Ozonterapie - Oxyonterapie
Ozonterapie a dnes jen její varianta „Oxyonterapie“ (směs ozonu a kyslíku) je rozšířena ve větším
rozsahu v západních evropských zemích, především v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Itálii, kde
existují i národní společnosti pro ozonovou terapii. Údajně dnes tuto metodu používá v Německu
8000 lékařů v soukromých praxích i na klinikách a v sanatoriích a kromě toho přibližně 2000 léčitelů.
V posledních letech je nabízena řadou soukromých léčebných center i v České republice. Takovým
zařízením je např. UM Zlín, Středisko reflexní terapie v Praze, podobná zařízení jsou v Karlových
Varech, Nejdku a jinde. Firma Therapy Systems nabízí oxygenátory, firma Oxylife zase desítky různých
léčebných i kosmetických produktů s obsahem ozonu, v prodeji jsou i malé přenosné generátory
ozonu k samoléčbě. Stačí nalistovat několik webových stránek s popisem takových zařízení a každý
pacient, trpící jakoukoli chorobou, musí získat přesvědčení, že nejlepší možnou léčbou pro jeho
potíže je nepochybně ozonterapie. Chvalozpěvy na její účinnost neznají mezí, zatímco nezaujatý nebo
dokonce kritický článek na českých webových stránkách nenajdeme. Realita je však jiná, jak svědčí
zkušenosti s ozonterapií v západních zemích, kde má tato léčba dlouhou tradici.
Ozon (ozein – vydávat vůni), molekula se třemi atomy kyslíku, byl objeven v r.1783 a jako lék byl
použit poprvé v r.1879 lékařem Constantinem Lenderem k inhalační léčbě plicních chorob. Během
první světové války se jím léčily infikované rány, později i infekce dutinových orgánů, žaludku,
močového měchýře, střeva nebo vagíny. Léčba ozonem v nejrůznějších podobách se rozšířila ve 30.
letech 20. století, ale později, v souvislosti se značným rizikem při jeho výrobě i aplikaci, se na ozon v
medicíně téměř zapomnělo. Teprve po patentování moderních přístrojů na výrobu oxyonu, plynové
směsi pro zdravotnické účely, došlo začátkem 70. let k obnovení zájmu o ozonterapii. Dnes jsou na
trhu generátory, které ozon vyrábějí z kyslíku. Výsledný plyn obsahuje obvykle kyslík s 0,5 - 5% ozonu.
Existuje mnoho způsobů jeho použití. Jedním z údajně nejúčinnějších je odebrání 200 ccm žilní krve,
její protřepání a nasycení oxyonem a pak její vrácení do žilního oběhu v pomalé infuzi. Jindy se
používá nitrosvalová aplikace 5 ccm oxyonem nasycené krve, kdy se očekává povzbuzení imunity.
Další možností je inhalace ozonizovaného vzduchu, pití ozonizované vody „k celkovému očištění
organizmu“, vložení končetin s infikovanými ranami nebo vředy do plastikového pytle s obsahem
ozonu, potírání ran olivovým olejem nasyceným ozonem nebo vyplachování dutých orgánů
ozonizovanou vodou. Konečně se ozon vpravuje injekčně pod kůži. Udávané indikace jsou nesmírně
široké, ozonterapie se doporučuje u více než 200 chorob. Patří k nim všechny choroby oběhového
systému, zánětlivé i infekční nemoci, choroby látkové výměny, alergické choroby, kloubní bolesti,
zubní nemoci, zejména zubní kaz, ale i obezita a plešatost, všechny choroby stáří, dokonce má být
léčba ozonem pomocnou terapií u rakoviny a AIDS. Vedle léčby se ozonová kúra doporučuje i jako
omlazovací prostředek ke zlepšení paměti i odstranění únavy a poruch spánku.
Mechanzsmus účinku může být podle stoupenců ozonoterapie několikerý. Při zevním použití se mají
uplatnit nesporné dezinfekční, tedy antibakteriální a antivirové účinky, při vnitřním užití má mít ozon
pozitivní účinky na krevní cirkulaci, má usnadnit předávání kyslíku tkáním, oddaluje stárnutí buněk a
má také aktivovat enzymy a imunitu.
Hodnocení: Ozon je ve skutečnosti jedním z nejjedovatějších plynů a pro práci s ním proto platí přísné
předpisy. I při jeho lékařském používání je nutno s negativními účinky počítat. Účinnost ozonterapie
je sporná už proto, že nebyl nalezen teoretický důvod, proč by měl ozon léčebně působit. Předpoklad,

že má ozon antiseptické vlastnosti, je sice správný, ale použité koncentrace jsou pro tento účel
nedostatečné. Hypotézy o zvýšeném prokrvení tkání byly experimentálně vyvráceny, výsledný efekt
je spíše opačný, protože ozon ve skutečnosti snižuje předávání kyslíku tkáním. Ani imunoaktivační
efekt nebyl zjištěn. Vážným problémem je, že ozon je silně reaktivním oxidativním činidlem a že ve
tkáni vytváří volné kyslíkové radikály. A ty se dnes považují za jeden z faktorů, který se podílí na
vzniku chorob stáří, aterosklerózy i onkologických onemocnění. Ozon tedy urychluje, nikoli oddaluje
stárnutí buněk. V době, kdy jak konvenční, tak i alternativní medicína naléhavě upozorňují na
nebezpečí oxidativního stresu, je proto používání ozonu paradoxní. Kritické prameny upozorňují také
na to, že je používání ozonu značně rizikové vzhledem k četným lékovým interakcím a komplikacím,
zejména v rukách léčitelů, kteří samozřejmě nejsou schopni případné komplikace zvládnout. Mezi
nejčastější komplikace patří bolesti a abscesy při lokálním injekčním použití, a bolesti hlavy, závrati,
poruchy srdečního rytmu i nervového systému, alergizace kůže, ekzémy, anafylaktický šok i kolapsy
při aplikaci do krevního oběhu. Jinou komplikací jsou žilní trombózy a při některých formách aplikace
také plynové embolie s trvalým postižením mozku. Bylo popsáno mnoho případů přenosu žloutenky i
několik smrtelných, soudně projednávaných příhod. Nebezpečí spočívá i v tom, že se používají
koncentrace ozonu, značně převyšující přípustnou normu ozonu ve vzduchu na pracovištích a že
může dojít k otravě pacienta nebo personálu. Na pseudovědecký charakter metody poukazuje i to, že
se dnes často používá v neodpovídajících indikacích, dokonce i pro léčbu AIDS, a že není vypracována
jednotná metodika. Používané koncentrace a dávky ozonu totiž při injekční léčbě kolísají v širokých
mezích, až 28x. Zajímavé je i to, že ozonterapie je jen evropskou záležitostí, zatímco v anglofonní
sféře je ozonterapie prakticky neznámá. Jako doklady o účinnosti metody slouží jen jednotlivé
kazuistiky a tvrzení ozonoterapeutů, zatímco exaktní klinické studie, které by účinnost ozonterapie v
jakékoli indikaci potvrdily, dosud neexistují. Ani u bércových vředů, kde je možné účinnost
ozonterapie předpokládat, takové studie zatím neexistují. Nelze vyloučit, že se pacient po ozonterapii
bude cítit lépe díky placebo efektu, ale tvrzení o přímém vlivu ozonu na zdravotní stav a na tělesné
choroby, uváděná v propagačních materiálech ozonterapeutických zařízení je nutno považovat za
neseriózní a falešnou reklamu. A názor firmy UM Zlín, že ozonterapie je přírodní léčbou, která je
prosta vedlejších účinků, je už nepravdou nebezpečnou.
prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.

