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Ін-ту сорбції та проблем ендоекології НАН України 

 

Незважаючи на те, що вивчення про-
блеми озени продовжується багато років, 
але ще практично не вирішено найголовні-
ше питання – питання виникнення та розви-
тку цього захворювання (Л.А. Зарицкий, 
К.М. Губина, 1977; И.А. Курилин, В.М. Ва-
сильев, 1982; И.А. Крылов 1988; В.М. Аксе-
нов, 1996; В.И. Диденко, 2001, 2005; В.Р 
Чистякова, Л.В. Торопшина, 2001; 
Zakrzewski, 1993; Aksenov,  Hamilton, Roe, 
1999; Gulati, Goyal,  2002; Reiss, Reiss, 2002; 
Gonzalez Garcia, Galera Ruiz, 2005; Dutt, 
Kameswaran, 2005).  

Серед великого числа робіт, присвя-
чених вивченню патогенеза озени, доміну-
ють дві точки зору – інфекційна теорія, що 
пов’язує виникнення захворювання з потра-
плянням на слизову оболонку (СО) носа 
клебсієли озени та теорія гіпосидерозу, яка 
відносить озену до різновиду залізодефіци-
тних станів. Обидві теорії мають свої як по-
зитивні, так і негативні грані, але з позицій 
окремо кожної з них неможливо обґрунту-
вати типові особливості клінічного перебігу 
озени. Прибічники цих теорій проводили 
лікування хворих з використанням лише 
антимікробних препаратів чи застосовували 
тільки препарати заліза; не отримавши стій-
ких позитивних результатів, вони активно 
відстоюють свої позиції, не приймаючи до 
уваги інші точки зору щодо патогенезу озе-
ни (А.П Красильников и соавт., 1974, 1980; 
В.Н. Горбачева, 1984; Г.Д. Коновальчиков и 
соавт., 1990; И.А. Крылов, Н.А. Израитель, 

1999; В.А. Петряков, 2005; Moore, Kern, 
2001; Segal, Puterman, 2005; Krzeska-
Malinowska, Held-Ziolkowska, 2006). 

Слід також врахувати, що нині в Укрі-
їні та й загалом у світі зростає число залізо-
дефіцитних та імунодефіцитних станів 
(СНІД, техногенно-індукований імунодефі-
цит тощо), судинних порушень, які є під-
ґрунтям для розвитку озени. За даними 
ВООЗ, від залізодефіциту потерпає кожен 
п’ятий мешканець Земної кулі і при цьому 
проблема дефіциту заліза залишається акту-
альною не тільки для країн, що розвивають-
ся, а також і для високорозвинених країн 
(С.В. Видиборець, 2004). У Центральній та 
Східній Європі 10-12% жінок та 3-8% чоло-
віків страждають на залізодефіцитну ане-
мію. Серед осіб молодого (ювенільний пе-
ріод) віку 50% мають латентний дефіцит 
заліза чи залізодефіцитну анемію, а серед 
жінок дітородного віку 30% мають дефіцит 
заліза. За даними МОЗ України пошире-
ність залізодефіцитної анемії у нашій дер-
жаві та захворюваність на неї складає 
1163,9 на 100 тис. населення і 3598,6 – се-
ред дітей (С.М. Гайдукова і співавт., 2001). 

Враховуючи, що озена виникає часті-
ше всього в дитячому та молодому віці, а в 
патогенезі захворювання порушення обміну 
заліза має суттєве значення, то приведені 
факти щодо зростання частоти залізодефі-
цитних станів серед населення країни ство-
рює умови для збільшення захворюваності 
також і на хронічний атрофічний сморідний 
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риніт. Все це в цілому говорить про актуа-
льність нинішнього вивчення проблеми 
озени і вказує на необхідність проведення 
подальших її досліджень. 

Мета роботи: обґрунтування нової 
концепції патогенезу хронічного атрофічно-
го сморідного риніту (озени). 

 
Матеріали та методи  
Під нашим спостереженням з січня 

1971 до січня 2008 р. заходилось 338 хворих 
на озену. За нашими даними, жінок було 
272 (80,5%), чоловіків – 66 (19,5%). Вікові 
характеристики хворих складали великий 
діапазон з коливаннями від 8 до 68 років. 
Більшість пацієнтів (245 особи – 72,5% від 
числа обстежених) знаходилось в молодому 
віці (до 30 років), з них дітей до 15 років 
було 48 (14,2%). У працездатному періоді 
знаходились майже всі наші пацієнти – 288 
осіб (85,2%).  

За результатами проведених нами до-
сліджень у переважної більшості хворих 
прояви озени маніфестували у віці до 20 ро-
ків (290 пацієнтів, 85,8%), а 214 осіб захво-
ріли в дитячому віці (до 15 років). Пацієнтів 
з початковими симптомами озени і незнач-
ною (до 1 року) тривалістю хвороби було 
зовсім мало – 38 осіб (11,2%), що пов’язано, 
з нашої точки зору, з неспецифічністю пер-
винних проявів озени, які частіше всього 
нагадують ознаки синуситу. 204 пацієнтів 
(60,6%) страждали від 1 до 10 років, трива-
лість хвороби більше 10 років була у 96 
осіб, а в цілому ж вона знаходилась у межах 
від 1 до 45 років. 

Провівши диференційну діагностику і 
проаналізувавши особливості сучасного пе-
ребігу захворювання, ми дійшли висновку 
про необхідність виділення трьох клінічних 
стадій озени: початкової, явної або вираже-
ної та регресивної. Розподіл хворих на озе-
ну за цією класифікацією був наступним: 
перша (початкова) стадія захворювання діа-
гностована у 58 пацієнтів (17,2%), друга 
(явна) – у 231 (68,3%) і третя (регресивна) – 
у 49 (14,5%). 

Всім хворим проводилось загальноклі-
нічне та оториноларингологічне обстеження: 
відеоендоскопія, мікрориноскопія, ринопне-
вмометрія, ольфактометрія, визначення ста-
ну мукоциліарного кліренса слизової оболо-

нки порожнини носа. Спеціальні лабораторні 
методи дослідження були такими: бактеріо-
логічне визначення мікробного пейзажу но-
сової порожнини, спектрофотометричне біо-
хімічне вивчення вмісту заліза у сироватці 
крові, комплексне патоморфологічне обсте-
ження з оглядовими гістологічними та елек-
тронномікроскопічними методиками, проме-
нева і в тому числі СКТ приносових пазух. 

 
Результати досліджень  
та їх обговорення 
Проаналізувавши численні дані літе-

ратури і провівши багаторічні клінічні та 
лабораторні дослідження, ми маємо незапе-
речні докази того, що при озені одночасно 
визначається як сидеропенія, так і наявність 
інфекційного фактора. Отже, можна зроби-
ти висновок, що виникнення озени 
пов’язане із впливом обох чинників – сиде-
ропенії та зараження порожнини носа клеб-
сієлою озени (КО – паличка Абеля-
Левенберга). Тобто, з нашої точки зору, для 
розвитку озени, крім дії інфекційного аген-
ту, також повинні мати місце інші як зага-
льні, так і місцеві фактори, внаслідок впли-
ву яких виникають трофічні порушення в 
порожнині носа. Вочевидь ці порушення 
присутні, насамперед, у слизовій оболонці 
(СО) носа, спричиняючи розвиток в ній різ-
номанітних морфо-функціональних змін, 
зменшуючи її захисні властивості і, тим са-
мим, складаючи підґрунтя для дії інфекцій-
ного агента. Така послаблена СО стає інва-
зивною, чутливою до проникнення збудни-
ка захворювання і без цієї ланки патогенезу 
озена не виникає.  

Ми прослідкували і підсумували різні 
інфекційні, запальні, патофізіологічні та па-
томорфологічні порушення в організмі, які 
розвиваються за наявності сидеропенії та 
інфекційного фактору у хворих на озену. 
Висуваючи власну концепцію патогенезу 
ХАСР, ми вважаємо за потрібне знову наве-
сти деякі загальновідомі положення, щоб 
об`єднати їх і створити цілісне враження 
про нашу теорію. 

Насамперед, ми визначились в домі-
нуючій ролі КО як збудника захворювання. 
Порівняння отриманих нами результатів 
мікробіологічних досліджень з даними ін-
ших авторів свідчить про їх тотожність. В 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2008 40 

цілому ми виділили КО у 81,7% пацієнтів з 
338 обстежених, а середні дані літератури 
складають 83,8%. Крім того, як повідомляли 
А.А. Красільніков і співавтори в своїй мо-
нографії (1974), при серологічних дослі-
дженнях у 83,3% пацієнтів виявляються ан-
титіла до клебсієли озени. Динаміка частоти 
виділення КО та рівня антитіл за нашими та 
літературними даними знаходяться в чіткій 
кореляції із ступенем, важкістю захворю-
вання та активністю бактеріовиділення і ко-
ливаються від 78,7 до 87,1%. За результата-
ми наших досліджень частота виявлення КО 
залежала від стадії озени і була наступною: 
частіше всього КО визначалась у хворих з 
першою (початковою) стадією хвороби 
(94,8%) та з другою (явною) – (89,6%) і зна-
чно рідше при третій (регресивній) – 
(28,5%). 

Отже, отримані нами та багатьма ін-
шими авторами результати бактеріологіч-
них досліджень беззаперечно свідчать: по-
перше, що КО виділяється у переважної кі-
лькості хворих на озену, і по-друге, що збу-
дником озени є бацила, яка була відкрита 
Левенбергом і описана Абелем і яку нині 
обгрунтовано називають клебсієлою озени. 
Але спосіб зараження організму КО та ме-
ханізми розвитку ХАСР виявились зовсім 
не такими, як при всіх інших інфекційних 
захворюваннях. 

Численні клінічні спостереження та 
експериментальні дослідження (Л.А. Зариц-
кий, К.М. Губина, 1977) показують, що по-
трапляння КО (палички Абеля-Левенберга) 
на незмінену (здорову) СО носової порож-
нини не призводить до виникнення озени, в 
науковій літературі не описані випадки за-
хворювань на озену серед медичних праців-
ників та контактних осіб, які мали часті та 
тривалі спілкування з хворими (випадки сі-
мейної озени більшість авторів трактують 
як результат багаторічного співпадання со-
ціальних та побутових умов проживання). 
Крім того, при експериментальному вве-
денні культури Абеля-Левенберга в носову 
порожнину волонтерів через 3 год. вона по-
вністю звільняється від КО (К.М. Губина, 
М.М. Музыка, 1958). Отже, така низька ко-
нтагіозність озени свідчить, що визначений 
патологічний процес не можна віднести до 
числа звичайних інфекційних захворювань, 

виникнення яких пов’язане лише з потрап-
лянням в організм чи предметно у порож-
нину носа того чи іншого специфічного 
збудника. З нашого погляду, цю хворобу 
слід розглядати як окрему вторинну інфек-
цію, при якій для розвитку захворювання 
необхідна наявність відповідного попере-
днього фонового стану, що послаблює ор-
ганізм в цілому і СО порожнини носа - зок-
рема, якби «готуючи» її до сприймання 
впливу інфекційного агенту. 

Пошуки фонового процесу, що ство-
рює підґрунтя для виникнення озени, при-
вели нас до необхідності вивчення обміну 
заліза при цьому захворюванні. Наша точка 
зору відносно важливого значення сидеро-
пенії в патогенезі озени базується на насту-
пних положеннях: 

- висока частота виявлення сидеропе-
нії у хворих на озену, яка, за даними різних 
авторів, досягає 95% обстежених пацієнтів; 

- недостатність заліза в організмі обу-
мовлює розвиток дистрофічних змін у СО 
носа; 

- порушення обміну заліза дозволяє 
чітко пояснити майже всі особливості кліні-
чного перебігу озени та причини їх виник-
нення. 

Важливість відкриття ролі гіпосидеро-
зу в обґрунтуванні механізмів розвитку озе-
ни важко переоцінити. Виявлені І. Бернатом 
в 1960 р. явища порушення обміну заліза у 
хворих на озену дали можливість сформу-
лювати цілісну наукову концепцію патоге-
незу цього захворювання. Наявність сиде-
ропенії при озені в подальшому була під-
тверджена роботами багатьох авторів, які 
теж знаходили порушення обміну заліза і 
повідомляли про успішні результати ліку-
вання хворих препаратами заліза (И.Г. Дер-
дирова, 1973; Е.А. Дембо, 1975; С.С Гробш-
тейн, Р.Т. Ибрагимов, И.И. Мартыненко, 
1976; В.А. Петряков, 1976, 1978; И.А. Ку-
рилин, В.М. Васильев, 1982; В.М. Васильєв 
2003; Barkve, Djupesland, 1968; Akhnoukh, 
Soad, 1987; Zakrzewski, 1993). 

Наші дослідження обміну заліза при 
озені не тільки констатували наявність цих 
порушень у 74,0% хворих на озену, а й по-
казали, що частота виявлення сидеропенії 
залежить від стадії захворювання: при пер-
шій початковій стадії, в період виникнення 
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захворювання, вона були знайдена у 84,3% 
пацієнтів, при вираженій (другій) стадії – у 
82,3%. У хворих з залишковими явищами 
хвороби (третя, регресивна стадія) рівень 
заліза сироватки крові був порушеним лише 
у 22,4% обстежених. 

Виникнення сидеропенії у хворих 
може бути результатом впливу різних зов-
нішніх та внутрішніх факторів. Першочер-
гове значення у розвитку залізодефіцитно-
го стану ми надаємо впливу зовнішніх 
причин, породжених недостатнім вмістом 
заліза у продуктах харчування. Підтвер-
дженням цього є і значне збільшення за-
хворюваності на озену серед населення 
блокадного Ленінграду і те, що в минулому 
озена визначалась як хвороба бідних людей 
і, нарешті, про це ж говорить загальнові-
дома висока розповсюдженість озени в 
країнах, де головним продуктом харчуван-
ня є рис, що не містить заліза. З іншого бо-
ку, порушення обміну пов’язане також з 
внутрішніми змінами в організмі і, насам-
перед, з такими як зниження кислотності 
шлункового соку, котре досить часто вияв-
ляється у хворих на озену (А.И. Бикбаева, 
1969; И.Т. Дердирова, 1973; В.А. Петряков, 
1978), бо, як відомо, для нормального 
всмоктування заліза необхідна достатня 
кислотність шлункового соку та насиче-
ність організму вітаміном С. При підвище-
ній потребі заліза в організмі, яка спостері-
гається під час росту, особливо в пубертат-
ному періоді в осіб жіночої статі, створю-
ються умови, які можуть супроводжува-
тись порушенням обміну заліза. Ці обста-
вини пояснюють загальновідомі факти, 
отримані як при наших дослідженнях, так і 
наведені іншими авторами, про переважне 
розповсюдження озени серед жінок та ви-
никнення захворювання у віці від 10 до 15 
років. Про це ж свідчать й особливості клі-
нічного перебігу озени, прояви якої зрос-
тають під час місячних та вагітності.  

Значення заліза для нормальної жит-
тєдіяльності організму надзвичайно важли-
ве. Не вдаючись до всіх подробиць обміну 
заліза, ми вважаємо за необхідне відмітити 
фактори, які безпосередньо впливають на 
виникнення окремих порушень в організмі в 
цілому, так і у СО носа при озені і можуть 
мати значення в патогенезі захворювання. 

Загальновідомо, що залізо входить до 
складу гемоглобіну, міоглобіну, трансфери-
ну, який здійснює в організмі транспорт 
цього елементу. Іон заліза є активним 
центром цитохромів і таким чином бере 
участь у тканинному диханні. Залізо є скла-
довою частиною ферментів, задіяних в ене-
ргозабезпеченні тканин: цитохромоксидази, 
пероксидази, каталази, сукцинатдегідроге-
нази, проліноксидази. Крім того, біля поло-
вини ензимів та ко-ферментів циклу Кребса 
мають в своєму складі залізо або функціо-
нують в його присутності. Атом заліза вхо-
дить до складу каталітичного центру одного 
з основних ферментів людського організму 
– NO-синтетази. Отже, залізо бере участь в 
транспорті кисню, забезпеченні м`язевої 
діяльності, підтримці нормального метабо-
лізму у всіх тканинах та в забезпеченні та-
ких важливих процесів як поділ клітин, біо-
сінтез, клітинний і гуморальний імунітет. 
Таким чином, при дефіциті заліза розвива-
ється не тільки сидеропенія з її типовими 
класичними проявами, а й виникають по-
рушення функцій всіх клітин організму.  

З нашої точки зору, існує кілька меха-
нізмів розвитку дистрофічних змін в СО но-
са при сидеропенії. Недостатність доставки 
кисню до тканин організму, що виникає 
внаслідок залізодефіциту, приводить до ак-
тивації анаеробного гліколізу, який в свою 
чергу викликає внутрішньоклітинний аци-
доз з активацією лізосомальних (протеолі-
тичних) ферментів і, в кінцевому результаті, 
відбувається загибель клітин, особливо в 
таких високоаеробних тканинах як клітини 
епітеліальних покривів. Загальновідомо, що 
залізодефіцитні анемії всіх типів супрово-
джуються розвитком дистрофічних пору-
шень СО дихальних та травних шляхів – 
шлунку, старовоходу, глотки, язика. Отже, 
СО носової порожнини не може бути виня-
тком в цьому переліку і тому відповідні по-
рушення в ній теж повинні мати місце. 

Як ми вже відмічали, залізо входить 
до складу фермента NO-синтази (синтета-
зи), який активізує утворення оксиду азота з 
L-аргиніну. Моноаксид азота синтезується в 
ендотелії судин і йому властива спазмоліти-
чна дія, і на сьогодні він вважається найси-
льнішим судинорозширюючим фактором 
(В.И. Покровский, Н.А. Виноградов, 2005; 
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Аlam, Akaike, 2002; van der Zander, 2002). 
Таким чином, можна передбачити, що при 
дефіциті заліза зменшується активність NO-
синтетази і відповідно зменшується проду-
кція монооксиду азота, що клінічно прояв-
ляється спазмом периферичних судин і зме-
ншенням перфузії тканин, в тому числі і 
СО. Зменшення перфузіїї збільшує дефіцит 
кисню в тканинах, погіршує клітинну енер-
гозабезпеченість і викликає метаболічний 
внурішньоклітинний ацидоз, що веде до 
розвитку дегенеративних змін в СО носа. 

Дефіцит заліза викликає порушення 
перебігу запальних процесів та захисних, 
імунних реакцій в організмі. Позаяк нині всі 
патологічні процеси, що пов`язані з інтер-
венцією в організм різних хвороботворних 
факторів, розглядаються з позицій загальної 
системної запальної реакції організму, нам 
належить прослідкувати ці особливості при 
сидеропенії. З нашої точки зору, при озені в 
умовах наявності залізодефіцитного стану 
має місце дефіцит запальної та імунної від-
повідей. Одним із факторів, що породжує ці 
дефіцити є порушення фагоцитарної актив-
ності. Пригнічення запальної реакції у СО 
носа при озені може бути пов’язане зі зме-
ншенням активності фагоцитозу, його неза-
вершеністю. В свою чергу, пригнічення фа-
гоцитарної активності при залізодефіцит-
ному стані виникає внаслідок зменшення 
продукції оксиду азоту фагоцитами. Фаго-
цити, синтезуючи внутрішньоклітинно ок-
сид азоту, застосовують його для руйнуван-
ня та знищення фагоцитованих патогенних 
бактерій. При дефіциті виробництва оксиду 
азоту буде страждати і цей механізм запа-
льного процесу та імунного захисту. 

Зниження вираженості системної запа-
льної реакції організму, що спостерігається 
при озені, супроводжується зменшення кон-
центрації церулоплазміну, які знаходяться в 
тісній взаємодії. Церулоплазмін відноситься 
до протеїнів гострої стадії запалення, головна 
роль якого полягає в його антиоксидантній 
дії. При недостатності церулоплазміну зни-
жується антиоксидантний потенціал плазми, 
активуються процеси перекісного та радика-
льного окислення ліпідів, що призводить до 
порушення клітинних мембран і розвитку де-
генеративних змін в різних тканинах, в тому 
числі в тканинах носової порожнини. 

Підсумовуючи особливості впливу 
порушень обміну заліза на гемопоез та іму-
нний стан організму, слід сказати, що дефі-
цит цього елемента викликає пригнічення 
всіх трьох факторів кровотворення – ерит-
ропоезу, лейкопоезу та тромбоцитопоезу. 
Внаслідок розвитку лейкопенії та зниження 
кількості фагоцитів страждає неспецифіч-
ний імунітет, а зменшення числа лімфоцитів 
супроводжується пригніченням продукції 
специфічних антитіл. Тобто, в результаті 
наявності залізодефіциту при озені є всі не-
охідні умови для розвитку порушень гумо-
рального та клітинного імунітету і знижен-
ня загальних та місцевих захисних особли-
востей як організму в цілому, так і слизової 
оболонки носа. З другого боку, багато авто-
рів знаходили у хворих на озену порушення 
різних компонентів, що характеризують 
стан загального та місцевого імунітету. Ці 
факти є загальновідомими і неодноразово 
відзначеними в роботах вітчизняних та іно-
земних дослідників: В.І. Діденка, А.П. Кра-
сильнікова, І.А. Крилова, Г.Г. Боговазової, 
Н.Н. Ворошилової та і інших. 

Слід відзначити, що при виконанні 
планової НДР на кафедрі ми разом з доцен-
том Р.В. Юріною вивчали деякі показники 
імунного статусу у 34 хворих на озену і до-
кументували незначне зниження кількості 
Т-лімфоцитів (в абсолютній кількості і % 
відношенні), а також зниження активації 
фагоцитарної ланки та відносне виснаження 
її резерву. Знайдено також зменшення кіль-
кості імуноглобулінів групи А, зниження 
бактерицидної активності сироватки крові 
та вмісту лізоцима. Тоді ж для лікування 
хворих був застосований левамізол, який, за 
даними літератури, стимулює Т-лімфоцити, 
фагоцитоз, бактерицидну активність сиро-
ватки крові, підвищує рівень лізоциму, і 
отримали суттєве покращення клініко-
лабораторних показників (В.М. Васильев, 
Р.В. Юрина, 1984). 

Суттєвим підтвердженням важливої 
ролі сидеропенії в патогенезі озени є експе-
риментальні дослідження И. Берната (1966), 
який викликав порушення обміну заліза у 
150 білих мишей, що перебували на дієті 
без вмісту заліза (рис, молоко), і вивчив в 
другому поколінні патоморфологічні зміни 
СО носа. Автор знайшов метаплазію цилін-
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дричного епітелію в багатошаровий плос-
кий, що часто зазнавав відторгнення. Його 
поверхня була вкрита кірочками, у підсли-
зовому шарі відмічалось фіброзне переро-
дженням сполучної тканини, круглоклітин-
на інфільтрація і зникнення слизових залоз. 
І. Бернат вважав, що отримані знахідки є 
характерними для озени і дозволяють йому 
поставити діагноз цього захворювання у 
піддослідних тварин. Але автор в жодному 
випадку не знайшов у піддослідних мишей 
типового для озени неприємного запаху. 
Тому ми не можемо погодитися з його ви-
сновком і не вважаємо, що він отримав екс-
периментальну озену. З нашої точки зору, ці 
дослідження яскраво демонструють, що де-
фіцит заліза в організмі викликає значні 
дистрофічні зміни у СО носової порожнини, 
які послаблюють її захисні властивості, що 
лише створює підґрунтя для подальшого 
розвитку озени. 

Таким чином, проаналізувавши власні 
дослідження і співставивши їх з даними літе-
ратури, ми прийшли до висновку, що у хво-
рих на озену одночасно має місце наявність 
явищ сидеропенії та інфікування порожнини 
носа клебсієлою озени. Частота виявлення 
залізодефіцитного стану та висівання клебсіє-
ли озени залежить від активності, вираженос-
ті та динаміки патологічного процесу і часті-
ше всього визначається при першій (початко-
вій) та другій (явній) стадіях захворювання і 
значно менше – при третій (регресивній). От-
же, в патогенезі захворювання рівнозначну 
роль відіграють обидва фактори як сидеропе-
нія так і інфекція. Незважаючи на те, що збу-
дником хронічного атрофічного сморідного 
риніту безсумнівно є клебсієла озени (палич-
ка Абеля-Левенберга), виникнення захворю-
вання можливе лише при наявності фонового 
процесу, яким з найбільшою вірогідністю є 
порушення обміну заліза.  
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ 

ПАТОГЕНЕЗА ОЗЕНЫ  

Васильев В.М., Науменко А.Н., Терещенко В.П. 
(Киев) 

Р е з ю м е 

На основании анализа данных литературы и 
результатов собственных исследований авторы 
получили неоспоримые доказательства одновре-
менного наличия у больных озеной явлений сиде-
ропении и инфицирования полости носа клебсиел-
лой озены. Частота выделения КО была связана со 
стадией заболевания: при первой (начальной) она 
составляла 94,8%, при второй (выраженной) – 
(89,6%) и третьей (регрессивной) – 28,5%, а в ито-
ге – у 81,7% от 338 обследованных пациентов. 
Распространение сидеропении также зависело от 
динамики патологического процесса и наблюда-
лось чаще всего у лиц с первой стадией озены 
(84,3%), меньше – со второй (82,3%) и третей 
(22,4%), что в целом равнялось 74,0%. Получен-
ные результаты позволили сделать вывод, что в 
развитии заболевания оба фактора имеют сущест-
венное значение и должны равноценно учитывать-
ся при изучении патогенеза озены. 

CLINICAL AND MORPHOLOGICAL  
BASIS OF CONCEPTION OF OZENA  

PATHOGENESIS 

Vasiliev V.M., Naumenko A,N., Tereschenko V.P. 
(Kiev) 

S u m m a r y  

According to scientific data analysis and our 
own investigations we have obtained uncontradicted 
evidence that at the patients with ozena the presence 
of sideropenia and klebsiella ozena infection of nasal 
cavity have been noticed. The frequency of KO ap-
pearance was related with the stage of the disease: at 
the first (primary) stage it consists 94.8%, at the sec-
ond one (that is more expressed) – 89.6%, at the third 
(regressive one) one is 28.5%, in common it consists 
81.7% from 338 patient population. The sideropenia 
spreading also depends on the dynamic of pathologi-
cal process. It was mostly observed at the patients 
with the first stage of ozena (84,3%), at the patients 
with the second stage it consists 82,3%, with the third 
one is 22.4%. In common it is 74,0%. The obtaining 
results let us make a conclusion, that during the dis-
ease development the both factors have significant 
importance and have to be equally taken into consid-
eration at the investigation of ozena pathogenesis.

 
 




