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Kapak hastalıkları hastalığın başvuru anındaki ciddiyeti ve hasta profiline göre farklılıklar 

göstermektedir. Her hasta için uygulanabilecek standart bir tedavi yönteminden ziyade 

hastanın bireysel özellikleri, kapak hastalığının durumu ve hastanın tercihine göre nihai 

tedavi kararı verilmektedir. Ayrıca, kapak hastalıklarının zamanlaması ve tedavi yönteminin 

seçiminde hekimlere yol göstermesi amacıyla belirli periyotlarda bazı kılavuzlar 

yayımlanmaktadır. Hastaların, son araştırmalar ışığında yayınlanan bu kılavuzlara göre teşhis, 

tedavi ve ameliyat sonrası süreçteki takiplerine karar verilmektedir.  

İlaç Tedavisi: İleri derecede kapak rahatsızlığı olmayan periyodik aralıklarla takip edilmesi 

düşünülen hastalarda şikayetleri azaltmak için ilaç tedavisi kullanılır. Bunlar ritim bozukluğu 

olan hastalarda ritim düzenleyici ilaçlar,  kalp boşluklarında kan pıhtısı oluşumunu 

engellemek için kan sulandırıcı ilaçlar ile akciğerler ile vücutta biriken sıvıyı azaltmak için 

verilen idrar söktürücü ilaçlardır. 

Cerrahi Tedavi: Kalp kapak hastalıklarının neden olduğu kapak darlığı veya yetmezliği ileri 

derecede ise cerrahi tedavi gerekebilmektedir. Cerrahi tedavi hastanın şikayetlerinin 

azaltılmasına ve normal bir yaşam sürmesine önemli derecede katkı sağlayabilir. Kapak 

ameliyatlarının çoğunda göğüs kafesi açıldıktan sonra kalp ve akciğerler durdurulur kan 

dolaşımı kalp-akciğer makinesi denilen bir aletle sağlanır. Son zamanlarda göğüs kafesinden 

veya koltuk altından yapılan daha küçük kesilerle hastanın ameliyat sonrası konforunu 

iyileştirecek yöntemlerde kullanılmaktadır. Cerrahi tedavide temel olarak iki yöntem vardır. 

Bunlar: 

1-Kalp Kapağı Tamiri: Ameliyata karar verilen hastanın operasyon öncesi bozuk olan 

kapağının değerlendirmesinde ve operasyon sırasında ameliyatı gerçekleştiren cerrah 

tarafından muayene edilerek yapılan kapak değerlendirmesinde tamire uygunsa kapak tamiri 

yapılır.Bütün kapaklar tamir olabilir gibi yanlış bir kanıyada varılmamalıdır.Hastanın kendi 

kapağının kullanılması ve ameliyat sonrası kan sulandırıcı ilaç kullanılmaması bu yöntemin 



avantajlarıdır.Ancak bazı hastalarda ileriki yıllarda hastalığın tekrarlaması sonucu ikinci bir 

ameliyat gerekebilir olması bu yöntemin bir dezavantajıdır. 

 

Genişleme gösteren mitral kapak parçasının çıkarılarak kapağın tamiri 

 

2-Kalp Kapağının Değiştirilmesi(Replasman):Ameliyata karar verilen hastanın operasyon 

sırasında kendi bozuk olan kapağı çıkarılarak yerine hastanın özellikleri ve ameliyat öncesi 

yapılan protez kapaklar hakkında detaylı bilgilendirme sonucu doku(biyolojik) kapakları veya 

mekanik kapaklar takılır.Biyolojik kapaklar genellikle hayvan dokularından üretilir ve 

çoğunlukla kan sulandırıcı ilaç kullanımı gerektirmemeleri avantajlarıdır.Ancak ileriki yıllarda 

kapağın bozulma riski nedeniyle tekrar cerrahi gerektirmeleri dezavantajdır.Mekanik 

kapakların ise bozulma risklerinin düşük olması ciddi bir avantajdır. Ancak kan sulandırıcı ilaç 

kullanımı nedeniyle kanama riskini arttırması, kan sulandırıcı kullanımı nedeniyle sık 

aralıklarla kan tahlili yapılmasını gerektirmesi ve kapak üzerinde kan pıhtısı oluşması riski 

dezavantajlarıdır.Kullanılacak kapağa karar verilirken hastaların yaşı, kanama öyküsü olup 

olmaması, düzeli ilaç kullanıp kullanamayacağı gibi hasta bağımlı özelliklere bakılarak ve 

hastanın kapaklar konusunda bilgilendirilmesi sonucunda ortak bir karar alınması eniyi 

seçenektir.Ancak yinede en iyi kararı verecek kişinin ameliyatı yapacak cerrah olduğuda 

unutulmamalıdır.  



 

Mitral kapağın mekanik bir protez ile değişimi 

 

 

Ayrıca açık kalp ameliyatı haricinde uygulanabilecek yeni yöntemler de bulunmaktadır. 

Bunlar; 

1-Balon Tedavisi (Balon Valvüloplasti): Özellikle mitral kapakta darlığı olan hastalarda 

uygulanan ameliyat dışı bir tedavi seçeneğidir. Yapılan tetkiklerde uluslararası kılavuzlarda 

belirtilen şartları sağlayan hastalarda uygulanır. Lokal anesteziyle hastanın kasık bölgesi 

atardamarından girilerek bir kateter yerleştirilir. Bu kateter dar olan kapağın içine 

ilerletildikten sonra ucundaki balon şişirilerek darlık açılır. Ancak bu açılma işleminde kapakta 

yırtılma olabileceği ve acil ameliyat gerekebileceğide göz önünde bulundurulmalıdır.Daha az 

sıklıkla bu yöntem diğer kalp kapaklarının darlıklarında da kullanılabilmektedir. 



 

Mitral kapak darlığında uygulanan balon valvuloplasti 

 

 

2-Mitral Mandal Tedavisi(Mitral Kapak Klipleme):Özellikle açık ameliyat riski yüksek olan 

ilave hastalığı olanlar, kalp kasılmasında önemli derecede bozukluğu olan hastalar ve yaşı 

ilerlemiş mitral kapak yetmezliği olan hastalarda mitral kapak klip (mandal) tedavisi uygun bir 

tedavi şekli olabilir. Kapak yapısı klip işlemi için uygun olarak değerlendirilen hasta anjiyografi 

laboratuarına alınır. Daha sonra hastanın ağzından yemek borusuna ilerletilen 

ekokardiyografi eşliğinde işleme başlanır. Hastanın kasık toplardamarından girilerek kalbin 

sağ kulakçığına ulaşılır. Kalbin sağ ile sol kulakçığını ayıran duvara küçük bir delik açılarak sol 



kulakçığa geçilir. Sonrasında klip (mandal) ile mitral kapaktaki kan kaçağının olduğu bölgedeki 

mitral kapağın yaprakçıkları uç uca mandallanır. Takibinde kontroller yapılarak mitral kapak 

yetmezliği tekrar değerlendirilir.  

 

Mitral kapağın mandallama (mitraclip) yöntemiyle tamiri 

 

 

3-TAVİ Yöntemi: Özellikle açık kalp ameliyat riski yüksek olan ilave hastalığı olan aort kapak 

darlığı hastalarının açık kalp ameliyatı ile tedavi edilmeleri yüksek riskli bulunduğunda, 

uygulanması önerilen bir işlemdir. TAVI işlemi iki yolla gerçekleştirilebilir. Bunlar; kasıktan 

kateter yolu ile kalbe kadar ilerletilip burada stent mekanizması açılarak kapak yerleştirilir. 

Eğer kasık bölgesindeki yada kalbe ulaşmak için kullanılacak karın bölgesindeki damarlarda 

engel teşkil edecek bir darlık yada tıkanıklık varsa bu yol uygun olmayacaktır. Bu durumda 

ikinci yöntem olarak sol göğüs ön duvarında küçük bir kesi yapılarak kalbin uç kısmına ulaşılır 

ve buradan kalbe ilerletilen kateter ile kapak yerleştirilir. Uygulanan iki yöntemde de kalbin 

durdurulmasına ve açık ameliyata gerek olmaz. 



 

TAVI yöntemiyle aort kapağı değişimi 


