
Ozonbehandling - För bra för att vara sant? 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning. 
Ozon (O3) gas som upptäckts på mitten av artonhundratalet är en molekyl bestående av tre atomer 
syre. Ozonterapi har använts och studerats i mer än ett sekel. Effekterna är bevisade, konsekventa, 
säkra och med minimala och förebyggbara biverkningar. Medicinsk O3 används för att desinficera 
och behandla sjukdomar. O3  dödar bakterier, virus, svampar, jäst och protozoer, stimulerar 
syremetabolism och blodcirkulation, aktiverar antioxidativa mekanismer  samt aktiverar 
immunsystemet. Ozon är toxiskt för lungepitel och ögon, pga av låg aktivitet av antioxidanter  i 
dessa vävnader. Det ges därför främst som intrevenös infusion, antingen direkt i blodet, som 
ozniserad koksaltlösning eller med s.k. major autohemoterapi, dvs att man tar ut en mängd blod ur 
kroppen som ozoniserat extrakorporalt, för att sedan infunderas tillbaka igen. Detta kan göras från 
upp  till 30 gånger i rad, beroende på behandlingstradition och behandlingsmål. De flesta gör det 
dock endast en gång. Man kan också ta ut en mindre mängd blod, som ozoniseras för att sedan 
injiceras intramuskulärt. Detta kallas minor autohemoterapi. Rektal applikation är enkel att utföra, 
har goda kliniska effekter och kan också genomföras av patienterna själva i deras hem.  Gasen kan 
injiceras intramuskulärt vid muskelskador, paravertebralt vid ryggont, i leder vid ledproblem samt 
direkt in i diskbråck under röntgengenomlysning som ett säkert och billigt alternativ till operation. 
Ozon används också flitigt som skönhetsbehandling topicalt, som subcutana injektioner samt 
ozonbad. Det förekommer också flitigt inom odontologin inom kariesbekämpning och bekämpning 
av odontologiska infektioner. Man kan innesluta drabbade kroppsdelar i ozongasbad och på detta 
sätt bekämpa infektioner och förbättra sårläkning. Man kan också behandla med ozonkräm och 
ozonolja. I denna litteratursammanställning sammanfattas 76 kliniska studier, varav 55 är 
kontrollerade  11 dubbelblinda randomiserade studier. 30 av studierna är prospektiva och 
randomiserade, men icke blindade . 75 av de 76 studierna visar statistiskt signifikanta resultat, eller 
positiva resultat jämfört med ingångsstatus och/eller förväntad prognos. Behandlade tillstånd är 
hjärtsvikt, koronär och perifer kärlsjukdom, diabetes, diabeteskomplikationer, ebola, burullisår, 
hepatit, atypiska pneumonier, svampinfektioner, infektioner i tandkött och munhåla, genitouretala 
infektioner, fibromyalgi, reumotoid artrit, multipel skleros, ulcerös colit, peritonit, pankreatit, 
magsår, bakteriell vaginos, placentainsufficiens, förebyggande behandling vid prostataoperationer, 
urinvägsinfektioner, kroniska sår, brännskador, venösa bensår, traumatiska sårskador, lungemfysem, 
cancer, osteonekros i käken, diskbråck, spondylos, spondýlolistes, knäartros, käksmärtor, 
vestibulococheära problem, autonom dysregulering och huvudvärk. Det kan också användas som 
anti-aging och som allmänt prestationsökande medel inm idrott mm. Ozon är inte dopingklassat, 
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men reinfusion > 100 ml blod är inte tillåtet enligt WADA. 

Vi går också igenom möjliga verkningsmekanismer samt en del om ozonbehandlingens historik.  

Summary in English
The gas Ozone (O3) was discovered in the mid-nineteenth century. It consists of three 
atoms of oxygen. Ozone therapy has been used and studied for more than a century. The 
effects are proven, consistent, safe and with minimal and preventable side effects. Medical 
O3 is used to disinfect and treat diseases. O3 kills bacteria, viruses, fungi, yeast, and 
protozoa, stimulates oxygen metabolism and blood circulation, activates antioxidant 
mechanisms and activates the immune system. Ozone is toxic to lung epithelium and 
eyes, due to low activity of antioxidants in these tissues. Therefore, it is mainly given as an 
intravenous infusion, either directly in the blood, as an ozonized saline solution. It can also 
be given as so-called. major autohemotherapy, taking out a 50-200 ml blood from the body 
which will be ozonized extracorporeally, then infusing it back again. This can be done 
from1 to up to 30 times in a row, depending on the treatment tradition and treatment goals. 
However, most do it only once. There is also a version called EBOO, where you ozonize 
3-5 liters of blood continuously extracorporeally.  Yet another method is to take out a small 
amount of blood(5-10 ml), which is ozonized, and then injected intramuscularly. This is 
called minor autohemotherapy. A rectal application is easy to perform, has good clinical 
effects and can also be performed by the patients themselves in their home. The gas can 
be injected intramuscularly in case muscle damage and muscle pain, paravertebrally when 
treating back pain, in joints and directly into disc herniations under x-ray supervision as a 
safe and inexpensive alternative to surgery. Ozone is also widely used as a topical beauty 
treatment. You can also treat wrinkles with subcutaneous injections and ozone baths. It is 
also used in dentistry, treating caries and combating dental infections. One can enclose 
affected body parts in ozone gas baths in order to combat infections and improve wound 
healing. Ozone cream and ozone oil can also be used for this purpose. 
In this literature review, 76 clinical studies are summarized, of which 55 are controlled, 11 
double-blind randomized studies. 30 randomized, but not blinded, 14 non-randomize but 
controlled and 21 non-controlled case series. 75 of the 76 studies show statistically 
significant results, or positive results compared to the entry status and/or expected 
prognosis. Treated conditions are heart failure, coronary vascular disease, peripheral 
vascular disease, diabetes, diabetic complications, ebola,  ulcers, hepatitis, atypical 
pneumonia, fungal infections, infections of the gums and the oral cavity, genital infections, 
fibromyalgia, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, ulcerative colitis, peritonitis, 
pancreatitis, gastric ulcers , bacterial vaginosis, placental insufficiency, preventative 
treatment for prostate surgery, urinary tract infections, chronic ulcers, burns, venous leg 
ulcers, traumatic wounds, pulmonary emphysema, cancer, osteonecrosis of the jaw, 
herniated disc, spondylosis, spondylolisthesis, osteoarthritis, jaw pains, vestibulococheära 
problems, autonomic dysregulation, and headache. It can also be used as anti-aging and 
as a general performance-enhancing agent in sports etc. Ozone is not on WADA´s anti-
doping list, but reinfusion> 100 ml of blood is not permitted.
We also review possible mechanisms of action and the history of ozone treatment. 

Metodik 
Nedanstående litteratursammanställning angående kliniska studier är författad under tidsnöd vilket 
har medfört att en mängd smärre fel och brister kan ha smugit sig in här och där.Trots detta har jag 



ha hunnit få med hela 85 kliniska studier, de flesta randomiserade och placebokontrollerade.  
Litteraturinsamlingen har dels gått via PubMed, dels via privata kontakter, framförallt den ledande 
Ozonforskaren , Professor Jevgenij Nazarov från Odessa i Ukraina. Många av artiklarna är 
författade på ryska resp. kinesiska och har endast publicerats på PubMed med ganska bristfälliga 
sammanfattningar på engelska. Originaltexterna är förutom att vara oläslig för undertecknad utan 
hjälp av tolk också sällan tillgängliga på våra universitetsbibliotek. Jag har ändå valt att ta med så 
mycket som möjligt från dessa texter i min strävan efter att vara så fullständig som möjligt.  

Introduktion 
Hur många skulle tacka nej till en behandling som har en bakterie- virus och svampdödande effekt 
samtidigt den  förbättrar blodcirkulationen, hårväxt, hudens elasticitet, syrsättningen av vävnader, 
immunkompetensen, mitokondriernas arbetsförmåga, och stimulerar nybildning av stamceller? 

Dessutom nästan helt utan biverkningar? 

Om detta vore ett patenterbart preparat skulle det sannolikt vara en världssensation. Nu råkar det 
vara en väletablerad, icke-patenterbar behandling som använts i mer än 100 år i stora länder som 
USA, Kina, Ryssland, Italien, Spanien, Tyskland, Kuba, Brasilien, Schweiz, Ukraina Österrike mm 
av 10 000 tals terapeuter dagligen. Biverkningsfrekvensen ligger på 7 per 100 000 behandlingar och 
samtliga dessa är av lindrig natur[1]. 

Användningen av ozon [O3] gas som en terapi i alternativ medicin har lockat till sig skepsis bland 
många på grund av dess instabila molekylstruktur. Men stora volymer av forskning har visat att O3: 
s dynamiska resonansstrukturer kanaliserar fysiologiska interaktioner som är användbara för att 
behandla en mängd patologiska tillstånd.  O3 har visat sig kunna bidra i behandling av sjukdomar i 
hjärt-kärlsystemet, mag-tarmkanalen, genitourinala systemet, centrala nervsystemet, 
muskuloskeletala systemet, infektionssjukdomar, autoimmuna sjukdomar, subkutan vävnad och 
perifera vaskulära sjukdomar.  

Historik 
Gasen Ozon [O3]  upptäcktes under 1840-talet, och snart kom det vetenskapliga samfundet på att 
det inte bara var en av många andra gaser i jordens atmosfär. O3 är mycket vattenlöslig oorganisk 
molekyl bestående av tre syremolekyler. O3: s inneboende instabila molekylstruktur gör det svårt 
att uppnå höga koncentrationer. O3 reagerar snabbt och lätt med sig själv eller vatten. Således var 
det initialt problematiskt att uppnå de nivåer som behövdes för att kunna nå en terapeutisk effekt. 
[2] 

O3 fungerar till stor del som en s.k. prodrug, dvs det är oftast inte själva ozonet som skapar de 
medicinska effekterna utan andra molekyler som uppstår vid växelverkan med ozon vilket 
stimulerar en endogen reaktionskaskad. Å andra sidan är det svårt att klassificera O3 som enbart en 
prodrug på grund av dess förmåga att interagera direkt med fosfolipider, lipoproteiner och 
cellmembraner hos bakterier och viruskapsider.  

Trots de många fördelarna beror O3-toxicitet och kliniskt effekt på hur och i vilke dos man 
administrerar O3. [2,3,5,6] En av de viktigaste kontraindikationerna för  O3-exposition är inandning 
i lungorna. Direktkontakt med O3 på ögon och lungor kontraindicerat på grund av de låga 
antioxidantfunktionerna i dessa organ. [7] 

O3 används också inom tandvård för att behandla sjukdomar i munhålan/käkarna, samt karies. O3 
har också visat sig vara ett desinfektionsmedel för dricksvatten och sterilisering av medicinska 
instrument.  



Hur Ozon kan administreras 
O3-terapi kombinerar en blandning av syre [O2] -O3 med ett varierat terapeutiskt intervall [10-80 
µg / ml gas per ml blod] .[6-8] Hur man administrerar O3 beror på behandlingsmål och indikation. 
Det mest populära sättet att administrera  O3 är autohemotransfusion [O3-AHT]. O3-AHT har vuxit 
i popularitet eftersom det möjliggör att en förutbestämd mängd blod att tas ut ur kroppen, som 
sedan  mixas med en bestämd sammansättning  av O2-O3 för att sedan infunderas tillbaka igen . 
Den Österrikiska läkaren Johan Lahodny har introducerat en metod. där denna behandling upperpas 
upp till tio gånger i rad, med anekdotiska förbättringar av resultaten. Extrakorporeal 
blodoxygenering och ozonering [EBOO] är en annan  liknande teknik. Målet är också här att uppnå 
en högre behandlad blodvolym än 200-300 ml som ses i O3-AHT. I de flesta fall behandlar man i 
dessa fall 4-5 liter blod med en blandning av O3 och O2 [7]. 

Andra behandlingsmetoder innefattar  intramuskulär injektion, intradiskal injektion och 
paravertebral injektion. Rektal insufflation av O2-O3 är en annan vanlig administreringsmetod. 
Man har också administrerat ozon nasalt, tubalt, oralt, vaginalt, vesikalt, pleuralt och 
inraperitonealt. Kutan exponering har också visat goda resultat och kan uppnås genom att försegla 
kroppsdelen i en kammare eller påse och därefter insufflera blandningen med  O2-O3. Intravenös 
infusion med O3 mättad koksaltlösning används mycket i Ryssland. I framförallt USA har man 
också använt långsam injektion intravenöst med en O2/O3 gasblandning. 

Verkningsmekanismer 

1. Kompensatorisk ökning av Antioxidantkapacitet 
Vid behandling med O3 initieras en mångfacetterad endogen kaskad som frigör biologiskt aktiva 
substrat som svar på den övergående och måttliga oxidativa stress som O3 inducerar. O3 kan orsaka 
denna milda oxidativa stress på grund av dess förmåga att upplösas i den vattenhaltiga 
komponenten av plasma.[9] Genom reaktion med fleromättade fettsyror [PUFA] och vatten bildar 
O3 väteperoxid [H2O2], en reaktiv syreart [ROS] . Samtidigt bildar O3 en blandning av lipid-
ozoneringsprodukter [LOP] .[10] De LOP som skapats efter O3-exponering innefattar 
lipoperoxylradikaler, hydroperoxider, malonyldialdehyd, isoprostaner och 4-hydroxynonenal [4-
HNE]. Måttlig oxidativ stress orsakad av O3 ökar aktiveringen av den transkriptionsfaktor som 
medierar Nuclear Factor-Erythroid-relaterad faktor 2 [Nrf2]. Nrf2s domän ansvarar för att aktivera 
transkriptionen av Antioxidant Response Elements [ARE]. Vid induktion av ARE transkription ökas 
bildningen av antioxidant enzymer. De antioxidant enzymer som skapas innefattar, men är inte 
begränsade till, superoxiddismutas [SOD], glutationperoxidas [GPx], glutation-S-transferas [GST], 
katalas [CAT], hemeoxysas-1 [HO-1], NADPH- kinonoxidoreduktas [NQO-1], Heat Shock 
Proteiner [HSP] och fas II-enzymer för läkemedelsmetabolism. Många av dessa enzymer fungerar 
som fria radikal scavengers och är kliniskt relevanta för en mängd olika sjukdomar.[10] 

O3, liksom andra medicinska gaser, t ex kolmonoxid [CO] och kväveoxid [NO], har olika effekter 
beroende på mängden av gas och cellens redoxstatus. Det finns ett komplext förhållande mellan 
dessa tre medicinska gaser, eftersom O3 ökar produktioen av HO-1, även refererad till som HSP av 
32 kPa [Hsp32], [11] enzymet som är ansvarigt för CO-bildning och nedregulerar NO-syntas, som 
genererar NO. Vidare uppreglerar O3 expressionsnivåerna av Hsp70, som i sin tur är strikt relaterat 
till HO-1. O3 kan komma att få en roll i Hsp-baserad diagnostik och behandling av sjukdomar som 
hänger samman med abnorm bildning av fria radikaler. HO-1 degraderar hem, som kan vara giftigt 
beroende på den mängd som produceras, till fritt järn, CO och biliverdin [en prekursor av bilirubin], 



en neutralisator av oxidativ och nitrosativ stress på grund av dess förmåga att interagera med NO 
och reaktiva kvävearter.[12.13]  

Det är klart att Heat Shock Responset [HSR] ger ett cytoprotektivt tillstånd under inflammation, 
cancer, åldrande och neurodegenerativa störningar.[14] Med tanke på sina omfattande 
cytoprotektiva egenskaper är HSR nu ett attraktivt mål för utveckling av nya farmakologiska 
substanser. [2].  Hsp70 är involverad i co- och post-translationell veckning, kvalitetskontroll av 
missveckade proteiner, [14] veckning och montering av de novo-proteiner i makromolekylära 
komplex, såväl som anti-aggregering, proteinåtervinning , och nedbrytning.[16] HO-isoformer 
erkänns som dynamiska sensorer av cellular oxidativ stress och regulatorer av redoxhemostas 
genom hela det fylogenetiska spektret. Effekten av O3 på dessa cellaktiviteter fortsätter att 
utvärderas. Hormesis är en potent, endogen försvarsmekanism mot  dödliga ischemiska och 
oxidativa attacker mot multipla organsystem.[14] O3 kan ha en hormonell roll vid reglering av de 
antiinflammatoriska och proinflammatoriska effekterna av CO, inklusive prostaglandinbildning 
besläktad med NO, vilken har varit visat sig utöva några av sina biologiska effekter genom 
modulering av prostaglandin-endoperoxidsyntasaktivitet.[16] Inhiberande HO-aktivitet förhindrar 
CO-biosyntes och dess nedströms effekter [16]; Effekten av O3 på denna kaskad är ännu inte 
fastställd. 

Djurmodeller har visat på fördelaktiga effekter av profylaktisk O3-terapi vid kontroll av 
åldersrelaterad oxidativ stress.[18, 19] Bevis gavs för att visa att låg O3-dosadministration gav 
positiva effekter på åldersrelaterade förändringar i hjärtat och hippokampus på råttor. Ytterligare 
forskning har utförts som ger utrymme för spekulation över  att O3-terapi kan påverka mekanismer 
som är inblandade i att återbalansera det dysreglerade redoxtillstånd som uppstår vid ökande ålder.
[20] Man lyckades visa en tydlig minskning av lipid- och proteinoxidationsmarkörer, minskning av 
lipofuskindepositioner, återställande av glutation [GSH] nivåer och normalisering av GPx-aktivitet i 
åldrad hjärtvävnad. O3 visades reducera åldersrelaterade energifel i hjärtat och hippocampus hos 
råttor. Forskare misstänker att en färbättring av den hjärtcytocoliska kalciumnivån  och 
återställandet av försvagad Na + -K + ATPas-aktivitet i respektive hjärta och hippocampus var 
associerade med de förbättringar som visades.[20] 

I hopp om att uppnå en förnimmelse av de möjliga toxiska komponenterna i samband med O3-
terapi gjordes en studie för att bedöma omfattningen av lesioner på Humana Hematiska 
Mononukleära Celler [HHMC], humant tymepitel, murina makrofager, mus-splenocyter och B16 
melanom-murina celler. Ett signifikant fyndvar att Hsp70 uppvisade en O3-inducerad ökning av 
biosyntesen i HHMC. Hsp70s bildas som svar på termisk chock och andra stressorer för att klara 
den skada som stimulerar deras biosyntes.[20] Dessutom stimulerar de flera immunsvar i 
lymfocyter och makrofager. Studien gav bevis för att O3 är en stressor  som kan reglera biosyntesen 
av Hsp70, utan toxicitet för cellmembraner. ;Membranerna hos makrofager är starkt resistenta mot 
den eventuella toxiciteten hos O3 vid höga koncentrationer; HHMC är mindre resistent vid 
spektrumets övre del. Ovanstående uttalande bör inte diskutera effektiviteten av O3 som en terapi 
eftersom Hsp70s induceras i HHMC utan problem i en dos upp till 20 µg / ml - en typisk dos som 
ges i O3-AHT. [20] 

Cisplatin [CDDP], en behandling som används mot en mängd olika cancerformer har observerats ha 
nefrotoxicitet hos 25% av patienterna som en bieffekt. Förekomsten av denna nefrotoxicitet anses 
bero på generering av fria radikaler och oförmåga hos ROS-hämmare att reparera dessa molekyler, 
vilket leder till akut njursvikt. O2-O3-terapi användes för att öka antioxidantkapaciteten hos råttor 
utsatta för CDDP jämfört med en kontrollgrupp. Serumkreatinnivåerna reducerades avsevärt med 
O3 jämfört med kontrollgruppen. Förutom att dämpa nefrotoxiciteten återställde O2-O3-terapin 
också nivårna av antioxiderande enzymer [GSH, SOD, CAT och GSH-Px], som vanligtvis minskas 



av CDDP. Dessutom reducerades tiobarbitursyrareaktiva ämnen [TBARS], vilket är en markör för 
lipidperoxidering i njuren. [22,23] 

I en annan studie udersökte man  effekten av O3-AHT-terapi i kombination med peroral 
administrering av coenzym Q10. Kontrollgruppen fick enbart O3-AHT. Man lyckades där påvisa en 
signifkant ökning av SD och Katalas i gruppen som fick O3 + Q10 samtidigt som man noterade en 
reduktion i nivån av Malondialdehyd, en produkt av lipidperoxidering, en indikator för oxidativ 
membranskada.  

Flera studier har visat att O3-terapi ökar aktiveringen av Nrf2 genom induktion av måttlig oxidativ 
stress.[16.24] Detta kan i en längre tidsram användas för att återställa balansen i redoxsystemet. 
[22,23] Forskare har hävdat att det totala antioxidant statuset och plasmaprotein-tiolgruppnivåer i 
ett blodprov är indikatorer på den exakta mängd O3 som krävs för att optimera behandlingen. 
Genom att utveckla mer exakta antioxidantstatusindikatorer skulle en mer optimerad individuell 
behandling kunna uppnås.[8,23,25]  Ett system föreslår samtidigt mätning av olika biologiska 
markörer i blodet, såsom GSH, GPx, GST, SOD, CAT, konjugerade diener, totala hydroperoxider 
och TBARS. Med hjälp av en algoritm kan information samlas om den totala antioxidantaktiviteten, 
den totala prooxidantaktiviteten, redoxindexet och graden av oxidativ stress. System som detta kan 
ge input för optimal dosering och respons på O3-terapi. [8,24,25] 

Vaskulära och Hematologiska Effekter 
O3 är en stimulator för transmembranflödet av O2. Detta leder till en Ökning av O2-nivån i cellen 
vilket gör mitokondriella andningsvägar effektivare.[26] I röda blodkroppar kan O3-AHT öka 
fosfofruktokinasaktiviteten, vilket ökar graden av glykolys. Genom att öka glykolytisk hastighet får 
vi en ökning av ATP och 2,3-difosfoglycerat [2,3-DPG] i cellen. Därefter, på grund av Bohr-
effekten, förekommer ett högergående skifte i oxyhemoglobin-dissociationskurvan vilket medger att 
det syrebundna hemoglobinet frigörs lättare i ischemiska vävnader. Kombinerad med ökningen av 
NO syntasaktivitet sker en markant ökning av perfusion till området under stimulering av O3-AHT.
[27]. Med upprepad behandling kan tillräcklig med LOP genereras för att nå benmärgen som 
reagerar på upprepade stressorer genom att simulera erytrogenes och uppreglering av antioxidant 
enzymer. O3 orsakar också en minskning av nikotinamidadenindinukleotid [NADH] och hjälper till 
vid oxidation av cytokrom C.[2,28] 

O3 har också visat sig förbättra blodcirkulationen och syretillförseln till ischemiska vävnader.[30] 
Flera studier har visat att korrigeringen av kronisk oxidativ stress via ökningen av antioxidant 
enzymer pga O3 kan öka erytroblastdifferentiering. Detta leder till en progressiv ökning av 
erytrocyter och ger dem också ökad motståndskraft mot oxidativ stress. Detta kallas "oxidativ 
preonditioning". [1,30] O3 ökar också nivåerna av prostacyklin, en känd vasodilator.[2] 

Det har spekulerats i att O3: s oxidativa kapaciteter skulle störa endotelproduktionen av NO och 
därigenom förhindra vasodilation. Studier har dock gett bevis för att eftersom NO inte i väsentlig 
grad transporteras väsentligt till kärlväggarna i blodkärlenl, är en skadlig interaktion osannolik.[30] 
Eftersom HO-relaterat bilirubin [32] har visats interagera med NO, [11,122] , kan O 3-inducerad 
HO uppreglering modifiera NO-produktionen och påverka vasodilationen. 

Helt oväntat har studier visat en på ökning av NO i sambands med O3 terapi, vilket ledde till 
spekulationer angående O3: s möjliga förmåga att aktivera gener associerade med NO syntas 
produktion för att ytterligare främja högre nivåer av NO-bildning. Dessutom spekuleras i att O3 
stimulering av antioxidant enzymer kan öka NO-nivåerna. Medan endotelgenererad superoxid stör 
aktiviteten hos NO, reglerar O3 enzymerna för att minska skade-effekterna av ROS som är en av 
huvudorsakerna till skadlig vasokonstriktion. [29,32] 



Den profylaktiska rollen av O3 har undersökts med hepatisk ischemi / reperfusion [I / R] skada, ett 
fenomen associerat med levertransplantation. Hepatisk I / R är ett kliniskt olöst problem 
huvudsakligen på grund av att man inte känner till mekanismerna som ligger till grund för denna 
sjukdom. Sammanfattningsvis fann man att Ozonets oxidativa preconditioners [ozonOPs] skyddar 
mot lever I / R-skador genom mekanismer som främjar en reglering av endogena NO-
koncentrationer och upprätthållandet av en tillräcklig cellulär redoxbalans. OzonOPs postuleras 
även reglera endogena antioxidantsystem och generera en ökning av NO-produktionen, vilka båda 
är skyddsmekanismer mot lever och bukspottkörtelskador. Resultaten i denna djurmodell gav bevis 
för att ozonOPs skyddade mot lever I / R via en ökning av koncentrationerna av endogen NO och 
stimulering celler till ett mer balanserat cellulärt redoxsystem.[33] Dessutom har man noterat en 
förbättrad aktivering av adenosin Al-receptorer i råttmodeller där man behandlat lever I / R med O3.
[32] 

Man har också studerat effekten av O3 på njur I / R hos råttor. Renal I / R är en primär orsak till 
akut njursvikt efter transplantationskirurgi. Resultaten från en studie av Orakdogen et al.[35] visade 
på ökning av endotelialt NO-syntas och inducerbart NO-syntasuttryck av ozonbehandling. OPs var 
nära relaterade till den ökande NO-produktionen samtidigt som de reducerade njurskador genom att 
undertrycka endotelin [2, 34]. 

Cerebral vasospasm efter subaraknoid blödning är ett stort problem för rehabiliteringen av dessa 
patienter. I en djurmodell undersöktes effekterna av intravenös O3-terapi på vasospasmer i 
femoralartären hos råttor.  Histopatologiska och morfometriska mätningar gav bevis för att O3-
terapi minskade morfometriska förändringar, störningar i endotelceller och blödningar som är ett 
resultat av vasospasm. Studien spekulerade i att de antioksidativa och antiinflammatoriska 
effekterna av O3 kan vara en potentiell ny behandlingsmöjlighet vid behandling av posthemorragisk 
vasospasm. [35] 

Patogeninaktivering 
När bakterier utsätts för O3 in vitro oxideras fosfolipiderna och lipoproteinerna som ligger inom 
bakteriens cellmembran. På detta sött minskas cellmembranets stabilitet.  O3 interagerar också med 
svampcellmembraner. Detta stör integriteten hos cytosolmembranet och bidrar till att oxidera 
glykoproteiner, glykolipider och blockera enzymatisk funktion. Kombinationen av dessa reaktioner 
orsakar inhibering av svamptillväxt och mortalitet hos bakterier och svampar. [3, 5, 7] In vitro har 
O3 visat sig störa kontakten mellan virus och celler för lipidinhöljda virus via oxidation av 
lipoproteiner, proteiner, och glykoproteiner, vilket således stör de virala reproduktionscyklerna [2, 
4, 36] 

Specifikt har djurmodeller visat att O3-terapi som ett tillägg till vankomycin förbättrar djurets 
förmåga att eliminera meticillinresistent Staphylococcus aureus mediastinit.[37]. En annan studie 
har visat på förbättrad behandlingseffekt vid kombination av O3 behandling och antibiotika, jämfört 
med enbart antibiotika vid behandling av långvariga lunginflammationer. [38]. 

Immunsystemaktivering 
In vivo har O3-behandling visat sig ha mångfacetteradde effekter vid interaktion med PUFA. Som 
tidigare nämnts reagerar O3 med PUFA och andra antioxidanter, varvid H2O2 och olika 
peroxidationsföreningar bildas. H2O2 diffunderas lätt till immunceller och har visat sig fungera 
som ett regleringssteg i signaltransduktionen, vilket visat sig  underlätta en mängd immunsvar.
[36,39] Specifikt ses ökningar av interferon, TNF (Tumor Nuclear Factor) och interleukin (IL) -2 . 
Ökningarna med IL-2 är kända för att initiera immunsvarsmekanismer.[2] Dessutom aktiverar 



H2O2 nukleär faktor-kappa B (NF-KB) och transformerande tillväxtfaktor beta [TGF-β], vilket 
ökar immunaktiv cytokinfrigöring och uppreglering av vävnads remodellering. H2O2 medierar 
verkan av NF-KB genom att öka aktiviteten hos tyrosinkinaser som kommer att fosforylera IκB, en 
subenhet av transkriptionsfaktorn NF-KB.[35,38] Låga doser av O3 har visats hämma 
prostaglandinsyntesen, frigöra bradykinin och öka sekretionen av makrofager och leukocyter.[34] 
Ökningen av H2O2- och NO-nivåerna  stimulerar också en anmärkningsvärd ökning av IL-8. IL-8 
aktiverar också NF-KB, vilket möjliggör ökad produktion av ROS scavengers.[8] 

Djurmodeller som använder O3 har visat sig minska och förebygga inflammatoriska reaktioner som 
härrör från närvaron av E. coli i njursystemet.[26,38] Ytterligare studier har visat bevis på de 
antiinflammatoriska effekterna av O3. I en studie av Chang et al. (24) renade man fram synoviala 
fibroblastceller från humana patienter med reumatoid artrit och injicerade dem i 
immunkompromoterade musleder. Genom att använda en Ozonsan-a-generator för att leverera 
exakta gasflöden till blodkärl i det lokala området upptäckte författarna att en 3% och 5% O3-
applikation signifikant minskade de proinflammatoriska cytokinerna IL-1β, IL-6 och TNF-a utan 
någon toxicitet eller allvarliga biverkningar. [24] 

Studier har visat att humana cancerceller från lung-, bröst- och livmodertumörer hämmas på ett 
dosberoende sätt genom O3-terapi in vitro. O3-koncentrationer av 0,3 och 0,5 ppm inhiberade 
cancercelltillväxt med 40% respektive 60%. Vidare påverkades de icke-cancerösa kontroll cellerna 
inte av dessa nivåer av O3. Vid 0,8 ppm inhiberades cancercelltillväxt med mer än 90%. Dock 
varinhiberingen av kontrollcelltillväxten mindre än 50%.[40] 

Kliniska Användningsområden 
Med sin ständigt växande mångfald av användningsområden finner O3-terapi en plats inom många 
grenar av medicin och medicinska specialiteter. Faktum är att dess kliniska användning kan ordnas 
systematiskt i behandling av hjärt-kärl sjukdomar, sårvård , perifer vaskulär sjukdom, neurologiska 
sjukdomar, huvud och nacke , ortopediska sjukdomar, gastrointestinala sjukdomar, genitouretala 
sjukdomar, autoimmuna sjukdomar, cancer och infektioner. Dessa indikationer är baserade på ett 
flertal humana kliniska randomiserade studier. Inga allvarliga biverkningar har noterats i samband 
med studierna.  Ozon används också inom Odontologi och Veterinärmedicin. 

Hjärt-Kärlsjukdomar 

Behandling av Hjärtsvikt 
I den s.k. ACCLAIM studien[41), en randomiserad placebokontrollerad studie publicerad i Lancet 
2008 testades Immunomodulerande Terapi (IMT), som består av en kombination av s.k. minor 
autohemoterapi med ozon och UvB behandling, där 10 ml blod exponeras för syre / 
ozongasblandning (ozonkoncentration av 15 - 35 g / m3) och ultraviolett ljus vid en temperatur av 
42,5 ° C i ca 20 min. Det behandlade blodprovet administrerades sedan genom intraglutealinjektion 
till samma individ från vilken blodprovet erhölls. 

2426 patienter med kronisk hjärtsvikt fick IMT (n = 1213) eller placebo (n = 1213) på dag 1, 2, 14 
och var 28 dag därefter. Endpointhändelser var dödsfall respektive sjukhusinlggningar i de båda 
grupperna.   

Under en genomsnittlig uppföljning av 10,2 månader hittade man  399 primära endpointhändelser i 
IMT-gruppen och 429 i placebogruppen p = 0,22. I två förutbestämda undergrupper av patienter, de 
som saknade tidigare hjärtinfarkt (n = 919) och de med NYHA II-hjärtsvikt (n = 689)  associerades 
IMT med en sänkning av endpoints med 26% p = 0,02,  respektive  39%  p = 0,0003. Slutsatsen var 



att IMT kan vara en lovande behandling för patienter med hjärtsvikt utan tidigare hjärtinfarkt och 
för patienter med  NYHA II-hjärtsvikt. Inga biverkningar noterades förutom milda lokala reaktioner 
vid injektionsstället. 

Studien har kritiserats[42] av en av de främsta ozonexperterna, Professor Velo Bocci från Italien för 
att dess protokoll frångår de allmänt erkända optimala principerna för ozonbehanling, och därmed 
inte bl.a. lyckats utnyttja ozonets kärldilaterande egenskaper, samt att man använt injektioner med 
koksaltlösning som placebo istället för autologt blod.    

Behandling av koronar kärlsjukdom 
I en randomiserad kontrollerad klinisk studie på patienter med koronär kärlsjukdom [15]  fick 27 
patienter antitrombotisk behandling Aspirin och policosanol, ett naturligt tillskott från sockerrör 
som ofta används för att sänka kolesterolnivåerna, och den andra patientgruppen  (n = 26) 
antitrombotisk behandling plus rektal insufflation av O3. En parallell ålders- och könsmatchad 
grupp (n = 50) användes som referens för experimentet. Effekten av behandlingarna utvärderades 
genom att man jämförde hemostatiska index och biokemiska markörer av oxidativ stress efter 20 
dagars behandling. Ozonbehandling förbättrade signifikant protrombintiden (P <0,001) och 
antioxidantstatus i O3 gruppen jämfört med kontrollgruppen utan modifiering av blödningstid.  

Sycheva med medarbetare [43]publicerade en studie 2013 angående effekten av ozon som tillägg till 
standardbehandling och Spabehandling av 145 post hjärtinfarkt patienter. 56 patienter fick 
standardbehandling, och 89 standardbehandling + ozon.  Resultaten av studien indikerar att 
ozonterapi i kombination med medicinsk behandling minskar rehabiliteringstiden efter hjärtinfarkt 
samt minskar vävnadshypoxi, förbättrar mikrocirkulationen och det allmänna hälsostatuset 

I en studie från Ukraina [44] undersöktes 157 patienter med stabil angina pectoris grad II-III enligt 
WHO, samt hjärtinsufficiens grad 2-3 enligt New York Heart Association, samt indikationer på 
endoteldysfunktion angående effekten av intravenös infusion av ozoniserad koksaltlösning på deras 
tillstånd. 

Kontrollgruppen på 32 patienter fick standardbehandling med digoxin, amlodipin, aspirin och, 
furosemid. 

Försöksgruppen bestod av 63 patienter som utöver standardbehandlingen fick 10 infusioner med 
ozoniserad koksaltlösning enligt ett speciellt schema, medan  Placebogruppen på 62 individer fick 
motsvarande infusioner med fysiologisk koksaltlösning. 

6 månader efter avslutad ozonbehandling blev försöksgruppen gruppen uppdelad i två undergrupper 
varav den ena undergruppen fick en ny serie ozonbehandlingar. 

Alla patienter genomgick klinisk uppföljning med standardlabprov, arbetsprov, Holter monitorering 
EKG, doppler arteriografi av brachialartären, Doppler-ekkokardiografi, ultraljudsundersökning av 
hjärtat mm. 

Man lyckades påvisa en dubbelt så effektiv återställning av den  vaskulära endotelfunktione i 
försöksgruppen jämfört med kontrollgruppen. Man fann också en minskning av den funktionella 
graden av angina pectoris  2,3 till 1,5 i försöksgruppen 

I försöksgruppen minskade man den funktionella Angina Pectoris nivån från 2,3 till 1,5. Denna 
effekt varade i 6 månader men försvann nästan helt inom 12 månader. Effekten  kan dock 
återställas, genom upprepad ozonbehandling..



  

Man fann också en minskning av det totala antalet ischemiska attacker med 55,7% och den dagliga 
mängden ischemiska episoder med 61,3 % i försöksgruppen jämfört med kontrollgruppen 

Ozonterapin korrigerade den endotelberoende dysfunktionen vilket gav en ökning av 
endotelberoende vasodilation, med 83%, det vill säga 2,1 gånger mer än vid medicinsk terapi 
enbart. 

Man minskade också behovet av extra antianginal terapi, med 61,5% och frekvensen av upprepade 
sjukhusvistelser, med 58,2 % 

30 patienter i rehabiliteringsskedet efter en kranskärlsoperation och 30 patienter med 
kranskärlssjukdom  fick bada 20 minuter dagligen i 36 gradigt vatten med en ozonkoncentration på 
8-10 mg/l [48] .Man fann en ökning av syretransporten, förbättrade flödesegenskaper hos blodet, 
förbättrad mikrocirkulation och en sänkning av vävnadshypoxemi hos försökspesonerna. Det finns 
inga uppgifter om evt kontrollgrupp i denna studie 

I en studie från Cuba [53] undersöktes tjugotvå patienter som hade haft en hjärtinfarkt, mellan 3 
månader och 1 år före studien. De behandlades med ozon genom autohemoterapi under 15 
sessioner. En statistiskt signifikant minskning av totalt kolesterol i plasma och 
lågdensitetslipoprotein observerades. Höga biologiskt signifikanta ökningar på av  nivåerna 
erytrocyt glutationperoxidas och glukos 6-fosfat dehydrogenas aktiviteter hittades. Det fanns ingen 
förändring i plasmalipidperoxidationsnivån. Man drog slutsatsen att endogen ozonbehandling har en 
fördelaktig effekt på blodlipidmetabolism hos patienter med hjärtinfarkt, samt aktiverar 
antioxidantskyddssystem. 

Perifer Artärsjukdom 

Sedan 1990 har en grupp med Italienska forskare [45] utvecklat en typ av ozonbehandling som 
kallas  Extracorporeal Blood Oxygenation and Ozonation (EBOO), i syfte att förstärka de resultat 
som observerats med ozon-autohemoterapi. 
Tjugoåtta patienter med Perifer Artärsjukdom (PAD) randomiserades för att erhålla EBOO eller 
intravenöst prostacyklin i en kontrollerad klinisk studie.  
Patienterna som behandlades med EBOO visade en signifikant förbättring jämfört med 
kontrollgruppen vad gäller förekomst av cirkulationsrelaterade hudförändringar, smärta, klåda, 
tunga ben och välbefinnande. Inga signifikanta skillnader i vaskulariseringen av de nedre 
extremiteter före och efter behandling hittades i någon grupp. Inga biverkningar eller 
komplikationer registrerades. 



I en annan Rysk studie [45] studerade man effekten av Ozonbehandling vid behandling av 
Claudicatio Intermittens, eller "fönstertittarsjuka" 
I kontrollgruppen deltog 35 patienter som fick traditionell behandling med  IV-infusion av 
rheopolyglucin 400 ml, 200 ml 0,05% lösning av pentoxifylin, tiaminhydroklorid, 
pyrodoxinhydroklorid IM 1 ml, xantin-nikotinat 2 ml IM, aspirin 0,325 mg dagligen och 200 ml 
fysiologisk koksaltlösning varannan dag . 
I huvudgruppen deltog 54 patienter, som utöver traditionell terapi också fick ozonbehandling - IV-
infusion 200 ml ozonerad saltlösning med en koncentration av ozon på 1,2 µg / ml varannan dag 
Gångsträckan blev mer än fördubblad för gruppen som fick ozonerad saltlösning, jämfört med 
kontrollgruppen 

 

Professor Zazorin vid universitetet i Ural visade i en annan studie[46] att infusioner med  ozonerad 
fysiologisk koksaltlösning ökade kapillärblodflödet i de nedre extremiteterna.  

Makarov med medarbeatare [47] utförde en prospektiv randomiserad studie på tre 

parallella grupper (139 patienter). Den första gruppen (n = 57) fick standard medicinsk 

terapi i kombination med ozonbehandling Gruppen var uppdelad i två 

undergrupper: Patienterna i undergrupp 1a (n = 28) fick intravenös ozoniserad 

koksatlösning, undergrupp 1b (n = 29) fick s.k.  major 

autohemoterapi med ozon. För patienter i den andra gruppen (n = 62) - fick en omfattande 

behandling, inklusive s.k. gravitationsbehandling utöver ozonbehandling, med samma typ av 
ozonbehandingar som i grupp 1a + 1b. (N= 31 + 31) 

utförd. Den tredje kontrollgruppen (n = 20) fick endast standard medicinsk terapi.. Patienterna 
följdes med avseende på behov av operationer och sjukhusinläggningar i upp till 7 år. Det bästa 
resultatet sågs i grupp 2a, som fick en kombination av gravitationsterapi och ozonbehanding med 
ozoniserad fysiologisk koksaltlösning. 



Patienter med med nedsatt blodcirkulation i de nedre extremiteterna med vilomärtor eller 
ischemiska sår och en transkutan syrespänning <40 mmHg och / eller tå tryck <50 mmHg mottog 
placebo (n = 74) eller en icke-specifik immunmoduleringsterapi (IMT) (n = 77) där man 
exponerade autologt blod för en syre / ozon blandning för att sedan injicera det intraglutealt  dag 1, 
2, 7 och därefter en gång i veckan  i minst 22 veckor varvid man samtidigt mätte en mängd 
inflammatoriska markörer.  

TcPO (2) och CD34 / CD133-positiva celler ökade efter  22 veckor i IMT-gruppen (P <0,01), medan 
inga förändringar observerades i placebogruppen. TNF-alfa nivåer minskade vid 6 månader i IMT-
gruppen (P <0,001), medan inga förändringar observerades i placebogruppen. Det var en stark 
positiv korrelation mellan CD34 / KDR-positiva celler och TcPO (2) (r = 0,56, P <0,01). Dessutom 
var det en invers korrelation mellan CD34 / KDR-positiva celler och TNF-alfa (r = -0,51, P <0,01). 
Man drog därefter slutsatsen att IMT kan förbättra sårläkning hos patienter med perifer 
ockluderande artärsjukdom. 

I en annan studie från Universitetet i Neapel[50] på patienter med claudicatio fick 27 patienter 
ozonbehandling med s.k. major automemotherapy. Helblodviskositet, erytrocytfilterbarhet, 
hematokrit och fibrinogen nivåer bedömdes vid basal tid samt 30 min efter reinfusion av ozoniserat 
blod. Samtidigt mättes p50 standardvärden (p50std) (en indikator på hemoglobin-syreaffinitet) och 
plasmavärden av malonyl dialdehyd (MDA, en indikator för lipidperoxidering). Vid 
utgångspunkten hade patienterna signifikant högre (p <0,05- p <0,001) helblodviskositet, MDA och 
p50std värden och signifikant lägre blodfiltrering (p <0,01) jämfört med 20 matchade friska 
frivilliga (kontroller). Trettio minuter efter avslutningen av ozonbehandlingen, minskade 
helblodviskositeten  signifikant (p <0,01). Detta åtföljdes av en signifikant minskning av 
plasmafibrinogenhalten (p <0,01) utan förändring i hematokrit. Blodfiltrerbarhet, MDA-plasmanivå 
och p50std värdena ökade samtidigt signifikant (p <0,01-p <0,005). 2,3-DPG värde förändrades 
inte. Inga signifikanta förändringar inträffade när samma patienter fick en icke-ozoniserad 
autohemotransfusion (kontrolltest).  

I en studie från Cuba[51] randomiserades 72 icke-diabetiska patienter med Claudicatio Intermittens, 
stadium II till fyra olikagrupper. Tre av grupperna behandlades med Ozon: En av dem intravenöst 
väg, en annan intramuskulärt och den sista rektalt; Den fjärde gruppen fick konventionell medicinsk 
behandling (kontrollgrupp). Det var inga signifikanta skillnader mellan de tre 
ozonbehandlingsgrupperna, men alla tre skilde sig signifikant  från kontrollgruppen, där man kunde 
notera en förlängd gångsträcka och gånghastighet. Den rektala behandlingen var den enklaste och 
billigaste varianten. 

I en annan studie utförd av samma forskningsgrupp[52] behandlades femton patienter med 
Claudicatio Obliterans i nedre extremiteterna, som inte var kandidater till revaskulariserande kirurgi 
med ozon. Man noterade en statistiskt signifikant  förbättring noterades i behandlingsgruppen med 
en minskad amputationsfrekvens på 26,7% och en minskning av behovet av smärtoperationer 
(13,3%) i jämförelse med kontrollgruppen (46,7 respektive 26,7%). 

Diabetes och Diabeteskomplikationer 
I en studie från Israel[54] på 62 patienter på patienter med diabetesrelaterade fotsår, varav 32 
randomisearades till ozonbehandling + standardbehandling och 29 till placebo + 
standardbehandling i 12 veckor visade Wainstein med medarbetare inte någon statistiskt signifikant 
skillnad med avseende på den totala sårläkningen.(41% jämfört med. 33%, P=0.34).  

Bland de 34 patienter som avslutade studien per prokoll (16 i ozongruppen, 18 i placebogruppen),  
kunde man däremot notera en signifikant högre hastighet av fullständig sårförslutning  i 



ozongruppen (81% vs. 44%, P = 0,03). Bland PP-patienter med sårstorlek ≤5 cm var andelen av 
total sårförslutning 100% jämfört med  50% i placebogruppen (P = 0,006). En  55,5% relativ ökning 
av det läkta sårområdet detekterades i ozongruppen kontra placebogruppen (4,2 ± 4,9 cm vs 2,7 ± 
1,5 cm, P = 0,23). 

 I en studie från Ukraina [55] gjordes bakterieodlingar på 49 patienter med diabetessår på fötterna 
före och efter ozonbehandling. Före ozonbehandlingen befolkades såren av en hög nivå av patogena 
mikroorganismer som stafylokocker. Efter lokal behandling med ozongas  noterades en positiv 
effekt på sårläkningsprocessen samt en betydande minskning i förekomsten  av patologiska 
mikrorganismer. 

I en annan studie från Cuba[56] undersöktes den terapeutisk effekten av ozon vid behandling av 
patienter med diabetes typ 2 med fotkomplikationer jämfört med antibiotikabehandling.  101 
patienter randomiserades till en gruppn(n = 52) som behandlades med ozon (lokalt och rektalt)  
samt en kontrollgrupp som behandlades med lokala och systemiska antibiotika (n = 49).   
Ozonbehandlingen förbättrade glykemisk kontroll, förhindrade oxidativ stress, normaliserade nivåer 
av organiska peroxider och visade sig aktivera superoxiddismutas. Vidare förbättrades sårläkningen, 
vilket resulterade i färre amputationer i försöksgruppen jämfört med kontrollgruppen. Inga 
biverkningar noterades. 

I en doktorsavhandling från Ryssland [57] behandlades 84 patienter med typ 2-diabetes, varav 62 
var kvinnor och 22 män i åldern 45-75 år. Varaktigheten av sjukdomen var upp till 10 år. 71% av 
patienterna hade en genomsnittlig svårighetsgrad, 86% av patienterna hade dekompensering. De 
vanligaste komplikationerna var angiopati (33%) och diabetisk polyneuropati (31%). 76% av 
patienterna hade olika sjukdomar i hjärt-kärlsystemet. Alla patienter fick behandling med dietterapi, 
insulinbehandling och hypoglykemiska läkemedel i tablettform. 
Dessutom fick kontrollgruppen en intravenös infusion av oxygenerad saltlösning dagligen under en 
vecka, i en volym av 200 ml. 
Försöksgruppen gruppen fick förutom standardbehandling sju intravenösa infusioner med 
ozoniserad saltlösning med samma volym. Doseringen av ozon var 20 µg / kg, vilket motsvarade 
ozonkoncentrationen i saltlösning från 0,8 µg / ml till 2 µg / ml. 

Ozonbehandlingen hade en signifikant glukossänkande effekt (i genomsnitt cirka 26%). I 
kontrollgruppen fann man däremot en icke statistiskt signifikant ökning av sockernivåerna. 
 

Samtidigt fann man en 39% minskning av HbA1C i försöksgruppen, vilket enligt artikelförfattaren 
är typiskt för alla typer av systemisk ozonbehandling. 

 



Positiva förändringar observerades också i lipidspektret med en statistiskt signifikant reduktion i 
den aterogena fraktionen av betalipoproteiner och triglycerider (TG). Dessutom observerades en 
ökning av nivån av anti-aterogena fraktioner av alfa-lipoproteiner. 

 

Sammanfattningsvis upplevde 96% av patienterna en signifikant förbättring av sina symptom, medan 4% i 
försöksgruppen inte upplevde någon effekt. I kontrollgruppen erhölls en klinisk effekt hos endast ett litet, 
inte i sammanfattningen närmare specificerat fåtal patienter,  

Infektionsbehandling 

Behandling av tropiska infektioner 

Bland de mest spektakulära behandlingsresultaten angående ozonbehandling finns flera 
fallbeskrivningar avseende snabb utläkning av EBOLA infektioner i Sierra Leone, Västafrika[58]. 
Ebola Virus Disease (EVD) har plågat tre länder i Västafrika. Dödligheten är extremt hög, och det 
uppfattas inte bara som ett hot mot hela Afrika utan mot hela världen. Det finns ingen känd 
behandling hittills förutom administrering av konvalescerande blod eller experimentella 
monoklonala antikroppar, vilka båda ofta misslyckas. Ozonterapi (OT) har varit i klinisk 
användning i årtionden och har visat sig ha fysiologiska effekter, vilket direkt inaktiverar själva 
viruset och modulerar dess skadliga effekter.  Fem patienter med misstänkt EBOLA smitta 
behandlades genom en kombination av direkt intravenös  ozonadministration, rektalt ozon och 



ozoniserat vatten. Tre av patienterna hade en virologiskt verificerad känd akut EVD, en med 
uppenbar akut infektion och ett fall med  extremt hög risk pga ett nålstick med ebolainfekerat blod. 
Behandlingen utfördes i upp till tio dagar trots snabb total remission av symptom. Patienterna fick 
också perorala tillskott C-vitamin och glutation,  

Alla de fyra symptomatiska patienterna återhämtade sig inom 2-4 dagar.  Det enda fallet av icke-
symptomatisk högriskexponering som behandlades förebyggande utvecklade inte symtom.  
Tyvärr stoppades försöket sedan av myndigheterna i Sierra Leone av okänd anledning, trots de 
extremt lovande preliminära resultaten och att forskarna till en början blivit inbjudna av samma 
myndigheter.   

Buruli Ulcer(sår)  (BU) [59] är  en dramatisk sjukdom orsakad av Mycobacterium ulcerans, och 
förekommer som en epidemi i centrala Afrika. Här har man också i en fallbeskrivning publicerad i 

BMJ behandlat symptomen framgångsrikt med  lokal administrering av ozongas i tjugo minuter 
fyra gånger åer vecka. Denna enkla och billiga behandling kan bli ett effektivt alternativ för att 
hantera BU som ett alternativ till antibiotika eller kirurgiska behandlingar. Bilderna nedan visar 
såret före, samt efter två veckors behandling.  
Innan dess hade man inte haft någon som helst effekt med åtta veckors intensiv 
antibiotikabehandling. 

Behandling av Hepatit 

I en studie från Kina[60] delades 85 fall med kronisk allvarlig hepatit slumpmässigt upp till en 
försöksgrupp (43 fall) och en kontrollgrupp (42 fall). Alla patienterna behandlades med 
standardbehandling. Patienterna i försöksgruppen fick dessutom ozonbehandling med 
autohemoterapi en gång varannan dag i 20 dagar. Man var framförallt intresserad av att mäta 
frekvensen av njurkomplikationer, som är en allvarlig mortalitetsfaktor vid svåra hepatiter. 

I försöksgruppen fick endast två patienter njurkomplikationer(5%), medan nio patienter fick 
njurkomplikationer i kontrollgruppen (21%) (χ2 = 5,295, P <0,05). Trettiotre patienter  (77%)  
överlevde av de som fick ozonbehandling medan endast 16 fall (38%) överlevde  i kontrollgruppen 
(χ2 = 12,993, P <0,01). PRA (panel reactive antibodies),  Angiotensin II och Aldosteron nivåerna 
normaliserades och det renala blodflödet ökade bland de som fått ozonbehandling.  

I en studie från Egypten [61] fick 40 patienter med kronisk hepatit C  ozonbehandling med s.k. 
major autohemoterapi, minor autohemoterapi, och rektal ozon insufflation.  12 patienter fick vara 
kontrollgrupp och behandlades med mariatistel och / eller multivitaminer. ALAT och ASAT 
nivåerna normaliserades hos 57,5% och 60% i ozongruppen, i jämförelse med 16,7% och 8% i den 



konventionella gruppen. Polymeraskedjereaktion (PCR) för HCV RNA var negativ bland 25% och 
44,4% efter 30 och 60 sessioner av ozonterapi, i jämförelse med  8% i den konventionellt 
behandlade gruppen. 

I en annan studie från Kina [62] delades 42 patienter med kronisk hepatit B ihop i två grupper. 22 
patienter fick standardterapi och 20 patienter fick dessutom ozonbehandling. Man mättes 
standardparametrar som leverzym och virus. Efter 8 veckors behandling visade behandlingsgruppen 
10% total utläkning och 35% partiell läkning. I kontrollgruppen var motsvarande siffror 4,6% och 
13,6% (P <0,05). 

Behandling av Kronisk Atypisk Pneumoni 
Efter tre veckor eller mer av antibiotikabehandling [63] randomiserades 36 patienter som befanns 
ha röntgen tecken på lunginflammation (lunginfiltration, feber, produktiv hosta, svaghet) till två 
matchade grupper.  Försöksgruppen fick förutom standardbehandling med antibiotika intravenösa 
infusioner med  400 ml ozoniserad natriumkloridlösning (pO3) innehållande 1,6 mikrog / ml O3 två 
gånger i veckan under 21 dagar. Ozonbehandlingen påskyndade avsevärt uppklarningstiden för 
röntgenförändringarna så att de var odetekterbara hos alla studiegruppspatienter vid vecka 4 medan 
detta endast gällde 61,1% av kontrollgruppspatienterna. Blodozonisering i kombination med 
antibiotika gav också en negativ sputumodling mot Chlamydia Pneumoniae och Mykoplasma 2-3 
veckor tidigare. Patienterna i försöksgruppen upplevde också ett snabbare tillfrisknande, med 
mindre svaghet, feber och hosta jämfört med kontrollgruppen.  

Författarens  kommentar: Det hade varit intressant att ha ytterligare en försöksgrupp med enbart 
ozonbehandling utan antibiotika.... 

Behandling av Svampinfektioner 
I Indien randomiserades 40 patienter(64) med oral candidiasis till antingen munsköljning med 
ozonvatten eller lokalbehandling med clotrimazol.  Vid slutet av behandlingen reducerades Candida 
CFU talet med 60,5% i ozongruppen jämfört med 32,3% i clotrimazolgruppen. Candidainfektionen 
försvann helt hos 14 patienter (70%)  i ozongruppen medan den försvann  hos endast 8 patienter 
(40%) i clotrimazol-gruppen. Pga det begränsade antalet patienter i studien var skillnaden inte 
statistiskt signifikant. Ozonvatten förefaller åtminstone vara minst lika effektivt som 
lokalbehandling med Clotrimazol vid behandling av oral candidiasis 

I Kina randomiserades 60 patienter[65] med tinea pedis(fotsvamp) till antingen behandling med 
naftinfinhydroklorid och ketokonazolkräm en gång om dagen eller ozoniserat vattenbad med 
efterföljande insmörjning med  ozonerad olja en gång om dagen. under fyra veckors tid. Efter 4 
veckors behandling visade 6 patienter i kontrollgruppen upp en positiva mykologisk odling medan 
endast 1 patient var positiv i ozongruppen, utan någon signifikant skillnad mellan de två grupperna 
(P> 0,05). Det var inte någon statistiskt signifikant skillnad i kliniska tecken mellan de två 
grupperna. Inga biverkningar noterades. Slutsatsenvar att ozonbad + olja var minst lika effektivt 
som standardbehandling av Tinea Pedis. 

I en Iransk studie[66]  blev 100 kvinnor med vulvovaginal candidiasis randomiserade till att 
antingen bli behandlade med ozonerad olivolja eller clotrimazol i 7 dagar. Ozon och clotrimazol 
reducerade båda symptomen signifikant och ledde till en negativ odling för vaginal candidiasis (P 
<0,05). Detvar inga skillnader i symptom mellan de två grupperna, förutom att clotrimazol 
reducerade brännande förnimmelser snabbare. Artikelförfattaren drar därför slutsatsen att man kan 
behandla vulvovaginär candidiasis med ozonerad olivolja. 

I en randomiserad fas III studie från Cuba [67] delades  400 patienter med nagelsvamp 



slumpmässigt in i två grupper: Den ena fick ozonerad solrosfröolja OLEOZON (®), två gånger per 
dag och kontrollgruppen fick ketokonazolkräm 2% två gånger per dag i 3 månader. En patient 
ansågs kurerad när de infekterade naglarna  återfått sin  normala färg, tillväxt och tjocklek och 
producerat en negativ svampodling. I försöksgruppen blev de flesta botade redan efter den första 
behandlingsmånaden, medan det oftast tog tre månader i kontrollgruppen.  Alla patienter som 
behandlats med OLEOZON (®) hade förbättring i deras tillstånd (9,5%) eller botades (90,5%). I 
kontrollgruppen blev endast 13,5% av patienterna botade, 27,5% förbättrade och 59% förblev 
oförändrade, med statistiskt signifikanta skillnader mellan de båda grupperna. Efter 1 år av 
uppföljning, såg man  2,8% återfall i försöksgruppen och 44,4% i kontrollgruppen. Ozonerad 
solrosfröolja var därför klart överlägsen ketokonazolkräm vid behandling av nagelsvamp. Inga 
biverkningar observerades. 

I en annan studie från samma forskningsteam[68] jämförde man behandling med Oleozon med 
ketokonazolkräm 2% (Nizoral) hos 200 patienter (100 i varje grupp) två gånger per dag under en 
period av 6 veckor. Fullständig klinisk och mykologisk utläkning erhölls i 75% resp. 81% för 
Oleozon och Ketokonazol, utan signifikanta skillnader mellan båda grupperna. Inga biverkningar 
eller bakteriella superinfektioner observerades. Inga återfall noterades inom 6 månader. 

Infektioner i tandkött och munhåla. 
Det finns en stor mängd randomiserade , dubbelblinda studier inom odontologin som visar på god 
effekt av ozonbehandling vid infektioner i tandkött och munhåla, samt som infektionsprofylax efter 
tandoperationer [69-71] Av tids och utrymmesskäl går vi inte närmare in på dessa här. 

Genitouretala Infektioner 
127 ryska män[72]  med laboratoriediagnoserad kronisk urogenital chlamydiainfektion, varav 72 
dessutom hade en kronisk uretroprostatit fick behandling med fromilid (klaritromycin) samt 
transuretral och transrektal ozonbehandling. Symptomen lindrades efter 4-6 veckor. Upprepade 
enzymimmunanalyser och polymeras chain reaction tester visade också på en eradikering av 
smittämnet. Dessutom noterades en förbättring av hemodynamik, symptom från urinröret samt 
prostatisk mikrocirkulation efter ozonbehandlingen. 

Ozon har visat sig kunna inaktivera HIV-virus i serum i sub-cytotoxiska koncentrationer. I en 
okontrollerad studie[73] på 10 HIV positiva patenter fann Bocci med medarbetare varken positiva 
eller negativa effekter på labprover eller sjukdomsförloppet vid behandling två gånger i veckan med 
major autohemoterapi. 

Autoimmuna Sjukdomar 

Fibromyalgi  
36 Spanska patienter med fibromyalgi [74] fick 24 sessioner av ozonterapi under en 12 veckors 
period. Vid varje session var den administrerade dosen av ozon 8 mg (200 mlav gas i en 
koncentration av 40 | ig / ml). Ozon sessioner gavs 5 dagar i veckan under de första 2 veckorna, två 
gånger i veckan från vecka 3-6 och veckovis från veckor 7-12. Fibromyalgi Impact Questionnaire 
(FIQ)  var det viktigaste utvärderingsverktyget och administrerades vid baslinjen och vid vecka 4, 8 
och 12. Dessutom användes Pittsburgh Sleep Quality Index, the Beck Depression Inventory, the 
State and Trait Anxiety Inventory, och SF-12,. den förkortade formen av Short Form Health Survey. 

FIQ poängen minskade avsevärt under studieperioden, med den största minskningen under de första 
4 veckorna av studien. Signifikant förbättring sågs både i Beck Depression Inventory, och i den 



fysiska sammanfattningen av  skattningsskalan SF-12. Övergående meteorism var den mest 
rapporterade biverkningen. 

Reumatoid Artrit 
En randomiserad klinisk studie [75] med 60 patienter utfördes delades in i två grupper: en (n = 30) 
behandlad med metotrexat (MTX), folsyra och Ibuprophen (MTX-grupp), den andra gruppen (n = 
30) fick samma behandling som MTX-gruppen + medicinsk ozon med rektal insufflation (MTX + 
ozongruppen). Det kliniska svaret hos patienter utvärderades genom att jämföra 
sjukdomsaktivitetspoäng 28 (DAS28), Health Assessment Questionnaire Disability Index (HAQ-
DI), Anti-CCP nivåer, akut fas reaktanter och biokemiska markörer av oxidativ stress före och efter 
20 dagars behandling. MTX + ozon minskade aktiviteten hos sjukdomen medan MTX bara visade 
en tendens att minska variablerna.  MTX + ozon reducerade anti-CCP nivåer samt ökade nivån av 
antioxidanter och visade tecken på minskad oxidativ stress,  medan MTX inte uppvisade några 
sådana förändringar.   MTX + ozon ökade MTX kliniska respons hos patienter med reumatoid artrit. 
Inga biverkningar observerades. Slutsatsen blev att medicinsk ozonbehandling kan förbättra 
effekten av MTX - terapi vid behandling av reumatoid artrit. 

Multipel Skleros 

Molinari med medarbetare menar att autohemoterapi med ozon är effektiv för att minska 
symptomen på multipelskleros (MS) hos patienter[76], men effekterna på hjärnan har  fortfarande 
inte varit tydliga. För att klargöra detta utförde man en studie på 10 MS patienter med med 
Remitting Relapsing  MS, som förutom standardbehandling också fick autohemoterapi med ozon.  
Det cerebrovaskulära mönstret hos MS-patienter jämfördes med en kontrollgrupp med 10 friska 
försökspersoner patienter genom att använda närinfrarödspektroskopi (NIRS) som funktionell och 
vaskulär teknik. Man lyckades visa  en förbättring av det cerebrovaskulära mönstret hos alla 
försökspersonerna som kunde noteras som en ökning av entropin hos NIRS-signalerna. Man drog 
därför slutsatsen att ozonterapin ökade hjärnans ämnesomsättning och hjälpte den att återhämta sig 
från de lägre aktivitetsnivåerna som är dominerande hos MS-patienter.  

I en annan liknande studie [77] utförd på 20 MS patienter av samma huvudförfattare kunde man 
förutom förändringar i blodcirkulationen i hjärnan också notera ökade nivåer av Cytochrom C 
oxidas samt oxygenerat hemoglobin vilket i sin tur tyder på en minskad nivå av den typ av oxidativ 
stress som är typisk för MS patienter. 

Delgado-Roche med medarbetare[78] menar att oxidativ stress och inflammation spelar en 
nyckelroll i patogenesen av multipelskleros (MS). Olika droger har använts i klinisk praxis, men det 
finns ingen fullständigt effektiv behandling. På grund av sin potentiella terapeutiska verkan 
representerar medicinskt ozon ett lovande tillvägagångssätt för neurodegenerativa störningar. Syftet 
med den föreliggande studien var att ta itu med ozonterapins roll på cellulärt redoxtillstånd hos MS-
patienter. Ozon (20 pg / ml) administrerades tre gånger per vecka under en månad genom rektal 
insufflation. Effekten av ozonbehandling på biomarkörer av oxidativ stress och inflammation mättes 
vi ozonens verkan på CK2-expression och Nrf2-fosforylering genom western blot-analys. 
Medicinsk ozon förbättrade signifikant (P <0,05) aktiviteten hos antioxidant enzymer och ökade 
nivåerna av cellulärt reducerad glutation. I enlighet därmed observerades en signifikant reduktion (P 
<0,05) av oxidativ skada på lipider och proteiner hos ozonbehandlade patienter. Nivåerna av 
proinflammatoriska cytokiner TNFa och IL-1β var också lägre efter ozonbehandling. Ozonterapi 
ökade CK2-uttrycket tillsammans med Nrf2-fosforylering i mononukleära celler hos MS-patienter. 
Dessa resultat tyder på att ozonens antioxidant och antiinflammatoriska effekter kan vara delvis 
associerade med en induktion av Nrf2-fosforylering och aktivering. Författarna ser därför 



Ozonbehandling som ett potentiellt terapeutiskt alternativ för MS-patienter. 

Gastrointestinala Sjukdomar 

Ulcerös Colit 
I en prospektiv randomiserad kontrollerad klinisk studie [79] randomiserades 54 patienter med mild 
till måttlig aktiv distal ulcerös kolit till 3 grupper med 18 personer i varje grupp (n = 18). Den första  
gruppen fick  sulfasalazin som rektal standardapplikation, den andra gruppen sulfalazin via ett 
speciellt kolonterapisystem, och den tredje gruppen sulfalsalazin via kolonterapisystem + 
ozonbehandling. Behandlingen utfördes dagligen under fyra veckor.  Sedan undersökte man 
tjocktarmen med coloskopi efter 0, 2 resp 4 veckors behandling samt utförde en histologisk analys 
vid 0 + 4 veckor för att utvärdera behandlingsresultatet. Ozonbehandling plus kolonterapi 
resulterade i den snabbaste lindringen av de kliniska symptomen  
och resulterade också i en bättre histologisk läkning utan några negativa bieffekter. 

Peritonit 
I en rysk studie [80] analyserades 211 patienter, som led av Extenderad(Protraherad) Peritonit (EP) 
av olika etiologi. Graden av peritonit graderades enligt Mannheims index för peritonit (MIP). 
Patienterna delades upp i två grupper. 60 patienter (jämförelsegrupp) fick standardbehandling, utan 
immunkorrigering. Patienterna i huvudgruppen delades upp i tre undergrupper. Patienterna i den 
första undergruppen  fick 400 ml Ozonerad Isoton koksaltlösning (OIS)  tillsammans med 
standardbehandling, samt peritoneal-enteral avgiftning/sköljning med hjälp av OIS. I den andra 
försöksgruppen genomfördes en regional intraabdominal endolymfatisk ozonbehandling (OTH) på 
57 patienter med OIS samt peritoneal-enteral avgiftning/sköljning med medicinsk ozon. I den tredje 
undergruppen fick 51 patienter  intravenös infusion av OIS samt peritoneal-enteral sanering med 
medicinsk ozon. Dessa patienter fick också en speciell typ av cytokinoterapi som kallas  splenopid  
intravenöst, intraperitonealt och enteralt samtidigt. Man mätte sedan en mängd 
laboratorieparametrar ( T- and B-immunitet, phagocytisk aktivitet hos neutrofiler,  TNF-alpha, IFN-
gamma och en mångfald av Interleukiner. Det bästa resultatet fick man i försöksgrupp III, där man 
kombinerade systemisk, intraperitoneal och enteral ozonbehandling med cytokinbehandling. 

I en annan rysk studie analyserades resultatet av kirurgisk behandling av 114 patienter [81], med 
spridd peritonit av olika etiologi. Kontrollgruppen fick standardbehandling Hos patienter i 
försöksgruppen applicerades intravenös infusion av ozonerad perftoran (OP) i en dos på 1 mg / kg 
med en ozonkoncentration av 5 mg / l, med eller utan den metaboliska immunmodulatorn och 
detoxämnet glutoxim. Man tog en stor mängd blodprover på samtliga patienter. Artikelförfattarna 
kom fram till slutsatsen att kombinationsbehandlingen enligt ovan var medicinskt underbyggd... 

I en rysk studie  [82] på 40 experimentdjur och 58 patienter med diffus purulent peritonit[81] fick 
försöksdjuren antingen standardbehandling, eller ozon + standardbehandling. Dödlighethen i 
ozongruppen var 5,2% respektive 16,6% i kontrollgruppen. 

Pankreatit 
I en Ukrainsk studie [83] randomiserades 32 patienter med  akut nekrotisk pankreatit till 
ozonbehandling enligt ett schema utarbetat i kliniken, tillsammans med  konventionell behandling 
respektive enbart konventionell behandling. Appliceringen av ozonterapi medförde en minskning av 
behovet av operativa interventioner, Den cellulära, humorala och lokala immuniteten förbättrades 
och en normalisering av biokemiska index noterades. Behovet av inläggning var 21,4 dagar i 
genomsnitt i försöksgruppen jämfört med  34,5 dagar i kontrollgruppen. 



 
I en studie från Ryssland analyserades 89 patienter [84] med steril pankreatonekros. Alla patienter 
fick standardbehandling medan försöksgruppen också  fick intravenös ozonbehandling och små 
doser (20-25mkA) av likström. Man registrerade en minskning av övergången från steril till 
infekterad pankreatonekros med tre gånger i försöksgruppen, samtidigt som vistelseperioden på 
sjukhus minskade 1,6 gånger och dödligheten 1,3 gånger. 

Magsår 
I en randomiserad rysk studie [85] på 152 patienter med perforerade gastroduodenala sår fick  
försöksgruppen (n=87) förutom standardbehandling även ozonbehandling. Kontrollgruppen (n=65) 
fick standardbehandling. Ozonbehandlingen lyckades tidigare och mer fullständigt återställa 
strukturen hos de gastroduodenala slemhinnorna, gav effektiv eliminering av Helicobacter pylori, 
minskade tiden för sårläkning och minskade risken för återfallssår. 

Tre metoder för ozonbehandling [86] (intravenös infusion av ozoniserad koksaltlösning, oralt intag 
av ozoniserat lågmineraliserat vatten och en kombination av de två behandlingarna) jämfördes med 
varandra avseende effekt på 215 patienter med gastroduodenal patologi associerad med 
Helicobacter pylori. Alla tekniker för ozon terapi visade sig vara effektiva i förhållande till regress 
av kliniska symptom, regenereringsprocesser och  utrotning av Helicobacter pylori, men den 
kombinerade regimen var bäst. 

Genito Uretala Sjukdomar 

Bakteriell Vaginos 
I en rysk studie [87] randomiserades 102 äldre patienter med bakteriell vaginos till 3 grupper, 
matchade för åldern och sjukdomssvårighet Grupp III fick endast basterapi , patienterna i grupp I 
fick lokal ozonbehandling och patienterna i grupp II i en kombinationen av lokal och allmän 
ozonterapi. Studien visade bäst effekt i grupp II som fick kombinationsbehandling. 

Placentainsufficiens 
En klinisk studie från Ryssland[88] var utformad för att utvärdera påverkan av en ozon-
syreblandning på egenskaperna hos blodsyreförsörjningen hos gravida kvinnor med  kronisk 
placentainsufficiens. Studien demonstrerade hur en doserad ozonanvändning modulerar den 
syretransporterande funktionen hos blod och främjar adaptiv förmåga hos organismen genom 
aktivering av aerob metabolism och stabilisering av cellmembraner. Slutsatsen är att den angivna 
typen av ozonbehandling kan rekommenderas för behandling av kvinnor med komplicerad 
graviditet för att förbättra  tolerans och resistens mot hypoxemi. 

I samband med prostataoperationer 
20 ProstataAdenom patienter [89] med cystostomisk dränering som hade genomgått en TranUretral 
Resektion TUR  förbereddes preoperativt  med Ozon Terapi(OT). Kontrollgruppen bestod av 
jämförbara patienter men utan ozonförbehandling. OT-effekten bedömdes med frekvensen av 
pyoinflammatoriska komplikationer (PIC), resultat av immunologisk undersökning, positiva 
förändringar i prostatisk utsöndring, urinanalys, HB värde, och grad av bakteruri. I studiegruppen 
utvecklades PIC (akut uritrit) hos 1 patient, i kontrollgruppen - hos 6 patienter (3 fall av akut uretrit, 
2 fall av akut prostatit och 1 fall av akut epididymit). OT ledde till sänkning av medelvärdet av 
leukocyturi från 18,1 till 14,3 på operationsdagen, till 10,9  efter 4 dagar och till 8,7  på  dag 8 efter 
operationen, jämfört med från 18,8 till 15,4, till 15,8 och 13,5 respektive. Studiegruppen uppvisade 



en ökning i absolut antal blodleukocyter, lymfocyter och ESR minskar. OT höjde signifikant 
fagocytisk räkning och aktivitet, koncentrationen av mogna T-lymfocyter (CD3), T-hjälpare (CD4), 
cytotoxiska T-lymfocyter (CD8), B-lymfocyter (CD20), T-NK-celler (CD16), T-
lymfocytaktiveringmarkörer (CD3 +,CD16 +, CD56 +, CD3 +, CD25 +, HLADR +, CD3 +. 
Koncentrationen av IgG, IgM, IgA förblev hög. Författaren rekommenderar därför att utföra 
ozonbehandling före en TUR P operation. 

Behandling av Urinvägsinfektioner 
Multi-resistenta läkemedelsbakterier är en framväxande problem över hela världen. En minskad 
resistans mot infektion som ses hos kroniska njursjukdomar (CKD) och njurtransplanterade 
patienter liksom vissa hos metabola tillstånd som hyperglykemi och glykosuri eller kliniska tillstånd 
som neurogen blåsa. Dessa tillstånd kan verkligen utgöra en stor riskfaktor för återkommande 
urinvägsinfektioner (UTI ). Den vanliga och oskäliga användningen av antibiotika ger patienterna 
bara en övergående eller delvis förbättring av obehag i urinvägarna och ökar risken för 
multiresistenta läkemedelsbakterier. Sålunda görs en stor insats för att utveckla nya antibakteriella 
tillvägagångssätt, särskilt vid fastställandet av multiresistenta patogener. Bonforte et al [90] 
rapporterar i en fallserie från Italien om några lovande men ändå preliminära resultat angående 
användningen av ozonbehandling vid UTI. 

Sårbehandling 

Brännskador 
Flera studier har visat att ozonerad olja är effektivt vid kutan sårläkning. I en klinisk studie från 
italien [91] utvärderas den kliniska effekten  topisk applicering av ozonerad olja under 12 veckor på 
andra gradens brännskador.  30 patienter som led av andra gradens hudbrännskador i fasen av 
återepitelisering inkluderades i denna studie. Varje brännskada indelades i två symmetriska delar. 
En del behandlades med ocklusiv applicering av ozonerad olja; den kontralaterala delen av lesionen 
behandlades med topisk applicering av hyaluronsyragel, en gång om dagen i 12 veckor. En klinisk 
utvärdering och en intra-vital video-kapillaroskopi utfördes på varje patient vid baslinjen, 6 och 12 
veckor efter.  
RESULTAT: Alla behandlade lesioner förbättrades oberoende av vilken behandling som användes. 
Ozon olja var lika effektiv som hyaluronsyra vid förbättring av erytem, spänning, klåda och 
brännande känsla men det var  mer effektivt än hyaluronsyra för att reducera post-lesional 
hyperpigmentering. 

Diabetes sår  
Behandling av diabetiska fotsår (DFU) är en stor utmaning för kliniker. Även om syre-
ozonbehandlingen förbättrar resultaten är det få kliniska prövningar som verifierat effekten och 
belyst de underliggande mekanismerna av syrgas-ozonbehandling på DFU. I en studie från Kina 
[92] deltog 50 typ 2 diabetespatienter med DFU, Wagner stadium 2 ~ 4 som randomiserades till en 
kontrollgrupp behandlad endast med standardterapi och en ozongrupp behandlad med 
standardterapi plus syre-ozonbehandling. De terapeutiska effekterna bedömdes enligt 4 nivåer från 
grad 0 (ingen ändring) till grad 3 (sårläkning). Skadan och storlekarna på såren mättes vid baslinjen 
respektive dag 20. Vävnadsbiopsier utfördes vid baslinjen och dag 11. Samtidigt mättes nivåerna av  
vaskulär endoteltillväxtaktor (VEGF), transformerande tillväxtfaktor-p (TGF-p) och trombocyt-
härledd tillväxt faktor (PDGF) . Andelen responders för ozongruppen var signifikant bättre än för 
kontrollgruppen (92% mot 64%, P <0,05). Reduktionen av sårstorlek var också signifikant högre i 



ozongruppen jämfört med kontrollgruppen. (P <0,001). Efter behandling var nivån av VEGF-, TGF-
p- och PDGF-proteinerna vid dag 11 signifikant högre i ozongruppen än i kontrollgruppen. Slutsats: 
Ozon terapi främjar sårläkning av DFUs via potentiell induktion av VEGF, TGF-p och PDGF. 

Venösa Bensår 
I en studie från Rumänien [93] randomiserades totalt 29 patienter med kroniskt venöst ben sår  till 
antingen daglig applicering av ozonerade olja och a-bisabolol eller kontrollkräm (vitamin A, 
vitamin E, talk och zinkoxid) i 30 dagar. Patienterna utvärderades vid 4 olika besök: vid dag 0, 7, 14 
och 30. Vid varje besök mättes sårytorna och hastigheten av sårläkning beräknades. Vid slutet av 
behandlingen var andelen patienter med komplett sårläkning  högre med ozonerad olja och a-
bisabololformulering (25% vs 0%). Vidare var förändringarna i sårytan signifikant förbättrade  
ozongruppen.  Endast i ozon  och a-bisabololgruppen (P <.05), noterades en signifikant och 
progressiv reduktion av sårytan med 34%, 59% och 73% efter 7, 14 respektive 30 dagars 
behandling. 

I en kinesisk studie [94]randomiserades 92 patienter med venösa benår till att få ozongasbad 
kombinerat med  Endovenös laserterapi (EVLT)  (OEVLT-grupp) eller EVLT ensamt (EVLTgrupp). 
I OEVLT-gruppen behandlades de venösa såren med ozongas bad före EVLT. Minsta 
uppföljningstid var 12 månader. Det var ingen signifikant skillnad i venös ocklusion mellan de två 
grupperna. Andelen patienter med sårläkning  var signifikant  högre i OEVLT-gruppen jämfört med 
EVLT-gruppen vid 12 månaders uppföljning. Patienter i OEVLT-gruppen visade bättre 
tillfredsställelse och färre återfall jämfört med  EVLT-gruppen. Ingen allvarlig komplikationer eller 
biverkningar inträffade i någon av grupperna. 

Sårskador från krig 
I en prospektiv studie [95] på 35 krigsskadade personer undersöktes effekterna av ozon på hur bra 
hudtransplantat med splittrad tjocklek integrerades i krigsår. Var och en av de 35 skadade personern 
hade minst två liknande skottsår, ett på underben eller underarm och det andra på låret eller 
överarmen. Under de första 10 dagarna behandlades alla sår med 10% NaCl vattenlösnings förband 
tills det ögonblick då man kunde observera hälsosamma granuleringar. Därefter var defekterna 
täckta med skiktplattor med splittjocklek enligt Thiersch. Av tekniska skäl behandlades transplantat 
på underben och underarm med ozon efter vanliga schema. Graft på låret eller överarmen 
behandlades på konventionellt sätt och fungerade som kontrollgrupp.  Mer än 74,3% av 
hudplastikerna med splittrad tjocklek behandlade med ozon hade en vidhäftning på mer än 75% 
jämfört med endast 40% av de grafter som behandlats med konventionell metod. Skillnaden mellan 
grupperna var statistiskt signifikant vid P <0,01. 

Lungsjukdomar 

Lungemfysem 
I en studie från Cuba [96] randomiserades sextiofyra patienter med lungemfysem till att få rektalt 
ozon i 20 dagliga sessioner, syre rektalt eller ingen behandling. Behandlingarna upprepades tre 
månader senare i de första två grupperna. Vid början och i slutet av studien, utfördes spirometri och 
klinisk bedömning. Femtio patienter slutförde protokollet, 20 som fick ozonbehandling, 20  
som fick rektalt syre och 10 som inte fick någon behandling. Till en början hade patienterna som 
fick ozonbehandling signifikant sämre värden vad forcerad expiratorisk volym under en sekund 
(fEV1) och fEV1 / forcerad vitalkapacitet. I slutet av behandlingsperioden var dessa parametrar 
likartade i de tre behandlingsgrupperna, därför förbättrades endast gruppen som fick 



ozonbehandling signifikant. Inga skillnader observerades i andra spirometriska parametrar. 
Slutsatsen var att rektal ozonbehandling kan vara användbar för patienter med lungemfysem. 

Cancer  
 I en review artikel om ozonbehandling och cancer [97] menar Clavo med medarbetare att man 
under flera decennier  publicerat in vitro-studier i prestigefyllda tidskrifter om ozonets förmåga att 
inducera direkt skada på tumörceller och också  förbättra effekterna av strålbehandling och 
kemoterapi. Indirekta effekter har påvisats i djurmodeller: Immunmodulering genom ozon ensam 
och sensibiliserande effekt av strålbehandling genom samtidig ozonadministration. Effekterna av 
ozon i modifiering hemoglobindissociationskurva, 2,3-difosfoglyceratnivåer, lokalregionalt 
blodflöde och tumörhypoxi ger ytterligare stöd för potentiella fördelaktiga effekter vid 
cancerbehandling. Tyvärr finns endast några få kliniska studier tillgängliga. Slutligen beskrivs några 
arbeten och författarnas erfarenhet som stöder den  ozonbehandling vid behandling av fördröjd 
läkning efter tumörresektion, samt för att minska biverkningar vid strålbehandling och kemoterapi. 

Huvud och nacke-skivepitelscancer (HNSCC) representerar en grupp av metastaserande tumörer 
med hög dödlighet hos människor och djur. Eftersom biomolekylen ozon befanns hämma tillväxt av 
olika cancerceller in vitro  applicerades i denna studie [98] den mycket aggressiva och letala VX2-
karcinom-HNSCC-tumörmodellen på kaniner för att testa om ozon utövar antitumör effekter in 
vivo. 

Terapeutisk insufflation av medicinsk ozon / syre (O (3) / O (2)) gasblandning i peritoneum (O (3) / 
O (2) -pneumoperitoneum) vid ett avancerat stadium av tumörsjukdom ledde till en 
överlevnadsfrekvens på 7/14 kaniner. Sex av de sju överlevande kaninerna visade upp en full 
tumörregression med frånvaro av lokala eller distala lungmetastaser. 

Insufflation av rent syre (O (2)) resulterade i en överlevnadshastighet på 3/13 djur åtföljd av 
fullständig tumörregering hos 2 av de 3 överlevande djuren. Av de 14 placebobehandlade djuren 
hade endast ett en  spontan tumörregression och överlevde. Ingsa biverkningar eller förändringar i 
standardblodparametrar observerades efter upprepade intraperitoneala insufflationer av O (3) / O (2) 
eller O (2) gasen. Djur med O (3) / O (2) -inducerad tumörutrotning utvecklade tolerans mot 
reimplantation av VX2-tumören. Detta kunde reverseras genom immunsuppression med en 
kombination av dexametason och cyklosporin A som antyder en antitumorisk effekt av O (3) / O (2) 
genom aktivering av kroppens egen immunosurveillance. Även om de exakta verkningsmekanismer 
är fortfarande oklara de aktuella uppgifterna pekar på O (3) / O (2) -pneumoperitoneum som en 
lovande ny strategi mot cancer. 

I en okontrollerad pilotstudie [99] gav Bocci med medarbetare ozon intraperitonealt både som 
långsam gasinfusion och en infusion  med ozon /koksaltlösning till fem patienter med ascites och 
carcinomatos ipga äggstock, tjocktarm och pankreascancer. Alla patienterna svarade på 
behandlingen med en sänkning av tumörmarkörer, förbättrat välbefinnade och en förlängd 
överlevnad jämfört med vad som kunde förväntas.   

Osteonekros i käken 
Osteonekros i käken (ONJ) är en biverkning som har rapporterats hos patienter som får 
cancerbehandlingsregimer, inklusive bevacizumab, bisfosfonater och denosumab. I en öppen 
prospektiv fas I-II-studie [100] fick 10 patienter som behandlats med bisfosfonat  10 lokala 
behandlingar med medicinsk ozon i form av en oljesuspension på BONJ-lesioner ≤2,5 cm. 
Behandlingen pågick i 10 min. Hos alla patienter helades mukosa skador med fullständig 



rekonstitution av mun- och käkvävnad, med 3-10 tillämpningar. Ingen toxicitet rapporterades. 

Oväntat sågs total sekvestrering av det nekrotiska benet, med spontan läkning hos åtta patienter och 
ny benbildning runt det nekrotiska området hos två patienter . Ingen patient krävde kirurgiskt 
ingrepp. . Dessa preliminära resultat visar effekten och tolerans för O (3) levererad i en 
oljesuspension som appliceras direkt på BONJ lesioner ≤2.5cm, vilket indikerar att BONJ kan vara 
hanterbart och potentiellt kurerbart tillstånd. 

Muskuloskeletala Sjukdomar 

Behandling av Diskbråck med Intradiskala Injektioner 
Den ozonbehandling som har verifierats mest av alla är behandling av diskbråck med intradiscala 
ozongasinjektioner under fluroskopi eller CT genomlysning. Minst 15 stora randomiserade, 
dubbelblinda studier har publicerats, samtliga med positiva resultat. Detta framstår därför som en 
effektiv, relativt biverkningsfri och billig behandling jämfört med operation. De flesta av studierna 
har gjorts i Kina och Italien, men även Indien är med på kartan. 

I en italiensk studie[101] randomiserades sexhundra patienter med  diskbråck till antingen 
behandling med 4 ml ozongas med en koncentration på 27 mikrog/ml intradiskalt, samt 8 ml 
periganglionärt(n=300), eller samma behandling + periganglionär injektion med kortikoid och 
lokalanestesi. I grupp A var behandlingen framgångsrik (utmärkt eller bra resultat) hos 70,3% och 
ansågs misslyckad (dåligt resultat eller användning av operation) hos de återstående 29,7%. 
Motsvarande siffror i grupp B var 78,3% respektive 21,7%. Skillnaden var statistiskt signifikant (P 
<0,05). 

I Kina injicerades 262 patienter[102] med lumbart diskbråck intradiskalt med medicinskt ozon i en 
koncentration på 40-50 µg/ml i själva diskbråcket och 30 µg/ml runt nervrötterna perkutant under 
CT-guidning Enligt  modifierade MacNab kriterier var den terapeutiska effekten utmärkt i 165 fall, 
OK i 64 fall, acceptabelt i 20 fall och dåligt i 13 fall, med en total framgångsgrad på 87,4%. Ingen 
patient visade allvarliga komplikationer efter behandlingen. 

Zhang med medarbetare [103] utförde en randomiserad studie på 172 patienter där man jämförde 
effekten av behandling med ozon intradiskalt och intraforaminalt med ozon intradiskalt och 
intraforaminalt + betametason(en kortikosteroid). Båda grupperna uppnådde goda resultat. Efter tre 
veckor hade betametason gruppen signifikant bättre resultat, en effekt som försvann efter 6 
respektive 12 månader. 

I Italien randomiserades 154 patienter med lumbalt diskbråck[104]  till antingen intraforaminal 
injektion av steroid och lokalanestesi (n=77) eller samma behandling + injektion av ozon. I 
ozongruppen hade 58 av 77 patienter ett framgångsrikt resultat. 53 av dessa 77 patienter visade upp  
en signifikant MR verifierad krympning av diskbråcket efter 6 månader  (P <0,05).   

I Kina randomiserades 80 patienter [105] till en kontrollgrupp, en grupp som injicerades intradiskalt 
med lågdos ozon (20 µg / ml), en grupp med medium dos ozon (40 µg / ml) och en grupp med 
högdos ozon (60 µg / ml). CT skanning och enzymbunden immunosorbentanalys (ELISA) användes 
för att detektera IL-6 nivå, SOD aktivitet, IgM och IgG nivåer vid baseline samt vid 6 och 12 
månader. Alla patienter visade diskretraktion vid 6- och 12-månaders uppföljning; medan 
patienterna i mediumdosgruppen (40 µg / ml) gruppen uppvisade den bästa effekten på MR.  
IL-6, IgM, IgG- och VAS-nivåerna(Smärta) minskade signifikant medan SOD-aktivitet ökade bland 
alla grupper över tid (p <0,05).  Låga koncentrationer av medicinsk ozon (20 µg / ml och 40 µg / 
ml) reducerade serum-IL-6-, IgG- och IgM-uttrycket vilket är typiskt smärtstillande och 
antiinflammatoriska effekter, medan höga koncentrationer av medicinsk ozon (60 µg / ml) ökade 



serum-IL-6-, IgG-, IgM-uttrycket, vilket kan ses som pro-inflammatoriska effekter. Den medicinska 
ozonkoncentrationen på 40 µg/ml visade optimal behandlingseffekt. 

Perri med medarbetare [106] randomiserade 517 patienter till antingen en kontrollgrupp (n=260) 
som fick intraforaminal injektion av steroider + lokalbedövning samt en försöksgrupp (n=257) som 
dessutom fick intradiskal injektion med O3. Efter 6 månader var O2-O3-diskolysen framgångsrik i 
106 (41,24%) försöksgrupp patienter jämfört med 9 kontrollgruppspatienter (3,5%)  (P <0,001).  

En radiologiskt verifierad minskning av diskbråcket sågs hos 185 av studiegruppspatienter (68,4%) 
jämfört med 4 kontrollgruppspatienter (1,5%). 

I en indisk studie [107] randomiserades 91 patienter med lumbart diskbråck till  intradiskal 
ozonbehandling  eller kombinationsbehandling med ozon och PIRFT(radiofrekvens lesionering vid 
80 ° C i 360 s). Primära resultatmått inkluderade en visuell analog skala (VAS) för smärta och 
Oswestry Disability Index (ODI). Sekundära utfalls mättes med smärtlindring, minskning av 
analgetisk konsumtion och patient-tillfredsställelse. ODI(Oswestri Disability Index) minskade 
signifikant med både ozon och ozon-PIRFT jämfört med baslinjevärdena vid alla 
uppföljningspunkter; Ozon-PIRFT producerade emellertid en signifikant minskning av VAS-
poängen och ODI jämfört med ozon vid 2 veckor, 1 månad, 3 månader, 6 månader och 1 års 
uppföljning. Detsamma gäller de sekundära effekivitetsmåtten  Ozon-Pirft hade således bättre effekt 
än ozon enbart i denna studie. 

Två grupper av [108] patienter (n = 108) behandlades med antingen injektion av syre-ozon 
kombinerat med kollagenas intradiskalt och i epidural utrymmet; den andra gruppen behandlades 
med traditionell operation. Efter behandling, följdes patienterna och den terapeutiska effekten 
utvärderades vid 2 veckor, 3 månader och 12 månader med de modifierade s.k. Macnab-kriterierna. 
Framgångsgraden var 86,11% och 88,89% i ozon/kollagenas gruppen vid 3 respektive 12 månader, 
och 92,59% och 95,37% i den kirurgiska gruppen. Det var ingen statistiskt signifikant skillnad 
mellan grupperna vid 3 och 12 månader (P = 0,123, P = 0,08). Den kirurgiska gruppen producerade 
emellertid statistiskt signifikant större förbättring för ryggsmärta och funktionshinder under de 
första veckorna. (P = 0,0001). Framgångsfrekvensen var 51,86% och 85,18% efter 2 veckor i den 
minimalt invasiva gruppen respektive den kirurgiska gruppen. Inga allvarliga komplikationer 
uppstod i ozongruppen. 

Författarna menade att även om det minimalt invasiva förfarandet har flera fördelar jämfört med det 
kirurgiska förfarandet, så har varje metod sina indikationer och kontraindikationer, För patienter 
med stenos i ryggraden, protruderande förkalkning och lateral access stenos, är operation att 
föredra.  Sammanfattningsvis visar kombinationen av kollagenas med ozon statistiskt signifikanta 
minskningar av smärta och förbättringar i funktion och kan betraktas som ett alternativ till operativ 
behandling. 

Wei med medarbetare [109]  randomiserade 75 patienter med lumbalt diskbråck  som skulle 
behandlas med intradiskal ozonbehandling  till  antingen antibiotikaprofylax med  cefalotin V (2,0 
g) intravenöst 30 min före operationen, eller inga antibiotika alls. Man hittade inga tecken på 
infektion i någon av grupperna och drog därför slutsatsen att  antibiotkaprofylax inte är nödvändigt 
för denna typ av ingrepp. 

Galucci med medarbetare randomiserade 159 patienter  till intradiskal steroid/
lokalbedövningbehandling(n=77) eller samma behandling + Ozoninjektion(n=82).  Efter 6 månader 
var behandlingen framgångsrik hos 36 (47%) patienter i grupp A och 61 (74%) patienter i grupp B. 
Skillnaden var statistiskt signifikant (P <0,01). 



I en annan Italiensk studie [110]  fick 306 patienter (166 med primär disksjukdom, 140 med 
ryggsjukdom som inte involverade diskarna) med akut eller kronisk låg ryggsmärta och ischias en 
CT-styrd intraforaminal infiltrering av ozon eller en periradikulär infiltrering med steroider. Vid 1 
veckors uppföljning hade de flesta patienterna en fullständig remission av smärta, oavsett 
behandling. Vid 6 månaders uppföljning, uppkom skillnader till förmån för ozonbehandling, som 
var signifikant hos patienter med disksjukdom (P = .0021) men inte hos dem utan disksjukdom (P 
= .0992). Kliniska resultat var dåliga hos 13 (15,1%) av de 86 patienter som fick ozoninfiltration 
och i 18 (22,5%) av  de 80 patienter som fick steroidinjektion (P = .2226). Bland patienter utan disk 
sjukdom hade sex (8,6%) av 70 patienter som fick ozoninfiltration och  21,4% av de patienter som 
fick steroidinjektioner dåliga resultat (P = .0332). 

Paradiso med medarbetare [111] analyserade långtidseffekten(3 års uppföljning) av behandling hos 
150 patienter som fick mikrodiscektomi och 150 patienter som fick intradiskal ozoninjektion. I 
denna serie var ozonbehandling fördelaktigare vid mindre, sammanhållna diskbråck, medan 
operation var bättre vid  stora migrerade fragment med smärta så allvarlig att öppen operation var 
obligatorisk. Bortsett från detta, var  resultaten med de två teknikerna likvärdiga. 

I en studie utförd av Alexandre med medarbetare[112]  fick 108 patienter med diskbråck behandling 
med intradiskal injektion av ozon under 2002-2003. Ett hundra sju patienter var tillgängliga för 
telefon uppföljning efter 5 år. Sextio patienter var tillgängliga för en liknande telefonuppföljning 
efter tio år. Patienterna ombads beskriva sitt kliniska resultat efter injektionen. Kirurgiska händelser 
dokumenterades. MRI-bilderna granskades för att bedöma minskningen av skivbristning efter sex 
månader.: 

MRI-bilder visade en konsekvent minskning av storleken på diskbråcken. Sjuttiofem procent av 
patienterna hade en minskning av herniationsvolymen och den genomsnittliga minskningen var 
56%. Det fanns 19 patienter som slutligen behövde operation och 12 av dem inträffade under de 
första sex månaderna efter injektionen. En av dessa 12 berodde på operation på en annan nivå. Två 
operationer involverade en mellanliggande spacer indikerat av stenos eller DDD(Degenerative Disc 
Disease). Alla andra operationer var diskektomier. Av patienterna som undvikit operation var  82% 
förbättrade efter 5 år och 88% förbättrade efter 10 år. Förutom efterföljande operationer upplevdes 
ingen ryggradsrelaterade komplikationer. Slutsatsen är att ozon är säkert och effektivt hos cirka 
75% av patienterna med diskbråck, och effekten bibehålls genom tio år. Intradiskal ozoninjektion 
kan göra det möjligt för patienter att åtgärda smärtan utan  epiduralinjektioner och kirurgi. Fördelen 
med ozon är hållbar och utesluter inte framtida kirurgiska alternativ. Riskprofilen för denna 
behandling är gynnsam. 

Behandling av Diskbråck med paravertebrala Intramuskulära Injektioner 
20 patienter med lumbala diskbråck[113] behandlades  med lumbara paravertebrala injektioner av 
syre och ozon och 18 patienter behandlade farmakologiskt med antinflammatoriska analgetika. Man 
hittade en minskning av smärta och obehag redan efter en vecka i ozongruppen jämfört med 
farmakologisk behandling, denna skillnad i respons blev statistiskt signifikant efter två veckor (50 
procent vs 16,6 procent) och bekräftades efter 3 och 6 månader, då 80 procent av patienterna som 
behandlades med injektioner visade sig vara smärtfria jämfört med hälften av patienterna som 
behandlats farmakologiskt. Ingen statistisk skillnad var hittades i MR- och EMG-undersökningar. 
Inga biverkningar noterades hos någon patient, 

I en annan studie randomiserades sextio patienter [114] med  akuta ryggsmärtor orsakade av 
lumbala diskbråck till intramuskulär paravertebral ozonbehanding eller kontrollgrupp med 
placeboinjektioner. En signifikant skillnad med avseende på smärtfrihet mellan de två grupperna 



observerades vid vecka 6 (61% jämfört med 33%, P <0,05). Ozongruppen hade också ett lägre 
medelvärde med avseende på smärtnivå En signifikant förbättring observerades också med 
avseende på ryggrelaterade funktionshinder och analgetikakonsumtion hos studiegruppen jämfört 
med kontrollgruppen. Inga biverkningar rapporterades. 

Behandling av Spondylos och Spondylolistes 
18 patienter [115] med låg ryggsmärta och ischias resistent mot fysisk och medicinsk hantering med 
en radiologisk diagnos av spondylolistes och spondylolys fick CT-styrd bilateral periganglionisk 
O2-O3 infiltration och injektion i lysis-punkter. 15 patienter (83,3%) fick en fullständig remission 
av smärta. Ingen av patienterna rapporterade smärta återkommande vid kliniska uppföljningsbesök 
en, tre respektive sex månader efter behandling. 

I Italien behandlades 58 patienter med [116] cervikal spondylos (CS) med ozon och laser via 
punkteringsnål. VAS-poängen för  nacke och axelvärk minskade från 6,57  till 1,80  efter en vecka, 
och var helt borta efter en månad. 29 patienter svarade excellent på behandlingen; 23 bra; och 6 var  
OK,  dvs 89,6% var lyckade).SLUTSATS: Ozon och laser kombinerad terapi via punkteringsnål för 
behandling av CS är både säker och effektiv. 

Behandling av Knäartros 
I en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk studie [117]  från Brasilien fick 98 
patienter med symptomatisk knäartros (OA) antingen intraartikulär injektion med 20 µg / ml ozon 
(OZ) eller placebo (PBO) en gång per vecka i 8 veckor. Efter 8 veckors behandling var ozon 
effektivare än placebo p <0,004 med avseende på VAS och en mängd andra parametrar.  
Ogynnsamma händelser inträffade hos 3 patienter (2 i placebogruppen och 1 i ozongruppen) och 
inkluderade endast punkteringsolyckor. Studien bekräftade den kända effekten av ozon beträffande 
smärtlindring, funktionell förbättring och livskvalitet hos patienter med knä artros.  

I en Italiensk studie [118] randomiserades 70 patienter med knäartoros (OA) till intraartikulära 
injektioner med  hyaluronsyra HA (n = 23) eller O3 (n = 23) eller kombinerat HA + O3 (n = 24) en  
gång per vecka under 5 på varandra följande veckor. Alla tre behandlingsgrupperna visade 
statistiskt signifikanta förbättringar jämfört med utgångsdata, men den kombinerade behandlingen 
visade sig ha statistiskt signifikant bäst effekt, speciellt efter två månaders uppföljning. 

102 patienter [119] med mild till  måttligt och måttligt knäartros randomiserades till antingen 
intraartikulär injektion med  PRP(Platelet Rich Plasma) × 2, en singel dos av HA(Hyaluronsyra) 
eller  ozon × fyra doser.  Vid slutet av den 1: a månaden efter injektion, kunde man se betydande 
förbättringar i alla grupperna. Under den tredje månaden var förbättringarna i WOMAC och VAS 
poäng lika i grupp 1 och 2 medan de i grupp 3 var lägre (P <0,001). Efter  6 månader var de kliniska 
effekterna av PRP och HA fortfarande kvar, medan den kliniska effekten av ozon hade försvunnit (p 
<0,001). 
I slutet av den 12: e månaden var PRP både statistiskt och kliniskt överlägsen HA (p <0,001). 
Slutsats: Effekten av en PRP injektion varar längre än en hyaluronsyra injektion, som i sin tur varar 
längre än en ozoninjektion. 

Effekt på käksmärtor 

I en turkisk studie  [120]randomiserades 40 kvinnor, med diagnosen myofaciellt smärt 
dysfunktionssyndrom till att antingen få ozoninjektion i triggerpunkter  ( n = 20);  eller 
låtsasozonterapi (n = 20). Ozon och placebo applicerades tre gånger per vecka, totalt sex sessioner. 
Mandibulära rörelser undersöktes, masticator muskler ömhet bedömdes och Pressure Pain 



Threshold PPT) -värden erhölls. Subjektiva smärtnivåer utvärderades med användning av den 
visuella analoga smärtskalan (VAS). Dessa bedömningar utfördes vid baslinjen, 1 månad och efter 3 
månader. Ozonterapi minskade smärtintensiteten och ökade PPT-värden signifikant från baslinjen 
till 1 månad och 3 månader i ozongruppen jämfört med placebogruppen. Övergripande förbättringar 
i VAS-poäng från baslinje till 3 månader var i OG 67,7%; PG 48 ,4%. Även om ozonterapi kan vara 
accepterad som en alternativ behandlingsmodalitet vid hantering av mastoidid muskelvärk, visar 
placebo-ozonbehandling också upp visade signifikanta förbättringar i testade parametrar. 

I en annan Turkisk studie [121]på patienter med Tempero Manibulära Ledproblem(TMJ) fick 33 
patienter ozonbehandling och 30 peroral antiinflammatorisk medicineringmed ketprofen och 
tiokolikosid 2 x 1 i 7 dagar. Denna studie visade att biooxidativ terapi var en effektivare behandling 
än peroral medicnering för att lindra TMJ-smärta. 

I en studie från Egypten [122] jämförde man effekten av intraartikulära ozon injektioner med 
peroral antiinflammatorisk medicinering på 60 patienter med TMJ varvid ozonbehandlingen 
återigen visade sig vara statistiskt signifikant överlägsen 

Nervsystemets Sjukdomar  

Vestibulocochleära problem 
I en studie från Cuba [123] fick 50 patienter med perifert vestibulokokleärt syndrom 
ozoninjektioner lateralt på halsen vid C2-C3, i 20 sessioner.  Resultaten visade  förbättringar av 
vertigo, hörselnedsättning, tinnitus och nystagmus med  90, 80, 65 respektive 100%. Dessa 
patienter var initialt i ett tillstånd av systemisk oxidativ stress, men i slutet av studien i redox balans. 
Inga biverkningar observerades. 

68 patienter med tinnitus randomiserades [124]. till ozonbehandling (n= 27), betahistinbehandng 
(n=26) eller kontrollgrupp(n=15). Patienter i ozongruppen fick 10 sessioner med major 
autohemotherapy. Betahistinkoncernen fick 48 mg / dag betahistintabletter per os under 3 månaders.  
Kontrollgruppen följdes upp utan att någon behandling gavs.  
Jämförelsen mellan grupperna när det gäller förbättring av tinnitusstyrkan var inte signifikant (p = 
0,821). Jämförelse av den ursprungliga genomsnittliga Tinnitusnivån(THI) och 3 och 6 månader 
efter behandling avslöjade en signifikant skillnad i ozon- och betahistingruppen, men inte i 
kontrollgruppen. Resultaten av studien ger inte tillräckligt med bevis för att stödja ozon och 
betahistin som behandling för tinnitus och vidare forskning på ämnet rekommenderas. 

Fyrtiofem vuxna patienter [125]med plötslig sensorineural hörselförlust randomiserades till  
placebo (15 patienter) eller ozonbehandling (auto-hemoterapi, 30 patienter, två gånger i veckan i 10 
sessioner. Signifikant återhämtning av hörseln observerades hos 23 patienter (77 procent) som fick 
ozonbehandling jämfört med sex (40 procent) patienter som fick placebo (p < 0,05). Luftledda 
toner, benledda toner,  talförståelse och subjektiva återhämtningsgrader var signifikant bättre hos 
ozonbehandlade patienter jämfört med placebobehandlade patienter (p <0,05). Slutsats: 
Ozonbehandling är en lovande behandling för plötslig sensorineural hörselnedsättning.  Inga 
komplikationer observerades. 

Autonom Dysregulering 
I en rysk studie [126] på 48 patienter med kronisk cerebrovaskulär sjukdom och autonom 
dysfunktion fick  patienterna i försöksgruppen ozon terapi tillsammans med vanliga mediciner. 
Patienterna i kontrollgruppen fick standard medicinering. Störningar av vaskulär-autonom reglering 
med dominering av ergotropa sympatiska effekter identifierades hos 69,7% av patienterna med 



kronisk cerebrovaskulär sjukdom. Ozonterapi orsakade en förskjutning av den autonoma balansen 
mot parasympatiska aktivit samt en minskning i aktiviteten hos det vasomotoriska centret och den 
centrala regleringskretsen som indikeraren en ökning av försvarsmekanismer vilket tyder på en 
normalisering av den autonom balansen. 

Huvudvärk 
Huvudvärk påverkar cirka 10% -15% av den allmänna befolkningen. Blandade resultat erhålls från 
olika terapier, vanligtvis läkemedel, men även syrebehandling, beteendesterapi, fysioterapi och 
perifer eller central neurostimulering kan användas. Vid terapiresistens har den en allvarlig inverkan 
på livskvaliteten.  Fem (5) patienter  [127] som hade lidit av allvarlig / ihållande huvudvärk  
resistent mot standardhantering (inklusive 5-HT1-agonistriptriptan) behandlades med 
ozonbehandling (major autohemoterapi). 

Antalet huvudvärkepisoder (n = 80, intervall 5-200) minskade signifikant under de första 6 
månaderna efter behandlingarna (n = 0, intervall 0-1, p = 0,042) och under 6 månader före det sista 
uppföljningsbesöket (n = 1, intervall 0-2; p = 0,043). De motsvarande VAS-poängen var 8,7 ± 0,8 
förbehandling jämfört med 1,1 ± 2,5 6 månader efter behandling (p = 0,003) och mot 3,1 ± 3,3 de 6 
månaderna före det sista uppföljningsbesöket (p = 0,036). 

SLUTSATSER: 

Ozonbehandling minskade huvudvärkepisoder och smärtsvårighetsgrad under en långvarig period. 
Denna nya metod är effektiv och förtjänar ytterligare forskning. 

Anti-Aging, prestationshöjande och Kosmetisk Behandling 
Min gode vän och ledande ozonforskare från Ryssland, Professor Jevgenij Nazarov brukar säga att 
ozon gör en 20 år yngre, men effekten varar inte evigt utan måste vidmakthållas med minst några 
månaders mellanrum för att vara bestående. Ozon tar bort rynkor och ökar hudens elasticitet, 
förbättrar hårväxt och hårkvalité, vilket man mycket påtagligt kan notera på patienter som 
regelbundet får ozon. Den förbättrade hjärt- mitokondrie- och cirkulationsbefrämjande effekterna 
bidrar också till att idrottsmän kan prestera mer.  Ozongas är inte dopingklassat hos Wada, men det 
är inte tillåtet att avlägsna och återinföra större blodvolymer, vilket innebär att rektal behandling 
kan vara ett attraktivt alternativ för idrottsmän som vill öka sin prestationsförmåga utan 
biverkningar. 

Såvitt jag vet har det ännu inte genomförts någon studie som relaterar regelbunden ozonanvändning 
till livslängd, men jag gissar att den skulle utfalla positivt förde som använder ozon.  

Det finns ett stort antal skönhetskliniker som använder ozon för att ta bort celluliter, rybkor och 
återfå hårväxt hos flintskalliga mm 

Diskussion 
O3-terapi kan förändra förloppet vid ett flertal sjukdomstillstånd [3] och störningar, med potentiellt 
många fler indikationer som  ännu inte blivit testade. Det finns randomiserade kliniska studier på 
behanding av hjärtsvikt,  koronar kärlsjukdom, perifer artärsjukdom, diabetes, diabetessår, kronisk 
atypisk pneumoni, svampinfektioner, infektioner i tandkött och munhåla, genitouritala infektioner, 
fibromyalgi, reumatoid artrit, multipel skleros, ulcerös colit, magsår, bakteriell vaginos, 
placentainsufficiens, urinvägsinfektioner, sårbehandling, brännskador, diabetes sår, venösa bensår, 
skottskador, lungemfysem, osteonekros i käken, diskbråck, spondylos, knäartros, käksmärtor, 
Vestibulocochleära problem, plötslig hörselförlust och Autonom Dysregulering. Dessutom finns det 



klinisk erfarenhet och fallbeskrivningar som visar god effekt på en mängdandra tillstånd som 
cancer, Mb Parkinsson, Alzheimers, ALS, kroniska infektioner, psoriasis, epilepsi, depression, 
ångest och sannolikt också psykossjukdomar. (Det finns ett stort antal dubbelblinda studier som 
länkar schizofreni till infektion med chlamydia pneumoniae, och ozon har visat sig förbättra 
utläkningen av chlamydia pneumoniae i kombination med antibiotika [128]). 

Kommande laboratorie- och translationsforskning bör börja utveckla protokoll för O3-AHT i försök 
att upprätta ett dos-respons-förhållande, eftersom det har visat sig vara användbart i en mängd 
patologer i varierande koncentrationer. Trots det nuvarande övertygande beviset bör framtida 
studier omfatta mer dubbelblinda, slumpmässiga kliniska prövningar med större patientmaterial, 
bestämning av effektduration, samt metoder för mätning och analys. 

Precis som inom de flesta andra områden inom den medicinska s.k. vetenskapen kan vi anta att det 
förekommer publication bias, medveten eller omedveten manipulering av forskningsresultat också 
på detta område. Dock måste framhållas att de ekonomiska incitamenten angående ozonforskning är 
betydligt mindre än vad gäller patenterbara läkemedel, vilket bör vara en betydande fördel 
angående studiernas tillfölitlighet. År 2012 avslöjade den tidigare chefen för cancerforskning hos 
bioteknikföretaget Amgen resultaten av företagets ansträngningar att replikera 53 grundläggande -
studier inom hematologi och onkologi[129]. Endast sex av dessa studier kunde reproduceras.....  
Det finns därför alltid anledning att läsa medicins forskning med många nypor salt, men en sak är 
jag säker på: Jag känner inte tillnågon annan medicinsk behandling som har visat sig ha så mycket 
effekt på så vitt skilda tillstånd som ozonbehandling. Den har dessutom nästan inga biverkningar. 
förutom övegående flatulens och lätt laxativ effekt vid rektal behandling och sådant som inte har 
med själva ozonbehandlingen att göra såsom hematom vid dåligt utförda venpunktioner.  
Dessutom kan sannolikt resultaten av ozonbehandling förbättras ytterligare om forskningen får mer 
pengar till vidareutvecklin av metoder och jämförande studier mellan de olika typerna av 
ozonbehandlings effektivitet. Har Svensk sjukvård verkligen råd att avvara en så effektiv, 
väldokumenterad och biverkningsfattig behandling? Om våra myndigheter har ett seriöst intresse att 
förbättra folkhälsan, borde ett utvecklings, utbildnings- forsknings- och dokumentationsprogram 
angående ozonbehandling vara högprioriterat.  
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