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Kalbimiz, akciğerlerde oksijenlenmiş temiz kanın, tüm vücuda dağıtılmasını sağlayan 

organımızdır. Bu görevini yaparken temiz kan ile kirli kanın karışmasını engelleyen dört 

odaçıktan (sağ ve sol atriyum kulakçık , sağ ve sol ventrikül karıncık ) oluşur. Bu 

odacıklar ve etrafındaki damarlarda kan belli bir mekanizma ve basınç farkıyla ilerler. Vena 

cava inferior ve superiorden (kalbe kirli kanı getiren ana toplar damarlar) sağ atriyuma giren 

kirli kan, triküspit kapakdan geçerek sağ ventriküle gelir. Sağ ventikülün kasılması ile 

pulmoner kapaktan geçerek pulmoner arterler yoluyla akciğerlere gelir.Akciğerlerde 

oksijenlenmiş temiz kan dört adet pulmoner ven yoluyla sol atriyuma gelir. Sol atriyumdaki 

temiz kan mitral kapaktan geçerek sol ventriküle gelir. Sol ventrikülün kasılması ile aort 

kapaktan geçen kan, aortaya gelerek tüm vücuda yayılır.Kanın ilerlemesi aşamasında kanın 

geri kaçmaması için bu odacıklar arasında yukarıda da belirttiğimiz gibi dört adet kapak 

bulunur (Resim 1). Bu  kapaklar kapı görevi görerek kanın ilerlemesini ve geri kaçmasını 

engeller. Elastik ve fibröz yapıda olan bu kapakların yapısının ve bütünlüğünün bozulması 

durumunda odacıklar arasındaki kan miktarı dengesi bozulacak ve kalp kasları uzayıp, 

kalınlaşacaktır. Bu durumda; hastalarda çabuk yorulma, ritm bozuklukları, genişleyen 

odacıklarda pıhtı oluşması, kalp yetmezliği ve ani ölümler görülebilecektir.  



 

Bu kapaklar dört tanedir (Resim 2). 

 

1) Mitral Kapak: Kalbin sol atriyumu ile sol ventrikülü arasında bulunur. İki lifleten 

(yaprakçıktan) oluşur. Açılıp kapanması sırasında birbirine bağlı sistematik bir yapı 

içerir. Sol ventrikül, papiller kaslar, kordalar, liflet, annulus ve sol atriyum açılıp 

kapanma sırasında fonksiyonel bir görev üstlenir. Diastol (gevşeme) sırasında sol 

atriyumdaki kanın rahat bir şekilde sol ventriküle geçmesi için gerekli bir açıklık 

olması gerekir. Yine sistol (kasılma) sırasında da mitral kapağın açılmasını 

engelleyerek kanın sol atriyuma geri kaçması engellenmiş olur.  

 



 

2) Aort kapak: Kalbin sol ventrikül ile aort damarı arasında bulunur. Üç lifleten oluşur. 

Basınç farkı ile açılıp kapanır.Aort kökü anatomisinin temel yapısıdır. Aort kapak 

cerrahisi sırasında ileti yolları ile komşulukları, aort ile ilişkisi, sağ ve sol  arasındaki 

septumun yapısı çok iyi bilinmeli ve olabilecek komplikasyonlar engellenmelidir.  

 

 

3) Triküspit Kapak:Kalbin sağ atriyumu ile sağ ventrikülü arasında yer alır. Üç lifleten 

oluşur. Genellikle sol kalp hastalığı sonrası fonksiyonel bir triküspit kapak yetmezliği 

görülür.  



4) Pulmoner Kapak: Kalbin sağ ventrikülü ile pulmoner atardamarı arasında bulunur. 

Üç lifleten oluşur. 

 


