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 چکیده:

تواننددهندومیهایدهانجمعیتبسیارزیادیراتحتتأثیرقرارمیبیماری :مقدمه و هدف 

حاوی انگور هسته استکهعصاره گزارششده بگذارند. برسالمتعمومیشخصهمتأثیر

پاتوژن سرکوب توانایی ترکیبات این که است دارویی گیاهی باترکیبات مرتبط دهان های

بیماری الکلیهایقارچیراپوسیدگیو عصاره بررسیتأثیر اینمطالعه هدفاز هستند. دارا

برباکتریاسترپتوکوکوسموتانسوقارچکاندیداآلبیکنساست.(GSE)هستهانگور

 : ها مواد و روش

 Candida albicansو  Streptococcus Mutans ATCC1633دراینمطالعهازگونه

ATCC10231  تعیین با آنتیفونگالعصاره فعالیتآنتیباکتریالو گردید. وMICاستفاده

MBCاستفادهازروش باbroth macro dilutionموردبررسیقرارگرفت.عصارههسته

mg/ml52/0هایلولهآزمایشدرغلظت11انگوراستریلشدهدرداخل  mg/ml522 تا

     ازمیکروارگانیسمکشتدادهشدهدرداخلهرلولهقرار cfu/ml102ریختهشدومعادل

هادرگروهکنترلمثبتوگروهتحتساعتانکوباسیونمقایسهتعدادکلنی52گرفت.پساز

 تستگزارشگردید.tبهروشآماریspss 20  افزارتوسطنرمGSEتأثیر

بهعنوانحداقل mg/ml8بهعنوانحداقلغلظتمهاریوغلظتmg/ml5 :غلظتها یافته

 غلظت بود. موتانس استرپتوکوکوس باکتری برای کشندگی غلظتmg/ml25غلظت و

mg/ml22کاندیدا قارچ برای کشندگی غلظت حداقل و مهاری غلظت حداقل ترتیب به

آلبیکنستعیینگردید.

 گیری : نتیجه خاصیت انگور هسته عصاره بر توجهی قابل میکروبیال  S. Mutansآنتی

ATCC1633 غلظت در تنها عصاره این و داشته بر باال  ATCC10231 Candidaهای

albicans  .تأثیرداشتهاست 

انگورواژگان کلیدی:  هسته موتانس-عصاره استرپتوکوکوس کاندیدا-باکتری قارچ

 آلبیکنس



Abstract: 

Objective and aim : Oral diseases affect the majority of the 

population and can affect a person’s overall health. It is reported that 

grape seed extract contain phytomedicine  capable of  suppressing 

oral pathogens associated with caries or fungal diseases.The aim of 

this study is the assessment of grape seed extract antimicrobial and 

antifungal activity on Streptococcus Mutans and Candida albicans. 

Materials and Methods : The reference strains of S.M ATCC 1633 

and C.A ATCC 10231 used for this study. The antimicrobial and 

antifungal activity of the extract was examined by determining 

Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimal Bactericidal 

Concentration (MBC) using the macro broth dilution technique. The 

strelized GSE has been diluted in 11 tubes with 0/25 mg/ml to 256 

mg/ml concentrations and 10
6
 cfu/ml microorganism suspension 

added in each tubes. After 24h incubation comparison the number of 

colonies in the positive control group and the group affected GSE by 

paired test was performed. 

Results : 

2 mg/ml concentration considered as Minimum inhibitory 

Concentration and 8 mg/ml concentration considered as Minimum 

bactericidal Concentration for Streptococcus Mutans. MIC and MBC 

for Candida albicans was 32 mg/ml and 64 mg/ml respectively. 

Conclusion : 

GSE has significant antimicrobial activity against S.M ATCC 1633 

and the extract has the fungacidal effect only in high concentrations 

on Candida albicans ATCC 10231 

Key Words : Grape seed extract, Streptococcus Mutans, Candida 

albicans   
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