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Önemli Noktalar
• Batı	toplumlarında	prevalansı	%	10–15	kadardır.
• 75	yaşına	gelen	kadınlarda	%	35,	erkeklerde	%	20	oranında	semptomatik	ve	asemptomatik	safra	taşı
hastalığı	görülme	ihtimali	vardır.

• %	80	kolesterol	ve	%	20	civarında	pigment	taşları	görülür.
• Risk	faktörleri:	İleri	yaş,	obezite,	cins	(kadın>erkek),	gebelik,	,	ilaçlar	ve	ileal	hastalık,	genetik	(Pima
yerlilerinde)

• Başlangıçta	asemptomatik	safra	taşı	hastalarında	ilk	5	yıl	içinde	%	10’unda,	10	yıl	içinde		%	25.8	ora-
nında	(Yıllık	%	1–2	)		semptomlar	ortaya	çıkmaktadır.

• Tanıda	safra	kesesi	taşları	için	en	faydalı	inceleme	yöntemi	transabdominal	ultrasonografi	(US)	olup
özgüllük	ve	duyarlılığı	2	mm.’	den	büyük	taşlar	için		%	95’	in	üzerindedir.

• Koledok	taşları	açısından	risk	yüksek	ise	ERCP,	düşük	ise	MRCP	önerilir.	Koledok	taşları	tanısında	en-
doskopik	US’	nin	özgüllük	ve	duyarlılığı	ERCP’	ye	eşit	hatta	biraz	daha	yüksektir.

• Tedavi:	Semptomatik	safra	kesesi	taşlarında	laparoskopik	kolesistektomi,	koledok	taşlarında	ise	ERCP
seçkin	tedavi	yöntemleridir.

• Akut	kolesistit	varlığında	erken	kolesistektomi,	asenden	kolanjit	varlığında	erken	ERCP	ve	drenaj	öneri-
lir.

• Gebelikte	erken	kolesistektominin	medikal	tedaviye	üstünlüğünü	gösteren	prospektif	çalışmalar	yoktur.

    Safra	Taşları
Prof. Dr. Orhan Tarçın

Safra taşları, safra kesesi ve/veya intra- ve ekstra-
hepatik safra yollarında görülen taşlar olup batı toplum-
larının % 10–15’ ini etkilemektedir. Bazı faktörler safra 
taşlarının meydana gelişini arttırmaktadırlar (Tablo 1). 
Araştırmalar sonucunda birinci derecede akrabalarında 
kolesistektomi hikâyesi ve obezite (BMI >30) varlığı-

nın semptomatik safra taşı hastalığı için en büyük risk 
faktörü olduğu gözlenmiştir.  

Kilo kaybı ile semptomatik safra taşı hastalığı ge-
lişimi arasında ilişki tespit edilmiştir. Haftada 1.5 ki-
logramdan daha fazla kilo kaybı safra taşı oluşumunu 
arttırmaktadır. Bir grup çalışmada ise 9 kg. üzerinde 

Tablo 1: Safra	taşı	oluşumunu	arttıran	risk	faktörleri

Genel faktörler Yaş,	cins	(kadın),	genetik	faktörler,	gebelik

Beslenme ve metabolizma 
Obezite,	kilo	kaybı,	aşırı	kilo	alma,	obezite	cerrahisi,
Parenteral	beslenme,	hipertrigliseridemi	/düşük	LDL

Bağlantılı hastalıklar
Terminal	ileum	hastalıkları	(Crohn	vs),	spinal	kord	cerrahisi,	pankreatik	yetersizlik,	kistik	
fibrosis,	kolanjit,	hemoliz,	siroz

İlaçlar Seftriakson,		octreotide,	östrojen,	klofibrat

Anatomik defektler Biliyer	darlık	ve	duodenal	divertikül



kilo alma ya da hızlı kilo değişikliklerinin kolesistek-
tomi için büyük bir risk oluşturduğu ortaya konmuştur.  
Fiziksel aktivite safra taşı oluşumu ile ters orantılıdır.

Safra taşları kolesterol ve pigment taşları olarak iki-
ye ayrılır. Batı dünyasında kolesterol taşları en sık rast-
lanılan safra taşı tipidir (% 80). Daha az oranda siyah 
renkli pigment taşları görülür. Kolesterol taşlarının olu-
şumu kolesterol süpersaturasyonu, kolesterol kristalle-
rinin oluşumunun hızlanması ve safra kesesi motilite-
sinin azalması sonucunda olmaktadır. Pigment taşları 
bilirübin salınımında artışa sebep olan kronik hemoliz,  
dekonjugasyonun eşlik ettiği bakteriyel kolanjit ve si-
rozda gözlenir. Taşların oluşumu sırasında kalsiyum da 
taş yapısına katılabilir ve bu durumda taşlar direkt rad-
yografilerde görünür hale gelir.

 Asemptomatik safra taşı olan hastalar yıllarca her-
hangi bir klinik bulgu olmadan yaşantılarına devam 
etmektedirler. Safra taşı olan hastaların %10 ‘unda  ta-
nıdan sonraki 5 yıl içinde  semptomlar( Hangi semp-
tomlar) ortaya çıkmaktadır. Kolelitiyasis Epidemiyolo-
ji ve Korunma Grubu tarafından 1995 yılında yapılan 
bir açıklamada, başlangıçta asemptomatik safra taşı 
hastalarında 10 yıl içinde  % 25.8’ inde semptomların 
görüldüğü bildirilmiştir. 

 Semptomatik safra taşlarında en sık şikâyet tek-
rarlayan karın ağrılarıdır. Kolesistit ve pankreatit gibi 
komplikasyonların gelişme ihtimali yüksektir. Sempto-
matik safra taşı hastalarında yıllık olarak % 20 oranın-
da yatış gerektiren tekrarlayan ağrılar gözlenmektedir. 
Semptomatik safra taşı olan hastaların dahil edildiği 67 
aylık takip süresi olan bir çalışmada takip grubunda % 
4 hastada, cerrahiye verilen grupta %1 oranında komp-
likasyon gözlenmiştir.

Şüpheli safra taşı ağrılarının değerlendirilmesi:
Abdominal semptomların safra taşı ile ilişkili olduğu-
nun ortaya konmasında sıklıkla güçlük yaşanır. Safra 
taşı hastalığında ağrı karında tipik olarak sağ üst kad-
randan başlar, fakat bu alan sadece safra taşları için 
spesifik değildir. Hekim doğru bir tanı için hastanın ağ-
rıyı tarifine, laboratuar testlerine ve görüntüleme yön-
temlerine güvenmek zorundadır. Sağ üst kadran ağrıla-
rı için ayırıcı tanı tablo 2’ de, tanı yöntemleri tablo 3‘de 
özetlenmiştir.

Tipik biliyer ağrısı olan hasta hemen US ile değer-
lendirilmelidir. Bu tarama non-invaziv ve ucuz bir yön-
tem olmasının yanında iyonize radyasyon içermez ve 
safra taşları için spesifitesi % 95’ in üzerindedir. Küçük 
bir grupta safra koliği olduğu halde safra taşına yönelik 
bir bulgu yoktur.  Eğer safra kesesi hastalığından kuv-
vetle şüpheleniliyorsa biliyer diskineziyi ekarte etmek 
için testler yapılmalıdır. Biliyer diskinezili hastaların 
çok büyük bir kısmında  (% 95’i)  kolesistektomi sonra-
sında semptomlar düzelmektedir. Diskinezi tanısı tipik 
klinik semptomlarla beraber kolesistokinin kolesistosi
ntigrafisi(Kolesintigrafi) esnasında ejeksiyon fraksiyo-
nunun % 50’den daha az olması ile tanı konulur.  Safra 
taşlarının klinik görünümleri tablo 4’de özetlenmiştir.
Safra taşı hastalığının cerrahi tedavisi:
Kolesistektomi semptomatik safra taşı hastalığının te-
davisinde primer yöntemdir. Güvenlidir, tekrar ihtimali 
azdır ve hasta % 92 oranında safra koliğinden tamamen 
kurtulmaktadır. Kolesistektomi için endikasyonlar tab-
lo 5’te gösterilmiştir.  

Laparoskopik kolesistektominin açık operasyona 
göre birçok üstünlüğü mevcuttur. Bunlar kozmetiğin 
daha iyi olması, aktif çalışma hayatına daha erken 
başlama, maliyetin düşük olması, mortalitenin düşük 

Tablo 2: Sağ	üst	kadran	ağrısının	ayırıcı	tanısı

Hastalık Ağrı karakteristiği Önerilen test

Safra koliği
30	dk	ve	3	saat	arasında,	şiddetle	artar	ve	sonra	
plato	çizer,	genelde	sağ	skapular	bölgeye	yayılır. Ultrasonografi

Akut kolesistit
6	saatten	uzun	süren	ağrı	ile	birlikte	ateş,	lökositoz	
ve	sağ	üst	kadran	ağrısı	vardır. Ultrasonografi	bazen	HIDA	scan

Dispepsi Şişkinlik,	bulantı,	öğürme,	yağlı	yiyeceklere	intolerans Gastroskopi

Duodenal ülser
Yemeklerden	iki	saat	sonra	ve	geceleri	ortaya	çıkan,	
yemek	veya	antiasitle	gerileyen	ağrılar Gastroskopi

Hepatik abse Ateş,	terleme	ve	titreme	vardır,	karaciğer	palpe	edilebilir. AC	grafi	(sağda	plörezi),	CT

Akut miyokard 
infarktüsü

Epigastrium	ve	sağ	üst	kadranda	rahatsızlık	ve	ağrı,	
biliyer	kolik	benzeri	ağrı EKG,	kardiak	markerler	ve	transaminazlar		



olması, postoperatif ağrının azlığı, düşük doku hasarı, 
hastanede kalış süresinin kısa oluşudur. Daha öncesin-
den farklı olarak laparaskopik yaklaşımda bazı kont-
rendikasyonlar (akut kolesistit, ilerlemiş yaş, kronik 
obstrüktif akciğer hastalığı, siroz, obezite, hamilelik 
ve daha önceki abdominal cerrahi girişimler) ortadan 
kalkmaya başlamış ve bu nedenle laparoskopik kole-
sistektomi daha avantajlı hale gelmiştir. 

Laparoskopik kolesistektomiye alınan hastaların 
% 5–26’sında açık operasyona dönmek gereksinimi 
olmaktadır. Açık operasyona dönmenin en önemli ne-
denlerinden birisi biliyer anatominin açıkça ortaya ko-
namamış olmasıdır. Yakın zamanda yapılan bir meta-
analizde, araştırmacılar 78 bin kişiye laparoskopik 
kolesistektomi yapılan 98 çalışmayı ve 12 bin kişiye 
açık kolesistektomi yapılan 28 çalışmayı karşılaştırdık-
larında mortalitenin açık kolesistektomide yaklaşık 4 

Tablo 3:	Safra	taşı	ve	safra	yollarının	görüntüleme	çalışmaları

YÖNTEM
KULLANILDIĞI 
ALAN BULGULAR

ULTRASONOGRAFİ	(US)	

Safra	kesesi	taşları	
tanısı

Safra	kesesi	taşları	mobil,	ekojenik	olarak	gözlenir.	Akustik	
gölgelenmeler	içerir.	Safra	çamurunda	ise	akustik	gölgelen-
meler	yoktur.		2	mm	den	büyük	taşlar	için	sensitivitesi	%	95’	
in	üzerindedir.	Akustik	gölgelenmesi	olan	taşlar	için	spesifi-
tesi	%	95’den	fazladır	(Resim	1).

Koledokolitiyasis

Koledok	taşları	US	ile	yaklaşık	%	50	oranında	görülebilir.	
Fakat	koledok	ve	intrahepatik	safra	yolları	dilatasyonu	ile	
beraber	safra	kese	taşı	varsa	buradan	indirekt	olarak	kole-
dok	taşı	varlığı	konusunda	çıkarım	yapılabilir.

Akut	kolesistit

Safra	kesesinde	taş	varlığında	
US’	de	Murhpy	bulgusunun	akut	kolesistit	için	pozitif	predik-
tif	değeri	%	90‘	ın	üzerindedir.	Asit	yokluğunda	perikolesistik	
sıvı	varlığı	ve	safra	kesesi	duvar	kalınlığının	4	mm’	nin	üze-
rinde	olması	akut	kolesistiti	düşündürmelidir.	

ENDOSKOPİK	ULTRASONOGRA-
Fİ	(EUS) Koledokolitiyasis

Koledok	taşlarının	tanısında	yüksek	derecede	doğruluk	ora-
nına	sahip	olup		%	95	oranında	ERCP	ile	uyumluluk	gösterir.	
Birçok	çalışma	koledok	taşlarının	tanısında	EUS’	un	duyarlı-
lığının	ERCP’	ye	göre	hafif	derecede	yüksek	olduğunu	ortaya	
koymuştur.

ORAL	KOLESİSTOGRAFİ

Safra	kesesinde	opasifiye	olmuş	taşlar	mobil	dolma	defekt-
leri	olarak	gözlenir.	
Opasifiye	olması	sistik	kanal	açıklığını	gösterir.

KOLESİNTİGRAFİ
(Hepatobilier	Sintigrafi) Akut	kolesistit

Sistik	kanalın	açık	olup	olmadığını	gösterir.	
Koledok	ve	ince	bağırsakta	görüntüleme	varken	kesede	yok-
sa	akut	kolesistit	için	pozitif	olarak	değerlendirilir.	

ENDOSKOPİK	RETROGRAD	
KOLANJİO-PANKREATOGRAFİ	
(ERCP)

Koledok	taşları	tanı	
ve	tedavisi

ERCP	koledok	taşları	için	%	95	sensitivite	ve	spesifitesi	olan	
bir	tanı	ve	tedavi	yöntemidir.	Şiddetli	kolanjitte	hayat	kurta-
ran	bir	yöntemdir.	(Resim	2)

MAGNETİK	REZONANS	
KOLANJİO-PANKREATOGRAFİ
(MRCP) Koledokolitiyasis

ERCP	kadar	detaylı	safra	yolları	ve	pankreatik	kanal	yapısını	
ortaya	koyabilen	non-invaziv	bir	yöntemdir.	Sensitivite	ve	
spesifitesi	%	93	ve	%	94	kadardır.	Özellikle	safra	yolları	di-
latasyonun	olmadığı	durumlarda	US	ile	görüntülenemeyen	
koledok	alt	uç	taşlarının	tanısında	önemlidir	



kat daha fazla olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu ça-
lışmada koledok yaralanmalarına laparoskopik kolesis-
tektomide iki kat daha fazla rastlanmıştır. Kolesistek-
tomi esnasında ortaya çıkan koledok hasarlanmasının 
onarımı aşırı derecede zor olabilir ve tersiyer bir mer-
kezde deneyimli cerrahlar tarafından onarılması şiddet-
le tavsiye edilir. 

Safra taşı hastalığının cerrahi olmayan tedavisi
Safra asitlerinin kullanıldığı oral eritme tedavisi sınırlı 
sayıda hastada başarılı olmaktadır. Safra asidi tedavi-
sinin semptomatik, radyolusen, 15 mm’den küçük ve 
fonksiyon gören keselerde klinik etkinliğinin olduğu 
belirlenmiştir. Bir çalışmada 10 mg / kg / gün dozunda 
ursodeoksikolik asit verildiğinde 3 ay sonra hastaların 
% 56’sında biliyer ağrıda azalma, 12 ay sonrasında 
% 59 oranında safra taşlarında erime rapor edilmiştir. 
Oral eritme tedavisinin dezavantajı hastaların yaklaşık 
% 25’inde 5 yıl içinde safra taşlarının tekrarlamasıdır. 
Safra asidi ile eritme tedavisi hastanın cerrahi için uy-
gun olmadığı ya da cerrahi tedaviyi kabul etmediği du-
rumlarda uygulanmaktadır. 

Safra taşı hastalığına bağlı komplikasyonların 
tedavisi: 

1) Akut Kolesistit
Semptomatik safra taşı olan hastaların %10’unda sistik
kanalın tamamen tıkanması sonucu akut kolesistit geliş-
me ihtimali vardır. Buna bağlı olarak sağ üst kadranda
lokalize ağrı ve 6 saatten daha fazla devam eden ateş,
terleme ve bazen sepsisin eşlik ettiği inflamatuar tablo
ortaya çıkmaktadır. Sepsis veya kesedeki taşların kole-
dok kanalına baskı yaparak tıkaması sonrasında ortaya
çıkan Mirizzi sendromu ve sarılık görülebilir. Kan kül-
türleri pozitif olabilir. Muayenede veya US esnasında
Murphy belirtisi pozitif bulunabilir. Akut kolesistitin
tanısının gecikmesi durumunda gangrenöz kolesistit,
safra kesesi perforasyonu ve biliyer peritonit gelişme
ihtimali vardır. Yapılan uzun süreli çalışmalardan elde
edilen veriler sonrasında ek testlere ihtiyaç duymadan
akut kolesistit tanısını ortaya koyabilecek ya da dışla-
yabilecek tek bir klinik veya laboratuar testin olmadığı

Tablo 4:	Safra	taşlarının	klinik	görünümleri	

1) Asemtomatik	kolesistolitiyasis

2) Ağrıyla	beraber	olan	semptomatik	kolesistolitiyasis

3) Komplikasyonlarla	seyreden	kolelitiyasis

• Sarılık	ile	seyreden	koledok	obstrüksiyonu

• Akut	biliyer	pankreatit

• Perforasyon	/	kolesistoenterik	fistül

• Safra	taşı	ileusu

• Mirizzi	sendromu

• Safra	kesesi	kanseri	veya	kolanjiokarsinoma

• Kolanjit

Tablo 5:	Kolesistektomi	endikasyonları

Endikasyonlar   * Cerrahi zamanlaması

Safra	koliği Açık	olan	ilk	operasyon	günü

Biliyer	diskinezi Açık	olan	ilk	operasyon	günü

Kalsifiye	safra	kesesi Açık	olan	ilk	operasyon	günü

Akut	kolesistit Acil	(ilk	72	saat	içinde)

Koledokolitiyasis	 Koledoktan	taşlar	çıkartıldıktan	sonra

Safra	taşı	pankreatiti Pankreatit	düzeldikten	hemen	sonra	

* Hastanın cerrahiye uygun olduğu durumlarda

Resim 1:	Safra	kesesi	içindeki	taşlar	US	ile	akustik	gölge	
vermektedir.



kanısına varılmıştır. Bundan dolayı akut kolesistit tanı-
sı klinik bulguların yanı sıra US veya kolesintigrafi gibi 
sensitivitesi % 88 ve % 97 arasında olan görüntüleme 
yöntemlerinin birlikte değerlendirilmesi ile konmalı-
dır. 

Eskiden akut kolesistit için erken cerrahi girişim 
önerilmemekteydi. Hastalar safra kesesi inflamasyonu 
çözülünceye kadar medikal olarak intravenöz sıvı, an-
tibiyotik ve analjeziklerle tedavi edildikten sonra elek-
tif cerrahiye verilirdi. Fakat % 20 kadar hasta medikal 
tedaviye cevap vermez ve arada geçen sürede tekrarla-
yan kolesistite maruz kalırlardı. Akut kolesistitli has-
talarda erken kolesistektominin elektif kolesistektomi 
ile karşılaştırıldığında sonuçları düzeltip düzeltmediği 
12 adet randomize prospektif çalışmada incelenmiştir. 
Bu çalışmalardan derlenen meta-analizde erken kole-
sistektominin (hastaneye kabul edildikten sonraki 72 
saat içinde), elektif kolesistektomiye göre (72 saatten 
12 haftaya kadar) hastanede kalış süresini azalttığı 
ortaya konmuştur. Ancak acil cerrahi ile tüm kompli-
kasyon oranları azalmamaktadır. Bu bulgulara daya-
narak akut kolesistit tanısı konduğunda önce hastaya 
i.v. mayi(sıvı) verilmeli, eşlik eden medikal problemler
stabilize edilmeli ve uygun olan en erken zamanda ko-
lesistektomi yapılmalıdır.

Kritik durumda olan akut kolesistitli hastalar veya 
cerrahi komplikasyonlar açısından yüksek riskli hasta-
lar medikal olarak i.v. sıvı replasmanı, antibiyotik ve 
analjeziklerle tedavi edilmeli, tedavi yetersiz kalırsa 
perkütan kolesistostomi düşünülmelidir. Bu işlemin 
yapıldıktan sonraki beş gün içinde % 80 hastada klinik 
düzelme sağladığı gösterilmiştir.

2) Koledokolitiyasis
Safra taşları primer orijin aldıkları bölgeden sistik ka-
nala ve oradan koledok kanalına düşebilir. Safra taşı
hastalığı olanların % 15 kadarında kese taşı ile birlikte
koledok taşları da vardır, fakat bu taşların % 73 gibi bü-
yük kısmı kendiliğinden duodenuma düşmektedir. Ko-
ledok taşı olan hastalar büyük bir ihtimalle biliyer ko-
lik, kolesistit veya koledok dilatasyonu (8 mm.‘yi aşan
koledok çapı) ile beraber pankreatit ve/veya karaciğer
enzim yüksekliği ile doktora başvururlar. Karaciğer
enzimleri (ALT, AST) hafif ve orta derecede artabilir
fakat ALP ve GGT 5 -10 kat veya daha fazla artar. Bu
tetkiklerle beraber pankreas enzimlerinin de bakılması
tablonun ortaya konmasında faydalıdır.

Koledok taşı olanlarda asıl tedavi safra kesesinin 
uzaklaştırılması ve koledok taşlarının temizlenmesi-
dir (Resim 2). Çok merkezli ileriye dönük randomize 
çalışmalarda tek basamaklı laparoskopik kolesisteko-
mi + laparoskopik koledok taşı tedavisi ile preoperatif 
ERCP’ yi takiben laparoskopik kolesistektomi yapılan 
hastalar karşılaştırıldığında her iki yöntemin de kole-
dok taşları tedavisinde etkin olduğu ortaya konmuştur. 
Fakat laparoskopik koledok eksplorasyonu yeni bir 
yöntemdir ve deneyim gerektirmektedir. Ayrıca intra-
operatif kolanjiyografiyi ve bazı durumlarda postope-
ratif ERCP‘ yi gerektirmektedir. Bu nedenle genellikle 
preoperatif ERCP’ yi takiben laparaskopik kolesistek-
tomi uygulanması tercih edilmektedir.   

3) Safra taşı pankreatiti
Safra taşları koledoktan aşağı ilerlerken duodenal pa-

Şekil 2:	ERCP’	de	biliyer	basketle	çıkarılan	edilen	koledok	taşları



pillayı gecici olarak tıkarlar ve akut pankreatit atağını 
tetiklerler. Safra taşı pankreatiti meydana gelince rekür-
rens sıktır (% 61). İlk kez pankreatit atağı ile başvuran 
ve kolesistektomi yapılan hastalarda % 11 oranında ak-
ciğer enfeksiyonu, yara yeri enfeksiyonu ve miyokard 
enfarktüsü gibi komplikasyonlar gözlenmekte ve has-
tanede kalış süreleri daha kısa olmaktadır. Tekrarlayan 
pankratit atakları ile başvuranlarda ise komplikasyon 
gelişme oranı % 43’e yükselmektedir. Bu nedenle safra 
taşına bağlı biliyer pankreatiti ile başvuran hastalarda 
hastaneye başvurduğu gün kolesistektomi yapılması 
önerilmektedir. Bu durumun tek istisnası şiddetli pank-
reatiti olan hastalardır. Bu hastalarda biliyer cerrahi 
pankreatit iyileşene kadar bekletilmelidir.

Birçok çalışmada safra taşı pankreatiti olan hasta-
larda ERCP‘ nin gerekliliği değerlendirilmiştir. Elde 
edilen verilere göre genel olarak ERCP’ nin safra taşı 
pankreatiti olan tüm hastalarda gerekli olmadığı, obs-
trüktif sarılık ve/veya biliyer sepsis varlığında faydalı 
olacağı düşünülmektedir.  

4) Kolanjit
Taşlara bağlı tıkanıklık nedeniyle asenden kolanjit ko-
layca gelişebilmekte ve arkasından sepsise yol açmak-
tadır. Tedavide tıkanıklığın ortadan kaldırılması esastır.
Bunun yanında safra yolarına geçişi yüksek olan anti-
biyotikler başlanmalıdır.

Tedaviyi etkileyebilecek durumlar
Gebelik
Semptomatik safra taşı hastalığı olan gebe hastalar i.v. 
sıvı ve analjezik tedavisi ile % 64 oranında başarılı bir 
şekilde tedavi edilmektedir. Bazı çalışmalar çeşitli dö-
nemlerdeki hamileliklerde yapılan kolesistektomilerin 
anne ve fetus üzerinde sorun yaratmadığını rapor etse-
ler de hamilelikte erken kolesistektominin medikal te-
daviye üstünlüğünü gösteren yeterli prospektif çalışma 
yoktur.  Bundan dolayı cerrahi girişim ancak medikal 
tedaviye dirençli olan hastalarda veya komplikasyonlu 
vakalarda uygulanmalıdır.

Hamilelikte koledok taşlarından şüpheleniliyor ise 

pelvis uygun bir şekilde korunarak ve fetus monitorize 
edilerek düşük doz radyasyon ile radyografik görüntü-
leme ve ERCP yapılabilir. Ancak bu konu ile ilgili veri-
ler gebeliğin ikinci ve üçüncü dönemlerinde elde edilen 
bilgilerle sınırlıdır. 

Siroz
Asemptomatik safra taşı hastalığı olan sirozlu hastalar 
yakın takip edilmelidir. Kompanse sirozlu hastalarda 
(Child A ve B) için kolesistektomi düşünülmelidir. Bu 
konuda yapılan bir meta-analizde sirozlu ve sirozu ol-
mayan safra taşı hastalarında kolesistektomi sonrasın-
da mortalite oranları arasında anlamlı fark gözlenme-
miştir. 

Kanama ve yeni ortaya çıkan asit oranları sirozlu 
hastalarda daha fazladır. Child C hastalarda yapılan 
çalışmalar fazla sayıda olmasa da kabul edilemeyecek 
kadar yüksek mortalite oranları rapor edilmektedir. 
Bundan dolayı Child C evresindeki sirotik hastalarda 
semptomatik safra taşı tedavisinde konservatif davran-
malı ve kolesistektomi öncesi karaciğer fonksiyonları-
nı düzeltmeye çalışmak gerekmektedir. 

NE ZAMAN SEVK EDİLMELİ:
Sessiz safra taşı hastaları sevk edilmeden aile hekimi 
tarafından takibi yapılabilir. Bu durumda hastalar dok-
tora başvurmaları gereken durumlar hakkında bilgilen-
dirilmelidir.  Semptomatik safra taşları olan, koledok 
taşı, kolesistit ve pankreatiti olan hastalar gastroentero-
loji veya genel cerrahi uzmanına sevk edilmelidir. 
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