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ЕФЕКТИВНОСТ НА OZOILE® ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ЛЕЗИИ С РАЗЛИЧНА ЕТИОЛОГИЯ 

 

Кожните лезии, главно тези на долните крайници, имат различна етиопатогенеза, появяват се 

на различни места и имат характеристики, които понякога са много различни.  

В по-сложните случаи те представляват хронично състояние (> 4 седмици) и могат да засегнат 

кожни, подкожни и костни тъкани с различна значимост и сериозност, променяйки 

терапевтичните подходи, които се налагат при настъпване на тъканното увреждане; освен 

това често се налага фармакологична мултитерапия.  

В световен мащаб около 80 милиона души са засегнати от хронични кожни язви, а в Италия 

кожните язви засягат повече от 2 милиона души или 0,4% хоспитализации. Те са отговорни за 

около 1% от всички дни на хоспитализация, с нарастваща честота сред възрастното 

население и с последствия върху разходите за лечение; прогнозира се, че в бъдеще около 1-

2% от целия бюджет за разходи за здравеопазване ще бъдат усвоени от лечението на кожни 

язви. 

Понастоящем в Италия разходите за здравеопазване са около 850 милиона евро, три пъти 

по-високи от тези в други европейски страни (221 милиона във Франция, 225 милиона в 

Германия, 435 милиона във Великобритания) и равни на разходите на САЩ (около 1 

милиард), където населението е пет пъти по-голямо от италианското. 
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Настоящата тенденция, свързана и с намаляването на фармацевтичните разходи, е насочена 

към все по-голямо намаляване на хоспитализациите, без да има влошаване на локалните или 

общите условия по време на домашна терапия. 

Следователно едно оптимално лечение предполага възможността за провеждане на терапия 

в домашни условия, с последващо намаляване на разходите за здравеопазване и в същото 

време по-бързо излекуване в съчетание с подобрено качество на живот за пациента. 

В тази връзка целта на нашето проучване е клинично да се провери противовъзпалителното, 

антимикробно, регенериращо и възстановяващо тъканите действие на Rigenoma® спрей и 

крем с Ozoile® при остри и хронични кожни лезии с различна етиология, като се оцени 

подобрението на лезията в рамките на 30 дни от началото на лечението или времето за 

излекуване. 

Rigenoma® спрей и крем са съвременни продукти с Ozoile® (стабилни озониди с витамин Е 

ацетат), който е пул от иновативни молекули, получени чрез патентован процес, при който 

озонът се свързва с олеинова киселина и така произвежда стабилни озониди. Публикувани 

са молекулярно-биологични изследвания, които подкрепят противовъзпалителното и 

регенериращо тъканите действие на Ozoile® дори в сравнение с кортикостероиди . [1] [2] [3] 

Ozoile® регулира основните метаболитни пътища, стимулира ендогенната защитна система и 

индуцира регулирането на генната транскрипция, като така ускорява регенерацията на 

тъканите и възстановяването на лезиите. Ozoile® е мощно противовъзпалително средство, 

което инхибира COX-2, намалява нивата на провъзпалителни цитокини (TNF-α, IL 1β, IFN-Y) и 

повишава нивата на противовъзпалителни цитокини (IL-13), като така противодейства на 

болката, зачервяването, паренето, отока, дегенеративните процеси и радиационните 

увреждания. [4] 

Ozoile® ефективно възстановява тъканите, тъй като намалява транскрипцията на протеини и 

ензими като TG2 и NOS, които се свързват със структурни и морфологични изменения на 

тъканните. В случай на хипоксия Ozoile® увеличава експресията на транскрипционния фактор 

HIF-1α, отговорен за клетъчната резистентност към недостиг на кислород, насърчава 

ангиогенезата, като увеличава нивата на транскрипция на VEGF и индуцира правилната 
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реепителизация на тъканите, тъй като увеличава нивата на транскрипция на Е-кадхерина, 

който е отговорен за правилната адхезия между новите клетки [1] [3] [5]. 

Ozoile® е широкоспектърен микробицид поради високия афинитет към липопротеидни 

компоненти на бактериалната и гъбична стена и окислителното действие на биопероксидите 

[6] [7], както е показано в таблицата по-долу, която демонстрира резултатите от in vitro 

тестове на способността на Ozoile® за инхибиране на растежа на бактерии и гъбички. 

 

Намаляване на растежа на бактерии и гъбички (%) - University of Pavia 

Време (часове) 4 часа 12 часа 24 часа 48 часа 

Проба OZOILE® OZOILE® OZOILE® OZOILE® 

E. coli  99,40 99,99 98,20 98,20 

P. aeruginosa  99,99 99,99 98,99 98,99 

S. aureus  99,07 99,99 99,70 99,70 

C. albicans  99,99 99,99 99,99 99,99 

C. glabrata  99,99 99,99 99,99 99,99 

A. niger  - - - - 

G. vaginalis  87,50 99,99 99,99 99,99 

P. mirabilis  96,47 99,99 99,99 99,99 

P. acnes  99,99 99,99 99,99 99,99 

E. faecalis  82,77 99,99 99,99 99,99 

S. epidermidis  99,99 99,99 99,99 99,99 

T. mentacrophy  99,99 99,99 99,99 99,99 

S. agalactiae  48,75 99,99 99,99 99,99 

E. cloacae  68.60 99,99 99,99 99,99 

B. cepacia  90,00 99,99 99,99 99,99 

k. oxytoca  99,99 99,99 99,99 99,99 

A. baumannii  99,99 99,99 99,99 99,99 

C.pseudodiphtericum  99,99 99,99 99,99 99,99 
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Материали и методи  

През периода 01/01/2018 - 31/01/2019 са записани 50 пациенти с остри и хронични кожни 

лезии с различна етиология в клиниката за лечение на усложнени рани и диабетно стъпало 

(към структурата за лечение на рани на хирургично отделение на Обединени Болници 

Valdichiana Senese - Montepulciano - Siena).  

Целта на нашето проучване е да се провери клинично ефективността на Rigenoma® спрей и 

крем с Ozoile® при лечението на остри и хронични кожни лезии с различна етиология, като се 

оцени намаляването на възпалението, антисептичното и контролното действие по 

отношение на микробната флора, както и активирането на процесите на възстановяване на 

тъканите. 

За това решихме да включим различни видове лезии с множествена етиология (пресионни, 

съдови, диабетни язви на стъпалото, посттравматични наранявания, лезии в резултат на 

лъчетерапия и химиотерапия и др.) като размер, времетраене (остри и хронични), 

инфектирани или неинфектирани , като по отношение на последните решихме да направим 

сравнение между резултатите от in vitro тестове относно инхибирането на бактериалния и 

гъбичен растеж, медииран от Ozoile®, и микробицидното действие на превръзка, съдържаща 

Ozoile® in vivo.  

 

По-специално проверихме: 

1) Действието върху възпалението посредством намаляване на зачервяването на кожата, 

сърбежа, паренето и локалния оток 

2) Процентът на напълно излекуваните кожни лезии 

3) Процентът на подобряване на кожните лезии посредством намаляване на времето за 

заздравяване 

4) Микробицидното действие 

 

Направихме това чрез:  

1) Оценката на болката чрез визуална аналогова скала (VAS)  

2) Намаляването на размера на лезията чрез фотографска документация 
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3) Пълното излекуване на лезията 

4) Оценката на инфекцията локално (с помощта на тампон за вземане на проба + 

антибиограма), чрез целенасочено третиране с антибиотици 

 

За да се провери ефективността на Rigenoma® спрей и крем, набрахме  група пациенти 

съгласно следните критерии за включване в проучването:  

1) Кожна лезия, която се проявява от 2 седмици до 18 месеца  

2) Диаметърът на лезията е по-малък или равен на 30 cm2  

3) Лезия с гранулиращо дъно, което не надвишава дермалния слой, слабо/умерено 

ексудиращо, с малко некротична тъкан /отсъствие на фибрин/ (тип II EPUAP) 

4) Стриктно придържане към терапията от страна на пациента  

5) Адекватно информирано съгласие  

 

Критериите за изключване бяха следните:  

1) Кожната лезия, която се проявява за по-малко от 2 седмици и за повече от 18 месеца  

2) Диаметърът на лезията е по-голям от 30 cm2 

3) Хиперексудативна лезия 

4) Силно инфектирана лезия и/или сериозна системна инфекция  

5) Лезия с кожна некроза, която не е подложена на превантивно хирургично 

отстраняване  

6) Неопластични лезии 

7) Наличие на автоимунни заболявания при хронично лечение със стероидни и/или 

имуносупресивни лекарства  

8) Пациенти със сърдечно-съдова недостатъчност, които не са под медикаментозна 

терапия  

9) Тежки чернодробни заболявания с различна етиология  

10) I.R.C (Инфрачервена коагулация), която не е лекувана адекватно  

11) ХОББ при терапия с кортикостероиди и/или бронходилататори  
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12) Пациенти с лошо придържане или непридържане към терапията и/или отсъствие на 

надеждни болногледачи  

13) Алергия към един или повече въпросни компоненти  

14) Бременност  

15) Възраст под 16 години 

 

В изследваната група пациенти има: 

 50 пациенти (32 жени, 18 мъже) 

 Средна възраст 65,5 години (диапазон от 42 до 90 години) 

 13 остри лезии (проявяващи се повече от 2 седмици) 

 37 хронични лезии (проявяващи се повече от 4 седмици) 

 Диаметър на лезията по-малък от 30 cm2, среден диаметър 9,5 cm2 (диапазон от 3,6 до 

30 cm2) 

 23 инфектирани лезии (4 остри, 19 хронични) 

 14 лезии са с полимикробна инфекция (11 лезии -> 2 типа микробни причинители, 3 

лезии -> 3 типа микробни причинители) 

 9 лезии са с инфекция, при която се изолира един конкретен микробен причинител 

 Изолирани са общо 10 типа микробни причинители  (Staphilococcus aureus в 16 лезии, 

Pseudomonas Aeuriginosa - в 8, Enterococccus Faecalis - в 4, Escherichia Coli - в 4, 

Klebsiella Oxytocica - в 2, Proteus mirabilis - в 2, Acinetobacter Baumannii – в 1, 

Staphilococcus Epidermidis – в 1, Enterococida - в 1, Enterococida - в 1, Enterococcus - в 1, 

Enterococcus aureus - в 1, Enterococcus aureus - в 1) 

 Среден VAS индекс 7,1 (диапазон 4-9) на ден 0 

 Среден VAS индекс 3,6 (диапазон 0-4) на ден 15 

 Среден VAS индекс 0,3 (диапазон 0-2) на ден 30 

 Свързани патологии: диабет тип II, исхемична болест на сърцето, високо кръвно 

налягане, хиперурикемия, атаксия  на  Фридрайх)  

 7 пушачи (4 мъже, 3 жени)  
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Всеки от пациентите е подложен на:  

 Съставяне на анамнеза  

 Артериално и венозно изследване чрез Eco Color Доплер (в съответните случаи)  

 Оценка на болката с визуална аналогова скала (VAS)  

 Тампон за вземане на проба + антибиограма (ако е приложимо)  

 Етиопатогенетична класификация на лезията  

 Превръзка:  

- почистване с 0,05% разтвор на натриев хипохлорит, хирургичен дебридман, ако 

е необходимо, 

- прилагане при всеки пациент ежедневно или на всеки два или три дни на 

Rigenoma® спрей върху дъното на лезията (по едно впръскване на всеки 4 cm2) 

и на Rigenoma® крем върху перилезионната кожа и околната област, 

- покриване на лезията с advanced или неприлепваща превръзка и/или 

еластичен чорап.  

- Прилагане на Rigenoma® крем върху реепителизиращата зона и върху околната 

област по време на фазата на реепителизация и впоследствие за поддържане  

и превенция, с цел подобряване на трофиката и срещу евентуална 

липодерматосклероза. 

 

Също така всеки пациент е проверен на 7-ия, 15-ия, 30-ия и 60-ия ден след включване в 

изследването, като на тези интервали е осъществено следното: 

 Снимка на лезията с измерване на нейната площ и диаметри 

 Измерване на болката с визуална аналогова скала (VAS) 

 Тампон за вземане на проба и антибиограма, в съответните случаи (на 7-ия и на 30-тия 

ден) 

 

Резултати 

От анализа на лекуваните пациенти на 30-ия и 60-ия ден след включване в изследването 

получихме следните резултати: 
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 Очевидно макроскопско подобрение на лезията с намаляване на диаметъра при 

всички пациенти. 

 Пълно излекуване при 90% от пациентите  

 Намаляване на болката с измерване на индекса по визуална аналогова скала (VAS) на 

15-тия ден (VAS 3.6) и на 30-тия ден (VAS 0.3). 

 Намаляване на параметрите на възпалението (зачервяване, сърбеж, парене и локален 

оток) при всички пациенти още на 7-мия ден  

 Микробицидно действие (чрез измерване на микробна култура) 

 Добра трофика на регенерираната кожа с добра еластичност, без признаци на 

изсушаване и/или свиване на 60-ия ден 

 

Дискусия 

От оценката на резултатите можем да заключим, че използването на Rigenoma® спрей и крем 

с Ozoile® доведе до следните подобрения: 

1. Намаляване на времето за заздравяване 

2. Намаляване на възпалението 

3. Намаляване на употребата на антибиотици 

4. Намаляване на употребата на кортикостероиди 

5. Намаляване на болката (оценено по метода SEA) 

6. Намаляване на амбулаторния достъп (ограничено до 3/30 дни) 

7. Подобряване на възстановяването на тъканите, включително околната област 

8. Подобряване на възприеманото качество на живот и на придържане към терапията от 

страна на пациента и също от членовете на семейството поради намаляване загубата 

на работни дни и/или загуба на доходи за общността 

9. Намаляване на разходите за здравеопазване поради намалена ангажираност на 

медицинския и сестринския персонал, по-малко лекарствени материали, намалено 

използване на медицински транспортни средства 
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Изводи 

Лечението на кожни лезии играе много важна роля за подобряване качеството на 

здравеопазването, осигурено от Националните здравни системи и намаляване на разходите 

за здравеопазване, както и за гарантиране и защита на качеството на живот на всеки 

индивид. 

Успоредно с мултипрофесионалният и мултидисциплинарен подход, който остава основен 

при създаването на най-добрата и специфична програма за грижи за всеки пациент, 

превенцията е основна стъпка в тази борба. 

Очевидно е, че използването на Rigenoma® спрей и крем с Ozoile® може да бъде полезно при 

лечението и профилактиката на остри и хронични кожни лезии с различна етиология и да 

окаже значителна помощ при домашно лечение на пациента, тъй като демонстрира 

намаляване на диаметъра на язвите, на времето за лечение, по-малко използване на 

антибиотична и кортикостероидна терапия, по-добри резултати на тъканна регенерация, 

намален амбулаторен достъп, намаляване на разходите за здравеопазване и подобряване на 

съотношението цена/полза. 
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