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ÖZET 

Safra kesesi taşlı diabetiklerin bazı özelliklerinin incelenmesi ereğiyle yapılan bu 
çalışmada Ankara Numune Hastanesi Metabolizma Kliniğine 1991 yılında yatırılan 
64'ü safra kesesi taşlı ve 299"u taşsız toplam 363 Diabetes Mellituslu hastanın 
bazı bireysel özellikleri ve laboratuvar bulguları retrospektif olarak değerlendirildi. 
Bu iki grubun bulguları, incelenen faktörler açısından kıyaslanarak safra kesesi taşlı 
diabetiklerin özellikleri araştırıldı. 

Safra kesesi taşlı diabetiklerin hemen tamamının 40 yaşın üstündeki grupta 
toplandığı (x2=31,9 P< 0.001) taşlı diabetikler içinde kadınların % 71,9’luk orana 
sahipken, taşsızlarda bu oranın % 53,5 olduğu görüldü (x2=6,5 P< 0.05). 

Safra kesesi taşlı olgular içinde. Tip II diabet oranı %81,3 iken, bu oran taşsız-
larda %56,2 olup daha düşüktür (x2=12,83 P<0.001). Diabet yaşı artışına paralel 
olarak safra kesesi taşı sıklığı da artmaktadır (x2=13.84 p<0.05). 

Safra kesesi taşlı olanlarda, taşsız diabetiklere göre serum lipit, kollesterol ve 
trigliserid düzeyi yüksek olarak değerlendirilenler daha büyük oranlarda bulunmuştur 
ancak bu farklılık istatistiki anlamlılık derecesinde değildir. 

Periferik neuropatisi olan diabetikler-de safra kesesi taşı görülme sıklığı 2,2 kat 
daha fazladır ve bu farklılık istatistiki olarak ileri düzeyde anlamlıdır (x2=7.39 p<0.01). 

Çalışmanın sonuçlarına göre: Diabetes Mellituslu hastalar arasında safra kesesi 
taşı görülme sıklığı, yaşlılar, kadınlar ve tip II diabette daha yüksektir. Ayrıca diabet 
yaşı uzadıkça safra kesesi taşı sıklığı artmaktadır. Periferik neuropatisi olan 
diabetiklerde safra kesesi taşı bulunma sıklığı olmayanlara göre 2.2 kat daha 
fazladır. 

 
GİRİŞ 

Birbiri arasında neden/sonuç ilişkisi olsun ya da olmasın, safra kesesi taşının 
Diabetes Mellitus ile birlikte görülmesi, uzun yıllardan beri, özel bir sorun olarak 
kabul edilmiş ve ele alınmıştır. Çünkü safra kesesi taşı diabetiklerde çok daha 
ciddi sonuçlar doğurmakta ve hastanın hayatını tehdit etmektedir. 

Safra kesesi taşı, Diabetes Mellitus ile birlikte görüldüğünde, bir yandan daha sık 
kolesistit gelişmesine neden olurken, öte yandan da gelişen kolesistit nondia-
betiklere   göre   daha   ölümcül   seyretmektedir.    Aynı şekilde, acil kolesistektomi  
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ameliyatlarının mortalite riski diyabetiklerde, nondiyabetiklere göre yirmi kat daha 
fazla olabilmektedir. Bu risk ise doğrudan diabetle ilgili olmayıp diabetin ileri 
dönemlerinde gelişen renal ve kardiovasküler komplikasyonlarından ileri gelmek-
tedir. Tüm bu bilgi ve bulgulara dayanarak, semptomatik ya da asemptomatik olup 
olmadığına bakılmaksızın, diabetiklerde safra kesesi taşı saptanması halinde 
profilaktik kolesistektomiye başvurulması gerektiğini savunan görüşler yaygındır. 
Bu ise; diabetiklerde safra kesesi taşının erken tanı ve tedavisi anlamına 
gelmektedir. 

Diabetiklerde safra kesesi taşının erken tanısının önemi nedeniyle konuya bir 
kez daha dikkatleri çekmek ve safra kesişi taşlı diabetiklerin bazı özelliklerini 
incelemek gereğiyle bu çalışmaya karar verilmiştir. 

 
GEREÇ VE YÖNTEM 
Bu çalışmada, Ankara Numune Hastanesi Metabolizma Kliniği'ne 1991 yılında 

yatırılan 363 Diabetes Mellituslu hastanın dosyası retrospektif olarak değerlendi-
rilmiştir. Tüm hastaların yaş, cins, diabet tipi, diabet yaşı ve periferik neuropati olup 
olmadığı, ayrıca serum total lipit, kollesterol ve trigliserid bulguları kodlanmak 
suretiyle bilgisayara verilmiş, safra kesesi taşlı olgular ile diğerlerinin 
kıyaslanmasına olanak tanıyan cross tablolar elde edilmiştir. 

Kliniğe yatırılan diabetiklere, rutin olarak, ultrasonografik inceleme yapılmakta 
ve safra kesesi taşı varlığı ya da yokluğu araştırılmaktadır. Serum total lipit düzeyi 
kolorimetrik yöntemle yapılmakta olup, bu çalışmada 900 mgr/dl değerinin altında 
olanlar normal, bunun üstündeki değerler ise yüksek olarak sınıflandırılmıştır. Serum 
kolesterol ve trigliserid düzeyleri ise Encove Oto Analizatör ile ve enzimatik yöntemle 
bakılmaktadır. Bu çalışmada serum kollesterol düzeyi 250 mgr/dl altında olanlar 
normal, bu değerin üstünde olanlar ise yüksek olarak sınıflandırılmıştır. Serum 
trigliserid düzeyi için ise; 160 mgr/dl değerinin altında olanlar normal, üstünde 
olanlar ise yüksek olarak sınıflandırılmıştır. 

Çalışma sonunda 64 safra kesesi taşlı diyabetik ile 299 taşsız diyabetik has-
tanın incelenen özelliklerini kıyaslayan cross tablolar x2 testi ile değerlendirilmiş ve 
elde edilen sonuçlar ulaşılabilen literatür sonuçları ile birlikte tartışılmıştır. 
 

BULGULAR 
1991 yılı boyunca kliniğe toplam 363 Diabetes Mellituslu hasta yatırılmıştır. 

Bunların 64'ünde (% 17,6) safra kesesi taşı tespit edilmiştir. 
Hastaların yaş gruplarına dağılımı yapıldığında; 64 taşlı olgunun yalnız bir 

tanesinin (% 1.03) kırk ve daha küçük yaş grubunda olduğu, buna karşılık hemen 
tamamının 41 ve daha yukarı yaş grubunda toplandığı görülmüştür. Tüm yaş 
grupları bir arada değerlendirildiğinde, yaş grupları arasında görülen bu farklı lık 
ileri derecede anlamlıdır (x2=31.89 P<0.001). 

Çizelge 1'den de görüleceği üzere: 41-50 yaş grubu içinde, safra kesesi taşlı 
olgular, yaklaşık %17'lık bir orana sahipken, bu oran yaşa paralel olarak yüksel-
mekte 71 yaş ve daha büyük yaşta olan grupta %33'lük bir orana yükselmektedir. 
Ancak yaş grupları ayrı ayrı değerlendirildiğinde, yaş grupları arasındaki farklılığın 
40 ve daha küçük yaştaki gruptan ileri geldiği ve 41 yaşın üzerin de kalan 
gruplardaki farklılıkların istatistiki anlamlılık derecesinde olmadığı bulunmuştur 
(Bakınız çizelge I). 

Taşsız diabetikler içinde, kadınların sahip olduğu oran % 53.51 iken, bu oran, 
safra kesesi taşlılar içinde %71.88'e yükselmektedir, incelenen diabetikler içinde, 
safra kesesi taşı görülme sıklığı kadınlarda 2.22 kez daha fazla olup,hastaların, 
206'sı (%56,75) kadın,157'si (%43,25) ise erkek hastalar idi. Safra kesişi taşlı 
olguların ise, 46'sı (%71.88) kadın,  18'i  (%28,12) erkektir. (OR=2,22) aradaki bu 
fark istatistiki olarak da anlamlı bulunmuştur (x2=6,51- p<0,05). 
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Çizelge 1: Safra Kesesi Taşlı ve Taşsız Diabetiklerin Yaş Gruplarına Göre 
Dağılımı 

Yaş Grupları -40 41-50 51-60 61-70 71 + Toplam 
A 1 9 16 24 14 64 Safra Kesesi          

Taşlı Olgular          % 1.03 16.98 18.82 27.90 33.34 17.63 
    A 96 44 69 62 28 299 Taşsız   

Diabetikler    
%

98.87 83.02 81.18 72.10 66.66 82.37 
A 97 53 85 86 42 363 TOPLAM 

  % 100 100 100 100 100 100 

X2=31.89 P<0.001 
  
 
 
 

 

Çizelge II: Safra Kesesi Taşlı ve Taşsız Diabetiklerin Cinse Göre Dağılımı 
 

KADIN  ERKEK TOPLAM  

A                % A                 % A % 

Safra Kesesi 
Taşlı Olgular 

46          71.88 18          28.12 64 100 

Taşsız Diabetikler 160          53.51 139           46.46 299 100 

Toplam 206          50.75 157           43.25 363 100 

X2=6,51    P<0.005 
 
 

Çizelge lll'ün incelenmesinden de görüleceği üzere hastaların 220'si (%60.61) Tip II, 
geriye kalan 143'ü (%39.39) ise Tip I diabet olarak değerlendirilmiştir. Safra kesesinde taş 
olanların 52'si (%01.25) Tip II diabetli, 12'si (%10.75) ise Tip I diabetlidir. Safra kesesinde taş 
olmayanlar içinde Tip II diabet oranı %56.19 iken, bu oran, taşı olan diabetikler içinde % 81.25'e 
yükselmektedir. Çalışmayı yaptığımız hastalar arasında, safra kesesi taşı sıklığı Tip II 
diabetlilerde, Tip I diabetlilere göre 3.38 kat daha fazla bulunmuştur. Bu farklılık istatistiki olarak 
da ileri derecede önemlidir (x2=12.83 p<0.001). 
 

Çizelge III : Safra Kesesi Taşlı ve Taşsız Diabetiklerin Diabet Tipine Göre 
Dağılımı

Tip II. Diabet      Tip I. Diabet     Toplam  
Diabet Tipi SAYI % SAYI % SAYI % 

Safra Kesesi Taşlı 
Olgular 

52 81.25 12 18.75 64 100 

Taşsız Diabetikler 168 56.19 131 43.81 299 100 

Toplanı 220 60.61 143 39.39 3G3 100 

X2=12.83    P<0.001 
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Çizelge IV : Safra Kesesi Taşlı ve Taşsız Diabetiklerin Diabet Yaşına Göre 
Dağılımı 

 Safra Kesesi     
Taşlı Olgular     

Taşsız 
Diabetikler 

Toplam 

Diabet Yaşı SAYI % SAYI % SAYI % 

Bir yıldan az 8 10.0 72 90.00 80 100 
1-5 yıl 10 13.16 66 86.84 76 100 
6-10yıl 15 10.29 07 81.74 82 100 
11-15 yıl 15 22.05 53 77.95 68 100 
16-20 yıl 6 1 0.75 26 81.25 32 100 

21 yıldan uzun 10 40.0 15 60.00 25 100 
Toplam 64 17.03 299 82.37 363 100 

X2=13.84    P<0.05 
 
 

 
Çizelge IV'den görüleceği üzere, safra kesesi taşlı diabetiklerin oranı diabet yaşına paralel 

olarak artmaktadır. Bir yıldan daha küçük diabet yaşı olanlar içinde, safra kesesinde taş 
olanların oranı % 10 iken, bu oran diabet yaşıyla artmakta ve 21 yıl ve daha uzun diabetli 
olanlarda % 40'lık bir orana yükselmektedir. Bu farklılık istatistiki anlamlılık düzeyinde 
bulunmuştur (x2=13.84 p<0.05).  Ancak diabet yaşı grupları ayrı ayrı değerlendirildiğinde, bu 
farklılığı yaratan grubun 21 ve daha uzun diabet yaşına sahip olan gruptan ileri geldiği ve 20 
yıldan daha az diabetli olan gruplarda safra kesesi taşı görülme sıklığı açısından bir fark 
olmadığı bulunmuştur. 

Hastaların serum total lipit düzeyleri incelendiğinde; 225'inin (%61.98) total lipit düzeyi 
normal geriye kalan 138'inin (%38.02) ise yüksek bulunmuştur. Safra kesesinde taş olan 64 
olgunun % 54.69'unda serum total lipit düzeyi normal, geriye kalan % 45.31'inde ise yüksektir 
(Bakınız, çizelge V). 

Serum total lipit düzeyi normal olan diabetikler içinde, safra kesesinde taş olanlar % 15.55'lik 
bir orana sahipken, bu oran, serum total lipit düzeyi yüksek olanlarda % 21.01'dir. Serum total 
lipit düzeyi yüksek olarak bulunanlar taşlı kesesi olanlarda, taşsızlara göre 1.44 kat daha 
fazladır. Ancak bu farklılık istatistiki anlamlılık derecesinde değildir (x2=1.75 P>0.05). 

 
 

 

Çizelge V: Safra Kesesi Taşlı ve Taşsız Diabetiklerin Total 
Lipit Düzeylerine Göre Dağılımı 

Serum Total  
Lipit Düzeyi 

Safra Kesesi Taşlı 
Olgular 

Taşsız 
Diabetikler 

Toplam 

A 35 190 225 Normal 
% 15.55 84.45 100 
A 29 109 138 Yüksek 
% 21.01 79.99 100 
A 64 299 363 Toplam 
% 17.63 82.37 100 

x2=1.75  P>0.05 
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Çizelge VI: Safra Kesesi Taşlı ve Taşsız Diabetiklerin Serum Kollesterol 
Düzeylerine Göre  Dağılımı

Serum 
Kollesterol Düzeyi 

Safra Kesesi Taşlı 
Olgular 

Taşsız 
Diabetikler 

Toplam 

A 39 207 246 Normal 

% 15.85 84.15 100 
A 25 92 117 Yüksek 
% 21.37 78.63 100 
A 64 299 363 Toplam 
% 17.63 82.37 100 

x2=1.57 p>0.05 
 
 

Hastaların 246'sının (%67.77) serum kollesterol düzeyi normal, 117'sinin ise (%32.23) 
yüksektir. Çizelge Vl'den de görüldüğü gibi, safra kesesinde taş bulunan 64 olgunun 39'unun (% 
60.93) serum kollesterol düzeyi normal, geriye kalan 25'inin ise (%39.07) yüksektir. Serum 
kollesterol düzeyi normal olan hastalar içinde, safra kesesi taşlı olanlar % 15.85'Iİk bir orana 
sahipken, bu oran kollesterol düzeyi yüksek olanlar içinde % 21.37'dir. Serum kollesterol 
düzeyi yüksek olanlar safra kesesi taşlı olanlarda, taşsızlara göre 1.44 kat daha fazladır 
(OR=1.44). Ancak bu fazlalık istatistiki anlamlılık derecesinde değildir değerlendirildiğinde 363 
diabetiğin, (x2=1.57  P>0.0.5). 192'sinde (%52.89} trigliserid düzeyi Hastaların serum 
trigliserid düzeyleri  normal, 171'inde (%47.11) ise yüksek olarak bulunmuştur. Safra kesesi 
taşlı olan diabetiklerin ise 30'unun {% 46.88) trigliserid düzeyi normal 34'ünün (% 53.12) ise 
yüksektir. 
 

Çizelge VII : Safra Kesesi Taşlı ve Taşsız Diabetiklerin Serum 
Trigliserid Düzeylerine Göre Dağılımı 

Serum Trigliserid Safra Kesesi Taşlı Taşsız Toplam 
A 30 162 192 Normal 
% 15.63 84.37 100 
A 34 137 171 Yüksek 
% 19.88 80.12 100 
A 64 299 363 Toplam 
% 17.63 82.37 100 

X2=1.13  P>0.05 

Çizelge Vll'den de görüldüğü üzere, serum trigliserid düzeyi normal olan diabetikler içinde 
safra kesesi taşlı olanlar % 15.63'lük bir orana sahiptir. Buna karşılık; bu oran trigliserid düzeyi 
yüksek olanlar içinde % 19.88 olup daha yüksektir. Bu bulgulara göre, incelenen hastalar 
içinde, serum trigliserid düzeyi yüksek olanlar, safra kesesinde taş olanlarda, olmayanlara 
göre, 1.34 kat daha fazladır. Ancak bu farklılık istatistiki önemlilik derecesinde değ ildir 
(x2=1.13 p>0.05). Safra kesesi taşı ile serum trigliserid düzeyi arasında bir ilişki bulunmamıştır. 

Hastaların periferik neuropati durumuna göre değerlendirilmesi yapıldığında, 188'inde 
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(%51.79) periferik neuropati bulgusu var olduğu, geriye kalan 175'inde ise (%48.21) olmadığı 
görülmüştür. Safra kesesinde taş bulunan 64 olgunun 43'ünde (%67.19) periferik neuropati 
bulgusu varken, 21'inde (%32.81) yoktur (Bakınız çizelge VIII). 

Safra kesesi taşlı olgular içinde periferik neuropatisi olanların oranı % 67.19 iken, bu oran 
safra kesesi taşı olmayan diabetiklerde %48.49'a düşmektedir. Safra kesesi taşlı olan 
diabetiklerde periferik neuropati, taşsız olanlara göre 2.17 kat daha fazla bulunmuştur. Bu 
fark istatistiki olarak da ileri düzeyde anlamlı bulunmuştur (x2=7.39 p<0.01). 

TARTIŞMA 
Safra kesesi taşının diabetiklerde, nondiabetiklere göre, daha sık görüldüğü birçok araştırmacı 
tarafından rapor edilmiş (1, 2, 3, 4, 5, 6) ve klasik bilgi haline gelmiştir. Bu sıklığı, Diabetes 
Mellitus seyri sırasında gelişen safra kesesi hipotomisi ve boşalmasındaki zayıflama gibi kese 
disfonksiyonu ile açıklayan görüşler yaygındır (1, 2, 7, 8). Bazı araştırmacılar ise; kese 
disfonksiyonu yanında, diabetiklerdeki safra asitleri yüksekliği ve safranın lipit kompozisyo-
nundaki artışın taş oluşumunda önemli bir faktör olduğunu ileri sürmektedir (2, 5). Buna karşılık 
safra satürasyonu-nun diabetikler ve nondiabetiklerde farklı olmadığını rapor eden araştırmalar 
(4) da vardır. 
 

Çizelge Vlll: Safra Kesesi Taşlı ve Taşsız Diabetiklerin Periferik 
 Safra Kesesi Taşlı Olgular   Taşsız Toplam 

A 43 145 188 Periferik 
Neuropati var % 67.19 48.49 51.79 

A 21 154 175 Periferik 
Neuropati yok % 32.81 51.51 48.21 

A 64 299 363 Toplam 
% 100 100 100 

x2=7.39  P<0.01 

Diabetes Mellitusta safra kesesi taşının sık görülme nedenleri hala tartışmalı olmasına karşın, 
bu hastalarda safra kesesi taşı komplikasyonlarının, nondiabe-tiklere göre, daha sık geliştiği ve 
çok daha ağır seyrettiği birçok araştırmacı tarafından rapor edilen (2, 9, 10, 11, 12) ve yaygın 
kabul gören bir konudur. Ayrıca birçok araştırmacı safra kesesi taşı komplikasyonları nedeniyle 
başvurulan acil kolesistektomi ameliyatlarında ölüm riskinin diabetiklerde, nondiabetiklere göre 
daha yüksek olduğunu bildirmiştir (2, 9, 10). Bu yüksekliğin beş kat (11) ve hatta yirmi kat (12) 
daha fazla olduğunu rapor eden araştırmacılar vardır. 

Bu bilgi ve bulgular, bir kısım araştırmacının diabetiklerde safra kesesi taşının erken teşhis 
edilmesi ve profilaktik kolestektomi yapılması görüşünde birleşmesine neden olmuştur (9, 10, 
11, 12). Buna karşılık diğer bir kısım araştırmacılar bu fikre karşı çıkmaktadır. Bu araştırma-
cılara göre; acil kolesistektomi ameliyatlarının diabetiklerde, nondiabetiklere göre, daha yüksek 
ölüm riskine sahip olmasının doğrudan doğruya diabetle ilgili olmaktan ziyade, diabetin ileri 
safhalarında ortaya çıkan, renal ve kardiovasküler komplikasyonlarla ilgili olduğu görüşündedir 
(2, 13, 14, 15, 16). Bu araştırmacılar profilaktik kolesistektomiyi  reddetmekte  ise  de,  safra  
kesesi ameliyatlarının diabetin geç dönemlerine kalması halinde, renal ve kardiovasküler 
komplikasyonları nedeniyle mortalite riskinin arttığını rapor etmeleri, diabetiklerde ameliyatın 
erken dönemde yapılmasını destekler mahiyettedir. Buna karşılık, diabetiklerde yapılan 
profilaktik kolesistektominin hastanın beklenen ömrünü arttırdığını rapor eden diğer bir 
araştırmacı (17) safra kesesi taşlı diabetiklerde, ancak belli kriterlerin bulunması halinde 
kolesistektomi yapılmasını önermektedir. 

Bizim çalışmamız kapsamına giren 363 Diabetes Mellituslu hastanın 64'ünde (%17.6) 
safra kesesi taşı tespit edilmiştir. Bu sıklık, Türkiye'de yapılan diğer bir araştırmada (5) bulunan 
% 15.5'lik oran ile benzerlik göstermektedir. 

Bu çalışmanın sonuçlarına göre; diabetikler arasında safra kesesi taşı bulunanların hemen 
tamamı kırk yaşın üzerindeki gruplara yığılmaktadır. Bu sonuç, diğer araştırmalarda (3, 5, 6) 
elde edilen bulgularla benzerlik göstermekte ve onları destekler mahiyettedir. Ancak diğer 



çalışmalarda özellikle ileri yaşlara bir yığılma var iken, bizim çalışmamızda kırk yaşın üstündeki 
yaş gruplarının kendi arasında bir farklılık yoktur. 

Çalışma kapsamına aldığımız diabetiklerde, safra kesesi taşı görülme sıklığı kadınlarda 2.2 
kat daha fazla bulunmuştur. Bu sonuç diğer bazı çalışmaların (5, 6, 9) sonuçları ile uyumlu ve 
onları destekler niteliktedir. Ancak diabetiklerde safra kesesi taşı görülme sıklığının cinsiyetle 
doğrudan ilişkisi olmadığını bildiren araştırmacılar da vardır(3). Kadın diabetiklerde safra kesesi 
taşının daha sık görülmesini, kadınların aynı zamanda obez olması ile ilgili olduğunu ileri 
sürenlerin sayısı az değildir. 

Çalışmamız sonuçlarına göre; safra kesesi taşı görülme sıklığı Tip II diabetli-lerde, Tip l'e 
göre, daha yüksektir. Bu sonuç Türkiye'de yapılan diğer bir araştırmanın (5) sonuçları ile 
benzerdir. Ancak, safra kesesi taşının Tip I diabetliler-de daha s ık görülmesinin, ayn ı 
zamanda bunlar da obezitenin de yaygın olması ile de ilgili olup olmadığı tartışmalıdır. Hatta 
diabetin safra kesesi taşı nedeni olmadığını esas faktörün obezite olduğunu ileri süren 
görüşler vardır (4). Gerek kadınlardaki, gerekse Tip lI diabetlilerdeki safra kesesi taşı sıklığının 
obeziteye mi yoksa bu faktörlere mi bağlı olduğunun ayırt edilebilmesi için, obezite faktörünü 
bertaraf eden çalışmalara gereksinim vardır. 

Çalışma kapsamına alınan diabetiklilerde, safra kesesi taşlı olanlar ile olmayanların serum 
lipit, kollesterol ve trigliserid düzeyleri arasında istatistiki önemlilik derecesinde bir fark 
bulunmamıştır. Benzer sonuçların rapor edildiği araştırmalar (3) vardır. Diabetiklerde lipit 
metabolizmasının bozuk olduğu klasik bilgilerdendir. Ancak bu bozukluğun safra kesesi taşı 
oluşumunda bir rolü olup almadığı ya da safra kesesi taşlı diabetiklerde lipit metabolizmasının 
daha ileri derecede bozuk olup olmadığı tartışmalı olup, kesin olarak bilinmemektedir. 

Diabetiklerde safra kesesi taşının daha sık oluşmasını kese disfonksiyonu ile açıklayan 
görüşler yaygındır (1, 2, 8). Bu disfonksiyonu ise, diabetiklerde gelişen otonom neuropatiye 
bağlı olarak ortaya çıkan neurojenik safra kesesinden ileri geldiğini bildiren araştırmacılar vardır. 
Ayrıca, otonom neuropatinin, periferik neuropati ile birlikte görüldüğü yaygın bir kanaattir (5). 
Bu nedenle de, periferik neuropatisi olan diabetiklerde safra kesesi taşının daha sık görüleceği 
düşünülmek-tedir. Bizim çalışmamız sonuçlarına göre; periferik neuropatisi olan diabetlilerde 
safra kesesi taşı sıklığı, periferik neuropatisi olmayanlara göre, 2.2 kat daha fazla bulunmuştur. 
Ancak periferik neuropati ile safra kesesi disfonksiyonu arasında herhangi bir ilişki 
bulunmadığını rapor eden araştırmacılar da vardır (1). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Diabetes Mellituslu hastalarda, safra kesesi taşı görülme sıklığının, nondia-betiklere göre, 
daha yüksek olduğu bilinmektedir. Safra kesesi taşlarının önemlice bir kısmı ise sessiz seyret-
mekte ve hastalarda herhangi bir yakınmaya neden olmamaktadır. 

Safra kesesi taşının, diabetin ileri dönemlerinde fark edilmesi ya da taş komplikasyonlarının 
bu dönemlere rastlaması, müdahalelerdeki mortalite riskini oldukça arttırmakta ve hastanın 
hayatını yitirmesine neden olabilmektedir. Böyle bir sonuçla karşılaşmamak ve hastanın hayatını 
riske etmemek için, diabetikler-deki safra kesesi taşını en erken dönemde tespit ve tedavi 
etmekte bir zorunluluk vardır. 

Araştırmamız kapsamına giren 363 diabetlinin, %17.63'ünde safra kesesi taşı tespit 
edilmektedir ki; bunların önemlice bir kısmında taşa ilişkin bir şikayet söz konusu olmayıp, 
tamamen diabet nedeniyle kliniğimize yatırılan hastalardır. Bu hastalar arasında, 
kadınlarda, yaşlılarda, Tip II diabetlilerde ve periferik neuropatisi olanlarda safra kesesi taşı 
sıklığı daha yüksek bulunmuştur. Taşlı ve taşsız diabetiklerin serum lipit kollesterol ve 
trigliserid düzeyleri arasında bir farklılık yoktur. Bu bulgular ve genel bilgilerimizden hare-
ketle: 

1 - Tüm diabetiklerde belli aralıklar da, safra kesesi taşı olup olmadığı araş 
tırılmalıdır. 

2 - Tüm diabetiklerin rutin kontrollerinin yapılmadığı durumlarda, hastanelere müracaat 
eden diabetlilere ultrasonografik tetkik yapılmalı ve bu tetkikte, özellikle kadın, yaşlı, Tip II 
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diabetli ve periferik  neuropatisi  olanlara özel  bir önem ve dikkat sarf edilmelidir. 

3 - Safra kesesinde taş tespit edilen diabetikler cerrahi servislerle konsülte 
edilmeli ve en erken dönemde profilaktik kolesistektomi yönünden değerlendiril-melidir. 

4 - Safra kesesi taşlı diabetiklerde kolesistektomi    kriterlerini    geliştirmek  üzere 
çalışmalar/  araştırmalar yapılmalıdır. 
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