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Introductie

De associatie tussen appendectomie en het risico op kanker is controversieel. De appendix heeft een 
immunologische en microbiologische rol en kan betrokken zijn bij de pathogenese van kanker. Het doel van 
deze studie was de associatie tussen appendectomie en het risico op kanker verder te onderzoeken.

Methode

Deze studie werd uitgevoerd met data afkomstig uit een grote prospectieve population-based cohortstudie 
waarin, tussen 1989 en 1993, mensen van 55 jaar en ouder werden geïncludeerd. Gegevens over het ondergaan 
van een appendectomie werden verkregen via PALGA of een uitgebreid interview bij start van de studie. Alle 
carcinomen zijn pathologisch bevestigd. Prevalente carcinomen werden geëxcludeerd.

Resultaten

Van de in totaal 7.983 deelnemers, werden 7.135 deelnemers geïncludeerd. Hiervan hebben 1.373 deelnemers 
(19.2%) een appendectomie ondergaan en 1.632 deelnemers (22.9%) zijn gediagnosticeerd met een maligniteit. 
Het ondergaan van een appendectomie was geassocieerd met een lager risico op kanker (HR 0.86, 95% 
betrouwbaarheidsinterval (BI) 0.75-0.98) na adjusteren voor leeftijd, geslacht, sociaaleconomische status, body 
mass index, roken, prevalente diabetes mellitus en alcohol intake. In subgroep analyses vonden we vergelijkbare 
resultaten voor gastro-intestinale maligniteiten (HR 0.75, 95% BI 0.56-0.99), en meer specifiek 
coloncarcinomen (HR 0.65, 95% BI 0.43-0.97) en gynaecologische maligniteiten (HR 0.35, 95% BI 0.15-0.80).



1. Multivariable Cox regression analysis adjusted for age (continuous variable), gender, SES, BMI (continuous 
variable), smoking, prevalent DM and alcohol intake. 2. Multivariable Cox regression analysis adjusted for age 
(continuous variable), SES, BMI (continuous variable), smoking, prevalent DM and alcohol intake. 3. Gastro-
intestinal tumor also includes small bowel cancer (n=4), anal cancer (n=5) and gastro-intestinal cancer with 
unspecified location (n=5, data not shown). The proportional hazards assumption holds for cancer in general, 
esophageal and gastric cancer, colon cancer, female reproductive organ cancer, male reproductive organ cancer 
and urologic cancer The proportional hazards assumption does not hold for: hematological, gastro-intestinal 
(GI) cancer, lower GI, rectal cancer, HPB-cancer, lung cancer and breast cancer.

Conclusie

Deelnemers die een appendectomie hebben ondergaan hadden geen verhoogd risico op het ontwikkelen van 
kanker, en meer specifiek gastro-intestinale en gynaecologische maligniteiten. De resultaten van deze studie zijn 
tegenstrijdig met eerdere studies. Daarom is verder onderzoek naar het onderliggende mechanisme hiervan is 
nodig.   
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