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SCURTE DATE ISTORICE
Ozonul a fost descoperit pentru prima dată în 1785 de
către fizicianul olandez M. Van Marun datorită mirosului
său caracteristic și proprietăților oxidante speciale pe care
le dobândește aerul după trecerea unei scântei electrice
prin el. Cu toate acestea, Van Marun nu a descris noua
substanță. Van Marun credea că se formează o „materie
electrică” specială.

Proprietățile ozonului sunt descrise în detaliu de
profesorul Shonbeyt în cartea Obtaining Ozone by
Chemical Methods (1832). Omul de știință a dat și
numele acestui gaz. Schonbeyt a descoperit, de asemenea,
pentru prima dată, capacitatea ozonului de a se combina
cu substanțe organice la locul legăturilor duble în ele.



Pentru prima dată ca antiseptic, ozonul a fost folosit de medicul german A.
Wolff încă din 1915, în timpul Primului Război Mondial, pentru tratamentul
rănilor purulente, fistulelor și arsurilor. S-au obținut rezultate deosebit de bune
în tratamentul gangrenei extremităților și al flegmonului anaerob. Autorul a
remarcat o îmbunătățire a cursului clinic al bolilor, o vindecare a rănilor și un
efect pronunțat de dezinfectare al ozonului.



În anii 40-50 ai secolului al XIX-lea au fost efectuate
numeroase studii care au făcut posibilă determinarea structurii
chimice a ozonului, proprietățile sale și posibilele utilizări.

Interesul pentru ozon în diferite ramuri ale științei devenea tot
mai mare.

În 1873, cercetătorul englez C. Fox scria: "Pentru un filozof,
medic, meteorolog și chimist, nu există un subiect mai atractiv
decât ozonul". Chiar și atunci, el a arătat posibilitatea utilizării
ozonului în igiena comunală și în medicină: "Ozonul este cel
mai puternic agent de dezodorizare și curățare. Ar trebui să fie
utilizat în secțiile infecțioase, camerele de bolnavi, locurile cu
concentrații mari de săraci ".



În 1852, studiile Uniunii Medicilor din Königsber, au dovedit
eficiența utilizării ozonului pentru a opri procesele inflamatorii din
tractul respirator superior.

În 1895, în Germania a fost deschis Institutul de Oxigenoterapie,
unde pentru prima dată în istorie s-a efectuat administrarea
parenterală a ozonului la animale. Cu 15 ani mai târziu,
ozoterapeuții americani și germani, care și-au unit eforturile, au
format Asociația de terapie cu Ozon din America de Est.

Începând cu sfârșitul secolului al XIX-lea, s-a căutat modalități de a
utiliza cu succes ozonul în scopuri medicale. Cu toate acestea, a fost
posibil să ne apropiem de soluția reală a acestei probleme abia în
anii 80-90 ai secolului XX.



O condiție prealabilă importantă pentru utilizarea
ozonului în medicină a fost descoperirea acțiunii sale
antimicrobiene puternice, care a fost folosită în
purificarea apei de băut.

Primele generatoare de ozon, care după
caracteristicile lor tehnice, puteau fi folosite în
medicină au apărut la începutul secolului al XX-lea în
SUA.

Cu toate acestea, au trecut mai bine de 50 de ani până
când I. Hansler a dezvoltat primul dispozitiv de
ozonoterapie în 1957, care permite dozarea precisă și
aplicarea în siguranță a ozonului medical, deschizând
oportunități largi pentru dezvoltarea metodei date de
tratament.



În epoca premergătoare descoperirii
antibioticelor, utilizarea ozonului, în ciuda
imperfecțiunii tehnologiei și a
echipamentelor, era o metodă foarte
eficientă și promițătoare pentru tratamentul
proceselor inflamatorii severe.

Încheind experiența terapiei cu ozon din
acea vreme, prof. E. Payr a scris: „Succesele
obținute în terapia cu ozon sunt bune, deși
numărul de observații nu este atât de
impresionant, au dus la un efect terapeutic
atât de pronunțat încât metoda ar putea fi
numită foarte valoroasă și promițătoare”.



Faptul istoric: introducerea terapiei cu ozon în
chirurgia generală a avut la bază realizările
stomatologiei. E. Payr a început să efectueze
cercetări cu ozonul abia după ce el însuși ca pacient
s-a familiarizat cu această metodă în clinica
stomatologului și chirurgului maxilo-facial E.A.
Fisch.

Acesta din urmă a acumulat o experiență practică
considerabilă în utilizarea apei ozonizate ca
antiseptic local în practica stomatologică.



În Rusia, utilizarea terapiei cu ozon-oxigen a început în
1979 în chirurgia cardiacă prof. Boyarinov G.A. Totuși
aceasta a fost precedată de o serie de studii experimentale
privind efectul ozonului asupra metabolismului diferitelor
organe în condiții normale și patologice. Școala rusă a
dezvoltat o metodă fundamental nouă de terapie cu ozon -
administrarea intravasculară a soluțiilor saturate cu ozon.

Astăzi Moscova și Nijni Novgorod au devenit centrele
terapiei cu ozon. Instituțiile medicale de vârf din Rusia
folosesc cu succes ozonul la mii de pacienți. Centrul
științific și practic rus pentru terapie cu ozon a fost
înființat la Moscova, astfel demonstrând interesul social și
medical față de ozonoterapie.



Din câte am observat în evoluția utilizării ozonului a persistat o curiozitate în ce
privește proprietățile acestuia.

Pentru a înțelege cum își exercită atribuțiile specifice ozonul este necear să cunoaștem
proprietățile fizice, chimice și biochimice care le are.



ASPECTE FIZICE ȘI CHIMICE GENERALE 
A OZONULUI

Oxigenul formează două modificări alotropice - oxigenul și ozonul, care diferă în ce 
privește compoziția moleculară și au proprietăți diferite.

Alotropia este proprietatea unor elemente chimice de a prezenta două sau mai multe forme
cristaline, când atomii sunt așezați diferit în funcție de legăturile chimice
constituente. Alotropia se referă doar la formele diferite ale unui element aflat în aceeași
stare de agregare.



Ozonul (O3) este un gaz de culoare albastră cu un miros caracteristic. Tradus din greacă,
ozon înseamnă „mirositor”.

Ozonul se găsește în atmosfera superioară și protejează Pământul de radiațiile ultraviolete
ale soarelui.

Ozonul se formează în atmosferă în timpul descărcărilor de fulgere, ceea ce explică mirosul
specific de prospețime după o furtună, precum și în timpul funcționării transformatoarelor
de înaltă tensiune.





Ozonul se obține din oxigenul atmosferic în ozonizatoarele cu
descărcare electrică. Reacția de formare a ozonului este reversibilă,
endotermă (reacțiile endoterme sunt reacții chimice ce decurg
cu degajare de lumină sau căldură):

3O O3 – 284 kJ

În laborator, ozonul poate fi obținut prin acțiunea acidului sulfuric
concentrat răcit la interacțiunea cu peroxidul de bariu:

3H2SO4+3BaO2=3BaSO4+O3+3H2O

În condiții normale, ozonul are o culoare albastră, când este lichefiat se
transformă într-un lichid de culoare indigo, iar în stare solidă este
prezent sub formă de cristale de culoare albastru închis, aproape negre.





Ozonul este un agent oxidant mai puternic decât oxigenul. Spre
deosebire de oxigen, ozonul reacţionează cu o soluţie de iodură de
potasiu pentru a elibera iod:

2KI+O3+H2O = I2+2KOH+O2

Această reacție este folosită ca una calitativă pentru detectarea ozonului
sau a ionilor: în soluție se adaugă amidon, care dă o culoare albastră
caracteristică datorită formării unui complex cu iodul. Ionii și ozonul nu
se oxidează.

Ozonul oxidează aproape toate metalele, cu excepția aurului, platinei și
iridiului, precum și a multor nemetale, transformându-se în oxigen:

2Ag+O3 = Ag2O+O2

Ozonul este instabil și se transformă ușor în oxigen: 2O3 = 3O2



Utilizarea ozonului se datorează proprietăților sale puternice de oxidare.
Ozonul este folosit pentru:

• purificarea și dezinfecția apei și a aerului;

• sterilizarea instrumentelor medicale;

• albirea hârtiei;

• purificarea uleiului;

• dezinfectarea spațiilor și a îmbrăcămintei;

• distrugerea mucegaiului, bacteriilor și virușilor;

• producerea multor substanțe organice și anorganice.

Când se folosește ozonul ca agent pentru purificarea apei și a aerului, nu se
formează substanțe nocive și toxice (spre deosebire de cazul utilizării
compușilor cu clor).





Ozonul este o modificare alotropă a oxigenului. Proprietățile
ozonului sunt diferite de cele ale oxigenului. Ozonul este un
agent oxidant mult mai puternic decât oxigenul. Utilizarea
ozonului se datorează puterii sale puternice de oxidare.



PROPRIEDĂȚILE FIZICE ALE OZONULUI

Ozonul pur se obține din amestecul său cu oxigenul, transformându-l într-o
stare lichidă atunci când este răcit cu aer lichid. Deoarece molecula de ozon are
o polaritate mare, ozonul are un punct de fierbere mai mare (-111,9⁰C) decât
oxigenul. Acest lucru explică, de asemenea, intensitatea mai mare a culorii
ozonului și solubilitatea sa mai bună în apă.

Densitatea gazului în condiții normale este de 2,14 kg/m3. Densitatea relativă a
gazului pentru oxigen 1,5. Densitatea lichidului la -183°C = 1,71 kg/m3. În
stare gazoasă, ozonul are o culoare albăstruie cu miros ascuțit și este toxic. La t
= -112⁰C, ozonul gazos se transformă în ozon lichid - un lichid albastru închis,
ozon solid - cristale violet închis (Тtopire = -197,2⁰C).



Ozonul este de 1,62 ori mai greu decât aerul. Solubilitatea sa în apă este
de 15 ori mai mare decât cea a oxigenului. În stare gazoasă, ozonul este
diamagnetic; în stare lichidă, este slab paramagnetic. Mirosul este
ascuțit, specific „metalic” (după D. I. Mendeleev – „mirosul de rac”).
Ozonul lichid și amestecurile sale concentrate (70% - O3) sunt
explozive. La concentrații mari, seamănă cu mirosul de clor. Mirosul
este perceptibil chiar și la o diluție de 1: 100 000. Ozonul este toxic
chiar și în concentrații mici.



Este necesar să remarcăm încă o proprietate a ozonului,
deoarece molecula de ozon este instabilă, se transformă din
nou în oxigen. Datorită acestei proprietăți o parte din radiația
ultravioletă de la Soare care lovește Pământul este transformată
în energie termică.



PROPRIETĂȚILE CHIMICE ALE 
OZONULUI

Ozonul este un compus endotermic și prin urmare reactiv. Proprietățile sale
oxidante sunt mai pronunțate decât cele ale oxigenului. O caracteristică
comparativă mai precisă a proprietăților oxidante ale moleculei de ozon este
valoarea potențialului red-ox corespunzător reacției de adiție de electroni, de
exemplu:

O2 + 2ē + 2H+ → O2 + H2O corespunde potențialului e = + 2,07 V.

4ē + 4H+ + O→ 2H2O este mai mic: e = +0,815 V, deoarece ozonul „trage”
electronii mult mai puternic.

Cu o activitate oxidantă ridicată, ozonul oxidează aproape toate metalele (cu
excepția aurului, platinei și iridiului) până la cele mai înalte stări de oxidare.



Produsul de reacție ca rezultat este în principal oxigen.

1) 8Ag + 2O3 → 4Ag2O + 2O2

2) Hg + O3 → HgO + O2

3) Ozonul crește starea de oxidare a oxizilor

NO + O3 → NO2 + O2.

4) Dioxidul de azot poate fi oxidat în trioxid de azot : NO2 + O3 → NO3 + O2 pentru a
forma anhidridă azotică NO2 + NO3 → N2O5

5) Ozonul reacționează cu carbonul pentru a forma dioxid de carbon: C + 2O3 → CO2 +
2O2

6) Ozonul nu reacționează cu compușii de amoniu, dar reacționează cu amoniacul: 2NH3 +
4O3 → NH4NO3 + 4 O2 + H2O

7) Ozonul reacţionează cu sulfurile formând sulfaţi: PbS + 4O3 = PbSO4 + 4O2



8) Cu ajutorul ozonului se poate obține acid sulfuric atât din sulf elementar,
cât și din dioxid de sulf: S + H2O + O3 → H2SO43SO2 + 3H2O + O3 →
3H2SO4

9) Cu peroxid de hidrogen, ozonul se comportă ca agent reducător: H2O2 +
O3 =2O2 + 2H2O

10) Cu hidroxizi de metale alcaline, ozonul formează așa-numitele ozonide,
formate din ioni încărcați pozitiv și ioni încărcați negativ

O3 - K + O3 → KO3

Ozonura de potasiu poate fi obținută într-un alt mod din hidroxid de potasiu:
2KOH + 5O3 → 2KO3 + 5O2 + H2O

Reacția determină paramagnetismul și prezența culorii în ozonide. De obicei
sunt colorate în roșu.



11) Pentru detectarea și cuantificarea ozonului, se utilizează reacția
interacțiunii acestuia cu iodura de potasiu:

O3 + 2KI + H2 → I2 + 2KOH + O2

Iodul liber este eliberat dintr-o soluție de iodură de potasiu, care dă
o culoare albastră cu amidonul

12) Ozonul poate fi folosit pentru îndepărtarea manganului din apă 
cu formarea unui precipitat care poate fi îndepărtat prin filtrare: 

2Mn2 + + 2O3 + 4 H2O → 2MnO (OH) 2 + 2O2 + 4H +



PROPRIETĂȚILE BIOCHIMICE ALE 
OZONULUI

Ozonul are un potențial redox ridicat și
viteze mari de reacții cu molecule
organice. Studiul sistematic al acestor
reacții pentru a izola produsele finite și
cursul reacției a prezentat mecanismul
general recunoscut de ozonoliza acizilor
grași polinesaturați formulat de R.
Criegee în 1949.



În practica medicală, este de mare interes
interacțiunea substanțelor organice dizolvate
la temperatura corpului cu 5% ozon în oxigen
sau o soluție ozonizată.

Ozonul este un agent oxidant puternic care
este capabil să reacționeze cu aproape toate
substanțele organice, provocând oxidarea
acestora, iar cu un exces de ozon,
descompunerea lor oxidativă - ozonoliza.
Ozonul reacționează direct cu compușii de
hidrocarburi, legăturile S=S și S-H, fosforul
trivalent, legăturile duble și triple de carbon
și legăturile C=N.



Reacția ozonului cu o legătură CH se desfășoară lent cu formarea de
hidrotrioxizi instabili, care se descompun spontan cu eliberarea de
oxigen molecular și produși hidroxilați.

Reacțiile de oxidare ireversibile de-a lungul legăturii C-H, în special
alcoolii eterici, au loc numai la temperaturi ridicate și cu un exces de
ozon.



Reacția ozonului cu compușii organici care conțin sulf decurge în două faze:
rapidă, cu formarea sulfoxizilor, urmată de o reacție relativ lentă cu formarea
sulfonelor.

Distrugerea legăturilor duble S=S de către ozon duce la degradarea rapidă a unui
număr de materiale polimerice, în special cauciucul, ceea ce face imposibilă
utilizarea lor în procedurile de ozonoterapia.

Ozonul este, de asemenea, capabil să interacționeze cu fosforul organic, precum
și cu compușii aromatici care conțin azot. Reacțiile cu un inel aromatic depind
de structura moleculei, deci benzenul este foarte rezistent la ozon, dar viteza de
reacție este semnificativ accelerată dacă în inelul benzenic se adaugă radicali,
care cresc densitatea electronilor din interiorul inelului.

Aminoacizi și amine reacționează intens cu ozonul, dar vitezele de reacție
depind de pH, ele scad în mediu acid, iar într-o reacție puternic acidă practic nu
are loc interacțiunea.



Toate aceste reacții se desfășoară cu viteze diferite, prin urmare în condiții in
vivo, când se folosesc concentrații scăzute de ozon (un exces semnificativ de
substrat organic cu lipsă de ozon), au loc mai rapid doar reacțiile de oxidare
directă.

S-a dovedit că ozonul reacționează extrem de selectiv și nu selectiv, așa cum
ne-am aștepta de la un agent oxidant atât de puternic.

Ozonul oxidează fenolii și aminele libere în câteva secunde, alcoolii în câteva
ore și reacționează instantaneu cu compușii care conțin o legătură dublă C=C.

Motivul pentru aceasta este structura polară a moleculelor de ozon.
Selectivitatea biochimică ridicată față de compușii care conțin o legătură
dublă C=C, și aceasta este în primul rând acizii grași polinesaturați, care fac
parte din fosfolipidele membranelor celulare, această reacționare stă la baza
mecanismelor acțiunii sale biologice.



Viteza reacției cu ozon la legăturile duble este de multe ori mai
mare decât viteza reacțiilor cu alte grupe din molecule
organice, prin urmare, în condiții in vivo, ozonul
interacționează aproape complet cu acizii grași polinesaturați.

În prezența OH- la pH>8, numărul de reacții cu radicali liberi
crește odată cu apariția unei reacții în lanț. Cu toate acestea, în
condiții fiziologice la pH mai mic sau egal cu 7,4, adică în
prezența acizilor grași polinesaturați liberi, reacția decurge
predominant conform mecanismului ionic și începe cu adiție
dipolară la legăturile 1,3.



Studiile confirmă faptul că vitamina E, care este un
antioxidant mai puțin selectiv și poate fi ușor oxidată atât
prin mecanisme ionice, cât și prin mecanisme ale
radicalilor liberi, interacționează activ cu ozonul din
plasma sanguină. Aceasta este o altă confirmare a faptului
că la valorile fiziologice ale pH-ului predomină
mecanismul ionic.



Astfel, spre deosebire de majoritatea altor specii reactive de oxigen,
reacțiile ozonului cu fosfolipidele membranelor celulare nu au loc
printr-un mecanism de radicali liberi, dar cu formarea unor compuși
specifici - ozonide.

Potrivit unui număr de autori, acești compuși sunt cei care mediază
cea mai mare parte a zonei de efect biologic. Presupunerea că pentru
a realiza efectele biologice ale ozonului, este necesar să se realizeze o
concentrație-prag de produse lipidice ozonolizale în celulă, a făcut
posibilă explicarea naturii efectului său asupra eritrocitelor și
leucocitelor.

De aici rezultă că dozele excesiv de mici de ozon vor fi ineficiente, în
timp ce dozele excesiv de mari vor avea un efect citotoxic.



Ozonidele și alți peroxizi formați sub acțiunea ozonului sunt un tip complet
diferit de compuși în comparație cu substanțele formate în timpul oxidării
radicalilor liberi. Spre deosebire de radicalii liberi, care nu sunt capabili să
pătrundă în celulă și să reacționeze pe suprafața membranei, ozonidele sunt
solubile în apă și pătrund ușor adânc în celulă.



Spre deosebire de ozon, a cărui durată de viață în organism este
neglijabilă, ozonidele sunt substanțe mai stabile. Ozonidele, fiind agenți
oxidanți secundari, au un efect metabolic sistemic și au un efect
bactericid nespecific.

O problemă importantă este reacțiile ozonului cu o moleculă de
proteină. Potențial, ozonul este capabil să oxideze o moleculă de
proteină de-a lungul multor legături, provocând degradarea sa oxidativă
sau o schimbare semnificativă a structurii și proprietăților sale.

Odată cu introducerea concentrațiilor terapeutice de ozon, nu are loc
oxidarea completă a moleculei proteice, doar unele grupuri foarte active
reacţionează cu ozonul.



Studiile de laborator privind oxidarea aminoacizilor dintr-o moleculă
proteică sub acțiunea ozonului au arătat că interacțiunea lor cu ozonul
depinde de aranjarea reciprocă în structura terțiară sau cuaternară a
moleculei proteice, precum și de poziția acesteia în membrana celulară. S-a
demonstrat că proteinele transmembranare practic nu sunt oxidate de ozon
(este posibil ca acesta să reacţioneze activ cu fosfolipidele membranelor
celulare). Studiile demonstrează că peretele celular și proteinele
microorganismelor interacționează diferit cu ozonul comparativ cu celulele
și proteinele umane.

Ozonul oxidează grupările S-H ale metioninei din molecula citocromului C
și aparent, interacționează în mod similar cu enzimele antioxidante.
Proteinele plasmatice, în primul rând albuminele, sunt oxidate de ozon, dar
acest lucru nu duce la o schimbare semnificativă a structurii și proprietăților
lor.



În ceea ce privește efectul ozonului asupra enzimelor, datele sunt contradictorii,
întrucât este determinat de efectul nespecific al ozonului asupra moleculei
proteice: ozonul oxidează grupele active disponibile în structura terțiară a
proteinei și conduce la modificarea structurii proteice, astfel modificând
parametrii activității enzimei. Aceste modificări depind de mulți factori,
inclusiv de doza de ozon.

Ozonul interacționează în principal cu centrul activ al enzimei, dar poate
modifica structura lanțurilor terminale. Efectul ozonului asupra enzimelor
proteolitice, care sunt activate prin scindarea unei părți a moleculei, este de altă
natură. În condiții in vitro, dozele mari de ozon pot activa aceste enzime prin
degradarea oxidativă a moleculei proteice. Acest mecanism face posibilă
simularea de efect toxic al ozonului și sugerarea metodelor de monitorizare a
procedurilor de ozonoterapie. Astfel, efectul toxic se poate manifesta prin
hipercoagulabilitatea și activarea enzimelor proteolitice în țesutul pancreatic
(necesită totuși doze mari de ozon, mult mai mari decât cele terapeutice).



Viteza de reacție a
ozonului cu fosfolipidele
este atât de mare încât
practic exclude
interacțiunea sa cu
polizaharidele
membranei celulare,
ozonul nu pătrunde în
celulă, în citoplasmă și
nucleu, legându-se
complet pe suprafața
membranei.



Toate cele de mai sus se referă la reacțiile moleculei de
ozon în sine. Cu toate acestea, atunci când ozonul este
introdus în organism, avem de-a face cu efectul simultan al
ozonului, al oxigenului molecular și atomic, precum și al
produselor intermediare ale reacțiilor lor - ozonide,
peroxizi, radicali liberi, etc. Proprietățile unor produse
intermediare de reacție nu au fost încă studiate, având în
vedere instabilitatea lor și activitatea chimică ridicată.



SOLUBILITATEA ȘI STABILITATEA 
OZONULUI ÎN MEDIILE LICHIDE

Datele despre solubilitatea gazelor în lichide sunt de mare interes
teoretic și practic. În procesele de modelare care implică dizolvarea
(absorbția) gazelor în lichide, aceste date sunt de importanță
primordială. În general, solubilitatea unui gaz în lichide reprezintă
un caz special al echilibrului de fază între fazele gazoase și lichide în
care componenta gazoasă este fie peste temperatura sa critică, fie are
o presiune a vaporilor peste 1,013 bar la temperatura sistemului.
Cealaltă componentă va exista ca lichid și este denumită solvent.



SOLUBILITATEA OZONULUI ÎN MEDIILE 
LICHIDE

Solubilitatea este proprietatea unei substanțe chimice solide, lichide sau gazoase
(numită solut) de a se dizolva într-un solvent solid, lichid sau gazos. De obicei auzim
de oxigen sau O2 dizolvat. Înseamnă că O2 este solubil în apă. Ozonul gazos (O 3 )
este de 13 ori mai solubil în apă decât O2.

Ozonul este solubil în multe substanțe, formând fie soluții stabile, fie metastabile. În
condiții practicabile în apă, ozonul este mai solubil decât oxigenul, dar formează o
soluție metastabilă.

Solubilitatea gazelor în medii lichide este descrisă de legea lui Henry (legea lui
Henry afirmă că solubilitatea unui gaz într-un lichid este proporțională cu presiunea
gazului peste lichid). După cum spunea Henry, această lege poate fi aplicată doar
asupra gazelor care nu se modifică chimic în apă, în timpul transferului.



Condiții care vor afecta nivelul de solubilitate a unui gaz în apă:

• Temperatura apei.

• Presiunea apei: cu cât presiunea este mai mare, cu atât este mai mare solubilitatea.

• Presiunea gazului: gazul presurizat, adică gazul care se află la o presiune crescută,
fiind aplicat în apă, se îmbunătățește și eficiența (Presiunea crescută, va crește
solubilitatea).

• Concentrație: Dacă gazul pe care îl puneți în apă este într-o concentrație crescută,
aceasta va permite o solubilitate suplimentară.

• Eficiența difuzorului, al cărui scop este transferul ozonului în apă.

• Este mai complicat să prezici solubilitatea ozonului decât alte gaze, deoarece
solubilitatea ozonului este influențată de mai mulți factori. Gradul de solubilitate a
gazului de ozon depinde de concentrația de gaz și, prin urmare, depinde de
presiunea parțială. Pe lângă presiunea parțială, alți factori importanți care
influențează solubilitatea ozonului sunt temperatura, pH-ul și concentrația de ioni
din soluție.



Solubilitatea ozonului în apă poate fi crescută prin:

•Creșteți concentrația de ozon în gazul de alimentare;

•Creșterea presiunii aerului;

•Scăderea temperaturii apei;

•Scăderea cantității de substanțe dizolvate;

•Scăderea pH-ului.



Tabelul de mai jos prezintă solubilitatea ozonului de

100% în apă pură, pentru intervalul 0ºC –

60ºC. Aceste valori au fost împărțite la 40, 20 și,

respectiv, 10, pentru a obține solubilitatea pentru

concentrații de ozon de 2,5%, 5% și 10%.



TEMPERATUR

A (ºC)

MG/L 

100%

MG/L 

(2,5% ÎN 

GREUTATE O3 )

MG/L 

(5% ÎN 

GREUTATE O3 )

MG/L 

(10% ÎN 

GREUTATE O3 )

0 10900 27.25 54,5 1090

10 780 19.5 39,0 78

20 570 14.25 28.5 57

30 400 10 20,0 40

40 270 6,75 13.5 27

50 190 4,75 9.5 19

60 140 3.5 7.0 14



Temperatura diferită și concentrația de ozon joacă un rol
asupra solubilității ozonului în apă. Acest lucru arată că o mică
schimbare a temperaturii apei poate crea o diferență mare în
potențialul de ozon dizolvat în apă. De asemenea, modificările
concentrației de ozon vor schimba în mod dramatic
solubilitatea ozonului.

Tabelul de mai jos arată diferența pe care presiunea apei o
provoacă asupra solubilității ozonului, pentru o concentrație de
ozon de 6% și temperatura apei de 15ºC.



PRESIUNE A APEI
(MG/L)

6% O 3 LA 15ºC 

0 PSIG (1 atm) 26.598

5 PSIG (1,34 atm) 35,64132

10 PSIG (1,68 atm) 44,68464

15 PSIG (2 atm) 53.196

20 PSIG (2,36 atm) 62,77128

25 PSIG (2,7 atm) 71,8146

30 PSIG (3 atm) 79.794



Astfel, cu cât presiunea apei
este mai mare, cu atât este mai
mare solubilitatea ozonului și cu
atât este mai mare transferul de
masă al ozonului în apă. Cu
toate acestea, presiunea apei
poate provoca diferențe în
transferul de gaz la un efect pur
și o descompunere mai rapidă a
gazului de ozon.



STABILITATEA OZONULUI ÎN MEDIILE 
LICHIDE

Odată încorporat în lichid, ozonul trebuie să rămână pentru un
anumit timp în acel lichid pentru a-și atinge efectul de oxidare.
Timpul de înjumătățire al ozonul dizolvat este în general mai mare
decât această cerință. Descompunerea ozonului în apă (având în
vedere absența de contaminanți) este produsă prin recombinare cu
ea însăși și se transformă ozonul înapoi în oxigen. Această
descompunere va fi în funcția de: temperatură, pH și prezența
razelor UV. În apă neutră și la temperaturi în jur de 18ºC
stabilitatea va avea o medie de 20 de minute.



Stabilitatea ozonului în mediu lichid timp 
de 15 minute la temperatura de 20 ºC



VALABILITATEA OZONULUI ȘI TIMPUL 
DE INJUMĂTĂȚIRE

Unul dintre cele mai mari beneficii ale utilizării ozonării este că nu
există reziduuri sau produse secundare care ar putea trebui eliminate.
Ozonul se descompune într-un mod absolut natural în aer sau în apă,
formând oxigenul obișnuit, apă, oxizi de carbon și oxizi superiori ai
altor elemente.

Moleculele de ozon sunt extrem de instabile, iar O3 se transformă
rapid în oxigen O2. În același timp, în concentrații scăzute și fără
impurități, se descompune destul de calm. Cu cât concentrația de
ozon este mai mare, cu atât îi ia mai mult timp până se descompune
în oxigen.



În urma testelor încă din secolul al XVIII-lea, s-a dezvăluit că, în
prezența ozonului, mercurul își pierde strălucirea și se lipește de
sticlă. Ca urmare a trecerii O3 printr-o soluție apoasă de iodură de
potasiu, se va elibera iod gazos.

Desigur, entuziaștii au încercat să facă aceleași experimente cu
oxigen obișnuit, dar nu a ieșit nimic. Treptat, oamenii de știință au
început să descopere proprietățile unice ale ozonului, care abia acum
sunt adoptate foarte activ.

După cum s-a dovedit, ozonul pur este un antiseptic excelent care
pur și simplu își face treaba și este îndepărtat spontan, fără a afecta
mediul și formarea de agenți cancerigeni. Acesta este ceea ce
distinge ozonul ca dezinfectant de același clor, care este adesea
folosit pentru a dezinfecta suprafețele și apa potabilă.



Acele experimente au fost un pas important, a avut loc inventarea
primelor ozonizatoare, care permit dezinfectarea aerului și a tuturor
suprafetelor din orice incintă. De atunci, au fost create multe
dispozitive, iar posibilitățile de utilizare a acestora sunt dezvăluite
continuu.

După ce s-a aflat despre proprietățile de vindecare și dezinfectare ale
ozonului, mulți s-au grăbit să cumpere ozonizatoare de uz casnic, care,
în plus, pot fi găsite nu atât de scumpe. Trebuie remarcat faptul că
ozonizatoarele de putere redusă nu sunt potrivite pentru dezinfecție,
deoarece concentrațiile scăzute de ozon vor începe să se descompună
fără a avea timp să afecteze microorganismele dăunătoare. În scopuri de
dezinfecție, sunt necesare doar ozonizatoare industriale certificate.
Performanța lor este de sute de ori mai mare decât a celor casnice.



Ce se întâmplă într-o cameră în care un ozonator
industrial de înaltă calitate tocmai a dezinfectat aerul
sau a ucis microorganismele dăunătoare?

Ozonul începe să se disipeze rapid în aer, mai ales dacă
este prevăzută ventilația pentru a accelera reacțiile
naturale de descompunere.

S-a dovedit că după zece minute, conținutul de ozon din
aer va scădea cu aproximativ jumătate; în apă, în
aproximativ o jumătate de oră O3 se va descompune la
jumătate.





Majoritatea ozonului se descompune în primele minute.
Și odată cu scăderea concentrației, scade și rata de
descompunere a ozonului în oxigen.

Dacă reveniți după o oră, aerul din cameră va fi curat și
saturat cu oxigen, ceea ce va aduce doar beneficii
sănătății și va avea un efect pozitiv asupra performanței.
Doar un miros slab de ozon va rămâne în cameră.
Medicii îl numesc „mirosul sănătății”, pentru că camera
este absolut sigură, iar prezența ozonului într-o
concentrație scăzută stimulează sistemul imunitar uman.



Cu toate acestea, merită să luăm în considerare rezultatele
studiilor, conform cărora ozonul se descompune cu viteze
diferite, în funcție de finisajul camerei.

De exemplu, O3 vine mai mult în contact cu țesăturile,
covoarele și suprafețele din cauciuc, ceea ce înseamnă că
nu rămâne mult timp în aer. Ozonul se autodistruge până la
oxigen la contactul cu o suprafață solidă. Dar dacă
plasticul și ceramica sunt prezente în finisaj, o concentrație
mare va dura puțin mai mult.



Ozonul din aer este mult mai stabil decât soluțiile apoase de
ozon. Timpul de înjumătățire al ozonului în aer depinde în
principal de temperatura aerului:

Temperatura, °C Perioada de înjumătățire

-50 3 luni

-35 18 zile

-25 8 zile

+20 3 zile

+120 1.5 ore

+250 1.5 secunde



Timpul de înjumătățire al ozonului în mediul lichid la un pH = 7:

Timpul de înjumătățire Temperatura lichidului, °C

30 minute 15 

20 minute 20 

15 minute 25 

12 minute 30 

8 minute 35 



Aceste valori se bazează pe compoziția termică. Timpul de înjumătățire
real al ozonului va fi semnificativ mai scurt atunci când vine vorba de
încărcături organice, de presiune, umiditate și alți factori. Aceste valori
oferă o bună indicație a cât de repede se descompune ozonul, precum și
a modului în care temperatura ridicată a factorului afectează timpul de
înjumătățire al ozonului.

Temperatura poate avea atât un efect pozitiv, cât și un efect negativ
asupra utilizării ozonului. Când temperatura este foarte scăzută, timpul
de înjumătățire al ozonului este foarte lung, cu toate acestea, ozonul este
mult mai stabil și este posibil să nu reacționeze așa cum presupunem. În
schimb, atunci când temperaturile sunt foarte ridicate, timpul de
înjumătățire al ozonului poate fi atât de scurt încât ozonul nu are timp să
existe, sau rata de reacție a ozonului poate să nu fie suficient de
accelerată pentru a crea reacția dorită într-un timp mai scurt.



Dozarea ozonului și selectarea dozelor în 
mod individual

La nivel internațional există discuții pe marginea subiectului dozei optime în
ozonoterapie. Oamenii de știință sunt în căutarea unei formule ideale de
selectare a dozei de ozon individual pentru fiecare pacient.

La moment există o metodă unanim recunoscută ca una reușită pentru
determinarea concentrației individuale de ozon.

Limfocitele, principalele componente ale sistemului imunitar, au fost alese ca
obiect de evaluare a stării homeostaziei pacientului. Metoda de determinare a
nivelului de limfocitotoxicitate a fost luată ca bază pentru metoda de
determinare a concentrației de ozon eficientă pentru organism.





Se știe că citotoxicitatea depinde de activitatea
funcțională a receptorilor limfocitari, de prezența
cantității necesare de anticorpi și de limfocit însuși.

Pentru a realiza un efect citotoxic asupra limfocitelor,
este necesar contactul direct al receptorilor membranari
specifici antigenului cu anticorpii.

Citotoxicitatea limfocitelor este strâns legată de
produșii metabolismului dependent de oxigen.



Aceste produse includ în primul rând un complex de
radicali liberi - anion superoxid, peroxid de
hidrogen, precum și specii reactive de oxigen care
pot induce formarea acestor radicali.

Deoarece radicalii liberi și peroxidul de hidrogen
provoacă peroxidarea lipidelor și denaturarea
proteinelor, se creează condiții pentru liza
membranelor celulare - stadiul inițial al efectului
citotoxic.



Pe de altă parte, activarea receptorilor specifici
antigenului este asociată cu depolarizarea
membranelor plasmatice ale limfocitelor.

În acest caz, lipidele joaca rolul unei matrice de
receptori membranari, creând condițiile necesare
funcționării lor. Includerea acizilor grași nesaturați
în membranele celulare duce la o creștere a
capacității citolitice a celulelor, iar acizii grași
saturați la scăderea acesteia.



Odată cu introducerea ozonului în corpul uman,
punctul principal al influenței sale sunt membranele
celulare, în care, sub influența ozonului, indicele
acizilor grași saturați crește, se modifică
vâscozitatea membranelor și activitatea sistemului
antioxidant, deci are un efect puternic asupra
reducerii citotoxicității.



Esența metodei de determinare a nivelului de
limfocitotoxicitate constă în faptul că
limfocitele izolate au fost tratate cu ser care
conține anticorpi, apoi cu complement, în urma
căruia anticorpii au fost combinați cu receptorii
membranari ai limfocitelor, ceea ce a dus la
liza limfocitelor.



Determinarea dozei individuale de ozon se
bazează pe identificarea nivelului de
limfocitotoxicitate la un anumit pacient înainte
și după tratamentul limfocitelor sale cu diferite
concentrații de ozon. La alegerea unei doze
individuale de ozon, se preferă cea, după
„tratamentul” căruia nivelul de
limfocitotoxicitate a fost minim.



Doza zilnică maximă de ozon nu trebuie să
depășească 3,0 mg pe zi.

Concentrația maximă admisă de ozon în soluțiile cu
administrare parenterală nu trebuie să depășească
20,0 mg/l.

Cercetările efectuate au arătat că la concentrații mai
mari de ozon poate apărea distrugerea țesuturilor, a
vaselor de sânge și a terminațiilor nervoase.



Desigur, selectarea dozei depinde de un șir
foarte vast de factori, unii din ei au fost
menționați în aspectele fizice, chimice și
biochimice a ozonului. O importanță deosebită
în selectarea dozei de ozon o are clinica
pacientului, deci selectarea dozei de ozon
necesită o abordare multilaterală și individuală.



TEHNOLOGII DE OZONOTERAPIE ÎN SISTEMUL DE 
TRATAMENT ACTIV AL ARSURILOR GRAVE.

Asistența medicală de înaltă tehnologie acordată pacienților cu arsuri severe
sa bazat activ pe proceduri chirurgicale inclusiv necroctomia precoce,
pregătirea accelerată a rănilor lagrefa, autodermoplastie, chirurgie plastică
reparatorie precoce, grefarea celulelor pielii, terapie intensiva prin perfuzie-
transfuzie, terapie eferentă, terapie medicamentoasă multicomponentă,
metode chirurgicale și conservatoare de tratament post-ardere.

Metodele de ozonterapie locală și sistemică pot fi utilizate în majoritatea
componentelor descrise ca tratament integrativ la pacienţii cu arsuri grele.



OZONOTERAPIA LOCALĂ PENTRU LEZIUNI 
TERMICE

Domeniile primare ale terapiei locale cu ozon în tratamentul leziunilor termice sunt:
controlul inflamație, eliminarea infecției și reducerea timpului de vindecare a rănilor.
Ozonul poate fi utilizat și datorită efectului bactericid, virucid, fungicid, datorită
capacității de a stimula refacerea țesuturilor și procesele regenerative. În plus, ozonul
poate îmbunătăți microcirculația plăgii, deci asigură un flux sangvin bogat cu oxigen.
Tratamentul local integral al rănilor cu ozon asigură eliminarea țesuturile necrozate în 5
zile fără necroctomie. Aceste proceduri garantează complet curățarea plagilor profunde de
gradul 3-4 dupa necroctomie, fara tratament enzimatic. În plus trofismul țesuturilor se
îmbunătățește și viabilitatea țesuturilor creștere, ca urmare se ajunge la o reducere mai
rapidă a zonei rănilor.



TRATAMENTUL RĂNILOR CU UN AMESTEC DE 
OXIGEN-OZON ÎNTR-O PUNGĂ DE PLASTIC

O astfel de metodă este aplicabilă în caz de vătămare a membrelor. Metoda consta în: Un
bandaj umezit cu solutie salina sau apă distilată se aplică pe zona afectată a pielii. O pungă
de plastic (camera) este pusă pe o extremitate iar în ea se realizează irigarea plăgii cu ozon.
Tratamentul arsurilor superficiale neinfectate cu ozon are scopul de a menține un nivel
scăzut de bacterii și a reduce contaminarea rănilor pentru a facilita stimularea
autovindecării. În acest scop este suficient pentru a efectua un tratament zilnic cu ozon la
1,5-2,0 mg/L la viteza debitului de gaz de 0,5-1,0L/min și timpul de expunere 25-30 min.
Procedurile vor fi efectuate de două sau de trei ori pe zi. Crusta de pe rană nu trebuie sa fie
mai groasă de 2 straturi de tifon și nu trebuie îndepărtată decât dacă este necesar. Cerințele
generale vor fi următoarele: pre-uscarea crustei cu aer preîncălzit. În tratarea arsurilor
profunde prin utilizarea ozonului sunt prezente următoarele trei probleme principale:
I.Vindecarea ranilor. II. Obținerea unor rezultate mai bune la autodermoplastie. III.
Prevenirea și tratamentul rănilor greu de vindecat.



INJECȚIILE SUBCUTANATE

Injecțiile subcutanate se administrează cu amestecul О3/О2 la o
concentrație de 1 mg/L până la 5mg/L, sunt utilizate pentru fiecare
loc de injectare. Zona afectată se injectează într-o direcţie
circumferenţială la o distanţă de 0,5-2,0 cm de limita hiperemiei.
Ozonul medical poate fi injectat zilnic sau o dată la două zile.
Durata tratamentului depinde de clinica și evoluția procesului
patologic.



INJECTAREA INTRAMUSCULARĂ 

Cel mai adesea aplicarea acestei metode la pacienții cu arsuri este
folosită când o infecție non-clostridiană sau anaerobă este
prezentă într-o plagă. Când se dezvăluie un proces infecțios, după
debridarea largă a pielii și a inciziilor fasciei, rănile sunt irigate cu
soluție salină ozonizată la o concentrație de ozon de 4–5 mg/L sau
administrat folosind microirigatoare de țesuturi cu amestec
oxigen-ozon (la concentrație de 10-20 mg/L,volum de 10-20 ml).
Amestecul gazos este injectat lent pentru a evita reacțiile
dureroase.



Mulțumesc pentru 
atenție!


