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Terapia okołooperacyjna i rehabilitacja 
pacjentów z chorobą niedokrwienną serca po 
operacji pomostowania aortalno-wieńcowego

S t r e s z c z e n i e

Pomimo osiągnięć światowej kardiologii, sytuacja z chorobami sercowo-naczynio-
wymi (CVD) w Polsce, na Ukrainie, w Europie i na Świecie pozostaje trudna. Spośród 
wszystkich chorób sercowo-naczyniowych choroba niedokrwienna serca (CHD) zajmuje 
wiodącą pozycję i jest główną przyczyną niepełnosprawności i śmiertelności wśród osób 
w wieku produkcyjnym. Według danych WHO choroba niedokrwienna serca powoduje 
śmierć ponad 7 milionów pacjentów każdego roku i do roku 2020 ten wskaźnik zwiększy 
się dwukrotnie. W pracy naukowej przedstawione są współczesne poglądy na terapię 
i rehabilitację pacjentów z chorobą niedokrwienną serca po operacji pomostowania 

aortalno-wieńcowego. 
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A b s t r a c t 

Despite achievements of the world cardiology, the situation with cardiovascular dis-
eases (CVD) in Poland, Ukraine, Europe and throughout the world, remains difficult. Of all 
cardiovascular diseases, ischemic heart disease (IHD) occupies a leading position and is the 
main cause of disability and mortality among the working age population. According to 
the WHO data, ischemic heart disease causes death of more than 7 million patients each 
year and this ratio will double by 2020. The research work presents contemporary views on 
therapies and rehabilitation of patients with ischemic heart disease after coronary artery 
bypass grafting surgery.
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W p r o w a d z e n i e 

Rewaskularyzacja mięśnia sercowego jest jedną z najskuteczniejszych metod 
leczenia choroby niedokrwiennej serca, która polega na pomostowaniu tętnic 
wieńcowych aorty (CABG) i różnych typów wewnątrz-sercowych interwencji, 
takich jak angioplastyka wieńcowa i zespolenie tętnic wieńcowych [ACCF/AHA, 
2010; Dolzhenko M.N., 2012]. 

Po latach stosowania na tętnicach wieńcowych by-passów okazało się, że dzia-
łania te były bardzo skuteczną metodą zmniejszania objawów dławicy i zmniejsze-
nia śmiertelności u pacjentów z zaburzeniami lokalizowanymi w trzech naczyniach 
wieńcowych, czy zwężeniem pnia lewej tętnicy wieńcowej. Jednak taka interwen-
cja chirurgiczna nie wpływa na patologiczny substrat (miażdżycowe zmiany naczy-
niowe). Pacjenci nadal znajdują się w grupie wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka, 
co wymaga dalszych wpływów terapeutycznych, w celu zmniejszenia aktywności 
miażdżycowego procesu i jej powikłań [Docenko N. Ya et al., 2008]. 

A k t u a l n y  s t a n  p r o b l e m u 

W wyniku rozwoju i aktywnego korzystania z nowych technologii w obserwa-
cjach klinicznych, znacznie została udoskonalona technika operacji pomostowa-
nia naczyń wieńcowych, zmniejszono ryzyko powikłań pooperacyjnych, lepsze 
są taktyki dalszego postępowania pooperacyjnego pacjentów i ich rehabilitacji. 

W zaleceniach, co do wykonywania zabiegu CABG w 2011 roku przez American 
College of Cardiology i American Heart Association (ACCF / AHA) dużo uwagi zwraca 
się na rehabilitację chorych, która powinny być przeprowadzana u wszystkich chorych 
po CABG (klasa materiału dowodowego I, poziom wiarygodności A) [ACCF/AHA, 2011]. 

Dalsza przyszłość u pacjentów po zabiegu CABG zależy od:
1. Osobliwości przeprowadzonej interwencji chirurgicznej (zespolenie między-
tętnicze w porównaniu z międzyżylnym charakteryzuje się lepszą drożnością 
i niższym ryzykiem nawracających zdarzeń) [Fusztej I.M., 2008]. 
2. Obecności chorób współistniejących przed operacją oraz wiek pacjenta (wcze-
śniejszy zawał serca, cukrzyca, niewydolność sercowa, etc.).
3. Starań pacjenta i lekarza, zmierzających do zapobiegania wczesnym powikła-
niom CABG (migotanie przedsionków, niewydolność sercowa, zakrzepica jajni-
ków i choroba zakrzepowo-zatorowa, zapalenie śródpiersia, infekcje), a także 
profilaktyka dalszego rozpowszechnienia miażdżycy tętnic i choroby wieńcowej 
[Fusztej I.M., 2008]. W tym celu należy przeprowadzić odpowiednie leczenie, re-
habilitację fizyczną i psychologiczną pacjentów, mając na celu najszybszy powrót 
do zwykłego trybu życia [ACCF/AHA, 2011; Docenko N.Ya. et al, 2008; Rakova 
A.L., 2001; Bykov V.A., 2003;  Kowalenko B.M., 2009; Fusztej I. M., 2008]. 
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P o w i k ł a n i a  p o  o p e r a c j i  p o m o s t o w a n i a 
a o r t a l n e g o  n a c z y ń  w i e ń c o w y c h .  P o w i k ł a n i a 
m ó z g o w o - n a c z y n i o w e .  U d a r

Zapadalność na udar po CABG mieści się w zakresie od 1,4% do 3,8%. Czynniki 
ryzyka udaru obejmują: otyłość, odnotowany w anamnezie udar, cukrzycę, nadci-
śnienie i płeć żeńską. Śmiertelność u pacjentów po CABG jest10 razy wyższa przy 
rozwoju udaru, niż bez niego [ACCF/AHA, 2011]. 

U pacjentów poddawanych endarterektomii tętnicy szyjnej częstotliwość wy-
stępowania udaru okołooperacyjnego wynosi około 2,5% (u pacjentów z bezobja-
wowym zwężeniem) oraz u 5% pacjentów, u których wcześniej występowały objawy 
zmiany patologicznej. U pacjentów po CABG  z (>50%) jednostronnym zwężeniem 
tętnicy szyjnej, przy którym nie wykonywano endarterektomii tętnicy szyjnej rów-
nolegle z CABG, rozwój udaru okołooperacyjnego nie przekracza 3% i wynosi 5% 
u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnicy szyjnej, 11% u pacjentów z nie-
drożnością tętnicy szyjnej [ACCF/AHA, 2011]. Brak jasności odnośnie optymalnego 
podejścia do leczenia tych pacjentów jest wynikiem kilku czynników:
a) do chwili obecnej nie ma opublikowanych wyników randomizowanych badań 
prospektywnych poświęconych temu zagadnieniu,
b) etiologia pooperacyjna udaru mózgu jest często wieloczynnikowa (taka jak 
zwapnienie aorty wstępującej z dalszymi zmianami miażdżycowo-embolicznymi, 
współistniejącą chorobą tętnic szyjnych, rozwój „ataków” przemijającego niedo-
ciśnienia śródoperacyjnego),
c) częstotliwość pooperacyjnego udaru i śmierci podczas endarterektomii szyjnej 
i CABG, niezależnie lub w połączeniu ze sobą, jest bardzo różna w różnych grupach 
pacjentów (np. młodzież kontra osoby starsze, mężczyźni przeciw kobietom itp.),
d) znaczna część przypadków udaru po CABG występuje u pacjentów bez auto-
immunologicznego uszkodzenia tętnicy szyjnej. 

Optymalny schemat leczenia pacjentów i ich diagnostyka z towarzyszącą 
chorobą tętnic szyjnych i chorobą wieńcową są słabo określone (patrz: tab.1). 
Obecnie nie prowadzi się badań klinicznych w celu porównania powikłań neuro-
logicznych po różnych strategiach leczenia pacjentów ze współistniejącą choro-
bą tętnic szyjnych i chorobą wieńcową [ACCF/AHA, 2011].

Tabela 1. Schemat diagnostyki pacjentów

Schemat diagnostyki pacjentów

1. Aby zmniejszyć częstotliwość powikłań miażdżycowo-embolicznych, zalecane jest skanow-
anie aorty dla lokalizacji i oceny ciężkości miażdżycowych zmian aorty wstępującej (klasa IIa, 
poziom B.)
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2. U pacjentów z klinicznie istotnym porażeniem ściany naczyń w planowaniu operacji CABG 
zalecane uczestniczenie zespołu lekarskiego: kardiolog, kardiochirurg, neuropatolog i chirurg 
naczyniowy (klasa I, poziom C).

3. Skanowanie dwustronne tętnic szyjnych powinno być wykonywane u pacjentów z grupy 
wysokiego ryzyka (wiek >65 lat, zwężenie zastawki mitralnej, ze schorzeniami tętnic obwodo-
wych oraz przebytym schorzeniem naczyniowym mózgu (przemijający atak niedokrwienny lub 
udar), nadciśnieniem tętniczym, paleniem tytoniu i cukrzycą) (klasa IIa, poziom C).

4. Przy planowaniu operacji CABG u pacjentów po przemijającym ataku niedokrwiennym (TIA) lub 
udarze w anamnezie i ze znaczącym (od 50% do 99%) zwężeniem tętnicy szyjnej, wskazane jest, aby 
rozważyć możliwość rewaskularyzacji tętnic szyjnych w połączeniu z CABG (klasa IIa, poziom C).

5. Planując operację CABG u pacjenta bez wywiadu udarowego lub TIA, rewaskularyzację tętnic 
szyjnych można rozważyć w przypadku obustronnego / jednostronnego ciężkiego (od 70% do 
99%) zwężenia tętnicy szyjnej z okluzją kontralateralną (klasa IIb, poziom C).

D e l i r i u m

Częstotliwość występowania pooperacyjnego delirium wynosi <10% (tak samo 
jak po operacji pozasercowej). Czynniki ryzyka rozwoju pooperacyjnego delirium 
są takie same dla chirurgii serca, jak i dla chirurgii pozasercowej  i obejmują: wiek 
podeszły, wcześniejsze zaburzenia poznawcze i choroby naczyniowe [ACCF/AHA, 
2010; ACCF/AHA, 2011].

P o o p e r a c y j n e  u p o ś l e d z e n i e  f u n k c j i 
p o z n a w c z y c h

Krótkotrwałe zmiany poznawcze występują u niektórych pacjentów po CABG                     
z wykorzystaniem sztucznego krążenia krwi. Podobne krótkoterminowe zmiany 
poznawcze odnotowano również u pacjentów w podeszłym wieku po znieczu-
leniu ogólnym zabiegów chirurgicznych. Czynnikami ryzyka dla krótkotermino-
wego pooperacyjnego upośledzenia funkcji poznawczych są istniejące czynniki 
ryzyka chorób naczyniowych mózgu, obecność istniejącej choroby ośrodkowego 
układu nerwowego lub upośledzenie funkcji poznawczych [ACCF/AHA, 2011].

Większość pacjentów nie zauważa rozwoju zaburzeń poznawczych po CABG, 
a u tych, u których wynikają problemy, rozwijają się łagodnie, a dla większości pa-
cjentów przechodzą, 3 miesiące po operacji [ACCF/AHA, 2010; ACCF/AHA, 2011].

M e d i a s t e n i t  i  i n f e k c j a  o k o ł o o p e r a c y j n a

Wewnątrzszpitalne infekcje występują u 10% - 20% pacjentów po operacjach 
kardiochirurgicznych (tab.2).
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Tabela 2. Postępowanie w przypadku infekcji okołooperacyjnych

Postępowanie w przypadku infekcji okołooperacyjnych

1. Antybiotyki powinny być przepisane w okresie przedoperacyjnym wszystkim pacjentom, aby 
zmniejszyć ryzyko zakażeń pooperacyjnych (klasa I, poziom A). 

2. Zaleca się stosowanie cefalosporyn pierwszej lub drugiej generacji w profilaktyce u pacjentów 
bez zakażenia metycylin - stabilnym gronkowcem (klasa I , poziom A). 

3. Zaleca się wankomycynę samodzielnie lub w połączeniu z innymi antybiotykami u pacjentów 
z udowodnionym podejrzeniem zakażenia gronkowcem złocistym metycylino-wrażliwym (klasa 
I, poziom B). 

4. W przypadku głębokich infekcji ran mostka należy zastosować agresywne leczenie chirur-
giczne rany operacyjnej w przypadku braku powikłań (klasa I , poziom B). 

5. Aby zmniejszyć ryzyko powstania zakażonych ran, zaleca się stosowanie ciągłej dożylnej in-
suliny, aby osiągnąć i utrzymać początkowe stężenie glukozy we krwi 180 mg/dl we wczesnym 
okresie pooperacyjnym, unikając jednocześnie hipoglikemii (klasa I , poziom B). 

6. U nosicieli S. aureus zaleca się stosowanie donosowej mupirocyny (klasa IIa , poziom A). 

7. W przypadku transfuzji krwi należy zastosować krew z filtracją leukocytów w celu zmniej-
szenia ogólnego ryzyka okołooperacyjnego zakażenia i śmiertelności z powodu raka płuc (klasa 
IIa, poziom B). 

8. Rutynowe stosowanie donosowo mupirocyny jest uzasadnione u pacjentów, którzy są nosi-
cielami S. aureus, jeżeli nie ma alergii na ten lek (klasa IIa, poziom C). 

9. Wykorzystanie obustronnej wewnętrznej tętnicy piersiowej u pacjentów z cukrzycą wiąże 
się ze zwiększonym ryzykiem głębokiej infekcji piersi, ale może być uzasadnione, gdy ogólna 
korzyść dla pacjenta przewyższa potencjalne ryzyko (klasa IIb , poziom C). 

 
Nosicielstwo Staphylococcus aureus jest dobrze zdefiniowanym czynnikiem 

ryzyka dalszego zakażenia. Ważnym elementem zapobiegania infekcji jest odpo-
wiednie przygotowanie pacjenta, które zawiera: przedoperacyjną kąpiel pacjen-
ta, użycie lokalnego antyseptycznego środka nanoszonego na skórę (glukonian 
chlorheksydyny) i odpowiednie sposoby usuwania włosów (przy użyciu maszynki 
elektrycznej). Powierzchowne infekcje rozwijają się u 2% - 6% pacjentów po ope-
racjach na sercu, głębokie zakażenie we wczesnych godzinach po operacji spo-
tyka się u 0,45% - 5% pacjentów, z poziomem śmiertelności w zakresie od 10% do 
47% przypadków [ACCF/AHA, 2010; ACCF/AHA, 2011]. 

Czynnikami ryzyka wystąpienia głębokiego zakażenia rany pooperacyjnej 
jest cukrzyca, otyłość (BMI > 30 kg/m2), przewlekła obturacyjna choroba płuc, 
ponowna operacja, długotrwała intubacja. Potencjalnie zmodyfikowane czynniki 
ryzyka obejmują: rzucenie palenia, optymalizację odżywiania, kontrolowaną gli-
kemię (przy poziomie hemoglobiny glikowanej <6,9%) i utratę masy ciała [ACCF/
AHA, 2010; ACCF/AHA, 2011]. 

Zainfekowanie Staphylococcus aureus (w tym gronkowcami złocistymi 
opornym na metycylinę) jest przyczyną 50% przypadków zakażeń po zabiegu. 
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Spośród innych mikroorganizmów należy zauważyć Corynebacterium i jelitowe 
pałeczki gramujemne. Profilaktyka antybiotykowa powinna zaczynać się 30-
60 minut przed operacją, z wyjątkiem wankomycyny, którą trzeba zastosować 
dwie godziny przed zabiegiem. U pacjentów bez zakażenia opornym na mety-
cylinę S. aureus grupą antybiotyków z wyboru są cefalosporyny (cephalospo-
rin 1 g dożylnie, co 6 godzin lub cefuroksym 1,5 g, dożylnie co 12 godzin). 
Wankomycyna jest wskazana u pacjentów z alergią na cefalosporynę lub ze 
znaną / podejrzewaną infekcją metylo-rezystywnymi gronkowcami złocistymi 
[ACCF/AHA, 2010; ACCF/AHA, 2011]. 

N i e w y d o l n o ś ć  n e r e k

U pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (PChN) choroba sercowo-naczy-
niowa jest główną przyczyną zgonów (zwłaszcza w połączeniu z cukrzycą). 
Przeprowadzenie rewaskularyzacji mięśnia sercowego może znacznie popra-
wić przeżycie pacjentów z PChN. Jednak stosowanie kontrastów w procedu-
rach diagnostycznych i interwencjach chirurgicznych na naczyniach jest naj-
częstszą przyczyną uszkodzenia nerek u hospitalizowanych pacjentów [ACCF/
AHA, 2010; ACCF/AHA, 2011]. Nawet niewielki wzrost stężenia kreatyniny 
w surowicy (5-10% wartości wyjściowych) przez 12 godzin po diagnostycz-
nej angiografii jest wczesnym wskaźnikiem nefropatii wywołanej kontrastem. 
Pacjentom z PChN należy zalecić profilaktyczne nawodnienie roztworem fi-
zjologicznym, co najmniej 12 godzin przed diagnostyczną angiografią i kon-
tynuować przez 24 godziny po jej wdrożeniu. Taka taktyka zmniejszy ryzy-
ko rozwoju nefropatii wywołanej kontrastem [ACCF/AHA, 2010; ACCF/AHA, 
2011].  Po operacji CABG może dojść do ostrego uszkodzenia nerek lub po-
gorszenia nefropatii wywołanej kontrastem. 

Tabela 3. Operacja CABG u osób z zaburzeniami czynności nerek

Operacja CABG u osób z zaburzeniami czynności nerek

1. U pacjentów z nieprawidłowościami czynności nerek przed zabiegiem (klirens kreatyniny 
< 60 ml/min) zaleca się wykonywanie operacji CABG na „czynnym sercu” w celu zmniejszenia 
ryzyka ostrego uszkodzenia nerek (klasa IIb, poziom B). 

2. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek operacja CABG za pomocą sztucznego krążenia 
krwi może być uzasadniona, z utrzymaniem okołooperacyjnego poziomu hematokrytu ponad 
19 % i średniego ciśnienia krwi powyżej 60 mm Hg. (klasa IIb, poziom C). 

3. U pacjentów z poprzednio upośledzoną funkcją nerek opóźniona angioplastyka wieńcowa jest uza-
sadniona, dopóki nie zostaną wydalone rentgenowskie środki kontrastujące (klasa IIb, poziom B).

4. Nie określono skuteczności środków farmakologicznych dla ochrony nerek podczas operacji 
kardiochirurgicznej (klasa IIb, poziom B).
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P o o p e r a c y j n e  z a b u r z e n i a  r y t m u  s e r c a 

Obecność migotania przedsionków (AF) przed wykonaniem CABG bezpośrednio 
koreluje ze zwiększoną częstością incydentów sercowych i zgonów w późnym okre-
sie pooperacyjnym, a także z niekorzystną prognozą [ACCF/AHA, 2010; ACCF/AHA, 
2011]. Konieczne jest tutaj czasem dodatkowe leczenie farmakologiczne (tab. 4).

We wczesnym okresie po operacji kardiochirurgicznej AF występuje w 27-
40% przypadków z towarzyszącym mu rozwojem infekcji, niewydolności nerek, 
powikłaniem neurologicznym, przedłużonym pobytem pacjenta w szpitalu oraz 
zwiększonym kosztem jego leczenia [ACCF/AHA, 2010; ACCF/AHA, 2011].

Tabela 4. Leczenie farmakologiczne związane z CABG

Leczenie farmakologiczne związane z CABG

1. Beta-blokery należy przepisać co najmniej 24 godziny przed CABG wszystkim pacjentom 
bez przeciwwskazań w celu zmniejszenia liczby przypadków pooperacyjnego migotania przed-
sionków (klasa I, poziom B) 

2. Przyjmowanie beta-blokerów powinno zostać przywrócone jak najszybciej po CABG u wszyst-
kich pacjentów bez przeciwwskazań w celu zmniejszenia liczby przypadków lub klinicznych 
skutków migotania przedsionków (klasa I, poziom B) 

3. Należy wziąć pod uwagę możliwość zastosowania sotalolu u pacjentów po CABG w celu 
zmniejszenia częstotliwości występowania migotania przedsionków (klasa IIa, poziom A) 

4. Należy rozważyć możliwość zastosowania statyn u pacjentów po CABG w celu zmniejszenia 
częstotliwości występowania migotania przedsionków (klasa IIa, poziom B) 

5. Przedoperacyjne podawanie amiodaronu zmniejsza częstotliwość występowania pooperacyj-
nego AF u pacjentów z wysokim ryzykiem pooperacyjnego AF, który ma przeciwwskazania do 
wdrożenia terapii beta-blokerami (klasa IIb, poziom B) 

6. Digoksyna i niedehydroperydynowe blokery kanałów wapniowych mogą skutecznie 
kontrolować częstotliwość akcji serca przy migotaniu przedsionków, ale nie zapobiegać AF 
(klasa IIb, poziom B) 

7. Utrzymywanie prawidłowego rytmu zatokowego u pacjentów po CABG jest ważnym wy-
znacznikiem ich przeżycia (klasa IIb, poziom B) 

8. Wykonanie ablacji z powodu migotania przedsionków w czasie CABG jest uważane za bardzo 
skuteczne podejście (klasa IIb, poziom C) 

S p e c j a l n e  g r u p y  p a c j e n t ó w

Starsi pacjenci 

Mianem „osoby w podeszłym wieku” po operacji CABG potocznie są określane 
osoby ≥ 80 lat. W porównaniu z młodszymi pacjentami, starsi ludzie są trudniej-
szymi do prowadzenia pacjentami z powodu obecności zmian wielonaczyniowych, 
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choroby wieńcowej, dysfunkcji skurczowej płuc, chorób serca, poprzednich operacji 
ze sternotomią [ACCF/AHA, 2010; ACCF/AHA, 2011]. Często mają oni również współ-
istniejące choroby, takie jak cukrzyca, nadciśnienie, przewlekła obturacyjna choroba 
płuc, choroba tętnic obwodowych i azotemia. W rezultacie starsi ludzie mają wyższe 
ryzyko zachorowalności i umieralności okołooperacyjnej niż pacjenci młodsi. Śmier-
telność okołooperacyjna osób starszych wynosi od 2,6% (w populacji > 75 lat) do 
11% (w populacji > 80 lat). W kilku retrospektywnych badaniach 80-letnich pacjen-
tów poddawanych CABG wykazano większą częstotliwość występowania powikłań 
neurologicznych, niewydolności nerek, niewydolności oddechowej i powikłań żołąd-
kowo-jelitowych niż u młodszych pacjentów. Ponadto pacjenci w podeszłym wieku 
potrzebują dłuższego pobytu w szpitalu: 8,5 dnia u pacjentów < 50 lat i 14,1 dni 
u pacjentów w wieku powyżej 80 lat [ACCF/AHA, 2010; ACCF/AHA, 2011].

Ko b i e t y

Dane dotyczące cech płciowych wyników operacji CABG są ograniczone. Wy-
niki badań skuteczności CABG uzyskano głównie u mężczyzn [ACCF/AHA, 2011]. 
Chociaż długoterminowe wyniki u kobiet po operacji CABG są podobne lub na-
wet lepsze niż u mężczyzn, kobiety nadal mają większą zachorowalność i śmier-
telność okołooperacyjną. Kobiety poddawane zabiegom CABG są w starszym 
wieku niż mężczyźni, częściowo ze względu na utratę ochronnego działania es-
trogenów w okresie menopauzy. W badaniach u mężczyzn i kobiet poddawanych 
CABG poziom śmiertelności w szpitalu był taki sam wśród wszystkich pacjentów 
≥ 70 lat [ACCF/AHA, 2010; ACCF/AHA, 2011]. 

W porównaniu z mężczyznami po CABG u kobiet występuje więcej chorób 
współistniejących, w tym cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, prze-
wlekła niewydolność nerek, przewlekła obturacyjna choroba płuc i współistnieją-
ca choroba zastawek. Kobiety, w porównaniu z mężczyznami, częściej potrzebują 
dodatkowych procedur (sztuczna wentylacja płuc, dializa i produkty krwiopo-
chodne), podawanie których wiąże się z wyższą śmiertelnością. Kobiety często 
mają komplikacje związane z raną, a sama procedura interwencji operacyjnej ma 
określone cechy u kobiet (u kobiet istnieje mniej możliwości pełnej rewaskulary-
zacji) [ACCF/AHA, 2010; ACCF/AHA, 2011] .

A o r t a l n e  p o m o s t o w a n i e  t ę t n i c  w i e ń c o w y c h 
u  p a c j e n t ó w  z  c u k r z y c ą 

U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i cukrzycą, z wieloma objawa-
mi miażdżycy wieńcowej, stwierdzono bezpośredni związek postępu miażdżycy 
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tętnic wieńcowych z destabilizacją cukrzycy definiowaną w kategoriach HbA1c 
<7%, ale nie stężeniem glukozy we krwi [ACCF/AHA, 2011]. Należy zauważyć, 
że ten kontyngent pacjentów ma niską chęć do leczenia. Stwierdzono, że tylko 
30,2% pacjentów spełniało wszystkie polecenia lekarza prowadzącego, 49,3% wy-
konywało je częściowo, a 20,5% całkowicie zaprzestało leczenia, co, według koro-
narografii, rok po obserwacji, jest bezpośrednio związane z postępem miażdżycy 
tętnic wieńcowych [Rudenko A.B., 2013]. 

R e h a b i l i t a c j a  p a c j e n t ó w  p o  o p e r a c j i  C A B G

Zalecenia dotyczące zmiany stylu życia są następujące [Rakowa A.L., 2001; 
Bykov B.A., 2003; Docenko N.Ya et al., 2008; ACCF/AHA]: 
1. Normalizacja odpoczynku (7-9 godzin snu dziennie),
2. Przestrzeganie diety (posiłki 4-5 razy dziennie, bez przejadania się, koniecz-

nie śniadania) oraz diety hipolipidemicznej,
3. Podtrzymanie optymalnej masy ciała (BMI od 18 do 25 kg/m2),
4. Prowadzenie aktywnego stylu życia (chodzenie, pływanie, jazda na rowerze                      

w umiarkowanym tempie przy wzroście częstości akcji serca na poziomie 
20%, ale nie więcej niż 110 uderzeń na 1 minutę),

5. Całkowite zaniechanie palenia (klasa I, poziom wiarygodności A),
6. Kontrola stanu psycho-emocjonalnego i leczenie depresji (klasa II A). Depre-

sja po CABG jest ważnym prekursorem nawrotu dławicy piersiowej w pierw-
szych 5 latach po operacji [ACCF/AHA, 2011].

R e h a b i l i t a c j a  f i z y c z n a 

Program rehabilitacji ma na celu wczesną aktywizację pacjentów, jednak 
intensywność i plan działań rehabilitacyjnych są ściśle określone indywidual-
nie [Pogosowa G.B., 1998; Fusztej I.M., 2008]. Pierwszego dnia po operacji 
pacjentowi zaleca się siedzieć w łóżku opuściwszy nogi, stosują masaż dre-
nujący (drenaż limfatyczny) [Kulczenko I.A., 2012]. Drugiego dnia można deli-
katnie wstawać przy łóżku, wykonywać proste ćwiczenia na rękach i nogach, 
a także ćwiczenia oddechowe [Pogosowa G.B., 1998]. Trzeciego dnia zwięk-
sza się liczba ruchów samodzielnych: pacjent wstaje, stoi, chodzi w obrębie 
oddziału, dodaje ćwiczenia lecznicze, inhalacje [Pogosowa G.B., 1998; Kul-
czenko I.A., 2012]. Czwartego dnia pacjent wykonuje ćwiczenia oddechowe, 
lekkie ćwiczenia rąk i stóp, jest dozwolone korzystanie z łazienki [Pogosowa 
G.B., 1998; Fusztej I.M., 2008]. W kolejnych dniach stopniowe zwiększanie 
aktywności fizycznej osiąga się głównie na skutek stosowania zmierzonego 
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spaceru wzdłuż korytarza i do 10-14 dni, pacjenci mogą osiągnąć dystans 
nawet 100 metrów.

W ciągu pierwszych 2 tygodni stan motoryczny pacjentów po CABG ma swo-
je własne cechy [tabela 5, Kulczenko I.A., 2012].

Tabela 5. Rehabilitacja wczesna pacjentów po CABG

Rehabilitacja wczesna  pacjentów po CABG

Zalecane Nie zalecane

Używanie specjalnego pasa / gorsetu do podpar-
cia klatki piersiowej (zdejmowanego podczas 
snu i odpoczynku).

Wykonywanie ruchów przy podnoszeniu 
ich powyżej poziomu ramion.

Używanie elastycznego opatrunku lub kompr-
esyjnej bielizny (pończochy, rajstopy), które zde-
jmowane są podczas snu.

Podnoszenie i pchanie rzeczy cięższych 
2-4 kg.

Ustawianie się w pozycji pionowej (siedzącej, 
stojącej) nie dłużej niż 10-30 minut i na przemian 
z wypoczynkiem w pozycji poziomowej.

Wykonywanie mocnych skrętów tułowia.

Siedanie i wstawianie bez wsparcia ręki. Leżąc na boku i brzuchu, układanie rąk za 
głową.

Można siedzieć często, ale nie dłużej niż 15-20 
minut.

Krzyżowanie nóg leżąc na plecach lub 
siedząc.

Aby usunąć obrzęk nóg: w pozycji leżącej, warto 
użyć ortopedycznej przeciwobrzękowej poduszki.

Znajdowanie się w pozycji pionowej przez 
ponad 30 minut.

Trening fizyczny jest obowiązkowy dla wszystkich pacjentów po zabiegu 
CABG [ACCF/AHA, 2011].

Na podstawie wyników oceny sprawności fizycznej (test 6-minutowego 
marszu) można stworzyć indywidualny program stopniowo powiększający 
poziom aktywności fizycznej. Przed rozpoczęciem badania oceniana jest sta-
bilność parametrów klinicznych i hemodynamicznych, stabilność rytmu serca, 
poziom obciążeń fizycznych, który powoduje występowanie zespołu dusznicy 
bolesnej lub objawów niedokrwienia mięśnia sercowego (w sytuacjach, w któ-
rych nie uzyskano całkowitej rewaskularyzacji), stopień zakłócenia czynności 
lewej komory, współistniejące czynniki (długotrwałe siedzenie, ograniczenia 
ortopedyczne, potrzeby pacjenta w aktywności ruchowej/odpoczynku) [Docen-
ko N.Ya., 2008]. Algorytm wyznaczania funkcjonalnej oceny tolerancji obciąże-
nia fizycznego przedstawiono na ryc. 1 [Asocjacja Kardiologów Ukrainy i Aso-
cjacja Chirurgów Sercowo-Naczyniowych, 2013].



Maryna Dolzhenko, Maria Radziejowska, Paweł Radziejowski, Jadwiga Knotowicz

154
Fizjoterapia – wiedza i doświadczenie

Ryc. 1. Algorytm do celów funkcjonalnej oceny tolerancji obciążenia fizycznego 
u pacjentów po CABG przed rozpoczęciem programu rehabilitacji i kinezyterapii

Dobór środków rehabilitacji fizycznej odbywa się w zależności od grupy ak-
tywności fizycznej pacjentów i obejmuje: poranną gimnastykę higieniczną, kine-
zyterapię, dawkowany chód, dawkowany chód po schodach w górę [Pogosowa 
G.V., 1998]. Przy dozowaniu chodu należy przestrzegać następujących zasad [Po-
gosowa G.V., 1998; Fusztej I.M., 2008]:
1. Można chodzić w każdą pogodę, w temperaturze powietrza nie niższej niż 

- 20°C lub -15°C przy wietrze, 1 
 

 
 
 
 
                       TAK                                                     NIE 
 
 
 
 
                         TAK                                                                 NIE 
 
 
 
 
                          TAK                                                                 NIE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

U pacjentów po CABG nadal występują objawy niestabilności klinicznych        
i hemodynamicznych wskaźników 

Należy przełożyć 
wykonywanie testu               
z obciążeniem fizycznym 

Okresowe zmniejszenie poziomu hemoglobiny 
< 10 g/dl i/lub niestabilność mostka i/lub 
ograniczenia ortopedyczne 

Pełna rewaskularyzacja i/lub objętość lewej komory < 40% nie została osiągnięta. 

Czy była prowadzona ocena aktywności fizycznej pacjenta przed zabiegiem CABG? 

6-
minutowy 
test chodu 

6-minutowy test 
chodu                       
z wykonywaniem 
submaksymalnych 
obciążeń 
fizycznych tej 
samej 
intensywności  

6-minutowy test 
chodu                       
z wykonywaniem 
submaksymalnych 
obciążeń 
fizycznych 
powiększonej 
intensywności  

Test                       
z obciążeniem 
fizycznym, gdzie 
objawy dławicy 
bolesnej służą    
za kryterium 
zakończenia 
testu 
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2. Najlepszy czas na spacer: od 11 do 13 godziny i od 17 do 19 godziny,
3. Odzież i obuwie powinny być swobodne, wygodne i lekkie,
4. Podczas spaceru zabrania się rozmawiać i palić,
5. Należy zacząć od małego tempa - 60-70 m/min, następnie średnie tempo - 

80-90 m/min, ze stopniowym wzrostem odległości chodu; a następnie szyb-
kie tempo - 100-110 m/min,

6. Na początku wskazane jest, aby przejść co najmniej 100 metrów w niższym 
tempie (10-20 kroków/minutę w wolniejszym tempie, niż ten który jest 
obecnie opracowywany przez pacjenta), a następnie przejść do tempa, który 
jest przyswojony wcześniej. Konieczne jest przygotowanie układu sercowo-
naczyniowego i oddechowego do cięższego obciążenia. Zakończyć spacer 
też trzeba wolniejszym tempem niż w podstawowej części zabiegu,

7. Tempo ruchu zależy od stanu zdrowia i wskaźników pracy serca,
8. Można użyć odmiany chodu z przyspieszeniem i spowalnianiem,
9. Pacjentom zaleca się prowadzenie dzienniczka samokontroli, w którym nale-

ży rejestrować tętno w spoczynku, po obciążeniu i 3-5 minut po odpoczynku,
10. Bez opanowania poprzedniego trybu nie zaleca się przechodzenia do opano-

wywania większego obciążenia. 
Gimnastykę poranną zaleca się wykonywać codziennie przed śniadaniem, 

przez 10-20 minut, w pozycji leżącej, stojącej, siedzącej (w zależności od sta-
nu zdrowia pacjenta). Wszystkie treningi, ćwiczenia z przeszkodami (nachylenie, 
przysiady, obroty, hantle, itp.) [Pogosowa G.V., 1998] są wykluczone.

Zasady wykonywania gimnastyki leczniczej:
- wykonuje się ją codziennie i nie można jej zastąpić innymi rodzajami aktywno-
ści fizycznej [Pogosowa G.V., 1998; Kowalenko V.M., 2009],
- gimnastyka rozpoczyna się od ćwiczeń oddechowych (oddychanie torem prze-
ponowym, które powinno być wykonywane co najmniej 4-5 razy dziennie),
- jeśli podczas ćwiczeń wystąpią nieprzyjemne doznania dla mostka, w okolicy 
serca występuje duszność, konieczne jest zmniejszenie obciążenia,
- aby uzyskać efekt treningu, jeżeli kompleks jest łatwy, obciążenie stopnio-
wo zwiększać,
- zalecany zestaw ćwiczeń fizycznych wykonuje się przed posiłkami na 20-30 minut 
lub 1-1,5 godziny po jedzeniu, jednak nie później niż na 1 godzinę przed snem.
- należy wykonywać ćwiczenia zgodnie z zalecanym tempem i liczbą powtórzeń 
[Pogosowa G.V., 1998; Kowalenko V.M., 2009], 

Opracowano przybliżony kompleks gimnastyki medycznej dla warunków do-
mowych o różnym stopniu złożoności: I - przez pierwsze trzy miesiące po wypi-
saniu ze szpitala; II - przez 4-6 miesięcy i III - przez 7-12 miesięcy po wypisaniu 
ze szpitala [Pogosowa G.V., 1998; Kowalenko V.M., 2009]. 

Podczas wykonywania I kompleksu gimnastyki leczniczej można zwiększyć 
częstotliwość akcji tętna o 15-20% wartości początkowej; II - o 20-30% i III - do 
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40-50% wartości początkowej. Przywrócenie poziomu tętna do poziomu wyjścio-
wego w ciągu 3-5 minut wskazuje na adekwatność reakcji. Tempo ćwiczeń jest 
powolne i średnie. Szczególną uwagę zwraca się na właściwy oddech: wdech 
- prostowanie ciała, odwodzenie rąk i nóg; wydech – przy wykonywaniu skłonu 
tułowia do przodu; przywodzeniu rak i nóg. Przeciwdziałają zatrzymaniu oddy-
chania, eliminują napięcie [Pogosowa G.V., 1998; Kowalenko V.M., 2009].

Ćwiczenia oddechowe wykonuje się w pozycji wyjściowej leżącej lub sie-
dzącej, w stanie zrelaksowanym, położyć jedną rękę na brzuchu, a drugą - na 
klatce piersiowej; wykonać spokojny wdech przez nos, napinając brzuch, z ręką 
uniesioną na brzuchu, a druga na klatce piersiowej powinna zostać nierucho-
ma. Czas trwania wdechu 2-3 sekundy. Podczas wydychania przez półotwarte 
usta - brzuch jest obniżany. Czas trwania wydechu 4-5 sekund. Po wydechu nie 
trzeba się spieszyć ponownie z kolejnym wdechem, ale powinno się wstrzymać 
na około 3 sekundy - aż do pierwszego możliwego oddychania [Bykov V.A., 
2003; Docenko N.Ya. et al., 2008].

Ocenę zaangażowania pacjenta w realizację zaleceń, a także osiągnięcie za-
mierzonych celów, należy przeprowadzać regularnie (co 6 miesięcy) [Rakova A.L., 
2001; Bykov V.A., 2003; Docenko N.Ya. et al., 2008]. 

R e h a b i l i t a c j a  p s y c h o l o g i c z n a 

Niezbędna jest rehabilitacja psychologiczna pacjentów po CABG. W obec-
ności źródła bólu (poważne uszkodzenie klatki piersiowej), a także w wyniku 
pooperacyjnego niedotlenienia mózgu u wszystkich pacjentów po CABG, wykry-
wane są zaburzenia czynnościowe układu nerwowego. Pacjenci ci są często po-
budzeni, często skupiają się na zespole bólowym, są niespokojni, źle śpią, skarżą 
się na bóle i zawroty głowy [Fusztej I.M., 2008]. 

Depresja po CABG rozwija się w 13-64% przypadków, w około połowie z nich 
zaburzenia psychiczne mają charakter trwały w ciągu 6-12 miesięcy po operacji 
[Pogosova G.W., 1998]. Nie zawsze łatwo jest wykryć depresję ze względu na 
różne charakterystyczne cechy pacjenta. Uważna obserwacja pacjenta podczas 
rozmów lub kontaktów w domu może dostarczyć wielu informacji do diagnozy 
stanów patologicznych. W wielu klinikach do wykrywania zaburzeń psychicznych 
stosuje się szereg testów [Pogosova G.W., 1998]. 

Usunięcie stresu psychoemocjonalnego, uspokojenie i relaksację ułatwiają 
podawanie leków uspokajających, masaż, fizjoterapia (elektrosen, elektroforeza 
itp.), rehabilitacja fizyczna. Prowadzenie rehabilitacji psychologicznej wymaga 
od lekarza nieustannego kształtowania u pacjenta optymistycznego spojrzeniem 
na przyszłość, aby ukształtować u niego chęć do pełnego aktywnego życia.
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O d n o w a  ż y c i a  s e k s u a l n e g o 

Aktywność seksualna nie jest połączona z podwyższeniem ryzyka manife-
stacji sercowo-naczyniowych lub zgonu z powodu choroby wieńcowej [Polloka 
M.L., 2000]. Większość pacjentów ma zdolność do przywracania życia seksualne-
go, ale negatywne psychologiczne i emocjonalne doznania dotyczące przebyte-
go zawału mięśnia sercowego i operacji na sercu znacznie przekraczają fizyczne 
możliwości. Naukowcy przyznają, że stres wywołany przez frustrację jest bar-
dziej szkodliwy niż ten, który pojawia się podczas stosunku seksualnego. Fakty 
te wskazują na potrzebę szkolenia psychoterapeutycznego pacjentów. Stosunki 
seksualne można ponowić po zawale mięśnia sercowego lub zabiegu chirurgicz-
nym na sercu, jak również jakąkolwiek aktywność fizyczną stopniowo i ostrożnie 
w nieobecności objawów choroby [Polloka M.L., 2000]. 

Jednym z ważnych wskaźników skuteczności operacji CABG jest przywrócenie 
zdolności do pracy operowanych pacjentów. Według niektórych autorów znaczą-
cą poprawę kondycji fizycznej po CABG obserwowano średnio u 82-83% pacjentów, 
natomiast do działalności zawodowej bez zmniejszania poziomu przedoperacyjne-
go kwalifikacji i wydajności powróciło nieco ponad połowę [Pogosowa G.V., 1998].

W ciągu pierwszych 3-4 miesięcy po operacji u pacjentów nie zaleca się: 
podnoszenia ciężaru większego niż 5 kg, remontów, prac związanych ze skłona-
mi tułowia i szybkimi ruchami. Przeciwwskazana jest praca, która wiąże się ze 
znaczną aktywnością fizyczną (nawet sporadycznie) i regularnym umiarkowanym 
wysiłkiem fizycznym (długie spacery, praca w nocy), praca na wysokości, pod 
wodą, na linii montażowej, praca z wpływem substancji toksycznych, kwasów, 
zasad, praca w niekorzystnych warunkach meteorologicznych, praca związana 
z prowadzeniem pojazdu [Pogosowa G.V., 1998; Kowalenko V.M., 2009].

Jeżeli pacjent nie może wrócić do swojej pracy, to wtedy warto rozważyć 
znalezienie pracy psychologicznie mniej stresującej i wiążącej się z mniejszą ak-
tywnością fizyczną, lub w niepełnym wymiarze godzin. 

Na Ukrainie rehabilitacja pacjentów poddawanych CABG i / lub innym zabiegom 
chirurgicznym na sercu (resekcji tętniaka, trombektomia) regulowana jest Rozpo-
rządzeniem N 206 MOZ Ukrainy od 30.12.1992 r. (9,10 suplement) o przeprowa-
dzaniu etapu sanatoryjnej rehabilitacji na oddziałach kardiologicznych około-miej-
skich sanatoriów kardiologicznych w lokalnej strefie klimatycznej przez 24 doby. 

E t a p  l e c z e n i a  u z d r o w i s k o w e g o  w  s a n a t o r i u m 

Skierowanie do sanatorium jest konieczne po wdrożeniu kolejnego poziomu 
aktywności fizycznej: odpowiednia realizacja dawkowanego chodu na odległość 
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1000 metrów w 1-2 seriach i chód po schodach na 17-22 kroków (2 przejścia 
schodów lub wejście na 2 piętro). Za odpowiednie uważa się obciążenie wykony-
wane bez występowania objawów klinicznych stenokardii, ciężkiego osłabienia, 
komorowej arytmii, obniżenia odcinka ST, obniżenia skurczowego ciśnienia krwi 
o 10 mm sł. rt. i więcej [Sledziewska I.K. et al., 2007].

U ubezpieczonych pacjentów selekcja do doleczania w sanatorium realizowa-
na jest w szpitalu przez komisję pod kierownictwem naczelnego lekarza szpitala, 
kierownika katedry i lekarza sali zabiegowej według wskazań i przeciwwskazań 
do skierowania do sanatorium.

Przeciwwskazaniami do etapu sanatoryjnego leczenia są [Sledziewska I.K. 
et al., 2007]:
1. Ogólne przeciwwskazania, które nie pozwalają na pobyt w sanatorium, ostre 

infekcje, choroby weneryczne i psychiczne, choroby krwi w ostrej fazie 
i ostrym stadium, nowotwory złośliwe, choroby współistniejące w stadium 
dekompensacji lub zaostrzenia i inne,

2. Niedostateczność sercowa powyżej stadium II – A,
3. Dławica piersiowa (stenokardia) klasa czynnościowa IV,
4. Ostre zaburzenia rytmu serca i przewodnictwa impulsu nerwowego (napady 

migotania i trzepotania przedsionków lub napadowy częstoskurcz o częstotli-
wości napadów więcej niż 2 razy w miesiącu, blokada przedsionkowo-komo-
rowa powyżej stopnia I i inne poważne naruszenia przewodzenia rytmu serca),

5. Nadciśnienie tętnicze w stadium III z nieskorygowanym ciśnieniem tętni-
czym, kryzysem hipertonicznym i istotną dysfunkcją nerek,

6. Tętniaki aorty,
7. Nawracające powikłania zakrzepowo-zatorowe,
8. Ciężka cukrzyca,
9. Brak możliwości dalszego zwiększenia poziomu ruchowego. 

Przy skierowaniu do sanatorium zwolnienia lekarskie wydane przez szpital, 
kontynuowane są przez okres pobytu w sanatorium, biorąc pod uwagę czas przy-
bycia. Na Ukrainie pobyt w sanatorium opłacany jest przez Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych dla osób ubezpieczonych.
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