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У статті здійснено кореляційний аналіз захворюваності та смертності населення (СН) 
міста Рівне на рак легенів залежно від густини потоку радону (ГПР) з ґрунтів різних 
тест-полігонів міста з використанням лінійної, квадратичної та логарифмічної 
залежностей. В якості експериментальних даних використовувались статистичні дані 
смертності населення міста від раку трахеї, бронхів та легенів в 2014–2016 роках і 
вимірювані в цей же час значення ГПР з ґрунтів міста. Встановлено, що за 
коефіцієнтом детермінації найкраще для опису залежності СН від ГПР підходить 
лінійна залежність. 
Ключові слова: смертність населення, рак легенів, густина потоку радону, кореляційний 

аналіз. 

 

В статье осуществлен корреляционный анализ заболеваемости и смертности населения 
(СН) города Ровно раком легких зависимо от плотности потока радона (ППР) из почв 
различных тест-полигонов города с использованием линейной, квадратичной и 
логарифмической зависимостей. В качестве экспериментальных данных 
использовались статистические данные смертности населения города от рака трахеи, 
бронхов и легких в 2014–2016 годах и измеряемые в это же время значение ППР с почв 
города. Установлено, что за коэффициентом детерминации лучшей для описания 
зависимости СН от ГПР подходит линейная зависимость. 
Ключевые слова: смертность населения, рак легких, плотность потока радона, 

корреляционный анализ. 

 
The article deals with the correlation analysis of morbidity and mortality of the population 
(МР) of Rivne city on lung cancer caused by radon flux density (RFD) from soils of different 
city test sites using linear, quadratic and logarithmic dependencies. The experimental data 
were statistical data of the mortality of the city population from cancer of the trachea, 
bronchial tubes and lungs in 2014–2016 and measured at the same time the values of RFD 
from the city soils. It is established that the linear dependence is best suited to describe the 
dependence of МР on RFD. 
Keywords: mortality of the population, lung cancer, radon flux density, correlation analysis. 

 

Відомо про існування низки можливих джерел надходження радону (радіоактивного 

газу – продукту розпаду Урану-238, Торію-232 та Урану-235) в будинки, з яких 

найважливішим для більшості будівель є інфільтрація з ґрунту під будинками в приміщення 

будівель. Даний газ, попадаючи в легені разом із повітрям, призводить до виникнення 

онкологічних захворювань органів дихання. Сьогодні науковці вважають, що основну 
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інформацію про таку захворюваність несе об’ємна активність (ОА) в повітрі приміщень і / 

або в атмосферному повітрі, інші – що тільки ГПР через поверхню здатна дати необхідну і 

достовірну інформацію про джерела радону і їх вплив на виникнення раку трахеї, бронхів, 

легенів. 

Дослідження зв’язку захворюваності та смертності населення Рівного із впливом 

радону на нього не проводилося раніше і становило основне наукове і практичне завдання 

даної статті. 

Наші дослідження базувались на тривалих вимірюваннях ОА в приміщеннях Рівного, 

ГПР з ґрунтів міста, проведених в 2013–2017 роках, та на статистиці смертності населення 

досліджуваної території від онкології дихального тракту в 2014–2016 роках, проведених 

науковцями НУВГП та РДГУ. В даних дослідженнях вся територія міста була розбита на 

48 тест-полігонів, розмірами приблизно 950х950 м, в кожному з яких було проведено 

вимірювання ГПР в трьох точках (в кожній точці по 7 разів з подальшим усередненням), 

всього – 144 вимірювання в весняно-літні періоди 2013–2017 років [1-5]. Вимірювання 

густини потоку радону з ґрунтів проводилось вимірювальним комплексом «Альфарад плюс» 

для моніторингу радону, торону та їх дочірніх продуктів розпаду. Паралельно визначалась 

кількість померлих осіб – жителів міста Рівне від комплексу онкологічних легеневих хвороб 

в період 2014–2016 років [6]. Відомо, що коефіцієнт летальності при захворюваності на різні 

види раків дихальної системи становить 0,95. Саме тому, в дослідженні ми не розділяли осіб, 

які захворіли і які померли.  

Постановка завдання. На основі отриманої інформації було поставлене завдання 

визначити чи існує зв’язок між смертністю жителів міста від дихання радоном і густиною 

потоку цього газу з ґрунтів міста і, якщо такий зв’язок існує, встановити кореляційні 

залежності. 

Результати досліджень. На рис. 1 представлено усереднені величини ГПР по тест-

полігонах міста (в ( )сммБк ⋅2 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Середні значення ГПР з ґрунтів тест-полігонів м. Рівне 
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З рис. 1 видно, що найбільші потоки радону спостерігаються в південно-східній частині 

міста (тест-полігони VII.2-4, VII.1-4, XI.1-4), де значення ГПР подекуди становлять 

( )сммБк ⋅27,166 , будівельними ж нормами встановлене критичне для будівництва 

житлових будинків значення ГПР з ґрунтів під будинками у ( )сммБк ⋅275 . 

На рис. 2 представлено дані про смертність населення від онкології легеневого тракту 

по тест-полігонах міста у 2014–2016 роках.  

 

З рис. 2 видно, що, як і для випадку з ГПР, найбільші значення смертності жителів 

міста від цієї хвороби спостерігаються в південно-східній частині міста. Можна зробити 

висновок, що на якісному рівні кореляція між цими характеристиками існує. 

Залежність між величиною смертності населення міста (МР,  кількість осіб) і густиною 

потоку радону з ґрунтів тест-полігонів (RFD, ( )сммБк ⋅2 ) ми шукали у вигляді лінійної, 

квадратичної та логарифмічної залежностей.  

Було визначено, що лінійна залежність визначається рівнянням 

3073,1RFD1239,0МР −⋅=        (1) 

з коефіцієнтом детермінації 5740,02 =R . 

Квадратична залежність описується рівнянням 

4102,0RFD0885,0RFD0002,0МР 2 −⋅+⋅=      (2) 

з коефіцієнтом детермінації 5522,02 =R . 

Логарифмічна залежність описується рівнянням 

( ) 284,19RFDln5258,6МР −⋅=       (3) 

з коефіцієнтом детермінації 5381,02 =R . 

Графіки даних залежностей і експериментальні точки представлено на рис. 3. 

 

Рис. 2. Кількість хворих та померлих від раку легенів жителів міста в період 2014–2016 років 

для тест-полігонів міста Рівне 
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Наші дослідження показали, що вимірювані такої характеристики радону як ГПР з 

ґрунтів, очевидно, є чутливим індикатором захворюваності і смертності населення м. Рівне 

від вдихання радону в житлі. Поле густини потоку радону в Рівному має дискретну 

просторову структуру. Просторовий розподіл густини потоку радону, очевидно, описується 

логарифмічно нормальним законом, значення ГПР коливаються в широких межах, однак 

переважна їх більшість (99%) потрапляє в інтервал «3 сигма» для логнормального розподілу. 

Інтервал становить ( ) ( )сммБк ⋅− 218010  для середніх по тест-полігонах значень. 

Зіставлення просторових розподілів радонового поля з полем захворюваності та 

смертності населення міста від раку легенів в 2014–2016 рр. свідчить про існування чіткої 

кореляції між ними. Кореляційний аналіз такої залежності свідчить, що найкраще вона 

описується лінійним законом, оскільки коефіцієнт детермінації для нього найбільший. 

 
1. Клименко М. О., Лебедь О. О. Дослідження обємної активності радону внутрішньобудинкового повітря міста 
Рівного. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 3/2017 (104). Частина 1. С. 124–129. URL: 
http://www.kdu.edu.ua/PUBL/statti/2017_3_124-129_3-2017-1.pdf (дата звернення: 15.05.2020). 2. Lebed O. O., 
Voloshkina О. S., Myslinchuk V. O., Shchuryk V. O., Lysytsya A. V. (2019). Comparison of Cohort and Ecological 
Research of Radon Influence on Oncological Diseases of the Rivne City Residents (Ukraine). Ukrainian Journal of 
Ecology. 9(4). Р. 552–560. doi: 10.15421/2019_789. 3. Lebed O. O., Lysytsya A. V., Myslinchuk V. O., Pryshchepa A. 
M., Dejneka O. Y. (2018). Measurement of radon concentration in soil gas of the city of Rivne (Ukraine). Ukrainian 
Journal of Ecology. 8(4). Р. 158–164. Available at: URL: https://www.ujecology.com/articles/measurement-of-radon-
concentration-in-soil-gas-of-the-city-of-rivne-ukraine.pdf (дата звернення: 15.05.2020). 4. Lebed O. O., Klymenko M. 
O., Lysytsya A. V., Myslinchuk V. O. (2018). Effect of Radon on oncological morbidity of the population: comparative 
analysis of some region of Ukraine and France. Ukrainian Journal of Ecology. 8(1). Р. 585–595. [in Ukrainian]. doi: 
10.15421/2017_253. 5. Lebed O. O., Lysytsya A. V., Myslinchuk V. O., Pryshchepa A. M., Dejneka O. Y. (2018). 
Measurement of radon concentration in soil gas of the city of Rivne (Ukraine). Ukrainian Journal of Ecology. 8(4). 
Р. 158–164. Available at: URL:  https://www.ujecology.com/articles/measurement-of-radon-concentration-in-soil-gas-
of-the-city-of-rivne-ukraine.pdf (дата звернення: 15.05.2020). 6. Головне управління статистики у Рівненській 
області (2013–2016 рр.). URL: http://www.rv.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 27.03.2020). 

 

 

Рис. 3. Кореляційна залежність кількості хворих та померлих від раку легенів  

жителів міста Рівне (МР) в період 2014–2016років  

від густини потоку радону (RFD) з ґрунтів під будинками 


