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StreSzczenie:    Wprowadzenie: Zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa (atrophic rhinitis; AR) jest chorobą charakteryzującą się 
zanikiem (atrofią) błony śluzowej, błony podśluzowej oraz tkanki kostnej, a także nadmiernym powiększaniem się 
jam nosa z nieznanej przyczyny. Dotychczas nie udało się poznać skutecznej metody leczenia tej choroby, a terapia 
czynnościowej utraty atroficznych komórek w AR wciąż pozostaje przedmiotem badań. Wykazano, że terapia ozo-
nem (O3) zwiększa metabolizm komórkowy, angiogenezę, aktywność fibroblastów i syntezę kolagenu.

  cel: Ustalenie, czy leczenie ozonem wpływa na histopatologiczny obraz choroby w doświadczalnie wywoływanym 
modelu AR.

  Materiał i metody: Do badania włączono 12 szczurów-albinosów rasy Wistar Hannover. Zanikowe zapalenie błony 
śluzowej nosa u zwierzęcia indukowano poprzez podawanie do obu jam nosa przez 21 dni toksyny bakteryjnej Pa-
steurella multocida, rozcieńczonej roztworem soli fizjologicznej. Wszystkie zwierzęta objęte badaniem podzielono 
na dwie grupy – kontrolną i badaną. Grupie badanej podawano doodbytniczo gaz ozonowy (60 μg/ml) przez 21 dni. 
Po 2 tygodniach szczury poddano dekapitacji, usunięto w całości jamę nosową, a parametry zanikowego zapalenia 
błony śluzowej nosa (hiperplazję komórek nabłonka, utratę komórek kubkowych, utratę rzęsek, naciek zapalny i ek-
tazję naczyniową) oceniano na podstawie badania histopatologicznego pod mikroskopem świetlnym, po czym pod-
dano analizie statystycznej.

  Wyniki: Częstość występowania ektazji naczyniowej była istotnie niższa w grupie poddanej leczeniu ozonem w po-
równaniu z grupą kontrolną (p <0,05). Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy grupami w odniesieniu do pozo-
stałych parametrów histopatologicznych.

  Wnioski: Leczenie ozonem wywołało umiarkowany efekt na poziomie histopatologicznym. Autorzy doszli do wnio-
sku, że terapia ozonem nie ma wpływu, lub ma bardzo ograniczony, na zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa.

SłoWa kluczoWe: zanik (atrofia), zapalenie błon śluzowych nosa, ozon, leczenie, szczur

abStract:   introduction: Atrophic rhinitis (AR) is a disease characterized by atrophy of the mucosa, submucosa, bone tissue due 
to an unknown cause and excessive nasal cavity enlargement. The disease still has no complete treatment, and the 
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metaplastycznych, ze spektrum od nabłonka wielowarstwowego 
walcowatego z brzeżkiem migawkowym do nabłonka płasko-
nabłonkowego. Częściowa lub ciężka metaplazja może wystę-
pować wraz z rogowaceniem lub bez rogowacenia [6]. Blaszka 
właściwa (lamina propria) i błona podśluzowa mogą wykazywać 
przewlekłe ziarninowanie oraz włóknienie komórek. Spłaszczony 
nabłonek płaskonabłonkowy traci zdolność oczyszczania (kli-
rensu) śluzowo-rzęskowego, wtórnie wywołując powstawanie 
strupów. Dochodzi do zaniku gruczołów w blaszce właściwej i 
błonie podśluzowej. Gruczoły surowiczo-śluzowe nie spełniają 
swoich funkcji i tracą właściwości nawilżające [7]. W mikrosko-
pie elektronowym obserwuje się uszkodzenie lub brak rzęsek, co 
sprawia, że transport śluzu jest nieskuteczny. Struktury naczy-
niowe są również objęte procesem patologicznym [8].

Aby lepiej zrozumieć patofizjologię choroby i opracować sku-
teczniejsze metody leczenia, projektowane są specjalne mo-
dele zwierzęce. Zazwyczaj w celu stworzenia modelu zwierzę-
cego AR, po chemicznym podrażnieniu błony śluzowej nosa 
wykonuje się inokulację toksykogennymi bakteriami z gatun-
ku Bordetella bronchiseptica lub Pasteurella multocida albo 
wstrzykuje toksynę bakteryjną [9]. Bordetella bronchiseptica i 
Pasteurella multocida lub ich toksyny znane są z wywoływania 
AR u świń i niektórych innych zwierząt stadnych [10]. Toksyny 
Bordetella bronchiseptica i Pasteurella multocida niszczą tkan-
ki, zakłócając procesy komórkowe poprzez oddziaływanie na 
białka wewnątrzkomórkowych przekaźników wtórnych [11].

Ozon – odkryty w 1840 roku przez chemika Christiana Friedri-
cha Schönbeina [12] – stanowi jeden z najważniejszych gazów 
w stratosferze otaczającej Ziemię i odpowiada za pochłania-
nie szkodliwego promieniowania ultrafioletowego (UV), emi-

WproWadzenie

Zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa jest przewlekłym za-
paleniem błony śluzowej nosa, charakteryzującym się postę-
pującym zanikiem (atrofią) błony śluzowej tego narządu oraz 
małżowin nosowych, obecnością lepkiej wydzieliny, szybko 
tworzącej strupy, oraz nieprzyjemnym zapachem z nosa. Scho-
rzenie to jako pierwszy opisał w1876 roku Fraenkel jako triadę 
objawów: tworzenie się strupów w nosie, zanik błony śluzowej 
nosa i nieprzyjemny zapach z nosa [1]. Zanikowi i suchości 
błony śluzowej nosa towarzyszą objawy takie jak: cuchnący od-
dech, niedrożność nosa, anosmia oraz zwiększona podatność 
na wtórne infekcje. Rozpowszechnienie choroby na świecie jest 
zróżnicowane, schorzenie obserwowane jest częściej w rejonach 
tropikalnych. Zwykle występuje u młodych kobiet w średnim 
wieku, pochodzenia azjatyckiego, hiszpańskiego i afroamery-
kańskiego, a w miarę zbliżania się do równika jej częstość wy-
stępowania maleje [2]. W ostatnim stuleciu nastąpił spadek czę-
stości występowania tej choroby. Uważa się, że jest to efektem 
skutecznego leczenia infekcji za pomocą antybiotykoterapii [3]. 
Rozpoznanie można postawić, biorąc pod uwagę wywiad cho-
robowy, endoskopowe badanie wewnętrznych struktur nosa i 
nosowej części gardła, wynik tomografii komputerowej (TK), 
a także mikrobiologiczne badanie wydzieliny z nosa. Leczenie 
ma na celu eliminowanie czynników wyzwalających, nawilżanie 
jam nosa, oczyszczanie ze strupów i doprowadzenie do prawi-
dłowego funkcjonowania błony śluzowej [4].

Zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa jest postępującym pro-
cesem zapalnym, charakteryzującym się rozwojem atroficznych 
i włóknistych zmian w obrębie wszystkich części nosa [5]. Ob-
serwuje się, że błona śluzowa nosa wykazuje obecność zmian 

treatment of functional loss of atrophic cells in AR is still a matter to be investigated. Ozone (O3) therapy has been 
shown to enhance cell metabolism, angiogenesis, fibroblast activity and collagen synthesis.

  aim: To determine whether ozone treatment affects the disease histopathologically, in experimentally created AR.

  Material - Method: Twelve Wistar Hanover strain albino male rats were included in the study. Atrophic rhinitis was 
induced in animals by administering Pasteurella multocida toxin diluted with saline for 21 days to both nasal cavities. 
A total of 12 animals included in the study were divided into 2 groups as control and study. Ozone gas (60 μg/mL) was 
administered rectally to the study group for 21 days. After 2 weeks, the rats were decapitated, the nasal cavities were 
removed as a block, and atrophic rhinitis parameters (epithelial hyperplasia, goblet cell loss, cilia loss, inflammatory 
infiltration and vascular ectasia) were evaluated under light microscopy by histopathological examination and statis-
tically interpreted.

  result: The incidence of vascular ectasia was significantly lower in the ozone group compared to the control group 
(p<0.05). There was no significant difference between the groups regarding other histopathologic findings.

  conclusion: Ozone treatment was moderate at the histopathological level. We concluded that ozone therapy has no 
or very limited effect on atrophic rhinitis.

keyWordS:  atrophic, rhinitis, ozone, treatment, rat



www.otolaryngologypl.com38

artykuł oryginalny / original article

towanego przez Słońce. W ten sposób odgrywa ważną rolę w 
utrzymaniu równowagi biologicznej planety [13].

Ozon wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne. Z tego po-
wodu stosowany jest jako środek bakteriobójczy, wirusobójczy 
i fungicyd. Ze względu na opisane właściwości wykazuje dzia-
łanie wspomagające w prawie 260 stanach patologicznych [12, 
14]. Stwierdzono, że po podaniu ozonu w organizmie docho-
dzi do 12 różnych efektów. Obejmują one głównie aktywację 
metabolizmu komórkowego, stymulację metabolizmu erytro-
cytów w celu zwiększenia zdolności hemoglobiny do wiąza-
nia tlenu, a tym samym zwiększenie ilości tlenu w tkankach, 
wzmocnienie układu odpornościowego, obniżenie poziomu 
wolnych rodników, angiogenezę, zwiększenie aktywności fi-
broblastów i syntezy kolagenu. Zapewnia to aktywację komó-
rek śródbłonka, miąższowych i krwi, które umożliwiają orga-
nizmowi działanie terapeutyczne i biologiczne w odpowiedzi 
na procesy chorobowe [12, 13, 15].

W niniejszym badaniu starano się określić, czy leczenie ozo-
nem, wykazującym działanie antyoksydacyjne, wpływającym 
na procesy odnowy komórek i biorącym udział w angiogene-
zie, wpływa pozytywnie na histopatologiczny obraz zaniko-
wego zapalenia błony śluzowej doświadczalnie wywołanego 
podaniem toksyny Pasteurella multocida.

Materiał i Metody

Komisja Bioetyczna

Niniejsze badanie zostało przeprowadzone w Bağcılar Training 
and Research Hospital Experimental Research and Skills De-
velopment Center, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji 
Bioetycznej (numer protokołu: 2013/80). 

Do badania włączono 12 dorosłych, zdrowych samców szczurów 
albinosów rasy Wistar Hannover, każdy o wadze 250–350 gramów. 
Zwierzęta doświadczalne trzymano w klatkach z polietylenu (po 

6 sztuk w każdej) i karmiono standardową przynętą laboratoryj-
ną. Badanie weterynaryjne zwierząt nie wykazało występowa-
nia patologii ogólnoustrojowej ani miejscowej (w obrębie nosa).

Tworzenie doświadczalnie wywoływanego modelu AR
Aktywną toksynę Pasteurella multocida (Pasteurella multocida 
toxin; PMT) przygotowano przez rozcieńczenie solą fizjolo-
giczną w roztworze homogenicznym, po obliczeniu minimalnej 
toksycznej dawki na kilogram masy ciała (0,4 ug/kg) [9–10]. 
W celu uzyskania doświadczalnie wywołanego AR wszystkim 
szczurom przez 21 dni podawano podczas wdechu 0,1 cm³ 
PMT do obu jam nosa. Po 21 dniach u dwóch szczurów wy-

ryc. 1.  Przebieg badania eksperymentalnego na zwierzętach doświadczalnych.

tab. i. Analiza statystyczna parametrów histologicznych w obu grupach.

Grupa kontrolna Grupa leczona ozoneM

Średnia ± Sd Mediana Min. – Max. Średnia ± Sd Mediana Min. – Max. WartoŚć p

Hiperplazja komórek nabłonka 1,83 ± 0,75 2,0 1–3 1,63 ± 0,52 2,0 1–2 0,607

Utrata komórek kubkowych 2,17 ± 0,75 2,0 1–3 1,63 ± 0,52 2,0 1–2 0,147

Urata rzęsek 2,50 ± 0,55 2,5 2–3 1,88 ± 0,64 2,0 1–3 0,082

Naciek zapalny 2,17 ± 0,75 2,0 1–3 1,63 ± 0,52 2,0 1–2 0,147

Ektazja naczyniowa 2,17 ± 0,75 2,0 1–3 1,38 ± 0,52 1,0 1–2 0,049

Test U Manna –Whitneya



39OtOlaryngOl POl 2018; 72 (5): 36-43

artykuł oryginalny / original article

Badanie histopatologiczne
Dwa tygodnie po leczeniu ozonem szczury zdekapitowano po-
przez zwichnięcie szyi, po znieczuleniu dootrzewnowym za po-
mocą połączenia 50 mg/kg chlorowodorku ketaminy z 5 mg/kg 
ksylazyny. Jamy nosowe uśmierconych szczurów usunięto w ca-
łości wraz ze skórą warg i wysłano do badania histopatologicz-
nego w 10% roztworze formaldehydu. W celu objęcia badaniem 
błony śluzowej nosa i miejsca wstrzyknięcia z wyciętych prepa-
ratów uzyskano skrawki tkanek z obu stron (prawej i lewej). Ma-
teriał utrwalano przez 1 dzień w 10% zbuforowanym roztworze 
formolu. Po rutynowym przetworzeniu tkanek, zatopiono je w 
parafinie i pobrano skrawki o grubości 3 μm. Po wybarwieniu 
hematoksyliną i eozyną (Hematoxylin and Eosin; H&E) prepa-
raty oceniano pod mikroskopem świetlnym (Olympus BX51) w 
celu wykrycia zmian histopatologicznych. Analizę histopatolo-
giczną przeprowadzono przy użyciu skali histologicznej zgod-

konano biopsję jam nosa i potwierdzono histopatologiczne 
rozpoznanie AR (ryc. 1).

Podział na grupy
Wszystkie szczury objęte badaniem w sposób randomizowany 
przydzielono do jednej z dwóch grup:

Grupa 1 (badana): Po wytworzeniu zanikowego zapalenia bło-
ny śluzowej nosa u 6 szczurów, podawano im doodbytniczo 2 
razy dziennie przez 21 dni gaz ozonowy (60 μg/ml) firmy Hy-
per Medazon (Niemcy).

Grupa 2 (kontrolna): Po wytworzeniu zanikowego zapalenia 
błony śluzowej nosa u 6 szczurów nie zastosowano u nich żad-
nego rodzaju leczenia (ryc. 1).

ryc. 2.  A) Obecność komórek kubkowych (czarna strzałka) i rzęsek w grupie leczonej ozonem (H&E; powiększenie 200x). B) Utrata komórek rzęskowych i komórek 
kubkowych w grupie inokulowanej Pasteurella multocida (grupa kontrolna) (H&E; powiększenie 400x). C) Zauważalne grubościenne struktury naczyniowe (czarne 
strzałki), towarzyszące hiperplazji komórek nabłonka (H&E; powiększenie 100x). D) Widoczna hiperplazja komórek nabłonka oddechowego w grupie inokulowanej 
Pasteurella multocida (grupa kontrolna) (H&E; powiększenie 100x).
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grupie poddanej leczeniu ozonem i 2,50 ± 0,55 w grupie kon-
trolnej. Po porównaniu nie stwierdzono istotnej statystycznie 
różnicy między grupami (p >0,05) ) (tab. I) (ryc. 3). 

Częstość występowania nacieku zapalnego wynosiła 1,63 ± 
0,52 w grupie poddanej leczeniu ozonem i 2,17 ± 0,75 w gru-
pie kontrolnej. Po porównaniu nie stwierdzono istotnej sta-
tystycznie różnicy między grupami (p >0,05) (tab. I) (ryc. 3). 

Częstość występowania ektazji naczyniowej wynosiła 1,38 ± 
0,52 w grupie poddanej leczeniu ozonem i 2,17 ± 0,75 w gru-
pie kontrolnej. Po porównaniu obu grup stwierdzono istotną 
statystycznie różnicę między nimi (p <0,05) (tab. I) (ryc. 3). 

dySkuSja

Zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa, zwane również oza-
eną, jest przewlekłą i postępującą chorobą, charakteryzującą 
się strupieniem błony śluzowej nosa i powiększaniem się jam 
nosa. Chociaż przyczyna choroby pozostaje nieznana, u ludzi 
izolowane są bakterie z gatunku Klebsiella ozaenae, Coryne-
bacterium diphtheria oraz szczepy pałeczek Perez-Hofer. Czyn-
nikiem etiologicznym zanikowego zapalenia błony śluzowej 
nosa u zwierząt są bakterie z gatunku Pasteurella multocida i 
Bordetella bronchiseptica [17].

Doświadczalnie wywoływany model zanikowego zapalenia bło-
ny śluzowej nosa u zwierząt zazwyczaj tworzony jest w wyniku 

nie z piśmiennictwem, z uwzględnieniem stopnia hiperplazji 
komórek nabłonka, utraty komórek kubkowych, utraty rzęsek, 
nacieku zapalnego i ektazji naczyniowej w nabłonku powierzch-
niowym (ryc. 2). Poprzednie badania zostały wykorzystane jako 
punkt odniesienia dla 3-stopniowej punktacji parametrów; 1 = 
minimalny, 2 = umiarkowany, 3 = silny [16].

Analizy statystyczne
Do statystycznego opisu danych użyto wartości średniej, odchyle-
nia standardowego, mediany oraz najniższej i najwyższej wartości. 
Rozkład zmiennych badano za pomocą testu Kołmogorowa-Smir-
nowa. Do analizy ilościowej zastosowano test U Manna-Whit-
neya. W obliczeniach korzystano z oprogramowania SPSS 22.0.

Wyniki

Częstość występowania hiperplazji komórek nabłonka wynosi-
ła 1,63 ± 0,52 w grupie poddanej leczeniu ozonem i 1,83 ± 0,75 
w grupie kontrolnej. Po porównaniu nie stwierdzono istotnej 
statystycznie różnicy między grupami (p >0,05) (tab. I) (ryc. 3).

Częstość obserwowanej utraty komórek kubkowych wynosiła 
1,63 ± 0,52 w grupie poddanej leczeniu ozonem i 2,17 ± 0,75 
w grupie kontrolnej. Po porównaniu nie stwierdzono istotnej 
statystycznie różnicy między grupami (p >0,05) (tab. I) (ryc. 3).

Częstość obserwowanej utraty rzęsek wynosiła 1,88 ± 0,64 w 

ryc. 3.  Graficzna ocena parametrów histopatologicznych w grupy kontrolnej i grupie poddanej leczeniu ozonem.  * istotne statystycznie
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i procesem atrofii [21]. Leczenie chirurgiczne wykorzystywa-
no w tym samym celu, poprzez zmniejszanie rozmiarów jam 
nosa i zapobieganie wysuszaniu błony śluzowej. Aby uzyskać 
odpowiedni efekt, stosowano najczęściej chrząstkę lub pro-
tezę [8]. Leczenie zanikowego zapalenia błony śluzowej nosa, 
poza zwężeniem jam nosa, ma również na celu poprawę goje-
nia błony śluzowej nosa. Chociaż dotychczas wypróbowano 
wiele materiałów, wciąż nie udało się uzyskać zadowalających 
efektów. Badania są kontynuowane.

Ozon wywołuje efekt oksydacyjny, aktywując w organizmie en-
zymatyczne układy antyoksydacyjne. Po podaniu natychmiast 
reaguje z przeciwutleniaczami, takimi jak wielonienasycone 
kwasy tłuszczowe, kwas moczowy, kwas askorbinowy i albu-
mina. Podczas tych reakcji ozon jest w całości neutralizowany. 
Dochodzi głównie do powstania nadtlenku wodoru (H2O2), 
reaktywnych rodników tlenowych (reactive oxygen radicals; 
ROS) i produktów utleniania lipidów (lipid oxidation products; 
LOP). Wywołuje to wzrost aktywności enzymów antyoksy-
dacyjnych, takich jak dysmutaza ponadtlenkowa (superoxide 
dismutase; SOD), katalaza (catalase; CAT) i peroksydaza glu-
tationowa (glutathione peroxidase; GSH-Px), zapewniających 
ochronę organizmu przed zwiększonym poziomem opisanych 
wolnych rodników. W ten sposób możliwa jest aktywacja ko-
mórek śródbłonka, komórek miąższowych oraz krwi, co za-
pewnia organizmowi działanie terapeutyczne i biologiczne w 
odpowiedzi na procesy chorobowe [14, 15]. W piśmiennictwie 
dostępne są liczne badania oceniające wpływ ozonu na gojenie 
się ran. Valacchi i wsp. zaobserwowali, że długotrwała ekspo-
zycja ran przewlekłych na czysty ozon opóźnia gojenie się ran, 
podczas gdy podawanie ozonu w postaci mieszanin z tlenem 
lub ozonowanych olejów przynosi korzyści, zmniejszając liczbę 
bakterii i przyspieszając gojenie się ran [22]. Niezwykle waż-
na jest również dawka ozonu użytego do gojenia się ran. Tra-
valgi i wsp. wykazali, że stosowanie ozonu zarówno w bardzo 
niskich, jak i w bardzo wysokich dawkach opóźnia gojenie się 
ran, a pozytywne wyniki można uzyskać po zastosowaniu go 
umiarkowanych stężeniach [23]. W ostrym lub przewlekłym 
obszarze rany eksponowanej na działanie ozonu stwierdza się 
zwiększenie aktywności czynników wzrostu, które są niezwy-
kle ważne w procesie gojenia. W związku z powyższym wy-
kazano również wzrost angiogenezy, aktywności fibroblastów 
i syntezy kolagenu [24, 25,26]. W badaniu przeprowadzonym 
przez Lee’ego i wsp. wykazano, że długotrwałe inhalacje ozonu 
– w wymiarze 8 godzin dziennie przez 3 miesiące –zmniejsza-
ją obrażenia skórne w przypadku cytotoksyczności wywoła-
nej 1-nitronaftalenem (1-NN) w obrębie błony śluzowej nosa 
[26]. W niniejszym badaniu również uzyskano pozytywne 
efekty w odniesieniu do zanikowego zapalenia błony śluzowej 
nosa, podobne do wyników leczenia ozonem opisywanych w 
piśmiennictwie. W przypadku AR do obserwacji histopatolo-

bezpośredniej inokulacji bakteryjnej lub iniekcji toksyny bak-
teryjnej. W niniejszym badaniu zanikowe zapalenie błony ślu-
zowej nosa wywoływano za pomocą podawania toksyny miej-
scowo na błonę śluzową nosa. W piśmiennictwie, w modelu 
zwierzęcym opisanym przez Jordana i wsp. w 2003 roku, błona 
śluzowa nosa u szczurów była uszkadzana za pomocą kwasu 
octowego przez 7 dni, a następnie do jam nosa wprowadzano 
toksyny bakteryjne bakterii z gatunku Pasteurella multocida. 
W ten sposób uzyskiwano kolonizację bakteryjną jam nosa i 
doświadczalnie wywołany AR [18]. W niniejszym badaniu, po 
rozcieńczeniu toksyny roztworem soli fizjologicznej, wprowa-
dzano ją do jam nosa za pomocą minimalnie inwazyjnej me-
tody, podobnej do zastosowanej w badaniu opisanym przez 
Rohrbacha i wsp. [19].

U ludzi opisane zostały dwa – charakterystyczne i patologicz-
ne – objawy zanikowego zapalenia błony śluzowej nosa, które 
obejmują struktury naczyniowe. Najczęściej występujący typ 
1 zarostowego zapalenia błony wewnętrznej naczyń – zapa-
lenie okołotętnicze – dotyczy zwłóknienia okołotętniczego, 
obserwowanego w tętnicach dystalnych. Typ 2 jest mniej roz-
powszechniony i obejmuje rozszerzenie naczyń włosowatych. 
Analizie poddano histopatologiczne objawy zanikowego zapale-
nia błony śluzowej nosa, stan nabłonka, stan blaszki właściwej, 
stan naczyń krwionośnych oraz stan gruczołów śluzowych. W 
nabłonku dominowała na ogół metaplazja płaskonabłonkowa 
o różnych stopniach zaawansowania, podczas gdy w blaszce 
właściwej obserwowano tkankę ziarninową, gruczoły śluzowe 
o znacznym zmniejszeniu swoich rozmiarów i liczby [20]. Do 
histologicznej obserwacji efektów leczenia ozonem w przypad-
ku AR wykorzystano w niniejszym badaniu pięć parametrów 
zanikowego zapalenia błony śluzowej nosa (ryc. 2). Chociaż 
zmniejszenie częstości występowania ektazji naczyniowej w 
grupie leczonej ozonem było statystycznie istotne w porów-
naniu z grupą kontrolną, różnice pomiędzy dwiema grupami 
w odniesieniu do pozostałych parametrów nie były znaczące. 
Pomimo braku istotnych statystycznie różnic stwierdzono, 
że przerost komórek nabłonka, utrata komórek kubkowych 
i rzęsek oraz naciek zapalny występowały rzadziej w grupie 
poddanej leczeniu ozonem w porównaniu z grupą kontrolną 
(tab. I). Można uznać, że ozon wywiera umiarkowany wpływ 
na uszkodzenie naczyń, które ulega nasileniu w przypadku za-
nikowego zapalenia błony śluzowej nosa.

W piśmiennictwie zaproponowano wiele różnego rodzaju pro-
tokołów leczenia zanikowego zapalenia błony śluzowej nosa. 
Większość z opisanych technik stanowią metody zachowaw-
cze, np. irygacje nosa, glukoza i gliceryna, ciekła parafina [4]. 
Próbowano przełamać błędne koło między leczeniem antybio-
tykami i lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne a infek-
cjami w przebiegu zanikowego zapalenia błony śluzowej nosa 
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stworzyli doświadczalnie wywoływany model AR z użyciem 
toksyny Pasteurella multocida. Ponadto w celu stworzenia 
lepszego modelu choroby wskazane jest zwiększenie liczby 
próbek i lepsza standaryzacja wyników badań histopatolo-
gicznych. Aby opracować skuteczną metodę leczenia, po-
trzebne są dalsze badania.

WnioSki

W wynikach prezentowanego badania zaobserwowano, że jeden 
z histopatologicznych parametrów zanikowego zapalenia błony 
śluzowej nosa (ektopaza naczyniowa) uległ statystycznie istot-
nemu zmniejszeniu w grupie leczonej ozonem. Ponadto, mimo 
braku statystycznie istotnej różnicy, stwierdzono, że hiperplazja 
komórek nabłonka, utrata komórek kubkowych, utrata rzęsek 
i naciek zapalny są mniejsze w grupie leczonej ozonem w po-
równaniu z grupą kontrolną. Zgodnie z wynikami niniejszego 
badania, leczenie ozonem w przypadku zanikowego zapalenia 
błony śluzowej nosa nie wywiera wpływu lub wywiera bardzo 
ograniczony wpływ na obraz histopatologiczny choroby.

gicznych efektów doodbytniczego leczenia ozonem wykorzy-
stano pięć parametrów potwierdzających zanikowe zapalenie 
błony śluzowej nosa, które obejmowały: hiperplazję komórek 
nabłonka, utratę komórek kubkowych, utratę rzęsek, naciek 
zapalny i ektazję naczyniową. Chociaż średnia częstotliwość 
występowania przerostu komórek nabłonka, utraty komórek 
kubkowych, utraty rzęsek i nacieku zapalnego okazała się być 
zmniejszona w grupie badanej w porównaniu z grupą kontro-
lną, różnice między dwiema grupami nie były statystycznie 
istotne. W prezentowanym badaniu stwierdzono, że ektazja 
naczyniowa występuje znacznie rzadziej w grupie badanej 
niż w grupie kontrolnej. W związku z powyższym ustalono, 
że dzięki zastosowaniu leczenia ozonem opisane kryterium 
histopatologiczne zanikowego zapalenia błony śluzowej nosa 
uległo znacznemu zmniejszeniu.

Zdaniem autorów, niniejsza praca posiada pewne ogranicze-
nia. W trakcie opracowywania modelu zwierzęcego obser-
wowano, że do badań opisywanych w piśmiennictwie wyko-
rzystywano żywe bakterie. W związku z brakiem możliwości 
izolacji w dostępnych warunkach laboratoryjnych, autorzy 
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