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Giriş 

Kalbimiz iki kulakçık ve iki karıncık olmak üzere dört boşluğu olan, kanı vücudumuza ve kendi 

damarlarına pompalayan, mükemmel bir pompadır. Kalbimizde tek yönlü kan akımına izin 

veren dört adet kapak bulunur. Bunlar kalbin sol tarafında bulunan aort, mitral ile kalbin sağ 

tarafında bulunan pulmoner ve triküspit kapaklardır. Aort, triküspit ve pulmoner kapaklar üç 

yaprakçıktan oluşurken mitral kapak iki yaprakçıktan oluşur. Bu kapakların temel görevi 

dolaşan kan akımının doğru yönde ilerlemesini sağlamaktır. Kan dolaşımından kısaca 

bahsedecek olursak, vücudumuzdaki toplardamarlardan dönen oksijenden fakir kan sağ 

kulakçığa gelir, daha sonra sağ kulakçık ve sağ karıncık arasındaki triküspit kapaktan geçerek 

sağ karıncığa pompalanır. Sağ karıncık bu kanı oksijenlendirmek amacıyla pulmoner kapaktan 

geçecek şekilde akciğer atardamarına aktarır. Burada oksijenlenen kan akciğer 

toplardamarları yoluyla sol kulakçığa gelir ve buradan mitral kapaktan geçerek sol karıncığa 

pompalanır. Sol karıncığa gelen kan aort kapaktan geçerek aort atardamarına pompalanarak 

vücudun ve kalbin atardamarlarına temiz iletilir. Kalbimizde bulunan bu dört kapakta çeşitli 

nedenlerle hasar oluştuğu takdirde meydana gelen olumsuzluklar kalp kapağı hastalıkları 

olarak adlandırılır. Bu hastalıkları iki ana başlık altında toplayabiliriz: 

1-Kalp Kapağı Darlığı: Kapağın açılması gereken yönde tam olarak açılamadığında kan 

akımının bozulması kapak darlığıdır.   

 

2-Kalp Kapağı Yetmezliği: Kapak içinden kan geçtikten sonra tam olarak kapanmazsa geçen 

kanın bir bölümü geldiği kalp boşluğuna geri kaçar. Bu duruma kapak yetmezliği adı verilir. 



 

 

Kapak Hastalıklarının Belirtileri  

Kalp kapağı hastalıklarının belirtileri hangi kapağın hasta olduğuna göre değişiklik gösterir. 

Hafif derece kapak darlığı veya yetersizliği olan hastaların uzun süre şikayetleri olmayabilir. 

Hastalık ilerledikçe kişinin çabuk yorulma, gece birden fazla yastıkla yatma, nefes darlığı, 

çarpıntı gibi şikayetleri olabilir. Akciğerlerde sıvı birikmesine bağlı ciddi nefes darlığına, 

vücudun diğer kısımlarında sıvı birikmesine bağlı olarak karın ve bacaklarda ödemlere neden 

olabilir. Kalbi besleyen koroner damarlara geçen kan miktarının yetersiz olması durumunda 

göğüs ağrısı gelişebilir. İleri derece kapak darlıklarında özelliklede aort kapak darlıklarında 

baş dönmesi, bayılma olabilir.    

Kapak Hastalıklarının Nedenleri    

Kapak hastalıklarının nedenlerini beş ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlar;  

 

1-Doğuştan Olan Kalp Kapak Hastalıkları: Çevremizdeki insanların bazılarının kalp 

kapaklarında doğuştan ileri gelen çeşitli anomaliler olabilir. Bu anomaliler içinde en sık 

görüleni, üç yaprakçıktan oluşan aort kapağının iki yaprakçıktan oluşmasıdır (biküspit aort 



kapak hastalığı). Bu doğuştan anomaliye sahip olan insanlara da zamanla aort kapak 

daralması veya aort kapak yetmezliği gelişebilir. Ayrıca doğuştan anomalik olan kapaklarda 

enfeksiyon gelişme riski normal kapaklara göre daha fazladır. 

 2-Romatizmal Ateşe Bağlı Kapak Hastalıkları: Gelişmiş ülkelerde etkin tanı ve tedavi 

yöntemlerinin gelişmesine bağlı olarak giderek daha az görülmektedir. Ülkemizde ise son 

yıllarda azalmasına karşın halen kapak hastalıklarının en önemli sebeplerinden birisidir. 

Romatizmal ateş genellikle 5-20 yaş arasındaki bireylerde üst solunum yolunun 

enfeksiyonunun sonucunda gelişebilir. Başlıca belirtileri ateş, eklemlerde ağrılı şişliklerdir. 

Erken tanı konması ve etkin bir şekilde tedavi edilmesi ileride oluşabilecek bir kalp kapağı 

hastalığının önlenmesinde çok önemlidir. Bu hastalığın neden olduğu kapak hastalığı ise 15-

20 yıl sonra belirti vermeye başlar. Romatizmal ateş kadın cinsiyette en sık mitral kapakta 

darlığa, erkek cinsiyette ise aort kapakta yetmezliğe sebep olmaktadır. Birden fazla kapağını 

da tutabilir.  

 

3-Mitral Kapak Prolapsusu: Daha çok kadın cinsiyette görülen sık karşılaşılan bir kapak 

hastalığı olmasına karşın çoğunlukla ciddi bir sorun yaratmayan bir kapak hastalığıdır. Buna 

sahip kişilerin iki yaprakçıktan oluşan mitral kapaklarının yaprakçıkları olması gerekenden 

daha uzun ve kalındır. Bu nedenle mitral kapağın kapanmasında bozukluğa yol açarak çeşitli 

derecelerde mitral kapak yetmezliğine neden olabilmektedirler. Genellikle çoğu hasta ilaç 

tedavisi gerekmeden takip edilmektedir. Ancak mitral kapağın yapısının normal olmaması 

nedeniyle bu hastalara olası bir kapak enfeksiyonundan korumak amacıyla cerrahi işlemler ve 

diş tedavileri sırasında uygun antibiyotik tedavisi verilmektedir.  



 

 

4-Kalp Kapak Enfeksiyonları: Genellikle yapısı normal kapaklarda daha az görülmekle birlikte 

herhangi bir nedenle kapak hastalığı varlığında gelişme riski daha yüksek olan önemli bir 

rahatsızlıktır. Bu hastalığa infektif endokardit adı verilmektedir. Genel belirtileri; ateş ve 

halsizliktir.  

 

5-Kalp Kapağı Kireçlenmesi: Özellikle ileri yaşlardaki kalp kapağı hastalıklarının en sık 

sebebidir. Yaş ilerledikçe kalp kapaklarının yaprakçıklarının kalınlaşması ve kireçlenmesi 

nedeniyle oluşan bozukluklardır. Çoğunlukla kalp kapaklarının açılıp kapanması bozulduğu 

için bazı hastalarda cerrahi tedavi gerektirebilmektedirler.   

https://www.anadolusaglik.org/hastane-olanaklari/ileri-saglik-teknolojileri
https://www.anadolusaglik.org/hastane-olanaklari/ileri-saglik-teknolojileri


 

Kalp Kapak Hastalıkları Nasıl Anlaşılır?  

Başvuru yaptığınız doktorunuz muayene esnasında kalp kapak sesleri olarak adlandırdığımız 

sesleri stetoskop ile dinleyerek üfürüm adı verilen olmaması gereken sesleri tespit ederek 

kalp kapağı hastalığının tanısını çoğunlukla koyabilir. Doktorunuz bu olmaması gereken 

seslerin sebebini belirlemek için daha ileri bir tetkike ihtiyaç duyabilir. Bunlar;     

1-Elektrokardiyografi (EKG): Bu tetkik bize kalbin ritmi ve fonksiyonları hakkında ön bilgi 

verir. 

2-Teleradyografi (Göğüs röntgeni): Kalp boşluklarının büyüklüğü, akciğerlerde kapak 

hastalıklarına bağlı bir sıvı birikimi olup olmadığını gösterir. 

3-Ekokardiyografi (EKO): Yukarıda bahsettiğimiz fizik muayene, EKG ve röntgen tetkiklerinde 

kapak hastalığı olabileceğini düşündüğümüzde kesin tanıyı koymamızı sağlayan en temel tanı 

yöntemidir. Bu tetkik çoğunlukla göğüs duvarının dışından yapılır ancak iyi görüntü 

sağlanamayan durumlarda bazen ağızdan yemek borusuna girilerek kalbin hemen 

arkasındanda yapılabilir. Ses dalgaları ile çalışan ekokardiyografi tetkiki ile kalp kapakların 

yapıları, hareketleri, açılıp kapanmalarının normal olup olmadığı net bir şekilde 

değerlendirilir. Ayrıca kalp boşluklarında büyüme veya kalp boşluklarında kan pıhtısı olup 

olmadığı, kalp boşluklarının duvarları ile kalp zarının kalınlaşıp kalınlaşmadığı görüntülenir. 

Aynı zamanda kapaklardan geçen kan akımının yönü ve hızı ölçümlenerek kalp kapak 

darlığının ve yetmezliği varlığı ile derecesi tespit edilir. 

4-Kalp Kateterizasyonu ve Koroner Anjiyografi: Lokal anesteziyle kasık veya kol 

atardamarından girilerek yapılan bir işlemdir. Çoğu kapak hastasında gerekli duyulmayan bu 

işlem, diğer tanı yöntemleri yeterince bilgi vermediğinde ya da kalbi besleyen koroner 

damarlarda tıkanıklık olabileceği düşünüldüğünde uygulanmaktadır. Bu işlemde bir kateter 

kasık atardamarı ile toplardamarından veya kol atardamarından kalbe ilerletilmektedir. 

Kateterin ucu kalbin boşluklarındaki ve kalpten çıkan büyük damarların içindeki basınçların 

ölçülmesini sağladığı gibi aynı zamanda opak adı verilen madde verilerek kalp boşlukların 

görüntülenmesiyle kan akımının yönü tespit edilir. 


