Colorectale kanker: aspirine en NSAID’s
verminderen het risico, maar de
consumptie van alcohol en vlees
verhogen het
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16/11 - Een review brengt een verband aan het licht tussen aspirine, nietsteroïdale ontstekingsremmers (NSAID’s), magnesium, folaten en een
verhoogde consumptie van fruiten en groenten, van vezels en van
melkproducten met een verminderd risico van colorectale kanker. - Er is een
verband tussen een frequente inname van alcohol of vlees met een verhoogd
risico van colorectale kanker.

Waarom is dit belangrijk?
In het kader van preventie van colorectale kanker kunnen deze resultaten artsen
helpen om hun patiënten te adviseren en om verder onderzoek te doen naar
interventies rond voeding en voedingssupplementen of rond farmacologische
behandelingen.
Methodologie
De review omvatte 80 meta-analyses met personen die een gemiddeld risico liepen.
Financiering: over de financiering werd geen enkele mededeling gedaan.
Belangrijkste resultaten
De onderzoekers hebben de volgende significante beschermende effecten
(intervallen van alle relatieve risico's) gemeld met:






Aspirine (zes meta-analyses): 0,71 - 0,86 ;
NSAID's (drie meta-analyses): 0,57 - 0,74 ;
Magnesium (drie meta-analyses): 0,78 - 0,87 ;
Foliumzuur (drie meta-analyses): 0,85 - 0,88 ;
Melkproducten (drie meta-analyses): 0,81 - 0,87 ;




Vezels (vijf meta-analyses): 0,57 - 0,94 ;
Fruit en groenten (negen meta-analyses): 0,48 - 1,00.

Consumptie van vlees en van alcohol verhoogde het risico van colorectale kanker
significant:



Vlees (zeven meta-analyses): 1,04 - 1,25 ;
Alcohol (negen meta-analyses): 1,03 - 1,52.

Geen enkel betrouwbaar gegeven wees op een beschermend effect van thee, koffie,
look, vis of producten op basis van soja.
Beperkingen
Tussen de studies was er sprake van heterogeniteit.
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