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Метою дослідження було визначення рівнів та динаміки захворюваності на злоякісні новоутво-
рення в цілому та на окремі нозологічні форми в групах населення України, які постраждали внаслі-
док аварії на ЧАЕС, упродовж віддаленого після аварійного періоду. 

Матеріали та методи. Групи спостереження: учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (УЛНА) 
1986 - 1987 рр. участі, евакуйовані із 30-км зони відчуження навколо станції та мешканці найбільш  
забруднених радіонуклідами територій України. Періоди спостереження склали відповідно 1994 - 2017, 
1990 - 2017 та 1980 - 2017 рр. Проведено розрахунки інтенсивних, вікових та стандартизованих за віком 
показників із визначенням 95 % довірчого інтервалу та стандартної похибки (р = 0,05). 

Результати, обговорення та висновки. Встановлено, що захворюваність на всі нозологічні форми 
злоякісних новоутворень перевищує національні показники тільки в групі УЛНА 1986 - 1987 рр.  
участі. Часові тренди захворюваності були подібними на всіх порівнюваних територіях: Щорічні по-
казники захворюваності злоякісними новоутвореннями являють собою зростаючий тренд до початку  
90-х років, а, починаючи з 1993 до 2005 р. має місце зниження показників. Однак, з 2006 р. знову бу-
ла зазначена тенденція до зростання їх. Така динаміка показників характерна як для України в ціло-
му, так і для районів, найбільш забруднених радіонуклідами. 

Аналіз захворюваності в різних групах постраждалих свідчить про більш низькі рівні показників, 
порівняно з національними, як у евакуйованих, так і у мешканців найбільш забруднених радіонуклі-
дами територій. Разом з тим, у групі УЛПА 1986 - 1987 рр. спостерігається достовірне перевищення 
рівнів захворюваності населення України в цілому – 1 6,7 % (95 % ДІ 104,9 - 108,5). 

За результатами дослідження зроблено висновок про відсутність радіаційно обумовленого ексцесу 
захворюваності на лейкемію та лімфоми у населення найбільш забруднених радіонуклідами районів. 
У той же час, було зареєстровано зростання ризику захворюваності на лейкемію серед УЛНА, які 
отримали найбільш значні дози опромінення. У рамках спільного проекту України і США в галузі 
мінімізації наслідків аварії на ЧАЕС проведено аналітичне епідеміологічне дослідження ризику лей-
кемії у 110-тисячній когорті ліквідаторів, простеженої протягом 1986-2006 рр. Результати досліджен-
ня [А.Ю. Романенко, 2008; L.B. Zablotska, 2013] свідчать про достовірне зростанні частоти лейкемії у 
цій групі постраждалих. Надлишковий відносний ризик (ERR) цієї патології в розрахунку на 1 Гр в 
1986 - 2000 рр. становив 3,44 (95 % довірчий інтервал: 0,47 - 9,78, Р < 0,01), розширення періоду спо-
стереження до 2006 р. включно, призвело до зменшення оцінок величини ризику до 1,26 (95 % довір-
чий інтервал: 0,03, 3,58, р = 0,01). 

Аналіз захворюваності на рак щитовидної залози різних груп постраждалого населення демонст-
рує значне перевищення національного рівня в трьох досліджуваних групах. Встановлено істотне пе-
ревищення національного рівня захворюваності на рак щитовидної залози у УЛПА 1986 - 1987 рр. – в 
4,4 раза, евакуйованих – у 4,0 рази, жителів найбільш забруднених радіонуклідами територій – в  
1,3 раза.. Це пов’язано з опроміненням цього органа за рахунок випадінь радіоактивного йоду. Зро-
стання частоти встановлено не тільки у дітей, а також у підлітків і дорослих. Ефект експозиції у ви-
гляді появи надлишкових випадків раку щитовидної залози має тенденцію до зростання з плином ча-
су [D. Bazyka, 2019].  

Крім того, було встановлено суттєве підвищення захворюваності на рак молочної залози у жінок, 
які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у 1986 - 1987 рр.  

Отримані оцінки, у цілому, статистично відповідають таким, визначеним для осіб, які пережили 
атомне бомбардування Хіросими і Нагасакі (W.L. Hsu et al., 2013). 
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Оскільки латентний період для різних нозологічних форм радіаційно-індукованих пухлин відріз-
няється, у подальшому слід приділяти увагу не тільки зазначеним формам злоякісних пухлин, але й 
новоутворенням з більш тривалим латентним періодом: трахеї, бронхів, легенів, шлунку, прямої ки-
шки, яєшників, сечового міхура, нирок та множинній мієломі.  
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