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ABSTRACT

Objectives: Gall oak (Quercus infectoria) is a species of 
tree belonging to fagaceae family and its galls has been 
used in the treatment of burn wounds traditionally. In this 
study, it is aimed to investigate the antimicrobial activity of 
the extract of oak galls on some microorganisms. 

Materials and methods: With using microdilution meth-
od, a solution which was obtained by boiling the galls was 
studied on 20 staphylococci, 20 Pseudomonas aerugino-
sa and 20 Candida albicans isolates which were obtained 
from various clinical samples and the values of minimum 
inhibitor concentration (MIC) were detected.

Results: At the end of incubation MIC50 and MIC90 val-
ues were determined as 0,5 and 1 µg/ml for staphylo-
cocci, 1 and 2 µg/ml for Pseudomonas, 2 and 2 µg/ml for 
Candida, respectively. 

Conclusion: As a result, we concluded that galls of 
Q.infectoria has antimicrobial effect on common factors 
of burn wound infections. Larger studies about the anti-
microbial and antiinflamatorial activity and in vivo effect 
of topical treatment of Q.infectoria will obtain more ac-
curate data about using this plant in the treatment of burn 
wounds. 
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ÖZET

Amaç: Mazı meşesi (Quercus infectoria), fagaceae famil-
yasından geniş tepeli bir ağaç türü olup gal denilen to-
humları halk arasında yanıklı hastaların tedavisinde kul-
lanılagelmektedir. Bu çalışmada mazı meşesi gal tohumu 
ekstraktının bazı mikrorganizmalar üzerindeki antimikro-
biyal etkisinin araştırılması amaçlandı. 

Gereç ve yöntem: Gal tohumlarının kaynatılmasıyla 
elde edilen solüsyon mikrodilüsyon yöntemi kullanılarak 
çeşitli klinik örneklerden izole edilen 20 stafilokok, 20 
P.aeruginosa ve 10 Candida albicans suşu üzerinde de-
nendi ve minimal inhibitör konsantrasyon (MİK) değerleri 
saptandı.

Bulgular: İnkübasyon sonunda MİK50 ve MİK90 değer-
leri sırasıyla stafilokok için 0,5 ve 1 µg/ml, Pseudomonas 
için 1 ve 2 µg/ml, Candida için 2 ve 2 µg/ml olarak belir-
lendi. 

Sonuç: Çalışmada Q.infectoria gal tohumlarının söz ko-
nusu yanık yarası enfeksiyon etkenleri üzerine antimik-
robiyal etkisi olduğu sonucuna varıldı. Q.infectoria’nın 
antimikrobiyal ve anti-inflamatuar aktivitesi ve topikal kul-
lanımının in vivo etkileri ile ilgili yapılacak geniş çalışma-
lar söz konusu bitkinin yanık yarası tedavisinde kullanımı 
konusunda daha sağlam bilgiler sağlayacaktır.

Anahtar kelimeler: Quercus infectoria, mazı meşesi, gal 
tohumu, antimikrobiyal aktivite

GİRİŞ

Mazı meşesi (Quercus infectoria), fagaceae famil-
yasından, 12 metreye kadar boy, 80 santimetreye 
kadar çap yapabilen geniş tepeli bir ağaçtır. Mazı 
meşesinin tohumlarında “gal” denilen bir beslen-
me tabakası bulunmaktadır. 1 Gallerden elde edilen 

başlıca ürün tannik asittir (tanin). Bu madde insek-
tisit yapımında kullanılmaktadır. 2 Mazı meşesi halk 
arasında yanıklı hastaların tedavisinde kullanılagel-
mektedir. Galler toz haline getirilip yanık bölgesine 
doğrudan tatbik edilmekte ve bu uygulama düzenli 
aralıklarla yapılmaktadır. Sonuçta yanık yarasının 
iyileştiğinin gözlendiği söylenmektedir. 3,4
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Çalışmamızda mazı meşesi gal tohumlarından 
faydalanarak bazı mikroorganizmalar üzerindeki 
antimikrobiyal etkisini araştırmayı amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEM

Bu çalışma Siirt Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji 
Laboratuvarı’nda yapılmıştır.

Mikroorganizmalar
Çalışmaya Siirt Devlet Hastanesi poliklinik ve ser-
vis hastalarından alınan çeşitli klinik örneklerden 
elde edilen 20 adet stafilokok (5 Metisilin Duyarlı 
Staphylococcus aureus, 5 Metisilin Dirençli Stap-
hylococcus aureus, 5 Metisilin Duyarlı Koagülaz 
Negatif Stafilokok ve 5 Metisilin Dirençli Koagülaz 
Negatif Stafilokok), 20 adet Pseudomonas aerugi-
nosa ve 10 adet Candida albicans izolatı ile Stap-
hylococcus aureus ATCC (American Type Culture 
Collection) 25923 ve Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 27853 standart suşları dahil edildi. Bakteriler 
kanlı agara, C.albicans suşları ise Saboraud Deks-
troz Agar besi yerine ekilerek 37°C’de bir gece in-
kübe edildi. Çalışma yapılmadan hemen önce 0,5 
McFarland bulanıklıkta bakteri solüsyonları hazır-
landı.

Anti-mikrobiyal solüsyonu
Q.infectoria gal tohumları ezilerek toz haline ge-
tirildi. Daha önceden tarif edilmiş olan yöntemle 5 

distile su içinde 100°C’de 60 dakika olmak üzere 
kaynatılarak çözdürüldü. Sıcak solüsyon bitki kalın-
tılarından arındırılmak için süzüldü. Sterilizasyon 
amacıyla 0.45 μm’lik membran filtreden geçirildi.

Besi yeri
CLSI (The Clinical and Laboratory Standards Ins-
titute) 2010 kriterlerine göre antibiyotik duyarlılık 
testlerinde standart olarak önerilen Müller-Hinton 
sıvı besi yeri kullanıldı. 6 Besi yeri çalışma yapıla-
cağı gün hazırlandı.

Yöntem
Minimal inhibitör konsantrasyonu (MİK) değerle-
ri CLSI kriterlerine göre mikrodilüsyon yöntemi 
kullanılarak belirlendi. 6 Mikro plaklar kullanılarak 
kuyucuklara 100 µl besi yerleri konuldu. Üzerlerine 
bitki solüsyonu 128 µg/ml’den 0,25 µg/ml’e kadar 
dilüe edilerek eklendi. Hazırlanmış olan mikroorga-
nizma solüsyonları, her bir kuyucukta yaklaşık 5 x 
105 bakteri olacak şekilde dilüe edilerek 10’ar µl 
kuyucuklara ekildi. Her bir seride birer adet besi 
yeri kontrolü ve üreme kontrolü kuyucukları bulun-
duruldu.

Mikroplak 37°C’de 24 saat inkübe edildi. İnkü-
basyon süresi sonunda üremeler açısından incelendi 
ve her bir mikroorganizma için üremenin görüldüğü 
en düşük ilaç konsantrasyon değeri minimal inhibi-
tör konsantrasyon (MİK) değeri olarak belirlendi.

BULGULAR

Uygulanan mikrodilüsyon yöntemi ile Quercus in-
fectoria galinden elde edilen çözeltinin MİK50 ve 
MİK90 değerleri Tablo-1’de gösterildi. Staphylo-
coccus aureus ATCC 25923 için 1 µg/ml, Pseudo-
monas aeruginosa ATCC 27853 için ise 2 µg/ml 
olarak değerlendirildi. Q.infectoria’nın çalışmada 
kullanılan iki bakteri ve bir mantar türüne karşı et-
kili olduğu gözlendi (Tablo 1).

Tablo 1. Çalışmaya alınan izolatların MİK değerleri

Mikroorganizmalar İzolat sayısı MİK50 (µg/ml) MİK90 (µg/ml)

Stafilokok izolatları 20 0,5 1

Pseudomonas aeruginosa izolatları 20 1 2

Candida albicans izolatları 10 2 2

TARTIŞMA

Mazı meşesi olarak bilinen Q.infectoria galleri halk 
arasında yanıklı hastaların tedavisinde kullanılagel-
mektedir. Gal tohumlarının toz haline getirilip yanık 
bölgesine doğrudan tatbik edilmesi sonucunda yanık 
yarasının iyileştiğinin gözlendiği söylenmektedir. 3,4 

Bitki ekstraktlarında tanin maddesinin antimikrobi-
yal etkisi olduğu 7 ve Q.infectoria’nın yüksek mik-
tarda tanin maddesi içerdiği 8 bildirilmiştir.

Çalış ve ark.5 2009 yılında B.megaterium, 
B.subtilis, P.aeruginosa, S.epidermidis, B.cereus, 
P.aeruginosa, S.sonnei, Salmonella spp., S.aureus 
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ve E.coli türü bakterilerin standart suşlarıyla yap-
tıkları ve disk difüzyon yöntemini kullandıkları ça-
lışmada Q.infectoria’dan elde edilen kumaş boyası-
nın sözü geçen tüm bakterilere karşı etkili olduğunu 
bildirmişlerdir. Singh ve ark. 9 2005’te disk difüz-
yon yöntemini kullanarak yaptıkları çalışmada söz 
konusu bitkinin test edilen tüm mikroorganizmalara 
karşı etkili olduğunu rapor etmişlerdir. Gupta ve 
ark. 10 2004 yılında yine disk difüzyon yöntemini 
kullanarak tamamlayıp yayınladıkları araştırmada 
Q.infectoria’nın Escherichia coli, Klebsiella pneu-
monia ve Proteus vulgaris türü bakterilerin standart 
suşlarına karşı antimikrobiyal aktivitesinin oldu-
ğunu bildirmişlerdir. Fredelina ve Fan 11 2005’te 
mikrodilüsyon yöntemiyle yaptıkları çalışmada 
Q.infectoria’dan elde edilen aköz ve aseton eks-
traktlarının Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
epidermidis, Bacillus subtilis, Salmonella typhimu-
rium ve Pseudomonas aeruginosa standart suşlarına 
karşı etkili olduğunu rapor etmişlerdir. 

Sonuç olarak, çalışmamızda Q.infectoria bitki-
sinin üç farklı mikroorganizmaya karşı MİK değer-
leri araştırılmıştır. Sonuç olarak söz konusu bitkinin 
test edilen mikroorganizma türlerine karşı antimik-
robiyal etkisinin bulunduğu gözlenmiştir. 

Q.infectoria’nın antimikrobiyal ve anti-infla-
matuar aktivitesi ve topikal kullanımının in vivo 
etkileri ile ilgili yapılacak geniş çalışmalar özellikle 
yanık yarası tedavisinde kullanımı konusunda daha 
sağlam bilgiler sağlayacaktır.
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