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İnsan da kalp kapakları romatizmal ateş, kalp kapaklarının mikroorganizmalar 
tarafından tahrip edilmesi, romatizmal hastalık veya yaşa bağlı kalp 
kapaklarında deformasyon ve dejenerasyon görülebilmekte ve bu hastalıklar 
neticesinde hastaların kalp kapaklarında değişim gerekmektedir. Günümüzde 
kapak değişimi için 2 farklı yapıda protez kalp kapağı kullanılmaktadır:  bunlar 
biyolojik (bioprotez) ve mekanik kalp kapakçıklarıdır. Her iki grup kapağın 
kendine göre avantaj ve dezavantajları mevcut olup hastanın ve hastalığın 
durumuna göre protez kalp kapağı seçimine karar vermek gerekmektedir. 

 
Mekanik ve biyolojik yapay kalp kapakları 
 
 
 
Biyolojik (Bioprotez) Kalp Kapakları: 
Bu kapakçıklar çeşitli hayvanların dokularından ve bazen de insan dokularından 
yapılır. Bioprotez kapak takılan kişiler kapağın yapısı nedeniyle ameliyat sonrası 
kan sulandırıcı (antikoagülan) ilaç (Coumadin) kullanmasına gerek yoktur. 
Çoğunlukla bioprotez kapak takıldıktan sonra kapağın dikiş halkasının ince bir 
doku (epiteldokusu)ile kaplanmasına kadar geçen 3 ay boyunca Coumadin 
kullanılması önerilir. Bu süreden sonra hastaların her 3-4 haftada bir INR 
kontrolü yaptırmalarına gerek yoktur. 
Bioprotez kapaklar vücut için yabancı yapıda ve hücre içermeyen (canlı olmayan 
doku) özellikte olduklarından zaman içinde yapısal özelliklerini yitirip 
bozulmakta ve hastalar ikinci bir ameliyat olmak zorunda kalmaktadırlar. Ilk 
nesil bioprotez kapaklar 3-10 yıl gibi bir sürede bozulurken, zaman içinde 
bozulma mekanizmalarının anlaşılması ve alınan önlemler ve kapak hazırlama 



tekniklerindeki gelişmeler sayesinde şu an kullanılan kapakların 20 yıla yakın bir 
süre dayanıklıklarından bahsedilmektedir.    
Kapak tercihi yaparken hastanın yaşına, cinsiyetine, hamilelik ihtimaline, zihni 
ve bedensel yetilerine bakmakta fayda vardır. Kararı verirken doktor ve hastanın 
kapakların avantaj ve dezavantajlarını ve olası riskleri konuşarak beraber karar 
vermesi en uygunudur. 
 
Kimlere bioprotez kalp kapağı takalım? 

1. 65 yaş üstü hastalarda beklenen yaşam süresi bioprotez kapağın 
ömründen kısa olduğu için bu hastalarda. 

2. Yaşlı ve bakıma muhtaç hastalar.  
3. Gebelik düşünen genç bayanlarda. Coumadin kullanılması gebelik 

esnasında bebeğe zarar verebilir. Bu nedenle Coumadin ihtiyacı olmayan 
bioprotez kapak takılmalıdır. Hastaya bir süre sonra bioprotez kapağın 
bozulacağı ve ikinci ameliyat ihtiyacı olacağı anlatılmalı. Ayrıca ikinci 
ameliyatın ilk ameliyat sonrası oluşan dokulardaki yapışıklıklar nedeniyle 
biraz daha riskli olabileceği bilgisi verilmeli.  

4. Aktif gastrit ve duodenal (oniki parmak bağırsağı) ülseri olan kişiler 
kanama riski nedeniyle bioproteze uygundur. 

5. Geçirilmiş beyin kanaması, kontrolsüz hipertansiyon, karaciğer hastalığı 
nedeniyle kanamaya meyili olan hastalar. 

6. Travmaya maruziyetin yüksekolduğu mesleklerde çalışan hastalarda 
bioprotez kapak göreceli olarak faydalı olabilir.  

 
Bioprotez kalp kapaklarının avantajları: 

1. Bioprotez kapaklar da mekanik kapaklarda olduğu gibi pıhtılaşmaya 
eğilim görülmez. Bu nedenle ilk 3 ay hariç Coumadin kullanımına 
gereksinin duyulmaz. Bu sayede hastalar kanama riskinden korunmuş 
olur.  

2. Gebelik düşünen bayanlarda rahat bir gebelik için imkan sağlar. 
Coumadin kullanılmadığı için bebekte coumadine bağlı doğumsal kalp 
hastalığı görülme ihtimali olmaz. 

 
Bioprotez kalp kapaklarının dezavantajları: 

1. Bioprotez kapakların ömürleri 10-15 yıl civarındadır. Yaklaşık 7-8 yıl 
içinde yıpranmaya başlar. Çoğunlukla 15 yıl içinde yenilenme ihtiyacı 
gösterir.  

2. İkinci kalp ameliyatı ise hem bir önceki ameliyata bağlı yapışıklıklar ve 
eski kapağın sökülüp yenisinin takılması esnasında oluşabilecek 
yaralanmalar nedeniyle ilk ameliyata göre daha risklidir.  

3. Mitral pozisyonda takılan bioprotezler aortik pozisyonlardakine göre 
daha çabuk dejenere olurlar. 

4. Bioprotezler gençlerde yaşlılara göre daha hızlı dejenere olma 
eğilimindedirler. Gençlerde dayanıklılıkları daha kısadır.  

 
 
Mekanik Kalp Kapakları: 
Mekanik kalp kapakları kalp kapak cerrahisinde günümüzde en sık kullanılan ve 
en uzun dayanan kapaklardır. Piyasada birden fazla firmanın uzun yıllar 



sağlamlığı kanıtlanmış mekanik kalp kapakları bulunmaktadır. Son yıllarda 
üretilen mekanik kapaklar yapılarında metal bulundurmamaktadırlar. Atomize 
karbondan yapılırlar. Bu nedenle 2000 yılından sonra üretilen mekanik kapaklar 
Manyetik rezonans görüntüleme yöntemlerine imkan sağlamaktadır. Bu yıldan 
önceki kapakların MR uyumluluğu için ise üretici firmadan bilgi almak gerekir. 
 
Mekanik kalp kapaklarının avantajları: 

1. Çeşitli ölçülerde üretilip kolayca temin edilirler ve bioprotez kalp 
kapaklarına göre daha ucuzdurlar. 

2. Mekanik kalp kapaklarında bozulma nadir görülür ve çoğunlukla ikinci 
bir operasyon ile değiştirilmeleri gerekmez. 

3. Biolojik madde içermediği için vücut tarafından yabancı olarak algılanıp 
reaksiyon gösterilmez. 

 
Mekanik kalp kapaklarının dezavantajları: 
 

1. En büyük dezavantajı pıhtılaşmaya yatkınlık oluşturan bir yüzeye sahip 
olması nedeniyle hastaların her gün Coumadin kullanmasının zorunlu 
olmasıdır. Aksi takdirde kapakta pıhtı oluşarak kapağı çalışmaz hale 
getirebilir. Oluşan pıhtılar yerinden koparak beyini besleyen damarları 
tıkayarak felç yapabilir. Diğer organlara giden damarları tıkayıp 
organların fonksiyonlarının bozulmasına sebep olabilir. 

2. Coumadin alınan gıdalardan ve kullanılan diğer ilaçlardan etkilenebilen 
bir ilaçtır. Coumadinin etkisi alınan gıdalar ve ilaçlarda artabilir veya 
azalabilir. Bu nedenle belli aralıklarla INR değerinin takip edilmesi ve 
Coumadin dozunun ayarlanması gerekir. Yeme rejiminin değiştiği mevsim 
geçişlerinde ve araya giren başka bir hastalık nedeniyle ilaç kullanılması 
durumunda vaktinden önce INR kontrolü yapılmalıdır. Günümüzde INR 
kontrolünü 1 damla kanile evde yapmayı mümkün kılan sistemler 
geliştirilmiştir. Bu sayede hastalar ölçümlerini kendileri yapıp 
doktorlarıyla iletişime geçerek hastaneye gelmeden Coumadin dozlarını 
ayarlayabilmeleri mümkün olmuştur. 

3. Coumadin gebelerde kullanıldığında fetüste doğumsal anomalilere neden 
olabilecek bir ilaçtır. Gebelik düşünen bayanlar için uygun kalp kapakları 
değillerdir. Mekanik kalp kapağı nedeniyle Coumadin kullanan bayanların 
gebeliği önleyici tedavilerden yararlanmasında fayda vardır.  

4. Mekanik kapakların hastalar ve yakınlarında bulunan kişiler tarafından 
duyulan özel bir sesleri vardır. Bu ses hasta ve yakınlarını rahatsız 
edebilir.  


