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Abstract
Helminth is a general term meaning worm and a very heterogeneous group of organisms. The human health relevant groups
are separated according to their general external shape and the host organ they inhabit. The specific classification is based on the
external and internal morphology of egg, larval, and adult stages. Helminths form through egg, larval (juvenile), and adult phase.
Some of intestinal helminth genus like Enterobius, Ascaris, Ancylostoma, Trichuris and Strongyloides affect human health
adversely, especially in developing countries. In green leafy vegetables; while Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura
Echinococcus granulosus eggs were found in Turkey, Taenia solium and Diphyllobothrium latum eggs were not observed in
humans in Turkey. The diagnosis can be made according to egg’s structure of helminths. Helminths enter the human body with
water, vegetables and soil. They cause asymptomatic infections by settling in human organs and tissues such as blood, liver, skin,
brain (in an asymptomatic infection, a patient is a carrier of the disease microbe or does not show signs of the disease). Helminths
are common in underdeveloped countries where untreated wastewater is used for irrigation purposes in agriculture. In order to
be protected from helmite eggs, it is necessary to wash the vegetables with plenty of water and use purified water. Medicines
such as Mebendazole, albendazole, and pyrantelpamoate drugs are used in the treatment of helminth. In this review, information
is given about how helminth eggs, which are important for human health, contaminate vegetables (lettuce, parsley, spinach, green
leafy vegetables) and their effects on human health.
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Özet
Helmint, solucan anlamına gelen genel bir terimdir ve çeşitli organizma gruplarına sahiptirler. İnsan sağlığıyla ilgili gruplar,
genel dış şekillerine ve yaşadıkları konak organa göre ayrılır. Spesific sınıflandırma, yumurta, larva ve yetişkin aşamalarının dış
ve iç morfolojisine dayanmaktadır. Helmintler yumurta, larva (juvenil) ve yetişkin aşamalarında gelişir. Enterobius, Ascaris,
Ancylostoma, Trichuris ve Strongyloides gibi bazı bağırsak helmint cinsleri özellikle gelişmekte olan ülkelerde insan sağlığını
olumsuz yönde etkilemektedir. Yeşil yapraklı sebzelerde; Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Echinococcus granulosus
yumurtaları Türkiye’de rastlanırken, Taenia solium ve Diphyllobothrium latum yumurtaları Türkiye’de insanlarda
rastlanmamıştır. Tanı, helmintlerin yumurta yapısına göre konulabilir. Helmintler, insan vücuduna su, sebze ve toprakla girerler.
İnsanların kan, karaciğer, deri, beyin gibi organ ve dokularına yerleşerek asemptomatik enfeksiyonlarına neden olurlar
(asemptomatik bir enfeksiyonda, bir hasta hastalık mikrobunun taşıyıcıdır ya da hastalıkla ilgili belirtiler göstermez). Helmintler
gelişmemiş ülkelerde arıtılmamış atık suların tarımda sulama amaçlı kullanıldığı yerlerde yaygın olarak görülmektedir. Helmint
yumurtalarından korunmak için sebzelerin bol suyla yıkanması ve arıtılmış su kullanılması gerekmektedir. Helmint tedavisinde
Mebendazol, albendazol, pirantelpamoat gibi ilaçlar kullanılmaktadır. Bu derlemede, insan sağlığı açısından önem arz eden
helmint yumurtaların sebzelere (marul, maydanoz, ıspanak, yeşil yapraklılar) nasıl bulaştığı ve insan sağlığına olan etkileri
hakkında bilgiler verilmiştir.
Anahtar keimeler: Sebzeler, Helmint yumurtaları, Tanı
GİRİŞ
Paraziter zoonozların önemli bir bölümünü helmintler
oluşturmaktadır (Orhun ve Ayaz,2006). İnsanlar her zaman
bu zoonoz patojenlere maruz kalmıştır ve bu maruziyet
özellikle hayvanlarla bir arada yaşamaya başladıkları
sürelerden itibaren daha da artmıştır. İnsanlar hayvanları
yetiştirmeye ve evcilleştirmeye başladıklarından beri
farkında olmadan hayvan kaynaklı patojenleri de evlerine
almaya başlamışlardır (Omurtag, 2010). Yurdumuzun
değişik bölgelerinde farklı araştırmacılar tarafından yapılan
benzer çalışmalarda parazitlerin görülme oranları yönünden
farklılıkların olduğu anlaşılmaktadır (Saygı,1992; Suay ve
Elçi,1995). Sebzelerin patojenlerle kontamine olmasının en
önemli nedenleri tarımsal sulamada kullanılan atık su ve
ekili alanlarda dolaşan hayvanlardır (Ozan, 2007).
Tüketilmek üzere satın alınan sebzelerin doğru yıkama
metodları ve yine yıkamada kullanılan suyun kalitesi insan
sağlığını yakından ilgilendirmektedir (Bergstrom ve
Langeland,1981; Guilherme ve ark.,1999; Kozan ve
ark.,2005; Öbek.,2007; Takayanagui ve ark .,2000).

Parazit topluluklarından özellikle helmintler (trematod,
cestod, nematod) insanlarda ve hayvanlarda önemli hastalıklar
oluşturmaktadır
(Cantoray,1984;
Öbek,2007).
Gıda
güvenliğini doğrudan ilgilendiren helmintler, çok çeşitli
gıdalarda bulunurlar (Nichols ve Simith,2002; Orlandi ve
ark.,2002; Ozan,2007). Bu gıdalara örnek olarak yeşil
sebzeler (marul, tere, roka yeşil soğan, maydanoz, ıspanak)
verilebilir. 3. Dünya ülkelerin de gıda kaynaklı hastalıkların
çoğunlukla görülmesinin nedenleri arasında, yaş sebze ve
meyveler ile kirli suyun önemli bulaşma yolu olduğu
belirtilmektedir. Çiğ olarak tüketilen yeşillikler ve sebzelerin
helmint yumurtaları ile kontaminasyonunu nedeniyle insan
sağlığında önemli sağlık sorunları oluştururlar (Ozan,2007;
Erdoğrul veŞener,2005; Guilherme ve ark.,1999; Kozan ve
ark.,2005; Takayanagui ve ark .,2000). Tarımda kullanılan
atık sular her ne kadar bitkilerin gelişimi için gerekli olan
besin maddeleri bakımından oldukça zengin olsa da hem insan
ve hayvan hem de çevre sağlığını tehlikeye sokabilecek
helmint ve protozoonların içinde bulunduğu pek çok patojen
mikroorganizmayı da içerebilmektedir (Ayres,1992;
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Bolbol,1992; Kozan,2016; Toze,1997). İnsan ve hayvan
dışkısıyla bulaşmış atık sularla sulanarak yetiştirilen
bitkileri tüketenler ile bu suların kullanıldığı tarım
arazilerinde çalışan işçilerin büyük risk altında olduğu
kaydedilmiştir (Ayres,1992; Kozan ve ark.,2007).
İçme sularına kanalizasyon ve nehir sularının karışması,
kirli sularla bahçelerin sulanması ve bunlardan toplanan
sebze ve meyvelerin iyi yıkanmadan tüketilmesi, ve bu kirli
sularla sulanan sebze ve meyvelerle beslenen hayvanların
etlerinin yeteri kadar pişirilmemesi sonucu ortaya çıkan gıda
kaynaklı protozoon enfeksiyonları insan sağlığını olumsuz
yönde etkilemektedir (Terzi,2005).
Çiğ olarak tüketilen sebzelerin tüketilmeden önce çok
iyi bir şekilde temizlenmesi insan ve halk sağlığı
bakımından önemlidir (Gülmez ve ark.,2006). Gıda
kaynaklı hastalıkların başlıca kaynağı olarak hayvansal
gıdalar sayılmakla birlikte sebze, meyve ve bunlarla
hazırlanan diğer gıdaların da hastalık insidenslerinde önemli
yeri vardır (Gülmez ve ark.,2006; Hitchins,1992).
YAYILIŞ
Helmintler birçok basamakdan sonra en son
konaklarına ulaşırlar. Temas ile bulaş ise nadir olarak
görülmektedir. Hayvan ve insan dışkısıyla veya toprak ile
kirlenmiş gıdaları tüketen kişilerde infeksiyon sonucunda
Ascariasis, Trichuriasis gibi helmintiyoz hastalıklar
oluşabilir. Bazı helmintler gıda maddeleriyle insanlara
bulaşırlar. Çiğ yenen sebze ve meyveler insan ve hayvan
dışkısıyla kirlenmiş toprak veya suyla eller aracılığıyla
Ascaris lumbricoides gibi helmintlerin yumurtaları ile
bulaşabilirler. Helmint ve parazitlerin bulaşmasında ortam
koşullarının büyük etkileri bulunmaktadır. Hijyen
bakımından uygun olmayan ortamlar bulaşmayı büyük
oranda kolaylaştırır. Açıkta bulunan dışkıların, gübre olarak
kullanıldığı alanlarda da bulaşma kolaylaşır. İçme ve
kullanma suyunun kirlenmiş olması da bulaşmada
önemlidir (Çetin ve ark.,1985).
Dünyada milyonlarca insan paraziter hastalıklarla
enfektedir. Bu parazitler insan sağlığı ve tarımda önemli
ekonomik kayıplara neden olmaktadır (Guerrant ve
ark.,2002; Ozan ,2007; Roberts ve ark.,1994; Robertson ve
Gjerde.,2001). Parazitlerin hayvanlara bulaşması; bu
hayvanların, helmint yumurtalarıyla kirlenmiş otları
tüketmesi veya kontamine suları içmesiyle olmaktadır. Bu
durumda bu hayvanların etlerini ve sütlerini tüketen
insanlar parazitlerle enfekte olurlar (Öbek,2007; Unat ve
ark.,1995). Trematodlardan Dicrococelium türü insan
barsaklarında, safra yolunda da, karaciğerinde, akciğerinde
parazit olarak yaşayabilirler ve buralarda hastalıklara
sebebiyet verirler (Öbek,2007; Unat ve ark.,1995).
Nematodların larva ve erişkin şekli insanlarda paraziter
olarak yaşayabilmekte, böylece çeşitli paraziter hastalıklara
neden olmaktadır. Nematod türleri insanlara sindirim yolu
ile veya deriyle bulaşırlar. Kirlenmiş meyve ve sebzeler
aracılığı ile vücuda girerler ve mide, bağırsaklara yerleşirler
(Öbek,2007; Unat ve ark.,1995). Tablo1’de Ülkemizde
paraziter enfeksiyonların bölgelere göre prevalansı
verilmiştir.
Tablo1: Ülkemizde paraziter enfeksiyonların bölgelere
göre prevalansı

Hayvansal kaynaklı patojenler, nadiren gıda yoluyla
insanlara bulaşarak hastalıklara sebep olmaktadır. Viral
patojenlerde gözlenen yaygın bulaş şekli ise, gıda veya su
olup bunlar aracılığıyla insanlarda hastalık oluşturmasıdır
(Amahmid ve ark.,1999; Li ve ark.,2005; Omurtag ,2010).
Taenia saginata türünün erişkinleri insanların yalnızca
incebağırsağında yaşarken, larvaları olan Cyticersus bovis
sığırlarda bulunur (Soulsby.,1982). Enfekte bireylerin
dışkıları ile dışarı atılan ya da kendi aktif hareketleriyle
anüsten dışarı çıkan yumurtaların etrafa saçılmasıyla ve
sığırların bunlarla kontamine otları yemesiyle sığırlara geçer.
İnsanlar çiğ veya az pişmiş etleri tüketerek bu enfeksiyona
yakalanırlar (Crompton,1999; Kozan,2016; Soulsby,1982).
Trichuris trichiura, türü toprağı nemli, rutubetli tropikal
ve subtropikal iklim kuşaklarında bölgelerde genellikle
görülür. İnsan dışında olabilen konağı bulunmamaktadır.
Hafif infeksiyonları genellikle asemptomatiktir. Genellikle
ağır
seyreden
infeksiyonlarda
kliniksel
belirtiler
görülmektedir (Korkmaz ,2006).
Strongyloides stercoralis diğer barsak nematodlarına göre
nadir olarak görülmesine karşın ölümcül enfeksiyonlara
neden olabilir. Ölüm özellikle immünitesi baskılanmış
hastalarda ortaya çıkar (Gül ve Nazlıgül,2008; Özcan ve
ark.,1992). Dünyada tropikal ve suptropikal iklim kuşaklarına
özgü olup da Türkiye'de sporadik belirtilere rastlanılır.
İnsanlar bu enfeksiyonu deriden filariform larvanın geçmesi
ile almış olur. Uzun silindir şeklindeki larvalar (630 μm
uzunluğunda 16 μm genişliğinde) belirli bir süre veya
günlerce toprak üstünde veya su altında yaşarlar (Gül ve
Nazlıgül,2008). Tablo 2’de değişik gıdalarda bulunan
helmintler verilmiştir.
Tablo 2. Değişik gıdalarda bulunan helmintler
(Doyle.,2003; Ozan .,2007)
Gıda
Maddeleri
Sığır eti
Domuz eti
Diğer
etler
Süt
Balık
Yengeç,
Karides
İstiridye,
Midye
Salyangoz
Kalamar
Meyve,
Sebze
(çiğ)
Su

Nematodlar

Cestodlar

Trichinella
Trichinella
Trichinella
Trichinella
panter, mors,
(ayı, at, yaban
domuzu)
Gnathostoma
(kurbağa, yılan)
Anisakis
Gnathostoma
Gnathostoma

Taenia saginata
Taenia solium
Taenia asiatica

Angiostrongylus
Anisakis
Angiostrongylus
Ascaris
Ascaris
Gnathostoma

Trematodlar

Paragonimus
(yaban
domuzu, gine
domuzu)

Diphyllobothrium

Clonorchis
Paragonimus

Taenia solium
Echinococcus,
Taenia multiceps
Echinococcus

Fasciola
Fasciolopsis
Fasciola
Fasciolopsis

İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMİ
Helmintler insanlarda kan, bağırsak, karaciğer, dalak,
akciğer, beyin ve deri gibi çeşitli doku ve organlara
yerleşmektedir. İnsanlara bulaşması kirli su, toprak ve
sebzelerin tüketilmesiyle olmaktadır. Helmint türleri en çok
bulunduran sebzeler yeşil ve geniş yapraklı olanlarıdır.
Ayrıca Taenia spp. yumurtaları tüm yeşil sebzelerde
gözlenmiştir (Ozan, 2007).
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TANI
Helmintiyaz veya helmintoz olarak bilinen helmint
hastalıklarının kesin tanısı; parazitoloji laboratuarlarında
gerçekleştirilen
mikroskopta
inceleme,
kato-katz
yönteminin uygulanması, çoklaştırma (konsantrasyon),
selofanlı lam yöntemleri gibi çeşitli testlerle yapılmaktadır.
Bu hastalıklardaki kliniksel bulguların çeşitleri fazladır ve
helmintoz testlerin gerçekleştirilmediği durumlarda hastalık
bulguları farklı hastalıklara ait bulgularla kolaylıkla
karıştırılabilmektedir. Helmint infeksiyonlarının etiyolojik
tanısında kullanılan deri kazıntısı, balgam, dışkı, tırnak içi
maddeleri, perianal bölgelerden alınan toplanmış maddeler,
kan, safra salgısı, duodenum sıvısı, idrar örneklerinden ve
biyopsi ile lenf düğümünden ya da deride nodüllerden
alınan numunelerden faydalanılır. Örneklerde görülen
yumurtalarda, larva veya erişkinler uygun görülen
yöntemlerle toplanırlar ve kendi özelliklerine göre
tanımlanırlar. Dışkı örneklerinin incelenmesi yapılırken;
mikroskopta inceleme, kato-katz yönteminin uygulanması,
çoklaştırma (konsantrasyon), selofanlı lam yöntemleri
kullanılır (Çetin ve ark.,1985). Kılkurdu enfeksiyonundaki
teşhislerin konulması yumurtaların veya erişkinlerinin
görülmesiyle olur. Dışkının direk olarak incelenmesinde ilk
olarak yumurtalar pek gözlenmeyebilir. Bu yüzden selofan
bandı yöntemi genellikle tercih edilir. İşlem yapılırken
genellikle sabahları defekasyon öncesi ve anal bölge
temizliğinden önce yapılması gerekir (Gül ve
Nazlıgül,2008).
Helmint yumurtaların tespiti için;
yıkanmış ve
yıkanmamış 200’şer gramlık yeşil salata örnekleri 1,5 litre
deterjan solüsyonu (%1 sodium dodecyl sulphate ile %0,1
Tween 80) içerisine alınır (Adanır ve Taşçı,2013; Kozan ve
ark.,2005; Okutan ve ark.,2007; Ozan ,2007).
Helmintlerin araştırılması sırasında kültür yönteminden
yararlanılmaktadır. Özellikle nematod larvalarının
dışkılardan izole edilip ve larva türlerinin tanısında
kullanılan bu yöntem ucuz ve basittir ve birçok laboratuvar
tarafından rutin olarak uygulanılır (Ross ve Taylor, 1994).
Yeşil salata malzemelerindeki helmint varlığı ise
konsantrasyon
ve
ışık
mikroskobu
yöntemiyle
belirlenebilmektedir (Adanır veTaşçı,2013; Altekruse ve
ark.,1997; Asano ve ark.,1996).
Dışkı içerisinde helmint yumurtalarının bulunması için
uygulanan çöktürme tekniği ve Teleman tekniğidir. Sebebi
ise eter ve asitlerin bir arada kullanılması ile mukuslu ve
yağlı maddelerin önlenmesi ve helmint yumurtalarının bir
arada bulunmasını sağlamaktır. Helmint yumurtalarının
tanısında onların kapaklı olması veya kapaksız biçimde
olması etken olur (Çetin ve ark.,1985). Kapaklı bir yumurta
görüldüğü zaman bu bir Trematoda ya da Sestodların
Pseudophyllidea üst takımına ait bir yumurtadır denilebilir.
Kapaksız olan yumurtada ise, altı çengelli embriyon
taşıyorsa sestodlardan Cyclophyllidea üst takımına,
normalden fazla çengel taşıyorsa akantosefallere aittir
diyebiliriz. İnsanda hastalık oluşturan helmintler
yumurtalarının özel şekilleri tanı koymada büyük
kolaylıklar sağlarlar (Çetin ve ark.,1985).
Ascariasis çok sayıda yumurta ürettiklerinden doğrudan
dışkı incelemesi tanı için genelde yeterli olur. Yumurta
dışkı ile atıldığında içinde henüz segmentasyon oluşmamış
ve larva gelişmemiştir. Döllenmiş, döllenmemiş ve
dekortike olmuş yumurta olmak üzere üç tip yumurta
dışkıda görülebilir (Korkmaz,2006; Muller,2002; Sarinas
ve Chitkara,1997).
Dışkının mikroskobik incelenmesinde karakteristik
limon şeklinde yumurtaların varlığı teşhisin kolay olmasını
sağlar. Eozinofili görülmesi pek belirgin değildir (Gül ve
Nazlıgül,2008). Dışkı laboratuvara geldiğinde önce
makroskobik incelenmesi yapılır. İntestinal askoryozun
teşhisinde sadece laboratuvarda dışkıda helmintin

yumurtasının gözükmesidir. Askoryozun intestinal evresinde
eozinofili görülmesi pek görülmez (Fleury ve ark.,2003; Gül
ve Nazlıgül,2008). Trichuriaisis tanısında infeksiyonun en
önemli belirtisi olarak dışkı içerisinde limon şeklinde
kahverengi kabuklu yumurtalarının görülmesidir. Dışkı
içerisinde yumurta araştırılması infeksiyonlarda direk yapılır.
Fakat hafif infeksiyonal durumlarda yoğunlaştırma yöntemi
veya Kato-Katz yayma yöntemi kullanılır (Çetin ve
ark.,1985).
Helmintiyaz hastalarında tedavide genellikle etiyolojik
tanının ve teşhisin görülmesi gereklidir. Sebep olan helmint
türlerine göre farklı teşhis ve tedavi yöntemleri kullanılır;
helmint türlerine etkili olan ilaçlar ayrı ayrıdır. Bazı
durumlarda aynı hastada farklı helmintler bir arada
gözlemlenebilir ve bu helmintlerin tedavisi bir ilaçla
giderilemez. Bu yüzden ilaçlardan hangisinin erken
verileceğine karar verilmelidir (Çetin ve ark.,1985).
Strongyloidiasis stercoralis in kesin tanısında dışkı yada
duodenal sıvısı içerisinde rhabditoid larvasının gözükmesiyle
teşhis konulur. Baermann konsantrasyon yöntemiyle dışkı
içerisinde larvanın gözükme oranı arttırılır. Direk mikroskop
incelenmesinde görülmeyen durumlarda özellikle agar plak
tekniği ve dışkı kültür tekniği kullanımı görülür. Hassasiyeti
ve özgüllüğü % 95 oranında olabilen serolojik yöntemlerle
parazitlere karşı olma durumda olan antikor çeşitleri araştırılır
(Keiserve Nutman,2004; Korkmaz,2006; Muller,2002).
Bazı helmint hastalıklarının tedavisinde kandan
yararlanılır. Gün içerisinde belirli saatlerde, mesela belirli
evrelerde olan mikrofilaryalar için 2 ile 22 saatleri arasında,
periyodik olmayanlar içinse öğle vakitlerinde, parmak
uçlarından veya kulak uçlarından alınan kan örnekleri lam
üstüne konularak ve üstü lamel ile kapatılarak mikroskopta
gözlenir. Kan numunesinden alınan örnekle yayma
preparasyonda hazırlanılabilir. Her durumda da hazırlanan
örneklerde, Wuchereria bancrofti ve Loa loa gibi helmint
türlerinin kurtlarından olan mikrofilaryalar görülür (Çetin ve
ark.,1985).
Taenia saginata çiğ et tüketiminin fazla olduğu bölgelerde
daha fazla görülen zorunlu insan parazitleridir
(Crompton,1999; Korkmaz,2006; Wakelin,2000). Olguların
çoğu genellikle semptomsuzdur. Genellikle dışkı içerisinde
veya iç çamaşırda hareketli halkaların görülmesiyle
infeksiyon oluştuğu görülür. Bazı hastalarda ise diyare,
bulantı ve kilo kaybı görülebilir (Anonymous,2004;
Korkmaz,2006; Perera ve ark.,1970).
Karaciğer içerisinde ve duodenum içerisinde bulunan
helmint yumurtaları gaita dışından başka, safra sıvısı,
duodenumda sondaj yardımıyla elde edilen muayene maddesi
içerisinde, santrifüjde çevirilir ve en son araştırılır (Çetin ve
ark.,1985).
Hymenolepiasis insandan insana bulaşabilen sestod
örneğidir. Bu sebeple dünyada yaygın olarak görülen şerit
olarak değerlendirilir. Tropikal iklimlerde yaygındır.
Çocuklarda daha çok görülür (Jong,2002; Molins ve
ark.,2001; Wakelin,2000). Tanısı konulurken dışkı içerisinde
altı çengelli ve polar filamentli yumurtaların gözlenmesiyle
olur. Dışkı araştırılması tekrar edildiğinde ya da yüzdürme
yönteminin kullanılmasıyla, yumurtaların görülme olasılığı
artar. Yüksek eozinofili genellikle görülebilir (Anonymous,
2004; Korkmaz, 2006; Wakelin,2000).
ENFEKTE PARAZİTLERDEN KORUNMA YOLLARI
Gıda ve suyun kirlenmesini gidermek amacıyla insan ve
hayvan atıklarının yok edilmesi ağız yoluyla bulaşabilen
parazit enfeksiyonlarının giderilmesinde önemli bir
durumdur. Gelişmekte olan ülkelerdeki atıklar tarımsal alanda
gübre olarak kullanılmaktadır (Akyol,2001; Doyle,2003;
Ozan,2007). İçme ve kullanma sularının, çiğ olarak tüketilen
sebzelerin insan dışkısı ile temasının önlenmesi oldukça
önemlidir (Kozan ve ark.,2005; Özcel,2007).
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Çiğ sebzelerin ve meyvelerin iyice yıkanması
parazitlerin kist, ookist ve yumurtalarını ortadan
kaldırabilir, ancak yapraklı sebzelerin ve kabuksuz
meyvelerin yeterince temizlenmesi zordur (Doyle,2003;
Ozan,2007). İnsanlar hijyen hakkında eğitilmeli, halkın
parazit hastalıklar hakkında televizyon ve gazete, dergiler
tarafından sürekli olarak bilgilendirilmesi sağlanmalıdır
(Ozan,2007).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Yurdumuzun bazı yerlerinde araştırmacıların yapmış
olduğu çalışmalarda, parazitin gözükme olasılığı tarafından
farklı sonuçlar oluştuğu anlaşılır. Bu farklılığın oluşumunda
örneklerin incelenmesinde, kullanılan yöntemlerin farklı
olması ve uygulanmasının farklı olması, incelenmeye tabi
tutulan grubun gelenek ve adetlerinin, eğitim düzeyinin,
yeme alışkanlıklarının ve yaşam standartlarının farklı
olması ve parazitlerin farklı coğrafik yerlere dağılmasına
bağlı olduğu anlaşılır (Saygı,1992; Tecer ve ark.,2000;
Suay ve Elçi,1995).
Sonuç olarak, bu konuda yapılan çalışmalar
göstermektedir ki, yaş sebze ve meyveler insanlara
patojenlerin
yanında
helmint
enfeksiyonlarının
bulaşmasında büyük rol oynamaktadır. Sebze ve
meyvelerin çiğ ya da az pişmiş olarak tüketimi bu gıdalarla
insanlara çeşitli helmint hastalıklarının bulaşma riskini
oluşmaktadır. Bu nedenle çiğ olarak tüketilen sebze ve
meyvelerin çok iyi yıkanması helmint hastalıklardan
korunmada oldukça önemlidir (Kozan ve ark.,2005).
Yapılan çalışmalar sonucu gerek ülkemizde, gerekse diğer
ülkelerde çiğ olarak tüketilen sebze veya meyvelerin
mikrobiyolojik kalitelerinin iyi olmadığı ve önemli sağlık
sorunlarına neden oldukları veya olabilecekleri sonucuna
varılmış ve rapor edilmiştir (Arıcı ve ark.,2003; Ayçiçek ve
ark.,2004; Gülmez ve ark.,2006; Solomon ve ark.,2003).
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