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Title of Research Project: 
“Using Specific Modulator Molecules to Develop Magnesium 

Homeostasis” 

 
Name of Investigator: Asaad Ismail Ahmad   Ph.D.  in Electrolyte and Mineral  Physiology. 

 

Hypothesis:     Using specific essential trace elements as modulator molecules to 

organize cellular bioavailability process of cellular depleted ions (magnesium and 

potassium), to maintain cell restorative response during health and disease status. 

 

اطعد اطماعيل احمد الى صناعت واطخخدام عالحاث حدًثت ًمكن جصنيفها في مجمىعخين الاولى . د.م.جىصل الباحث ا           

Antioxidant  والثاهيت Immune modulator .   من قبل ما 2008  ولؼاًت عام  2000اطخخدمت هره العالحاث للفترة من عام   

وجم , وكان منهم الاطاجرة والاطباء , حامعت بؼداد على بعض املخطىعين – اشسفت عمادة كليت الخمسيض  .  مخطىع300ًقازب 

حشير النخائج الى احخمال جاجير هره العالحاث في عمليت جطىز  .  جىجيق بعض النخائج من قبل املخطىعين في اطخمازاث خاصت

واهميت ذلك في عملياث  وجكيف الخالًا باججاه الخقليل من اشمت حاهصيت املؼنيظيىم والبىجاطيىم  داخل خالًا الجظم املخخلفت

وجم اخخباز , هىقش هرا املشسوع العلمي مع بعض املخخصين في بعض كلياث الطب والصيدلت بشكل زطمي.   الالخئام والشفاء

, ووصل املشسوع العلمي الى دائسة بساءاث الاختراع.   احد هره العالحاث في احد هره الكلياث بشكل اولي وكاهت النخائج حيدة

 ".”Clinical Trialsوجىقف عند فقسة الحاحت الى الاخخبازاث الظسيسيت  

     



  Immune "    حلقت دزاطيت في كليت الخمسيض واملىطىمت23/9/2012اطعد اطماعيل احمد في . د.م.قدم الباحث ا         

Modulator   " وكيف جىصلت احدي الشسكاث في , اكد فيها على اهميت هرا املىضىع واهخمام املؤطظاث العلميت العامليت به

وكرلك اهخمام العلماء في العقد ,  Allosteric Modulation  وصياػت فسضيت   Benzodiazepines الى جصنيع مسكباث   1960

  ودوزها املسجقب في حل الكئير من مشاكل الدماغ Neurosteroid   مثل   Endogenous Modulatorsالاخير في البحث عن  

زوبسث " وفاش الامسيكيان  ,   لخؤكد اهميت هرا املىضىع2012هرا وحاءث حائصة هىبل للكيمياء لعام .   الباجىلىحيت والنفظيت

   بجائصة هىبل للكيمياء جثمينا لجهىدهما في هرا املىضىع 10/10/2012في "  ليفكىفيتز و بسيان كىبيلكا 

.   واهميت هره البحىث في املظاعدة على جصنيع ادويت حدًدة"  جفاعل مظخقبالث خالًا الجظم مع بيئخه" 

 / 10 / 18- 17 حامعت بؼداد فسصت احخفالها باملؤجمس العلمي الظنىي الظادض عشس للخمسيض – جنتهص عمادة كليت الخمسيض          

 Clinical ” طسيسيت  وجامل من املؤطظاث الصحيت والعلميت الساػبت في جنفير اخخبازاث,   بان حعلن عن هرا املشسوع العلمي2012

 Trials “     الاطالع ,  في عالج املسض ى املخطىعين او جنفير البحىث العلميت الخاصت بها  للعالحاث الجدًدة من خالل اطخخدامها

.  ودمخم... على هرا املشسوع خدمت للبحث العلمي واملصلحت العامت 
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