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Проблеми със  
сърдечните клапи
Работата на сърцето е да изпомпва кръвта до всички ор-
гани в тялото. Това започва с изпомпването на кръвта от 
сърцето: кръвта преминава през серия от еднопосочни „от-
вори“, наречени клапи. Ако някоя клапа не функционира до-
бре, сърцето работи при утежнени условия, което с време-
то уврежда неговата функция, а това води до влошаване на 
здравословното ви състоя ние до пълна инвалидност, а в ня-
кои случаи може да настъпи внезапна смърт. Навременната 
хирургична намеса може да реши този проблем. Настояща-
та брошура ще ви помогне да разберете кога сърдечните 
клапи не работят добре и ще ви обясни подробно какво да 
очаквате преди, по време на и след една подобна операция.

Причини за проблеми със сърдечните  
клапи
Мъжете и жените във всяка възраст могат да развият про-
блем със сърдечна клапа. Може да сте роден с увредена 
клапа или с възрастта клапата да се е износила. Невинаги 
лекарите могат с точност да установят причината за увре-
дената клапа на вашето сърце. Сред най-често срещаните 
причини са:
 натрупване на калций по клапата
 ревматизъм и други възпалителни  

заболявания
 високо кръвно налягане
 други сърдечни проблеми, например  

исхемична болест на сърцето

*Настоящата брошура няма за 
цел да замести професионалната 
медицинска грижа.
Единствено вашият лекуващ лекар 
може да поставя диагноза и да 
лекува медицински проблем. 
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Щом бъде открит и диагностициран про-
блемът с клапите и бъде насрочена опера-
ция, ще трябва да предприемете определени 
действия, за да мине операцията ви по-глад-
ко. Част от дейностите ще ви улеснят у дома 
през първите дни след изписването от бол-
ницата, а други ще ви помогнат да се чувст-
вате по-добре. Лекуващият ви лекар ще 
обсъди с вас възможните рискове. Предва-
рително си запишете всички свои въпроси, 
за да не забравите да попитате нещо.

Доведете близък или приятел на 
срещата с лекуващия лекар, за да 
помни заедно с вас указанията на 

лекаря.

Подготовка за операция

Изследвания, които може да се наложат точно преди операцията
Вече сте направили няколко изследвания, за да бъдете диагностициран с проблем на сърдечна кла-
па. Най-вероятно ще се наложи да ви подложим на още няколко изследвания, за да направим оценка 
на общото ви здравословно състояние преди операцията:
 ЕКГ, което ще отчете ритъма на сърцето
 рентгенова снимка на гръдния кош, която ще даде повече информация на вашия лекар за сърце-

то и белите ви дробове, като например дали задържате течност в белите дробове
 изследвания на кръвта и урината, за да проверим за евентуални проблеми с бъбреците, нивата на 

кръвна захар и скоростта на съсирване на кръвта.

Екипът, който ще се грижи за вас
Преди операцията вероятно ще се запознаете само с някои от членовете на екипа, който ще се гри-
жи за вас, но всеки един играе своята важна роля в цялостната ни грижа към вас. Те обменят инфор-
мация през какви изследвания сте минали, какво още трябва да се направи и от какво се нуждаете. 
Част от екипа са:
 лекуващ лекар – осигурява непрестанна грижа, това може да е кардиолог, интернист или 

общопрактикуващ лекар
 хирург и помощник-хирурзи – лекарите, които извършват самата операция
 медицински сестри – поотделно са специалисти в различни етапи в грижата към пациента – 

помагат по време на операцията или във възстановителния период след нея – в интензивното 
отделение

 анестезиолог – наблюдава влиянието на упойката по време на операцията, за да спите и да не 
усещате болка

 перфузионист – работи с машината "сърце – бял  дроб" (ЕКК), която поддържа 
кръвообращението ви по време на операцията
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Три начина за лечение на 
проблемни клапи
Различните проблеми изискват различно лечение. Вашият лекуващ лекар пред-
варително ще ви обясни кое е най-доброто лечение във вашия случай. Понякога 
обаче в хода на самата операция плановете подлежат на промяна. Трите основ-
ни начина за оперативно лечение на проблеми със сърдечната клапа са:

пръстен, който се прави при 
корекция на клапа

биологична клапамеханична клапа

 
Корекция на клапа
Винаги когато е възмож-
но, хирурзите предпочитат 
да „ремонтират“ клапата, 
вместо да я заместват с но-
ва. Най-често срещаният на-
чин представлява зашиване 
на пръстен около клапата, за 
да се коригира нейният раз-
мер или форма. Друг вари-
ант е изрязване на тъкан, за 
да може платната да се отва-
рят и затварят по-добре. Ко-
гато обаче е невъзможно да 
се поправи, клапата се заме-
ня с нова.

Коригиране и на други проблеми
Ако имате увредена сърдечна клапа, вероятно страдате и от други сърдечни проблеми. Ако е така, 
по-подходящо време за тяхното решение няма – вие вече сте на операционната маса. Често среща-
на практика е хирурзите да планират да комбинират необходимите процедури и да ги направят с 
една операция. Например успоредно с клапното протезиране може да се направи и коронарен бай-
пас. Ако е необходима втора процедура, вашият лекар ще ви уведоми, като едновременно с това ще 
обсъдите възможни допълнителни рискове.

Замяна с механична 
клапа
Механичните клапи са изра-
ботени от метал или твърд 
карбон. Те са с разнообра-
зен дизайн. Трайността им 
е десетилетия. Кръвта оба-
че може да се отлага по тях 
и така да се образуват съ-
сиреци. Затова, ако ви бъде 
сложена механична клапа, 
до края на живота си тряб-
ва да пиете синтром, лекар-
ство антикоагулант, което 
ще предотвратява образува-
нето на тромби. 

Замяна с биологична 
клапа
Биологичната клапа обикно-
вено е свинска или телеш-
ка. Кръвта не се съсирва та-
ка лесно върху биологичните 
клапи, както е при механични-
те. Така че пациенти, на които 
им е имплантирана биологич-
на клапа, само известно вре-
ме приемат синтром. Вместо 
него може да се приема и ас-
пирин. За разлика от механич-
ните клапи обаче биологична-
та се износва по-бързо и може 
да се наложи отново да бъде 
заменена.
















