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Kræft

• En sygdom i vækst

• Rammer hver 3. dansker

• En sygdom man dør af 
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’Gammeldags nat’
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Lys over Europa i nat



”Den moderne verden”
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Elektrisk lys
- en milepæl i moderne liv

• Vores evolutionære fortid:

– klart, fuld-spektret dagslys 

– mørke nætter

• Moderne liv (starter for 100 årsiden):

– dæmpet, spektrum-begrænset 

indendørs lys

– lys om natten (‘lys forurening’)



Døgnrytmen

• En (omtrent) 24 timers selvunderstøttende 

cyklus (hjernen + celler), styret af det ”indre ur”

• Justeres ved cyklisk lyspåvirkning fra lys (sol)
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Døgnrytmen:

• Vågen/søvn

• Temperatur

• Drikke og spise-

rytme

• Nyrefunktion

• Stofskifte

• Immunsystemet

• Hormonproduktion

• Celledeling

• Reperation af fejl i 

celler



(”indre ur”)

Kogle-

kirtel



Hamstere i vinter- og sommerdragt



Lys ændrer melatonin-cyklus
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Lys ændrer melatonin-cyklus
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De biologiske følger af 

døgnrytmeforstyrrelse (skifte/natarbejde):

• Faseskift af døgnrytmen:

– ’utakt’ mellem ’det indre ur’, mellem organer 

og mellem celler

• Undertrykkelse af hormonet melatonin

– svækkelse af immunsystemet

– nedsat evnte til at ødelægge ’frie radikaler’

– nedsat evne til ’celle-selvmord’

• Søvnunderskud

– Undertrykkelse af immunsystemet



Er natarbejde 

årsag til kræft ?
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Dyreforsøg

• Skiftende lyspåvirkning: 18/20

• SCN-læsion : 1/1

• Kronisk exp. jet-lag: 2/2

• Pinalectomi: 13/21

• Direkte melatonin-manipulation:    5/5

• Clock-gen mutationer: 2/3

• Timing af carcinogen adm:              4/4

• Total: 45/56
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Udsættelse af rotter med human brystkræft for lys:
jo mere lys jo hurtigere vækst



Blask DE et al., Cancer Research, 65:11174-84, 2005



”Natarbejde” og brystkræft -

metaanalyse

Heterogeneity between groups: p = 0.310

Overall  (I-squared = 47.7%, p = 0.063)
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Kræft hos flypersonale 
(skiftearbejde + jetlag)

• Brystkræft (stewardesser): RR = 1,9

– manglende kontrol for andre mulige årsager

– kosmisk stråling ?

• Prostatakræft (piloter):       RR = 1,8

* => Støttende evidens



Undersøgelser af andre kræftformer i 

relation til kræft

• Tyktarm (kvinder, n=1)

• Livmoder (n=1)

• non-Hodgkin’s lymfom (mænd, n=1)

• Prostatakræft (n=3)
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”Shiftwork”

• Dyreforsøg
– Der er tilstrækkelig evidens for kræftfremkaldende virkning af 

lysudsættelse i det normalt mørke tidsrum (biologiske nat) 

• Epidemiologi
– Der er begrænset evidens for kræftfremkaldende virkning af 

skiftearbejde, der involverer natarbejde

• Mekanismer
– På cellulært niveau er der stærk dokumentation for, at 

omstændigheder under nat-skiftearbejde kan medvirke til kræft 
(især bryst- og prostata) hos dyr og mennesker

• Konklusion:

Skiftearbejde, der indebærer døgnrytmeforstyrrelse er 
sandsynligvis kræftfremkaldende (2A).



Arbjedsskadesystemet i Danmark

• 72 anmeldelser af brystkræft som 

arbejdsbetinget sygdom efter natarbejde

– 38 anerkendt

• Praksis: 

– 20 år med mindst en gang natarbejde per uge

– ingen andre indlysende årsager



Forskningsmæssige udfordringer

• Hvor stor er risikoen ?

• Risiko ved forskellige skift (aften, nat, morgen. roterende)

• Er der en nedre grænse uden risiko ?

• Andre kræftformer end brystkræft

• Særlige risikogrupper

– unge før barnefødsel

– ældre

– A-mennesker

• Metoder til forebyggelse



Konklusioner: Kræft og natarbejde

• Der er en sandsynlig sammenhæng mellem natarbejde og 
brystkræft

– det er usikkert hvilke hyppighed (gange/uge) eller 
varighed (antal år), der er nødvendige for at øge rsiko

• For andre kræftformer er der utilstrækkelig 
dokumentation

• Flere undersøgelser nødvendige

– lavrisikogrupper ?

– andre kræftformer end brystkræft ?


