
Рак — це полум’я! Рак — це полум’я! 
Чи знаєте Ви, як його обійти?Чи знаєте Ви, як його обійти?
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«…Виникнення близько 85% пухлин людини може бути 
пов’язане з дією факторів навколишнього середовища». 

Із матеріалів Міжнародного агентства з вивчення раку (МАВР)

Динаміка захворюваності на рак в Україні в 2006-2016 -  нових зареєстрованих випадків, тис.Динаміка захворюваності на рак в Україні в 2006-2016 -  нових зареєстрованих випадків, тис.
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Такі знайомі та небезпечні

Серед 5.000.000 відомих хімічних сполук лише
близько 1 000 випробувано на канцерогенну активність. 

Серед 5.000.000 відомих хімічних сполук лише
близько 1 000 випробувано на канцерогенну активність. 

Давайте подивимося з якою небезпекою ми зіштовхуємося майже щодня. Давайте подивимося з якою небезпекою ми зіштовхуємося майже щодня. 
Тютюновий дим, копчене м’ясо, фрукти, овочі  - містять велику кількість  Тютюновий дим, копчене м’ясо, фрукти, овочі  - містять велику кількість  

нітрозосполукнітрозосполук; ; смажене м’ясо  -  поліциклічні ароматичні вуглеводнісмажене м’ясо  -  поліциклічні ароматичні вуглеводні;;  
будь які продукти з пліснявою – афлатоксинибудь які продукти з пліснявою – афлатоксини;;

будівельні матеріали – радонбудівельні матеріали – радон;; повітряний пил – азбест повітряний пил – азбест;;  
сміттєспалювальні заводи – діоксин. сміттєспалювальні заводи – діоксин. 
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Первинна профілактика раку шляхом запобігання утворенню канцерогенних 
нітрозосполук.



Основні напрями наукових 
досліджень:

Вплив факторів довкілля на:
Онкогенез
Антиоксидний захист
Генетичну нестабільність
Зростання ризиків онкологічних 
захворювань
Індивідуальна радіаційна 
чутливість
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Індивідуальна радіаційна 
чутливістьНаукова програма 

екологічного моніторингу 
канцерогенної небезпеки 
факторів довкілля 
спрямована на:
Попередження 
забруднення харчових 
продуктів канцерогенами
 первинна профілактика 
раку

 Розроблено метод 
оцінки ризику 

комбінованого впливу 
екзогенних оксидів 

азоту та низьких доз 
іонізуючого 

випромінювання. 
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Шляхи зниження ризиків
канцерогенних факторів навколишнього 

середовища 
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   ПрофілактикаПрофілактика передпухлинних  передпухлинних 
        захворювань захворювань 

   ВВикористання факторів дієтиикористання факторів дієти    
(вітаміни, адаптогени та ін.)(вітаміни, адаптогени та ін.)

   Освіта     та пропаганда   Освіта     та пропаганда   
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26 січня 2017 року між ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України ( м. Київ, Україна, В. Чехун) 26 січня 2017 року між ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України ( м. Київ, Україна, В. Чехун) 
та Міжнародним науково-дослідним інститутом профілактики  (м. Ліон, Франція, П. Бойл) та Міжнародним науково-дослідним інститутом профілактики  (м. Ліон, Франція, П. Бойл) 

підписано Меморандум про співробітництво  в галузі профілактики раку. підписано Меморандум про співробітництво  в галузі профілактики раку. 

 Обміни візитами і навчальними програмами в області 
профілактики раку 

 Обмін передовим досвідом і знаннями з профілактики 
раку;

 Організація спільних конференцій, симпозіумів та інших 
наукових форумів з профілактики раку;

 Надання допомоги в удосконаленні і використанні 
існуючих в Україні канцер-реєстрів;

 Тренінг українських фахівців, спрямованих на 
поліпшення стратегій профілактики раку;

 Участь в діяльності Альянсу Інститутів Раку;
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