
сновою розробки протирако�
вих заходів є достовірна інфор�
мація про поширеність злоякіс�
них пухлин і якісні показники
спеціалізованої допомоги. Су�
часні успіхи у галузі комп'ютер�
них технологій дозволяють не
тільки автоматизувати систему
обліку і моніторингу хворих, а й
обґрунтувати прийняття рі�
шень на регіональному та дер�
жавному рівнях [1, 2]. Висока
летальність при онкологічній
патології, захворюваність дітей
і осіб молодого віку зумовлює
необхідність пошуку ефектив�
них засобів боротьби з цими
хворобами [3].

Частота злоякісних пухлин у
людей з кожним роком зрос�
тає, що зумовлює актуальність
цієї проблеми у сфері охорони
здоров'я, проте у багатьох кра�
їнах Заходу смертність від
злоякісних пухлин знижується
завдяки усвідомленню насе�
лення необхідності ранньої ді�
агностики і підвищенню ефек�
тивності лікування [4].

До числа питань, які інтенсив�
но розробляються сьогодні, на�
лежить епідеміологія злоякіс�
них пухлин у людей молодого
віку, вивчення закономірностей
поширення цих хвороб і з'ясу�
вання ролі різних факторів у їх
виникненні [3, 5]. Одним з ос�
новних методів сучасної епіде�
міології є картографування по�
казників захворюваності на
певній території. Дані про по�
ширення злоякісних пухлин се�
ред населення певних регіонів
мають велике значення для
з'ясування причин виникнення
пухлин, оскільки на окремих те�
риторіях можуть бути виявлені
специфічні бластомогенні фак�
тори. Разом з тим, при скла�
данні карт поки що не можна
відмовитися від картографу�
вання за адміністративно�тери�
торіальними одиницями, ос�
кільки дані статистики збира�
ються у межах цих одиниць [6].

Про актуальність вивчення
проблеми захворюваності на
злоякісні пухлини у світі свід�
чить кількість публікацій щодо
епідеміології цих хвороб у лю�
дей молодого віку [7]. При вив�
ченнi захворюваності й смерт�
ності через злоякісні пухлини у
регіонах екологічних ката�
строф виявлено зв'язок між
захворюваністю дітей на гос�
трий лейкоз і відстанню прожи�
вання від Семипалатинського
ядерного полігону. Результати
епідеміологічного дослідження
факторів ризику раку страво�
ходу у Каракалпакському ре�
гіоні, що прилягає до Аральсь�
кого моря, дозволили розро�
бити рекомендації щодо його
вітамінопрофілактики. Вивчено
захворюваність і смертність
через злоякісні пухлини серед
малих народів Далекого Сходу,
виявлено фактори ризику, роз�
роблено заходи щодо профі�
лактики. Вивчено регіональні
та етнічні особливості поши�
рення злоякісних пухлин, а та�
кож різні параметри забруд�
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТЫ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ
СРЕДИ ЛЮДЕЙ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА В РАЙОНАХ
РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ГОРОДЕ РОВНО ЗА 1997*2004 ГОДЫ
Кицера Н.И., Гнатейко О.З., Максимяк Г.И., 
Евтушок В.И., Евтушок Л.С.
Целью работы явилось изучение географических особенностей
заболеваний злокачественными опухолями (С00*С95) среди
молодых людей в Ровенской области и определение районов 
с относительно высокими и низкими показателями.
Анализировались данные канцер*регистра Ровенской области
о случаях рака до 34*х лет у населения 16 районов и города
Ровно. Показано, что частота злокачественных опухолей у
людей до 34*х лет в Ровенской области за 1997*2004 гг.
составила 22,6±1,1 на 100000 населения. За этот
восьмилетний период низкие показатели частоты
злокачественных опухолей были зарегистрированы в
Демидовском районе — 15,1, а высокие показатели — в
Сарнинском — 28, хотя достоверной разницы по сравнению с
частотой злокачественных опухолей за 1997*2004 гг. не
выявлено (Р>0,05). Изучение частоты злокачественных
опухолей у молодых людей требует дальнейшего
исследования для профилактики, своевременного выявления
и ранней диагностики этой патологии.

Ключевые слова: эпидемиология, злокачественные
опухоли, молодые люди, Ровенская область.
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нення довкілля, вкрай важливі
для формування програми
профілактики раку у Росії [8].

Мета роботи — вивчити гео�
графічні особливості захворю�
ваності на злоякісні пухлини
(С00�С95) серед молоді у Рів�

ненській області і визначити
райони з відносно високими і
низькими показниками.

Об'єкт і методи досліджен*
ня. Дослідження ґрунтується
на персоніфікованих даних
канцер�реєстру Рівненської
області про випадки захворю�
вань на злоякісні пухлини мо�
лодих людей до 34�річного віку
(код С00�С95) згідно з МКХ�Х
переглядом.

Необхідні дані про чисель�
ність і статево�віковий склад
населення районів Рівненської
області та міста Рівне отримані
у Головному управлінні стати�

стики у Рівненській області.
Ми аналізували дані щодо чо�

ловічого і жіночого населення
віком до 34�х років, що мешка�
ло у місті Рівне та 16 районах
Рівненської області у 1997�
2004 роках [9].

Отримані дані оброблено ме�
тодами варіаційної статистики
за допомогою статистичної
програми "Statistica 5.0". 

Результати та їх обгово*
рення. Проведено узагальне�
ний аналіз частоти злоякісних
пухлин серед людей молодого
віку (до 34�х років) у місті Рів�
ному та районах Рівненської
області за 1997-2004 рр. За
цей 8-річний період (табл. 1)
було діагностовано 1139 ви�
падків злоякісних пухлин. Най�
більшу кількість випадків вия�
влено 1998 року (168), наймен�
шу — 1997 р. (93 випадки).

У різні роки спостерігається
різна кількість випадків злоя�
кісних пухлин серед людей мо�
лодого віку. Найменшу кіль�
кість випадків за цей період (9)
зареєстровано у Демидівсько�
му районі. У 1997�1998 рр. та
2003 р. там не виявлено жод�
ного випадку злоякісних пу�
хлин у молодих людей. Кіль�
кість населення до 34�х років
щороку зменшувалася і коли�
валася від 7972 у 1997 році до
7098 у 2004. За своєю чисель�
ністю цей район найменший у
Рівненській області.

За ці вісім років понад сто ви�
падків злоякісних пухлин до 34�
річного віку діагностовано у
мешканців Сарнинського райо�
ну (128) та у місті Рівне (253). У
Сарнинському районі кількість
мешканців цієї вікової групи у
1997 році становила 57131, а у
2004 р. — 56861.

У 1997�2004 роках кількість
випадків злоякісних пухлин у
людей молодого віку мала хви�
леподібний характер, у той час
як кількість населення до 34�х
років (рис. 1) зменшилася у цій
віковій групі від 626357 у 1997
році до 591690 у 2004 . Наймен�
ша кількість населення прожи�
вала у Демидівському і Го�
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Таблиця 1
Кількість випадків злоякісних пухлин серед населення 

молодого віку (до 34*х років) у місті Рівному та районах 
Рівненської області у динаміці за 1997*2004 роки 

за даними канцер*реєстру

Рисунок 1
Кількість населення молодого віку (до 34*х років)  

у місті Рівне та районах Рівненської області 
у динаміці за 1997*2004 роки

Район 
Рівненської

області

Рік дослідження

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1997�
2004

м. Рівне 27 43 33 26 27 25 25 47 253

Березнянський 4 4 9 11 10 12 10 9 69

Володимирецький 1 5 9 2 10 10 5 7 49

Гощанський 1 4 4 6 1 5 1 6 28

Демидівський 0 0 3 2 1 1 0 2 9

Дубнівський 2 7 9 8 12 10 6 14 68

Дубровицький 2 10 8 10 12 6 3 4 55

Зарічненський 3 3 5 4 4 8 5 5 37

Здолбунівський 3 7 7 8 6 2 6 8 47

Костопільський 10 12 8 9 5 15 6 8 73

Корецький 0 10 2 4 2 4 2 4 28

Млинівський 2 4 8 4 4 4 8 6 40

Острозький 2 7 5 3 6 4 3 6 36

Радивилівський 0 3 2 5 11 5 1 6 33

Рівненський 11 16 3 11 10 14 11 12 88

Рокитнянський 7 3 12 4 5 9 8 8 56

Сарнинський 13 22 21 16 8 15 17 16 128

м. Кузнецовськ 5 8 7 6 1 5 5 5 42

Разом 93 168 155 139 135 154 122 173 1139
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щанському районах, найбільша
— у Сарнинському і Рівненсько�
му районах та місті Рівне. З
1997 по 2004 рік спостерігалося
щорічне зменшення населення
до 34�х років практично в усіх
районах Рівненської області та
місті Рівне, окрім Сарнинського
району, де з 1997 по 2000 рік на�
селення цієї вікової категорії
збільшилося від 57131 до
57389, проте з 2001 року поча�
ло зменшуватися — від 57208
до 56861 мешканця 2004 року.
Тільки місто Острог за цей пе�
ріод може похвалитися зро�
станням чисельності населення
у цій віковій групі — від 6687 у
1997 році до 7955 у 2004 р.

У таблиці 2 наведено порів�
няння частоти злоякісних пу�
хлин у людей молодого віку у
місті Рівне та районах області
за 1997-2004 рр. За цей період

Е&H*40

частота злоякісних пухлин у
людей до 34�х років становила
22,6±1,2 на 100000 населення.
Найнижчу частоту цієї патології
було зафіксовано 1997 року —
11,9±1,9 (93 випадки), а найви�
щу — 27,9±1,2 у 2004 році (173
випадки), що мало достовірну
різницю (Р<0,05), порівняно з
даними по Рівненській області
за 1997-2004 роки.

У районах Рівненської обла�
сті найнижчу частоту злоякіс�
них пухлин у людей молодого
віку за 1997-2004 рр. було за�
реєстровано 2001 року у місті
Кузнецовську (4,34) та у Воло�
димирецькому районі 1997 ро�
ку (2,88), а найвищу — у Ко�
рецькому районі 1998 р.
(53,46) та у Радивилівському у
2001 р. (58,97).

У 1997 році найбільшу часто�
ту ЗП у людей молодого віку

виявлено у Костопільському
районі (28 на 100000 населен�
ня — 10 випадків). У Демидів�
ському, Корецькому і Радиви�
лівському районах не зафіксо�
вано жодного випадку цієї па�
тології у молодих людей. У Ро�
китнянському районі найнижчу
частоту зафіксовано у 1998 ро�
ці — 9,74 (3 випадки). 1999 ро�
ку найбільшу частоту ЗП спо�
стерігали у Рокитнянському (12
випадків) та Демидівському (3
випадки) районах — 39,02.
Цього ж року найменша часто�
та спостерігалася у Радивилів�
ському і Корецькому районах
— 10,19 та 10,82 (по 2 випад�
ки). У Дубровицькому районі у
2000�2001 роках виявлено най�
більшу частоту ЗП серед людей
до 34�х років — 38,41 (10 ви�
падків) та 46,92 (12 випадків). У
2002 році найнижчу частоту ЗП

THE STUDY OF FREQUENCY OF MALIGNANT
TUMOURS AMONG THE YOUNG PEOPLE 
IN THE RIVNE ARIA FOR 1997*2004
Kicera N.I., Hnateyko O.Z., Maxim’yak G.I.,
Evtushok V.I, Evtushok L.S. 
By the purpose of work was the study of 
geographical features of diseases by malignant
tumours (С00*С95) among the young people in
the Rivne area and definition of areas with rather
high and low parameters.
16 areas and city Rivne were analyzed given 
cancerregister of the Rivne area about cases of a
cancer till 34 years at the population.
The frequency of malignant tumours at the people

till 34 years in the Rivne area for 1997*2004 was
22,6±1,1 on 100000 population. For this eight*
years period the low parameters of frequency of
malignant tumours were registered in Demydiv
area — 15,1, and high parameters — in Sarny area
28, though authentic difference in comparison
with frequency of malignant tumours for 1997*
2004 is not revealed (Р>0,05).
The study of frequency of malignant tumours at
the young people requires the further research
with the purpose of preventive maintenance, duly
revealing and early diagnostics of this pathology.
Key words: epidemiology, malignant tumours,
young people, Rivne area.

Район Рівненської
області

Рік дослідження

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1997�
2004

м. Рівне 19,86 32,15 25,03 19,98 20,8 19,07 19,28 36,38 24,1±1,2
Березнянський 10,63 10,65 24,08 29,33 28,06 33,86 28,29 25,81 23,8±1,8
Володимирецький 2,88 14,49 26,09 5,76 28,89 29,06 14,58 20,53 17,8±1,2
Гощанський 6,0 24,29 24,67 36,86 6,03 30,31 6,12 37,3 21,5±2,7
Демидівський 0 0 39,02 26,36 13,59 13,79 0 28,18 15,1±3,1
Дубнівський 4,47 15,77 20,4 18,32 29,18 24,78 15,08 35,52 20,4±1,2
Дубровицький 7,59 38,2 30,66 38,41 46,92 23,71 12,04 16,15 26,7±3,0
Зарічненський 15,69 15,83 26,5 21,16 21,32 42,93 26,95 27,0 24,7±1,2
Здолбунівський 10,29 24,15 24,33 28,14 22,49 7,58 22,83 30,64 21,3±1,2
Корецький 0 53,46 10,82 21,84 11,17 22,79 11,66 23,76 19,4±1,2
Костопільський 28,0 33,95 22,98 26,12 15,57 47,46 19,22 25,75 27,4±2,1
Млинівський 9,61 19,21 38,41 19,33 20,54 20,63 41,67 31,47 25,1±2,3
Острозький 9,22 31,81 22,7 13,68 26,97 18,11 13,63 27,39 20,4±1,6
Радивилівський 0 15,13 10,19 25,56 58,97 27,03 5,43 32,84 21,9±3,5
Рівненський 24,96 36,69 6,89 25,48 23,28 32,67 25,57 27,98 25,4±2,3
Рокитнянський 22,79 9,74 39,02 12,96 16,16 28,86 25,58 25,46 22,6±2,5
Сарнинський 22,75 38,54 36,69 27,88 13,98 26,35 29,88 28,14 28,0±1,6
м. Кузнецовськ 19,98 32,13 28,42 24,71 4,34 21,39 21,5 21,53 21,8±1,7
Разом 11,9±1,9 24,8±2,1 25,4±2,0 23,4±1,7 22,7±2,9 26,1±2,0 18,9±2,2 27,9±1,2 22,6±1,1

Таблиця 2
Частота злоякісних пухлин серед людей молодого віку у місті Рівному та районах 

Рівненської області у динаміці за 1997*2004 рр. на 100000 населення
за даними канцер*реєстру
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діагностовано у Здолбунів�
ському районі — 7,58 (2 випад�
ки), а найбільшу — у Косто�
пільському — 47,46 (15 випад�
ків). У Млинівському районі
2003 року виявлено найбільшу
частоту ЗП — 41,67, а наймен�
шу — у Радивилівському —
5,43 на 100000 населення. У Го�
щанському районі найбільша
частота ЗП була 2004 року —
37,3 (6 випадків).

На рисунку 2 зображено ча�
стоту злоякісних пухлин у лю�
дей молодого віку у місті Рівно�
му та районах Рівненської
області за 1997-2004 роки.
Найнижчі показники частоти ці�
єї патології спостерігалися у
Демидівському (15,1) та Воло�
димирецькому (17,8) районах,
а найвищі — у Сарнинському
(28) та Костопільському (27,4),
що не мало достовірної різниці
(Р>0,05), порівняно з частотою
злоякісних пухлин у людей до
34�х років у місті Рівне та райо�
нах Рівненської області за
1997-2004 роки.

Водночас у зоні посиленого
радіологічного контролю — у
Березнянському, Володими�

рецькому, Дубровицькому, За�
річненському, Рокитнянському,
Сарнинському районах та місті
Кузнецовську (згідно з Поста�
новою Кабінету Міністрів Украї�
ни № 106 від 23.07.1991 р. та
розпорядженням Кабінету Мі�
ністрів України від 12.04.1993
р. № 17�р) — не було виявлено
достовірної різниці (Р>0,05)
щодо частоти онкологічних
захворювань, порівняно з ча�
стотою злоякісних пухлин у лю�
дей до 34�х років у Рівненській
області за 1997-2004 роки.

Отримані дані можна по�
яснити з позицій мультифакто�
ріальної патології, до якої на�
лежать злоякісні пухлини. Нині
відомо, що в їхньому вини�
кненні мають значення три
групи факторів: середовищні,
стохастичні та генетичні. Кож�
ний з цих факторів має вплив
на формування і перебіг онко�
логічних захворювань.

Оскільки райони Рівненської
області розрізняються між со�
бою за географічними й кліма�
тичними умовами, фізичними і
хімічними чинниками проми�
слових викидів та автотранс�

порту, можна припустити, що ці
екзогенні фактори довкілля ві�
діграють більшу роль у людей
зрілого та літнього віку. Нако�
пичення мутацій і зниження ре�
параційної здатності ДНК
сприяють канцерогенезу і у
спадково обтяжених, і у необ�
тяжених осіб. У молодому віці
екзогенні фактори відіграють
меншу роль, ніж у старшому, на
перший план виходить гене�
тична схильність до онкологіч�
них захворювань. Тому вивчен�
ня частоти злоякісних пухлин у
людей молодого віку дозволяє
об'єктивніше оцінити внесок
спадкового фактора у розвиток
злоякісних пухлин. Для профі�
лактики, своєчасного виявлен�
ня та ранньої діагностики цієї
патології необхідно провадити
подібні дослідження у різних
регіонах України.

Проведення подальших дос�
ліджень у даному напрямку по�
лягає у вивченні ролі генетичної
обтяженості у виникненні й ро�
звиткові злоякісних пухлин у
кожного пацієнта з урахуванням
екологічної зони проживання та
професійних шкідливостей.

Саме тому результати епіде�
міологічних досліджень з вия�
влення факторів, які збільшу�
ють ризик виникнення раку, та
факторів, які його знижують, є
необхідною умовою для роз�
робки і впровадження методів
профілактики злоякісних пу�
хлин [2, 8]

Висновки
1. Частота злоякісних пухлин

у людей до 34�х років у місті
Рівному та районах Рівненської
області за 1997-2004 рр. ста�
новила 22,6±1,1 на 100000 на�
селення. У різні роки коливан�
ня частоти цієї патології мало
хвилеподібний характер.

2. Достовірне зростання
(P<0,05) частоти злоякісних
пухлин у людей молодого віку,
порівняно з 1997�2004 рр., за�
фіксовано 2004 року, а досто�
вірне зменшення (P<0,05) ви�
падків цієї патології — 1997 р.

3. Найнижчі показники часто�
ти злоякісних пухлин у людей
до 34�х років у районах Рів�
ненської області за цей період
спостерігалися у Демидівсько�
му (15,1 на 100000 населення)
та Володимирецькому (17,8)
районах, а найвищі — у Сар�
нинському (28) та Костопільсь�
кому (27,4), що не мало досто�
вірної різниці (Р>0,05), порів�
няно з частотою злоякісних пу�
хлин у людей до 34�х років у мі�
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Рисунок 2
Частота злоякісних пухлин серед людей молодого віку 

у місті Рівному та районах Рівненської області у динаміці 
за 1997*2004 роки на 100000 населення 

за даними канцер*реєстру
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сті Рівне та районах Рівненської області
за 1997-2004 рр.

4. У Березнянському, Володимирець�
кому, Дубровицькому, Зарічненському,
Рокитнянському, Сарнинському районах
та місті Кузнецовську Рівненської обла�
сті, які згідно з Постановою Кабінету Мі�
ністрів України від 23.07.1991 р. № 106
належать до зони радіоекологічного кон�
тролю, частота злоякісних пухлин у лю�
дей до 34�х років за 8�річний період не
мала достовірної різниці, порівняно з ці�
єю патологією по області (P >0,05).

Оскільки райони Рівненської області
розрізняються щодо промислових, фі�
зичних, хімічних та екологічних чинників,
можна припустити, що екзогенні факто�
ри відіграють меншу роль у молодому ві�
ці, ніж у старшому, а генетична схиль�
ність до онкозахворювань у молодому ві�
ці має більше значення. Тому вивчення
частоти злоякісних пухлин у людей моло�
дого віку вимагає подальших досліджень
для профілактики, своєчасного виявлен�
ня та ранньої діагностики цієї патології.
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28 августа исполни�
лось 80 лет со дня рож�
дения профессора, док�
тора медицинских наук,
Заслуженного деятеля
науки Российской Феде�
рации Пинигина Мигма�
ра Александровича —
авторитетного ученого и
ведущего специалиста в
области токсикологии и
санитарной охраны ат�
мосферного воздуха.

М.А. Пинигин в 1953
году окончил Ленин�
градский санитарно�ги�
гиенический медицин�
ский институт, а в 1956 г.
— аспирантуру при ка�
федре общей и комму�
нальной гигиены этого
учебного заведения. С
1956 по 1959 годы был
научным сотрудником
Московского НИИ гиги�
ены им. Ф.Ф. Эрисмана,
а с 1959 по 1963 г. — ас�
систентом и доцентом
кафедры гигиены 2�го
Московского мединсти�
тута. В 1964�1970 годах
руководил  кафедрой ги�
гиены и организации
здравоохранения Уни�
верситета дружбы наро�
дов. Последние 38 лет
Мигмар Александрович
возглавляет лаборато�
рию гигиены атмосфер�
ного воздуха ГУ "НИИ
экологии человека и ги�
гиены окружающей сре�
ды им. А.Н. Сысина
РАМН". С 1976 по 1980
годы был одновременно
заместителем директо�
ра этого института по
научной работе.

В научных трудах про�
фессора М.А. Пинигина
представлено новое на�
правление — токсиколо�
гия атмосферных за�
грязнений. Он впервые
показал, что зависи�
мость "концентрация —

время" выражается в ви�
де степенной функции
не только по острым эф�
фектам, но и функцио�
нальным изменениям в
условиях хронического
эксперимента с живот�
ными. Указанное выра�
жение зависимости
"концентрация — время"
было подтверждено в
дальнейшем и в эпиде�
миологических исследо�
ваниях, в частности, на
примере влияния зерно�
вой пыли на заболевае�
мость детского населе�
ния. На основе изучения
зависимостей "концен�
трация — время" и "кон�
центрация — эффект"
М.А. Пинигин разрабо�
тал новую систему функ�
ционально связанных
токсикометрических па�
раметров, классифика�
цию опасности атмо�
сферных загрязнений и
ускоренные методы
обоснования гигиениче�
ских нормативов. 

М.А. Пинигин является
крупным специалистом в
области гигиены атмо�
сферного воздуха. При
личном участии и под его
руководством осущест�
влена гигиеническая
оценка опасности пред�
приятий различных отра�
слей промышленности
(химической, нефтехими�
ческой, целлюлозно�бу�
мажной, пищевой), цвет�
ной и черной металлур�
гии, энергетики и т.д. как
источников загрязнения
атмосферного воздуха и
влияния этого загрязне�
ния на состояние здоро�
вья населения с обосно�
ванием профилактиче�
ских и оздоровительных
мероприятий; проведена
оценка токсичности и
опасности разнообраз�
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