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ABSTRACT 
    MgO nanoparticles were prepared by using sol-gel technique, the MgO nanoparticle was pure 
and chemically homogeneous, the determination of physio-chemical characterization of MgO 
nanoparticles showed standard techniques.  
MgO nanoparticles were used in study their ability to inhibit the growth of E. coli, pseudomonas 
aeruginosa, S. aureus, Candida albicans were found that MIC was studied by MTT assay in 
presence of different MgO nanoparticles concentrations for 24 hour, the results showed that 40 
μg/ml of MgO nanoparticles was effective for E.coli and pseudomonas aeruginosa, 20 μg/ml and S. 
aureus while Candida albicans inhibited with 30 μg/ml. 
   The shelf-life of MgO determined by agar plate methods MgO nanoparticles showed highly 
effective against selective pathogens by preventing the growth of gram positive and negative 
bacteria to more than 40 days and 21 days for fungi and this could significantly enhance microbial 
safety and extend the shelf-life of foods. 
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 التأثير التثبيطي لمركب أوكسيد الماغنيسيوم النانوي في مجال المايكروبي
  الخالصة

جل وقد امتازت المادة المحضرة بنقاوتھا وتجانسھا  -قنية الصلتتحضير مسحوق اوكسيد المغنسيوم الناوي تم ب    
الطريقة كما تمت دراسة التاثير  الكميائي وقد اعتمدت الفحوصات الفيزيوكميائية لتحديد مميزات المركب المحضر بھذه

المثبط للنمو المايكروبي لمركب اوكسيد المغنسيوم النانوي ضد عدد من المسببات المايكروبية لتلف االغذية والتسمم 
بوجود تراكيز مختلفة من اوكسيد المغنسيوم النانوي   وحددالتركيز المثبط االدنى MTTباستخدام طريقة  الغذائي

 بتركيز ,Pseudomonas aeruginosa  S. aureusو  μg/ml 40عند تركيز  E.coliثبيط بكتريا واظھرت النتائج ت
20 μg/ml وCandida albicans   30بتركيز μg/ml  على النمو  تاثير اوكسيد المغنسيوم النانوي ت دراسةما تمك

لزيادة فترة صالحية المواد  ةكمادة حافضالمايكروبي مختبريا بطريقة االنتشار في الوسط الصلب عند استخدامھا 
م ومنع النمو يو 40وقد اوضحت النتائج قدرة اوكسيد المغنسيوم النانوي على منع النمو البكتيري لمدة تزيد عن  الغذائية

زيز االمن الغذائي وتمديد فترة صالحية الضوء على امكانية استخدامه لتع وقد سلطت ھذه النتائج يوم 21الفطري لمدة 
  معلبة.غذية الاال
  
  
  
  
  
  


