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1

Samenvatting

Het is in deze tijd onvermijdelijk dat mensen in de nachtdienst moeten werken, de productie
en zorg moeten 24 uur per dag doorgaan en beschikbaar zijn. Dit terwijl het werken in de
nachtdienst zeker niet zonder risico is. Door te werken in de nachtdienst vergroot men de
kans op overgewicht, depressie en diabetes. Ook is het waarschijnlijk dat de kans op
bepaalde soorten kanker groter wordt. In deze scriptie zal er gekeken worden naar de kans
op borstkanker bij vrouwen en vooral hoe het kan dat die kans groter wordt bij vrouwen die
in de nachtdienst werken of hebben gewerkt. Het is bekend dat hormonen van grote invloed
zijn op het ontstaan en de groei van borstkanker. Dit zijn de geslachtshormonen zoals
oestrogeen en progesteron maar ook het niet-geslachtshormoon melatonine lijkt sterk van
invloed te zijn op de groei van borstkanker. Ondanks dat de geslachthormonen van vrouwen
van grote invloed zijn op het ontstaan van borstkanker lijkt het er toch op dat borstkanker
als gevolg van het werken in de nachtdienst meer samen hangt met de melatonine spiegels.
Hieruit is de volgende hoofdvraag geformuleerd: Hebben vrouwen die ‘s nachts werken
meer kans op borstkanker en komt dat door verstoring van de melatonine spiegels? Er is
evidentie dat het werken in de nachtdienst bij vrouwen een vergroot risico op borstkanker
geeft. Er is vastgesteld dat de percentages melatonine van vrouwen die ‘s nachts werken
68,6 % lager zijn dan die van vrouwen die ’s nacht slapen. Wat opvalt is dat wanneer de
vrouwen die regelmatig in de nachtdienst werken en ‘s nachts gewoon slapen nog steeds
41.7 % lagere melatonine concentraties hebben dan de vrouwen die ’s nachts nooit werken.
Het is duidelijk dat het werken in de nachtdienst de melatonine concentraties tijdens het
werken zelf verlaagt, maar ook de concentratie melatonine tijdens de nachten dat deze
vrouwen gewoon slapen. Een onderzoek naar het verschil in melatonine suppressie tussen
blanke en Aziatische verpleegkundigen in de verenigde staten suggereert dat Aziatische
vrouwen minder gevoelig zijn voor de suppressie van melatonine door licht. Ook is duidelijk
geworden dat melatonine in lage concentraties de celdeling van tumorcellen remt en in
hogere concentraties zelfs apoptose van tumorcellen veroorzaakt. Vrouwen die in de
nachtdienst werken hebben verlaagde melatonine concentraties wat waarschijnlijk het
vergrote risico op borstkanker veroorzaakt.
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Inleiding
Het is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij dat een grote
hoeveelheid van de werkende bevolking ’s nachts werkt. Fabrieken moeten 24 uur per dag
draaien, de politie en brandweer zijn paraat en de zorg moet voor veel mensen ook in de
nacht beschikbaar zijn. In
2001 was ongeveer 15
procent van de werkzame
bevolking in Nederland actief
in de nachtdienst (zie figuur
1) en het lijkt er op dat dit
percentage
stijgt.22
Dit
terwijl het werken in de
nachtdienst
zeker
niet
zonder risico’s is. Door te
werken in de nachtdienst
vergroot men de kans op
overgewicht, depressie en
diabetes. Ook is het zo dat
22
de kans op bepaalde soorten Figuur 1 Percentage werkzame beroepsbevolking met nachtdiensten 2001
kanker groter wordt.2,17
In deze scriptie zal er gekeken worden naar de kans op borstkanker bij vrouwen en
naar wat de oorzaak daarvan zou kunnen zijn.
Het is bekend dat hormonen van grote invloed zijn op het ontstaan en de groei van
borstkanker. Dit zijn de geslachtshormonen zoals oestrogeen en progesteron, maar ook het
niet-geslachtshormoon melatonine lijkt ook van invloed te zijn op de groei van borstkanker.7
Ondanks dat de geslachthormonen van vrouwen van grote invloed zijn op het ontstaan van
borstkanker lijkt het er toch op dat borstkanker als gevolg van het werken in de nachtdienst
meer samenhangt met de melatonine spiegels.2,7
Er zijn al aanwijzingen waaruit duidelijk wordt dat melatonine een belangrijke rol kan
spelen in het tegengaan van de tumorgroei. Het gaat zelfs zover dat melatonine als
supplement gegeven wordt bij patiënten die aan kanker lijden.23 De endogene melatonine
afgifte in de epifyse wordt geremd door licht. Het valt te verwachten dat mensen die ‘s
nachts werken en dus blootgesteld worden aan licht, lagere melatonine spiegels in hun
bloed hebben. Deze verlaging in de melatonine spiegels zou ervoor kunnen zorgen dat
tumoren makkelijker kunnen groeien. Hieruit is de volgende hoofdvraag geformuleerd.
Hebben vrouwen die ‘s nachts werken een grotere kans op borstkanker en komt dat door
verstoring van de melatonine spiegels?
Als blijkt dat vrouwen die in de nachtdienst werken daadwerkelijk een grotere kans
op borstkanker hebben, moet het duidelijk worden hoe melatonine werkt en wat er fout
3

gaat met de melatoninespiegels tijdens een nachtdienst. Het lijkt erop dat licht de grootste
factor is die voor de melatonine suppressie zorgt, maar het gebrek aan slaap en/of de
verstoring van het circadiane ritme zouden daarop ook van invloed kunnen zijn. Daarnaast
zijn er studies gedaan waaruit blijkt dat er verschillen zijn tussen menselijke rassen en de
respons van melatonine spiegels tijdens nachtdiensten.1 Tot slot zal er behandeld worden
welke rol melatonine kan hebben in de afweer en preventie van kanker.
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Hebben vrouwen die in de nachtdienst werken een grotere kans op
borstkanker?
Om de hoofdvraag van deze scriptie te beantwoorden moet men eerst bestuderen of het
werken in de nachtdienst de kans op borstkanker vergroot. Een probleem is echter dat er
heel veel kleine studies zijn gedaan waaruit door grote standaard deviaties moeilijk
conclusies te trekken zijn. Ook is het moeilijk om ploegendienst werkers te matchen met
dagwerkers, omdat er veel confounders zijn, zoals roken en gewicht, waarvoor
gecontroleerd moet worden.
In Denemarken is een grote studie gedaan onder 5847 vrouwen die borstkanker
hadden. Als deelnemers voor de controle zijn 5723 vrouwen random gekozen. Van de groep
vrouwen die borstkanker hadden waren er 434 die minimaal een halfjaar voor 20 uur per
week in de nachtdienst werkten. Bij de random gekozen groep waren dit er 301 vrouwen die
voor minimaal de zelfde periode in de nachtdienst hadden gewerkt. Dit geeft dus een OR
(odds ratio) van 1,5 voor vrouwen met borstkanker die in de nachtdienst hadden gewerkt.
De data laten zien dat de OR stijgt wanneer de lengte van de nachtdienst groter wordt. 18 In
een vergelijkbaar onderzoek is de hoeveelheid werk in de nachtdienst van 813 borstkanker
patiënten vergeleken met 793 controles. Ook hier werd het werken in de nachtdienst
geassocieerd met een vergrote kans op borstkanker. Hier vonden de onderzoekers een OR
van 1,6. Ook hier werd een verband gevonden tussen de duur van het werken in de
nachtdienst en de kans op borstkanker.8
In 2006 zijn in een Noors onderzoek 537 vrouwelijke verpleegkundigen met
borstkanker vergeleken met 2148 random gekozen vrouwelijke verpleegkundigen. Hier vond
men een OR van 2.21 onder de vrouwen met borstkanker die minimaal 30 jaar werkzaam
waren in de nachtdienst.16 In 2010 hebben de onderzoekers de zelfde data nogmaals
bestudeerd. Er was een vermoeden dat het werken in de nachtdienst een groter risico zou
zijn en men vond de grens van 30 jaar toch hoog. Deze keer werd gekeken naar het aantal
nachtdiensten dat achter elkaar gewerkt werd. Wanneer vrouwen voor een periode van 5
jaar steeds 6 op elkaar volgende nachtdiensten werkten werd er al een significant grotere
kans gevonden op borstkanker (OR=1.8). Bij 4 op elkaar volgende nachtdiensten voor een
periode van 6 jaar werd er nog geen significant resultaat gevonden. Deze cijfers scheppen
dus de verwachting dat het aantal nachtdiensten dat vrouwen achter elkaar werken de kans
op borstkanker vergroot.15 Omdat er bij deze grote datasets een kans bestaat dat dit verschil
op toeval berust zal dit verband nog getest moeten worden in vervolgonderzoek.
In een grote studie van E. Schernhammer is een groep van 115.022 gezonde
verpleegkundigen voor een periode van 12 jaar gevolgd door ze te vragen om vragenlijsten
in te laten vullen. 1352 van deze vrouwen kregen borstkanker in deze periode. Vrouwen die
20 jaar of meer in de nachtdienst werkten (4881) hebben een kans van 1,79 hoger op
borstkanker dan de vrouwen die nog nooit in de nachtdienst hadden gewerkt (426.119).
Langere tijd in de nachtdienst werken lijkt bij vrouwen een risico op borstkanker te geven.
Hier moet echter wel meegenomen worden dat er maar weinig vrouwen zijn die het
5

volhouden om 20 jaar of meer in de nachtdienst te kunnen werken. Er treedt dus een vorm
van zelfselectie op die ook zou kunnen selecteren op een groep vrouwen met een verhoogde
kans op borstkanker. Er hoeft hier dus niet sprake te zijn van een oorzakelijk verband. 20
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Wat is Melatonine?

Melatonine, N-acetyl-5-methoxytryptamine is een hormoon dat in de epifyse gemaakt wordt
uit serotonine dat weer uit tryptofaan gesynthetiseerd word. Het is een belangrijk hormoon
voor de regulatie van het slaap waak ritme van de mens. De afgifte van melatonine is onder
andere gekoppeld aan licht. Als er tijdens de avond of het begin van de nacht licht op de
retina valt wordt de afgifte van melatonine sterk geremd. Op het moment dat er geen licht
meer op de retina valt gaat de afgifte van melatonine weer omhoog. Tijdens het einde van
de nacht heeft licht hetzelfde remmende effect, maar zal de afgifte van melatonine niet
meer stijgen nadat de lichtbron
verwijderd wordt.14 De afgifte
van melatonine heeft een
duidelijk circadiaan ritme. Aan
het einde van de nacht zal de
melatonine afgifte dalen en pas
weer stijgen tijdens de avond.
Als een mens tijdens de dag in
het donker geplaatst wordt zal
de melatonine afgifte niet
stijgen. De beïnvloeding van
melatonine door licht beperkt
zich dus tot de avond en de
nacht. Naast het feit dat
melatonine belangrijk is voor de
regulatie van slaap heeft het nog
andere functies. Zo is het bekend
dat melatonine ook een functie
heeft als antioxidant. Hierdoor
zou melatonine het DNA
beschermen tegen mutaties en
daardoor bescherming bieden
tegen
kanker
en
neurodegeneratieve
ziekten.7
Ook zijn er aanwijzingen dat
melatonine
apoptose
in
borstkankercellen
kan
14
induceren. Een verhoging van
de melatonine spiegels zou dus
gunstig kunnen zijn terwijl een
verlaging juist nadelig kan zijn. Figuur 2 Tumor groei en melatonine afgifte onder invloed van licht tijdens
Daarom wordt er steeds meer donkerperiode3
7

gebruik gemaakt en geëxperimenteerd met melatonine voor therapeutische doeleinden. Het
wordt al gebruikt als hulpmiddel bij jet lag, slaap problemen en bij kanker wordt er met
melatonine geëxperimenteerd om problemen bij mensen in die ‘s nachts werken te
verkleinen.14
Melatonine kan een effect in de weefsels teweeg brengen door tenminste twee G
eiwit gekoppelde receptoren, respectievelijk, MT1 en MT2. Deze receptoren zijn gevonden in
tal van weefsels zoals te zien in Figuur 2.14 Het is duidelijk dat melatonine op veel plaatsen
in het menselijk lichaam een uitwerking heeft, al is nog niet voor alle weefsels bekend wat
de rol van melatonine daar is.

Figuur 3 Weefsels in de mens met MT1 en MT2 receptoren14
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Wat gebeurt er met melatonine gehaltes van vrouwen die s’ nachts werken?

In de westerse wereld leeft men in een 24-uurs samenleving. Vanaf het moment dat men
ontwaakt wordt men blootgesteld aan licht. Dit is over het algemeen kunstlicht. In de
westerse wereld is men niet meer afhankelijk van natuurlijk licht, maar kan men op elk
moment binnen de 24 uur van een dag actief zijn dankzij kunstlicht. Tegelijk valt op dat de
kans op borstkanker in de westerse wereld 5 keer hoger is dan in derde wereld landen waar
er nog veel minder gebruik gemaakt word van kunst licht.2 Doordat mensen blootgesteld
worden aan kunstlicht zoals lampen, beeldschermen en televisies, kan men langer
doorwerken. Deze verhoogde blootstelling aan licht zou ’s nachts ook melatonine suppressie
tot gevolg kunnen hebben. Er is wel gesuggereerd dat de verlaging van melatonine
concentraties oorzakelijk verbonden is met de toename in borstkanker.2
Melatonine spiegels worden in de regel bepaald op basis van urine monsters.
Melatonine zelf komt eigenlijk niet voor in urine, maar het primaire metaboliet van
melatonine 6-sulfatoxymelatonine wel.7 In een onderzoek gedaan bij verpleegkundigen die
allemaal nog voor de menopauze waren is deze methode gebruikt. Van deze proefpersonen
werkten er 151 alleen overdag en 172 alleen ‘s nachts. In dit experiment zijn ‘s nachts de
hoeveelheden 6-sulfatoxymelatonine gemeten. Dat was voor de groep die overdag werkte
tijdens de slaap periode en dit was voor de groep die ‘s nachts werkte tijdens de actieve
periode. Uit deze metingen bleek dat de hoeveelheid 6-sulfatoxymelatonine bij de vrouwen
die ‘s nachts werkten 68,6 % lager was dan bij de vrouwen die overdag werkten. Wanneer
beide groepen vrouwen ‘s nachts slapen blijkt de hoeveelheid 6-sulfatoxymelatonine in
vrouwen die regelmatig in de nacht werken nog steeds 41,7 % lager te zijn dan de vrouwen
die nooit in de nacht werken. Al deze percentages zijn significant gebleken met een P ≤
0.001, waarbij een tweezijdige t-toets is gebruikt.7
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Is er een verschil in melatonine huishouding tijdens de nachtdienst tussen
menselijke rassen?

Toen duidelijk werd dat werken in de nachtdienst een belangrijke risicofactor voor
borstkanker bij vrouwen leek te zijn, werd er over de hele wereld onderzoek gedaan om het
mechanisme hierachter te ontrafelen.21 Het bleek dat verlaagde melatonine concentraties
als gevolg van licht in de avond en nacht een grotere kans op borstkanker geven.9 Echter een
studie naar een cohort Chinese vrouwen uit de verenigde staten vond geen verband tussen
nachtdienst en borstkanker. Terwijl Chinese vrouwen in de verenigde staten bijna de zelfde
kans op borstkanker hebben als blanke vrouwen.1 Het zou kunnen dat Aziatische vrouwen
een verminderde melatonine suppressie hebben tijdens de nachtdienst en daarmee en
minder groot risico op borstkanker lopen door het werken in de nachtdienst. 12
Er is een onderzoek gedaan naar het verschil in melatonine spiegels tussen
Aziatische vrouwen en blanke vrouwen. Aan dit onderzoek hebben 276 verpleegkundigen
uit Noord Amerika deelgenomen. Hiervan waren er 225 blank en 51 Aziatisch. Bij de blanke
vrouwen waren er 115 die uitsluitend werkzaam waren in dagdiensten en 110 werkten
uitsluitend in de nachtdienst.

Tabel 1 Verlaging in 6-sulfatoxymelatonine18
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Bij de Aziatische vrouwen waren er 19 in de dagdienst actief en 32 in de nachtdienst. Alleen
vrouwen die minimaal 20 uur per week in de nachtdienst actief waren werden toegelaten
voor deelname in deze groep. In dit onderzoek zijn steeds de gemiddelde melatonine
waarden tijdens de nacht met elkaar vergeleken. De waarden worden uitgedrukt in
percentages dat de melatonine ’s nachts lager is dan de groep die overdag werkt. De
onderzoekers zien hier dat bij blanke vrouwen die in de nachtdienst werken de hoeveelheid
melatonine met 56,2 % daalt ten opzichte van de blanke vrouwen die alleen overdag
werken. Dit terwijl de hoeveelheid melatonine bij de Aziatische vrouwen in de nachtdienst
met 31.6 % daalt (zie tabel 1).18 Dit lijkt een groot verschil, maar er is bij dit experiment met
een kleine groep Aziatische vrouwen gewerkt en een grote interindividuele variatie in
melatonine concentraties is niet ongewoon.
Dit onderzoek suggereert dat in de nachtdienst werken voor Aziatische vrouwen een
minder grote verandering in melatonine concentraties zou kunnen geven dan bij blanke
vrouwen. Dit zou mogelijk kunnen liggen aan het feit dat de melatonine concentraties bij
Aziatische vrouwen minder dalen tijdens het werken in de nachtdienst.
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Hebben blinde vrouwen een kleinere kans op borstkanker?

Door ’s avonds en ’s nachts blootgesteld te worden aan licht remt men dus de melatonine
afgifte en het lijkt er op dat melatonine een rol zou kunnen spelen bij de bescherming tegen
kanker.14 Natuurlijk wordt melatonine bij mensen die in de nachtdienst werken sterk
geremd. Alleen treedt er bij mensen die ’s avonds achter een computer beeldscherm
televisie of bij een lamp zitten ook al remming van de melatonine afgifte op. Om te kijken of
er zonder remming van licht nog minder borstkanker ontstaat kan men blinde mensen
bestuderen. Blinden zijn wat lichtperceptie betreft in twee groepen op te delen. Er zijn
blinde mensen die wel lichtperceptie hebben en blinden die dat niet hebben. Dit kan komen
omdat de blindheid veroorzaakt kan worden door schade aan de ogen zelf, maar ook door
neurologische schade. De mensen die blind zijn en geen perceptie van licht hebben,
ondervinden ’s avonds en ’s nachts geen remming door licht op de melatonine productie en
zouden dus hogere melatonine concentraties hebben. In 1998 was er al onderzoek gedaan
naar de kans dat blinden kanker krijgen. In dit onderzoek is de kans op kanker bij blinden
vergeleken met de kans op kanker bij slechtzienden en de kans op kanker bij de rest van de
bevolking in Zweden. De groep slechtzienden dient hier als controle want deze groep kan
wel licht registeren en dus remming ondervinden van melatonine terwijl ze niet goed zien.
Hier zijn de beide geslachten en alle soorten kanker meegerekend. Hieruit bleek inderdaad
dat blinden 50% minder kans op sommige soorten kanker hebben dan de rest van de
bevolking. Bij slechtzienden werd er een veel kleiner verschil aangetroffen.9

Tabel 2 NPL (geen licht perceptie) LP (Licht perceptie)10
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Tien jaar later is onderzoek gedaan naar borstkanker bij blinde vrouwen in NoordAmerika. Dit onderzoek maakte gebruik van een betere controlegroep. Bij deze groep blinde
vrouwen is een onderscheid gemaakt naar de mate waarin de vrouwen licht konden
registreren. Eén groep vrouwen was volledig blind en had ook geen bewuste perceptie van
licht, terwijl de tweede groep ook volledig blind was, maar wel perceptie van licht had. Bij de
tweede groep zou de melatonine dus wel geremd kunnen worden ondanks dat de vrouwen
volledig blind waren wat de beeldvorming betreft. Voor de rest waren er nagenoeg geen
verschillen tussen de groepen (zie tabel 2). In totaal was er een groep van 1367 vrouwen.
414 vrouwen hadden geen perceptie van licht en 953 hadden dat wel. Bij de vrouwen die
geen perceptie hadden van licht waren er 11 met borstkanker, dit terwijl er bij de vrouwen
die wel perceptie van licht hadden 55 gevallen van borstkanker waren. Bij de groep zonder
lichtperceptie had 2.6% borstkanker en dit verdubbelde (5.7%) bij de groep met
lichtperceptie. Deze verschillen zijn significant met een p = 0.05. 10
Er is dus waargenomen dat de kans op borstkanker minder word wanneer mensen
geen perceptie hebben van licht. Er kan alleen nog niet geconcludeerd worden dat dit door
de melatonine spiegels komt. Wat nog mist zijn melatonine spiegels bij blinde mensen. Een
studie waarbij niet alleen de kans op kanker maar ook de hoeveelheid melatonine gemeten
wordt zou een goede aanvulling zijn.
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Tumor suppressie door melatonine in ratten

Het is zo dat de blootstelling aan licht tijden de nachtdienst zorgt voor suppressie van
melatonine. Deze suppressie van melatonine word gezien als een risico op borstkanker.6 Het
probleem is echter dat de tumorgroei in vrouwen niet te analyseren is. Om het effect van
verlaagd melatonine op borsttumoren te zien zijn menselijke celkweken of proefdieren
nodig. David E. Blask is één van de weinigen die onderzoek gedaan heeft naar melatonine
suppressie en tumorgroei. In een belangrijk experiment van Blas is eerst tumorgroei
geïnduceerd in naaktratten. Hierna zijn de ratten opgedeeld in drie verschillende groepen
die elke een eigen behandelmethode hadden. Bij de eerste groep ratten werd bloed van
vrouwen ingespoten dat overdag afgenomen was. Bij de tweede groep ratten werd bloed
ingespoten van vrouwen dat ’s nachts afgenomen was. Bij de laatste groep ratten werd ook
bloed van vrouwen ingespoten dat ’s nachts afgenomen was, maar deze vrouwen werden
voor het afnemen van het bloed 90 minuten aan helder wit licht blootgesteld. Er zijn alleen
vrouwen toegelaten bij deelname aan het onderzoek die nog niet in de menopauze waren.
De verwachting was dat de groep waarbij bloed ingespoten was dat tijdens de dag
afgenomen was meer tumor groei zou laten zien dan de groep die bloed kreeg vanuit de
nacht, omdat de hoeveelheid melatonine lager is tijdens de dag. Ook werd verwacht dat de
tumor groei sterker zou zijn bij de groep die in de nacht blootgesteld was aan licht, omdat de
melatonine spiegels hier ook gedaald zouden zijn. Het was inderdaad zo dat er tussen de
groei van de dag groep en de licht tijdens de nachtgroep bijna geen verschil was in de tumor
groei. Terwijl de nacht groep significant minder tumor groei vertoonde dan de andere twee
groepen.2
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Wat voor invloed kan melatonine of een gebrek er aan hebben op kanker?

Werken in de nachtdienst vergroot de kans op borstkanker bij vrouwen. Daarnaast dalen de
melatonine concentraties van vrouwen significant tijdens de nachtdienst en het is bekend
van melatonine dat het antitumorale effecten heeft.19 Het bekendste is dat melatonine de
groei en celdeling van tumorcellen remt.5,13 Ook wordt het steeds duidelijker dat melatonine
apoptose induceert in een aantal kanker soorten en op deze manier een belangrijke functie
heeft in het menselijk lichaam bij de
bescherming tegen borstkanker.19
In
lage
concentraties
heeft
melatonine een remmend effect op de
celdeling en groei, maar wanneer de
concentraties melatonine verhoogd worden
treed apoptose op in cellen. In de figuur
hiernaast is op de eerste dag van het
experiment
dezelfde
dichtheid
van
borstkankercellen op de platen aangebracht.
Er waren drie groepen platen. De groep met
het dichte rondje is de controle, op de plaat
was enkel voeding aanwezig. De platen uit
de groep met het dichte driehoekje
bevatten naast de voeding een 10-11 M
melatonine en de platen van de groep met
het open driehoekje bevatten naast de
voeding een 10-9 M melatonine. Vervolgens
zijn vanaf dag 1 om de twee dagen alle
borstkankercellen per plaat geteld. Het is
duidelijk
te
zien
dat
er
meer
borstkankercellen zijn op de platen zonder
melatonine. Op de platen met de laagste
concentratie melatonine zijn ook meer Figuur 4 effect van melatonine op het aantal
16
borstkankercellen aangetroffen dan op de borstkanker cellen.
platen met de hoogste concentratie melatonine.13
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Figuur 5 (A) Cellen geïncubeerd voor 24 uur bij verschillen concentraties melatonine (B) Cellen geïncubeerd bij 1 mM melatonine
(C) Cellen voor 48 uur geïncubeerd CON zonder melatonine MEL met 1 mM melatonine 19

Bij lage concentraties ≤ 1 nM melatonine heeft het vooral een remmend effect op de
celdeling. Wanneer de molariteit echter verhoogd word zal melatonine een apoptotisch
effect hebben. In figuur 5A staat de reductie van de cellen uitgezet tegen de melatonine
concentratie. Dit zijn de resultaten na een incubatie van 24 uur. Men ziet een duidelijke
reductie in cellen wanneer de concentraties hoger worden dan 10-5 M melatonine. In figuur
5B zijn cellen geïncubeerd bij 1 mM melatonine en hier is de reductie weergegeven als
functie van de tijd. Er was in figuur 5A al een reductie te zien na 24 uur en in figuur 5B is te
zien dat deze reductie nog sterker wordt na 48 uur. In Figuur 5C is met twee foto’s onder de
fase contrast microscoop duidelijk de vermindering in de cellen te zien.19
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Hoe kan men voorkomen dat melatonine spiegels dalen terwijl vrouwen ’s
nachts werken?

Het is in de moderne wereld niet meer weg te denken dat er mensen in de nachtdienst
werken. Het is dan ook geen vraag of vrouwen wel moeten blijven werken in nachtdienst,
maar hoe kunnen vrouwen werken in de nachtdienst en zo weinig mogelijk risico’s lopen.
Omdat de verlaging in melatonine concentraties vooral verantwoordelijk lijken te zijn
voor de grotere kans op borstkanker lijkt het nuttig om ervoor te zorgen dat de melatonine
spiegels zo hoog mogelijk blijven gedurende de nachtdienst. Om de paar uur een moment
rust nemen of een dutje doen van minder dan 20 minuten vergroot de alertheid en verhoogt
tijdelijk de melatonine concentraties, maar de gemiddelde melatonine concentraties blijven
nog steeds lager dan bij vrouwen die in de nacht slapen.4 Er is echter nog geen bewijs dat dit
het risico op borstkanker vermindert. Ook is er gekeken naar verschillende soorten
belichting. Het is bekend dat licht met een golflengte tussen de 460 en 480 nm (blauw licht)
de grootste suppressie van melatonine veroorzaakt.11 Wanneer mensen aan rood licht
blootgesteld worden met een golflengte tussen de 740 en 780 nm en dezelfde
lichtintensiteit is de melatonine suppressie licht verminderd, maar bij rood licht is het
nagenoeg niet mogelijk om enig praktisch werk te doen. Ook wanneer de licht intensiteit van
wit licht verlaagd wordt blijkt dit praktische problemen op te leven.4 Op dit moment is er dus
nog geen oplossing te vinden in de golflengte of de intensiteit van het licht. Het oraal
innemen van melatonine wordt ook aangedragen als oplossing. Er is alleen nog geen
onderzoek gedaan naar de lange termijn effecten van melatonine inname. Om een gunstig
effect van het innemen van melatonine te bereiken is het nodig om de melatonine piek in de
nacht per persoon vast te stellen, omdat hierdoor het circadiane ritme van deze mensen
verstoord kan worden. Het is bekend dat er een grote variatie in melatonine concentraties
van vrouwen is. Dit zorgt ervoor dat de inname van melatonine niet alleen per individu
bepaald moet worden, maar ook de hoeveelheid.4
Het werd al snel duidelijk dat er verband is tussen het aantal jaren dat vrouwen in de
nachtdienst werken en de kans op borstkanker.20 Om te voorkomen dat vrouwen een
grotere kans op borstkanker krijgen zou er dus een maximaal aantal werkjaren voor het
werken in de nachtdienst vastgesteld kunnen worden. Naast het aantal jaren werd ook
duidelijk dat het aantal op elkaar volgende nachtdiensten het risico op borstkanker vergroot.
Dit vergrote risico was echter pas te zien vanaf 6 op elkaar volgende nachtdiensten. Men zou
er dus goed aan doen om het aantal nachtdiensten dat elkaar direct op volgt lager dan 6 te
houden.15
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Conclusie
Dat werken in de nachtdienst niet zonder risico’s is was al erg lang bekend. Het was echter
niet altijd duidelijk om welke risico’s dat zou gaan en hoe groot die risico’s dan zijn. Er waren
wel duidelijke aanwijzingen voor een grotere kans op borstkanker in vrouwen door het
werken in de nachtdienst.2,17 Melatonine is een belangrijk hormoon voor de regulering van
het circadiane ritme en de afweer tegen kanker. Daarom heeft in deze scriptie de volgende
hoofdvraag centraal gestaan: Hebben vrouwen die ‘s nachts werken meer kans op
borstkanker en komt dat dan door verstoring van de melatonine spiegels?
Allereerst was het dus belangrijk om vast te stellen dat vrouwen die in de nachtdienst
werken ook daadwerkelijk een grotere kans op borstkanker hebben. Het is duidelijk te zien
dat het werken in de nachtdienst een risico geeft op borstkanker. In eerste instantie leek het
er wel op dat vrouwen minimaal 20 jaar in de nachtdienst actief moesten zijn om een
vergroot risico te lopen.20 Nadat de data echter ingedeeld werd in cohorten van het aantal
nachtdiensten dat achter elkaar gewerkt werd, bleek dat vrouwen die standaard 6
nachtdiensten achter elkaar werken al een vergroot risico op borstkanker hebben na 5 in
plaats van 20 jaar nachtdienst.15 Er is evidentie dat het werken in de nachtdienst bij vrouwen
een vergroot risico op borstkanker geeft. Een onderzoek naar het verschil in risico op
borstkanker tussen blanke en Aziatische vrouwen suggereert dat Aziatische vrouwen minder
gevoelig zijn voor de suppressie van melatonine door licht.1 Er lijkt onder andere bij een
onderzoek naar borstkanker bij Chinese vrouwen een minder groot verband te zijn tussen
borstkanker en het werken in de nachtdienst.1 Een onderzoek naar melatonine waarden
tijdens de nachtdienst geeft inderdaad aan dat de melatonine concentraties bij Aziatische
vrouwen lager zijn tijdens de nachtdienst dan bij blanke vrouwen. Echter het onderzoek is
gedaan met maar ongeveer 50 Aziatische vrouwen en omdat er tussen individuen al veel
verschil zit in de melatonine concentraties zal hier meer onderzoek nodig zijn. 1
Om te kunnen beoordelen of melatonine betrokken zou zijn bij het verhoogde risico
op kanker is er gekeken naar melatonine concentraties van vrouwen die ’s nachts werken en
naar de invloed van melatonine op kankercellen. Er is vastgesteld dat de melatonine
concentraties van vrouwen die ‘s nachts werken aanzienlijk lager zijn dan melatonine
concentraties van vrouwen die nooit ’s nachts werken.7 Werken in de nachtdienst heeft dus
grote gevolgen voor de melatonine concentraties van vrouwen. Ook is duidelijk geworden
dat melatonine in lage concentraties de celdeling van tumorcellen remt en in hoge
concentraties zelfs apoptose van tumorcellen veroorzaakt.13,19 In een studie met tumoren in
ratten is bloed van vrouwen ingespoten. De groepen die bloed kregen dat overdag
afgenomen was of ’s nachts na blootstelling aan licht bevatten hierdoor weinig tot geen
melatonine. Het was duidelijk te zien dat de tumoren in die twee groepen sneller groeiden
dan de groep die bloed kreek met hoge melatonine concentraties.2 Deze resultaten
impliceren dat verlaging van melatonine concentraties nadelig kan zijn voor de bescherming
tegen kanker. Hiermee in overeenstemming staat dat er veel minder borstkanker gevonden
wordt in vrouwen die blind zijn en geen perceptie hebben van licht. Men gaat er hier vanuit
18

dat de melatonine concentraties nooit geremd worden door licht en daardoor hoger zijn
waardoor deze vrouwen een lager risico op borstkanker hebben.9,10
Vrouwen die regelmatig en voor een langere periode in de nachtdienst werken
hebben dus een vergrote kans op borstkanker. Ook hebben deze vrouwen verlaagde
melatonine concentraties wat het vergrote risico op borstkanker veroorzaakt.
Er zijn nog weinig oplossingen om de melatonine concentraties van vrouwen die in de
nachtdienst werken minder te laten dalen. Met regelmaat een dutje doen van niet langer
dan 20 minuten verhoogt tijdelijk de melatonine concentratie en de alertheid, maar hierover
is nog geen onderzoek gedaan met betrekking tot borstkanker. Een andere lichtintensiteit of
kleur zorgt ervoor dat de melatonine suppressie minder wordt, maar dit geeft niet altijd een
werkbare situatie en er is nog te weinig bekend over het effect van oraal ingenomen
melatonine.4,11

19

Referenties
1. Bhatti P., Mirick D.K., Davis S., Racial Differences in the Association Between Night
Shift Work and Melatonin Levels Among Women. American Journal of Epidemiology
2013; 5: 388-393
2. Blask D.E., Brainard G.C., Dauchy R.T., Hanifin J.P., Davidson L.K., Krause J.A., Sauer
L.A., Rivera-Bermudez M.A., Dubocovich M.L., Jasser S.A., Lynch D.T., Rollag M.D.,
Zalatan F., Melatonin-depleted blood from premenopausal women exposed to light
at night stimulates growth of human breast cancer xenografts in nude rats. Cancer
Research 2005; 65: 11174-11184.
3. Blask D.E., Dauchy R.T., Brainard G.C., Hanifin J.P., Circadian stage-dependent
inhibition of human breast cancer metabolism and growth by the nocturnal
melatonin signal: consequences of its disruption by light at night in rats and women.
Integrative Cancer Therapies 2009; 8: 347-353
4. Bonde J.P., Hansen J., Kolstad H.A., Mikkelsen S., Olsen J.H., Blask D.E., Härmä M.,
Kjuus H., de Koning H.J., Olsen J., Møller M., Schernhammer E.S., Stevens R.G.,
Åkerstedt T., Work at night and breast cancer – Report on evidence-based options for
preventive actions. Scandinavian Journal of Work and Environmental Health 2012; 4:
380-390
5. Cos S., González A., Güezmes A., Mediavilla M.D., Martínez-Campa C., AlonsoGonzález C., Sánchez-Barceló E.J., Melatonin inhibits the growth of DMBA-induced
mammary tumors by decreasing the local biosynthesis of estrogens through the
modulation of aromatase activity. International Union Against Cancer 2006; 118: 274278
6. Costa G., Haus E., Stevens R., Shift work and cancer considerations on rationale,
mechanisms, and epidemiology. Scandinavian journal of work and environmental
health 2010; 2: 163-179
7. Davis S., Mirick D.K., Chen C., Stanczyk F.Z., Night shift work and hormone levels in
women. American association for Cancer research 2012; 4: 609-618
8. Davis S., Mirick D.K., Stevens R.G., Night Shift Work, Light at night, and risk of breast
cancer. Journal of the National Cancer Institute 2001; 20: 1557-1562
9. Feychting M., Osterlund B., Ahlbom A., Reduced Cancer Incidence among the Blind.
Epidemiology Resources 1998; 5: 490-494
10. Flynn-Evans E.E., Stevens R.G., Tabandeh H., Schernhammer E.S., Lockley S.W., Total
visual blindness is protective against breast cancer. Springer 2009; 20: 1753-1756
11. Gooley J.J., Rajaratnam S.M., Brainard G.C., Kronauer R.E., Czeisler C.A., Lockley S.W.,
Spectral responses of the human circadian system depend on the irradiance and
duration of exposure to light. Science Translational Medicine 2010; 2: 31-33
12. Hansen J. Increased Breast cancer risk among women who work predominantly at
night. Epidemology 2001; 1: 74-77
13. Hill S.M., Blask D.E. Effects of the pineal hormone melatonin on the proliferation and
morphological characteristics of human breast cancer cells (MCF-7) in Culture.
American Association for Cancer Research 1989; 48: 61216126
14. Kostoglou-Athanasiou I., Therapeutic applications of melatonin. Therapeutic
advances in endocrinology and metabolism 2013; 4: 13-24
20

15. Lie J.A., Kjuus H., Zienolddiny S., Haugen A., Stevens R.G., Kjærheim K., Night work
and breast cancer risk among Norwegian nurses: assessment by Different Exposure
Metrics. American Journal of Epidemology 2011; 11: 1272-1279
16. Lie J.A., Roesink J., Kjaerheim K., Breast cancer and night work among Norwegian
nurses. Cancer Causes and Control 2006; 17: 39-44
17. Parent M.E., El-zein M., Rousseau M.C., Pintos J., Siemiatycki J., Night work and the
risk of cancer among men. American journal of epidemology 2012; 176: 751-759.
18. Pronk K. Ji B.T., Shu X.O., Xue S., Yang G., Li H.L., Rothman N., Gao Y.T., Zheng W.,
Chow W.H., Night-shift work and breast cancer risk in a cohort of Chinese women.
American Journal of Epidemiology 2010; 9: 953-959
19. Rodriguez C., Martín V., Herrera F., García-Santos G., Rodriguez-Blanco J., CasadoZapico S., Sánchez-Sánchez A.M., Suárez S., Puente-Moncada N., Anítua M.J., Antolín
I., Mechanisms involved in the pro-apoptotic effect of melatonin in cancer cells.
International journal of molecular sciences 2013; 14: 6597-6613
20. Schernhammer E.S., Kroenke C.H., Laden F., Hankinson S.E., Night work and risk of
breast cancer. Epidemology 2006; 1: 108-111
21. Straif K. Baan R., Grosse Y., Secretan B., El Ghissassi F., Bouvard V., Altieri A.,
Benbrahim-Tallaa L., Cogliano V., Carcinogenicity of shift-work, painting and firefighting. The Lancet Oncology 2007; 12: 1065-1066
22. Swinkels H. Helft beroepsbevolking werkt ‘s avonds, ’s nachts of in het weekend.
Internet site Centraal Bureau voor de statistiek 2002. Beschikbaar via:
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-socialezekerheid/publicaties/artikelen/archief/2002/2002-1068-wm.htm. Geraadpleegd 2703-2013
23. Wang J., Guo W., Chen W., Yu W., Tian Y., Fu L., Shi D., Tong B., Xiao X., Huang W.,
Deng W., Melatonin potentiates the antiproliferative and pro-apoptotic effects of
ursolic acid in colon cancer cells by modulating multiple signalling pathways. Journal
of Pineal Research 2013; 10: 1-11.

21

