
  Огляди літератури 

 Український журнал медицини, біології та спорту – 2020 – Том 5, № 4 (26) 17  

DOI:10.26693/jmbs05.04.017  
УДК 616.12-039-089.8:615.825 

Вітомський В. В., Аль-Хавамдех Х. М. 

РОЛЬ РЕСПІРАТОРНОЇ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ  
У ВІДНОВНОМУ ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ  
ПІСЛЯ КАРДІОХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ 

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна 

vitomskiyvova@gmail.com 

Мета – виконати аналіз результатів до-
сліджень ефективності респіраторної фізичної те-
рапії щодо зниження частоти легеневих усклад-
нень, відновлення функції зовнішнього дихання та 
зниження тривалості госпіталізації після кардіохіру-
ргічних втручань. Ця робота є результатом аналізу 
та порівняння результатів досліджень, котрі прис-
вячені вивченню змін частоти післяопераційних 
легеневих ускладнень, тривалості госпіталізації та 
особливостей відновлення дихальної системи під 
впливом різних програм респіраторної фізичної 
терапії. У ряді досліджень було зареєстровано 
сприятливий вплив від включення респіраторних 
модальностей фізичної терапії до перед- та післяо-
пераційних програм, а саме на показники динаміки 
сили дихальних м'язів, показників спірографії, зни-
ження захворюваності на пневмонію і скорочення 
часу перебування у лікарні. Водночас, є досліджен-
ня котрі констатують відсутність впливу тренувань 
інспіраторних м’язів на тривалість госпіталізації; 
стимулювальної спірометрії на покращення показ-
ників газів артеріальної крові, тривалість госпіталі-
зації, а також на поширеність легеневих усклад-
нень. Наявні результати, котрі не підтверджують 
корисний вплив на відновлення системи дихання, 
на зменшення ускладнень від додавання вправ з 
позитивним тиском на видиху до стандартної про-
грами. Корисний ефект традиційних вправ з глибо-
ким диханням також не підтверджується рядом 
авторів. При порівнянні підходів до респіраторної 
фізичної терапії також досить часто констатують 
відсутність різниці між ними. З огляду на супереч-
ливі результати розглянутих робіт, додаткові дослі-
дження для оцінки ефективності респіраторних 
модальностей фізичної терапії кардіохірургічних 
пацієнтів є необхідними. Враховуючи наявність 
широкого кола підходів у респіраторній фізичній 
терапії кардіохірургічних пацієнтів та відсутність чи 
недостатність доказів для визнання певного з них 
найкращим можна констатувати наявність необхід-
ності у наступних дослідженнях для вирішення 
цього загального питання, а також для раціоналіза-

ції локальних протоколів фізичної терапії, оскільки 
рутинне використання дихальних тренажерів чи 
дихальних вправ, котрі не впливають на клінічно 
значимі критерії є недопустимим. Як фізичні тера-
певти, так і їх пацієнти мають бути впевнені у до-
цільності їх роботи. Підґрунтям для цього мають 
слугувати результати наукових досліджень, а не 
власний досвід чи переконання. 
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реабілітація, терапевтичні вправи, дихальна систе-
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Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Роботу виконано згідно плану 
НДР НУФВСУ на 2016-2020 рр. за темою: 
«Організаційні та теоретико-методичні основи фі-
зичної реабілітації осіб різних нозологічних, профе-
сійних та вікових груп», № державної реєстрації 
 0116U001609. 

Вступ. Зниження оксигенації [1], легеневої  
функції [2], сили дихальної мускулатури [3], а також 
рентгенологічні зміни легень [4] є загальними піс-
ляопераційними змінами серед кардіохірургічних 
пацієнтів. Водночас, порушення глобальної та ре-
гіональної легеневої вентиляції є добре відомим 
наслідком загальної анестезії [5]. 

Ураховуючи це дослідники досить давно ви-
вчають ефективність застосування різних методів 
фізичної терапії, намагаючись мінімізувати зміни в 
дихальній та серцево-судинній системі і тим самим 
зменшити частоту ускладнень після кардіохірургіч-
них втручань (КХВ). 

Кардіореспіраторна фізична терапія – це фак-
ти, засновані на доказах, що розвивались поряд із 
змінами в медичному та хірургічному веденні паці-
єнтів, аналгезією, старінням суспільства та зрос-
танням коморбідності [6]. Продовження досліджень 
є необхідною умовою для забезпечення професій-
ного зростання фізичного терапевта. 

Історія використання дихальних вправ, спрямо-
ваних на покрашення сили дихальних м'язів,  
при лікуванні пацієнтів, які перенесли операцію на 
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серці, достатньо довга. Деякі дослідження показа-
ли, що дихальні вправи у передопераційному та 
ранньому післяопераційному періоді збільшують 
силу дихальної мускулатури [7, 8], тоді як інші дос-
лідження не виявили жодного ефекту [9]. Проте, 
останнім часом у багатьох дослідженнях представ-
ляють переваги тренувань дихальних м’язів [8, 10]. 
Відзначають, що передопераційна респіраторна 
фізична терапія пов'язана з меншою частотою ви-
никнення післяопераційних легеневих ускладнень 
(ПЛУ) [11]. 

Метою дослідження став аналіз результатів 
досліджень ефективності респіраторної фізичної 
терапії щодо зниження частоти легеневих усклад-
нень, відновлення функції зовнішнього дихання та 
зниження тривалості госпіталізації після КХВ. 

Більшість робіт присвячені респіраторній реабі-
літації після КХВ оцінюють та порівнюють між со-
бою різні підходи, або з відсутністю таких. 

У ряді досліджень було зареєстровано сприят-
ливий вплив перед- та післяопераційних тренувань 
інспіраторних м'язів (inspiratory muscle training, IMT) 
на відновлення та підвищення сили дихальних м'я-
зів [7, 12, 13, 14], збільшення ЖЄЛ [15], зниження 
захворюваності на пневмонію і скорочення часу 
перебування у лікарні [8]. Зокрема, у дослідженні 
Savci S. [13] застосування ІМТ (до і після операції) 
сприяло збільшенню середньої інспіраторної сили 
м'язів на п’ятий день після операції коронарного 
шунтування (КШ): максимальний інспіраторний 
тиск (MIP) зріс з 82,64 см H2O до 95,45 см H2O. Під-
твердження позитивного впливу IMT на зниження 
частоти легеневих післяопераційних ускладнень та 
тривалість госпіталізації отримано у систематично-
му огляді й мета-аналізі Kendall F. [16]. 

Дослідження Barros G. F. та співавторів [12] 
підтвердило позитивний ефект від додавання IMT 
(3×10 повторень, щодня на рівні 40% від початко-
вого MIP, між серіями 2 хв. відпочинку) до стан-
дартної фізичної терапії у післяопераційному пе-
ріоді серед пацієнтів після КШ. Зокрема MIP групи 
IMT був вищим при виписці (90±26 проти 55±38 см 
H2O, P=0,01), аналогічно максимальний експіра-
торний тиск (MEP  99±30 проти 53±26 см H2O, 
P=0,02) та пікова швидкість видиху (PEF 237±93 л/хв 
проти 157±102 л/хв, P=0,02). Також відмінності 
отримані у показниках дихального об’єму, проте не 
було відмінностей між групами щодо тривалості 
госпіталізації, задишки або болю. 

Позитивний вплив передопераційного викорис-
тання IMT (після КХВ була стандартна фізична 
терапія) на поширеність ПЛУ та тривалість госпіта-
лізації серед пацієнтів високого ризику ПЛУ було 
констатовано у дослідженні Hulzebos et al. [8]. Від-
значимо, що середня тривалість післяопераційної 

госпіталізації становила 7 днів (діапазон, 5-41 день) 
у групі ІМТ, та 8 днів (діапазон, 6-70 днів) у КГ.  

Оцінка проведення короткострокової передопе-
раційної фізичної терапії (дихальні та аеробні 
вправи низької інтенсивності, двічі на тиждень про-
тягом двох тижнів) серед пацієнтів з хронічною 
обструктивною хворобою легенів представлена у 
роботі Rajendran A. J. та співавторів [17]. До та піс-
ля операції показники PEF та ємності вдиху (IC) 
були зниженими у обох групах, порівняно з норма-
льними значеннями. Незважаючи на те, що обидві 
групи показали позитивну динаміку відновлення 
PEF та IC впродовж післяопераційного періоду, 
заключні результати у групі втручання були кращи-
ми. Окрім того кращими були показники часу після-
операційної штучної вентиляції легенів (ШВЛ), час-
тоти ускладнень та тривалості перебування у лікар-
ні. Автори підкреслили, що короткострокова перед-
операційна легенева фізична терапія є ефективною 
для поліпшення легеневої функцій до та після КХВ, 
а також для зниження вартості медичної допомоги. 

У рандомізованому клінічному дослідженні Mo-
radian S. T. та співавторів було досліджено вплив 
передопераційних дихальних вправ на частоту 
ателектазу та гіпоксемії у пацієнтів, госпіталізова-
них для проведення КШ. Встановлено, що передо-
пераційне використання глибокого дихання, кашлю 
та стимулювальної спірометрії (incentive spirometry, 
IS) порівняно з звичайною передопераційною фі-
зичною терапією не впливають на покращення по-
казників газів артеріальної крові на 1 та 2 післяопе-
раційний день, а також на поширеність ателектазів 
за умови, що усі пацієнти отримували в лікарні зви-
чайну фізичну терапію один раз на день протягом 
2-3 хвилин протягом перших чотирьох днів післяо-
пераційно [18]. 

Результати включення CPAP (постійний пози-
тивний тиск у дихальних шляхах; як модальності 
легеневої реабілітації) у протоколи фізичної тера-
пії, котра інколи починалася за декілька днів до 
операції, представлена у ряді робіт [10, 19, 20]. 
Зокрема, дослідники відзначають наступні позитив-
ні ефекти: зменшення часу ШВЛ та госпіталізації, 
частоти ателектазів, пневмоній, фібриляцій перед-
сердь [20], сприяння зниженню PaCO2, транспуль-
монального тиску, дихальної роботи, гіпоксемії та 
збільшенню об’єму легенів (переважно форсованої 
життєвої ємкості легенів (FVC)) [10, 19]. 

Позитивний ефект застосування IS з позитив-
ним тиском на видиху (expiratory positive airway 
pressure, EPAP) для запобігання післяопераційних 
легеневих ускладнень після КШ висвітлено у робо-
ті Haeffener M.P. та співавторів [21]. Автори відзна-
чають, що MIP був значно вищим у групі IS+EPAP 
порівняно з КГ через тиждень та місяць після  
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операції; MЕP статистично покращився у групі 
IS+EPAP за час між цими вимірюваннями; при об-
стеженні через 1 місяць FVC, ІС, об’єм форсовано-
го видиху за першу секунду (FEV1), а також диста-
нція при виконанні 6MWT були кращими у групі 
IS+EPAP. Також, автори відзначили зниження час-
тоти післяопераційних легеневих ускладнень у ос-
новній групі. 

Однакова ефективність від додавання IS чи 
переривчастого дихання з позитивним тиском 
(intermittent positive pressure breathing, IPPB) до 
звичайної програми фізичної терапії після КШ отри-
мана у дослідженні Oikkonen M. [4]. 

Проте є дані про відсутність ефективності пе-
редопераційного використання IS для поліпшення 
ІС і для запобігання післяопераційного зниження 
функції легенів у баріатричній хірургії [22]. Систе-
матичний огляд [23] також підтвердив відсутність 
позитивного ефекту від IS після серцевої або чере-
вної операції. Водночас, навіть недавні досліджен-
ня продовжують шукати переваги IS [24]. 

У дослідженні Borghi-Silva та ін. [25] порівнюва-
ли ефекти втручання фізичних терапевтів з та без 
використання EPAP у роботі з пацієнтами після 
КШ. Аналізуючи результати спірометрії, отримані 
до операції, дослідники відзначають, що не було 
виявлено відмінностей між групами. Хоча, на наш 
погляд, важко констатувати відсутність відміннос-
тей між групами з значеннями життєвої ємкості 
легенів (VC) 84,7 % та 71,5 % до операції. Аналогі-
чно дослідники відзначають, що на 5-ий день після 
операції у ОГ (фізична терапія+ EPAP) усі показни-
ки, крім VC, статистично не відрізнялися від почат-
кових. Водночас, на наш погляд, різниця між почат-
ковими та післяопераційними значеннями у  
ОГ була вагомою: VC – 27,1 %, FEV1 – 16,2 %, 
FEF25-75 – 23,1 %, FVC – 15,7 %. Разом з тим, ана-
логічні різниці не були завжди більшими у КГ 
(стандартна фізична терапія): VC – 17,9 %, FEV1 – 
24,2 %, FEF25-75 – 16,1 %, FVC – 23,5 %. Такий пог-
ляд створює певні сумніви у якості оцінки предста-
влених втручань фізичних терапевтів.  

Дослідники на чолі з Campbell T. [26] встанови-
ли, що застосування позитивного тиску в дихаль-
них шляхах в кінці видиху (positive end-expiratory 
airway pressure, PEEP) допомагає виводити мокро-
тиння з головних бронхів у пацієнтів з гіперсекреці-
єю після операції на верхній частині живота. У дос-
лідженні Larsen R.K. та співавторів [27] спостеріга-
лася тенденція до зменшення ускладнень у групі 
пацієнтів після КХВ, якій призначали фізичну тера-
пію з PEEP, порівняно з групою, що лікувалась ли-
ше стандартною фізичною терапією; проте не було 
виявлено суттєвої різниці між групами. Окрім того, 
в іншому дослідженні [28] профілактичне застосу-

вання PEEP не принесло користі у пацієнтів, які 
перенесли торакальну операцію. 

З огляду на суперечливі результати цих до-
сліджень додаткові дослідження для оцінки ефек-
тивності фізичної терапії з використанням PEEP є 
необхідними. 

Також є дані про кращу переносимість респіра-
торної реабілітації після КХВ. Так PEEP, що прово-
дилася з маскою, виявився майже легкою формою 
післяопераційної респіраторної терапії і була менш 
болючою, ніж IS або кашель з глибоким диханням 
[29]. 

Порівняння ефективності впливу на силу м’язів 
вдиху після КШ комбінації IS з дихальною гімнасти-
кою з глибоким диханням (deep breathing exercise, 
DBE) та лише DBE у рамках післяопераційної фізи-
чної терапії було проведене Manapunsopee S. з 
співавторами [30]. В обох групах спостерігалося 
значне зниження MIP від базової лінії на 4 післяо-
пераційний день; однак у ОГ зниження МІP було 
меншим порівняно з КГ (33,0±23,2% проти 
47,2±20,1% відповідно; р=0,006). Не було різниці 
між групами щодо легеневих ускладнень та трива-
лості перебування у лікарні. 

Про відсутність додаткової користі на динаміку 
показників VC, PaO2 від додавання DBE або IS до 
режиму ранньої мобілізації (з стимулюванням від-
кашлювання) після неускладненого КШ відзнача-
ється у роботі Jenkins S. C. та співавторів [31, 32]. 
Аналогічну відсутність терапевтичної переваги бу-
ло отримано й іншими дослідниками [33]. Окрім 
того є дані про відсутність збільшення поширеності 
ПЛУ й серед пацієнтів високого ризику, котрим про-
водили ранню мобілізацію з стимулюванням відка-
шлювання без використання додаткових технік 
легеневої реабілітації [34]. 

Про ефективність DBE у зниженні частоти ле-
геневих ускладнень та необхідності введення ен-
дотрахеальних катетерів серед кардіохірургічних 
пацієнтів групи високого ризику повідомляється у 
роботі Vraciu J.K. та Vraciu R. A. [35]. Проте автори 
не зробили аналогічне заключення для пацієнтів 
групи низького ризику. 

Відсутність корисних ефектів на прояви ателек-
тазів, показники спірометрії, PaO2, частоту легене-
вих  інфекцій або тривалість перебування у лікарні 
від додаткового використання IS у післяопераційній 
легеневій фізичній терапії (дихальні вправи, вида-
лення секрету, мобілізація) пацієнтів високого ри-
зику з хронічними обструктивними захворювання-
ми після КШ підтверджено й у роботі Crowe J.M. та 
Bradley C.A. [36]. Однак, автори відзначають, що 
використання IS не контролювалося (були дані 
лише інструкції та частота використання), як це 
часто трапляється на практиці, і хоча дослідження 
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імітувало практику, ефективність IS не може бути 
оцінена повною мірою. 

Порівняння ефектів DBE та потоково-
орієнтованої IS після КШ за показниками FVC, 
FEV1, МІР та МЕР було проведене у роботі Ren-
ault J.A. [37]. Відзначено падіння значень FVC та 
FEV1 між передопераційним вимірюванням та сьо-
мим післяопераційним днем, але без істотних від-
мінностей між групами. Максимальні дихальні тис-
ки знизилися після операції та частково відновили-
ся на 7 день, також без істотних відмінностей між 
групами. Насичення киснем було єдиною змінною, 
яка була повністю відновлена на 7 день, також без 
істотних відмінностей між групами. 

Оцінка ефективності трьох методів глибокого 
дихання (1 – з пристроєм для видиху у пляшку з 
водою, 2 – маска з супротивом для вдиху та пози-
тивним тиском для видиху (inspiratory resistance-
positive expiratory pressure, IR-PEP), 3 – DBE) після 
КШ представлена у дослідженні Westerdahl E. та 
співавторів [38]. Оцінювались легенева функція 
(зокрема VC, IC, FEV1) до та після КХВ на 4 день, 
рентгенологічні зміни. Статистичних відмінностей 
між групами не було виявлено, але порушення ле-
геневої функції, як правило, було менш помітним у 
групі з пристроєм для видиху у пляшку з водою. 
Окрім того у цій групі було менш значне зменшен-
ня загальної ємності легень (TLC) порівняно з гру-
пою DBE, тоді як група IR-PEP не відрізнялася від 
інших двох груп. Представлені результати болю 
при глибокому вдиху за VAS, підтвердили відсут-
ність значної різниці між групами.  

Пізніше Westerdahl E. та співавтори [39] порів-
нювали групи післяопераційних пацієнтів, котрі 
виконували глибоке дихання (30 циклів щогодини) 
з пристроєм для видиху у пляшку з водою впро-
довж перших 4 післяопераційних днів (ОГ) та не 
виконували DBE (КГ). Активізація та позиціонуван-
ня пацієнтів не відрізнялися. Оцінка легеневої фун-
кції на 4 день у підтвердила значно менше знижен-
ня у ОГ рівня FVC (71±12% від передопераційних 
значень проти 64±13%; p=0,01) та FEV1 (71±11% 
передопераційних значень проти 65±13%; р=0,01). 
Проте, показники PaO2, PaСO2, лихоманка або три-
валість стаціонарної терапії, перебування в лікарні 
не відрізнялися між групами. 

Відзначимо, що оптимальна частота та трива-
лість легеневої реабілітації – це важливі фактори, 
які слід враховувати. Але оптимальної частоти дос-
лідники не відзначають. Можливо, 10 глибоких вди-
хів на годину [31], а то й 30 [38] недостатньо, щоб 
отримати важливе клінічне поліпшення. 

Порівняння ефективності додавання одного з 
трьох підходів респіраторної фізичної терапії (1 – 
CPAP, 2 – PEP, 3 – IR-PEP) до стандартного прото-

колу активізації пацієнтів після торакальної хірургії 
проведене у дослідженні Ingwersen U. M. та співав-
торів [40]. Оцінка за FVC, PaO2 та частоти ателек-
тазів (до операції та на 4 та 9 день) не виявила 
достовірних відмінностей. Автори відзначили, що 
будь-який з трьох методів може використовуватися 
як доповнення до стандартної фізичної терапії. 

Порівняння впливу дихання з переривчастим 
позитивним тиском (IPPB), IS та видихів у пляшку з 
водою на частоту виникнення ателектазів було 
проведене Iverson L.I.G. та співавторами [41]. Леге-
неві ускладнення у групах пацієнтів траплялися, 
відповідно, у 30%, 15% та 8% пацієнтів. Автори 
наголошують, що вартість IPPB також значно біль-
ша, ніж тренажера IS або пляшки, тому IPPB не є 
важливим для профілактики ателектазів у кардіохі-
рургічних пацієнтів та може поступитися іншим 
методам. 

Разом з тим, є результати негайного впливу на 
ателектаз та насиченість крові газами від виконан-
ня трьох типів глибокого дихання (30 дихальних 
циклів) на другий післяопераційний день після КШ: 
1 – DBE, 2 – із пристроєм для видиху у пляшку з 
водою та 3 – з маскою IR-PEP. Різниці між метода-
ми дихання не виявлено за результатами спіраль-
ної КТ. Загалом спостерігалося значне зниження 
ателектатичної області з 12,3±7,3% до 10,2±6,7% 
(p<0,0001), збільшилася площі вентильованих від-
ділів легенів на 5% (р<0,001). Показник PaO2 збіль-
шувався на 0,2 кПа (р<0,05), тоді як PaCO2 зали-
шався незмінним у трьох групах [42]. 

Водночас пролонговане (місяць після операції) 
застосування IR-PEP виявилося корисним у збіль-
шенні FVC, FEV1, PEF [43]. 

Цікавими у аспекті призначення тих чи інших 
дихальних вправ післяопераційним пацієнтам є 
висновки Lunardi A. C. та співавторів [44]. Відзначи-
мо, що робота виконана у тематиці верхньої абдо-
мінальної хірургії. Автори відзначили, що ряд мето-
дик респіраторної фізичної терапії не змінюють 
торакоабдомінальну механіку, і не запобігають 
ПЛУ; використання дихальних методик не повинно 
бути у вигляді регулярного призначення для запо-
бігання ПЛУ. Однак для підтвердження результатів 
та зміни стандартної практики потрібно більше до-
сліджень. 

Дослідження впливу профілактичної фізичної 
терапії та кількості занять з ФТ на частоту легене-
вих ускладнень після КШ проведено Stiller K. та 
співавторами [45]. отримані результати не пред-
ставили вказівок на те, що частота або ступінь тяж-
кості лихоманки, гіпоксемії, рентгенологічних пору-
шень у грудній клітці або клінічно значущих ПЛУ 
були різними між групами. Отримані результати 
дозволяють переглянути необхідність проведення 
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профілактичної фізичної терапії грудної клітки піс-
ля звичайних операцій КШ. 

Відсутність впливу виключення дихальних 
вправ з фізичної терапії (доопераційно та післяопе-
раційно протягом трьох днів) на частоту післяопе-
раційних легеневих ускладнень серед пацієнтів 
після КХВ, тривалість післяопераційного перебу-
вання, насичення киснем крові отримано у роботі 
Brasher P. A. та співавторів. Відзначимо, що КГ 
виконувала певні рутинні дихальні вправи при кож-
ному відвідуванні фізичного терапевта. Зроблено 
висновок, що видалення дихальних вправ із зви-
чайної програми фізичної терапії пацієнтів після 
КХВ на відкритому серці суттєво не змінює резуль-
тат [46]. 

Дискусія 
Аналіз ефективності респіраторної фізичної 

терапії підтвердив наявність багатьох дискусійних 
питань. Одним з таких є необхідність та ефектив-
ність передопераційної респіраторної фізичної те-
рапії, а також можливість якісного контролю її вико-
нання. Наступним є питання необхідності та ефек-
тивності післяопераційної респіраторної фізичної 
терапії. Ці проблеми примножуються при врахуван-
ні контингенту (наприклад високого ризику ПЛУ чи 
низького, з ожирінням, хронічними обструктивними 
порушеннями чи без), конкретної методики респі-
раторної фізичної терапії, визначення клінічно зна-
чущих показників (тривалість госпіталізації, часто-
та важких ПЛУ).  

Слід відмітити, що частина розглянутих дослі-
джень суперечить традиційним поглядам про кори-
сність будь-яких респіраторних практик для кардіо-
хірургічних пацієнтів. Важко сформувати конкрет-
ний погляд на ефективність респіраторної фізичної 
терапії, оскільки досить багато досліджень спрос-
товують корисність того чи іншого підходу легене-
вої реабілітації пацієнтів після КХВ. Водночас, та-
кий неефективний метод респіраторної фізичної 
терапії може не відрізнятися за ефективністю від 
іншого за результатами другого дослідження. Та-
ким чином можна прийди до виключення великої 
кількості респіраторних практик з групи ефектив-
них. І в цьому моменті можна знову повернутися до 
критеріїв ефективності, а саме тривалість госпіта-
лізації, функція зовнішнього дихання чи частота 
ускладнень. 

Наші результати підтверджують висновки сис-
тематичного огляду, котрий був виконаний Pasqu-
ina P. з співавторами [47] та присвячений респіра-
торній фізичній терапії після КХВ. Зокрема, наголо-
шено на тому, що жодне втручання не показало 
переваги для будь-якої кінцевої точки. Найбільш 
трудомістким та дорогим втручанням є CPAP 
(постійний позитивного тиску на дихальні шляхи). 

Окрім того, автори наголосили на тому, що потрібні 
великі рандомізовані випробування з групами конт-
ролю (без втручання), з клінічно важливими кінце-
вими показниками та розумними періодами спосте-
реження. 

За даними Renault J. [48] корисність дихальної 
фізичної терапії для профілактики легеневих 
ускладнень після операції на серці також залиша-
ється недоведеною. 

При детальному аналізі досліджень також мож-
ливі випадки неякісних досліджень чи вимірювань, 
котрі зовсім не відповідають загальній практиці та 
ставлять під сумнів ефективність респіраторної 
фізичної терапії. 

Зокрема у дослідження Shakouri S. K. та спів-
авторів [49] встановило, що виконання програми 
легеневої реабілітації перед КХВ (15 днів, дихальні 
вправи, діафрагмальне дихання, IS) призводить до 
достовірного покращення FVC, PEF, PCO2, SpО2 
порівняно з групою контролю на момент переве-
дення з інтенсивної терапії. Проте, результати важ-
ко вважати об’єктивними, оскільки табличні дані 
авторів вказують на те, що показник FVC при після-
операційному обстеженні зменшився на 1,37 % у 
ОГ та 6,4 %, що навряд чи є можливим з огляду на 
дані інших досліджень та власного досвіду. Динамі-
ка інших показників також викликає багато питань. 
Відповідно до даних Shakuri S. K. та співавторами 
[50], оцінка ролі передопераційної легеневої реабі-
літації у аспекті зниження ризику виникнення ПЛУ 
встановила, що пневмонія після операції спостері-
галась менше у групі втручання порівняно з конт-
рольною групою – 0% проти 40%, що також вида-
ється досить сумнівними і недопустимим для су-
часного розвитку кардіохірургії. 

Опитування фізичних терапевтів підтверджу-
ють наявність варіативності у стаціонарній респіра-
торній фізичній терапії кардіохірургічних пацієнтів 
та у рекомендаціях щодо продовження дихальних 
вправи після виписки. Відзначимо, що коливання 
стінок грудної клітки, перкусії та постуральний дре-
наж не використовувалися респондентами [51]. 

Разом з тим слід відзначити, що особливості 
прийняття клінічних рішень кардіореспіраторними 
фізичними терапевтами з різним ступенем клініч-
ного досвіду відрізняються [6]. 

Посилення зосередженості на нових техноло-
гіях, рівні фізичної активності, змінах в системах 
охорони здоров’я у різних країнах та все більш ко-
морбідному та старілому суспільстві буде форму-
вати наступні кроки в еволюції кардіореспіраторної 
фізичної терапії. Продовження досліджень є життє-
во важливим для того, щоб не відставати від цих 
змін, щоб фізичні терапевти могли забезпечити 
найефективніші методи лікування для покращення 
результатів пацієнтів. 
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Заключення та перспективи подальших до-
сліджень. Враховуючи наявність широкого кола 
підходів у респіраторній фізичній терапії кардіо-
хірургічних пацієнтів та відсутність чи недостат-
ність доказів для визнання певного з них найкра-
щим можна констатувати наявність необхідності у 
наступних дослідженнях для вирішення цього  
загального питання, а також для раціоналізації 

локальних протоколів фізичної терапії, оскільки 
рутинне використання дихальних тренажерів чи 
дихальних вправ, котрі не впливають на клінічно 
значимі критерії є недопустимим. Як фізичні тера-
певти, так і їх пацієнти мають бути впевнені у до-
цільності їх роботи. Підґрунтям для цього мають 
слугувати результати наукових досліджень, а не 
власний досвід чи переконання.  
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УДК 616.12-039-089.8:615.825 
РОЛЬ РЕСПИРАТОРНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  
ПОСЛЕ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
Витомский В. В., Аль-Хавамдэх Х. М.  
Резюме. Цель – выполнить анализ результатов исследований эффективности респираторной физи-

ческой терапии в снижении частоты легочных осложнений, восстановлении функции внешнего дыхания и 
снижении продолжительности госпитализации после кардиохирургических вмешательств. Эта работа 
является результатом анализа и сравнения результатов исследований, которые посвящены изучению 
изменений частоты послеоперационных легочных осложнений, длительности госпитализации и особен-
ностям восстановления дыхательной системы под влиянием различных программ респираторной физи-
ческой терапии. В ряде исследований было зарегистрировано благоприятное воздействие от включения 
респираторных модальностей физической терапии в пред- и послеоперационные программы, а именно 
на показатели динамики силы дыхательных мышц, показатели спирографии, снижение заболеваемости 
пневмонией и сокращение времени пребывания в больнице. С другой стороны, есть исследования, кото-
рые констатируют отсутствие влияния тренировок инспираторных мышц на продолжительность госпита-
лизации; стимулирующей спирометрии на улучшение показателей газов артериальной крови, продолжи-
тельность госпитализации, а также распространенность легочных осложнений. Имеются результаты, 
которые не подтверждают благотворное влияние на восстановление системы дыхания, уменьшение ос-
ложнений от добавления к стандартной программе упражнений с положительным давлением на выдохе. 
Полезный эффект традиционных упражнений с глубоким дыханием также не подтверждается рядом ав-
торов. При сравнении подходов к респираторной физической терапии довольно часто констатируют от-
сутствие разницы между ними. Учитывая противоречивые результаты рассмотренных работ, дополни-
тельные исследования для оценки эффективности респираторных модальностей физической терапии 
кардиохирургических пациентов являются необходимыми. Учитывая наличие широкого круга подходов в 
респираторной физической терапии кардиохирургических пациентов и отсутствие или недостаточность 
доказательств для признания определенного из них наилучшим можно констатировать наличие необхо-
димости в последующих исследованиях для решения этого общего вопроса, а также для рационализа-
ции локальных протоколов физической терапии, поскольку рутинное использование дыхательных трена-
жеров или дыхательных упражнений, которые не влияют на клинически значимые критерии, недопусти-
мо. Как физические терапевты, так и их пациенты должны быть уверены в целесообразности их работы. 
Основанием для этого должны служить результаты научных исследований, а не собственный опыт или 
убеждения. 

Ключевые слова: сердечная хирургия, легочная реабилитация, терапевтические упражнения, дыха-
тельная система, стернотомия. 
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The Role of Respiratory Physical Therapy in the Rehabilitation  
of Patients after Cardiac Surgery 
Vitomskyi V. V., Al-Hawamdeh K. M.  
Abstract. The purpose of the study was to analyze the results of the respiratory physical therapy effective-

ness in reducing the frequency of pulmonary complications, restoring the function of external respiration and 
reducing the duration of staying at hospital after cardiac surgery.  

Material and methods. This work is the result of analysis and comparison of research results dedicated to 
studying changes in the frequency of postoperative pulmonary complications, the length of staying at hospital, 
and the characteristics of the respiratory system recovery under the influence of various respiratory physical 
therapy programs.  

Results and discussion. In a number of studies, a beneficial effect was recorded from the inclusion of respi-
ratory modalities of physical therapy in pre- and postoperative programs, namely, on the indicators of the dy-
namics of the respiratory muscles strength, on the indicators of spirography, on a decrease in the incidence of 
pneumonia and a decrease in the time spent in hospital. On the other hand, there are studies that indicate the 
lack of influence of inspiratory muscle training on the duration of hospitalization; of stimulating spirometry to im-
prove arterial blood gas parameters, the duration of hospitalization, as well as the prevalence of pulmonary 
complications. There are results that do not confirm the beneficial effect on the restoration of the respiratory 
system, the reduction of complications from the addition of exercises with positive expiratory pressure to the 
standard program. The beneficial effects of traditional deep breathing exercises are not supported by a number 
of authors. Comparisons of approaches to respiratory physical therapy quite often state the absence of differ-
ence between them. Considering the conflicting results of the named works, additional studies are necessary to 
assess the effectiveness of the respiratory modalities of physical therapy for cardiac surgery patients. 

Conclusion. Considering the presence of a wide range of approaches in respiratory physical therapy of car-
diosurgical patients and the lack or insufficiency of evidence to recognize a particular one as the best, we can 
state that there is a need for further studies to address this general issue, as well as to rationalize local physical 
therapy protocols, since the routine use of breathing simulators or breathing exercises that do not affect clini-
cally relevant criteria are unacceptable. Both physical therapists and their patients must be sure of the appropri-
ateness of their work. The basis for this should be the results of scientific research, and not their own experi-
ence or beliefs. 

Keywords: cardiac surgery, pulmonary rehabilitation, therapeutic exercises, respiratory system, ster-
notomy. 
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