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Наведені в першому повідомленні ре-
зультати власних клінічних та лаборатор-
них досліджень і співставлення їх з даними 
літератури свідчить про те, що озену мож-
на вважати поліетіологічним захворюван-
ням, у виникненні якого суттєву роль віді-
грають кілька чинників. Таку точку зору 
відносно патогенезу озени підтримує ряд 
інших дослідників (Л.А. Зарицкий, К.М. 
Губина, 1977; В.П. Руденко, 1980; 
Zakrzewski, 1993; Shehata, 1996; Moore, 
Kern, 2001; Reiss, Reiss, 2002; Zhang, Li , 
Sun, 2003), які теж відносять озену до сис-
темних поліетіологічних захворювань. 
Відмічаючи важливість загальних систем-
них порушень при озені, автори не знай-
шли спільної точки зору відносно характе-
ру цих змін і вказували на різні патологічні 
процеси. Arslan (1958) відносив озену до 
групи системних колагенозів, А.І. Бікбаєва 
(1968), Р.А. Шарипов (1987) підкреслюва-
ли важливість розладу функції щитоподіб-
ної залози, В.П. Руденко (1980) – ураження 
гіпоталамусу, Nesterenko (1975) – нейрот-
рофічні зміни. 

Аргументувавши вирішальне значен-
ня сидеропенії та інфікування порожнини 
носа клебсієлою озени у виникненні цього 
захворювання, ми пропонуємо загальну 
схему патогенезу хронічного атрофічного 
сморідного риніту.  

Мета роботи полягала в обґрунту-
ванні нової концепції патогенезу хронічного 
атрофічного сморідного риніту (озени). 

Матеріали та методи 
Під нашим спостереженням з січня 

1971 до січня 2008 р. заходилось 338 хворих 
на озену у віці від 8 до 68 років з них жінок 
– 272 (80,5%), чоловіків – 66 (19,5%). 204 
(60,6%) пацієнта страждали протягом 1-10 
років, 96 осіб понад 10 років, а в цілому ж 
тривалість захворювання знаходилась у ме-
жах від 1 до 45 років. Захворіли на озену у 
віці до 20 років 290 (85,8%) обстежуваних, з 
них до 15 років – 214 осіб. Розподіл хворих 
на озену за нашою класифікацією був на-
ступним: I (початкова) стадія діагностована 
у 58 (17,2%), II (явна) – у 231 (68,3%) і III 
(регресивна) – у 49 (14,5%).  

У всім хворих виконувалось загально-
клінічне та оториноларингологічне обсте-
ження: відеоендоскопія, мікрориноскопія, 
ринопневмометрія, ольфактометрія, визна-
чення стану мукоциліарного кліренса сли-
зової оболонки порожнини носа. Спеціальні 
лабораторні методи вивчення були такими: 
бактеріологічне визначення мікробного 
пейзажу «носової порожнини, спектрофо-
тометричний біохімічний аналіз» вмісту за-
ліза у сироватці крові, комплексне патомо-
рфологічне дослідження з оглядовими гі-
стологічними та електронномікроскопічни-
ми методиками, променева і, в тому числі, 
СКТ навколоносових пазух. 

 Об’єктом нашого патоморфологічого 
дослідження були біоптати слизової оболо-
нки (СО) у 22 хворих на хронічний атрофі-
чний сморідний риніт (ХАСР) з ділянки но-
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сової перегородки на відстані 15-20 мм від 
переднього краю, отримані у них при хірур-
гічному. Для порівняння ми використали 
дані про стан СО у 22 осіб з простим атро-
фічним ринітом та у 5 здорових людей з ар-
хіву Інституту сорбції та проблем ендоеко-
логії НАН України.  

 
Результати досліджень  
та їх обговорення 
Результати проведених нами клініч-

них, бактеріологічних та біохімічних дослі-
джень дали основу для сформулювання вла-
сної концепції патогенезу озени. Головною 
передумовою нової теорії було одночасне 
виявлення у пацієнтів з хронічним атрофіч-
ним сморідним ринітом (ХАСР) двох пору-
шень – сидеропенії та інфікування порож-
нини носа клебсієлою озени. Залишилось 
розібратись в особливостях поєднання, 
співвідношення та послідовності взаємодії 
цих факторів. Ми впевнились, що один з 
них – сидеропенія викликає в організмці в 
цілому і безпосередньо в слизовій оболонці 
порожнини носа відповідні морфологічні і 
фізіологічні зміни, які створюють підгрунтя 
для дії інфекційного агента. Для вивчення 
цих змін ми виконали комплексні патомор-
фологічні дослідження, які підтвердили на-
шу точку зору відносно патогенезу озени і 
дозволили краще зрозуміти механізми роз-
витку зазначених патологічних процесів. 

Проведені дослідження показали, що 
при початковій формі озени (перша стадія) 
морфологічні порушення СО, з одного боку, 
подібні до тих, які були виявлені нами при 
простому атрофічному риніті, а з другого 
боку, до атрофічних змін СО дихальних 
шляхів, які спостерігаються у хворих при 
залізодефіцитних станах (А.А. Воробьев, 
А.С. Быков, 2003). При вираженій озені (II 
стадія) в СО були знайдені грубі і значні 
зміни всіх її елементів (покривного епіте-
лію, власної пластинки, залоз та судин), які 
мали необоротний характер. Глибина і 
складність виявлених дистрофічних змін 
СО свідчили про те, що їх виникнення було 
обумовлене не тільки місцевими, а насам-
перед – загальними порушеннями в органі-
змі.  

Як відомо, при озені епітелій СО по-
рожнини носа метаплазується з війчастого в 

багатошаровий плоский на більшому чи ме-
ншому протязі залежно від ступеня вираже-
ності захворювання. Підґрунтям відмічених 
метапластичних змін є патологія клітинного 
поділу і диференціювання базальних (кам-
біальних) клітин. Ці явища суттєво детермі-
новані проявами сидеропенічного синдро-
му, а саме – порушеннями аеробних енерге-
тичних та біосинтетичних процесів. За та-
ких обставин наявний енергодефіцит скеро-
вує диференціювання епітелію у бік такого 
його різновиду, якому властивий переважно 
анаеробний шлях метаболізму, тобто – 
сплощеного.  

При прогресуванні захворювання (ІІ-
ІІІ стадії озени) у власне СО порожнини но-
са виявлялись значні дистрофічні перетво-
рення, грубий склероз, при якому практич-
но були відсутні еластичні волокна і типо-
вими ставали осередки гіалінозу; круглоклі-
тинні запальні інфільтрати мали низький 
вміст лімфоцитів і визначались в окремих 
локусах тільки при початковій формі (I ста-
дії) озени. Одночасно в мікросудинах та ка-
вернозних утвореннях СО порожнини носа 
ми спостерігали патологічні зміни, які про-
гресували від початкової до вираженої й 
регресивної форм ХАСР. Стінки судин 
склерозуються, що часто призводить до їх 
спустошення. Значно страждає насамперед 
ендотелій судин, який в багатьох місцях ви-
глядає різко зміненим, зморщеним і схожим 
на кострубату щітку за рахунок великої кі-
лькості люмінальних цитоплазматичних 
відростків. Капілярна сітка місцями спада-
ється, в інших відділах відбувається навпа-
ки її розширення. Просвіт мікросудин 
вщерть заповнений еритроцитами, які зли-
паються між собою, утворюючи еритроци-
тарний сладж, що порушує прохідність мік-
росудин, обмежує приток крові до осередків 
альтерації і перешкоджає перебігу запальної 
відповіді. Щодо слизових залоз при озені, 
то, крім зменшення їх кількості, були знай-
дені значні перетворення, які характеризу-
вались переважанням серозних клітини з 
дрібними гранулами, котрі не характерні 
для незміненої СО порожнини носа і свід-
чать про трансформацію біохімічних влас-
тивостей слизу. 

На користь прогресування глибоких 
дистрофічних та власне атрофічних проце-
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сів у покривному епітелії СО порожнини 
носа свідчать виявлені нами типові осеред-
ки низького вмісту РНК та ДНК, бо це не-
прямо документує низький рівень синтезу 
білка, а також свідчить про патологію клі-
тинного поділу епітеліальних структур.
 Виходячи з відомої ролі фосфатаз у 
забезпеченні перебігу метаболічних проце-
сів в організмі загалом і на рівні клітинних 
популяцій, зокрема, ми дослідили актив-
ність кислої, лужної та аденозинтрифосфа-
тази (АТФ-ази). З’ясувалось, що у клітинах 
метаплазованого покривного епітелію СО 
порожнини носа при озені практично відсу-
тня активність лужної фосфатази та АТФ-
ази. При цьому активність кислої фосфатази 
виявлялась з наочною частотою. Цей факт є 
цілковито очікуваним з огляду на відоме 
переважання у сплощеному епітелії анаеро-
бних механізмів енергозабезпечення над 
аеробними.  

В цілому, виявлені нами грубі дис-
трофічні зміни морфологічної будови всіх 
структур СО перегородки носа при II стадії 
озени в якісному і кількісному відношенні 
значно відрізняються від аналогічних змін 
при простому хронічному атрофічному ри-
ніті. На наш погляд це свідчить про пригні-
чення біосинтетичних процесів і, насампе-
ред, відображається в суттєвому порушенні 
клітинного поділу, спричиняє дефіцит запа-
льної та імунної відповідей. Як відомо, не-
специфічна запальна та імунна відповіді, як 
захист від інфекцій, діють синергічно. Де-
фіцит (недостатність) у будь-якому з цих 
процесів часто призводить до підвищеної 
сприйнятливості дії патогенних мікроорга-
нізмів і проявляється клінічно у вигляді ре-
цидивуючих, важко виліковуваних інфек-
ційних хвороб, що в нашому конкретному 
випадку є важливим, спонукаючим факто-
ром розвитку озени. 

Отже, обґрунтувавши вирішальну 
роль гіпосидерозу та інфекції в патогенезі 
озени, ми вважаємо, що кожен з відмічених 
нами патологічних чинників має суттєве 
значення, але окремо, з позицій одного з 
них (сидеропенії або інфекції), неможливо 
представити виникнення озени. Цю думку, 
крім висловлених раніше положень, допо-
магають аргументувати наші обстеження 
двох невеликих за числом груп пацієнтів з 

відомими патологічними станами – гіпоси-
дерозом та інфікуванням порожнини носа 
КО. 

В І-у групу увійшли 14 осіб, у яких 
при випадкових мікробіологічних дослі-
дженнях була виділена у вмісті з порожни-
ни носова культура КО. При клінічному та 
лабораторному обстеженні цих хворих в 
порожнині носа у них не було виявлено жо-
дних типових проявів озени. Після прове-
дення курсів антибіотикотерапії (цефалос-
порини, фторхінолони, 10-12 діб) КО у ви-
діленнях з порожнини носа більше не вияв-
лялась. Нам вдалося простежити долю цих 
пацієнтів протягом 6-12 міс, і в подальшому 
ні клінічних симптомів озени, ні наявності 
КО при контрольних мікробіологічних до-
слідженнях виявлено не було. При біохіміч-
них аналізах вміст заліза в сироватці крові 
був нормальним, і ця обставина, на наш по-
гляд, мала вирішальне значення. Ми вважа-
ємо, що виникненню озени в даних випад-
ках завадила відсутність сидеропенії як фо-
нового процесу і, відповідно, відсутність 
патологічних змін у носовій порожнині, які 
супроводжують сидеропенію. 

Другу групу обстежуваних складали 
36 осіб з порушенням обміну заліза і яви-
щами сидеропенії, яких ми консультували в 
поліклініці Інституту гематології та транс-
фузіології АМН України. Це були хворі, у 
яких виникнення сидеропенії було 
пов’язане з впливом інших факторів: токси-
чною дією професійних шкідливостей, тяж-
ким перебігом вагітності та пологів, хроніч-
ною крововтратою (виразкова хвороба шлу-
нку та 12-палої кишки, неспецифічний ви-
разковий коліт), порушеннями обміну речо-
вин. Ми провели у них клінічне обстеження, 
огляд ЛОР-органів та бактеріологічні дослі-
дження вмісту носової порожнини на пред-
мет визначення КО. За результатами клініч-
ного обстеження у 14 з них патології в но-
совій порожнині не було виявлено. У 22 па-
цієнтів мали місце різні за вираженістю суб-
атрофічні зміни СО порожнини носа, але 
типові симптоми озени були відсутні. При 
бактеріологічному дослідженні носового 
секрету КО не була знайдена жодного разу. 
З нашої точки зору, розвитку озени у цієї 
групи хворих завадила відсутність в носовій 
порожнині збудника хвороби – палички 
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Абеля-Левенберга. На наш погляд, резуль-
тати обстеження осіб цих двох, ніби набли-
жених до озени груп ще раз об’єктивно де-
монструють, що окремо як гіпосидероз без 
наявності КО, так і інфікування носової по-
рожнини КО (але без проявів сидеропенії) 
не приводить до розвитку озени.  

Таким чином, всі наведені нами аргу-
менти дають можливість зробити єдиний 
висновок, що озена є наслідком дії на орга-
нізм двох патогенних факторів – порушення 
обміну заліза та інфекційного агента. Фор-
мулюючи нову концепцію патогенезу озени, 
ми насамперед обґрунтували послідовність 
впливу на організм та на СО порожнини 
носа двох цих факторів. 

Первинним ми вважаємо розвиток за-
лізодефіцитного стану, і його першочерго-
вість в цьому процесі цілком пояснюється 
низкою вже зазначених раніше обставин. 
Для повноти сприймання виділимо ці особ-
ливості в окрему групу. Вони є наступними: 

− озена не виникає при потраплянні 
збудника хвороби на здорову, незмінену СО 
порожнини носа; 

− сидеропенія є поліетіологічним ста-
ном, для розвитку якого існує багато при-
чин; 

− наявність в організмі порушень об-
міну заліза обумовлює виникнення відпові-
дних як загальних так і місцевих дистрофі-
чних змін СО порожнини носа; 

− порушення в СО порожнини носа 
при сидеропенії характеризуються появою 
морфологічних та функціональних розладів, 
які змінюють її стан таким чином, що вона 
стає вразливою до дії інфекційного фактору. 

Отже, у відповідності з представлени-
ми даними схема та послідовність дії пато-
генетичних факторів, що викликають озену, 
можуть бути наступними: порушення обмі-
ну заліза – сидеропенічний стан з усіма мо-
жливими проявами на СО порожнини носа 
– інфікування порожнини носа клебсієлою 
озени – розвиток повного симптомокомпле-
ксу захворювання – озена. Тому ми дійшли 
до висновку, що озена – це «інфікований 
гіпосидероз». Головні положення нашої 
концепції патогенезу озени полягають в на-
ступному: 

− збудником захворювання є клебсієла 
озени (бацила Абеля-Левенберга); 

− джерелом інфекції слугує хворий на 
озену; 

− первинний патогенетичний процес – 
це сидеропенічний стан; 

− порушення обміну заліза викликає 
дистрофічні, атрофічні та метапластичні 
зміни в СО носової порожнини; 

− потрапляння на послаблену слизову 
оболонку порожнини носа клебсієли озени 
спричиняє до її інфікування і розвиток за-
хворювання. 

З урахуванням отриманих нами даних 
клінічних, лабораторних та морфологічних 
досліджень та беручи до уваги результати 
аналізу літературних джерел, ми представ-
ляємо узагальнену схему нашої концепції 
патогенезу озени. 

Отже, як показано на представленій 
схемі, перший напрямок виникнення озени 
пов’язаний з впливом на організм порушен-
ня обміну заліза. Він складається з послідо-
вної дії наступних ланок патологічного 
процесу. Згідно із запропонованою схемою, 
першою ланкою – первинним (пусковим) 
моментом розвитку захворювання ми вва-
жаємо порушення обміну заліза, яке вини-
кає внаслідок переважання витрат заліза над 
його надходженням в організм, шо 
пов`язано з наявністю відповідних  зовніш-
ніх причин та внутрішніх розладів. Найчас-
тішою і найвірогіднішою його причиною є 
недостатність заліза в продуктах харчуван-
ня. Підвищені втрати цього елементу 
пов`язані з частими кровотечами, рясними 
місячними у жінок, зростанням потреб залі-
за в пубертатному періоді, в часи активного 
росту організму, при вагітності та патологі-
чних пологах, що супроводжувались тяж-
кими кровотечами і розвитком гострої та 
хронічної залізодефіцитної анемії. Наступ-
ною причиною слід вважати порушення 
всмоктування та засвоєння заліза в кишеч-
нику у зв`язку зі зниженням кислотності 
шлунку, розлади процесів транспортування 
та  утилізації заліза в депо організму, гене-
тично детерміновані порушення обміну за-
ліза, внутрішньосудинний гемоліз та ін. 

Наступним патологічним явищем 
(другою ланкою) є розвиток сидеропенічно-
го стану, який породжує виникнення цілого 
симптомокомплексу розладів загального та 
місцевого характеру, які ми детально опи-



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5, 2008 29

сали раніше.  Головними з них ми вважаємо 
наступні: 

− порушення енергозабезпеченості 
тканин організму; 

− зниження активності ферментних 
систем; 

− розлади біосинтетичних процесів; 
− порушення метаболізму тканин. 
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Третя ланка – це порушення клітинно-
го поділу; системний спазм периферичних 
судин внаслідок зменшення рівня головного 
спазмолітика – монооксиду азота; дефіцит 
запальної відповіді, дефіцит клітинного та 
гуморального імунітету за рахунок зміни 
фагоцитарної активності та пригнічення 
продукції специфічних антитіл. 

Четверта ланка стосується механізмів 
розвитку патологічних змін беспосередньо в 
СО порожнини носа. Вона починається з 
порушень детермінованості диференцію-
вання камбіальних епітеліальних клітин в 
бік появи сплощеного епітелію, в метаболі-
змі якого домінують анаеробні механізми.  
Наступні зміни характеризуються виник-
ненням атрофії СО порожнини носа, яви-
щами плоскоклітинної метаплазії епітелію, 
морфо-функціональними розладами в сли-
зових залозах та фіброзними змінами під-
слизового шару. 

П’ята ланка – виникнення функціо-
нальних змін слизової оболонки порожни-
ни носа, які полягають в порушенні муко-
циліарного кліренсу та виникненні місце-
вих імунних розладів, що пов’язано з 
морфологічною перебудовою СО та з 
впливом залізодефіцитного стану на захи-
сні місцеві та загальні фактори організму. 
Ця ланка патогенезу полягає в зниженні 
рівнів лізоциму, В-лізинів та компонентів 
системи комплементу, у дисбалансі вмісту 
деяких імуноглобулінів, в тому числі зі 
зниженням рівня Ig A в периферичній 
крові та у виділеннях з носової порожни-
ни, у порушенні фагоцитарної активності 
нейтрофілів та зменшенні кількості В- і Т-
лімфоцитів. 

Слід зазначити, що ряд описаних міс-
цевих та загальних порушень відбувається 
як в залежності одна від одної, так і парале-
льно, взаємопов`язано, підсилюючи вплив 
кожної з них. Таким чином відбувається 
становлення першого напрямку в розвитку 
озени, пов`язаного з виникненням сидеро-
пенії, як «підготовчого» процесу, і форму-
вання фонового стану, що створює необхід-
ні умови для впливу інфекційного агенту. 
Це інфікування залежить частіше всього від 
чисто випадкових обставин, які полягають у 
прямому контакті особи, котра має сидеро-
пенію, з хворим на озену у вираженій формі 

хвороби (І та ІІ стадії) з наявністю КО у но-
совому секреті й активно виділяє цього збу-
дника у навколишнє середовище.  

Такий складний і етапний процес роз-
витку озени пояснює майже всі особливості 
клінічного її перебігу і, зокрема, незначну 
розповсюдженість захворювання. Зменшен-
ня кількості нових випадків озени за останні 
роки, на  наш погляд, пояснюється змен-
шенням числа хворих з порушенням обміну 
заліза, що пов`язано з покращанням життє-
во-побутових умов.  Наша точка зору  під-
тримує дослідників, які дивляться на озену 
як на соціальне захворювання, що свідчить 
про необхідність проведення профілактич-
них оглядів соціально неспроможних груп 
населення.  

Отже, результати проведеного нами 
аналізу власних досліджень та численних 
даних літератури дозволяють запропону-
вати нову концепцію патогенезу озени. 
Виходячи з того, що при цьому захворю-
ванні одночасно виявляються явища сиде-
ропенії та інфікування порожнини носа 
КО,  слід при розгляданні питань патоге-
незу озени врахувати обидва ці чинники. 
Ми переконались в  існуванні відповідної 
послідовності дії згаданих факторів. Ви-
вчення механізмів впливу і взаємозв`язку 
гіпосидерозу та інфекції дозволяє зробити 
висновок, що в патогенезі озени початко-
вий етап пов’язаний з виникненням пору-
шень обміну заліза, які створюють відпо-
відне підґрунтя для дії інфекційного аген-
та у вигляді загальних розладів організму 
та місцевих змін СО порожнини носа. На-
ступний етап розвитку зхворювання зале-
жить від потрапляння  збудика в носову 
порожнину. Цим збудником, безсумнівно, 
є КО, але, знову ж таки, ми підкреслюємо, 
що його дія можлива лише при наявності 
попереднього підготовчого періоду, яким 
є сидеропенія. Вплив КО на послаблену 
гіпосидерозом СО порожнини носа при-
зводить до  розвитку озени. Тому ми вва-
жаємо, що наведені нами аргументи дають 
можливість сформулювати нову концеп-
цію патогенезу цього захворювання як 
процесу, що виникає внаслідок послідов-
ного впливу на організм гіпосидерозу та 
інфекції, і назвати озену «інфікованим гі-
посидерозом».  
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Висновки 
1. В патогенезі озени задіяні і мають 

вирішальне значення два фактори – пору-
шення обміну заліза (сидеропенія) та інфі-
кування порожнини носа клебсієлою озени, 
які одночасно виявляються у переважної 
більшості таких хворих. 

2. Початковий етап розвитку озени 
пов`язаний з виникненням порушень обміну 
заліза, які створюють відповідне підґрунтя 
для дії інфекційного агента у вигляді зага-
льних розладів організму та місцевих  мор-
фологічних і функціональних змін в слизо-
вій оболонці порожнини носа. 

3. Заключна стадія патогенезу озени 
залежить від дії інфекційного фактору і на-
стає лише за умови потрапляння його на 
«підготовлену», послаблену слизову оболо-
нку пацієнта. Збудником захворювання, 
безсумнівно, є паличка Абеля-Левенберга – 
клебсієла озени. 

4. Розвиток хронічного атрофічного 
сморідного риніту, що відбувається в ре-
зультаті послідовного впливу на організм 
гіпосидерозу та інфекції, дає можливість 
класифікувати озену як «інфікований гіпо-
сидероз».  
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ 

ПАТОГЕНЕЗА ОЗЕНЫ 
Сообщение 2. Озена –  

«инфицированый гипосидероз» 

Васильев В.М., Науменко О.М.,  
Терещенко В.П. (Киев) 

Р е з ю м е  

На основании результатов собственных ис-
следований и сопоставления их с данными литера-
туры предлагается новая концепция патогенеза 
озены как «инфицированного гипосидероза», ко-
торая базируется на том, что у больных хрониче-
ским атрофическим зловонным ринитом одновре-
менно имеют место явления гипосидеропении с 
инфицированием полости носа клебсиеллой озены. 
Считается, что при возникновении заболевания 
первичным фоновым процессом является наруше-
ние обмена железа, вызывающее в организме со-
ответствующие общие нарушения и местные (в 
слизистой оболочке полости носа) морфологиче-
ские и функциональные изменения, которые соз-
дают благоприятные условия для воздействия ин-
фекционного фактора и последующего развития 
озены. 

CLINICALLY-MORPHOLOGIC  
BASIS OF THE CONCEPT OF OZENA  

PATHOGENESIS 
Report 2. 

 Ozena as the infected hyposiderosis 

Vasil’ev V.M., Naumenko O.M.,  
Tereshchenko V.P. (Kiev) 

S u m m a r y 

On the basis of  the results of the own studies 
and compartments with literature data the new con-
cept of ozena pathogenesis is proposed. In its base 
lays the fact that in the patients with the chronic 
atrophic stench synchronously has place the phe-
nomenon of hyposiderophenia with infection of 
nasal cavity by Klebsielleae ozena. It is considered 
that at arising of the disease the primary back-
ground process is the disturbance in iron inter-
change, which cause the corresponding common 
and local (in the nasal cavity mucosa) disturbances 
in the organism. The last ones are followed by mor-
phologic and functional alterations that create the 
favorable conditions for the influence of the infec-
tive factor and development of ozena. 

 
 

 




