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Түйін. 
Зерттеудің мақсаты - стационарлық кезеңде коронарлық шунттаудан   кейін пациенттерге жүргізілетін ерте 
физикалық реабилитацияның тиімділігін зерттеу. 
Материалдар мен әдістер. Зерттеуге жүректің ишемиялық ауруы және сол жақ қарыншаның сақталған 
систолалық функциясы бар (жүректің шығарылу фракциясы >35 %), аортокоронарлық шунттау операциясын (АКШ) 
өткерген 60 пациент енгізілген. Нәтижелері. Бастапқыда клиникалық-демографиялық және периоперациялық 
сипаттамалары бойынша салыстырылған топтар сенімді түрде ерекшеленбеді. Физикалық белсенділікке төзімділік 3 
MET-ке артып, жалпы 6 MET құрады. Қорытынды. АКШ-дан кейін пациенттерді физикалық оңалту бағдарламасына 
госпитальдық кезеңде тредмильде бақыланатын кардиожаттығуларды енгізу асқынулардың даму жиілігінің 
артуына әкелмейді, ал ерте оңалту элементтерін қолдану физикалық жүктемелерге төзімділіктің артуына ықпал 
етеді.  
Түйінді сөздер: жүректің ишемиялық ауруы, аорта коронарлық шунттау, оңалтудың стационарлық кезеңі. 
 
1. Кіріспе. 
Жүрек оңалту бағдарламалары коронарлық артерия [1] мен клапанға ота жасайтын барлық пациенттерге қол жетімді 
болуы керек, соның ішінде минимальді инвазивті кардиоторакальді хирургиясы немесе қолқа қақпағын ауыстыру.[3] 
Жүректі қалпына келтіруге қатысу АКШ дан кейін өлімнің шамамен 40% төмендеуімен байланысты, [4] ал жүрек 
қақпақшаларына жасалған операциядан кейін ол қысқа мерзімді физикалық өнімділігін жақсартады және жұмысқа 
қайта оралуына оң әсер етуі мүмкін, [5] сонымен бірге экономикалық жағынан тиімді болып табылады[6]. 
Кардиохирургия жасалып жатқан науқастардың жасына және негізгі медициналық жағдайларына байланысты, бұл 
жаңартылған құжат жүректі қалпына келтірудің жаңа компоненттерін ұсынады. [7] 
Кейбір оңалту орталықтарында пациенттерге кеуденің толық сауығуын қамтамасыз ету үшін 6-12 аптадан кейін 
амбулаториялық оңалту бағдарламасы ұсынылады. Спорттық медицина, алдын-алу және оңалту институтының 
жарияланбаған мәліметтері бейімделген кардиореабилитациялық бағдарламаның ерте басталуы (операциядан кейін 
1-2 апта) қауіпсіз және қалпына келтіруді тездетеді, бұл кеуде проблемаларын арттырмайды. 
"Жүректің ишемиялық ауруы бар науқастарды коронарлық шунттау: оңалту және қайталама алдын-алу" (2016) 
клиникалық ұсынымдарында оңалтуды операциядан кейін 1-ші күні (12-24 сағат) емдік дене шынықтырудың 
арнайы кешені (ЕДШ) және статикалық тыныс алу жаттығулары түрінде бастау ұсынылады, бірақ оларда 
кардиохирургия бөлімінде оңалту кезеңінде тредмилде жаттығу түрінде физикалық белсенділіктің кеңеюі туралы 
айтылмайды. 
Операциядан кейінгі жедел қалпына келтіру хаттамалары – операциядан кейінгі қалпына келтіру (операциядан 
кейінгі жедел қалпына келтіру) немесе fast-Track Surgery (хирургиядағы жылдам жол), проф. х. Кехлет ұсынған [8] 
хирургияда кеңінен қолданылады және жоғары тиімділікті көрсетті. Қаңқа бұлшықеттерін ерте жұмылдыру және 
жаттықтыру тыныс алу қызметі мен тіндердің оксигенациясын жақсартуға, бұлшықет әлсіздігін азайтуға, терең 
тамыр тромбозы мен өкпе эмболиясының пайда болу қаупін азайтуға мүмкіндік береді. Жаңа оңалту 
технологияларының дамуына байланысты стационардағы ерте кардиореабилитация кезеңінде тредмилде 
бақыланатын кардио-жаттығуларды өткізу қызығушылық тудырады, олар пациентті қалпына келтірудің келесі 
кезеңіне толық дайындайды. 
Зерттеудің мақсаты-стационарлық кезеңде коронарлық шунттаудан өткеннен кейін пациенттерге жүргізілетін ерте 
физикалық оңалтудың тиімділігін зерттеу. 
2. Материалдар мен әдістер 
Салыстырмалы проспективті зерттеу жүргізілді, оған ЖИА бар 60 пациент енгізілді: I–IV функционалды класс (ФК) 
кернеуінің тұрақты стенокардиясы және сол жақ қарыншаның сақталған систолалық функциясы бар. Барлық 
науқастар хирургиялық жолмен АКШ операциясын жасады (медианалық стернотомия).  
Зерттеуге жалпы  60 пациент кірді, олар стандартты оңалту шараларынан басқа, операциядан кейін 3-4 күннен бастап 
тредмилде бақыланатын кардио жаттығуларын өткізді. 1-кестеде жаттығу түрлері көрсетілген. Барлық науқастар 
бета-блокаторларды қабылдады. 
Зерттеуден алып тастау критерийлері келесі бастапқы клиникалық деректер болды: сол жақ қарыншаның жиырылу 
функциясының жаһандық төмендеуі (жүрек шығару фракциясы <35 %), сол жақ қарыншаның аневризмасының 
болуы, IV ФК созылмалы жүрек жеткіліксіздігі, III дәрежелі тыныс алу жеткіліксіздігі, жүрек ырғағының өмірге қауіп 
төндіретін бұзылыстары, тірек-қимыл аппаратының аурулары, II Б сатыдағы және одан жоғары аяқтардың 
созылмалы артериялық жеткіліксіздігі, пациенттердің қозғалыс белсенділігін айтарлықтай шектейді. Сондай-ақ, ми 
қан айналымының жедел бұзылуы, миокард инфарктісі, экссудативті перикардит, пневмония, плеврит, 
стернотомиялық жараның жара асқынулары сияқты периоперациялық асқынулары бар пациенттер зерттеуден 
шығарылды. 
Материалды статистикалық өңдеу бағдарламалық жасақтама пакетін пайдалану SPSS 21 нұсқалары (SPSS, Чикаго, IL, 
АҚШ). Параметрлік үлестірімі бар топтық көрсеткіштер үшін арифметикалық орта (М) және стандартты ауытқу, 
параметрлік емес үлестірімі бар – медиан және квартиль аралық интервал (Q1–Q3) қолданылды. Маңыздылықтың 
шекті деңгейі (р) 0,05-ке алынды 



1-кесте 
 

Физикалық реабилитациядағы жаттығулар түрлері 
1) Иық - иықтарыңызды құлағыңызға көтеріңіз, содан кейін иықтарыңызды төмен түсіріңіз. Қайталау. 
2) Иықты айналдыру- тік отырып, иықтарыңызды шеңберге жоғары, артқа және төмен ақырын айналдырыңыз. 
Қарама-қарсы бағытта қайталаңыз. 
3) Денеңізді бұру - денеңізді баяу оңға бұрыңыз, иығыңызға қарап. Ұстап, созыңыз. Содан кейін сіздің денеңізді 
солға бұраңыз, созылып, созылыңыз. Тізбекті қайталаңыз. 
 
4) Денеңізді екі жаққа иілу. Қолдарыңызды жаныңызда бос ұстап, денеңізді тік ұстаңыз. Баяу оңға қарай еңкейіңіз. 
Ұстап, созыңыз. Содан кейін солға қарай иіліп, созылып, созылыңыз. Тізбекті қайталаңыз. 
 
5) Кеудені созу. Тік отырып, қолыңызды бастың артына қойыңыз. Созылғанды сезгенше шынтағыңызды артқа 
тартыңыз, созылыңыз. Демалу үшін шынтақты алға босатыңыз, содан кейін қайталаңыз. 
 
6) Қолыңызды алға көтеру - тік қалыпта отырып, қолыңызды бас бармағыңызбен түзеңіз. Қолыңызды алға қарай 
жоғары көтеріңіз. Сіздің шынтағыңыз құлағыңызға жақын болуы керек. Екінші қолмен қайталаңыз. 
7) Қолыңызды екі жаққа көтеріңіз. Қолыңызды бас бармағыңызды жоғары қарай тіке ұстаңыз. Қолыңызды 
басыңыздан жоғары жағына көтеріңіз, ұстаңыз және созыңыз. Екінші қолмен қайталаңыз. 
 
8) Кері керілу. Қолдарыңыз бүйірлеріңізде бос, шынтақтарыңыз түзу, қолдарыңыз артқа қарай созылады. Ұстап, 
созыңыз. Содан кейін қайталаңыз. 
9) Қолдарыңыз арттарыңызда және созылыңыз. Қолыңызды беліңіздің артына біріктіріңіз. Ақырын қолыңызды 
арқаңыздан көтеріңіз. Ұстап, созыңыз. Содан кейін қайталаңыз. 
10) Жөтелу және тыныс алу жаттығулары: сергек болған кезде стимул спирометрін сағатына 10 рет қолдануды 
ұмытпаңыз. Сіз жөтелгенде кесілген жерді жабу үшін жастықты немесе көрпені қолдануға болады. Бұл қолдау 
көрсетіп, ауырсынуды жеңілдетеді. 

 
2-кесте - Кардиореабилитациядағы науқастардың сипаттамалары 
 

Науқастар сипаттамалары n = 60 
Жасы, жыл 57,1± 9,7 
Жынысы Ер, n (%) 
Әйел, n (%) 

49 (81,6%) 
11 (18,3%) 

Дене массасы индексі кг/м2 29,5±4,7 
Шылым шегу, n (%) 34 (56,6%) 
Артериялық гипертензия , n (%) 45 (75%) 
Қант  диабеті , n (%) 21 (35%) 

 
3. Нәтижелері 
Жынысы (р = 0,21), жасы (р = 0,85) сияқты бастапқы клиникалық-демографиялық көрсеткіштер бойынша), 
операцияға дейінгі ФК стенокардиясының орташа мәндері, NYHA классификациясы бойынша жүрек жеткіліксіздігі 
(New York Heart Association), дене салмағының индексі (BMI), салыстырылған топтар ерекшеленбеді. Анамнезінде 
инфаркт болу жиілігін салыстыру кезінде миокард (р = 0,54), 2 типті қант диабеті (р = 0,36), өкпенің созылмалы 
обструктивті ауруы (p = 0.79) статистикалық маңызды айырмашылықтар алынған жоқ. Пациенттер топтарының 
периоперациялық сипаттамаларын қарау кезінде ұзақтығы бойынша статистикалық маңызды айырмашылықтар 
операциялық араласу, жасанды қанайналым уақыты және миокард ишемиясы анықталған жоқ (тиісінше р = 0,28; р = 
0,36; р = 0,2). Орта 1-ші жылы миокардтың реваскуляризация индексінің мәні топта 2,84 ± 1,04, 2 – ші топта-2,72 ± 0,59 
(р = 0,63). Физикалық оңалту бағдарламасын жүргізу реанимация және қарқынды терапия бөлімшесінде (РжҚТБ) 
тыныс алу жаттығуларын, төсекке отыру операциясынан кейін 1-2-ші тәулікте басталды. 
Гиповентиляция ателектатикалық бұзылулармен күресу үшін барлық науқастар тыныс алу гимнастикасының 
кешендерін өткізді (күніне 2-3 сессия). Кардиохирургиялық бөлімшенің палатасына ауыстырылғаннан кейін алғашқы 
2-3 күнде пациенттің қозғалыс режимі одан әрі кеңейген кезде ЕДШ әдіскерінің/нұсқаушысының бақылауымен 
дәлізге шығуына және күн ішінде (минутына 60-70 қадам) 200 м дейінгі қашықтыққа үзіліспен баяу жүруіне рұқсат 
етілді. Кейінгі қарқын жаяу жүру минутына 70-80 қадамға дейін жылдамдады, қашықтық күн сайын 100 м-ге артты. 
Операциядан кейінгі 3-4-ші тәулікте пациенттерге емдік гимнастика кешендері жүргізіле бастады, оның басты 
мақсаты жүректі көтеріңкі жүктемелерге біртіндеп бейімдеу болып табылады. Жүктеме қарқындылығы 
метаболикалық эквиваленттерде (MET) өлшенді. 
Метаболизмдік эквивалент (metabolic equivalent of task) – бұл минутына дене салмағының 1 кг үшін 3,5 мл О2 – ге тең 
демалу кезінде организм тұтынатын оттегінің мөлшері (мл × кг – 1 × мин-1), яғни бұл "стандартты адамның" негізгі 
метаболизмінің энергия шығыны қарқындылығының деңгейінің "стандартты адамның" дене бетінің көлеміне 
қатынасы: MET = Qb/S [9]. 
Гимнастика оңалту бөлімінде топтық әдіспен немесе күніне 1 рет 15-35 минутқа созылды; оған барлық буындарға, 
аяқ-қолдарға және денелерге арналған қарапайым жаттығулар, үйлестіру, назар аудару және релаксация 
жаттығулары, тыныс алу жаттығулары, сондай-ақ гимнастикалық заттармен жаттығулар (Гимнастикалық 
таяқшалар, әртүрлі диаметрлі жеңіл доптар, гантельдер) кірді салмағы 0,5–1,0 кг және т. б.). Осылайша, жүктеме 
көлемі 2-3 MET дейін кеңейтілді (кесте. 3). Стационардан шығарылғанға дейін пациенттерге тредмилде орта есеппен 
6 сабақ өткізілді. 



Кардио жаттығулары үшін жүгіру жолы қолданылды. Жүгіру жолындағы алғашқы сабақ 8 минутқа созылды, әрі 
қарай ұзақтығы әр келесі күні 2 минутқа артты. Операциядан кейінгі ерте кезеңде велотренажерде жаттығу кезінде 
пациенттер АКШ үшін аутотрансплантат ретінде сирақтың үлкен теріасты венасын алу салдарынан аяқ-қолдың 
ауырсынуын сезінеді, сондықтан біздің зерттеуімізде тредмил жаттығу үшін таңдалды. Кардио жаттығулары аралық 
сипатта болды, олар қан қысымын, жүрек соғу жиілігін (жүрек соғу жиілігін), электрокардиограмманы (ЭКГ) 12 
стандартты қорғасынмен басқарды.  
Тредмил сабағының 1-ші күнінде пациенттер 2-3 MET жүктемесін орындады; жүктеме деңгейі АКШ операциясынан 
кейінгі ерте мерзімде (3-4-ші операциядан кейінгі тәулік) пациенттің физикалық мүмкіндіктеріне қарай таңдалды. 
Келесі күндері жүктеме деңгейі 1 MET-ке артты; ауруханадан шығар алдында пациенттер жүктеменің орташа 
деңгейін орындады - 6 MET. 
Жүктеме қарқындылығы жүрек соғу жиілігі бойынша бақыланды, ол бастапқы жылдамдықтың 20% - ынан аспады. 
Науқастың қандай да бір шағымдары пайда болған кезде, жүктеме дәрежесінің (Borg шкаласы) субъективті 
қабылдауының өзгеруі, рұқсат етілген жүрек соғу жылдамдығынан асып кету, ЭКГ-да ишемиялық немесе 
аритмиялық өзгерістер болған кезде жүктеме тоқтатылды немесе төмендетілді. 60 пациенттің тек 4-інде ғана 
қарыншалық экстрасистолалар түрінде ЭКГ өзгерістері анықталды. Қан қысымының ауытқуы 10 мм рт. ст. ден асады. 
ст. бастапқыдан бірде-бір науқаста байқалған жоқ. 
Физикалық оңалтудың госпитальдық кезеңінде стернотомиялық жараның асқынулары да, Жедел коронарлық 
инциденттер де (стенокардия ұстамалары, миокард инфарктісі, шунт тромбозы, қарыншалық тахикардия 
пароксизмдері) байқалмады, өлім де болған жоқ. РжҚТБ-те өткізілген уақыттың медианасы  2 төсектік күнді құрады. 
АКШ орындау сәтінен бастап  физикалық оңалту бағдарламасын жүргізу басталғанға дейінгі уақыттың медианасы 4 
күнді құрады. Пациенттердің негізгі периоперациялық хирургиялық сипаттамалары 2 кестеде келтірілген. 
 
3-кесте 

Көрсеткіштер КР дейін КР кейін P 

    

ЖСЖ тыныштықта, соғ/мин 74,0±11,3 73,6±10,0 >0,05 

    

САҚ тыныштықта, мм с.б. 118,5±17,0 113,0±16,8 >0,05 

    

ДАҚ тыныштықта, мм с.б. 77,0±8,7 75,5±8,6 >0,05 

    

ЖСЖ  макс, соғ/мин 114,0±16,0 114,7±16,0 >0,05 

    

САҚ макс, мм с.б. 148,6±24,0 155,6±24,0 >0,05 

    

ДАҚ макс, мм с.б. 83,3±9,4 82,0±7,3 >0,05 

    

ЖСЖ қалпына келуі, мин 5,0±1,3 4,9±1,4 >0,05 

    

АҚ қалпына келуі, мин 4,5±1,2 4,4±1,0 >0,05 

    

Сынама ұзақтығы, мин 5,3±2,0 5,4±2,0 >0,05 

    

МЕТ 5,0±1,7 5,0±1,7 >0,05 

    

 
4. Талқылау 
АКШ операциясынан кейін ЖИА науқастарын физикалық реабилитация оңалту процесінің барлық кезеңдерінде 
негізгі орын алады. 
Велоэргометрдегі бақыланатын жаттығулар немесе тредмиле кардиореабилитацияның кешенді бағдарламасының 
негізгі компоненті болып табылады және 30-50% құрайды, кейбір жағдайларда кешеннің 70% – дан астамын 
құрайды. Бұл Жедел коронарлық синдромнан, бастапқы коронарлық ангиопластикадан, АКШ-дан, жүрек клапандары 
операцияларынан, жүрек трансплантациясынан кейінгі кардиореабилитацияның алғашқы 2 фазасына, сондай-ақ 
созылмалы жүрек жеткіліксіздігі бар пациенттерге қатысты.  
Бүгінгі күнге ең өзекті және зерттелген күннен кейінгі аэробты жаттығулардың тиімділігі кардиохирургиялық 
науқастарға арналған, олар оңалтудың 2-ші және 3-ші кезеңдерінде қолданылады [10]. 
АКШ-ден кейінгі КР-ға қатысу дәлелдемеге негізделген терапияға (дәрі-дәрмек және жедел коронарлық араласу) 
қосымша енгізілген кезде жалпы өлімнің төмендеуімен байланысты. Осылайша, КР-ға қатысу ұстануды және 



науқастардың жүрек-қан тамырлары ауруларының қаупін едәуір төмендету үшін өмір салтын өзгертуді қажет 
етеді.[11-12]. 
Кардиореабилитацияға  қатысудың бұл оң әсері КР ның минималды көлемі мен қарқындылығына қол жеткізген 
жағдайда әр түрлі елдердегі қолданыстағы клиникалық тәжірибеде жұмыс істейтіні мәлім. Бұл әсіресе жеке 
бейімделген және бақыланатын дене жаттығуларына, сондай-ақ жүрек-қан тамырлары ауруларының барлық жеке 
қауіп факторларын қатаң басқаруға қатысты. [13] Осы кезеңде операциядан кейінгі асқынулардың даму қаупі 
салыстырмалы түрде төмен; осылайша, осы санаттағы науқастарға түрлері мен қарқындылығы созылмалы ЖЖА бар 
пациенттерде қолданылатын физикалық жаттығуларды қолдануға болады Komlesh et al (2018) және басқалардың 
алдыңғы зерттеуі КР бағдарламасының АКШ-дан кейінгі өмір сапасына және физиологиялық параметрлерге әсерін 
зерттеді.[14] Олар КР бағдарламасынан кейін науқастардың өмір сапасы жақсарғанын хабарлады. Біздің зерттеуімізде 
пациенттер физикалық оңалтуды бастады. 
 
 
4 - кесте - Физикалық жүктеме кезіндегі мәндер 

MET Толеранттылық 

  

 3.9 дейін Төмен 

  

4.0-6.9 Орташа 

  

7.0-9.9 Жоғары 

  

10.0 көп өте жоғары 

  

  

 
4-кесте. 

Операциядан кейінгі күн Жүктемелік МЕТ деңгейі 
3 2 
4 3 
5 3 
6 4 
7 5 
8 6 

 
4 -кестеде ЖҚЖ бар науқастарда және операциядан кейінгі науқастармен салыстырмалы түрде МЕТ деңгейі 
көрсетілген. 
Біз кардио-жаттығуларда аэробты жаттығуды бастаудың оңтайлы уақыты туралы ұсыныстар таба алмадық, бірақ 
бәрі оң әсер етеді бұл жаттығулар қалады. Біздің зерттеу науқастарды физикалық оңалтудың ерте басталуының 
қауіпсіздігі мен тиімділігін зерттеді тредмилдегі сабақтар белгілі бір уақытта басталды, яғни  операциядан кейін 
(медиана – 4 күн) кардиохирургиялық бөлімшеде оңалту кезеңінде болды. Алғашқы жаттығулар төмен физикалық 
белсенділікті (2-3) МЕТ қолдана отырып, 8 минут ішінде жүргізілді. Келесі сабақтарда ұзақтығы мен  қарқындылық 
біртіндеп өсті. Мәні бойынша, физикалық оңалтудың алғашқы күндеріндегі жүктеменің бұл деңгейі ыңғайлы жүру 
режимі болып табылады. АКШ-дан кейін ерте мерзімде жүктеме деңгейі және оны ұлғайту алгоритмі пациенттің 
физикалық мүмкіндіктеріне байланысты таңдалды. 
Бұрын жүргізілген зерттеулер белгілі, онда АҚШ-тан кейін стационарлық физикалық оңалту фазасына 
кардиотренажер енгізілген; көбінесе бұл велотренажер болған [15, 16]. АКШ-дан кейінгі операциядан кейінгі ерте 
кезеңде велотренажердегі жүктемелердің және орташа қарқынды жүрудің тиімділігін салыстыру бойынша 
проспективті зерттеу жүргізілді. Біздің зерттеуіміздей, кардиотренажердегі сабақтар операциядан кейінгі кезеңнің 
орта есеппен 3-ші тәулігінде басталды және қауіпсіз болды [15]. 
Данияда 2014 жылдан бастап 2016 жылға дейін АҚШ-тан кейін науқастарды кардиореабилитациялаудың I кезеңіне 
арналған SheppHeartCABG алғашқы рандомизацияланған клиникалық зерттеу жүргізілді, онда әдеттегі күтім кешенді 
физикалық оңалту бағдарламасымен салыстырылды [16]. Бірақ sheppheartcabg зерттеуінде жаттығу құралы ретінде 
велотренажер таңдалды және дене жаттығуларының ұзағырақ уақыты – АКШ кейін 4 аптаға дейін бағаланды. 
Біздің зерттеуімізде 1-ші жүктеменің жоғарылауы топқа екі есе – 3-тен 6 MET-ке дейін, яғни кардиореабилитация 
бағдарламасы аяқталғаннан кейін физикалық белсенділікке төзімділіктің жалпы өсуі 3 MET болды. Егер тредмилдегі 
жаттығулар кардиохирургиялық бөлімшеде оңалту кезеңінде басталғанын ескерсек, бұл жақсы нәтиже. Біз жүргізетін 
кардиореабилитациялық бағдарламаның тиімділігі туралы деректер European Cardiac Rehabilitation Registry and 
Database (EuroCaReD) зерттеулерінің нәтижелеріне сәйкес келеді. Оған Еуропаның 12 елінен пациенттер кірді, 
барлығы 2054 науқас (Ресейден келген пациенттердің 36%), олар түрлі коронарлық инциденттерден кейін 3-24 апта 
ішінде кардиореабилитация жүргізілді (жіті коронарлық синдром, тері арқылы өтетін транслюминальді коронарлық 
ангиопластика, АКШ) және физикалық жүктемелерге төзімділіктің арту өлшемі оның кардиореабилитацияның 
басынан бастап 25 W-қа ұлғаюы болып саналды [17]. 



Уақытылы ауруханаға жатқызу және инвазиялық араласу жолымен миокард реваскуляризациясы кезінде ауруханада 
өлім-жітім 4-5% дейін төмендейді деп есептеледі. АКШ миокард инфарктісінің өткір кезеңінде күрделі мәселе болып 
қалады және бірқатар авторлардың пікірінше, өлім 8-ден 23% -ке дейін [18], ал кардиогенді шокта 33,7% жетеді.   
Біздің жұмысымызда физикалық жұмыстың субъективті нәтижелері кардиологиялық жаттығулар тобында да 
айтарлықтай жоғары болды. 
Біз кардиохирургиялық оңалтудың стационарлық кезеңін ерекше атап өтеміз, онда қалпына келтіру емін 
жалғастыруды және науқасты шығарғаннан кейін қайталама профилактиканы тұрақты орындауды көздейтін 
мамандандырылған оңалту бағдарламаларының негізгі қағидаттары қойылады. Мүмкіндігінше оңалту шараларының 
оңтайлы нәтижелеріне қол жеткізудің маңызды шарттары олардың ертерек басталуы, үздіксіздігі және ұзақтығы, бұл 
одан әрі зерттеуді қажет етеді. 
 
Қорытынды 
Физикалық оңалту бағдарламасына  тредмилдегі бақыланатын кардио жаттығуларды енгізу пациенттерді 
ауруханаға жатқызу кезеңінде асқынулардың даму жиілігінің артуына әкелмейді, ерте оңалту элементтерін қолдану 
физикалық жүктемелерге төзімділіктің жоғарылауына ықпал етеді.  
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УСТОЙЧИВОСТЬ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ В РАННЕЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 
Резюме. 
Цель исследования - изучить эффективность ранней физической реабилитации пациентов после коронарного 
шунтирования в стационарном периоде. 



Материалы и методы. В исследование были включены 60 пациентов с ишемической болезнью сердца и сохраненной 
систолической функцией левого желудочка (фракция сердечного выброса> 35%), перенесших аортокоронарное 
шунтирование (США). 
Результаты. Первоначально сравниваемые группы существенно не различались по клиническим, демографическим и 
периоперационным характеристикам. Толерантность к физическим нагрузкам увеличилась на 3 МЕТ и составила 6 
МЕТ. Заключение. Включение кардиоупражнений на беговой дорожке в программу постбольничной физической 
реабилитации пациентов не приводит к увеличению частоты возникновения осложнений, а использование элементов 
ранней реабилитации способствует повышению выносливости к физическим нагрузкам. 
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, аортокоронарное шунтирование, стационарная реабилитация. 
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RESISTANCE TO PHYSICAL ACTIVITY IN EARLY POSTOPERATIVE REHABILITATION 

 
Resume:  
The goal of the study was to study the effectiveness of early physical rehabilitation of patients after coronary artery bypass 
grafting in the inpatient period.  
Materials and methods. The study included 60 patients with ischemic heart disease and preserved left ventricular systolic 
function (cardiac ejection fraction> 35%) who underwent coronary artery bypass grafting (USA).  
The results initially, the compared groups did not differ significantly in clinical, demographic and perioperative characteristics. 
Exercise tolerance increased by 3 METs and amounted to 6 METs.  
Conclusion. The inclusion of cardio exercise on a treadmill in the program of post-hospital physical rehabilitation of patients does 
not lead to an increase in the incidence of complications, and the use of elements of early rehabilitation contributes to an increase 
in endurance to physical activity. 
Key words: ischemic heart disease, coronary artery bypass grafting, inpatient  rehabilitation. 

 


