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176 Summary

Summary

Colorectal cancer is one of the most prevalent cancers in westernized countries; in

the Netherlands, about 7000 new cases are diagnosed each year. Since mortality

rates are still relatively high and no major improvements in treatment strategies are

expected in the near future, prevention of colorectal cancer is of major importance.

Chapter 2 provides an overview of the current concepts in the aetiology of

colorectal cancer. In the past decades several stages in the multistep process of

colorectal carcinogenesis have been identified, and it appeared that colorectal cancer

arises as a result of the mutational activation of oncogenes coupled with the

mutational inactivation of tumor suppressor genes. The vast majority of colorectal

tumors are thought to arise in adenomatous polyps. The risk of developing an

adenoma or carcinoma might depend on both genetic and environmental factors.

Diet is considered to be one of the most plausible environmental factors, since the

large bowel is in direct contact with the digested foods and their metabolites. A

widely accepted hypothesis is that a westernized high-fat, low-fiber diet increases

the risk for colorectal cancer. In terms of foods, an increased risk has mainly been

attributed to the consumption of red meat and a decreased risk to the consumption

of vegetables and fruits.

Besides a higher consumption of vegetables and fruits, a higher consumption of

fermented dairy products, such as yogurt, buttermilk and cheese, might provide a

relatively simple and feasible dietary modification for colorectal cancer prevention.

Experimental studies suggest that a protective effect of fermented dairy products

might be attributable to either the presence of lactic acid bacteria or their calcium

content. Certain strains of lactobacilli might positively influence the colonie flora,

stimulate the immune response or bind mutagens. Calcium might reduce the

proliferative activity of the colon mucosa indirectly by diminishing the proliferative

stimulus of secondary bile acids and free fatty acids in the colonie lumen or directly

by inducing cell differentiation. As discussed in Chapter 2, few epidemiological

studies conducted to date have addressed the consumption of fermented dairy

products, while the epidemiological studies on calcium are not conclusive.

This thesis describes the results of four epidemiological studies investigating

whether the consumption of fermented dairy products and the intake of calcium

could provide feasible tools to prevent colorectal cancer. The studies represent

different end-points and levels of exposure, different study designs and dietary

methodologies and different populations (Chapters 3 through 8).
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Chapter 3 describes results of two of these four studies, The Nurses' Health Study

(NHS; 98,464 women; 30-55 years at baseline), and The Health Professionals

Follow-up Study (HPFS; 51,529 men; 40-75 years at baseline); both ongoing studies

have been conducted at the Harvard School of Public Health in Boston, US. In

these large prospective studies, the association between fermented dairy products,

calcium and the occurrence of colorectal adenomatous polyps was investigated

using a self-administered semi-quantitative food frequency questionnaire. Cases (331

men and 350 women) were patients with adenomatous polyps of the left colon or

rectum diagnosed during four years (HPFS and NHS) or eight (NHS) years of
follow-up; controls (9,159 men and 8,585 women) were persons with negative

endoscopies. After adjustment for age, total energy, family history and saturated fat,

fermented dairy product consumption was not related to the risk of adenomas

(NHS: relative risk (RR) for highest vs. lowest cetgory of consumption = 0.8, 95%

confidence interval (CI) = 0.5-1.1; HPFS: RR = 1.1, 95% CI = 0.7-1.6). Adjustment

for other potential confounding variables did not change the results importantly.

Calcium intake from dietary sources and supplements was unrelated to adenoma

risk in men (multivariate RR for highest vs. lowest quintile of intake =1 .1 , 95%

CI = 0.8-1.7) and women (RR = 1.2, 95% CI = 0.8-1.7). No important differences

were observed for dietary or supplemental calcium. Although no association with
dietary vitamin D was found, vitamin D from supplements was slightly, but not
significantly, inversely associated with risk among women only (RR = 0.7, 95%

CI = 0.4-1.1).

The hypothesis was further explored in two Dutch studies since in the Netherlands

the consumption of fermented dairy products is integrated in the traditional food

pattern and the variation in consumption is sufficiently large. A population-based

case-control study was conducted in the eastern and central parts of the Netherlands

(Chapters 4 through 7). Dietary patterns were assessed among 232 colon cancer

cases and 259 controls by means of a structured dietary history questionnaire. As

described in Chapter 4, cases were recruited by surgeons in 14 cooperating

hospitals. The cancer registries of the central and eastern parts of the Netherlands

were used as a check of completeness and provided additional clinical and

pathological information. Controls, frequency-matched to the cases by age (5-year

intervals), gender, region and urbanization grade, were recruited randomly by the

general practitioners of the participating cases. After adjustment for potential

confounding variables, the consumption of fermented milk (odds ratio (OR) for
highest vs. lowest category of consumption = 1.1, 95% CI = 0.6-1.8) and hard

cheese (OR = 1.2, 95% CI = 0.7-2.1) were not significantly associated with risk of

colon cancer (Chapter 5). Dietary calcium was positively associated with colon
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cancer risk (multivariate OR = 1.8; 95% CI = 1.1-3.1). This unexpected finding is

discussed in Chapters 5 and 9. The observed associations differed between men and

women: positive associations were observed in men, while in women non-

significant associations were found. Sex differences in colon cancer risk were also

observed for the consumption of fruits and red meat, for parity and age at the birth

of the first child (Chapters 6 and 7).

In line with previous studies, the consumption of vegetables was significantly

associated with reduced colon cancer risk (OR = 0.4, 95% CI = 0.2-0.7) in the

Netherlands case-control study. The results suggest that this may be especially

important for women consuming a diet high in red meat (Chapter 7).

Since prospective studies are less prone to biases related to the presence of disease

or selection of subjects, the association between fermented dairy products, dietary

calcium and colorectal cancer was additionally studied in The Netherlands Cohort

Study on diet and cancer (Chapter 8). This prospective study started in 1986 when

120,852 Dutch men and women, aged 55-69, completed a food frequency

questionnaire. The case-subcohort analysis was based on 3.3 years of follow-up and

included 215 incident cases of colon cancer and 111 incident cases of rectal cancer,

excluding cases diagnosed in the first year of follow-up. Colorectal cancer risk was

not significantly related to the consumption of fermented milk (RR = 0.9, 95%

CI = 0.6-1.3) and cheese (RR = 0.9, 95% CI = 0.6-1.3).

Dietary calcium intake was not significantly associated with risk either (RR = 0.9,

95% CI = 0.6-1.3). Only calcium from unfermented dairy products was inversely

associated with rectal cancer risk (RR = 0.6, 95% CI = 0.3-1.0, trend p = 0.03).

Chapter 9 summarizes the results and discusses the strengths and limitations of

these four studies. Results are discussed in the context of the findings of previous

epidemiological studies and experimental research. Overall, the results of the four

studies described in this thesis do not support the hypothesized preventive potential

of fermented dairy products and dietary calcium in colorectal carcinogenesis. These

findings contrast with previous case-control studies addressing fermented milk

(yogurt and buttermilk), and strengthen the null findings of 12 out of 21

epidemiological studies that addressed dietary calcium. The null findings of our

studies are not likely to be explained by the end-points studied, the methods of

exposure assessment, the variation in fermented dairy product consumption or

calcium intake, the actual level of calcium intake, or confounding. However, these

studies do not exclude the possibility that inverse associations might still be found

for dairy products cultured with other bacterial strains.
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Further epidemiological studies on fermented dairy products, calcium and colorectal

cancer should especially explore different sites within the colon, preferably

including markers of genetic susceptibility. Epidemiological as well as experimental

research should focus more explicitly on different end-points, sex differences and

the effects of commercially available fermented dairy products in the aetiology of

colorectal cancer.
' •' • "f *' t ; if'" -, ; «.

Our findings of a neutral effect of dairy products and, as observed in the case-

control study, a protective effect of vegetables especially in women consuming a

high-meat diet (Chapter 7), are in line with the dietary recommendations put

forward by the Dutch Nutrition Council and the Dutch Cancer Society.
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Samenvatting

Dikke darmkanker (colon- en rectumkanker) is één van de belangrijkste vormen van

kanker in westerse landen; in Nederland worden ieder jaar ongeveer 7000 nieuwe

gevallen gediagnostiseerd. Hoewel de vijf-jaars overleving stijgt bij vroege

diagnostiek, wordt geen belangrijke vooruitgang op therapie-gebied verwacht in de

nabije toekomst. Preventie van deze vorm van kanker blijft daarom van groot

belang.

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de huidige kennis over de

oorzaken van dikke darmkanker. In de afgelopen 20 jaar zijn verschillende fasen in

de vorming van darmtumoren geïdentificeerd en is gebleken dat darmkanker

ontstaat door verschillende mutaties in oncogenen en tumorsuppressorgenen. De

meeste darmtumoren ontstaan uit adenomateuze poliepen. Zowel genetische factoren

als omgevingsfactoren kunnen het risico op het ontstaan van een darmpoliep of

tumor beïnvloeden. Wat betreft omgevingsfactoren wordt voeding als één van de

belangrijkste risicofactoren beschouwd, aangezien de darmwand in direct contact

staat met voedselbestanddelen en metabolieten hiervan. Een algemeen geaccepteerde

hypothèse betreft een verhoging van het darmkankerrisico door een westers

voedingspatroon dat gekenmerkt wordt door een hoge vet- en een lage vezel-

inneming. Wat voedingsmiddelen betreft lijkt vleesconsumptie het risico te

verhogen, terwijl de consumptie van groente en fruit het risico zou kunnen verlagen.

Naast een toename van de groente- en fruitconsumptie is verondersteld dat een

toename van de consumptie van gefermenteerde zuivelprodukten, zoals yoghurt,

karnemelk en kaas, eveneens een bijdrage zou kunnen leveren aan de preventie van

dikke darmkanker. Experimentele studies suggereren dat een eventuele bescher-

mende werking van gefermenteerde zuivelprodukten toegeschreven zou kunnen

worden aan de Lactobacillus bactérien die deze produkten bevatten of aan het

relatief hoge calcium gehalte van zuivelprodukten in het algemeen. Bepaalde

Lactobacillus stammen kunnen de normale bacterieflora in de dikke darm gunstig

beïnvloeden, het immuunsysteem stimuleren en/of mutagene stoffen binden.

Calcium zou de deling van darmwandcellen indirect kunnen beïnvloeden door

toxische secundaire galzuren en vrije vetzuren te binden of direct door cel-

differentiatie te induceren. Tot nu toe is slechts in een beperkt aantal

epidemiologische studies de relatie tussen de consumptie van gefermenteerde

zuivelprodukten en het ontstaan van darmkanker onderzocht. Meerdere studies zijn

uitgevoerd naar de relatie met calciuminneming, maar de resultaten van deze studies

lijken niet consistent te zijn.
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Dit proefschrift beschrijft en bediscussieert de resultaten van vier epidemiologische

studies waarin is onderzocht of het gebruik van gefermenteerde zuivelprodukten en

de inneming van calcium invers geassocieerd zijn met het ontstaan van dikke

darmkanker. In deze studies zijn verschillende eindpunten van de ziekte bestudeerd

(adenomateuze poliepen en tumoren) en zijn verschillende epidemiologische onder-

zoeksmethoden (retrospectief en prospectief) en verschillende methoden van

voedselconsumptie onderzoek gebruikt (dietary history en schriftelijke

voedselfrequentie vragenlijsten). Tevens zijn de studies uitgevoerd in verschillende

populaties (Amerika, Nederland, mannen en vrouwen) van verschillende leeftijd en

met een verschillend consumptiepatroon van gefermenteerde zuivel.

Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van twee van deze studies: de Nurses' Health

Study (NHS: 98.464 vrouwen, 30-55 jaar aan het begin van de studie) en de Health

Professionals Follow-up Study (HPFS: 51.529 mannen, 40-75 jaar aan het begin).

Deze prospectieve studies worden momenteel uitgevoerd aan de Harvard School of

Public Health in Boston, Verenigde Staten. De associatie tussen de consumptie van

gefermenteerde zuivelprodukten, de inneming van calcium en het voorkomen van

adenomateuze darmpoliepen is bestudeerd gebruikmakend van een semi-quanti-

tatieve schriftelijke voedselfrequentievragenlijst. Het voedingspatroon van patiënten

(331 mannen en 350 vrouwen) met adenomateuze poliepen in het linker colon en

het rectum gediagnostiseerd binnen vier (NHS en HPFS) of acht jaar (NHS) na het

invullen van de vragenlijst, zijn vergeleken met het patroon van personen bij wie

tijdens endoscopie géén adenomen werden waargenomen (9.159 mannen en 9.858

vrouwen). Na correctie voor leeftijd, totale energie-inneming, het voorkomen van

dikke darmkanker in de familie, en de inneming van verzadigd vet, was de

consumptie van gefermenteerde zuivelprodukten niet geassocieerd met het ontstaan

van darmpoliepen (NHS: relatief risico hoogste versus laagste consumptiecategorie

(RR) = 0,8; 95% betrouwbaarheidsinterval (btbhi) = 0,5-1,1); HPFS: RR = 1,1; 95%

btbhi = 0,7-1,6). Correctie voor andere mogelijk verstorende variabelen veranderde

deze resultaten nauwelijks. De calciuminneming uit de voeding was evenmin

geassocieerd met ontstaan van poliepen, zowel voor mannen (multivariate RR

hoogste versus laagste quintiel van inneming =1 ,1 ; 95% btbhi = 0,8-1,7) als

vrouwen (RR = 1,2; 95% btbhi = 0,8-1,7). Er werden geen belangrijke verschillen

in RRs gevonden voor calcium uit de voeding of uit supplementen. Hoewel geen

associatie met vitamine D uit de voeding werd gevonden, was vitamine D uit

supplementen, hoewel niet significant, invers geassocieerd met het ontstaan van

poliepen bij vrouwen (RR = 0,7; 95% btbhi = 0,4-1,1).
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Omdat de consumptie van gefermenteerde melk (yoghurt en karnemelk) geïnte-

greerd is in het traditionele Nederlandse voedingspatroon en de variatie in

consumptie hoog genoeg lijkt, is de hypothèse verder getest in twee Nederlandse

studies: een patiënt-controle onderzoek en een prospectieve studie. In Midden en

Oost Nederland is tussen 1990 en 1994 een patiënt-controle onderzoek naar darm-

kanker (colonkanker) uitgevoerd (Hoofdstukken 4 tot en met 7).

Voedingsgewoonten zijn nagegaan van 232 patiënten met colonkanker, die voldeden

aan de insluitingscriteria, en 259 controlepersonen, gebruikmakend van een

gestructureerde 'dietary history' vragenlijst (Hoofdstuk 4). Patiënten werden

gerecruteerd door specialisten in 14 ziekenhuizen. De kankerregistraties van het

Intégrale Kankercentrum Midden Nederland en het Intégrale Kankercentrum Oost

werden gebruikt als compleetheidscheck en leverden additionele klinische en

pathologische informatie (Hoofdstuk 4). Contrôles, die qua leeftijd (5-jaar

intervallen), geslacht, regio en urbanisatiegraad overeen kwamen met de patiënten,

werden aselect gerecruteerd via de huisarts van de deelnemende patient

(Hoofdstuk 4). Na correctie voor eventuele verstorende variabelen was de

consumptie van gefermenteerde melkprodukten (odds ratio hoogste versus laagste

consumptie (OR) = 1,1; 95% btbhi = 0,6-1,8) en van kaas (OR = 1,2; 95%

btbhi = 0,7-2,1) niet significant geassocieerd met het risico op darmkanker.

(Hoofdstuk 5). Calcium uit de voeding was positief geassocieerd met het

darmkanker risico (multivariate OR = 1,8; 95% btbhi = 1,1-3,1). Deze onverwachte

bevinding wordt besproken in hoofdstukken 5 en 9. De associaties met darmkanker

verschilden tussen mannen en vrouwen: positieve associaties werden gevonden voor

mannen, terwijl voor vrouwen niet-significante inverse associaties werden gevonden

(Hoofdstuk 5). In dit patiënt-controle onderzoek werden eveneens geslacht-gebonden

verschillen in darmkanker-risico gevonden voor de consumptie van fruit en vlees,

voor het aantal kinderen dat men had en de leeftijd waarop men voor het eerst

moeder of vader werd (Hoofdstukken 6 en 7).

In overeenstemming met de resultaten van eerder epidemiologisch onderzoek, werd

in dit onderzoek een inverse associatie gevonden tussen de consumptie van groente

en het risico op darmkanker. De resultaten suggereren dat dit met name belangrijk

zou kunnen zijn voor vrouwen met een relatief hoge vleesconsumptie

(Hoofdstuk 7).

De resultaten van prospectieve epidemiologische studies worden waarschijnlijk

minder dan patiënt-controle studies vertekend door de aanwezigheid van ziekte

tijdens het interview of door mogelijke differentiële selectie van patiënten en

controlepersonen. Daarom is de relatie tussen de consumptie van gefermenteerde

zuivelprodukten, de inneming van calcium en het ontstaan van colorectaal kanker
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eveneens bestudeerd in de Nederlandse Cohort Studie naar Voeding en Kanker

(Hoofdstuk 8). Deze prospectieve studie is gestart in 1986 toen 120.852 mannen en

vrouwen, in de leeftijd van 55 tot en met 69 jaar, een voedselfrequentie vragenlijst

invulden. In de statistische analyse ('case-subcohort') werden de eerste 3,3 jaar van

follow-up betrokken. Na uitsluiting van patiënten die gediagnostiseerd werden in het

eerste jaar na de start van het onderzoek, werd de analyse uitgevoerd met 215

colonkankerpatiënten en 111 rectumkankerpatiënten. Colorectaal kanker bleek niet

significant geassocieerd te zijn met de consumptie van gefermenteerde melk

(multivariate RR hoogste versus laagste consumptie catégorie = 0,9; 95%

btbhi = 0,1-1,3) en kaas (RR = 0,9; 95% btbhi = 0,6-1,3). Calcium uit de voeding

was eveneens niet geassocieerd met het risico (RR = 0,9; 95% btbhi = 0,6-1,3).

Alleen calcium afkomstig uit niet-gefermenteerde zuivelprodukten was invers

geassocieerd met het risico op rectumkanker (RR = 0,6; 95% btbhi = 0,3-1,0; trend

p = 0,03).

Hoofdstuk 9 vat de resultaten van de vier studies samen en bediscussieert de sterke

en zwakke aspecten van deze studies. De resultaten worden bediscussieerd in de

context van de bevindingen van eerder epidemiologisch en experimenteel onder-

zoek.

De resultaten van de in dit proefschrift opgenomen studies ondersteunen niet de

hypothèse dat gefermenteerde zuivelprodukten en calcium uit de voeding een

belangrijke preventieve rol zouden kunnen spelen in de etiologie van dikke

darmkanker. Deze resultaten zijn niet in overeenstemming met eerder patiënt-

controle onderzoek naar gefermenteerde melk, maar ondersteunen de resultaten van

12 van de 21 epidemiologische studies waarin eveneens geen belangrijke associatie

tussen calciuminneming en colorectaal kanker werd gevonden. Het feit dat in onze

vier studies geen associatie met gefermenteerde zuivel of calcium uit de voeding

werd gevonden kan waarschijnlijk niet verklaard worden door de gebruikte

methoden om voedselconsumptie te schatten, de variatie in gefermenteerde zuivel

consumptie en calciuminneming, de totale calciuminneming, of aan confounding.

Echter, deze studies sluiten een beschermende werking van minder algemeen

gebruikte zuivelprodukten, gefermenteerd met andere bacteriestammen, niet uit.

In volgend epidemiologisch onderzoek naar gefermenteerde zuivelprodukten,

calcium en colorectaal kanker zouden de verschillende sublocalisaties in het colon

nader moeten worden bestudeerd. Hierbij zouden bij voorkeur merkers van

genetische gevoeligheid moeten worden betrokken. Epidemiologisch, zowel als

experimenteel onderzoek zou zich meer moeten richten op verschillende ziekte-

eindpunten en geslachtsverschillen in de etiologie van dikke darmkanker.
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Het neutrale effect van zuivelprodukten en, zoals gevonden in het patiënt-controle
onderzoek, het beschermend effect van groente (speciaal voor vrouwen met een
relatief hoge vleesconsumptie) ondersteunen de voedingsaanbevelingen van de
Nederlandse Kankerbestrijding en de richtlijnen goede voeding van de Nederlandse
Voedingsraad.




