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عنوان طرح: گالكتين ها در سالمت و بيماری
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مؤسسه علمي: علوم پزشكی زيستی آكادمی سينيكا

چكيده طرح:  
گـروه تحقيقاتـی ليـو ابتـدا موفـق بـه کشـف خانـواده ای از لکتين ها بـه نام گالکتين ها شـده، سـپس 
بـه بررسـی نقـش بيولوژيـك ايـن پروتئين هـا و تاثيـر آن  در سـالمت و بيمـاری پرداختنـد. ايشـان 
تاثيـر ضـد آپوپتـوزی گالکتيـن 3 آنـدوژن  را به عنـوان اولين تظاهر داخل سـلولی گالکتين ها، نشـان 
داده، به دنبـال آن سـاير آثـار داخـل سـلولی ايـن پروتئين هـا را مشـخص سـاختند. ليـو و همکارانـش 
موش هـای فاقـد گالکتيـن 3 توليد کرده و بـا مطالعه برروی آنهـا، جلوه های بسـياری از نقش گالکتين 
3 در پاسـخ  های ايمنـی و التهابـی را روشـن نمودنـد. ايـن گـروه همچنيـن بـر روی نقـش گالکتين 7 
کار کـرده، تاثيـر پيـش آپوپتوتيـك  و نقـش آن در پاسـخ های کراتينوسـيت ها را کشـف کردنـد. گروه 
ليـو همچنيـن موفـق به کشـف گالکتيـن 12 ) که ترجيحاً توسـط سـلول های چربی عرضه می شـوند( 

گرديدند.
مطالعـه بـرروی موش هـای توليد شـده )فاقـد گالکتين 12(، نقش اساسـی اين پروتئين در متابوليسـم 

چربی را روشـن ساخت.

زندگي نامه:
آقـای فـو تانـگ ليـو در حال حاضر اسـتاد و محقق ممتاز موسسـه تحقيقات پزشـکی زيسـتی آکادمی 
سـينيکای تايـوان هسـتند. ايشـان مـدرک کارشناسـی خـود را در شـيمی از دانشـگاه ملـی تايـوان، 
دکتـرای خـود را در شـيمی از دانشـگاه شـيکاگو و دکتـرای پزشـکی را از دانشـگاه ميامی اخـذ نموده 
اسـت. دکتـر ليـو عنـوان رياسـت بخـش آلـرژی موسسـه تحقيقاتی اسـکريپ، رياسـت بخـش آلرژی 
موسسـه ايمونولـوژی و آلرژی الژوال، اسـتاد ممتـازی و رياسـت درماتولوژی دانشـگاه ديويس کاليفرنيا 
را در کارنامـه خـود دارد. وی پيشـرو در تحقيقـات در زمينـه خانـواده ای از لکتين هـای حيوانـی به نام 
گالکتين هـا اسـت. او در زمينـه نقـش ايـن پروتئين ها در التهاب و ايمنی، همچنين پيشـرفت سـرطان 
و چربی زايـی  مطالعـه کـرده اسـت. ليـو تاکنون بيش از سـی صد مقاله علمـی اصيل و مروری منتشـر 

کـرده اسـت. ايشـان در حـال حاضـر عضو هيـات علمی آکادمی سـينيکا هسـتند.

   رتبه اول پژوهش هاي بنيادی


