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Summary

Carotenoids are yellow to red pigments that occur in vegetables and fruits. Carotenoids,
especially P-carotene, have been hypothesized to decrease human cancer risk. The current state
of knowledge regarding the cancer-preventive properties of carotenoids is summarized in
Chapter 2. Epidemiologie studies have shown consistent inverse relations between intake of
carotenoid-rich fruits and vegetables and risk of cancer at a number of common sites. For
other sites, however, the evidence is not consistent. Mechanisms that could explain a
protective action of carotenoids include conversion to retinol, antioxidant functions,
immunomodulatory effects, as well as modification of carcinogen metabolism and cell-to-cell
communication. Since observational epidemiology cannot resolve causal associations, human
intervention studies on cancer incidence or on biomarkers related to cancer risk are necessary.

The hypothesis that P-carotene may decrease cancer risk is addressed in this thesis using an
intervention trial in a high-risk group of heavy smokers. The trial evaluates the effect of
P-carotene supplementation on several putative markers or intermediate endpoinLs for cancer
risk. Two markers reflect DNA damage, which is a crucial event in carcinogenesis. These
cytogenetic markers are sister chromatid exchanges (SCE) in peripheral lymphocytes, and
micronuclei in sputum as expectorated from the respiratory tract. As indices for immune
function lymphocyte subsets in peripheral blood as well as mitogen-induced lymphocyte
proliferation response were used. Sputum cytology was used to evaluate bronchial mctaplastic
changes as a potential marker of later stages of carcinogenesis. Plasma levels of p-carotene,
retinol and antioxidant vitamins were monitored during the trial, as well as plasma cotinine
as a measure of smoking behaviour. In addition, we assessed deficiency of the detoxification
enzyme glutathione S-transferase/< (GST-//) as a potential marker of genetic susceptibility to
cancer. All participants in the study were healthy male employees, who reported not to be
exposed to xenobiotic chemicals and who volunteered for the study. Smokers were selected
for the trial if they had smoked more than 15 cigarettes per day for over 2 years. For
comparisons, a group of non-smokers (never smokers) was selected for a baseline
measurement without participation in the p-carotene trial.

In Chapters 3 and 4, data from the baseline measurements are used to evaluate the application
of a number of biomarkers in a cross-sectional study involving both the smokers (n = 156) and
the non-smokers (n = 38). For the smokers group, this cross-sectional study also provides the
baseline measurement of the intervention trial. As expected, smokers had higher levels of SCE
(5.08 vs. 4.71 SCE per lymphocyte) and lower levels of the antioxidants vitamin C (36.6 vs.
54.8,«mol/l) and p-carotene (0.31 vs. 0.48 //mol/1), indicating increased oxidant stress. Within
the group of smokers, the two measures of DNA damage, micronuclei and SCE, were not
associated (R = -0.025) and showed only limited sensitivity to variations in cigarette smoke
exposure. SCE were higher in GST-/<-deficient smokers (5.24 vs. 4.97 SCE per lymphocyte).



102

For micronuclei a similar GST-^-related difference was not observed (4.3 vs. 4.9 micronuclei
per 1000 cells).

The results of the P-carotene intervention are presented and discussed in Chapters 5 to 8.
The 163 volunteers were prestratified by age, duration and quantity of smoking and randomly
assigned to either 20 mg/day P-carotene (n = 80) or placebo treatment (n = 83) for 14-weeks.
During the trial 13 smokers (6 placebo, 7 p-carotene) discontinued participation, whereas
biomarkers were inadequate or not obtained in a varying number of participants. The
P-carotene and placebo groups were comparable on all initial characteristics. Plasma levels of
P-carotene in the treatment group increased 14-fold during the trial whereas plasma levels of
vitamins or cotinine remained unchanged in both groups.

The trial showed no protective effect of p-carotene on DNA damage reflected by SCE in
lymphocytes (Chapter 5). Changes in SCE counts were identical in the placebo group (n = 73)
and the P-carotene group (n = 70), as were SCE values after treatment (4.37 vs. 4.24 SCE per
lymphocyte). Micronuclei in sputum, on the other hand, were reduced after P-carotene
treatment; after adjustment for initial values, the treatment group (n = 53) had 27% lower
micronuclei counts than the placebo group (n = 61) at the end of the trial (Chapter 6).
Lymphocyte subpopulations showed that the initial and final distribution over all B and T cell
subsets was identical in both groups (21 p-carotene, 24 placebo) (Chapter 7). For ex v/vo
mitogen response induced by PHA, T cell proliferation was 12% higher in the p-carotene
group (n = 24) then in the placebo group (n = 23). Bronchial metaplasia in sputum cytology
was assessed in 33 p-carotene and 42 placebo subjects (Chapter 8). There was no decrease in
metaplasia scores in the p-carotene group during the trial, and final metaplasia scores were
similar in the placebo and the P-carotene group.

The epilogue (Chapter 9) evaluates the contribution that the studies in this thesis have made
to our scientific knowledge. Sources of variation in biomarker assessment need to be carefully
incorporated in study design and analysis to eliminate various sources of bias and thus to
allow internally valid conclusions to be drawn. The randomized placebo-controlled intervention
studies in this thesis fulfil these requirement, but the external validity is not certain since the
predictive value of the biomarkers is not established yet. The markers can. however, provide
information on biological mechanisms that would otherwise not be available from human
studies.

In conclusion, the results indicate that increases in certain forms of DNA damage in GST-/y-
deficient smokers may explain the reported association between GST-// deficiency and lung
cancer risk. The results also suggest that SCE and micronuclei, both markers of DNA damage,
may in fact reflect different biological phenomena. With regard to p-carotene, the results
indicate that p-carotene may indeed reduce cancer risk in humans by preventing cigarette
smoke-induced DNA damage. Also, P-carotene may enhance certain aspects of immune
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function. Moreover, the data suggest that P-carotene is effective per w, and not through

conversion to retinol; this supports an antioxidant mediated mechanism for p-carotene.

However, the data also indicate that p-carotene is not effective against all forms of cigarette

smoke-induced DNA damage and that P-carotene may not be effective in later stages of

carcinogenesis as reflected in metaplastic changes. Our data thus substantiate and extend the

implications from previous human studies, that p-carotene can affect human carcinogenesis,

but not at all stages of carcinogenesis nor at all cancer sites.
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Samenvatting

Carotenoiden zijn gele, oranje en rode kleurstoffen die voorkomen in groenten en fruit. Er zijn
aanwijzingen dat carotenoiden, en in het bijzonder p-caroteen, bij zouden kunnen dragen aan
een verminderd risico op kanker. In dit proefschrift is het verband tussen p-caroteen en
kankerrisico bestudeerd in een aantal epidemiologische onderzoeken bij gezonde vrijwilligers.
Bij deze vrijwilligers zijn een aantal zogenaamde biomerkers gemeten die bedoeld zijn om een
indruk te krijgen van het mogelijke kankerrisico.

In hoofdstuk 2 van het proefschrift wordt een overzicht gegeven van de huidige stand van de
wetenschappelijke kennis op het gebied van carotenoiden en kanker. Epidemiologische
onderzoeken hebben een consistent verband aangetoond tussen een hogere consumptie van
groenten en fruit die rijk zijn aan carotenoiden en een lager risico op een aantal veel
voorkomende vormen van kanker. Voor een aantal andere vormen van kanker zijn de
aanwijzingen echter niet eenduidig. Een aantal werkingsmechanismen zouden een
beschermende werking van carotenoiden kunnen verklaren, zoals omzetting in vitamine A,
antioxidant werking, beïnvloeding van het immuunsysteem, een invloed op de ontgifting van
kankerverwekkende stoffen en een werking op de communicatie tussen de lichaamscellen. Uit
de studies tot nu toe kan echter nog geen oorzakelijk verband worden geconcludeerd. Hiervoor
is interventie-onderzoek nodig, waarbij nagegaan wordt of consumptie van extra caroteen
invloed heeft op het voorkomen van kanker of op biomerkers voor kankerrisico.

In dit proefschrift worden de resultaten beschreven van zo'n interventie-onderzoek met
biomerkers bij een groep mensen met een hoog risico op kanker, namelijk rokers. Twee van
de biomerkers die gemeten zijn geven een indruk van DNA beschadigingen, omdat schade aan
DNA een belangrijke stap is in het ontstaan van kanker. De eerste merker voor DNA schade
is het aantal sister chromatid exchanges (SCE), gemeten in bepaalde witte bloedcellen, de
lymfocyten. De tweede merker voor DNA schade is het aantal micronucleï, gemeten in
opgehoest longslijm. Als merker voor het immuunsysteem is in het bloed de verdeling van
lymfocyten over subgroepen met een bepaalde functie bepaald. Daarnaast is de groeireactie
van de lymfocyten in celkweek gemeten na toevoeging van stoffen die tot celdeling aanzetten.
Als mogelijke merker voor de latere stadia in het kankerproces is sputum cytologie gebruikt;
hierbij zijn metaplastische veranderingen in opgehoest longslijm beoordeeld. Behalve de
merkers voor kankerrisico zijn een aantal andere biomerkers bepaald, waaronder bloedwaarden
voor p-caroteen, vitamine A en antioxidant vitamines, en bloedwaarden voor cotinine als een
maat voor het rookgedrag. Verder is in bloed de aan of afwezigheid van het ontgiftingsenzym
glutathion S-transferase /< (GST-//) bepaald; dit zou een merker kunnen zijn voor een erfelijk
bepaalde gevoeligheid voor het krijgen van kanker.

Alle vrijwilligers voor het onderzoek waren gezonde mannelijke werknemers. De rokers in het
interventie-onderzoek hadden allemaal gedurende twee jaar meer dan 15 sigaretten per dag
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gerookt. Ter vergelijking is aan het begin van het onderzoek ook een groep mensen gemeten,
die nooit gerookt hadden. Deze laatste groep heeft geen extra p-caroteen gekregen.

In hoofdstuk 3 en 4 worden de gegevens van de beginmeting bij 156 rokers en 38 niet-rokers
gebruikt om de toepassing van biomerkers in een cross-sectioneel onderzoek te evalueren.
Zoals verwacht, hadden rokers meer SCE's (5,08 vs. 4,71 SCE per lymfocyt) en lagere
bloedwaarden voor de antioxidanten vitamine C (36,6 vs. 54,8//mol/l) en p-caroteen (0,31 vs.
0,48 ,Mmol/l). Dit geeft aan dat bij roken grotere oxidatie-stress bestaat. Binnen de groep rokers
werd geen verband gevonden tussen de twee maten voor DNA schade, micronucleï en SCE's
(R = -0,025), terwijl deze merkers slechts in beperkte mate gevoelig waren voor verschillen
in blootstelling aan tabaksrook. De rokers zonder het enzym GST-// hadden hogere SCE
waarden (5,24 vs. 4,97 SCE per lymfocyt), maar niet duidelijk verschillende micronucleï
waarden (4,3 vs. 4,9 micronucleï per 3000 cellen).

De resultaten van de interventie met p-caroteen worden besproken in hoofdstuk 5 t/m 8. De
163 rokers werden door het toeval toegewezen aan een groep die gedurende 14 weken 20 mg
extra P-caroteen per dag kreeg (n = 80), of aan een placebogroep die gedurende dezelfde tijd
een pil zonder werkzame stof kreeg (n = 83). Bij deze toewijzing werd rekening gehouden met
de leeftijd en het rookgedrag van de rokers. Tijdens de studie hebben 13 deelnemers (6
placebo, 7 p-caroteen) zich teruggetrokken uit het onderzoek, terwijl bij een wisselend aantal
personen niet alle biomerkers gemeten konden worden. De placebo en P-caroteen groep waren
bij de aanvang van het onderzoek vergelijkbaar voor wat betreft bloedwaarden voor
antioxidanten en vitamines. Tijdens de interventie werden de bloedwaarden in de P-caroteen
groep 14 keer zo hoog, terwijl de bloedwaarden voor de antioxidanten en cotinine gelijk
bleven in beide groepen.

In het onderzoek werd geen beschermend effect van p-caroteen gevonden op DNA schade in
de vorm van SCE's (hoofdstuk 5). De veranderingen in SCE's tijdens het onderzoek waren
gelijk in de placebo groep (n = 73) en de p-caroteen groep (n = 70), evenals de eindwaarden
voor SCE's (4,37 vs. 4,24 SCE per lymfocyt). Voor de micronucleï werd wél een afname door
P-caroteen gevonden; na correctie voor de beginwaarden had de p-caroteen groep (n = 53)
27% lagere eindwaarden dan de placebo groep (n = 61). De verdeling van lymfocyten over
een groot aantal subgroepen was zowel bij de aanvang als aan het eind van de studie identiek
in beide groepen (21 P-caroteen, 24 placebo) (hoofdstuk 7). Voor de groeireactie van
lymfocyten na toediening van de stof phytohaemagglutinine werd een 12% hogere waarde
gevonden in de p-caroteen groep (n = 24) in vergelijking met de placebo groep (n = 23).
Metaplastische veranderingen in longslijm werden beoordeeld in 33 P-caroteen en 42 placebo
deelnemers. Er was geen verbetering waarneembaar in de p-caroteen groep gedurende de
interventie, en de uiteindelijke scores waren ook niet verschillend tussen de placebo en de
P-caroteen groep.
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In de epiloog van dit proefschrift (hoofdstuk 9) word besproken, wat de bijdrage is van de
onderzoeksresultaten aan onze wetenschappelijke kennis. Er wordt geconcludeerd dat bij het
opzetten en interpreteren van studies terdege rekening gehouden moet worden met allerlei
redenen voor variaties in biomerker bepalingen, zodat de onderzoeksresultaten niet vertekend
worden. In de dubbel-blinde, placebo gecontroleerde onderzoeksopzet in dit proefschrift lijkt
zo'n vertekening van de onderzoeksresultaten onwaarschijnlijk. Bij het interpreteren van de
resultaten moet echter wel bedacht worden dat we nog niet zeker weten of de biomerkers voor
kankerrisico in het onderzoek inderdaad iets zeggen over het later krijgen van kanker. De
biomerkers geven ons in elk geval wel een goed inzicht in de biologische werkingsmechanis-
men bij mensen.

De conclusies van dit proefschrift zijn allereerst dat een toename in bepaalde vormen van
DNA schade bij rokers zonder het ontgiftings enzym GST-// een verklaring kan zijn voor het
verband in eerdere onderzoeken tussen erfelijk bepaalde afwezigheid van dit enzym en het
optreden van longkanker. Verder lijken verschillende biologische mechanismen verantwoorde-
lijk voor de twee merkers voor DNA schade, SCE's dan wel micronucleï. Voor wat betreft
P-caroteen laten de onderzoeksresultaten zien, dat p-caroteen inderdaad het kankerrisico in
mensen zou kunnen verlagen omdat P-caroteen bepaalde vormen van DNA schade door roken
vermindert. Ook zou p-caroteen bepaalde aspecten van het immuunsysteem kunnen stimuleren.
Bovendien suggereren de resultaten, dat P-caroteen deze effecten heeft zonder dat het omgezet
wordt in vitamine A. Dit maakt het waarschijnlijker dat p-caroteen als antioxidant
beschermend zou werken. De resultaten van het onderzoek geven tegelijkertijd echter ook aan,
dat P-caroteen zeker niet werkt tegen alle vormen van DNA schade door roken, terwijl ook
geen effecten aangetoond konden worden op metaplastische veranderingen die optreden in de
latere fasen van het kankerproces. De resultaten van dit onderzoek zijn hiermee een
onderbouwing en uitbreiding van de eerdere onderzoeken die wijzen op een invloed van
P-caroteen op het proces van kanker, maar niet op alle vormen of stadia van kanker.




