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Bad Neustadt

Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi ve Mitral Kapak Rekonstrüksiyon teknikleri konusunda
gözlemci olarak bulunmak üzere Almanya’nın Bad Neustadt şehrine geldim. Bad Neustadt şehri
Almanya’nın Bavyera Eyaleti’ne bağlı olup, Aşağı Frankonya (Rhön Grabfeld) bölgesinde yer alır.
Güncel olmayan nüfusu 15000 civarındadır. Eski adı Neustadt olan şehir, şifalı suları sayesinde
‘Bad’ unvanını almıştır. Bad Neustadt doğası, temiz, içilebilir ve tedavi edici suyu sayesinde
UNESCO’nun Biyosfer Rezerv şehri olmuştur.

Türkiye’den şehre ulaşım için en uygun uçuş destinasyonu olarak Frankfurt
görülmektedir. Buradan Bad Neustadt’a tren yolu ile (bilet ücreti yaklaşık 50 avro-varış süresi 4
saat) ulaşabilirsiniz. Ekonomik durumunuza göre araba kiralama yapılabilir. Araba ile yolculuk
mesafesi 160 km olup 2 saat sürmektedir. Araba kiralamanın en büyük avantajı çevre illere
seyahat imkânı olmasıdır. Kür merkezi olması nedeniyle şehirde konaklama açısından birçok
imkân bulunmaktadır. Bunlar, kısa ve uzun süreli oda ve ev kiralama, otel odalarıdır. Günlük
maliyet 20-50 avro arasında değişmektedir. Konaklama konusunda hastane yönetimi cömert
davranmakta ve birçok ziyaretçiye ücretsiz misafirhane odası sağlamaktadır. Hastane şehrin Salz
bölgesinde olmakla birlikte bu bölgeye 2 adet otobüs (NESSI) seferleri bulunmaktadır. Şehirde
alışveriş açısından birçok alternatif bulunur ve fiyatlar büyük şehirlere göre daha makuldür.
Şehirde parklar, yürüyüş yolları, kamping bölgeleri ve wellness merkezleri bulunmaktadır.



Resim: Bad Neustadt’ın haritadaki konumu ve şehir merkezinde bulunan Mark Platz görüntüsü.

Rhön Klinikum

Bu şehirde bulunan Rhön Klinikum Hastaneler zinciri kapsamında Kalp Cerrahisi, Damar
Cerrahisi, El Cerrahisi, Omuz Cerrahisi Psikosomatik Hastalıklar klinikleri bulunmaktadır. İlk
olarak 1973 yılında kür merkezi olarak açılan hastanede Kalp Cerrahisi Bölümü 1985 yılında
açılmış. Kalp Cerrahisi bölümü vizyoner ve yaratıcı yönetim kadrosu (Prof. Dr. Hacker) sayesinde
Almanya’nın büyük bir kalp cerrahisi merkezi olmayı başarmış. Rhön Klinikum hastaneler zinciri
ise Almanya’da toplam 41 afiliye olmuş merkezi bulunmaktadır. Bu kliniklerden bazıları yakın
zamanda el değiştirmiştir. 2005 yılından beri Prof. Dr. Anno Diegeler’in şefliğini yaptığı Kalp
Cerrahisi bölümünde toplam 30 kalp cerrahı, 16 anestezi hekimi, 8 doktor asistanı, 45 hemşire,
10 perfüzyonist çalışmaktadır. Yılda yaklaşık 2500 açık kalp operasyonu uygulanmaktadır.
Klinikte mitral kapak, aort kapak ve kalp yetmezliği cerrahisi olarak ayrılmış ekip düzeni
bulunmaktadır. Klinikte aktif olarak çalışmakta olan Dr. Patrick Perier, Minimal İnvaziv teknik ile
Mitral Kapak Rekonstrüksiyonları uygulamaktadır. Prof. Dr. Paul Urbanski ise aort kapak tamiri
ve torasik aorta cerrahisi operasyonlarını uygulanmaktadır. Bunlar dışında pompasız ve minimal
invaziv koroner baypas, minimal invaziv aort kapak operasyonları da düzenli olarak
uygulanmaktadır.



Resim: Hastane’nin dıştan görünümü.

Bad Neustadt ve Mitral Kapak:

Mitral Kapak rekonstrüksiyonlarının bu klinikte uygulanması 1986 yılına dayanmaktadır.
O zamanki klinik şefi olan Prof. Dr. Hacker tarafından davet edilen Prof. Dr. Alain Carpentier bu
klinikte 5 mitral tamir vakası yapmıştır. Bu operasyonların düzenli yapılmasını isteyen Prof.
Hacker, o zamanki ekipte bulunan Dr. Perier’i kliniğe davet eder. 1990 yılında Bad Neustadt’a
gelen Dr. Perier o dönemde Almanya’daki mitral tamir uygulamalarının öncüsü olmuştur.
Quadranguler rezeksiyonun öncüsü olan Dr. Carpentier’nin çalışma arkadaşı olan Dr. Perier,
2005 yılında yayınladığı makalesinde ‘Respect rather than resect’ akımını başlatmıştır. Prof.
Diegeler’in şef olarak atanması ile 2005 yılında minimal invaziv uygulamalar başlamıştır. Bu
konuda eğitim alan Dr. Perier ve Dr. Lakew, minimal invaziv mitral rekonstrüksiyon
operasyonlarına başlamışlardır. Günümüze dek 1500 mitral kapak operasyonu minimal invaziv
yöntem ile uygulanmıştır. Bu operasyonlarda rekonstrüksiyon oranı %99 üzerinde olup mortalite
%1’in altındadır. Halen mitral kapak grubunda Dr. Perier, Dr. Lakew, Dr. Hohenberger ve Dr.
Heinz çalışmaktadır.



Resim: Mitral kapak cerrahisi için kullanılan ameliyathane salonu.

Operatif Prosedür:

2005 yılında başlatılan program çerçevesinde ilk minimal invaziv operasyonlar sağ
anterior torakotomi ile direkt cerrahi sahaya bakılarak uygulanmış. Daha sonra 2 boyutlu
torakoskopi aracılığıyla uygulanmaya başlanmış. Video yardımı insizyonun giderek küçülmesine
ve kraniyolaterale doğru kaydırılmasını sağlamış. 2015 yılı Ocak ayından beri 3 boyutlu ve yüksek
çözünürlüklü torakoskopi cihazı ile yapılmaktadır.

Güncel uygulamalarda meme başı insizyonu uygulanmaktadır. Kardiyopulmoner baypas
için femoral arter ve femoral ven kanulasyonu uygulanmaktadır. Venöz drenaj vakum desteği ile
artırılmaktadır. Aynı anda meme başı insizyonu uygulanarak toraksa girilmektedir. Bu noktada
kardiyopulmoner baypas başlatılarak kamera yerleştirilmektedir. Perikard frenik sinirin 3-4 cm
üzerinden açılmaktadır. Perikard askıları torakstan çıkarılıp sol atrial vent kanülü
yerleştirilmektedir. Aorta pulmoner arterden künt diseksiyon ile ayrıldıktan sonra Chitwood
klempi toraksa ayrı bir delikten sokulmaktadır. Daha sonra kardiyopleji kanülü için purse sütür
konulmakta ve tek hatlı kanül aort köküne yerleştirilmektedir. Daha sonra aorta klempe edilerek
Bretschneider (Custodiol HTK) perfüzyonu uygulanmaktadır. Daha sonra sol atriotomi yapılarak
sol atrium ekartörü yerleştirilerek toraks duvarından çıkarılmaktadır. Mitral kapak eksplore
edildikten sonra segmental muayene yapılarak patoloji belirlenmektedir. Carpentier tip I
patolojiler ring annuloplasti, Carpentier tip II patolojiler anterior liflette neokorda
implantasyonu, posterior liflette ise trianguler rezeksiyon veya neokorda implanstasyonu ile
rekonstrükte edilmektedir. Tip 3b patolojiler ise restriksiyon derecesine göre ring annuloplasti
veya posterior lifletin perikard ile augmentasyonu uygulanarak tedavi edilmektedir. Ring
annuloplasti için tüm vakalarda semi-rigid bir ring olan Edwards Phsiyo II tercih edilmektedir.
Kapak rekonstrüksiyonunu takiben sol atriotomi kapatılmakta ve hava çıkarma işlemi
uygulanmaktadır. Kardiyopleji kanülünden aorta vent edilerek kros klemp kaldırılmaktadır. Kalp
ritminin başlaması ile transözofageal eko kontrolü için kısa süreli KPB’tan ayrılmaktadır. Mitral



kapak fonksiyonlarının iyi olduğu, cerrahi komplikasyon (aort kapak hasarı, sirkumfleks koroner
arter yaralanması) olmadığı görülünce tekrar baypasa girilerek cerrahi hemostaza
başlanmaktadır. Toraks duvarı ve perikard içinde hemostaz yapıldıktan sonra perikard
kapatılmaktadır. Perikard ve toraksa birer adet drenaj tüpü konularak toraks duvarı
kapatılmaktadır. Toraks kapatıldıktan sonra kardiyopulmoner baypastan ayrılma sağlanıp
dekanülasyon uygulanmaktadır. Protamin uygulanması sonrası cilt altı ve cilt kapatılmaktadır.

Resim: a. meme başı insizyonu. b. torakotomi ve yumuşak doku ekartörünün yerleştirilmesi. c.
Femoral arter ve ven kanulasyonu.

Ayrıca fonksiyonel triküspit kapak onarımları da minimal invaziv teknik ile
uygulanmaktadır. Bu durumda internal jugular ven kanule edilmekte, vena kavalar kalın ipek
sütür ile dönülerek geçici olarak bağlanmaktadır. ASD kapatılması operasyonları da bu teknik ile
uygulanmaktadır. Mitral kapak rekonstrüksiyonlarına ek olarak paroksismal veya persistan atrial
fibrilasyon varlığında kriyoablasyon, sol atrial appendix’te yavaşlamış akım varlığında appendix
rezeksiyonu uygulanmaktadır.



Resim: Dr. Perier üç boyutlu torakoskopi cihazı ile operasyonu uygularken.

Gözlemci olduğum süre boyunca başta Prof. Diegeler, Dr. Perier ve Dr. Lakew olmak
üzere tüm hastane personelinin güleryüzlü ve yardımsever davranışlarıyla ile karşılaştım. Ayrıca
kardiyovasküler anestezi grubu tarafından intraoperatif ekokardiyografi konusunda eğitim alma
imkânı buldum. Dr. Perier her soruya nezaket ile cevap vermiştir. Kendisi beni ve ailemi özel
yemeğe davet ederek nezakette bulunmuş, kendisini daha yakından tanımama ve mitral kapak
rekonstrüksiyonunun geçmişini öğrenmeme imkân vermiştir. Dr. Lakew ise bilgi ve deneyim
paylaşımı konusunda cömert davranmış, beni kendi evimde gibi hissettirmiştir. Dr. Hohenberger,
klinik tanıtımı ve işleyişi konusunda bana rehberlik etmiş, simülatör üzerinde eğitimimde bana
destek vermiştir.

Derneğimizin sağladığı maddi destek sayesinde gözlemci olarak geçirdiğim 8 haftalık
süreç içinde mitral kapak rekonstrüksiyonu ve minimal invaziv uygulamalar konusunda bilgi ile
donatıldığımı düşünüyorum. Maddi ve manevi desteğiniz için teşekkürü bir borç bilir, saygılarımı
sunarım.
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