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Summary

The aetiology of RCC is still poorly understood. Although multiple risk factors have been 
investigated in relation to the risk of renal cell carcinoma (RCC), few risk factors have 
consistently been associated with RCC. In addition, there has been little attention for potential 
heterogeneity of associations across RCC subtypes. In the past, studies primarily focused on 
overall RCC. In recent years more attention has been given to associations between risk 
factors and distinct histological subtypes of RCC. Due to their distinct clinical, pathological 
and genetic makeup, it has been hypothesized that these histological subtypes may be 
differentially associated with risk factors. In turn, these differences may also contribute to a 
difference in aetiology across histological subtypes. Overall, more studies are needed on risk 
factors to unravel these relationships and to get a clearer view on the aetiology of RCC and 
its most common histological subtypes clear-cell RCC (ccRCC) and papillary RCC (pRCC).

All studies within this thesis were conducted using information obtained through the 
Netherlands Cohort Study on diet and cancer (NLCS). The NLCS was initiated in September 
1986 with the inclusion of 120,852 men and women aged 55-69 years. Information on 
dietary habits and other risk factors for cancer, such as lifestyle factors, medical conditions 
and anthropometry, were collected through a mailed, self-administered questionnaire. In 
addition to the questionnaire, approximately 90,000 participants provided toenail clippings. 
Follow-up for cancer occurrence was performed for all participants through computerized 
record linkage with the Netherlands Cancer Registry (NCR), the Dutch pathology registry 
(PALGA), and the causes of death registry maintained by Statistics Netherlands (CBS). 
During 20.3 years of follow-up 608 RCC cases were identified. For 454 RCC cases, formalin-
fixed paraffin-embedded (FFPE) tumour tissue could be collected and was available for the 
revision of tumour histology by two experienced pathologists. Of these 454 RCC cases, 366 
were classified as ccRCC cases, 60 as pRCC cases, and 28 as other or undefined RCC cases. 
DNA Isolated from FFPE healthy tissue and from provided toenail clippings was used for 
genotyping germline single nucleotide variants. In addition, DNA was isolated from collected 
FFPE tumour blocks for the identification of somatic mutations.

In chapter 2 of this thesis, we focused on the relationship between type 2 diabetes mellitus 
and the risk of RCC. We observed that type 2 diabetes was moderately associated with an 
increased RCC risk. In particular, we observed that female participants with type 2 diabetes 
had a more strongly elevated RCC risk, while this association was not present in men. 
Furthermore, we investigated the use of anti-diabetic medication and RCC risk. We observed 
that individuals with type 2 diabetes who reported the use of insulin had an increased risk of 
RCC, when compared to participants without type 2 diabetes. However, the number of people 
in this particular analysis was quite small, which might influence the accuracy of this result.

In chapter 3 we analysed whether there was a difference in association between established 
modifiable risk factors for RCC and the development of the two most common histological 
subtypes of RCC. To this end, we focused on the heterogeneity between body mass index 
(BMI), cigarette smoking, alcohol consumption and hypertension across ccRCC and pRCC 
risk. We observed a potential aetiologic heterogeneity regarding the association for BMI. 
BMI was positively associated with the risk of ccRCC, but inversely with pRCC risk. This 
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finding was of great interest as BMI has been indicated as a potential source of aetiologic 
heterogeneity in prior studies on RCC subtypes. Furthermore, no clear and consistent 
indications were found for other sources of heterogeneity of associations regarding the risk 
of RCC subtypes.

In the analyses presented in chapter 4, we observed a relationship between the self-reported 
history of kidney stones and the development of RCC and upper tract urothelial carcinoma 
(UTUC). In particular, the risk of kidney stones was associated with an increased risk of 
papillary RCC, but not ccRCC. No heterogeneity of associations was found between kidney 
stones and UTUC in the ureter and renal pelvis. These findings raise questions regarding 
the mechanisms by which kidney stones may increase the risk of RCC, as the general 
hypothesis that kidney stones cause chronic inflammation and infection which may lead to 
the development of a tumour would not explain the observed differences in risk between 
ccRCC and pRCC.

Genetic alterations in the VHL/HIF pathway have been found to be important drivers of 
carcinogenesis in ccRCC. Therefore, we investigated the role of three candidate Single 
Nucleotide Polymorphisms (SNPs) in VHL and one SNP in HIF1A on the risk of developing 
(cc)RCC, their potential for interplay with the environment and with each other, and the 
relationship between VHL SNPs and VHL promoter methylation (chapter 5). One VHL SNP, 
VHL_rs779805, was associated with an increased RCC risk. No associations were observed 
for the three other SNPs. In addition, no clear interactions were found between the four 
selected SNPs and environmental factors after adjusting for multiple testing. Neither did we 
observe interactions between the SNPs. Lastly, we observed no associations between the 
selected VHL SNPs and VHL promoter methylation.

For the analyses presented in chapter 6 of this thesis we performed targeted sequencing on 
DNA isolated from tumour blocks of 252 ccRCC cases. Using this sequencing information, 
we created a seven-gene mutational profile, based on the seven genes with the highest reported 
mutation frequencies in ccRCC, to identify somatic alterations that alter the prognosis of 
ccRCC. This panel included VHL, PBRM1, SETD2, BAP1, MTOR, KDM5C, and TP53. 
Overall, 110 cases were eligible for these analyses. Individuals with mutations in VHL and 
PBRM1 had a more favourable ccRCC-specific survival, compared to individuals without 
mutations in these genes. However, this association did not maintain statistical significance 
after correction for multiple testing. The reasons for this potential association remain poorly 
understood. However, both VHL and PBRM1 have been implicated as important drivers in 
the early events of ccRCC development. 

In conclusion, taking into account various methodological considerations detailed in chapter 
7, this thesis highlights the importance of further subclassification of renal cancers by 
histopathological features and molecular characteristics for both aetiology and progression. 
This subclassification, however, does not come without compromise and will require great 
adaptability by epidemiological researchers. In the future, large-scale efforts will be required 
to be able to accurately and consistently assess the role of risk factors on the aetiology of 
histologic subtypes of RCC.
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Nederlandse Samenvatting

Nog steeds is er weinig inzicht in de etiologie van het niercelcarcinoom (RCC). Hoewel 
verscheidene risicofactoren onderzocht zijn in relatie tot het risico op RCC, zijn er nog altijd 
weinig risicofactoren consistent in verband gebracht met RCC. Bovendien is er tot op heden 
weinig aandacht voor de mogelijke heterogeniteit van associaties met de verschillende RCC-
subtypen. In het verleden waren onderzoeken voornamelijk gericht op RCC in zijn geheel. De 
laatste jaren is echter meer aandacht besteed aan de specifieke associaties tussen risicofactoren 
en verschillende histologische subtypen van RCC. Verondersteld wordt dat deze subtypen 
mogelijk verschillend geassocieerd kunnen zijn met diverse risicofactoren vanwege de 
verschillende klinische, pathologische en genetische samenstelling. Deze verschillen kunnen 
op hun beurt ook bijdragen aan een verschil in oorzaken tussen histologische subtypen. Er 
is meer data nodig om deze relaties te ontrafelen en om een duidelijker beeld te krijgen van 
de etiologie van het RCC en de meest voorkomende histologische subtypen van het RCC, 
namelijk heldercellig RCC (ccRCC) en papillair RCC (pRCC).

De onderzoeken in dit proefschrift zijn allemaal uitgevoerd met behulp van informatie 
verkregen uit de Nederlandse Cohortstudie naar voeding en kanker (NLCS). De NLCS is in 
september 1986 gestart met de inclusie van 120.852 mannen en vrouwen die op dat moment 
55-69 jaar oud waren. Door middel van een zelf in te vullen vragenlijst werd informatie 
verzameld over voedingsgewoonten en andere risicofactoren voor kanker, waaronder 
leefstijlfactoren, medische aandoeningen en antropometrie. Daarnaast leverden ongeveer 
90.000 deelnemers teennagelknipsels aan. Met behulp van een koppeling met de Nederlandse 
Kankerregistratie (NKR), het Nederlandse pathologieregister (PALGA) en de registratie 
van doodsoorzaken, zoals bijgehouden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 
werd geregistreerd welke deelnemers, gedurende de studieperiode van meer dan 20 jaar, 
nierkanker ontwikkelden. In totaal werden gedurende de studieperiode 608 RCC-gevallen 
geïdentificeerd. Van454 RCC-gevallen kon formaline-gefixeerd paraffine-ingebed (FFPE) 
tumorweefsel worden verzameld. Dit FFPE-weefsel kon gebruikt worden voor de herziening 
van de tumorhistologie (subclassificatie) door twee ervaren uropathologen. Van deze 454 
RCC-gevallen werden 366 RCC-gevallen geclassificeerd als ccRCC, 60 als pRCC en 28 als 
andere of niet-gedefinieerde RCC. Daarnaast werd DNA geïsoleerd uit gezond FFPE-weefsel 
en uit de verstrekte teennagelknipsels voor het genotyperen van kiembaan mutaties en werd 
DNA geïsoleerd uit verzamelde FFPE-tumorblokken voor de identificatie van somatische 
mutaties.

In hoofdstuk 2 van dit proefschrift hebben we gefocust op de relatie tussen diabetes mellitus 
type 2 en het risico op RCC. We zagen dat diabetes type 2 geassocieerd was met een licht 
verhoogd risico op het krijgen van RCC. We zagen in het bijzonder dat vrouwelijke deelnemers 
met diabetes type 2 een sterker verhoogd RCC-risico hadden, terwijl deze associatie niet 
aanwezig was bij mannen. Verder onderzochten we het gebruik van antidiabetica en het 
RCC-risico. We stelden vast dat personen met diabetes type 2 die aangaven dat ze insuline 
gebruikten een verhoogd risico hadden op het krijgen van RCC, in vergelijking met 
deelnemers zonder diabetes type 2. Het aantal mensen in deze specifieke analyse was echter 
vrij klein, waardoor de nauwkeurigheid van dit resultaat beïnvloedt zou kunnen zijn.



Nederlandse Samenvatting

 
181

A

In hoofdstuk 3 hebben we onderzocht of er een verschil was in het verband tussen bekende 
beïnvloedbare risicofactoren voor RCC en de ontwikkeling van de twee meest voorkomende 
histologische subtypes van RCC. Daartoe hebben we ons gericht op de heterogeniteit tussen 
body mass index (BMI), het roken van sigaretten, alcoholgebruik en hypertensie op het 
ccRCC- en pRCC-risico. We constateerden een mogelijke etiologische heterogeniteit met de 
associatie voor BMI. BMI was namelijk geassocieerd met een verhoogd risico op ccRCC, 
maar omgekeerd geassocieerd met het risico op het krijgen van pRCC. Deze bevinding 
kwam overeen met eerdere onderzoeken naar RCC-subtypen, waarin BMI ook als mogelijke 
bron van etiologische heterogeniteit werd geduid. Voor andere risicofactoren werden geen 
duidelijke of consistente aanwijzingen gevonden voor heterogeniteit met betrekking tot het 
risico van RCC-subtypen.

In de analyses die beschreven staan in hoofdstuk 4 hebben we een relatie gevonden 
tussen de zelf-gerapporteerde geschiedenis van nierstenen en de ontwikkeling van RCC en 
urotheelcarcinoom van de bovenste urinewegen (UTUC). In het bijzonder was het risico op 
nierstenen geassocieerd met een verhoogd risico op pRCC, maar niet op het ccRCC-risico. 
Tussen nierstenen en UTUC in de urineleider en het nierbekken werd geen heterogeniteit 
van associaties gevonden. Deze bevindingen roepen vragen op over het onderliggende 
mechanisme waarmee nierstenen het risico op RCC verhogen. De algemene hypothese die 
beschrijft dat nierstenen chronische ontstekingen en infecties veroorzaken die vervolgens 
kunnen leiden tot de ontwikkeling van een tumor, zou vanwege deze bevindingen geen 
passende verklaring zijn voor de waargenomen verschillen in het risico tussen ccRCC en 
pRCC.

Op basis van eerder gepubliceerde artikelen blijken genetische veranderingen in het VHL/HIF-
systeem belangrijke beïnvloedende factoren van carcinogenese bij ccRCC te zijn. Daarom 
onderzochten we de rol van drie veelvoorkomende enkelvoudige basenpaarveranderingen 
(single nucleotide polymorphisms; SNP’s) in VHL en één SNP in HIF1A op het risico van 
het ontwikkelen van (cc)RCC (hoofdstuk 5). Daarnaast onderzochten we de interactie van 
deze SNPs met verscheidene omgevingsfactoren en met elkaar. Tevens onderzochten we de 
relatie tussen de VHL SNPs en VHL promotor methylering. Eén VHL SNP, namelijk VHL_
rs779805, was geassocieerd met een verhoogd (cc)RCC-risico. Er werden geen associaties 
waargenomen voor de drie andere SNP’s. Bovendien werden geen duidelijke interacties 
gevonden tussen de vier geselecteerde SNP’s en omgevingsfactoren na het uitvoeren van 
een correctie voor meervoudig toetsen. Evenmin hebben we interacties tussen de SNP’s 
waargenomen. Ten slotte, namen we ook geen associaties waar tussen de geïncludeerde VHL 
SNP’s en VHL-promotormethylering.

Voor de analyses in hoofdstuk 6 van dit proefschrift hebben we een gerichte nucleotide 
volgorde bepaling (targeted sequencing) uitgevoerd op DNA geïsoleerd uit tumorblokken 
van 252 ccRCC gevallen. Met behulp van deze sequentie informatie hebben we een 
mutatieprofiel gemaakt, welke gebaseerd is op de zeven genen (VHL, PBRM1, SETD2, BAP1, 
MTOR, KDM5C en TP53) met de hoogst gerapporteerde mutatiefrequenties in ccRCC. Op 
deze manier wilden wij somatische veranderingen identificeren die mogelijk de prognose van 
ccRCC beïnvloeden. In totaal kwamen 110 cases in aanmerking voor onze analyses. Uit de 
analyses bleek dat cases met mutaties in VHL en PBRM1 een gunstiger ccRCC-specifieke 
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overleving hadden in vergelijking met cases zonder mutaties in deze genen. Deze associatie 
verloor echter de statistische significantie na correctie voor meervoudig toetsen. De redenen 
voor het verband van deze genen met een verbeterde ccRCC-overleving blijft onduidelijk. 
Uit eerdere studies is echter gebleken dat zowel VHL als PBRM1 betrokken zijn bij de initiële 
ccRCC-ontwikkeling. Verder onderzoek is nodig om te zien of deze genen ook een rol spelen 
bij de prognose van ccRCC.

Rekening houdend met verschillende methodologische overwegingen, zoals beschreven 
in hoofdstuk 7, benadrukt dit proefschrift het belang van verdere subclassificatie van 
nierkanker op basis van histopathologische kenmerken en moleculaire karakteristieken voor 
zowel de etiologie als de progressie van nierkanker. Verdere subclassificatie komt echter 
niet zonder compromis en vereist een groot aanpassingsvermogen van epidemiologische 
onderzoekers. Naar verwachting zal in de toekomst grootschalig onderzoek nodig zijn om 
de rol van risicofactoren op de etiologie van histologische subtypen van RCC nauwkeurig en 
consistent te kunnen beoordelen.


