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проф. Ю.В. Мітін) НМУ ім. О.О. Богомольця  

 

Озена – атрофічний сморідний риніт – 
це тяжке хронічне захворювання, лікування 
при якому до цього часу складає значні тру-
днощі і тому є актуальною проблемою су-
часної ринології. Низька ефективність ліку-
вання пов’язана насамперед з відсутністю 
загальноприйнятої теорії озени та методич-
них підходів до розв’язання цього питання. 
Більшість існуючих нині способів є емпіри-
чними, симптоматичними і не враховують 
ряду суттєвих змін в організмі хворих, які 
мають вирішальне значення в патогенезі 
озени (Н.А. Паутов, 1963). В зв’язку з цим 
деякі автори рекомендують при озені засто-
сування комплексного методу терапії (Л.А. 
Зарицкий, К.М. Губина, 1977). 

Мета роботи – вивчити особливості 
клінічного перебігу озени на сучасному 
етапі та обґрунтувати патогенетично обу-
мовлені головні напрямки комплексного 
лікування хворих.  

Матеріали та методи 
Всі наші спостереження, обстеження 

та лікування хворих на озену були проведе-
ні в ЛОР-відділенні Центральної клінічної 
лікарні м. Києва (ЦМКЛ), що є головною 
базою кафедри оториноларингології Націо-
нального медичного університету ім. акад. 
О.О. Богомольця (НМУ). Вивчення пробле-
ми озени було започатковано проф. І.А. Ку-
риліним, який виконав перші хірургічні 
втручання з рекалібровки порожнини носа у 
хворих на озену в 1963 р. і доручив розроб-
ку цих питань спочатку асистенту М.Ф. Фе-
дуну. З квітня 1966 р. і до нинішнього часу 
всі дослідження та лікування хворих на озе-

ну були виконані автором представленої 
роботи. 

Під нашим спостереженням з квітня 
1966 до квітня 2006 р. знаходилось 418 хво-
рих на озену, з них жінок – 336 (80,4%), чо-
ловіків – 82 (19,6%). Більшість пацієнтів (296 
осіб – 70,8%) були в молодому та працездат-
ному віці (від 10 до 30 років) (графік 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графік 1. Розподіл хворих на озену за віком. 
 

Переважна більшість авторів повідом-
ляє, що озена частіше всього виникає в пе-
ріод статевого дозрівання. Наші дані також 
підтверджують цю точку зору, і на графіку 
2 показані строки виникнення хвороби у 
обстежуваних нами пацієнтів. 

На графіку 3 показана динаміка звер-
тань в ЛОР-клініку НМУ хворих на озену за 
вказаний час по 5-річним періодам. 
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Графік 2. Динаміка строків виникнення озе-

ни у обстежених хворих. 
 
 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графік 3. Розподіл хворих по роках звер-
тання в ЛОР-клініку НМУ. 

 
 
 
 

 
Як свідчать дані, представлені на діаг-

рамі, число звертань хворих на озену за 
останні 20 років значно зменшилось, що, з 
нашої точки зору, пов’язано з покращанням 
життєвих умов та матеріального стану насе-

лення, а це в свою чергу потенційно обумо-
влює зменшення кількості людей з наявніс-
тю сидеропенії. Порівняння цих даних з 
оцінкою виникнення захворювання перева-
жно в період статевого визрівання свідчить 
на підтримку нашої концепції патогенезу 
озени, яку ми називаємо інфікованим гіпо-
сидерозом (В.М. Васильєв, 2003). 

 
Результати досліджень  

та їх обговорення 
Для обґрунтування та розробки пато-

генетичних методів лікування хворих на 
озену нами були проведені бактеріологічні 
та біохімічні дослідження. Нині загально-
відомо, що збудником озени є паличка 
Абеля-Левенберга – клебсієла озени, яка, 
за даними літератури, виявляється у пере-
важної більшості хворих (А.П. Красильни-
ков и соавт., 1974; Artiles et al., 2000) і 
складає в середньому 83,8% (Л.А. Зариц-
кий, К.М. Губина, 1977). Ми провели влас-
ні мікробіологічні дослідження патологіч-
ного вмісту носової порожнини у хворих 
на озену і виділили клебсієлу Абеля-
Левенберга у 342 з 418 пацієнтів, що скла-
ло 81,9% (графік 4). 

Отримані дані наочно свідчать про 
необхідність застосування антимікробної 
терапії при лікування хворих на озену. 

При біохімічних дослідженнях у всіх 
пацієнтів проводилось визначення вмісту 
заліза в сироватці крові. Для цього викорис-
товувались 2 методики: з 1966 до 1986 року 
визначення проводилось О-фенантролі-
новим способом за методикою Гельмеєра-
Плотнера, а з 1987 р. – спектрофотометрич-
ним методом. Норми становили: для чоло-
віків – 78±3,8 мкг%, для жінок – 67±3,9 
мкг% (перший метод); 12,5-27,7 мкмоль/л – 
для чоловіків і 9,84-25,1 мкмоль/л – для жі-
нок (другий метод).  

У 309 хворих на озену (73,9%) вміст 
заліза в сироватці крові був статистично 
значно меншим, ніж у здорових людей, і 
становив в середньому, за даними перших 
досліджень, у чоловіків – 43±2,5 мкг%, у 
жінок – 38±2,8 мкг%, а за останніми пока-
зниками – 10,4 (чоловіки) і 8,3 мкмоль/л 
(жінки) при середньостатистичних показни-
ках – 19,3 і 14,3 мкмоль/л (відповідно) (гра-
фік 5). 
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Графік 4. Частота виділення клебсієли озени при мікробіологічних дослідженнях патологічного 

вмісту носової порожнини у хворих на озену.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графік 5. Вміст заліза у сироватці крові у 

хворих на озену і здорових осіб. 
 
 
 

 Як свідчать роботи гематологів, не-
гемоглобінне залізо сироватки крові є 
транспортним і знаходиться в тісній взає-
модії з усіма видами активного заліза в ор-
ганізмі (А.И. Германов, 1957, Е.А. Гуляев, 
1959). Визначення його вмісту в сироватці 
крові дозволяє отримати інформацію як про 
стан обміну та резервів заліза, так і про фу-
нкціональну діяльність кісткового мозку. В 
той же час між рівнем заліза сироватки кро-
ві, з одного боку, та числом еритроцитів, 
процентною кількістю гемоглобіну, з друго-

го боку, відповідної залежності немає (Л.П. 
Бушмелева, 1961). Більш того, дефіцит залі-
за в організмі може бути і при нормальній 
кількості гемоглобіну та еритроцитів (Р.А. 
Марцышевская, 1964), бо функція гемогло-
біноутворення є найголовнішою в обміні 
заліза і може продовжуватись задовільно 
майже до повного зникнення запасів цього 
елементу в організмі. Тому нормальний 
вміст гемоглобіну та еритроцитів в крові 
хворого не є доказом порушення обміну за-
ліза і не може бути протипоказанням для 
призначення залізотерапії. Отже, рівень за-
ліза в сироватці крові є найбільш достовір-
ним показником обміну заліза в організмі 
хворого і свідченням наявності чи відсутно-
сті у нього залізодефіцитного стану – сиде-
ропенії. 

Таким чином, проведені нами біохімі-
чні дослідження свідчать про те, що у хво-
рих на озену має місце статистично досто-
вірне зниження вмісту заліза в сироватці 
крові, причому було виявлено наявність чі-
ткої кореляції між рівнем заліза та ступенем 
активності патологічного процесу. Ці пара-
лелі полягали в тому, що частіше всього по-
рушення обміну заліза визначалось у осіб з 
початковими проявами озени та у пацієнтів 
з різко вираженими ознаками і значно рідше 
– при регресивних формах хвороби у людей 
старшого віку. Отримані дані є ще одним 
підтвердженням наявності у хворих на озе-

83,90%

16,10%

18,10%
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не висіяна  висіяна
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ну явищ гіпосидерозу, які вперше виявив і 
описав в 1960 р. угорський дослідник Іван 
Бернат, а в подальшому вони були також 
відмічені багатьма авторами (Т.М. Остроу-
хова, Е.А. Дембо, 1964, 1971; В.М. Василь-
єв, 1968, 1970, 1982, 2003; И.Г. Дердирова, 
1970, 1973; С.С. Гробштейн, Е.А. Дембо, 
1975; Р.Т. Ибрагимов, И.И.Мартиненко, 
1976; В.А. Петряков, 1976, 1978; Akhnoukh, 
Soad, 1987; Zakrzewski, 1993). Наявність при 
озені явищ сидеропенії свідчить про необ-
хідність застосування препаратів заліза в 
лікуванні хворих, оскільки порушення об-
міну заліза і недостача його в організмі не 
може бути ліквідована ніяким іншим засо-
бом чи препаратом, крім цього елемента. 

Співставлення результатів бактеріоло-
гічних та біохімічних досліджень показало, 
що у хворих на озену одночасно визнача-
ється наявність залізодефіцитного стану (гі-
посидероз, сидеропенія) та інфікування по-
рожнини носа клебсієлою Абеля-
Левенберга. Порівняння цих даних з інтер-
претацією клінічних даних відносно розпо-
всюдженості озени та строків виникнення 
захворювання переважно в період статевого 
визрівання свідчить на підтримку нашої 
концепції патогенезу озени, яку ми назива-
ємо інфікованим гіпосидерозом (В.М. Васи-
льєв, 2003). 

Необхідність надання хірургічної до-
помоги хворим на озену обумовлена насам-
перед тим, що в носовій порожнині розви-
вається тяжкий дистрофічний процес, який 
викликає грубі морфологічні зміни всіх тка-
нин носа – слизової оболонки, хрящових та 
кісткових структур. Внаслідок цього носові 
раковини атрофуються і порожнина носа 
значно розширюється, що викликає пору-
шення циркуляції повітря, затримку носово-
го секрету і прискорює процес висихання 
слизової оболонки порожнини носа, тобто 
утворюється патологічне коло – чим знач-
ніші прояви хвороби, тим більша деформа-
ція носової порожнини і, відповідно, чим 
ширші носові ходи, тим тяжчий перебіг за-
хворювання. Тому протягом всієї історії ви-
вчення озени багато авторів спрямовували 
свої зусилля на відновлення нормальних 
фізіологічних топографо-анатомічних стру-

ктур носа і проводили хірургічне лікування 
хворих. 

Використовуваний нами спосіб хіру-
ргічного лікування хворих на озену пе-
редбачає звуження носових ходів шляхом 
імплантації різних матеріалів під слизову 
оболонку порожнини носа в ділянці носо-
вої перегородки, дна та бічної стінки носа. 
Слід відмітити, що означена методика на-
лежить якраз до найбільш ранніх способів 
і в сучасній хірургічній практиці метод 
отримав розповсюдження як спосіб Ек-
керт-Мебіуса. Цей метод своєю відносною 
простотою і ефективністю дуже сподобав-
ся як вітчизняним, так і зарубіжним дослі-
дникам, які почали його широко застосо-
вувати і досі використовують при хірургі-
чному лікуванні хворих на озену. В якості 
імплантатів підсаджують під слизову обо-
лонку порожнини носа найрізноманітніші 
ауто-, гомо-, та гетероматеріали. До пере-
ваг цього методу слід також віднести те, 
що трансплантат, розміщений під слизо-
вою оболонкою порожнини носа, не тіль-
ки зменшує розширені носові ходи, але є 
одночасно постійним подразником нейро-
рецепторного апарата слизової оболонки 
та біологічним стимулятором, що неод-
мінно покращує трофічні процеси в тка-
нинах носа, підвищує загальну реактив-
ність організму, тому використання вище-
згаданих імплантатів має патогенетичну 
спрямованість. 

Таким чином, проведені нами клінічні 
та лабораторні дослідження – бактеріологі-
чні по виявленню клебсієли озени в носо-
вому секреті та біохімічні – по визначенню 
вмісту заліза в сироватці крові – дозволили 
сформулювати три головних компонента 
патогенетичного лікування хворих. Перший 
напрямок – це антимікробна антибіотикоте-
рапія, спрямована на елімінацію можливого 
збудника хвороби – клебсієли Абеля-
Левенберга; другий – застосування препара-
тів заліза для усунення залізодефіцитного 
стану – сидеропенії і третій – хірургічна ре-
калібровка, звуження патологічно розшире-
них носових ходів шляхом введення під 
слизову оболонку порожнини носа різних 
ауто- та гомоімплантатів. 
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КОНСЕРВАТИВНОГО И КОМПЛЕКСНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОЗЕНОЙ 

Васильев В.М. (Киев) 

Резюме 

Приведены данные бактериологических и био-
химических исследований у 418 больных озеной: клеб-
сиелла Абеля-Левенберга выделена у 342 (81,9%) из 
них, содержание железа в сыворотке крови у 39 (73,9%) 
было статистически значительно меньшим, чем у здоро-
вых людей, и составляло в среднем у мужчин 10,4 
мкмоль/л, у женщин – 8,3 мкмоль/л. Обнаружение желе-
зодефицитного состояния (гипосидороз) и инфицирова-
ние полости носа клебсиеллой озены свидетельствуют о 
том, что у таких больных необходимо проводить анти-
микробную терапию и применять препараты железа. 
При комплексном лечении, кроме консервативной тера-
пии, рекомендуется производить хирургическую река-
либровку (сужение) патологически расширенных носо-
вых ходов путем введения под слизистую оболочку по-
лости носа разных ауто- и гомоимплантатов. 

DISTANT RESULTS OF CONSERVATIVE  
AND COMPLEX TREATMENT OF SUBJECTS  

WITH OZENA 

Vasilev V.M. (Kiev) 

Summary 

The presented data of bacteriological and bio-
chemical studies in 418 subjects with ozena: klebsiella 
of Abel-Levenberg was in 342 (81.9%), iron in blood 
serum in 39 (73.9%) was statistically insignificant 
than in health people and was in male 10.4 mkmoll/l, 
in female – 8.3 mkmoll/l. The revelation of the iron 
deficiency state (hyposiderosis) and palate infection 
with klebsiella ozena witnessed that such subjects 
should get antimicrobial therapy and iron medication. 
With the help of complex treatment, besides the con-
servative therapy, surgical recalibration of pathologi-
cal widen nose ways with the help of different auto- 
and homoimplants injections is recommended. 
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