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У статті здійснено порівняння комплексних епідеміологічних (когортних, «випадок-
контроль» та екологічних) досліджень впливу радону на захворюваність на рак легенів 
популяцій шахтарів копалень світу та жителів міста Рівне. Проведено розрахунок 
додаткового відносного ризику для жителів міста Рівне за методикою епідеміологічних 
екологічних досліджень, виконаних на радіометричному обладнанні «AlfaRad+» і 
розрахованому за моделлю ризику BEIR VI в двох варіантах («експозиція – вік –
тривалість» та «експозиція – вік – інтенсивність»). 
Ключові слова: когортні дослідження, додатковий відносний ризик, експозиція, рак легенів. 
 
В статье проведено сравнение комплексных эпидемиологических (когортных, «случай-
контроль» и экологических) исследований влияния радона на заболеваемость раком 
легких популяций шахтеров рудников мира и жителей города Ровно. Проведен расчет 
дополнительного относительного риска для жителей города Ровно по методике 
эпидемиологических экологических исследований, выполненных на радиометрическом 
оборудовании «AlfaRad +» и рассчитанном по модели риска BEIR VI в двух вариантах 
(«экспозиция – возраст – длительность» и «экспозиция – возраст – интенсивность»). 
Ключевые слова: когортные исследования, дополнительный относительный риск, 
экспозиция, рак легких. 

 
The article compares complex of epidemiological (cohort, «case-control» and environmental) 
studies of the radon effects on the lung cancer incidence of populations of miners in the world 
and residents of Rivne. The calculation of additional relative risk for the Rivne residents 
according to the method of epidemiological ecological studies, performed on radiometric 
equipment «AlfaRad +» and calculated according to the BEIR VI risk model in two variants 
(«exposure – age – duration» and «exposure – age – intensity»). 
Keywords: cohort studies, additional relative risk, exposure, lung cancer.  

 
Проблема впливу наявності радону в повітрі на здоров’я людини досліджується вже 

близько 60 років. Розпочались такі дослідження на працівниках уранових копалень (в 
основному) та копалень інших металів. Перші кількісні аналізи епідеміологічних досліджень 
захворюваності на рак легенів шахтарів уранових копалень США і ЧССР були опубліковані 
тільки на початку 70-х років минулого століття [1]. Найдетальніший об’єднаний 
епідеміологічний аналіз зв’язку захворюваності на рак легенів шахтарів з експозицією 
дочірніх продуктів розпаду радону (ДПР) в уранових та неуранових шахтах був зроблений у 
роботах Любіна Дж. [2], у ІV Доповіді Комісії з біологічних ефектів іонізуючої радіації 
(BEIR ІV) та в VI Доповіді Комісії з біологічних ефектів іонізуючої радіації (BEIR VI) [3]. 
Результати, подані в BEIR ІV, базувались на дослідженнях над 4 когортами шахтарів, а в 
BEIR VI – уже над 11. 

В когортних дослідженнях на шахтарях проводилося відстеження випадків 
захворюваності на рак легенів в популяції (когорті), що зазнала впливу досліджуваного 
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фактора (експозиції радону), і порівняння із захворюваністю в контрольній групі. 
Контрольною групою виступала частина когорти, що піддавалася найменшим рівням впливу 
(наприклад, дослідна група – прохідники, контрольна – ремонтники). За результатами 
когортного дослідження розраховувався відносний ризик RR як відношення ризиків 
виникнення ефекту смертності в дослідній когорті – А, і контрольній – В: 

В

А
RR = ,       (1) 

де А і В розраховувались як відношення кількості померлих від раку легенів до кількості 
людино-років для дослідної і контрольної груп (табл. 1 та рисунок). 

Таблиця 1 

Узагальнені результати досліджень серед шахтарів (за матеріалами публікації МКРЗ 115 [4]) 

Автори Кількість 
когорт 

Кількість 
шахтарів 

Кількість людино-
років праці 

( )1−RR  на 

100 WLM 

95% ДІ: 

ICRP, 1993, [4] 7 31486 635022 1,34 0,82–2,13 
Любін Дж., [2] 11 60570 908903 0,49 0,20–1,00 
BEIR VI, [3] 11 60705 892547 0,59 1,32 (станд. 

похибка) 
НКДАР ООН 
2009, [6] 

9 125627 3115975 0,59 0,35–1,00 

Томачек, [7] 2 10100 248782 1,60 1,00–2,30 

Супутніми параметрами в 
когортних дослідженнях визначались 
індивідуальні дані шахтарів: стать, вік, 
час роботи, паління та інші 
характеристики. Завдяки ним було 
досліджено вплив різних чинників на 
параметри залежності «доза – ефект». 
Об’єднані дослідження за когортами і 
деякі з індивідуальних досліджень 
продемонстрували, що залежність між 
експозицією радону і раком легенів 
модифікують наступні фактори: а) стаж 
роботи за даною спеціальністю; б) вік 
при першому опроміненні; в) час, що 
пройшов після опромінення;  
г) досягнутий вік. 

В цілому результати когортних 
досліджень опромінення радоном шахтарів демонстрували статистично значимий зв’язок 
між кумулятивною радоновою експозицією і смертністю від раку легенів при рівнях 
експозиції від 50 WLM  і вище [4].  

Одним з найважливіших результатів когортних досліджень слід визнати висновок про 
те, що рак легенів є суттєвим стохастичним ефектом опромінення радоном і його ДПР. 

В 90-х роках ХХ століття, внаслідок інтенсивних протирадонових заходів у 
копальнях, середньорічне опромінення шахтарів уранових копалень за рахунок радону впало 
до рівня, співмірного до дії від концентрації радону на людину в деяких будинках регіонів 
Америки, Північної Європи та Росії. Радонова експозиція шахтарів почала відповідати 
тривалій експозиції в житлі при середньорічній об’ємній активності радону в ньому близько 
200 Бк/м

3
.  

Виникло питання можливості перенесення відомої інформації про вплив радонового 
опромінення на шахтарів як когорти на загальне населення. Але такому механічному 

 

Рисунок. Розрахунок відносного ризику для шахтарів 
за когортною методикою (1-5) та для жителів міста 

Рівне (при ОА в житлі 200 Бк/м
3
) за екологічною 

методикою: 1 – [4], 2 – [2], 3-4 – [3] та [5]; 5 – [6] 
таблиці 1 
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перенесенню результатів когортних досліджень для шахтарів на загальне населення 
суперечила низка суттєвих відмінностей між цими популяціями [4]: 

1. Шахтарі – це майже всі дорослі чоловіки (від 20 до 40 років). 
2. Еквівалентна рівноважна об’ємна активність радону (ЕРОА) в шахтах, як правило, 

багаторазово перевищує рівні, характерні для більшості житла. 
3. Частка тих, хто палить, серед шахтарів значно перевищує середній популяційний 

рівень. 
4. Інтенсивність дихання при роботі в копальні вища ніж при знаходженні в житлі. 
5. Запилення атмосфери шахт набагато вище ніж в будь-якому житлі, дисперсний склад 

ДПР радону в них суттєво відрізняється. 
6. В атмосфері копалень можуть перебувати інші канцерогени: пил, який може містити 

природні радіонукліди з великим періодом напіврозпаду, дизельні вихлопні гази, Арсен 
тощо. 

У зв’язку з цим виникла необхідність проведення окремих епідеміологічних 
досліджень зв’язку імовірності виникнення раку легенів людини з опроміненням в їх житлі 
радоном. Для проведення робіт в цьому напрямку найбільш придатною виявилася методика 
когортного дослідження «випадок-контроль». Суть цього дослідження базується на 
визначенні рівнів опромінення радоном в когорті осіб з ідентифікованими випадками раку 
легенів і зіставленні цих рівнів з рівнями опромінення радону для контрольної групи [7-9], 
що збігається за своїми параметрами з основною групою. Даний вид досліджень визнаний 
найбільш коректним для епідеміологічних оцінок при побутовому опроміненні радоном. 

Зв’язок фактора впливу і захворювання характеризується відношенням шансів (шанс 
відповідає частоті виникнення ефекту): 

D
C

B
A

=OR ,       (2) 

де А – кількість членів основної групи, які зазнали впливу; В – кількість членів основної 
групи, які не зазнали впливу; С – кількість членів контрольної групи, які зазнали впливу; D – 
кількість членів контрольної групи, які не зазнали впливу. 

На жаль, в більшості випадків не вдається досягнути ідентичності умов проведення 
досліджень для контрольної та основної груп. 

Поряд з дослідженнями «випадок – контроль» широко використовуються екологічні 
(географічно корельовані) дослідження [10; 11], які базуються на зіставленні смертності від 
раку легенів для різних урбоекосистем з різними середніми об’ємними активностями радону 
в приміщеннях (в основному в житлових будинках). Через відносну простоту та дешевизну 
дослідження такого типу досить поширені. Однак вплив великої кількості додаткових 
факторів, як правило, не дозволяє коректно оцінювати їх результати. 

Метою даного дослідження була оцінка ризику раку легенів, пов’язаного з 
експозицією радону в приміщеннях міста Рівне, визначена за допомогою методики 
екологічних досліджень і встановлення можливості перенесення результатів когортних 
досліджень шахтарів на населення даного регіону. 

Для розрахунку ризику (ймовірності) виникнення радіаційно-індукованого 
опроміненням ДПР радону раку легенів R  протягом всього життя людини в екологічних 
радонових дослідженнях використовуються: ймовірність доживання до певного віку ( )tp0 , 

частота спонтанного виникнення раку легенів ( )t0λ  та коефіцієнт додаткового відносного 

ризику ( )tKERR , розрахований залежно від вибраної моделі ризику радонового раку легенів. 

При цьому повинне враховуватись додаткове скорочення очікуваної ймовірності доживання 
до віку t , зумовлене виникненням додаткових випадків виникнення раку легенів за інших 
чинників: 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

dtetKtрtR

t

ERRlet tdtKtk

ERR

∫
⋅⋅⋅=

′′′⋅−∞

∫ 0

0

0

0

0

λ

λ .    (3) 

В (3) використовується коефіцієнт летальності 95,0=letk . 
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Методика досліджень. Вимірювання об’ємної активності (ОА) радону проводилось за 
допомогою радонометра «Альфарад Плюс» у 600 приміщеннях перших поверхів, 
напівпідвальних та підвальних приміщень житлового та виробничого фонду 48 тест-
полігонів м. Рівне на протязі 2013–2017 рр. з корекцією на сезон вимірювань [10; 11]. 

Середнє геометричне значення ОА в житлі становило 200 Бк/м
3
. Виміряне значення гмОА , 

вибране реперним для розрахунку ризиків захворюваності на рак легенів населення міста 

[10; 11]. Для даного значення експозиція становить рікWLM392,1 . 

Результати досліджень. Розраховані значення ( )tKERR , ( )t0λ  та ( )tp0  для жителів 

Рівного за 2014 рік представлені в [10; 11]. Величину ( )tKERR  розраховували за моделлю 

BEIR VІ [3]).  
Залежно від вихідних параметрів, дана модель має два варіанти: 

● EAD – відносний ризик залежить від часу, що пройшов з моменту опромінення, 
досягнутого віку і тривалості опромінення (модель «експозиція – вік – тривалість»). 

● EAC – відносний ризик залежить від часу, що пройшов з моменту опромінення, 
досягнутого віку і рівня еквівалентної рівноважної ОА (ЕРОА) радону в процесі 
опромінення (модель «експозиція – вік – інтенсивність»). 

Додатковий відносний ризик виникнення раку легенів за рахунок радону, визначений за 
екологічною методикою показано в табл. 2. 

Таблиця 2 

Значення величини ( )R , визначеної за екологічною методикою для жителів міста, які 

проживають в житлі з ОА=200 Бк/м
3
, і розрахованої за двома варіантами моделі BEIR VІ 

Модель Неперервне проживання в житлі протягом, років 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

EAD 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,02 0,06 0,09 0,17 0,23 0,31 

EAC 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,03 0,08 0,15 0,26 0,36 0,49 

Висновки. Як видно з табл. 2 отримані нами значення R=0,31 та R=0,49 при проживанні в 
будинку з ОА= 200 Бк/м

3
 (це приблизно рівне експозиції 100 WLM), близькі до [2; 3; 5] 

табл. 1, хоча і дещо нижчі. На нашу думку, це свідчить про те, що неможливо автоматично 
застосувати отримані залежності додаткового відносного ризику захворюваності на рак 
легенів від експозиції радону для шахтарів до загальної популяції. 
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