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ABSTRACT: In this study, extracts of garlic bulbs and cinnamon bark were made 

using three solvents, which are 95% ethanol, acetone, and water. The chemical 

composition of the part used in the study for these plants was studied. The phenolic 

compounds were estimated by HPLC device, as well as evaluating the antimicrobial 

activity of these extracts at concentrations (50, 100, 200). , 400 mg / ml) and its inhibitory 

effect on pathogenic tuberculosis against three strains of Gram-positive bacteria: 

Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, and Streptococcus and three strains of Gram-

negative bacteria: Escherichia coli, Salmonella typhi and Shigella  , as well as two fungi : 

Aspergillus niger and Aspergillus flavus.   

The results showed that the chemical composition of the garlic plant bulbs contains total 

phenols 61.4, 48.6, 10.8 mg /  g, total flavonoids 4. 18, 11.6, 8.3 mg  /  g  and the cinnamon 

bark contains phenols 54.4, 47.5, 12.2 mg  /   g, total flavonoids 13.3, 10.9, 8.8 mg  / g. 

The results of the phenolic compounds by HPLC showed that the garlic bulbs contain 15 

phenolic compounds, the most important of which are catechol 35.33 and Coumaric acid 

34.40 mg / kg, the cinnamon bark contains 7 phenolic compounds, the most important of 

which is cinnamic acid 96.92, Ellagic acid 32.37 mg / kg. 

Garlic extracts showed the maximum inhibitory zone diameters against (Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus and Bacillus cereus, respectively) while the same extracts 

recorded the lowest diameters of the inhibitory zone against (Salmonella typhi and 

Shigella and Streptococcus respectively). Garlic extracts showed the anti-fungal effects 

(ethanol, acetone, water) the maximum inhibitory zone diameters against (Aspergillus 

flavus and Aspergillus niger, respectively) while the same extracts recorded the lowest 

inhibitory zone diameters against (Aspergillus niger and Aspergillus flavus, respectively 

). 

Cinnamon extracts showed the maximum inhibitory zone diameters against (Escherichia 

coli, Salmonella typhi, and Staphylococcus aureus, respectively) while the same extracts 

recorded the lowest diameters of the inhibitory zone against (Streptococcus, Shigella, 

and Bacillus cereus, respectively). While the same extracts recorded the lowest 

diameters of inhibitory zone against (Aspergillus niger and Aspergillus flavus), 

respectively. 
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 دراسات كيميائية حيوية عمى بعض النباتات الطبية  عنوان الرسالة:
 سمير عبدالعظيم عبداهلل الصوفانى اسم الباحـث   :

 فى العموم الزراعية الماجستير  الدرجة العممية:

 كيمياء الحيوية الزراعيةال : القسم العممى

 41/7/0204تاريخ موافقة مجمس الكمية : 
 المنوفية جامعة الزراعة، كمية ،الحيوية  أستاذ الكيمياء محمد عبد السالم حبيبأ.د.  لجنة اإلشراف:

 المنوفية جامعة الزراعة، كمية ،الحيوية مدحت مصطفى أبو زيد أستاذ ورئيس قسم الكيمياءأ.د.   
 لعربىاالملخص 

% 59فــه هــذد الدراســة تــم عمــ  مستصمصــات لفصــوا الفــوم ولحــاء القرفــة باســتصدام فالفــة مــذيبات هــه ا يفــانو  
وا سيتون  والماء تم دراسة التركيب الكيميـائه لمجـزء المسـتصدم فـى الدراسـة للـذد النباتـات وتـم تقـدير المركبـات الفينوليـة 

 122، 022،  422،  92وكذلك تقييم النشاط المضاد لمميكروبات للذد المستصمصات بتركيزات )  HPLCبواسطة جلاز 
 Staphylococcusمــ  و وتيفيرهــا المفــبط لمســالت الممرضــة ضــد فالفــة ســال ت مــن البكتريــا موجبــ  الجــرام : /ممجـرام

aureus  ،Bacillus cereus  ، Streptococcusلب  الجرام:و فالفة سال ت من البكتريا سا Escherichia coli 
, Salmonella typhi, pecie  Shigell  وكذلك افنين من الفطر Aspergillus niger  ،Aspergillus flavus 

 . بطريق  ا نتشار
مجـم   ..42،   4..1،  44.1أظلرت النتائج أن التركيب الكيميائه لفصوا نبات الفوم  يحتـو  عمـى فينـو ت كميـ  

ــ     / ــى فينــو ت كميــ     /مجــم    8..،   44.4،  .4. 1جــرام ، فالفونيــدات كمي ــات القرفــة عم جــرام و يحتــوا لحــاء نب
 جرام  .  /مجم   ...،   42.5،  48.8، فالفونيدات كمي   جرام   /مجم   40.0،   17.9،  91.1

ــ  بواســطة جلــاز  ــائج المركبــات الفينولي ــات ا HPLCأظلــرت نت ــى  احتــواء فصــوا نب مركــب فينــولى أهملــا   49لفــوم عم
مركبـات فينوليـ  أهملـا حمـض  7ممجـرام / كجـم ، أحتـواء لحـاء نبـات القرفـة عمـى  81.12والكيوماريك  89.88الكاتيكو 

 ممجرام / كجم .80.87، حمض إيالجيك 54.50حمض السينامك 
ون ، الماء و أقصى أقطـار لممنطقـة المفبطـة  أظلرت مستصمصات الفوم التيفيرات المضادة لمبكتريا ) اإليفانو  ،  األسيت

عمى التوالى و بينمـا سـجمت نفـس  Escherichia coli ، Staphylococcus aureus، Bacillus cereu   ضد )
عمى التوالىو  Salmonella typhi)  ، Shigell، Streptococcus المستصمصات أق  أقطار المنطقة المفبطة ضد   

التيفيرات المضادة لمفطريات ) ا يفـانو  ، األسـيتون ، المـاء و أقصـى أقطـار لممنطقـ  المفبطـ   ، أظلرت مستصمصات الفوم
عمـى التـوالى و بينمـا سـجمت نفـس المستصمصـات أقـ  أقطـار  Aspergillus flavus  ،Aspergillus nigerضـد )  

 ، عمى التوالى و . Aspergillus niger  ،Aspergillus flavusالمنطق  المفبط  ضد )
أظلرت مستصمصات القرفة التيفيرات المضادة لمبكتريا ) اإليفانو  ،  األسيتون ، الماء و أقصى أقطار لممنطقة المفبطة  

عمـى التـواله و بينمـا سـجمت  Escherichia coli ، Salmonella typhi  ،Staphylococcus aureus ضـد )
عمـى  Streptococcus ،Shigella ،Bacillus cereus  فبطـة ضـد  )نفـس المستصمصـات أقـ  أقطـار المنطقـة الم

،     Aspergillus nigerالتـــوالهو ،  بينمـــا ســـجمت نفـــس المستصمصـــات أقـــ  أقطـــار المنطقـــ  المفبطـــ  ضـــد ) 
Aspergillus flavus عمى التوالى. و.         

 

  


