رتبه اول پژوهش هاي بنیادی

عنوان طرح :گالکتینها در سالمت و بیماری
پژوهشگر :فو تانگ لیو
رشته :علوم پزشكي
مؤسسه علمي :علوم پزشکی زیستی آکادمی سینیکا

چكيده طرح:

گـروه تحقیقاتـی لیـو ابتـدا موفـق بـه کشـف خانـوادهای از لکتینها بـه نام گالکتینها شـده ،سـپس
بـه بررسـی نقـش بیولوژیـک ایـن پروتئینهـا و تاثیـر آن در سلامت و بیمـاری پرداختنـد .ایشـان
تاثیـر ضـد آپوپتـوزی گالکتیـن  3آنـدوژن را به عنـوان اولین تظاهر داخل سـلولی گالکتینها ،نشـان
داده ،بهدنبـال آن سـایر آثـار داخـل سـلولی ایـن پروتئینهـا را مشـخص سـاختند .لیـو و همکارانـش
موشهـای فاقـد گالکتیـن  3تولید کرده و بـا مطالعه برروی آنهـا ،جلوههای بسـیاری از نقش گالکتین
 3در پاسـخ  های ایمنـی و التهابـی را روشـن نمودنـد .ایـن گـروه همچنیـن بـر روی نقـش گالکتین 7
کار کـرده ،تاثیـر پیـش آپوپتوتیـک و نقـش آن در پاسـخهای کراتینوسـیتها را کشـف کردنـد .گروه
لیـو همچنیـن موفـق به کشـف گالکتیـن  ( 12که ترجیحاً توسـط سـلولهای چربی عرضه میشـوند)
گردیدند.
مطالعـه بـرروی موشهـای تولید شـده (فاقـد گالکتین  ،)12نقش اساسـی این پروتئین در متابولیسـم
چربی را روشـن ساخت.

زندگي نامه:

آقـای فـو تانـگ لیـو در حال حاضر اسـتاد و محقق ممتاز موسسـه تحقیقات پزشـکی زیسـتی آکادمی
سـینیکای تایـوان هسـتند .ایشـان مـدرک کارشناسـی خـود را در شـیمی از دانشـگاه ملـی تایـوان،
دکتـرای خـود را در شـیمی از دانشـگاه شـیکاگو و دکتـرای پزشـکی را از دانشـگاه میامی اخـذ نموده
اسـت .دکتـر لیـو عنـوان ریاسـت بخـش آلـرژی موسسـه تحقیقاتی اسـکریپ ،ریاسـت بخـش آلرژی
موسسـه ایمونولـوژی و آلرژی الژوال ،اسـتاد ممتـازی و ریاسـت درماتولوژی دانشـگاه دیویس کالیفرنیا
را در کارنامـه خـود دارد .وی پیشـرو در تحقیقـات در زمینـه خانـوادهای از لکتینهـای حیوانـی به نام
گالکتینهـا اسـت .او در زمینـه نقـش ایـن پروتئینها در التهاب و ایمنی ،همچنین پیشـرفت سـرطان
و چربیزایـی مطالعـه کـرده اسـت .لیـو تاکنون بیش از سـیصد مقاله علمـی اصیل و مروری منتشـر
کـرده اسـت .ایشـان در حـال حاضـر عضو هیـات علمی آکادمی سـینیکا هسـتند.
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