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Rozdział 2.  OZON JAKO ŚRODEK LECZNICZY.                                   

FARMAKOLOGICZNY PROFIL OZONU  

Nowoczesne poglądy na mechanizm leczniczego działania ozonu: 

osiągnięcia 

Rozpoznawalną i podstawową cechą ozonu są jego właściwości utleniające. 

Chemiczny przebieg reakcji ozonu w środowisku wodnym zależy od 

składników tego środowiska. W czystej wodzie, główne produkty to 

cząsteczkowy tlen oraz nadtlenek wodoru (patrz Ryc. 1). 

 

Ryc. 1. Schemat reakcji ozonu w środowisku wodnym. Oznaczenia na rysunku: M – 

cząsteczki utleniające się w procesie reakcji z ozonem, zmieniają się w Moxid  (często jest 

to reakcja H2O2HO2
-+H+ ); I – cząsteczki inicjujące przekształcenie ozonu w 

podstawowe rodniki, O2 oraz OH. ; S – zmiatacze rodników, dezaktywujące rodniki w 

procesie tworzenia „wymiecionych rodników”; wtórne reaktywne rodniki – wtórne 

rodniki R powstałe w wyniku reakcji M` -cząsteczek z rodnikiem hydroksylowym OH, a 

następnie w reakcji with O2, tworzącej utlenione formy M’oxid. Schemat zapożyczono z 

[1]. 
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Produkty reakcji wspomnianych substancji z aldehydami otrzymały ogólną 

nazwę przekaźników, które przenoszą krew i sygnał do aktywacji procesów 

detoksykacji, przekształcania substancji toksycznych w wodorozpuszczalne 

związki i ich wydalenia. Nie zachodzi żadna bezpośrednia reakcja ozonu z błoną 

komórkową, ponieważ dostęp ozonu do niej jest eliminowany na dwóch liniach 

ochrony: pierwszą stanowią lipoproteiny osocza, wchodzące w reakcję z 

ozonem i tworzące nadtlenki lipidów oraz ROS (reaktywne formy tlenu); drugą 

linię stanowią wodorozpuszczalne antyoksydanty [2] (patrz Ryc. 2). 

 

Ryc. 2.  

Schemat ilustrujący reakcje ozonu z osoczem i ochronę błony komórkowej. Na 

początku, ozon jest użyty do powstania nadtlenku wodoru i innych ROS, oraz 

produktów utleniania lipidów (LOP). Ochronę błony ze strony wspomnianych 

produktów realizują albuminy (duże elipsy) oraz wodorozpuszczalne antyoksydanty 

(kwas moczowy, glukoza, kwas askorbinowy itd.) – (małe okręgi, trójkąty i prostokąty). 

Ilustrację zapożyczono z [2]. 

Zatem w bezpośrednim kontakcie z ozonem, komórki krwi wystawione są 

na bezpośrednie działanie, polegające na aktywności cząsteczek H2O2. Stężenie 

nadtlenku wodoru w osoczu ozonowanej krwi wynosi około 40 mcg/ml [3], a 

stężenie wewnątrzkomórkowe około 4 mcg/ml. Przypuszcza się, że 

wewnątrzkomórkowy nadtlenek wodoru wywołuje następujące skutki [4]: 1) w 

erytrocytach – zwiększa produkcję adenozyno-trójfosforanu oraz 2,3-

disfosfoglicerynianu. To drugie oznacza lekką acydozę krwi, bo zmniejsza 

wiązanie hemoglobiny z tlenem, które wzmacnia funkcję krwi jako transportera 
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tlenu; 2) w leukocytach – aktywuje fagocytarne działanie neutrofili; wewnątrz 

monocytów i limfocytów, H2O2 aktywuje kinazę tyrozynową z dalszą 

fosforylacją białka IκB, która odgrywa rolę czynnika kontroli negatywnej w 

przekazie sygnału na szlaku sygnałowym NF-κB, a w ten sposób zwiększa 

poziom cytokin INFg i IL-8 oraz białek ostrej fazy stanu zapalnego; 3) w 

trombocytach – prowadzi do zwiększenia poziomu czynników wzrostu PDGF-

AB, TGFb-1 oraz interleukiny IL-8, które działają korzystnie w leczeniu 

wrzodów w chorobie tętnic obwodowych. Inny wynik reakcji cząsteczek H2O2 i 

biomolekuł to aldehydy 4-hydroksy-2-heksenal (4-HHE) i 4-hydroksy-2-

nonenal(4-HNE), które powstają, odpowiednio, z n-3 i n-6 osadu 

wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Wspomniane aldehydy są 

wystarczająco reaktywne i wchodzą w reakcję z wolną glutaminą, karnozyną i 

albuminami. Produkty tych reakcji to hipotetyczne przekaźniki sygnału o ataku 

oksydacyjnym podczas zabiegów ozonoterapii. Transportowane przez krew, 

związki te wywołują łagodny stres oksydacyjny w całym organizmie. 

Wywołanie takiego stresu nabiera kluczowego znaczenia, bowiem skutkuje 

reakcjami organizmu na czynnik oksydacyjny, ozon, co wyjaśnia własności 

antyoksydacyjne. Zobaczmy to na przykładzie mechanizmu ozonoterapii w 

patogenezie choroby Parkinsona (patrz schemat na Ryc. 3) [5]. Główną 

przyczyną rozwoju choroby Parkinsona jest apoptoza neuronów 

dopaminergicznych w istocie czarnej śródmózgowia, spowodowana brakiem 

równowagi w poziomach ROS i działania systemu antyoksydacyjnego. 

Niezrównoważona produkcja ROS prowadzi do aktywacji kaspazy, 

bezpośrednio lub za pośrednictwem oksydazy cytochromowej (prawa strona 

schematu, Ryc.3). Przywrócenie równowagi jest wynikiem łagodnego stresu 

oksydacyjnego (prawa strona schematu, Ryc. 3). Najważniejszą rolę w funkcji 

ochronnej przed takim stresem pełni czynnik transkrypcyjny Nrf2 – białko 

sterujące przekazem informacji z molekuły DNA do mRNA (transkrypcja) i 

indukujące ekspresję białka, co chroni komórkę przed wszelkimi aktywnymi 

formami tlenu. Normalnie, białko Nrf2 jest hamowane przez czynnik Keap1. 



Nazarov E.I, Yakimov S.V.  Strona 4 z 54 
MEDICAL GASES, DIFFERENCES AND SIMILARITIES IN THERAPEUTIC ACTION OF OZONE, XENON AND HYDROGEN. 

Pod wpływem ROS, Keap1 zostaje odłączony od Nrf2. W wyniku tego, czynnik 

transkrypcyjny Nrf2 podlega fosforylacji i zostaje przeniesiony do jądra 

komórki, tworząc związki z białkami Maf. Aktywny związek (Nrf-Maf) uwalnia 

ARE (antioxidant response element – element odpowiedzi antyoksydacyjnej, 

który “odpowiada” poprzez aktywne formy tlenu), a następnie, w efekcie, 

następuje transkrypcja genu, kodująca białka drugiej fazy detoksyfikacji  (Ryc. 

3, dolna część schematu), przy czym zmniejsza się produkcja ROS, a 

równowaga wewnątrzkomórkowych procesów oksydacyjnych i 

antyoksydacyjnych zostaje natychmiast przywrócona.  

 

Ryc. 3. Uproszczony schemat aktywacji systemu antyoksydacyjnego poprzez wywołanie 

łagodnego stresu oksydacyjnego. Objaśnienia znajdują się w tekście. Schemat opiera się 

na ilustracji zapożyczonej z [5]. 

Uznany pogląd na temat mechanizmu działania ozonu opisany pokrótce 

powyżej został przyjęty i jest szeroko propagowany w Europie Zachodniej przez 

wybitnego włoskiego naukowca, profesora Bocci. Historia rozwoju terapii 



Nazarov E.I, Yakimov S.V.  Strona 5 z 54 
MEDICAL GASES, DIFFERENCES AND SIMILARITIES IN THERAPEUTIC ACTION OF OZONE, XENON AND HYDROGEN. 

ozonowej w Europie Zachodniej rozpoczęła się po wynalezieniu generatora 

ozonu w 1896 przez urodzonego w Serbii genialnego naukowca 

amerykańskiego, Nikolę Teslę. Zasada działania generatora ozonu pozostaje 

niezmieniona do dziś. “Tesla ozone company”, spółka założona przez naukowca 

w roku 1900, rozpoczęła produkcję ozonowanego oleju jako leku na rany i 

choroby skórne, oraz do inhalacji w postaci strumienia ozonowanego powietrza 

przepływającego przez olej. Dziś nazwalibyśmy metodę Tesli ozonoterapią, ze 

względu na fakt, że natryskiwanie oleju ozonem powoduje tworzenie się 

trójglicerydowych ozonków nienasyconych kwasów tłuszczowych. Później, 

zastosowanie ozonowanego oleju stało się mniej popularne, gdy rozpoczęto 

stosowanie ozonu w postaci gazowej, jako środka do bezpośredniej sanacji 

zainfekowanych ran. Wreszcie metoda ta uzyskała miano ozonoterapii. 

Ozonoterapia jako metoda leczenia była szeroko stosowana przez niemieckich 

lekarzy podczas Pierwszej Wojny Światowej (1914-1918). Już wówczas 

wykazano, że działanie ozonu nie ogranicza się do sanacji i dezynfekcji, ale że 

ozon wykazuje także działanie hemodynamiczne i przeciwzapalne [6]. W 

połowie lat 40tych XX wieku, dotychczasowe doświadczenie kliniczne zostało 

zebrane przez Erwina Payra w fundamentalnej monografii “Zastosowanie ozonu 

w chirurgii” “Ozone Treatment in Surgery” (Über Ozonbehandlung in der 

Chirurgie) i zaprezentowane na 59. Zjeździe Niemieckiego Towarzystwa 

Chirurgicznego (Deutsche Gesellschaft für Chirurgie). Następnie, ozonoterapię 

w praktyce lekarskiej czasowo zastąpiły sulfanilamidy a potem antybiotyki. 

Jednak doświadczenie stosowania ozonoterapii nie przepadło; w latach 50tych 

XX wieku nastąpił okres wzrostu zainteresowania ozonoterapią, co 

doprowadziło do stworzenia przez doktora Hanslera pierwszego generatora 

ozonu medycznego (Hänsler, 1958). Był to właściwie generator oparty na 

transformatorze wysokiego napięcia Tesli i komórce wyładowawczej Tesli, 

gdzie zamiast powietrza stosowano medyczny ozon, co umożliwiało szybki 

wzrost (od kilku mg/l do setek mg/l) stężenia ozonu w mieszaninie gazów i 

wyeliminowanie z niej szkodliwych  tlenków azotu. Obecność stabilnego źródła 
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mieszaniny ozonu i tlenu o regulowanym stężeniu dała możliwość ozonowania 

krwi. Współpraca Dr. Hanslera i Dr. Wolfa zaowocowała uznaniem 

autohemoterapii ozonowej (AHT-O3) za nowoczesną terapię. Od tego czasu 

procedura ta stała się preferowaną metodą ozonoterapii w Europie Zachodniej. 

Rosyjska szkoła ozonoterapii, rozwijająca się do początków lat 90tych 

ubiegłego wieku w relatywnym odosobnieniu od szkoły światowej, oparła się na 

poszukiwaniach metody zredukowania stresu oksydacyjnego u pacjentów 

podczas operacji, z zastosowaniem urządzenia do sztucznego ozonowania krwi. 

W trakcie tych poszukiwań, prowadzonych w połowie lat 80tych przez grupę 

naukowców w Centralnym Instytucie Badań Naukowych Instytutu Medycznego 

im. Gorkiego, stworzono nową metodę ozonoterapii – donaczyniowych 

wstrzyknięć ozonowanych roztworów. W październiku 1977 roku dokonano 

pierwszej próby tej metody na zwierzęciu, a w kwietniu 1979 roku po raz 

pierwszy na świecie ozonowany roztwór kardioplegiczny wstrzyknięto do 

łożyska naczynia wieńcowego pacjenta w trakcie operacji wrodzonej wady 

serca. W listopadzie 1986 roku, po raz pierwszy zastosowano cyrkulację 

sztucznej ozonowanej krwi podczas wymiany zastawki mitralnej. W ramach 

badań S.P. Peretiagina, pierwszy raz wykorzystano ozonowany roztwór 

fizjologiczny w eksperymentach na zwierzętach, a następnie wdrożono go do 

praktyki lekarskiej. Badania wyników stosowania ozonowanych roztworów 

fizjologicznych doprowadziły do przyjęcia przez naukowców rosyjskich 

europejskiego konceptu „łagodnego stresu oksydacyjnego”, wraz z 

następującym po nim pobudzeniem systemu antyoksydacyjnego organizmu [7], 

[8]. Zatem koncept “łagodnego stresu oksydacyjnego” stanowi sedno 

nowoczesnego konsensusu w dziedzinie systemowej ozonoterapii. Jednakże do 

dnia dzisiejszego nagromadziły się pewne “niewygodne” pytania.  

1) Dlaczego wstrzyknięcie mikroskopijnych dawek ozonu do krwi wywołuje tak 

silne skutki w całym organizmie? Policzmy aktywne formy tlenu, które 

powstają w organizmie w ciągu 24 godzin: dziennie przeciętny człowiek 
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wdycha 11 tysięcy litrów powietrza (15 kilogramów). W tym, powietrze 

adsorbowane w płucach to około 430 gramów dziennie. W procesie redukcji 

dwuelektronowej, atomy tlenu tymczasowo przekształcają się w ROS 

(reaktywne formy tlenu). Zatem w samym łańcuchu oddechowym powstaje 

około 30 gramów ROS podczas 30-minutowego zabiegu ozonoterapii. Nie 

uwzględnia się tu produktów ubocznych, takich jak oksydazy NADPH 

polimorfonuklearów (PMN), komórki zmiatające, cytochromy P450 zależnych 

oksygenaz w konwersji proteolitycznej dehydrogenazy ksantynowej do 

oksydazy ksantanowej itd. [9]. Gdyby uwzględniać tylko produkty rodników w 

łańcuchu oddechowym, oraz opierając się na fakcie, że strata ROS w 

mitochondriach wynosi przynajmniej 5% [10], uzyskamy masę łączną ROS 

powstałych w tym procesie wynoszącą 500 mg. W dawce ozonu wynoszącej 5 

mg w AHT-03, część ROS uzyskana w przebiegu ozonoterapii nie przekroczy 

1%. Stąd, tak obliczony niski wskaźnik wykazuje, że część endogennych źródeł 

ROS przewyższa część indukowaną przez ozonoterapię w okresach podczas jej 

stosowania. W odniesieniu do dawki dziennej uzyskamy jeszcze bardziej 

ekscytujący wskaźnik. Oczywiście, można argumentować, że peroksydacja 

lipidów ma charakter łańcuchowy i stąd możliwość rozprzestrzeniania się 

egzogennych ROS w wyniku zabiegu ozonoterapii. Ale, podobnie dotyczy to 

endogennych ROS, stąd obiekcje wydają się niezasadne. Na podstawie tego, 

pierwsze pytanie można sformułować inaczej: dlaczego egzogenne ROS, 

których udział stanowi mniej niż 1% objętości jednocześnie powstających 

endogennych ROS, mają tak wielkie znaczenie dla homeostazy organizmu, w 

kontekście terapeutycznego działania ozonu?  

2) Dlaczego konsekwencje indukowanego ozonem “łagodnego stresu 

oksydacyjnego” przezwyciężają silny stres oksydacyjny, leżący, jak się 

powszechnie powtarza, u podstaw patogenezy większości chorób (na przykład 

intoksykacji) [11], [12], [13], oraz czy dobre wyniki da ozonoterapia stosowana 

samodzielnie czy w połączeniu z leczeniem standardowym? Rozważmy typowy 

przykład patogennej przyczyny zastosowania ozonu do leczenia choroby 
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Parkinsona. Patrz Ryc.3. W ramach tego schematu, nasze pytanie wygląda tak: 

Dlaczego obecne produkty ROS, charakterystyczne dla tej choroby, nie 

wystarczają do rozbicia związku Nrf2 i Keep-1 oraz aktywacji transkrypcji 

białek antyoksydacyjnych? Innymi słowy, dlaczego autorzy nie wskazali na 

schemacie drogi z mitochondriów do związku, Nrf2/ Keep-1, zaznaczonej grubą 

strzałką?   

3) Dlaczego efekt terapeutyczny kursu systemowej ozonoterapii trwa kilka 

miesięcy, a potem następuje automatyczne przywrócenie stanu początkowego 

pacjenta? Ten fakt, dobrze znany lekarzom zajmującym się ozonoterapią, 

zazwyczaj tłumaczy się czasem trwania erytrocytów i endoteliocytów 

wynoszącym około 4 miesięcy. Pamiętajmy, że od czasów R. Schoenheimera 

odkryto, że żywotność lipidów jest bardzo krótka i nie przekracza 1,5-8 dni [14]. 

Stąd, dobrze znany schemat aktywacji ścieżki fosforanu pentozy w erytrocytach 

i wzniesienie krzywej nasycenia hemoglobiny, poprzez podniesienie poziomu 

2,3-disfosfoglicerynianu [15], spowodowane obecnością ozonu, wydaje się 

nieprzekonujący, bo oznacza stałe utrzymywanie zwiększonego poziomu 

peroksydacji lipidów przez wiele miesięcy. Innymi słowy, dlaczego erytrocyty 

czy endoteliocyty, które niejako zapewniają ciągłość wpływu ozonu, przez cały 

cykl życiowy zachowują pamięć o jednorazowym wpływie mikrodawek ozonu 

na organizm?  

4) Dlaczego okresy pogorszenia i poprawy stanu pacjenta następują 

permanentnie i powtarzalnie w trakcie ozonoterapii, co zupełnie nie stanowi 

normy w przypadku chemioterapii czy farmakoterapii? W jaki sposób ta cecha 

szczególna ograniczonej w czasie ozonoterapii odnosi się do teorii „łagodnego 

stresu oksydacyjnego”?  

Istnieje pytanie powszechnie zadawane przez lekarzy stawiających 

pierwsze kroki w praktyce ozonoterapii: dlaczego ozonoterapii nie można 

zastąpić wstrzykiwaniem mikrodawek nadtlenku wodoru, skoro głównym 



Nazarov E.I, Yakimov S.V.  Strona 9 z 54 
MEDICAL GASES, DIFFERENCES AND SIMILARITIES IN THERAPEUTIC ACTION OF OZONE, XENON AND HYDROGEN. 

produktem reakcji ozonu i wody jest H2O2 (patrz Ryc.1)? I dlaczego 

ozonoterapii nie można zastąpić przyjmowaniem antyoksydantów? Zwykle pada 

następująca odpowiedź: antyoksydanty i nadtlenek wodoru dają efekt 

krótkotrwały, a ozonoterapia daje efekt długotrwały. Przy tym, długotrwałość 

efektów działania ozonu nie wynika zwyczajnie z aktualnej teoretycznej 

podstawy ozonoterapii. Na przykład, potencjalnej możliwości wzmocnienia 

oddziaływania „łagodnego stresu oksydacyjnego” poprzez wyrażenie czynników 

transkrypcyjnych w postaci schematu przedstawionego na Ryc.3, nie można po 

prostu zastosować do pozbawionych jąder erytrocytów, które niejako  

zapewniają ciągłość skutków działania ozonu na poziomie organizmu przez 

szereg miesięcy. Uważa się, że główny powód występowania wspomnianych 

wyżej “niewygodnych pytań” to tradycja badania mechanizmów ozonoterapii na 

poziomie cząsteczek, poza działaniem homeostatycznych układów organizmu. 

Przykładem takiej tradycji jest przenoszenie działania ozonu z próbek krwi, 

pozyskanych w warunkach in vitro, do płynnej ruchomej tkanki łącznej w 

wewnętrznym środowisku organizmu, którym jest krew. Nie wspominamy 

nawet, że w realnych interakcjach obszary tego organu mieszają się z 

niezmienionym strumieniem krwi dopływającym z mniejszych żył. Z tego 

powodu dane uzyskane in vitro mogą mieć zupełnie inne ujęcie ilościowe w 

warunkach organizmu rzeczywistego. Dużo ważniejsze jest, że krew jako organ 

posiada nierozerwalne połączenie z innymi organami, przede wszystkim z 

krwioobiegiem organizmu, który natychmiast reaguje na parametry krwi, 

normalizując je. Fundamentalną cechą systemu homeostazy organizmu jest 

utrzymywanie właściwości organów go tworzących na normalnym poziomie, aż 

do wyczerpania jego zdolności adaptacyjnych. Przyjęcie tej zasady do 

omawianego przez nas problemu oznacza, że dialektycznie właściwszą metodą 

badania mechanizmów działania ozonu jest badanie reakcji systemu 

adaptacyjnego organizmu na działanie czynnika zakłócającego, jakim jest ozon, 

a nie badanie reakcji na ten czynnik organów wyizolowanych z systemu 

homeostatycznego. W przenośni, choć nie mogliśmy rozwikłać zagadki “losu” 
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erytrocytu w ciągu kilku miesięcy, pod wpływem ataku cząsteczek ozonu na 

organizm byłby on zupełnie inny niż los erytrocytu znajdującego się w tej samej 

sytuacji w warunkach in vitro. Prawdopodobnie, gdybyśmy zmierzyli stężenie 

2,3-DPG w takim erytrocycie, byłoby ono zwiększone, ale nie z powodu faktu, 

że ozon utlenił pozostałe w nim cząsteczki lipidów, jako że jest to cecha 

szczególna uogólnionych reakcji adaptacji organizmu na czynnik zakłócający 

[16]. Jest oczywiste, że doświadczą tego wszystkie erytrocyty w organizmie, 

nawet te, które znajdowały się w krwi zmagazynowanej w momencie zabiegu 

ozonoterapii. Gdybyśmy sprawdzili poziom koniugatów dienowych albo 

dwualdehydu maleinowego, wówczas te poziomy byłyby także zmienione w 

stosunku do poziomu kontrolnego, ale nie z powodu dalszej oksydacji 

nadtlenkowej w erytrocytach, co inicjuje ozon, ale dlatego, że jednym z typów 

reakcji adaptacyjnej organizmu jest metaboliczna przemiana  eikozanoidów, 

czego naturalną uboczną kwestią są rzeczone związki [17]. Większość reakcji 

neurohumoralnych systemu adaptacyjnego zwalnia nas także z konieczności 

konstruowania teoretycznych schematów przekazu informacji z próbek 

ozonowanej krwi do nieozonowanej, poszukiwania hipotetycznych  

przekaźników, według schematu na Ryc. 3, oraz innych teoretycznych 

abstrakcji.  Przeprowadziliśmy ten eksperyment w wyobraźni, aby wykazać, że 

badanie reakcji adaptacyjnych systemów homeostatycznych prowadzi do 

odkrywania całkiem innych ścieżek zdobywania wiedzy o mechanizmach 

działania ozonu. W tym momencie zakończymy niebezpośrednią dyskusję z 

szanownymi  zwolennikami idei dotyczącej “łagodnego stresu oksydacyjnego” i 

przejdziemy do opisania praktycznych aspektów ozonoterapii – wskazań, metod 

i wyników zastosowania tego wspaniałego środka leczniczego – mieszaniny 

ozonu i tlenu. Przy opisywaniu klinicznych aspektów fizjologicznego działania 

ozonu przyjmiemy tradycyjne założenia o mechanizmie jego działania. Pod 

koniec opisu przedstawimy własną wizję strategii ozonoterapii systemowej, 

opartej na założeniu, że ozon jest adaptogenem. Podobną strategię przyjmiemy 

w kolejnym rozdziale poświęconym terapeutycznym właściwościom wodoru.  
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Praktyka ozonoterapii 

Ozonoterapia to nowoczesna technologia medyczna wysokiej klasy, 

wykorzystująca ozon medyczny na potrzeby działań prozdrowotnych. Znana jest 

z całego wachlarza niespecyficznych oddziaływań w wielu powszechnych 

schorzeniach i stanach, takich jak miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, 

choroba nadciśnieniowa, choroby układu oddechowego, układu trawiennego, 

choroby dermatologiczno-weneryczne, operacje, choroby położnicze i 

ginekologiczne, patologie neurologiczne, choroby zakaźne i tak dalej.  

Ozonoterapia ma szeroki zakres oddziaływania – bakteriobójcze, 

wirusobójcze, grzybobójcze, immunomodulujące, antyhipoksyjne, 

dezintoksykacyjne, jest dobrze tolerowana i praktycznie nie posiada działań 

ubocznych. Zastosowanie ozonu medycznego skraca okres trwania terapii, 

ogranicza liczbę przypadków śmiertelnych i skalę stanu niepełnosprawności.  

Istnieją dwa sposoby podawania ozonu: 

1. Miejscowy, ze znaczącym działaniem dezynfekcyjnym w stosunku 

do bakterii, wirusów i grzybów.  

2. Systemowy, metaboliczny, prowadzący do reaktywacji i 

przywrócenia homeostazy tlenowej w organizmie.  

Ozon jest środkiem znacznie silniej utleniającym niż tlen. Zatem ozon 

utlenia wiele substancji w normalnym środowisku obojętnych na działanie tlenu. 

Charakterystyczne produkty całej sekwencji reakcji chemicznych ozonu to 

ozonki, które powstają podczas reagowania tlenu z wiązaniami С═С. W 

środowisku biologicznym dominuje reagowanie ozonu z podwójnymi 

wiązaniami nienasyconych kwasów tłuszczowych (ogólnie z trójglicerydami).  

Zabiegi ozonoterapii 

Autohemoterapia ozonowa duża. 100-200 ml krwi żylnej pobiera się 

do specjalnego zbiornika lub próżniowej szklanej butelki ze środkami  
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przeciwzakrzepowymi, po czym wstrzykuje się do niej mieszaninę ozonu i 

tlenu (100-200 ml przy stężeniu ozonu w gazie wynoszącym 5-30 µg/ml). 

Zawartość zbiornika lub butelki miesza się dokładnie i ostrożnie. Następnie 

krew wprowadza się z powrotem do żyły pacjenta. Ilość ozonu 

rozpuszczonego we krwi oblicza się jako iloczyn objętości wykorzystanego 

gazu i stężenia zawartego w nim ozonu.  

 

Ryc.4. Na zdjęciu po lewej stronie – ilustracja nasycania własnej krwi 

pacjenta, przykład z Europy Zachodniej. Po prawej – pompa i zbiornik do 

ozonowania krwi Bozon-BAGTO. 

Pobieranie krwi do zbiornika i wprowadzenie jej z powrotem do układu 

naczyniowego pacjenta może odbyć się albo na zasadzie przepływu 

grawitacyjnego, podnoszenia albo opuszczania zbiornika lub butelki 

względem miejsca wkłucia dożylnego, albo też za pomocą specjalnej pompy 

perystaltycznej. Pompa, dzięki systemowi sterowania, umożliwia awaryjne 

zatrzymanie w razie pojawienia się pęcherzyków powietrza w powrotnym 

strumieniu krwi (Ryc.4, po prawej stronie). 
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Postępowanie pozaustrojowe – duże objętości krwi oraz mieszanina ozonu i 

tlenu. 

Metoda polega na połączeniu krwi z mieszaniną ozonu i tlenu w 

specjalnym zbiorniku na gaz i ciecz, wykonanym z materiałów ozono-

odpornych (Ryc.5). Krew pobiera się za pomocą pompy perystaltycznej z żyły 

łokciowej jednej ręki, a wprowadza z powrotem do żyły drugiej ręki, po 

połączeniu jej z mieszaniną ozonu i tlenu. Całkowita objętość krwi poddanej 

tej procedurze to 2 do 6 litrów. Zabieg trwa 2-3 godziny. Stężenie ozonu 

wynosi 0,1-0,4 mg/l; mieszanina ozonu i tlenu przepływa z prędkością 300 

ml/min; dawka ozonu przyjęta przez pacjenta to 5 do 10 mg. Metoda jest 

szczególnie skuteczna w leczeniu chorób tętnic obwodowych, przewlekłego 

wirusowego zapalenia wątroby, pasożytniczych chorób krwi, etc.  

 

Ryc.5. Pozaustrojowe nasycanie dużych objętości krwi za pomocą aparatury Bozon-N-

EBOO. 

Dożylne iniekcje ozonowanego roztworu fizjologicznego (OSS – ozonized saline 

solution). 

Najpierw 200-400 ml roztworu nasyca się ozonem poprzez 

przeprowadzenie przezeń mieszaniny ozonu i tlenu aż do uzyskania stężenia 

ozonu w roztworze na poziomie 1-2 µg/ml, a następnie wstrzykuje pacjentowi 

dożylnie. Istnieją trzy warianty nasycania roztworu fizjologicznego:  

1) “metoda trzech igieł”, z zastosowaniem butelki roztworu fizjologicznego 

umieszczonej pionowo z korkiem skierowanym w dół.  Korek zostaje nakłuty 
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trzema sterylnymi igłami (długą, której czubek zostaje umieszczony powyżej 

poziomu płynu, oraz dwom krótkimi, których czubki znajdują się blisko brzegu 

korka). Mieszanina ozonu i tlenu przepływa przez krótką igłę do roztworu 

fizjologicznego, musując przez warstwę płynu opuszcza butelkę długą igłą w 

kierunku zestawu infuzyjnego (Ryc.6, po lewej). Mieszanina ozonu i tlenu 

przepływa przez roztwór fizjologiczny przez cały czas trwania zabiegu. Stężenie 

ozonu w mieszance ozonu i tlenu wynosi 0,2- 2 mcg/ml. Zaleta tej metody 

polega na stabilności stężenia ozonu w OSS; wada polega na nieprzerwanej 

pracy generatora ozonu podczas trwania zabiegu wlewu.  

2) Metoda “dwóch igieł” polega na podzieleniu faz nasycenia roztworu 

fizjologicznego mieszaniną ozonu i tlenu oraz wlewu otrzymanego 

ozonowanego roztworu fizjologicznego. Takie nasycanie przebiega następująco: 

butelkę z roztworem fizjologicznym umieszcza się pionowo z korkiem 

skierowanym do góry, korek nakłuty jest dwoma igłami – długą, której czubek 

znajduje się poniżej granicy roztworu fizjologicznego i powietrza, oraz krótszą, 

której czubek znajduje się powyżej warstwy roztworu fizjologicznego. 

Mieszanina ozonu i tlenu o stężeniu 10-20 mcg/ml przechodzi przez długą igłę 

do roztworu fizjologicznego, a po musowaniu poprzez warstwę roztworu 

fizjologicznego, przechodzi z butelki poprzez krótką igłę do destruktora (patrz 

Ryc.6 w środku). Trwanie procedury nasycania to 4-5 minut. Ostateczne 

stężenie ozonu w OSS zależy od temperatury i jakości roztworu fizjologicznego, 

może mieścić się w zakresie od 1 do 2 mcg/ml. Następnie wyjmuje się obie igły, 

a butelkę roztworu fizjologicznego używa się zgodnie ze standardowymi 

zasadami przeprowadzania wlewu dożylnego. Zaleta tej metody polega na 

fakcie, że zastosowanie generatora ozonu na potrzeby pojedynczego zabiegu 

trwa około 4 minut; wada polega na niestabilności stężenia ozonu w OSS w 

wyniku spontanicznego rozpadu i wypłukiwania ozonu z płynu przez powietrze 

pochodzące z igły odpowietrzającej podczas procedury wlewu.  
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3) “Metoda łączona”. Tę metodę stosuje się przy pomocy specjalnego 

modułu “Bozon-MOF” (po prawej stronie). Różni się od metody “dwóch igieł” 

tym, że uzupełnianie strat w OSS w butelce w momencie wlewu dożylnego 

dokonywana jest nie przez powietrze, ale przez mieszaninę ozonu i tlenu ze 

specjalnego pojemnika modułowego.  W określonych proporcjach wymaganego 

stężenia ozonu w OSS, mieszaniny ozonu i tlenu oraz zmierzonej temperatury 

otoczenia, stabilność stężenia ozonu w OSS osiąga się przez cały czas trwania 

procedury wlewu w taki sam sposób, jak przy zastosowaniu metody “trzech 

igieł”. Procedura nasycania ozonowanego roztworu fizjologicznego mieszaniną 

ozonu i tlenu wygląda tak, że butelkę z roztworem fizjologicznym instaluje się 

w module pionowo z korkiem skierowanym do dołu, a korek ma wkłute dwie 

igły: 1) specjalną igłę koaksjalną, przez którą przenosi się musujący OSS, a 

usuwa się mieszaninę ozonu i tlenu, oraz 2) igłę podłączoną do standardowego 

systemu do wlewów dożylnych. Po musowaniu trwającym 4 minuty, moduł jest 

gotowy do procedury wlewu dożylnego – OSS został nasycony do wymaganego 

stężenia, a naczynie buforowe zostało napełnione mieszaniną ozonu i tlenu w 

stężeniu wymaganym do zrekompensowania rozpadu ozonu w OSS.  

 

Ryc.6. Warianty nasycania ozonem roztworu fizjologicznego. 

Stężenia ozonu w mieszance ozon-tlen, wymagane dla tej partii roztworu 

fizjologicznego, wyznaczane są we wcześniejszych eksperymentalnych 

procedurach nasycania roztworu fizjologicznego, na podstawie empirycznego 

równania temperatury otoczenia i wymaganego stężenia ozonu w OSS. 

Rzeczywiste stężenie ozonu w OSS jest kontrolowane miernikiem 

dostosowanym do pomiarów ozonu w wodzie.  
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Specjalne urządzenie “Bozon-N+” przeprowadza wszystkie te opisane 

procedury, w tym automatyczne pomiary stężenia ozonu w OSS [18] (Ryc.6, po 

prawej). Jak widać na rysunku, stężenie ozonu w OSS pozostaje na stałym 

poziomie przez cały okres trwania wlewu (Ryc.6, po prawej). Poza tym, 

urządzenie uwzględnia podatność roztworu fizjologicznego na ozonowanie, 

która zostaje mierzona na podstawie danych od wytwórcy roztworu 

fizjologicznego i dotyczących danej partii produktu. Metoda łączona posiada 

zalety metod „dwóch lub trzech igieł” i jest wolna od ich wad.  

Wdmuchiwanie doodbytnicze mieszaniny gazowej ozonu i tlenu w ilości 

50-500 ml przy stężeniu ozonu wynoszącym 5-40 µg/ml.  

Wdmuchiwanie dopochwowe mieszaniny ozonu i tlenu.    

1) Pacjentka leży na fotelu ginekologicznym z lekko uniesioną miednicą. 

Do pochwy wprowadza się wziernik ginekologiczny Cusco natłuszczony od 

zewnątrz wazeliną. Specjalna plastikowa wkładka dopochwowa z dwoma 

tulejami zostaje wprowadzona do końcowego otworu wziernika dopochwowego. 

Cewnik dopochwowy dołącza się od wewnętrznej strony zaślepki do tulei 

wejściowej mieszaniny ozonu i tlenu (patrz Ryc.7, po lewej stronie). Tuleję 

wejściową podłącza się do tulei ozonatora od zewnętrznej strony zaślepki. 

Tuleja wychodząca z zaślepki dostaje podłączona do systemu nawiewu 

czyli destruktora z przewodem od zewnętrznej strony, w celu usuwania 

nadmiaru mieszaniny ozonu i powietrza. Zabieg trwa 10-15 minut; stężenie 

ozonu w mieszaninie ozonu i tlenu wynosi 5-20 mcg/ml; tempo przepływu gazu 

to 200 ml/min. Po zakończeniu zabiegu, wkładkę dopochwową usuwa się. 

Pochwę przeciera się sterylnym tamponem zwilżonym ozonowanym olejem.   
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Ryc.7. Schemat przeprowadzania wdmuchiwania dopochwowego za pomocą mieszaniny 

ozonu i tlenu.  

2) Różnica w stosunku do pierwszej metody polega na zastosowaniu 

specjalnego spiralnego rozpylacza, w którego podstawie znajdują się dysze -  

wejściowa i wyjściowa (patrz Ryc.7, w środku i po prawej stronie). Zaleta tej 

metody polega na tym, że rozpylacz “Bozon-VIN-100” rozszerza pochwę i 

otwiera jej fałdy, umożliwiając mieszaninie ozonu i tlenu dotarcie do całej 

powierzchni pochwy; ponadto podstawa, w której osadzone są dysze, 

wzmacniając powierzchnię krocza, szczelnie zamyka wejście do pochwy, 

uniemożliwiając wyciekanie mieszaniny ozonu i tlenu na zewnątrz 

Autohemoterapia ozonowa mała. Pobranie próbki  5-15 ml krwi żylnej, 

mieszanie jej z mieszaniną ozonu i tlenu (stężenie ozonu – 10-30 mcg/ml), 

następnie wstrzyknięcie domięśniowe lub podskórne.  

Podskórne (1-5 mcg/ml, 1-20 ml ozonu), domięśniowe okołostawowe, 

wewnątrzstawowe, przykręgowe (5-20 mcg/ml, 5-20 ml ozonu), oraz 

wewnątrzdyskowe wstrzyknięcia mieszaniny ozonu i tlenu (patrz Ryc.8).  
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Ryc. 8. Okołostawowe (zdjęcie na górze po lewej stronie), wewnątrzstawowe (zdjęcie na 

górze po prawej stronie) oraz wewnątrzdyskowe (zdjęcie na dole) wstrzykiwanie ozonu. 

Wstrzyknięcia mieszaniny ozonu i tlenu do jam ropni lub torbieli. Do 

leczenia jam ropni lub torbieli konieczne jest używanie grubej igły albo trokaru. 

Po sanacji jamy, pod lekkim ciśnieniem wprowadza się mieszaninę ozonu i tlenu  

w ilości o 10-15% przekraczającej ilość usuniętej zawartości. Przy pierwszych 

zabiegach stężenie musi być wysokie. Od trzeciego lub czwartego zabiegu, 

stężenie dobrze jest zmniejszyć. Kontakt z mieszaniną ozonu i tlenu – do 20 

minut.  

Wstrzyknięcie dotętnicze ozonowanego roztworu fizjologicznego. Jest to 

najmniej popularna metoda, ma konkretne wskazania i wymaga odpowiednich 

umiejętności oraz uwagi podczas stosowania. Jest bardzo skuteczna przy 

chorobach tętnic obwodowych nóg, stopie cukrzycowej i owrzodzeniach 

troficznych (patrz Ryc.9).  
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Ryc.9. Zdjęcie urządzenia Bozon-C do dotętniczego wlewu ozonowanego roztworu 

fizjologicznego oraz zestawu do cewnikowania tętnic według techniki Seldingera. 

Ozonoterapia i refleksologia. Wstrzyknięcie ozonu gazowego w ilości 

0,2-1 ml w niskim stężeniu (do 5 µg/ml) do punktów akupunkturowych.  

Limfotroficzne i podjęzykowe wprowadzanie ozonu (patrz Ryc.10). 

 

Ryc.10. Na zdjęciach widać zabieg limfotroficznego (po lewej) i podjęzykowego (po 

prawej) podawania ozonu. 

 Przyjmowanie doustne lub irygacja ozonowanym roztworem 

fizjologicznym i wodą destylowaną. Jest to bardzo efektywna metoda mono-

ozonoterapii wrzodu żołądka i dwunastnicy. W tym ostatnim przypadku, 5 

minut przed wypiciem ozonowanego destylatu konieczne jest przyjęcie  dawki 

nasycającej leku M-przeciwcholigernicznego (np. metacyna, 5 mg), aby 

otworzyć zwieracz odźwiernika żołądka. Nasze doświadczenie, ponad 

dwudziestopięcioletnie, wskazuje, że cykl 10 codziennych zabiegów picia 1-2 

szklanek takiego ozonowanego destylatu  na czczo, z zawartością 15-20 mcg/ml 

(nie mniej!), gwarantuje wyleczenie chorób, o których mowa.  
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Podawanie ozonowanych olejów. Podawanie drogą skórną, doodbytniczą 

i dopochwową ozonowanych olejów za pomocą urządzenia Bozon-RVPO. Przy 

podawaniu doodbytniczym i dopochwowym zaleca się stosowanie oleju z liczbą 

nadtlenkową równą  600 (patrz Ryc.10).  

 

Ryc. 1. Urządzenie Bozon-RVPO. 

Do leczenia ran, w zależności od etapu choroby, należy podawać oleje z liczbą 

nadtlenkową 400, 800, 1200. Na rynku dostępna jest linia olejów O`TREE oraz 

roztworów czystych ozonków w neutralnym rozpuszczalniku “Ozonide” z liczbą 

nadtlenkową 800, oraz “OzonoVita-Medium”, “Forte”, “SuperForte”, 

“OzonoVita-Denta” z liczbą nadtlenkową odpowiednio 400, 800, 1200 oraz 

2400. Zaletą rozwiązań z czystym rozpuszczalnikiem są takie, że nie ma w nich 

szkodliwych składników obecnych w zwykłych ozonowanych olejach 

(aldehydów, ketonów, polimerów) oraz że posiadają wydłużony okres 

przechowywania (ponad rok) bez uszczerbku dla ich działania.  

Zewnętrzne stosowanie gazowej mieszaniny ozonu i tlenu. Stosowanie 

specjalnych worków z ciśnieniem gazu normalnym albo obniżonym (na 

przykład zastosowanie worków na całe ciało lub „rękawów albo butów 

ozonowych” - “ozone bagging”). Stężenie ozonu wynosi 80 mg/l, 2-3 minuty na 

etapie sanacji rany, 40 mg/l na etapie ziarninowania, 5-10 mg/l na etapie 

zrastania (patrz Ryc.12).  
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Ryc.12. Zabieg zewnętrznego saturowania mieszaniną ozonu i tlenu. 

Saturowanie  przewodu słuchowego za pomocą słuchawek  

“Bozon-LOR”. 

Saturowanie przewodu słuchowego przeprowadza się w celu leczenia 

chorób ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego, do leczenia chorób 

zatok przynosowych. Stężenie ozonu wynosi 5-40 mcg/ml, prędkość 

przepływu wynosi 100-200 ml/min. Słuchawki “Bozon-LOR”(patrz Ryc.13) 

wyposażono w wewnętrzny destruktor ozonu.  

 

Ryc.13. Zabieg saturowania przewodu słuchowego (po lewej), słuchawki “Bozon-LOR” 

(po prawej). 

Inhalacja mieszaniną wodno-ozonkową za pomocą inhalatora 

“Bozon-Inga”. 

Ultradźwiękowy inhalator “Bozon-Inga” umożliwia uzyskanie aerozolu 

ozonku lub ozonowanego oleju z wielkością cząsteczek nie przekraczającą 5 

mikrometrów. Stosuje się go do leczenia chorób oskrzelowo-płucnych oraz 

astmy (patrz Ryc. 14). Ozonki są znacznie słabszymi utleniaczami niż ozon. 

Inhalacja ozonkami jest całkowicie bezpieczna. Ponadto, wdychanie ozonków 

powoduje ważny skutek systemowy - powoduje rozszerzenie naczyń 
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krwionośnych i przyspiesza prędkość przepływu krwi w naczyniach 

włosowatych. Przy leczeniu cyklicznym, stanowi prawdziwą alternatywę do 

dożylnego wlewu OSS (ozonowanego roztworu fizjologicznego). 

 

Ryc.14. Inhalator “Bozon-Inga” (po lewej), zabieg inhalacji mieszaniną wody i ozonków 

(po prawej). 

Stomatologia. Postępowanie z kanałami korzeni w celu dezynfekcji oraz 

postępowanie z ubytkami w zębach po przygotowaniu, dezynfekcji i otwieraniu 

szczelin przed ich zaplombowaniem (zwłaszcza przy stosowaniu technik 

nieinwazyjnych), dezynfekcja kanałów korzeni w leczeniu kanałowym, 

dezynfekcja  powierzchni korzeni po zabiegu skalingu w celu wywołania 

działania przeciwzapalnego, przeciwdrobnoustrojowego oraz 

przeciwobrzękowego w leczeniu chorób przyzębia.  
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Ryc.15.  

Na Ryc.15 – wnętrze gabinetu dentysty prowadzącego ozonoterapię, stosującego w 

ozonoterapii urządzenie “Bozon-stomat” (zdjęcie na lewo powyżej ), u góry po prawej – 

przekrój usuniętego zęba, który został wcześniej spryskany barwnikiem wykrywającym 

ozon za pomocą specjalnego narzędzia – urządzenia „Bozon-stomat”.  

Na zdjęciu widać wyraźnie, że barwnik zareagował z ozonem w stanie gazowym w 

mikrokanałach zębiny, wskazując wysoką jakość penetracji struktury zębiny, co 

oznacza pełną dezynfekcję. Poniżej znajdują się dwa przykłady pokazujące efekty tej 

metody w stomatologii. Parami, po lewej stronie – przed leczeniem, po prawej – pół roku 

później. Okręgi na zdjęciach pokazują cysty wywołane infekcyjnym zanieczyszczeniem 

kanału zębowego.  

Wskazania do stosowania ozonoterapii 

Wskazania do podawania ozonu w chirurgii. 

1. Zapalenie otrzewnej. 

2. Sepsa.  

3. Leczenie i zapobieganie ropnym komplikacjom pooperacyjnym. 

4. Choroby onkologiczne, w tym w okresie pooperacyjnym. 

5. Ostre zapalenie trzustki. 

6. Interwencje kardiochirurgiczne.  

7. Zapalenie szpiku.  

8. Oparzenia. 



Nazarov E.I, Yakimov S.V.  Strona 24 z 54 
MEDICAL GASES, DIFFERENCES AND SIMILARITIES IN THERAPEUTIC ACTION OF OZONE, XENON AND HYDROGEN. 

9. Wrzody spowodowane niedokrwieniem, odleżyny. 

10.  Przygotowanie przedoperacyjne i powrót do zdrowia po operacji 

pacjentów po różnych interwencjach chirurgicznych.  

Zasadniczo stosuje się następujące metody ozonoterapii: autohemoterapia 

duża lub dożylne iniekcje OSS (ozonowanego roztworu soli fizjologicznej). 

Często dzieje się tak w przypadku, gdy działanie na cały organizm łączy się z 

miejscowym zastosowaniem ozonu. Na przykład w przypadku wystąpienia 

zapalenia otrzewnej, uzasadnione jest połączenie ogólnej ozonoterapii z sanacją 

jamy brzusznej za pomocą dużej ilości OSS. W zaburzeniach kończyn dolnych, 

zabiegi ozonoterapii ogólnej łączy się z zewnętrznym podawaniem ozonu w 

stanie gazowym (“but ozonowy” - “ozone bagging”) albo z zastosowaniem 

olejów zawierających ozonki. Główne mechanizmy leczniczego działania ozonu 

w odniesieniu do pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym to: działanie 

bakteriobójcze i bakteriostatyczne, poprawa procesów mikrokrążenia, 

oczyszczanie ran i przyspieszanie tworzenia naskórka, usprawnienie różnych 

elementów systemu odpornościowego, detoksykacja, stymulacja procesów 

powrotu do zdrowia, działanie przeciwbólowe i antystresowe.  

Ozonoterapia w neurologii 

1. Udar niedokrwienny. 

2. Encefalopatia spowodowana zaburzeniami krążenia w mózgu. 

3. Dystonia wegetatywno-naczyniowa.  

4. Choroby obwodowego układu nerwowego.  

W leczeniu uszkodzeń natury naczyniowej, techniki ogólnej ozonoterapii 

stosuje się głównie z niskim lub średnim stężeniem ozonu. W przypadku  udaru 

krwotocznego, nie zaleca się podawania ozonu w fazie ostrej, bowiem zaistniała 

poprawa procesów mikrokrążenia wynikająca ze zmiany właściwości przepływu 

krwi może spowodować wzmożenie procesu patologicznego. W przypadku 

chorób obwodowego układu nerwowego oraz chorób wegetatywno-
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naczyniowych i neurodystroficznych, odpowiednie jest stosowanie podskórnych 

iniekcji ozonu w małych dawkach. 

Ozonoterapia w gastroenterologii. 

1. Wrzód żołądka i dwunastnicy. 

2. Przewlekłe zapalenie żołądka oraz zapalenie żołądka i dwunastnicy. 

3. Ostre i przewlekłe zapalenie wątroby różnego pochodzenia, także 

wirusowego. 

4. Przewlekłe zapalenie odbytnicy, zapalenie odbytnicy i esicy. 

5. Niespecyficzne wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba 

Crohna. 

6. Przewlekłe szczeliny odbytu. 

Ozonoterapia jest skuteczną metodą leczenia chronicznego zapalenia 

żołądka. Podawany miejscowo, ozon przezwycięża bariery tworzone przez stan 

zapalny, dzięki reagowaniu z lipidami błony biologicznej i tworzeniu ozonków. 

Ozonowany olej i ozonowana woda mają działanie bakteriobójcze, przenoszą 

aktywny tlen do tkanek, przyspieszają procesy gojenia. Działanie ozonoterapii 

przeciw Helicobacter jest wielokierunkowe. Bezpośrednie działanie 

przeciwbakteryjne polega na przerwaniu ciągłości pokrycia drobnoustroju, 

wywołanym utlenieniem fosfolipidów i lipoprotein. Ozon ma ważną właściwość 

leczniczą wpływającą na mitochondrium – aktywowanie funkcji redukcji 

oksydacyjnej w mitochondrialnym łańcuchu oddechowym. Prowadzi to do 

eliminacji działania cytotoksycznego amoniaku produkowanego przez HP 

(Helicobacter Pylori) do błony śluzowej żołądka. Przeciwzapalne działanie 

ozonu polega także na jego ingerencji w metabolizm kwasu  arachidonowego. 

Oksydacja tego ostatniego spowalnia tworzenie czynnika agregującego płytki. 

Obserwuje się, że ozon wpływa na zmiany w miejscowym systemie 

odpornościowym. U podstaw ozonoterapii leży obserwacja, że w limfocytach i 
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komórkach osocza rośnie produkcja wydzielniczego IgA, które stanowi ochronę 

odpornościową błony śluzowej żołądka. 

Ozonoterapia jako samodzielna metoda leczenia została zastosowana 

wobec 101 pacjentów z przewlekłym zapaleniem żołądka. We wszystkich 

przypadkach, diagnozę potwierdzono endoskopowo i histologicznie. Uzyskane 

wyniki uwierzytelniły wysoką siłę oddziaływania tej metody w przypadku 

rzeczonej patologii. Wyniki kliniczne potwierdzono w badaniu endoskopowym. 

Po leczeniu wykazano, że nastąpił spadek lub ustąpienie objawów stanu 

zapalnego, przekrwienia lub obrzęku błony śluzowej żołądka. Znaczącą 

poprawę stanu odnotowano u 57% pacjentów. Zmianę stanu 40% określono jako 

poprawę. W 3% przypadków wynik uznano za zadowalający. Wielostronne 

działanie ozonoterapii w leczeniu choroby wrzodowej polega przede wszystkim 

na działaniu przeciwzapalnym, przeciw Helicobacter. Zmniejszenie stanu 

zapalnego błony śluzowej żołądka i dwunastnicy uzyskuje się dzięki działaniu 

ogólnemu wynikającemu z pozajelitowego wstrzyknięcia mieszanin ozonu i 

tlenu oraz z miejscowego podawania substancji ozonowanych. Prowadzi to do 

przyspieszenia procesów epitelializacji uszkodzeń wywołanych wrzodem, 

zniknięcia nacieku na błonie śluzowej żołądka w czasie krótszym niż w 

tradycyjnej terapii. Zastosowanie ozonu jako immunomodulatora w leczeniu 

patologii  żołądkowo-jelitowej, a zwłaszcza w leczeniu choroby wrzodowej, 

wyjaśnia się faktem, że przewlekły bakteryjny stan zapalny wywołany przez 

Helicobacter szkodzi ogólnemu układowi immunologicznemu, co jest 

szczególnie widoczne u pacjentów z chorobami dwunastnicy. W takiej sytuacji, 

intensywność zainfekowania Helicobacter oraz intensywność stanu wtórnego 

niedoboru odporności są bezpośrednio powiązane. Poprawa odporności na 

skutek ozonoterapii znacząco polepsza późniejszy stan zdrowia i kilkakrotnie 

zmniejsza ryzyko nawrotu choroby. Rozpoznaje się, że ozonoterapia pozytywnie 

oddziałuje na odporność miejscową. Po przebiegu leczenia, po zbadaniu 

materiału cytomorfologicznego z biopsji obszaru wystąpienia wrzodu, odkryto, 
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że w błonie śluzowej żołądka wzrosła liczba limfocytów śródnabłonkowych. 

Według danych Murrey P. i innych,  limfocyty śródnabłonkowe produkują 

interferony i inne limfokiny usprawniające wytwarzanie IgA. Te ostatnie pełnią 

funkcję ochronną w odniesieniu do błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, 

zwiększają jej odporność na uszkodzenia. Ozon ma ważną zdolność hamowania 

cytotoksycznego działania amoniaku produkowanego przez HP, dzięki 

pobudzeniu funkcji redukcji oksydacji w mitochondrialnym łańcuchu 

oddechowym. Zaburzenie w miejscowym krążeniu krwi to jeden z głównych 

elementów koncepcji tworzenia wrzodów. Obserwowany skurcz tętnic, zastój 

żylny oraz rozwój niedotlenienia tkanek i kwasica skutkują aktywacją układu 

kalikreina-kinina. Zwiększa to przepuszczalność kapilar, prowadzi do 

zaburzonego mikrokrążenia, intensyfikacji peroksydacji lipidów i uszkodzenia   

struktur lizosomalnych elementów komórkowych. Poprawę krążenia krwi 

uzyskuje się także w ozonoterapii dzięki silnemu uwalnianiu tlenu do 

erytrocytów. Ozonoterapię stosuje się jako samodzielny sposób leczenia, 

wykorzystując obie formy dozowania. Wzmacnia to działanie antybakteryjne.  

Zastępuje to antybiotyki w programach leczenia przeciwwrzodowego. W takim 

programie wyleczenie uszkodzeń wywołanych wrzodem, eliminację nacieków 

na błonie śluzowej, likwidację HP osiąga się w większym odsetku przypadków 

niż w wyniku terapii tradycyjnej [19]. Ozonoterapia, jako metoda leczenia 

przewlekłego niewrzodziejącego zapalenia jelita grubego, zajmuje specjalne 

miejsce, z kilku powodów. Po pierwsze, doodbytnicze wdmuchiwanie 

mieszaniny ozonu i tlenu skutkuje lokalnym działaniem przeciwzapalnym i 

różnymi działaniami ogólnymi (przeciw niedotlenieniu, immunomodulacyjnym 

itd.), uwarunkowanymi absorpcją gazu we krwi. Po drugie, przewlekłe zapalenie 

jelita grubego bardzo często przechodzi w dysbakteriozę. A przewaga ozonu nad 

farmaceutycznymi lekami antybakteryjnymi (antybiotykami, sulfanilamidami, 

itd.) jest niezaprzeczalna, bowiem ozonoterapia nie ma żadnych negatywnych 

skutków dla flory bakteryjnej jelita. Według danych [20], przy miejscowym 

podaniu doodbytniczym, ozon przezwycięża bariery stworzone przez stan 
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zapalny, bowiem cząsteczki ozonu są bardzo ruchliwe i z łatwością łączą się z 

błoną śluzową. Ozon wpływa na proces infekcji i zapobiega agresji, wpływa na 

drobnoustroje patogenne, przerywając ciągłość ich okrycia, penetruje  komórki 

drobnoustrojów i w ten sposób zapobiega ich namnażaniu. Ponadto, ozon 

aktywuje ochronę, wspomagając fagocytozę, poprawia miejscowe krążenie 

krwi, wpływając na mechanizmy odporności humoralnej. Prowadzi do 

przywrócenia homeostazy, a następnie normalizacji ogólnej liczby 

drobnoustrojów, złagodzenia objawów zapalnych. Ma to szczególne znaczenie 

w przypadku przewlekłego zapalenia jelita grubego, ponieważ nie pojawia się 

oporność na tego rodzaju metodę ozonoterapii, co przesądza o jej skuteczności 

terapeutycznej. W przeciwieństwie do wielu leków antyseptycznych, które 

wnoszą element destrukcji tkanek i komórek, ozon nie wykazuje działania 

niszczącego ani żrącego. Co więcej, po szybkim wchłonięciu w żołądku, 

mieszanina ozonu i tlenu  przechodzi do krwi i poprawia zarówno ogólną, jak i 

miejscową podaż tlenu. Miejscowo, prowadzi to do wzmocnienia natlenienia 

komórkowego, które zawsze spada w przypadku przewlekłego zapalenia jelita 

grubego. W konsekwencji, zaburzone mikrokrążenie wraca do normalnego 

funkcjonowania, stymulowana jest regeneracja nabłonka jelita, a także poprawia 

się odporność miejscowa. Warto wspomnieć, że ozonoterapię zaleca się także 

dla osób starszych; jedną z przyczyn przewlekłych stanów zapalnych ich jelita 

grubego jest miażdżyca naczyń krwionośnych krezki, tak zwane “niedokrwienne 

zapalenie jelita grubego”. Skuteczne są techniki ogólnej ozonoterapii. Oprócz 

znaczącego działania przeciwzapalnego, ozon wzmacnia procesy troficzne w 

błonie śluzowej żołądka i dwunastnicy, oraz wykazuje działanie bakteriobójcze 

wobec Helicobacter Pylori. W leczeniu ostrego i przewlekłego wirusowego 

zapalenia wątroby, sensowne jest łączenie ozonu z lekami zawierającymi 

interferon. Cykl leczenia obejmuje od 6 do 12 zabiegów ogólnej ozonoterapii z 

możliwością powtórzenia w przyszłości. W leczeniu chorób zapalnych żołądka 

stosuje się doodbytnicze wdmuchiwanie mieszaniny ozonu i tlenu ze stężeniem 

gazu od 10 do 40 µg/ml. W przypadku atonii jelitowej, zaleca się podawanie 
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znacznie niższych stężeń ozonu, w stanie spastycznym - wyższych. W 

przypadku niespecyficznego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, chorobie 

Crohna, wskazane jest przepisanie mieszaniny ozonu i tlenu z wysokim 

stężeniem ozonu – 60-80 µg/ml w celu osiągnięcia działania hemostatycznego. 

Ilość wstrzykniętego gazu zależy od reakcji pacjenta i na pierwszym etapie 

leczenia nie może przekroczyć 40-60 ml. Jeżeli istnieją szczeliny odbytu, należy 

stosować ozonowany olej wraz z doodbytniczym wdmuchiwaniem ozonu w 

niewysokich stężeniach.  

Ozonoterapia jest samodzielną metodą leczenia przewlekłego zapalenia 

wątroby. Naturalnie, w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby kluczową rolę 

pełni jej działanie przeciwwirusowe. Dezaktywację wirusów uzyskuje się 

poprzez działanie oksydacyjne nadtlenków, które niszczą powierzchniowe 

receptory komórek wirusa i pozbawiają go możliwości łączenia się z  

komórkami wątroby, uniemożliwiając wirusowi penetrację komórek 

gospodarza, co zatrzymuje cykl rozwojowy. Proces rozwoju zostaje także 

zatrzymany z powodu rozerwania wirusa RNA przez ozon. Komórki 

zainfekowane wirusem są mniej odporne na działanie nadtlenków w porównaniu 

do zdrowych komórek. Przy dużym stężeniu te osłabione komórki zostają 

zniszczone z wirusami i podlegają intensywnej eliminacji. Nadtlenki aktywują 

endogenny metabolizm  komórkowy w komórkach Kupfera, które dokonują 

fagocytozy. Jest ona zawsze słabsza w przypadku przewlekłego zapalenia 

wątroby, tj. własne nadtlenki niszczące wirusy nie są wystarczające. Dodatkowy 

napływ nadtlenków wywołany ozonem korzystnie skutkuje znacznym 

zwiększeniem fagocytarnej aktywności komórek. Ozonoterapia pobudza 

odporność komórkową i humoralną. Pod wpływem ozonu, zwiększa się u 

limfocytów i monocytów produkcja cytokin, a przede wszystkim interferonu, 

który jest jednym z najważniejszych czynników endogennej ochrony organizmu 

przed infekcjami wirusowymi. Dalej, zwiększa się synteza  cytotoksycznych 

limfocytów T, które stanowią o odporności komórkowej, normalizuje się 
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produkcja pomocniczych limfocytów T, co reguluje funkcje B-limfocytów 

wytwarzających immunoglobuliny. Wszystko to służy zatrzymaniu lub 

likwidacji procesu zapalnego. Ozon pozytywnie wpływa na homeostazę dzięki 

zmniejszeniu zdolności trombocytów do agregacji, zwiększeniu aktywności 

fibrynolitycznej i hipokoagulacji krwi, uniemożliwiając w ten sposób 

mikronekrozę i wykrzepianie śródnaczyniowe. Działanie ozonu w przypadku 

alkoholowego zapalenia wątroby wiąże się z faktem, że powstawanie 

nadtlenków aktywuje antyoksydacyjny mechanizm dezintoksykacji układu 

glutationowego, pełniącego rolę ochronną w hepatocytach, gdy uruchomione 

zostaną procesy peroksydacji lipidów. Ozonoterapia może być stosowana jako 

mono-terapia przewlekłego zapalenia wątroby oraz w połączeniu z 

wykorzystaniem ogólnie przyjętych metod, co pozwala na ograniczanie 

podawania kosztownych leków. Stosowanie ozonoterapii w przewlekłym 

zapaleniu wątroby w szpitalach A.V. Zmyzgovaia i V.A. Maksimova, u grupy 

140 pacjentów, wykazało w wynikach laboratorium klinicznego jej pozytywne 

działanie. Zaobserwowano znaczną poprawę stanu ogólnego i wyników 

immunologicznych, spadek lub znormalizowanie poziomów AST i ALT, a w 

60% przypadków zniknięcie cząsteczek wirusów z krwi.  

Ozonoterapia w dermatologii i kosmetologii. 

1. Swędzące choroby skóry: neurodermia, egzema, pokrzywka, itd. 

2. Łuszczyca, liszaj płaski.   

3. Choroby grzybicze: grzybica paznokci, łupież pstry, mikrosporia, grzybica 

strzygąca, kandydoza. 

4. Choroby wirusowe: opryszczkowe zmiany na skórze i śluzówce,  kłykciny 

kończyste, brodawki. 

5. Ropne zapalenie skóry, czyraczność, trądzik pospolity. 

6. Łysienie.  
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7. Owrzodzenie skóry o różnej etiologii (owrzodzenia troficzne, wrzodziejąca 

forma zapalenia naczyń skóry, itd.) 

8. W kompleksowym leczeniu chorób wenerycznych (syfilis, rzeżączka itd.) 

jako środek immunomodulujący. 

9. Obrzękowo-zwłóknieniowe zapalenie tkanki tłuszczowej (zapalenie tkanki 

łącznej - cellulit), rozstępy, blizny, teleangiektazje (pajączki). 

Głównymi technikami w tej grupie chorób są techniki miejscowej 

ozonoterapii, które można łączyć z zabiegami ozonoterapii ogólnej. Wykonuje 

się: domięśniowe i podskórne wstrzyknięcia mieszaniny ozonu i tlenu, 

autohemoterapię małą, stosowanie ozonowanego oleju, naskórne podawanie 

ozonu gazowego (“pod workiem”). W przypadku chorób wirusowych skóry i 

błony śluzowej najbardziej skuteczne jest połączenie zabiegów ozonoterapii 

ogólnej i miejscowej. Czas trwania leczenia, liczbę i częstotliwość 

przeprowadzonych zabiegów leczniczych można zmieniać w szerokim zakresie, 

możliwe i pożądane jest przeprowadzenie kilku cykli leczenia  

Ozonoterapia w położnictwie. 

1. Niedokrwistość ciążowa. 

2. Płód zbyt mały w stosunku do wieku ciążowego.       

3. Poronienie.       

4. Zatrucie ciążowe.  

Podawanie ozonu sprzyja poprawie natlenienia krwi, dostarczaniu krwi do 

łożyska i płodu. Następuje normalizacja produkcji hormonów przez zespół 

łożyskowo-płodowy, a także uregulowanie odporności humoralnej.  

 

Ozonoterapia w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych. 

 1.Choroba niedokrwienna serca, miażdżyca naczyń krwionośnych. 

 2. Choroba nadciśnieniowa.        
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 3. Zaburzenia rytmu serca.        

 4. Zarostowe zapalenie błony wewnętrznej naczyń    

 5. Infekcyjne zapalenie wsierdzia i mięśnia sercowego. 

Podawanie ozonu jeszcze bardziej poprawia mikrokrążenie dzięki 

normalizacji własności przepływu krwi. Rośnie działanie fibrynolityczne i 

poziom fibrynogenu oraz agregacji płytek. Następuje normalizacja procesów 

peroksydacji oraz aktywacja układu antyoksydacyjnego. Zaburzony przez 

miażdżycę dopływ krwi, skutkujący niedotlenieniem, to główne pole działania 

terapii ozonowo-tlenowej. Dzięki niej, natlenienie tkanek zostaje znacznie 

poprawione, następuje normalizacja różnych zaburzeń metabolicznych. 

Kliniczny obraz miażdżycy jest określony przez zaburzone krążenie krwi z 

pojawieniem się zmian niedokrwiennych w odnośnych organach. Mechanizmy 

patogenetyczne mają także charakter ogólny. I chociaż leczenie takich chorób w 

sposób oparty na lekach ma pewne zalety, technika ozonoterapii może być 

stosowana jako jedyna metoda leczenia. Zalecenie ozonoterapii jako leczenia 

miażdżycy i miażdżycy naczyń krwionośnych oraz związanych z nimi chorób 

wymaga uwzględnienia mechanizmów działania mieszanin ozonu i tlenu 

dających efekt leczniczy. Obecnie wyróżnia się cztery takie mechanizmy:  

1. Wpływ na procesy peroksydacji lipidów (POL) oraz antyoksydacyjny 

system ochronny (APS).  

2. Działanie przeciwzapalne. 

3. Działanie hipokoagulacyjne. 

4. Wpływ na układ przenoszenia tlenu.  

Według peroksydacyjnej teorii miażdżycy, jedną z głównych ról 

patogenetycznych w powstawaniu miażdżycy odgrywają procesy 

wolnorodnikowej peroksydacji lipidów. Wzmocnienie wolnorodnikowej 

peroksydacji lipidów (free-radical lipid peroxide oxidation (FR POL)) w 

przebiegu miażdżycy rozwija się z powodu wzrostu poziomu cholesterolu w 

https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=zapalenie+b%C5%82ony+wewn%C4%99trznej+naczy%C5%84
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biomembranach tkanek naczyń krwionośnych, gdy występuje 

hipercholesterolemia i jest uznana za normalną reakcję fizjologiczną służącą 

wyregulowaniu stabilności właściwości fizjochemicznych  podwójnej warstwy 

lipidowej. Jednakże drugą stroną procesu jest powstawanie peroksydowanych, 

czyli zmienionych, lipoprotein aterogennych w strumieniu krwi. Ich działanie 

patologiczne przede wszystkim definiuje zdolność zmodyfikowanych 

lipoprotein do toksycznego niszczenia powierzchni śródbłonkowej tętnic, co 

uznaje się za podstawową przyczynę procesu rozwoju miażdżycy; następnie, ich 

zdolność do intensywnego gromadzenia się za pomocą makrofagów w 

komórkach naczyniowych śródbłonka, a dalej przekształcania się w komórki 

piankowate, które stanowią podstawę blaszki miażdżycowej. Jednocześnie z 

intensyfikacją procesów wolnorodnikowej peroksydacji lipidów, następuje 

spadek działania enzymatycznych układów antyoksydacyjnych. W 

szczególności, dla wątroby prowadzi to do rozpoczęcia intensywnego 

wydzielania przez hepatocyty do strumienia krwi oksydowanych lipoprotein, co 

sprzyja dalszemu rozwojowi miażdżycy. Terapia za pomocą mieszaniny ozonu i 

tlenu, stosowana w chorobach miażdżycowych tętnic, nie tyle zwiększa 

peroksydację lipidów, ile korzystnie wpływa na aktywację systemu ochrony 

antyoksydacyjnej, stabilizuje jego równowagę, a tym samym detoksykuje 

lipoproteiny i obniża ich zdolność do niszczenia i penetrowania ścian naczyń. 

Potwierdzenie powyższego uzyskano w trakcie badania wpływu ozonoterapii na 

stan procesów peroksydacji lipidów i ochronę antyoksydacyjną (AOP) w osoczu 

krwi za pomocą metody bioluminescencji chemicznej. W miejscach 

postępującego niedokrwienia mięśnia sercowego, niedokrwienia mózgu, 

powstających zawałów, udarów naczyniowych mózgu, w wyniku miażdżycy 

naczyń krwionośnych, obserwuje się także wzmożenie procesów 

wolnorodnikowej peroksydacji lipidów, co tworzy podstawę uszkodzonych 

tkanek. W tej sytuacji, na przykład, gdy występuje choroba niedokrwienna serca 

(ischemic heart disease - IHD), wykryto istnienie zależności ostrości dławicy 

piersiowej od poziomu POL (peroksydacji lipidów). Istnieje również opis 



Nazarov E.I, Yakimov S.V.  Strona 34 z 54 
MEDICAL GASES, DIFFERENCES AND SIMILARITIES IN THERAPEUTIC ACTION OF OZONE, XENON AND HYDROGEN. 

powiązania wzmożenia procesów wolnorodnikowej peroksydacji lipidów i 

intensywności uszkodzenia mięśnia sercowego. Jak wspomniano powyżej, ozon 

w odpowiednich dawkach powoduje aktywację układu ochrony 

antyoksydacyjnej, w szczególności układu enzymatycznego, w formie 

zwiększenia aktywności dysmutazy ponadtlenkowej oraz katalazy plus 

glutationu, co sprzyja osłabieniu reakcji wolnorodnikowej peroksydacji lipidów, 

oraz zapobiega niedokrwiennemu uszkodzeniu tkanek. W miażdżycy naczyń 

krwionośnych, ostre objawy kliniczne w formie zawału mięśnia sercowego, 

niestabilnej dławicy piersiowej, udaru naczyniowego mózgu, tętniczego 

niedokrwienia kończyn dolnych mają wspólną podstawę – przerwanie ciągłości 

nabłonka lub oderwanie blaszki miażdżycowej i niedokrwienie w miejscu 

przerwania lub uszkodzenia śródbłonka, skutkujące ostrym zaburzeniem 

krążenia krwi. W ostrych zaburzeniach tętniczych, skrzeplina zazwyczaj 

umiejscowiona jest powyżej naderwania lub pęknięcia blaszki miażdżycowej. 

Wytrzymałość blaszki miażdżycowej jest określona stanem jej czapeczki 

włóknistej, w szczególności osłonki, oddzielającej jądro trombogenne bogate w 

lipidy. Blaszki podatne na pęknięcia nazywa się „ranliwymi”. Charakteryzuje je 

stosunkowo duże jądro i cienka osłonka, zawierająca małą liczbę komórek 

mięśni gładkich. Czapeczka zostaje osłabiona z powodu obecności stanu 

zapalnego wewnątrz blaszki, czemu towarzyszy infiltracja limfocytów-T i 

makrofagów. Reakcja zapalna uznawana jest dzisiaj za jeden z głównych 

mechanizmów osłabiania osłonki, ponieważ makrofagi są źródłem substancji 

niszczących kolagen i inne elementy czapeczki. Warto wspomnieć, że 

stymulatorami makrofagów i limfocytów-T są peroksydowane lipoproteiny o 

niskiej gęstości. W ostrym i niestabilnym stanie naczyń, objawy zapalenia 

(podwyższony poziom białka C-reaktywnego, fibrynogenu, itd.)  obserwuje się 

także w systemowym przepływie krwi, co wiąże się z aktywacją monocytów i 

limfocytów. Te drugie produkują cytokiny (interleukinę-6 i interleukinę-8), 

które mają działanie przeciwzapalne i prokoagulacyjne. Potwierdzeniem  tego 

działania jest wysoka skuteczność kliniczna, odnotowana w przypadkach 
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ostrych incydentów naczyniowych (zawał mięśnia sercowego, incydent 

sercowo-naczyniowy, niestabilna dławica piersiowa) i w wynikach 

laboratoryjnych wskazujących na zmniejszenie stanu zapalnego.  Ograniczenie 

procesów zapalnych jest korzystne dla stabilizacji płytki miażdżycowej. Z tego 

punktu widzenia, zastosowanie ozonoterapii może być cennym sposobem 

zapobiegania rozwojowi miażdżycy naczyń. W postępie ostrych zaburzeń 

krążenia krwi, dużą wartość ma agregacja oraz adhezja komórek krwi, przede 

wszystkim trombocytów i erytrocytów. Do głównych bezpośrednich  

stymulatorów tych procesów należą adenozyno-difosforan (ADP), trombina, 

kolagen, katecholamina. ADP znacznie wzrasta w przypadku różnych 

uszkodzeń. Jego dopływ do krwi aktywuje uwalnianie biologicznie czynnych 

ciał z trombocytów i erytrocytów. W miażdżycy naczyń wrasta ilość trombiny. 

Od jej stężenia zależy odwracalność lub nieodwracalność agregacji 

trombocytów. W miażdżycy naczyń, uszkodzenia i złuszczanie śródbłonka 

naczyń skutkują kontaktem komórek krwi z kolagenem. Kolagen, jak trombina, 

jest silnym  stymulatorem uwalniania biologicznie czynnych ciał wpływających 

na agregację i adhezję trombocytów. Z kolei agregacja i adhezja trombocytów 

wpływają na wyrzut histaminy, serotoniny, thromboksanu A2, które wywołują 

bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia ściany naczynia, a to prowadzi do 

zwężenia tętnic w uszkodzonym miejscu. Agregacja komórek krwi i 

likwidowanie przez nie ciał biologicznie czynnych, co ma działanie 

prokoagulacyjne, aktywuje czynniki krzepnięcia w surowicy, co może 

prowadzić do powstawania skrzeplin zwężających lub zamykających kanał 

tętnicy.  

Badanie wpływu ozonoterapii na profile hemostatyczne i fibrynolityczne 

pacjentów z miażdżycą naczyń w różnych lokalizacjach wykazało, że leczenie 

za pomocą mieszaniny ozonu i tlenu daje pozytywne rezultaty. Ustalono co 

następuje: zmniejszenie działalności agregacyjnej trombocytów, zwiększenie 

hipokoagulacji i fibrynolitycznego działania krwi, zmniejszenie poziomu 
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fibrynogenu.  Należy podkreślić, że taka dynamika procesu nastąpiła jedynie w 

przypadkach zmienionych wskazań i była natury umiarkowanej, przesuwając 

średnie wskazania do niższych granic normy.  Stąd, ozonoterapia ma działanie 

normalizujące układ hemostatyczny. Dużą wagę przypisuje się funkcji 

erytrocytów w procesach adhezji i agregacji komórek krwi. Zniszczenie 

erytrocytów może spowodować powstanie wewnątrznaczyniowej agregacji 

czerwonych krwinek, zwiększyć lepkość krwi, zaburzenia termogenezy oraz 

mikrokrążenia, ponieważ erytrocyty zawierają liczne czynniki proagregacyjne i 

prokoagulacyjne. Na ich powierzchni mogą być także wchłonięte liczne 

czynniki koagulujące osocze: tromboplastyna, czynniki fibrynogeno-podobne i 

stabilizujące fibrynę, heparyna, plazminogen, jego aktywatory i inhibitory. 

Erytrocyty stanowią jeden z głównych przedmiotów interakcji ozonu z krwią. 

Wiąże się to z faktem, że błona erytrocytów zawiera dużą liczbę fosfolipidów z 

łańcuchami wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, zmieniając je z długich 

łańcuchów w łańcuchy krótkie. W ten sposób błona komórkowa czerwonej 

krwinki staje się bardziej elastyczna, co daje zwiększoną elastyczność i 

ruchliwość erytrocytów oraz prowadzi do poprawy właściwości przepływu krwi 

i mikrokrążenia. Obserwuje się aktywację metabolizmu erytrocytów. Następuje 

aktywacja glikolizy pod wpływem układu glutationowego, co prowadzi do 

zwiększenia zawartości 2,3- difosfoglicerynianu oraz jonów wodoru w miarę jak 

słabnie wiązanie hemoglobina-tlen, a to ułatwia uwalnianie tlenu do 

sąsiadujących tkanek: 

HbО2 + 2.3DPG↔ Нb∙2.3DPG + О2. 

W takich warunkach zwiększa się objętość tlenu produkowanego 

miejscowo w tkankach o niewystarczającym krążeniu krwi. Takiego efektu nie 

da się osiągnąć za pomocą leków. Ozon nie tylko zwiększa dopływ tlenu w 

przypadkach niedokrwienia na tle miażdżycowym. Bierze także udział w 

głębszych procesach metabolicznych, w szczególności wpływa na procesy 

redukujące oksydację, zachodzące w mitochondrialnym łańcuchu oddechowym. 
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Korzystnie wpływa na lepsze wykorzystanie tlenu z tętnic do usuwania stanów 

niedotlenienia i do przywracania funkcji komórek. W tych przypadkach, gdy 

ozonoterapię wykonywano w formie cyklu leczenia, a dotyczy to encefalopatii 

spowodowanej zaburzeniami krążenia oraz miażdżycy naczyń krwionośnych 

kończyn dolnych, stosowano ją jako mono-terapię mieszaninami ozonu i tlenu. 

Pacjenci z niedokrwienną chorobą serca, z zasady, rozpoczynali ozonoterapię na 

bazie wcześniej przepisanych leków na chorobę wieńcową, bez ich odstawiania. 

W tych przypadkach, dawki leków stopniowo zmniejszano, w miarę poprawy 

stanu pacjentów. Jeśli było to możliwe, leki zupełnie odstawiano. Główne 

techniki leczenia: dożylne wstrzyknięcia OSS, autohemoterapia duża, 

doodbytnicze wdmuchiwanie ozonu, autohemoterapia mała, “rękawy lub buty 

ozonowe” na kończyny. Skuteczność leczenia zależy od nasilenia choroby, 

wieku pacjentów i innych czynników. Można przeprowadzić kilka cyklów 

ozonoterapii z przerwami 4-12 miesięcznymi.  

Ozonoterapia w ginekologii i urologii 

Ostre i przewlekłe choroby zapalne rejonu kobiecych narządów 

płciowych (zapalenie macicy i jej błony śluzowej, zapalenie pochwy, zapalenie 

gruczołu Bartholina, zapalenie otrzewnej miednicy mniejszej, zapalenie 

przydatków, itd.).  

1. Warunki septyczne.  

2. Opryszczka narządów płciowych.  

3. Zapobieganie pooperacyjnym powikłaniom oraz rehabilitacja pacjentek 

w okresie pooperacyjnym.  

4. Zapalenie brodawczakowe.  

5. Kandydozy narządów płciowych.  

6. Przewlekłe zapalenie cewki moczowej i gruczołu krokowego.  

7. Przewlekłe  odmiedniczkowe zapalenie nerek. 

Podstawowe techniki: ogólna ozonoterapia oraz/lub w połączeniu z 

wdmuchiwaniem dopochwowym mieszaniny ozonu i tlenu, irygacje domaciczne 
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(IUI) lub dopochwowe (IVI) ozonowaną wodą destylowaną, oraz zastosowanie 

ozonowanego oleju. W leczeniu przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia 

nerek ozonoterapię stosuje się jako środek o działaniu przeciwzapalnym i 

przeciwinfekcyjnym. Pomimo istniejących dowodów na to, że bakterie gram-

ujemne są mniej wrażliwe na ozon niż bakterie gram-dodatnie, ozonoterapia 

została uznana za metodę wysoce skuteczną, zwłaszcza w przypadkach, gdzie 

zawiodła terapia lekami. Działanie bakteriobójcze ozonu polega na 

stymulowaniu fagocytozy dzięki zwiększonej produkcji  nadtlenku wodoru 

przez leukocyty, bowiem gdy proces staje się przewlekły, nadtlenek wodoru nie 

tworzy się wcale lub jest produkowany w niewystarczających ilościach. 

Działanie ozonu na limfocyty i monocyty prowadzi do zwiększenia ich energii, 

co wyraża się, oprócz zwiększonych właściwości fagocytarnych, w zwiększeniu 

produkcji cytokin, zwłaszcza interleukin. Te ostatnie normalizują odporność 

komórkową i humoralną, naruszoną przez przewlekłe odmiedniczkowe 

zapalenie nerek. Wzrasta produkcja cytotoksycznych limfocytów T (T-killer 

cells) determinująca skuteczność odporności komórkowej. Następuje 

optymalizacja produkcji pomocniczych limfocytów T (T-helpers) oraz  

limfocytów supresorowych T (T-suppressors), które regulują działanie 

limfocytów B odpowiedzialnych za syntezę immunoglobuliny. Na tym polega 

działanie immunomodulacyjne ozonoterapii. Ozon ma bezpośredni wpływ na 

bakterie, niszcząc integralność ich otoczki dzięki oksydacji fosfolipidów oraz 

lipoprotein; penetruje do komórek drobnoustrojów, a poprzez wchodzenie w 

reakcję z substancją cytoplazmy, zwłaszcza DNA, zakłóca rozmnażanie się 

bakterii.  Toksyczność w stosunku do czynników zakaźnych, lecz nie pacjenta, 

wyjaśnia się brakiem u bakterii enzymatycznych mechanizmów 

antyoksydacyjnych, które są typowe dla wyżej zorganizowanych organizmów. 

W przypadku utajonego, skąpoobjawowego przebiegu przewlekłego 

odmiedniczkowego zapalenia nerek, ozonoterapia może być stosowana zarówno 

jako samodzielna metoda, jak i w połączeniu z lekami przeciwzapalnymi. W 

okresach ostrego nasilenia choroby preferuje się leczenie łączone. Należy 
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pamiętać, że pod wpływem działania ozonu drobnoustroje lepiej reagują na takie 

leki, jak środki antyseptyczne i antybiotyki. 

 

Ozonoterapia w stomatologii 

1. Zapalenie jamy ustnej i zapalenie dziąseł. 

2. Choroby przyzębia. 

3. Ropowica i ropnie w obszarze twarzoszczękowym. 

W leczeniu chorób stomatologicznych wiodącą rolę odgrywają metody 

miejscowej ozonoterapii, zwłaszcza leczenie błony śluzowej wodą ozonowaną 

lub OSS (ozonowanym roztworem fizjologicznym) i stosowanie ozonowanego 

oleju. Pod wpływem działania ozonu, liczba bakterii infekujących błonę 

śluzową ulega znacznej redukcji, a w śluzówce poprawia się mikrokrążenie, co 

ma pozytywny skutek dla przebiegu choroby. W przypadkach interwencji 

chirurgicznych, po wyeliminowaniu ogniska ropnego, bardzo skuteczne okazuje 

się leczenie zębodołów. Na potrzeby stymulowania sił obronnych oraz 

przyspieszenie procesów leczenia możliwe jest połączenie z metodami ogólnej 

(pozajelitowej) ozonoterapii. 

 

Ozonoterapia w otorynolaryngologii 

1. Choroby zapalne w nosogardle i zatokach przynosowych.  

2. Stany po interwencjach chirurgicznych, w tym dotyczących zmian 

nowotworowych.  

3. Ostre i przewlekłe choroby uszu. 

Stosuje się metody miejscowej ozonoterapii: przemywanie wodą ozonowaną 

lub OSS (ozonowanym roztworem fizjologicznym) i używanie oleju 

ozonowanego. Możliwe jest połączenie z zabiegami ozonoterapii ogólnej.  

 

Ozonoterapia w patologiach układu mięśniowo-szkieletowego   

1. Choroby zwyrodnieniowe i zapalenia stawów.  

2. Leczenie złamań. 
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Stosuje się techniki ozonoterapii ogólnej i miejscowej. Przede wszystkim – 

wykorzystuje się działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne ozonu, 

stymulowanie procesów naprawczych i normalizację procesów mikrokrążenia. 

Najczęściej wprowadza się mieszaninę gazową ozon-tlen okołostawowo i 

dostawowo, rzadko podaje się OSS (ozonowany roztwór fizjologiczny). Stosuje 

się "rękawy lub buty ozonowe" przy stężeniu ozonu 15-50 mkt/ml. W zależności 

od czynników etiologicznych ujawnionego zwyrodnienia, ilość ozonu 

wprowadzana podczas zabiegów ozonoterapii ogólnej zwiększa się (działanie 

immunosupresyjne w przypadkach zmian autoimmunologicznych) albo 

zmniejsza (działanie immunostymulujące). 
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Ozonoterapia w leczeniu chorób układu oddechowego 

1. Zapalenia oskrzeli i płuc, zwłaszcza w długotrwałym leczeniu.  

2. Astma oskrzelowa.  

3. Gruźlica płuc. 

Stosuje się metody ozonoterapii ogólnej. Wykorzystuje się głównie 

działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne oraz immunostymulujące ozonu. 

W leczeniu gruźlicy ozon, z jednej strony, ma wyraźne działanie terapeutyczne 

nawet w przypadkach, gdzie występowała niemal całkowita oporność  

mikroorganizmów na tradycyjne leki, a z drugiej strony wzrasta skuteczność 

podawanych leków przy włączeniu do leczenia ozonu. Należy wspomnieć, że 

obecnie praktycznie nie stosuje się technik podawania ozonu drogą inhalacji, 

ponieważ ozon, nawet w niskich stężeniach (zbliżonych do dawek 

terapeutycznych) może działać drażniąco i uszkadzać nabłonek dróg 

oddechowych. Decydujące znaczenie w leczeniu przewlekłego zapalenia 

oskrzeli mają immunomodulujące własności ozonu. Ozonoterapia sprzyja 

normalizacji przeciwinfekcyjnej odpowiedzi immunologicznej organizmu na 

infekcje wirusowe oraz bakteryjne. Ma to odzwierciedlenie w  sile odporności 

miejscowej i ogólnej, która w przewlekłym zapaleniu oskrzeli zostaje 

zredukowana. W wyniku leczenia, ogólna liczba limfocytów T i limfocytów 

pomocniczych T, które stymulują rozmnażanie się komórek B i produkcję 

przeciwciał, wzrasta w wydzielinie oskrzeli, komórkach śluzówki i krwi 

obwodowej. Podnosi się poziom IgA i IgM w osoczu krwi. Rośnie liczba 

krążących związków odpornościowych oraz fagocytarna działalność neutrofili. 

Wskaźniki wydzielniczego IgA w zawartości oskrzeli normalizują się. W miarę, 

jak stan zapalny oskrzeli ustępuje, rośnie działalność supresora, która 

determinuje adekwatność odpowiedzi odpornościowej. Intensywniejsza staje się 

zdolność adsorpcyjna monocytów i neutrofili w krwi obwodowej, służąca 

eliminacji patogenów. Jednym z ważnych aspektów ozonoterapii jest jej 

zastosowanie w obturacyjnym zapaleniu oskrzeli, gdy zawsze występują objawy 

niewydolności oddechowej o różnym nasileniu. Przewlekłe obturacyjne 
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zapalenie oskrzeli  powoduje nie tylko postępującą niewydolność oddechową, 

ale także przyczynia się do rozwoju nadciśnienia płucnego. W tym przypadku 

wykorzystuje się zdolność ozonu do rozszerzania naczyń krwionośnych. Po 

pozajelitowym podaniu mieszaniny ozonu i tlenu z obejściem płuc następuje 

poprawa funkcji krwi polegającej na przenoszeniu tlenu oraz intensyfikuje się 

przekazywanie tlenu do tkanek za pośrednictwem czerwonych komórek krwi, co 

prowadzi do zlikwidowania hipoksemii i hipoksji (niedotlenienia) tkanek. 

Wyniki ozonoterapii u pacjentów z przewlekłym zapaleniem oskrzeli  były 

następujące: 79% pacjentów doświadczyło poprawy, a w 29% przypadków 

uznano ją za znaczną, tj. zupełnie zniknęły kaszel, skrócony oddech, osłabienie i 

świst w płucach; w 21% przypadków wyniki leczenia uznano za zadowalające. 

Wynik ozonoterapii wiąże się ze zdolnością terapii do wpłynięcia na wiele 

aspektów procesu patologicznego. Przede wszystkim jest to zdolność ozonu do 

wyeliminowania skurczu oskrzeli. Pod wpływem ozonu, w komórkach nabłonka 

wytwarzane są rodniki tlenku azotu, które powodują rozszerzenie mięśni 

gładkich. 

Z tego punktu widzenia, istotne znaczenie wydaje się mieć zdolność 

ozonu do eliminowania niedotlenienia tkanek, które zawsze występuje u 

pacjentów z astmą oskrzelową, w związku z powstaniem niewydolności płuc na 

skutek skurczu oskrzeli. Dopływ tlenu do krwi z obejściem płuc, usprawnienie 

dostarczania tlenu do tkanek przez erytrocyty oraz polepszenie reologicznych 

właściwości krwi to podstawa eliminacji niedotlenienia. Zwiększony dopływ 

tlenu normalizuje funkcjonowanie organów i układów, zwłaszcza układu 

odpornościowego. Mechanizmy odpornościowe ludzkiego ciała zależą od tlenu, 

bo prawidłowa chemotaksja  i fagocytoza z tworzeniem wolnych rodników tlenu 

przez makrofagi i granulocyty w odpowiedzi na infekcję wymagają 

odpowiedniego dopływu tlenu.  Działanie immunomodulujące ozonu wyraża się 

w fakcie, że limfocyty i monocyty aktywują produkcję cytokin, interferonowego 

czynnika martwicy nowotworu, interleukin. Te ostatnie swoją obecnością we 

krwi aktywują odporność zarówno komórkową, jak i humoralną. Intensyfikuje 
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się synteza cytotoksycznych limfocytów T, uruchamiających odporność  

komórkową. Normalizuje się produkcja pomocniczych limfocytów T, 

regulujących pracę limfocytów B, służącą syntezie immunoglobulin. Stymulacja 

układu odpornościowego przyczynia się do stłumienia stanu zapalnego  poprzez 

zmniejszenie aktywności komórek efektorowych oraz ograniczenie 

produkowania przez nie substancji biologicznie czynnych odpowiadających za 

reakcje wywołujące skurcz oskrzeli. Ważne jest działanie przeciwbakteryjne i 

przeciwwirusowe ozonoterapii. Działanie bakteriobójcze ozonu jest podobne do 

procesów, które ciało wykorzystuje do niszczenia obcych antygenów. Ozon 

wzmaga działanie wolnych rodników dzięki zwiększonej zdolności fagocytarnej 

leukocytów. Dodatkowo, ozon penetruje błony drobnoustrojów i reaguje z 

białkami cytoplazmy, zaburzając tym samym rozmnażanie bakterii.  Mechanizm 

działania antywirusowego ozonu polega na niszczeniu łańcuchów 

polipeptydowych powłoki, co prowadzi do zakłócenia zdolności wirusa do 

łączenia się z komórkami. Jednocześnie jedna nić RNA dzieli się na dwie części, 

w czego wyniku naruszony zostaje proces reprodukcji wirusa. Należy także 

odnotować ochronny wpływ ozonu na zdrowe komórki. Ochronę przed 

penetracją wirusa zapewnia aktywacja syntezy interferonu i wzmożona 

eliminacja zainfekowanych komórek. Łagodny przebieg choroby 

zaobserwowano u 83 procent spośród 42 pacjentów z astmą oskrzelową, którzy 

przeszli ozonoterapię. Wszyscy pacjenci stale lub niemal stale przyjmowali leki 

rozszerzające oskrzela, a część z nich przyjmowała hormony sterydowe. Po 

cyklu ozonoterapii odnotowano znaczną poprawę (zredukowanie ataków astmy 

o ponad połowę i ograniczenie przyjmowania leków) u 86% pacjentów. U 7% z 

nich ataki astmy ustąpiły zupełnie, także przy odstawieniu leków. Jednak w 7% 

przypadków nie osiągnięto poprawy stanu pacjentów. 
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Ozonoterapia w leczeniu cukrzycy 

Cukrzycę dzieli się na dwa typy: pierwszy to insulinozależna cukrzyca 

dotykająca osoby młode, charakteryzująca się bezwzględnym brakiem insuliny, 

wymagającym podawania substytutu insuliny; drugi typ to insulinoniezależna 

cukrzyca osób starszych ze względnymi niedoborami insuliny.  Ze względu na 

swoją skuteczność, wśród innych metod leczenia ozonoterapia zajmuje jedno z 

czołowych miejsc. Wynika to z faktu, że ozon bierze udział w szeregu ważnych 

procesów i wykazuje pozytywne działanie. Ozon zwiększa przepuszczalność 

glukozy w błonach komórkowych, co uzyskuje się dzięki stymulacji szlaku 

pentozofosforanowego i glikolizy tlenowej, które są obniżone w cukrzycy, a 

także pomaga zredukować hipoglikemię, dzięki intensywniejszemu dopływowi 

glukozy do tkanek. Oba te procesy, z kolei, zwiększają produkcję glutationu, 

biorącego udział w syntezie glikogenu i tłuszczu z glukozy oraz w syntezie 

białek. Aż do końcowych produktów odbywa się oksydacja glukozy. Przywraca 

to główną funkcję węglowodanów - energetyczną. Brak energii w tkankach 

zostaje wyeliminowany. Zatrzymana zostaje ścieżka endogennego powstawania 

glukozy z glikogenu, zatem zostaje powstrzymana glukoneogeneza. Zmniejsza 

się rozkład białek i powstrzymane zostają procesy kataboliczne. Redukcji 

podlegają procesy LP (lipoproteinowe). Zatem ozon pełni szereg funkcji 

charakterystycznych dla insuliny. Kolejnym ważnym faktem jest ten, że w 

erytrocytach aktywowany jest metabolizm glukozy pod wpływem działania 

ozonu, intensyfikuje się powstawanie 2,3-disfosfoglicerynianu, którego wzrost 

przesuwa krzywą dysocjacji oksyhemoglobiny na prawo i przyczynia się do 

lepszego dopływu tlenu do tkanek. Ponieważ u pacjentów z cukrzycą ważnym 

wskaźnikiem jest tak zwana hemoglobina glikowana (glikohemoglobina), której 

wiązanie z tlenem jest bardzo silne, a rozwijające się w jej rezultacie 

niedotlenienie tkanek określa nasilenie choroby, cofnięcie niedotlenienia pod 

wpływem ozonoterapii odgrywa niemal kluczową rolę w procesie leczenia. 

Redukując hiperglikemię, poprawiając zaopatrzenie tkanek w glukozę, 

zwiększając dopływ tlenu i redukując niedotlenienie, ozonoterapia sprzyja 
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zapobieganiu rozwojowi procesów związanych z niskim poziomem glukozy w 

komórkach: gromadzeniu w tkankach sorbitolu, przyczyniającego się do 

rozwoju zaćmy, neuropatii i mikroangiopatii, powstawania 

glikozaminoglikanów, które stanowią podstawę  artropatii, oraz do syntezy  

glikoprotein, która prowadzi do postępujących angiopatii. Ozon jest stosowany 

jako środek profilaktyczny i leczniczy u starszych pacjentów z cukrzycą, ze 

zmianami miażdżycowymi w układzie sercowo-naczyniowym, w takich 

schorzeniach jak choroba niedokrwienna serca, encefalopatia spowodowana 

zaburzeniami krążenia w mózgu, miażdżyca zarostowa naczyń w kończynach 

dolnych. Mechanizmy działania ozonu w tych schorzeniach przedstawiono w 

odpowiednich częściach niniejszego opracowania. Stosując ozonoterapię w 

leczeniu cukrzycy należy uwzględnić jej działanie immunomodulujące. Jest to 

szczególnie ważne dla typu insulinozależnego, gdzie reakcja cytotoksyczna 

prowadzi do zniszczenia komórek β z powodu antygenów i przeciwciał, w 

odmianie choroby autoimmunologicznej i odmianie wywołanej wirusem. W 

tych odmianach powstają przeciwciała do podawanej insuliny i ją dezaktywują. 

Cukrzyca insulinozależna charakteryzuje się spadkiem odporności, co powoduje 

podatność na przewlekłe infekcje (odmiedniczkowe zapalenie nerek) oraz 

zmiany krostkowe (czyraki). Wszytko to uzasadnia wykorzystanie 

immunostymulujących właściwości ozonu. Pozytywny skutek ozonoterapii 

uzyskano zarówno u pacjentów insulinozależnych, jak i u insulinoniezależnych.  

Wyrazem tego była redukcja hiperglikemii, zmniejszenie pragnienia, zniknięcie 

wielomoczu, swędzenia skóry i osłabienia (E. E. Pavlovskaya). Po cyklu 

ozonoterapii większość pacjentów była w stanie osiągnąć  stan kompensacji, 

który jest jednym z głównych kryteriów udanego leczenia. Ważny jest fakt, że 

leczeni pacjenci mogli zmniejszyć o 20-25% dawkę leków obniżających poziom 

glukozy. Efekt przeprowadzonej ozonoterapii trwał od 3 do 6 miesięcy.  

 

Przeciwskazania dla ozonoterapii 

1. Epilepsja.  



Nazarov E.I, Yakimov S.V.  Strona 46 z 54 
MEDICAL GASES, DIFFERENCES AND SIMILARITIES IN THERAPEUTIC ACTION OF OZONE, XENON AND HYDROGEN. 

2. Hemofilia.  

3. Podatność na drgawki.  

4. Ostre zatrucie alkoholowe.  

5. Alergia na ozon. 

           Farmakologiczny profil ozonu w zastosowaniu systemowym 

Spektrum działania farmakologicznego. Najczęściej terapeutyczne 

działanie ozonu łączy się z leczeniem chorób sercowo-naczyniowych (udar,  

przewlekła niewydolność serca, zatorowa choroba tętnic obwodowych), 

zwyrodnieniowej choroby niedokrwiennej (zwyrodnienie plamki żółtej 

atroficzne i związane z wiekiem), przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i 

oskrzeli, cukrzycy i jej powikłań, itd. Istnieje około stu chorób, w leczeniu 

których zaobserwowano pozytywne wyniki zastosowania ozonoterapii [21]. 

Wskazuje to na nadzwyczajnie szerokie spektrum farmakologicznego działania 

ozonu.  

Dozowanie ozonu. Autohemoterapia duża (AHT-O3). W zachodniej 

wersji często stosuje się obecnie M-AHT-O3 w dawkach 2,5 - 20 mg (stężenia 

ozonu w zakresie od 10 do 80 µg/mL) [22]. Jednak nie tak dawno temu dawki 

ozonu stosowane przez zachodnich ozonoterapeutów w metodzie M-AHT-O3 

wynosiły od 0,25 (0.5) mg (50 ml (100 ml) ozonu w mieszaninie ozonu i tlenu*5 

mkg/ml = 250 mkg (500 mkg)) do 2,5 mg (100 ml ozonu w mieszaninie ozonu i 

tlenu* 25 mkg/ml = 2.5 mg) [22] lub 4 mg [23], co wydaje się 

najoszczędniejszym dawkowaniem w procedurze AHT-O3. W każdym razie w 

Rosji, zabiegi AHT-O3 wykonuje się przy stężeniach ozonu wynoszących do 35 

mg/L, ponieważ przy wyższych stężeniach ozonu wielu pacjentów wykazuje 

objawy hemolizy krwi autologicznej lub koagulacji krwi po barbotowaniu 

ozonem krwi autologicznej. Być może wynika to z różnic w preferencjach 

żywieniowych populacji krajów południowych i północnych.  

Dawkowanie. Wlew dożylny ozonowanego roztworu fizjologicznego 

(ozonised physiological solution - OSS). Inną powszechną metodą systemowej 

ozonoterapii jest metoda wlewu dożylnego OSS, którą często nazywa się 
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„Metodą rosyjską”. Dawki ozonu do wlewów dożylnych OSS mieszczą się w 

zakresie od 0,1 mg (200 ml OSS*0.5 mg/l = 0.1 mg) do 0,8 mg (400 ml OSS*2 

mg/l = 0.8 mg). Jak wspomniano powyżej, jeden z podstawowych produktów 

interakcji wody i ozonu to nadtlenek wodoru. Ten fakt często stanowi podstawę 

obiekcji wobec stosowania OSS, argumentu, że nie wiadomo, czym właściwie 

jest ozonowany roztwór fizjologiczny – roztworem ozonu, roztworem nadtlenku 

wodoru czy mieszaniną tych dwóch substancji. Według danych 

przedstawionych na Ryc. 16, po naozonowaniu roztworu fizjologicznego 

mieszaniną ozonu i tlenu w stężeniu 50 mcg/ml w ciągu 10 minut, powstały 

roztwór zawiera około 4 mg/l rozpuszczonego gazowego ozonu oraz (2,5 µM/l) 

85 µg/l nadtlenku wodoru (http://ozonetherapy.org/03.02.2010/open-letter-

professor-bocci/). Zatem, stężenie nadtlenku wodoru w tych surowych 

warunkach przygotowania OSS stanowić będzie jedynie około 2% stężenia 

ozonu. W rzeczywistych warunkach przygotowania OSS, przyjętych przez 

większość ozonoterapeutów stosujących OSS, stężenie nadtlenku wodoru 

wyniesie poniżej 1%. Z uwagi na fakt, że ozon jest środkiem aktywniej 

utleniającym niż H2O2, można bezpiecznie stwierdzić, że rozpuszczony ozon 

jest substancją aktywną w OSS. 

 

Ryc.16. Stężenie H2O2 podczas długotrwałego ozonowania mieszaniną ozonu i tlenu przy 

stężeniu 50 mg/l. 

 

Kolejną obiekcją wobec stosowania OSS do wlewów dożylnych są 

obawy, że w trakcie musowania mieszaniny ozonu i tlenu w roztworze 

http://ozonetherapy.org/03.02.2010/open-letter-professor-bocci/
http://ozonetherapy.org/03.02.2010/open-letter-professor-bocci/
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fizjologicznym może powstać podchloryn sodu. Grupa naukowców z N. М. 

Emanuel Institute of Biochemical Physics, Rosyjskiej Akademii Nauk, pod 

kierunkiem renomowanego eksperta w dziedzinie chemii ozonu, Prof. S. D. 

Razumovsky’edo przeprowadziła badanie serii próbek ozonowanego roztworu 

fizjologicznego [24] i [25]. Stwierdzono, że obecność NaCl w wodzie 

przyspiesza rozpad ozonu (okres półtrwania ozonu maleje w sekwencji woda 

ultraczysta > woda destylowana > sól fizjologiczna, t½ = 95 > 32 > 20 min). Za 

pomocą metod spektralnych ustalono, że nie wykrywa się zawartości 

podchlorynu w OSS, w którym musuje mieszanina ozonu i tlenu przy stężeniu 

60 mg/l przez 4 minuty, gdy próg czułości w metodzie aktywnego chloru 

wynosi 2 µM/l. 

Farmakokinetyka ozonu podczas procedury AHT-O3 oraz dożylnego 

wlewu ozonowanego roztworu fizjologicznego. W celu określenia frakcji 

ozonu wprowadzonego do ciała podczas procedury AHT-O3, wykonaliśmy 

eksperymenty w komorze przepływowej (patrz Ryc. 17, po prawej). Interakcja 

ozonu i całej krwi ochotnika nastąpiła w cienkiej warstwie i towarzyszył jej  

ruch laminarny strumienia gazu. Wyniki pokazano na Ryc. 17. Widać, że 

kinetyka rozpadu ozonu ściśle koresponduje z reakcjami pierwszego rzędu 

(górna krzywa) przy stałej szybkości reakcji 0,6 l/mol*sec. 

 

Ryc.17. Kinetyka eliminacji ozonu z mieszaniny ozonu i tlenu podczas interakcji z 

krwią. Po lewej – wykres układu eksperymentalnego. 

 

Przedział czasowy niezbędny do dwukrotnego obniżenia stężenia ozonu 

oblicza się na podstawie stałej szybkości. Przedział ten wynosi 1,1 ± 0,3 
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sekundy. Zatem w czasie procedury AHT-O3, która trwa kilka minut, ozon w 

pełni reaguje z krwią i ani jedna cząsteczka ozonu nie przedostaje się do 

organizmu.  

Interakcję ozonu rozpuszczonego w roztworze soli fizjologicznej i osocza 

krwi badano w komorze przepływowej (Ryc. 18, po prawej). Stężenie ozonu 

resztkowego w mieszaninie oznaczono jodometrycznie, próbki pochodziły z 

mieszanego strumienia, z różnych odległości od punktu mieszania. Dwukrotny 

spadek stężenia ozonu w pięciokrotnie rozcieńczonym osoczu wynosi 1,7 

sekundy. W pierwszym przybliżeniu można założyć, że dla pobranego osocza 

wartość ta wyniesie 0,34 s. Zatem uwzględniając, że prędkość krwi w żyłach 

łokciowych wynosi 6-14 cm/s, możemy potwierdzić, że stężenie ozonu we krwi 

po jej wprowadzeniu dożylnym jest 16 razy niższa na drodze 12 - 28 cm od 

punktu wkłucia. 

 

Ryc. 182. Kinetyka spadku stężenia ozonu w mieszaninie zawierającej 20 procent osocza 

krwi i ozonowany roztwór fizjologiczny. Po prawej – schemat pomiaru. 

 

Jak można zobaczyć na podstawie danych przedstawionych na rycinach 

17 i 18, ozon zostaje gwałtownie skonsumowany w trakcie reakcji chemicznych 

zarówno w układach gaz - krew, jak i ozonowany roztwór soli fizjologicznej i  

osocza. Jest ewidentne, że w obu przypadkach konsekwencje długoterminowe 

cyklu leczenia powodują te same mediatory wtórne, których role odgrywają 

produkty utlenienia [22] oraz/lub ozonki lipoprotein [26]. Jednocześnie 

farmakologiczny profil ozonu w tych procedurach systemowych nie jest 

identyczny.  
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2. Różnice profilu farmakologicznego ozonu  podczas procedury 

AHT-O3 oraz dożylnego wlewu ozonowanego roztworu fizjologicznego 

(OSS). Kryteria preferencji: procedura AHT-O3 czy dożylny wlew OSS 

Różnica w profilu ozonu stanie się oczywista, jeśli spróbujemy 

zaklasyfikować ozon jako środek farmakologiczny. Wiadomo, że istnieją tylko 

dwa podstawowe typy leków – terapeutyczne (których celem są komórki ciała)  

oraz chemoterapeutyczne (celem są bakterie, wirusy, grzyby albo komórki 

nowotworowe). Do której z tych klas substancji należy ozon? Wszystkie metody 

miejscowego podawania ozonu (gazowe w rękawie/bucie, worku, picie i pojenie 

wodą ozonowaną itd.) mają działanie chemoterapeutyczne, które odpowiada za 

przeciwdrobnoustrojowe, wirusobójcze i przeciwgrzybicze efekty miejscowej 

ozonoterapii. Jednocześnie, w ramach procedury AHT-O3, wiodące jest 

działanie wtórnych przekaźników lipoprotein. Ponieważ w ramach 

postępowania AHT-O3 objętość krwi poddanej tej procedurze stanowi jedynie 2-

5%, efekt chemoterapeutyczny ozonu jest bardzo niewielki. Jednocześnie, 

objętość przetworzonej krwi przy dożylnym wprowadzaniu ozonowanego 

roztworu fizjologicznego waha się od 3 do 6 litrów (obliczenie opiera się na 

założeniu, że prędkość krwi w żyłach łokciowych wynosi 100 do 200 ml/min, a 

czas trwania zabiegu to 30 minut). Jest oczywiste, że ozon rozpuszczony w 

środowisku wodnym ma takie same właściwości jak ozon gazowy, oraz, 

odpowiednio, po zmieszaniu z krwią może wykazywać bezpośrednie działanie 

wirusobójcze, przeciwgrzybicze i przeciwdrobnoustrojowe. Zatem, możemy 

stwierdzić, że w procedurze AHT-O3 ozon działa jako lek czysto terapeutyczny, 

podczas gdy w dożylnym wprowadzaniu ozonowanego roztworu 

fizjologicznego – jako lek o mieszanym działaniu farmakoterapeutycznym i 

chemoterapeutycznym.  

Łączenie metod AHT-O3 i dożylnego podawania ozonowanego roztworu 

fizjologicznego jest często dyskutowane (np. patrz [27]). Pozwolę sobie 

zacytować fragment tej pracy: “...Brak toksyczności przy 2-3 µg/mL mieszaniny 

gazowego O3 jest zrozumiały, bo w momencie podawania wlewu,  250 mL soli 
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fizjologicznej zawiera tylko 0,5 mg resztkowego O3 oraz H2O2 prawdopodobnie 

przy niskim stężeniu: 0,01%. Zatem oba oksydanty podczas wlewu dożylnego 

zostaną natychmiast zneutralizowane przez antyoksydanty znajdujące się w 

osoczu, bez skutków biochemicznych. Z kolei M-O3-AHT średnio otrzymuje 8-

10 mg O3 (20-krotnie więcej) i jest farmakologicznie czynna." Innymi słowy, 

teoretyczne uzasadnienie przewagi AHT-O3 nad wlewem dożylnym 

ozonowanego roztworu fizjologicznego (OSS) sprowadza się do faktu, że dawka 

8-10 mg jest 20 razy większa niż dawka 0,5 mg. Można argumentować, że  5 

litrów krwi przetworzonej podczas wlewu dożylnego OSS to 20 razy więcej niż 

0,25 litra krwi przetworzonej podczas proceduryAHT-O3. Jednakże, 

podkreślanie różnic pomiędzy zatwardziałymi szkołami czy obszarami 

ozonoterapii nie jest najlepszym sposobem przyczyniania się do postępów 

ozonoterapii na świecie. Dialektyka uczy nas, by nie ignorować sprzeczności, 

lecz by je rozpoznawać i eksponować oraz by zabiegać o ich rozwiązywanie, 

bowiem rozwiązywanie wewnętrznych, fundamentalnych sprzeczności jest 

prawdziwym źródłem wszelkiego postępu. Na przykład powyższa analiza 

umożliwia dokonywanie racjonalnych wyborów pomiędzy procedurami, w 

zależności od charakteru schorzenia i celów leczenia. Zatem, jeśli potrzeba 

najsilniejszego działania farmakologicznego wywołanego syntezą sporej liczby 

wtórnych przekaźników w próbce krwi, wówczas, oczywiście, należy wybrać 

metodę AHT-O3 (np. w leczeniu chorób naczyniowych). Jeżeli działanie 

terapeutyczne trzeba uzupełnić działaniem chemoterapeutycznym (na przykład 

w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby), należy wybrać dożylny wlew OSS. 

Ta ostatnia metoda jest również preferowana w położnictwie, bo w tym 

wypadku główna zaleta AHT-O3, którą jest możliwość podawania dużych 

dawek ozonu, usuwa się na dalszy plan, skoro główny wymóg to jak 

najłagodniejszy wpływ na organizm ciężarnej kobiety. Dobrą ilustracją jest 

wielkie doświadczenie rosyjskich lekarzy położników stosujących procedury 

dożylnych wlewów OSS w praktyce zapobiegania zatruciu ciążowemu, 

niedokrwistości z niedoboru żelaza, poronieniom, itd. Więcej na ten temat 
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można przeczytać, na przykład, w klasycznej monografii T. S. Kachalina i G. O. 

Grechkanev [27].  

Ogólnie, teoria i praktyka ozonoterapii oferuje nowoczesnemu lekarzowi 

sprawdzone metody systemowego i miejscowego podawania ozonu oraz 

zapewnia pozytywne wyniki włączania zabiegów ozonoterapii do leczenia  

chorób niemal każdej etiologii. W tym sensie, ozon przypomina nieco mityczne 

środki alchemików - panacea. To podobieństwo przychodzi na myśl każdemu 

lekarzowi, który zapoznaje się z całym wachlarzem fizjologicznej aktywności 

ozonu, a także…. rodzi brak zaufania do ozonoterapii. Trzeba przyznać, że 

element sceptycyzmu wobec uniwersalnego działania ozonu znacznie  utrudnia 

rozpowszechnianie metody ozonoterapii w medycynie. W ostatnim rozdziale 

nakreślimy nasze podejście do rozwiązania tego problemu. 
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