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Анотація: В останні роки в Сполучених
Штатах оновився інтерес до ауто-аналгезії
закисом азоту для знеболювання пологів. Цей
методо широкої використовується в Європі
протягом
багатьох
десятиліть
із
сприятливими
результатами.
Американський коледж медсестринства і
акушерства в 2010 році опублікував заяву з
позицією про підтримку практики аутоаналгезії
закисом
азоту
в
якості
додаткового вибору аналгезії для породіль.
Література останніх років з цього питання
спрямована
до
середнього
медичного
персоналу. У даній статті представлені
основні моменти сестринського догляду за
жінками при застосуванні ауто-аналгезії.

Закис азоту (хімічна абревіатура N2O) – це
безбарвний газ, який майже не має смаку і запаху
й використовується інгаляційно з метою
знеболювання під час болісних процедур.
Більшості він знайомий за назвою «звеселяючий
газ»,
який
зазвичай
застосовують
для
стоматологічних процедур. Протягом останніх
років у Сполучених Штатах закис азоту
популяризується як знеболювальний засіб під час
пологів (див. додаток 1).
У 2010 році Американський медсестринськоакушерський коледж (American College of NurseMidwives, 2010) опублікував заяву щодо закису
азоту, яка підтримує і заохочує просування
медичного газу як альтернативного засобу для
знеболювання пологів та додатковий метод
аналгезії
для
традиційних
маніпуляцій
(наприклад, таких як пункції, внутрішньовенні або
внутрішньом'язові втручання).
В цій статті буде розглянуто історичну хронологію
впровадження закису азоту для знеболювання
пологів, його фармакологічний вплив на організм
породіллі та плода. Показання та протипоказання,
особливості застосування. Акцентовано увагу на
контролі
болю
особисто
пацієнтом
(аутоаналгезію).
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якості акушерок в США.
*Continuing Nursing Education - служба акредитації
середнього медичного персоналу в США

Закис азоту був вперше синтезований в 1700-х
роках. Він використовувався інгаляційно для
релаксації та досягнення відчуття ейфорії. З 1850
року його почали застосовувати в якості
стоматологічного анальгетику в Англії (King, 2011).
У 1881 році лікар Klickovich (Poland/Russia) провів
дослідження із застосуванням 80% закису азоту в
якості анальгетика для породіль. У 1934 році
Minnit підштовхнув цей метод ще на крок і
створив перший наркозний апарат для управління
болем особисто пацієнтом (аутоаналгезії). З того
часу
використання
закису
азоту
як
знеболювального засобу набуло популярності у
Великобританії та інших європейських країнах, де
цей метод і досі використовується майже для 60%
породіль.
Закис азоту став однією з альтернатив в
управлінні болем під час переймів і у Сполучених
Штатах. Закис вводили в концентрації 70% закису

BOX 1 CASE SCENARIO
Дарсі M (ім'я не розголошується),
фізіологічні пологи. Розкриття шийки матки 5
см. Жінка забажала, щоб пологи проходили без
медикаментозного
втручання
(по
можливості).
Після
перебування
в
гідротерапійній ванні протягом години
(розкриття 7см) вона відчуває, що до кінця
першої стадії пологів необхідне знеболення.
Вона відхиляє пропозицію щодо епідуральної
анестезії. Акушерка пропонує інші варіанти,
доступні для неї, а саме: опіоїди або
аутоаналгезію закисом азоту. Дарсі вирішує
спробувати закис азоту.
Апарат с закисом азоту, який приєднаний
до
центральної
кисневої
системи,
розгортають
у
кімнаті.
Дарсі
проінструктована про те, як застосовувати
лицьову маску і методику інгаляції. Вона
використовує суміш газів до кінця пологів.
Після народження дитини, Дарсі розповіла,
що вона була дуже задоволена своїм вибором
аналгезії; вона відчула, що закис азоту
полегшує її біль, але не змінює її свідомість та
дозволяє слідувати інструкціям акушерки. Крім
того, вона натхненна тим, що була активна
під час пологів і самостійно керувала
знеболенням.

азоту та 30% кисню, або 80% закису азоту та 20%
кисню, що значно вище, ніж рекомендовано на
даний час (50:50 суміш закису азоту і кисню).
Висока концентрація та комбінування з іншими
агентами (додаткові гази, барбітурати, опіати)
призвели до появи значних побічних ефектів.
Інгаляції закисом зазвичай комбінувалися з
морфіном і скополаміном. Породіллі набагато
слабше відчували біль під час такого поєднання,
але зростав ризик виникнення побічних ефектів
як для жінки, так і для плоду: втрата свідомості,
блювання, аспірація, нанесення собі шкоди при
намаганні вибратися з ліжка, перебуваючи в стані
седації (Zabriskie, 1943). Крім того, додатковий
компонент, як правило, проникав через плаценту
і міг призводити до неврологічних розладів
та/або пригнічення дихання у новонароджених.
У 1940-х роках значно зросла популярність
місцевої анестезії (spinal and caudal blocks), яка
дозволила жінкам перебувати у стані свідомості
під час пологів, майже не відчуваючи болю.

Методи регіональної анестезії покращувались і
дали
можливість
розвиватись
та
вдосконалюватись такому виду знеболення, як
епідуральна анестезія, що набула широкого
застосування в 1980-х і 1990-х роках, майже
виключивши використання закису азоту у
Сполучених Штатах.
На сьогоднішній день епідуральна анестезія
досі зберігає свою популярність через
ефективність знеболювання. Удосконалення
інфузійних технік, а саме проведення інфузій
через інфузіомати та їх комбінація з
регіональною
анестезією,
дозволяє
ефективніше усувати біль і покращує здатність
породіллі змінювати положення в ліжку.
Незважаючи
на
вдосконалення
анестезіологічних методів, все одно зберігається
ризик виникнення ускладнень та побічних
ефектів під час проведення епідуральної
анестезії,
включаючи
лихоманку,
гостру
гіпотензію, зменшення сили скорочення матки,
пролонгацію другого періоду пологів та
необхідність
оперативного
піхвового
розродження (Anim-Somuah, Smyth, & Jones,
2011).
Традиційно вважається, що застосування
епідуральної анестезії під час пологів підвищує
ймовірність
кесаревого
розтину,
хоча
статистично це не підтверджено.
Епідуральна анестезія не може бути застосована
у випадку наявності гематологічних розладів,
травм або вад розвитку хребта, локалізованої
інфекції в місці пункції або алергії на місцеві
анестетики.

Багато породіль бажають уникнути
інструментальних та медикаментозних
утручань під час пологів
Багато жінок прагнуть уникнути як самої
епідуральної анестезії, так і втручань, які
супроводжують її, а саме: внутрішньовенного
доступу,
катетеризації
сечового
міхура,
безперервного електронного моніторингу плоду
та постільного режиму. Ці фактори, у поєднанні
зі споживчими побажаннями щодо меншої
кількості втручань під час пологів, стали
поштовхом для деяких установ і постачальників
добиватися повторного впровадження закису
азоту як болезаспокійливого засобу як під час
пологів, так і в ранньому післяпологовому
періоді.
Нещодавно AHRQ (Agency for Healthcare

Research and Quality
Quality
- агентство
досліджень якості охорони здоров'я) звернуло
увагу на закис азоту як на засіб для
знеболювання пологів (Likis і ін., 2012). Хоча
закис азоту і використовується протягом багатьох
років у Європі як знеболювальний засіб при
пологах, один із ключових висновків AHRQ - брак
якісної літератури, де визначені всі аспекти
використання закису азоту в знеболюванні
пологів. AHRQ закликало до проведення
додаткових досліджень, які дозволять детально
висвітлити питання ефективності використання
закису
азоту
в
акушерській
практиці,
задоволеності пацієнтів, безпеки для породіллі та
плоду, впливу на умови праці персоналу.
ПРО ЗАКИС АЗОТУ
Закис азоту, що включає два атоми азоту і один
атом кисню, є негорючим газом, який
знаходиться в рідкому стані при кімнатній
температурі. Як вважають, механізм дії газу
такий: за допомогою стимуляції ендогенного
ендорфіну
спричиняється
вивільнення
кортикотропіну і дофаміну. Ці біохімічні процеси
призводять до ефекту ейфорії, що робить
пацієнта менш чутливим до болю (Rosen, 2002).

Більшість жінок, починаючи з 30-60
секунди інгаляції, відчувають
полегшення болю, зниження
тривожності і/або ейфорію.
Коли закис азоту вводять без опіатів або інших
депресантів центральної нервової системи, то за
протоколами деяких лікарень (Starr, Collins, &
Baysinger, 2011) такий вплив визначається як
мінімальна аналго-седація.
ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ ПРИ ПОЛОГАХ
Деякі фармакологічні характеристики роблять
закис азоту найбільш підходящим анальгетиком
для породіль. Швидкий початок дії закису азоту і
швидке досягнення терапевтичного ефекту
запобігає його накопиченню в тканинах породіллі
та плоду.
Більшість жінок, починаючи з 30-60 секунди
інгаляції,
відчувають
полегшення
болю,
зниження тривожності і/або ейфорію (Rosen,
2002). Жінки, що використовують закис, не
відчувають сонливості, вони активні з повними
моторними і сенсорними функціями протягом
всього періоду застосування медичного газу.
Ларенгіальні рефлекси не гальмуються, тому
знижені й аспіраційні ризики. Закис азоту не

не впливає на активність матки та не змінює
тривалості фаз пологів (Volmanen, Palomäki, &
Ahonen, 2011).
Встановлена на даний час фіксована
концентрація закису азоту до кисню (50%/50%)
запобігає материнській виснаженості
і
обумовлена найменшою кількістю побічних
ефектів. Дія закису азоту розпочинається та
припиняється швидко (від 30 до 60 секунд), не
впливає на родову діяльність (Akerman & Dresner,
2009).
Однією з переваг швидкого виведення закису
азоту з організму є можливість переходу на іншу
форму аналгезії, якщо терапевтичного ефекту
інгаляції
недостатньо.
Деякі
інші
немедикаментозні методи (занурення в воду,
психопрофілактика, гіпноз і акупунктура) можуть
доповнювати
закис
азоту,
посилюючи
терапевтичний ефект. Інший позитивний аспект
використання закису азоту полягає в тому, що він
не вимагає внутрішньовенного доступу для
знеболення.
Як і з усіма формами знеболювання, які
застосовують у пологах, існують деякі правила і
застереження. Породіллі має бути проведений
інструктаж щодо методики дихання відповідно до
активності матки, оскільки пік дії закису азоту
досягається на 30-50-й секунді після початку
інгаляції. Під час уповільнення активності матки
(стухання перейми) подача закису азоту
лімітується, цього легко навчитися та досягати з
виникненням перших переймів.
Чутливість до знеболювання індивідуальна, як
і сприйняття болю. Для деяких породіль закис
азоту не забезпечує адекватного знеболення.
Крім цього, такі побічні ефекти, як нудота і
блювання,
можуть
перекреслити
користь
аналгезії (Rosen, 2002).
Однак нудота і блювання – загальне явище у
пологах,
особливо
безпосередньо
перед
народженням плоду, навіть при відсутності
медикаментозного супроводу. (Volmanen et al.,
2011). Тому встановлення точних причин
виникнення нудоти і блювання (викликані вони
фізіологічним процесом пологів чи застосуванням
закису азоту) завжди викликає труднощі. Це ж
стосується і запаморочення, яке виникає у 39%
породіль, що отримують закис азоту ( Su et al.,
2002). Дуже невелика кількість жінок зазнає
дисфорії,
занепокоєння
і
тривоги
при
використанні закису азоту (Bishop, 2007). Коли
виникають побічні ефекти, жінки та медичні
працівники
мають
оцінити
доцільність
застосування закису азоту.

ФАРМАКОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ НА ПЛІД ТА
НОВОНАРОДЖЕНОГО

BOX 2 КАНДИДАТИ на застосування аутоаналгезії

Закис азоту проникає через плаценту до • Жінки, які відповідають критеріям безпеки (не
навколоплідних вод на рівні 80%. Закис азоту мають протипоказань).
швидко виводиться з організму новонароджених, • Жінки, які потребують накладання щипців чи
як тільки вони починають дихати самостійно, вакуум-екстракції
(оперативного
піхвового
тому впливу на центральну нервову систему і розродження).
пригнічення дихання у новонародженого нема. • Жінки, які потребують надрізу або епізіотомії.
Дослідження показали відсутність впливу за • Жінки, які вимагають ручного видалення
шкалою Апгар або інших неонатальних оцінок плаценти, дослідження матки або дилатації і
(Rosen, 2002). Дослідження 1300 китайських вишкрібання.
жінок, для яких застосовували закис азоту під час • Жінки, які дуже стурбовані переймами або
пологів,
не
виявили
відмінностей
та встановленням епідурального катетера.
розбіжностей оцінок за шкалою Апгар, в тому
Sources: Bishop (2007), Starr et al. (2011)..
числі й у ступені забарвлення навколоплідних
вод меконієм (Suetal., 2002). Документально
підтвердженого впливу на частоту серцевих для знеболювання пологів (J. P. Rooks, personal
скорочень плоду в літературі не знайдено.
communication, April 18, 2012).

Швидка дія і швидке виведення закису
азоту з організму матері запобігають
його накопиченню в ембріональних
тканинах та впливу на плід.
.
ДОСТУПНІСТЬ І ВАРТІСТЬ
Основною
перепоною
для
широкого
впровадження практик із використанням закису
азоту в США стали труднощі в апаратному
забезпеченні та відсутність обладнання для
подачі суміші газів. З осені 2012 року компанія
Porter Instrument під торговою маркою Nitronox®
почала виробництво, продаж і сервісне
обслуговування обладнання.
На момент написання цієї статті (2012),
використання закису азоту для породіль в США
підтримувалось трьома великими медичними
центрами і декількома невеликими лікарнями.
Протягом останніх 30-ти років відділення
акушерства
клініки
Каліфорнійського
університету в Сан-Франциско (UCSF) є лідером у
використанні закису азоту в знеболюванні
пологів (Bishop, 2007).
У 2011 році медичний центр університету
Вандербільт (VUMC) почав пропонувати закис
азоту в якості знеболювання пологів, за спільної
ініціативи відділення акушерства (OB) школи
сестринсько-акушерської практики і відділення
анестезіології (Starr і ін., 2011).
Університет штату Вашингтон є третім великим
медичним центром, який пропонує закис азоту

У Сполучених Штатах призначення закису азоту та
забезпечення
аутоаналгезії
традиційно
є
функцією анестезистки або акушерки. За
протоколами
UCSF,
сертифікована
медсестра/акушерка
(CNMs)
призначає,
проводить інструктаж і забезпечує постійний і
безпосередній контроль аутоаналгезії. Члени
анестезіологічної бригади зазвичай доступні для
консультацій (Bishop, 2007).
В Європі, для переважної більшості пологів з
низьким рівнем ризику, призначення закису азоту
та забезпечення аналгезії є функцією виключно
акушерки. Закис азоту, у вигляді Entonox® (готової
лікарської форми з суміші газів закису азоту і
кисню) використовується в Європі для пологів
удома, але не схвалений FDA* (*Food and Drug
Administration - служба контролю лікарських
засобів
та
продуктів
харчування)
для
використання
в
Сполучених
Штатах
(Akerman&Dresner, 2009).
Щодо вартості витрат у практиках із закисом азоту
в США - декілька джерел вказують на те, що закис
азоту відносно недорогий, але чітких калькуляцій
не опубліковано (Rooks, 2007; Rosen, 2002).
Матеріальні витрати та трудовитрати персоналу
нижчі за витрати для забезпечення епідуарльної
анестезії та теоретично нижчі у вартості. Клініки,
які на даний час користуються закисом азоту для
знеболення
пологів,
мають
власну
анестезіологічну службу. Проблем зі стягуванням
страхових відшкодувань не виникало.

ПОКАЗАННЯ і ПРОТИПОКАЗАННЯ
Закис азоту ефективний не тільки для зниження
болю при пологах, але й за іншими показниками
під час і після пологів. Швидкий початок дії
закису азоту робить його цінним анальгетиком у
виборі для болісних процедур, таких як
накладання швів при розривах та рваних ранах,
накладання щипців чи вакуум-екстракції,
дослідження матки, ручного видалення плаценти
або ручного розширення і кюретажу (D&C)(Starr,
2011). Анксіолитичні властивості закису азоту
роблять його ефективним для початку
внутрішньовенних утручань і навіть під час
постановки епідурального катетера див. Box 2
(вставка 2).
Хоча закис азоту може бути підходящим вибором
для багатьох породіль, деякі протипоказання
існують. Якщо жінка не може тримати лицьову
маску, через яку подається медичний газ, чи
знаходиться під впливом лікарських засобів,
наркотиків або алкоголю, аутоаналгезія не може
бути застосована.
Для деяких пацієнтів побічні ефекти можуть бути
досить істотними, щоб відмовитися від інгаляції
закисом азоту. Гемодинамічно нестабільні
пацієнти або пацієнти з порушенням оксигенації
також не можуть бути кандидатами для
використання аутоаналгезії закисом.
Коли закис азоту застосовується у пацієнтів з
дефіцитом вітаміну В12, синез метіонін-синтази
гальмується,
що
може
привести
до
мегалобластної анемії.
(Sanders, Weimann, &
Maze, 2008).

Абсолютними протипоказаннями до
застосування закису азоту
є: наявність потенційного накопичення
газів в організмі. Наприклад, повітряна
емболія, пневмоторакс, гостра кишкова
непрохідність, пневмоцефалія, повітряні
легеневі кісти, внутрішньоочні
бульбашки повітря після хірургічних
утручань ока, стан після пластичні
операції на барабанній перетинці.
Дефіцит вітаміну В12 виникає зазвичай в
результаті зниження споживання вітаміновмісних
продуктів, недоїдання, хронічного зловживання
алкоголем, нервової анорексії. В деяких жінок,
які дотримуються строгої

BOX 3 ПРОТИПОКАЗАННЯ до застосування
закису азоту
 Застереження та відносні протипоказання
 Нетерпимі побічні ефекти (нудота,
блювання, запаморочення, дисфорія і т.д.)
 Поточний дефіцит вітаміну B12
 Ризики пов’язані з плодом, які потребують
безперервного електронного моніторингу
(порушення серцевого ритму плоду Category
2 and Category 3 CEFM)
 Гемодинамічна нестабільність і / або
порушення оксигенації
Абсолютні протипоказання
 Нездатність тримати маску
 Гостре наркотичне або алкогольне сп'яніння,
порушення свідомості
 Свіжа травма, пневмоторакс, підвищений
внутрішньочерепний тиск, підвищений
внутрішньоочний тиск, стан після свіжої
внутрішньоочної хірургії та хірургії
середнього вуха, непрохідність кишечника,
емфізема легенів, легенева гіпертензія
Sources: Bishop (2007), Starr et al. (2011).

веганської/вегетаріанські дієти також може
проявлятися
дефіцит
B12.
Порушення
всмоктування в шлунково-кишковому тракті
внаслідок хвороби Крона або баріатричної
хірургії, також може викликати дефіцит B12. Якщо
рівень B12 у жінки нормалізований замісною
терапією, закис азоту не є протипоказанням.
(Starretal., 2011).
Абсолютними протипоказаннями до застосування
закису
азоту
є:
наявність
потенційного
накопичення газів в організмі. Наприклад,
повітряна емболія, пневмоторакс, гостра кишкова
непрохідність, пневмоцефалія, повітряні легеневі
кісти, внутріочні бульбашки повітря після утручань
у хірургії ока і стан після пластичні операції на
барабанній перетинці).
Інші протипоказання для використання закису
азоту - підвищений внутрішньочерепний тиск,
підвищений внутрішньоочний тиск і легенева
гіпертензія. Для більш повного списку див. Box
3(Sanders et al., 2008; Starr et al., 2011).

УПРАВЛІННЯ ЗАКИСОМ АЗОТУ
Перед
призначенням
закису
азоту,
відповідальний медичний працівник заповнює
медичну документацію і одержує інформовану
згоду пацієнтки на аутоаналгезію закисом азоту.
Пацієнт, що підписує інформовану згоду на
застосування аутоаналгезії, може вимагати
детального переліку ризиків та переваг
використання
закису
азоту,
а
може
задовольнитися словесним поясненням для
прийняття рішення.

FIGURE 1 ПОРТАТИВНИЙ ЗМІШКУВАЧ
МЕДИЧНИХ ГАЗІВ закису азоту та кисню

Персонал, що встановлює пристрій подачі закису
азоту, визначається згідно політики лікарського
закладу. В деяких установах діють вимоги, де
встановлення та налаштування апаратури
проводить тільки анестезіологічний персонал, в
той час як в інших, наприклад, в UCSF (School of
Medicine -University of California, San Francisco),
наполягають,
що
це
може
робити
і
сертифікований середній медичний персонал
(акушерка чи медсестра).
Виконавець налаштовує портативний апарат
(Nitronox® у Сполучених Штатах), який
оздоблений системою поглинання
видиху
(Scavenging System). Система Scavenging System
збирає суміш газів, яку видихає пацієнт, для Клапан « За потребою» (demand valve) дозволяє
утилізації,
попереджаючи
забруднення газу надходити тільки під час вдиху, і тільки коли
оточуючого середовища палати, що запобігає маска на обличчі ущільнена герметично.
випадковому впливу на персонал. (Figure 1).
Жінка, яка повільно і глибоко вдихає суміш газів
Інструктаж щодо правил використання закису протягом 30 секунд до початку перейми, досягне
азоту в аутоаналгезії проводиться з породіллею найбільш ефективних результатів (Rosen, 2002).
та особою, що її супроводжує. В аутоаналгезії Якщо перейми нерегулярні, найкращий час для
керування подачею газу може проводити тільки старту інгаляції - початок усвідомлення перейм.
породілля, що є запорукою її безпеки. Особи, які Вдихання триває протягом перейм, а потім
супроводжують жінку при пологах, повинні бути пацієнт знімає маску або мундштук і дихає
проінформовані, що вони в жодному разі не кімнатним повітрям між переймами. (Akerman &
можуть сприяти подачі газу породіллі, Dresner, 2009). Якщо жінка відчуває потребу, то
утримуючи маску на її обличчі. Запорука безпеки вона може продовжувати вдихати закис азоту між
в аутоаналгезії полягає в тому, що жінка, скороченнями матки (див Figure 2).
досягнувши фізіологічної межі в споживанні
закису азоту, зможе зняти маску з обличчя, що є Породіллі дуже швидко пристосовуються до
саморегуляцією споживання. Слід розуміти, що техніки аутоаналгезії. На третій або четвертій
якщо комусь із сторонніх буде дозволено переймі
породіллі
вже
можуть
вільно
тримати маску на обличчі породіллі, то різко використовувати
закис
азоту.
Самостійне
зростає потенційний ризик втрати нею регулювання аналгезії дає жінці відчуття
свідомості.
контролю та керованості процесом пологів.
Породілля може обирати чи вживати газ з
Таким чином, жінка має персональну лицьову кожним скороченням, щоб отримати полегшення,
маску або мундштук і вдихає 50 відсотків закису чи застосувати тільки у короткий проміжок часу.
азоту і 50 відсотків кисню в суміші.

Якщо жінка очікує на абсолютно безболісні
пологи, то скоріше за все, використання одного
закису азоту буде замало. Якщо ж жінка прагне
послаблення болю, то використання закису азоту
буде більш, ніж адекватним.

FIGURE 2 ПОРОДІЛЛЯ ДЕМОНСТРУЄ
ГЕРМЕТИЧНЕ УЩІЛЬНЕННЯ МАСКИ

Для деяких породіль закис азоту може бути
застосований на першій стадії пологів, а для
деяких більш ефективним було б полегшення
болю
в
подальшому.
Багато
жінок
використовують закис азоту і в другій стадії
пологів.
Деякі
жінки
можуть
почати
використовувати аутоаналгезію на початку другої
стадії, інші можуть відчувати, що це заважає
потугам та народженню.
Працюючи в тісному контакті з пацієнтами
протягом другої стадії, необхідно з’ясувати, що
для породіллі має важливіше значення. В
посібниках 1960-х років (Fitzpatrick, Eastman, &
Reeder, 1966) йдеться про те, що після
народження голівки і тіла плода, жінка повинна
дихати тільки повітрям приміщення в очікуванні
затиску пуповини. Хоча, постійне використання
закису азоту протягом народження виправдано
завдяки швидкому виведенню закису азоту з
організму матері й новонародженого (Volmanen
et al., 2011).

БЕЗПЕКА ПАЦІЄНТА

Після ознайомлення, персонал має пройти
короткий
комп'ютеризований
тест
щодо
інформації, викладеної в протоколі.
Породіллі та її супроводжуючій особі необхідно
надати як початкові, так і поточні інструкції, які
наполегливо роз’яснюють, що тільки породілля
може застосовувати закис азоту в аутоаналгезії.
Особу, що супроводжує породіллю, необхідно
застерегти від використання закису азоту для
особистого споживання. Медичний персонал
повинен контролювати виконання рекомендацій,
а у разі виникнення сумнівів особа, що
супроводжує породіллю, повинна бути видалена
з передпологової кімнати.

Безпека пацієнтіа є ключовим компонентом в Ще одним із ключових аспектів у веденні пологів
аутоаналгезії закисом азоту.
із застосуванням закису азоту може стати такий
побічний ефект, як нестабільна свідомість чи
запаморочення. Породілля повинна розуміти, що
при користуванні закисом вона повинна
Застосування ауто-аналгезії додає
знаходитися у ліжку, а якщо вона пересувається
відчуття впевненості та контролю під
по передпологовій кімнаті, то має бути під
час пологів.
пильним наглядом.
Як і в разі будь-якого нового втручання,
медсестри повинні мати ґрунтовні знання і
демонструвати
компетентність
у
наданні
породіллям вичерпної інформації стосовно
користування закисом азоту (BOX 4).

Жінки, які користуються певними техніками в
пологах (народжують навприсядки, в душі або
сидячи у ванні), вимагають дуже пильного
спостереження
за
ними.
Використання
ад'ювантної терапії (гідротерапія, акупунктуа і
т.д.) може бути допоміжним засобом, що широко
В медичному центрі університету Вандербіт практикується в багатьох європейських установах і
(VUMC - Vanderbilt University Medical Center) весь деяких установах США.
середній медичний персонал, який задіяний у
пологах, ознайомлений із протоколом ведення Медсестри повинні бути уважними до потреб і
аутоаналгезії закисом азоту, який розроблений і бажань породіллі щодо додаткових терапій при
впроваджений CNM (College of Naturopathic користуванні аутоаналгезією.
Medicine) та анестезіологічною службою центру.

Медсестри повинні безперервно оцінювати стан
матері й плоду та вести документальний супровід
згідно політики лікувального закладу.
Під час застосування закису азоту повинні
враховуватися потреби породіллі, що базуються
на її статусі ризику чи стадії пологів. Якщо
благополуччя матері чи плода ставиться під
загрозу, наступним керівним принципом
акушерської чи анестезіологічної служби є
виконання необхідних заходів (наприклад, зміна
позиції породіллі, налагодження венозного
доступу, подача кисню і припинення подачі
закису азоту) (BOX 5).
Ведення документації при використані закису
азоту пацієнтом аналогічна документуванню
будь-якого іншого методу, що використовується
при знеболювані під час пологів. Протокол
повинен включати фіксацію початку інгаляції,
виникнення будь-яких побічних ефектів або
ускладнень, час припинення нотаток (більше не
потрібно, через побічні ефекти, бажано змінити
на інший метод аналгезії, на вимогу пацієнта). Як
і уся медична документація, нотатки повинні
відображати історію ефективності аналгезії в
пологах.
BOX 4 НАВИЧКИ ТА ЗАНННЯ персоналу при
використанні закису азоту при пологах
• підтримувати зв'язок з анестезіологічною
службою для можливої консультації
• оцінювати стан породіллі
• знати показання / протипоказання
• знати ризики та інформувати про переваги
• вміти користуватися обладнанням
• проводити інструктаж щодо методу
аутоаналгезії
• відстежувати та попереджати побічні реакції
• контролювати обізнаність пацієнтки та особи,
що її супроводжує
• вести протокол аналгезії та іншу документацію

БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛУ
Певно, що виникають запитання щодо безпеки
персоналу
пологових
відділень,
екології
приміщень та медико-правових аспектів,
пов’язаних з використанням закису азоту.
Загальні питання: «Чи не буде зловживань з боку
персоналу/відвідувачів?», «Який вплив на
фертильність персоналу», «Чи потрібна

BOX 5 ПРИВОДИ ДЛЯ ПРИПИНЕННЯ ПОДАЧІ
ЗАКИСУ АЗОТУ
• відсутність необхідності
• нудота, блювання або запаморочення
• бажання породіллі

додаткова сертифікація персоналу для роботи с
закисом азоту?»
Згідно з наявними даними, в США вплив закису
азоту на репродуктивну функцію персоналу
пов’язують переважно із стоматологією, де закис
азоту
застосовується
в
більш
високих
концентраціях (до 70-80%) і де персонал працює в
безпосередній близькості від видихів пацієнта.
Незначні зростання безпліддя, викиднів і
передчасних пологів у стоматологів були
зазначені в дослідженнях, проведених в 1990-ті
роки (Vollmann і ін., 2011). При користуванні
більш низькими концентраціями закису азоту та
залучення систем та обладнання, які поглинають
видихи пацієнта, ніяких порушень з боку
репродуктивних функцій не виявлено. Крім того,
сучасні системи вентиляції сприяють подальшому
зниженню рівня закису азоту в навколишньому
середовищі приміщень.
За вимогами Управління охорони праці Америки
(U.S. Occupational Safety and Health Administration
(OSHA, n.d.), межа вмісту закису азоту в
приміщенні становить від 25 до 50 ppm, в той час
як Європейська норма встановлюється на рівні
100 ppm (American College of Nurse-Midwives,
2010). OSHA в даний час розробляє вимоги
безпеки щодо впливу на медичний персонал
(OSHA). Дослідження на тваринах підтвердили,
що вплив нижчих рівнів не викликає
репродуктивних ризиків. Рівень > 500 ppm було
відзначено як базовий, що викликає токсичність
(Sandersetal., 2008).
Як і з будь-яким медичним газом, існує
занепокоєння
з
приводу
екологічного
забруднення відходами закису азоту. З цієї
причини обладнання для подачі закису азоту
пацієнтам схвалюється FDA (Food and Drug
Administration) та повинно містити поглинаючу
систему для збирання та безпечного зберігання
відходів. Хоча медичне використання закису
азоту становить менше одного відсотка
екологічних викидів закису азоту, він є потужним
парниковим газом. За допомогою поглинаючої

системи збирається до 70 відсотків закису азоту, ДЖЕРЕЛА:
який видихається (Volmanen et al., 2011).
Значними екологічними джерелами закису азоту Akerman, N., & Dresner, M. (2009). Th e management of breakthrough
pain during labour. CNS Drugs, 23(8), 669–679.
є
електростанції,
мотоспорт,
сільське doi:10.2165/00023210-200923080-00004
господарство (за рахунок добрив і молочних American College of Nurse-Midwives. (2010). Nitrous oxide for
ферм), виробництво кислот та нейлону (Scottish labor analgesia. Journal of Midwifery & Women’s Health, 55, 292–
296. doi:10.1016/j.jmwh.2010.03.003
Environment Protection Agency).
Anim-Somuah, M., Smyth, R., & Jones, L. (2011). Epidural versus
Інше питання безпеки у використанні закису
азоту пов’язане з його зловживанням. Коли
апарат Nitronox® не працює, рекомендується,
щоб він зберігався в захищеному місці,
аналогічному до того, де зберігаються опіати.
Зловживання персоналу слід розглядати в тому ж
аспекті, як і зловживання стосовно будь-яких
інших ліків відповідно до політики лікувального
закладу.
Деякі медсестри висловлюють занепокоєння з
приводу своєї компетенції та кваліфікації, тому
що перелік посадових обов’язків (Nurse Practice
Acts) не передбачає введення анестезуючих газів.
Проте, в разі використання закису азоту в якості
знеболювання пологів, зареєстрована медсестра
не є особою, яка вводить газ, бо це робить
породілля самостійно під час аутоаналгезії.
Роль медсестри полягає в тому, щоб ознайомити
породіллю з технікою аутоаналгезії (відповідно
рекомендацій акушерської чи анестезіологічної
служби), виконувати нагляд та оцінювати
можливі побічні ефекти, сприяти безпеці пацієнта
та вести медичну документацію. Для узгодження
участі медичних сестер у практиці використання
закису азоту, було б розсудливо керівництву
медсестер зв’язуватися з радою медсестер штату.
ВИСНОВКИ
Аналгезія
закисом
азоту
та
його
мінімальний вплив на породіллю та плід робить
цю техніку альтернативою в знеболюванні
пологів для багатьох жінок. Впровадження
аутоаналгезії в лікарнях США має велике
практичне знання. Воно безпечне для породіллі
та обґрунтоване дослідженнями.
Застосування закису азоту, окремо або в
поєднанні з нефармакологічним методами, є
альтернативою
інших
існуючих
методів
знеболювання.
Обізнаність жінок у варіантах використання
знеболюючих технік і прийняття рішень щодо їх
застосування у пологах дають можливість
зберігати позитивний досвід та задоволеність
пологами.
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