
KALP KAPAK HASTALIKLARINDA AMELİYAT ZAMANLAMASI  

Doç. Dr. Muhammet Onur Hanedan 

SBÜ Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

Kalp kapaklarında ameliyat gerektirebilecek oluşumları darlık veya yetmezlik olarak iki grupta 

incelemek mümkündür. Ameliyatın zamanlaması ise yapılacak ameliyat kadar önem arz etmektedir. 

Kalpte geri dönüşüm imkanı olmayan hasarlar bırakabilen bu hastalıkları yeterince takip ettikten sonra 

doğru zamanda ameliyata karar verilmelidir. Bu önemli husus dolayısıyla ameliyata karar verebilmek 

için rehberler geliştirilmiştir. Geliştirilen bu rehberler ışığında kalp kapak hastalıklarında ameliyat 

zamanlamasını farklı kapak hastalıkları için şöyle özetleyebiliriz. 

Aort Kapak Darlığı 

Normal bir Aort Kapağın alanı 3 – 4 cm2’ dir. Aort kapak daralmasıyla birlikte bu alan giderek 

azalmakta önce şikayetlerin gelişmediği bir dönem ve sonrasında ise nefes darlığı, göğüs ağrısı ve 

bayılmalar ortaya çıkabilmektedir. Bir sonraki aşama ise kalp yetmezliğidir. Kapak alanın 1 cm2’ nin 

altına düşmesi ciddi aort darlığı olarak tanımlanmaktadır ve şikayetlerde ortaya çıkmışsa bu hastalara 

ameliyat önerilmektedir. Benzer şekilde ciddi aort darlığı olup şikayeti olmayan hastalarda eğer 

cerrahi riskler düşükse, kalbin kasılma fonksiyonları bozulmaya başlamışsa veya bu hastalarda 

egzersizle şikayetler ortaya çıkıyorsa yine ameliyat gündeme gelmektedir. Aort kapağında orta 

derecede darlık olup başka bir nedenle kalp operasyonu olacak hastalarda ileride tekrar operasyon 

ihtiyacı ortaya çıkabileceği için yine bu hastalara aort kapak ameliyatları önerilmektedir. 

Aort Kapak Yetmezliği 

Kalbin kasılmasıyla birlikte kanın kalbin karıncığından aortaya ve bu yolla vücuda yayılması 

gerekmektedir. Bu hastalıkta ise kan aortadan vücuda yayılamaz gerisin geri kalbin karıncığına geri 

dolar. Bu doluş eğer atılan kanın %50’sinden veya 60 ml’den fazla ise ciddi aort yetmezliğinden 

bahsedilebilir. Yine kapaktaki etkili kaçak alanı 0.3cm2’ den fazla ise aort yetmezliğinin ciddiyetinden 

bahsedilir. Bu hastalarda eğer nefes darlığı ve kalp yetmezliği belirtileri mevcutsa ameliyat 

önerilmektedir. Şikayeti olmayan hastalarda kalbin kasılma gücü zayıflamışsa veya kalp çaplarında 

genişleme meydana gelmişse yine ameliyat önerilmektedir. Henüz ciddi kalp kapak yetmezliği 

gelişmemiş orta kapak yetmezliği olan hastalarda başka bir nedenle kalp operasyonu olacak ise ileride 

tekrar operasyon ihtiyacı ortaya çıkabileceği için yine bu hastalara aort kapak ameliyatları 

önerilmektedir. Ciddi aort kapak yetmezliği burada anlatıldığı gibi seneler içerisinde yavaş yavaş 

gelişebileceği gibi aort diseksiyonlarında (aort yırtılmalarında) aniden saatler içinde de gelişebilir. Bu 

hastalarda aort kapak ameliyatları acil şekilde uygulanmalıdır. 



Mitral Kapak Darlığı 

Normal bir Mitral Kapağın alanı 4 – 6 cm2’ dir. Mitral kapak daralmasıyla birlikte bu alan giderek 

azalmakta önce şikayetlerin gelişmediği bir dönem ve sonrasında ise nefes darlığı, düz yatamama 

(birden çok yastık kullanma), ritim problemleri çıkabilmektedir. Bir sonraki aşama ise kalp 

yetmezliğive kanlı balgam gibi belirtilerdir. Kapak alanın 1.5 cm2’ nin altına düşmesi ciddi mitral 

darlığı 1 cm2’ nin altına düşmesi ise çok ciddi mitral darlığı olarak tanımlanmaktadır. Bu hastalara 

öncelikle anjiyo laboratuvarında mitral kapağa balon işlemi uygulanarak tedavi önerilmektedir. Ciddi 

veya çok ciddi mitral kapak darlığı ve şikayetleri mevcut olup balon ile tedaviye uygun olmayan 

hastalara, başka bir nedenle kalp cerrahisi geçirecek hastalara veya orta derecede mitral darlığı olup 

yine başka bir nedenle kalp cerrahisi geçirecek hastalara mitral kapak ameliyatları önerilmektedir. 

Mitral Kapak Yetmezliği 

Kalbin kasılmasıyla birlikte kanın kalbin karıncığından aortaya ve bu yolla vücuda yayılması 

gerekmektedir. Bu hastalıkta ise kan karıncıktan gitmemesi gereken kalbin kulakçığına kaçar. Bu kaçış 

eğer karıncıktan atılması gereken kanın %50’sinden veya 60 ml’den fazla ise ciddi mitral 

yetmezliğinden bahsedilebilir. Yine kapaktaki etkili kaçak alanı 0.4cm2’ den fazla ise mitral 

yetmezliğinin ciddiyetinden bahsedilir. Mitral yetmezliği kapağın kendisinin yapısal hastalıklarına, 

ileri kalp yetmezliklerine bağlı olarak seneler içerisinde veya koroner kalp hastalıklarına bağlı olarak 

aniden de gelişebilir. Mitral kapak yetmezliğinde nefes darlığı ve ritim problemleri en sık karşılaşılan 

şikayetlerdir.Şikayeti olanciddi kapak yetmezlikli hastalara ameliyat önerilmektedir. Şikayeti olmayan 

hastalarda kalbin kasılma gücü zayıflamışsa veya kalp çaplarında genişleme meydana gelmişse yine 

ameliyat önerilmektedir. Henüz ciddi kalp kapak yetmezliği gelişmemiş orta kapak yetmezliği olan 

hastalarda başka bir nedenle kalp operasyonu olacak ise ileride tekrar operasyon ihtiyacı ortaya 

çıkabileceği için yine bu hastalara aort kapak ameliyatları önerilmektedir. Mitral kapak yetmezliği 

olan hastalarda cerrahi tedavide onarım seçeneğine öncelik verilerek eğer uygulanabiliyorsa kapağın 

değişimi yerine tercih edilmelidir. 

Trikuspit Kapak Yetmezliği ve Darlığı 

Normal bir Trikuspit Kapağın alanı yaklaşık olarak 7cm2’ dir.Kapak alanın 1cm2’ nin altına düşmesi 

ciddi trikuspit darlığı olarak, kapağın merkezinde 10 cm2’ den fazla bir jet alanı olan kaçak ise ciddi 

trkuspit kapak yetmezliği olarak tanımlanır. Genellikle mitral kapak hastalıkları ile birlikte 

görülmektedir. Mitral kapak cerrahisi esnasında trikuspit kapağa da girişim yapılmaktadır. Ciddi 

yetmezliği veya darlığı olup şikayetleri mevcut olan hastalara tıbbi tedaviye dirençte mevcutsa 

trikuspit kapak cerrahisi tek başına da olsa önerilmektedir. 

 


