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Kişisel Beyan 

 
Ana araştırma rotam Alzheimer ve parkinson hastalıkları gibi özellikle nörodejeneratif hastalıklar, nöroloji ve psikiyatrinin genetiklerine 
odaklanmaktadır. İlgili araştırmanın erken sonuçları doğu Asya’da PARK9 bağlantılı parkinsonizm mutasyon kuralının nörolojik 
dejeneratif hastalıkların patogenezinde daha çok çalışma yapılmasının anlamlı olduğunu ileri sürmektedir. Çin Ulusal Bilim Fonu 
tarafından bağışlanan CSF biyomarkerları ve anormal lewy vücut demansı beyin gücü üzerine olan bir analiz olan bir çalışma yaptım. 
Ondan sonra lewy vücut demansı ve Alzheimer hastalığına yönelik il ve ilçe düzeyinde projeler düzenli olarak yapılmıştır. PI alt merkezi 
olarak nörolojik dejeneratif hastalıkları tedavi eden yeni ilaçları değerlendirme teknoloji platformu 2011’de Çin Bilim ve Teknoloji 
Başkanlığı tarafından bağışlanan yeni ilaçların majör inovasyonu hakkındaki projeye katıldım. 

 
Ayrıca PI alt merkezi olarak psikiyatri hakkında majör proje serileri aldım. Örneğin Çin Bilim ve Teknoloji Başkanlığı tarafından bağışlanan 
geniş çaplı genom projesi ve şizofreninin farmakogenomları 863 planına katıldım. Çin Bilim ve Teknoloji Başkanlığı tarafından da 
desteklenen şizofreninin sinirsel beyin ağı hakkındaki diğer 973 planı şimdi devam etmektedir. Ayrıca ilk olarak Çin’de “psikoz riskli 
sendrom” konseptini tanıtan şizofreninin erken müdahalesi ve erken tanımak için Yale Üniversitesi ile ortaklaşa çalışıyorum. Aynı 
zamanda prognozu iyileştirmek için ve şizofrenin başlangıç zamanını azaltmaya yardım edem bazı skala ve müdahale önlemeleri 
değerlendirme ve ilgili skalaları yenilemeyi de planlıyorum. 
 
 
Ayrıca Çin Medikal Kurumu Psikiyatri Dalı komitesi, Guangdong Medikal Kurumu Psikiyatri Dalı Daimi Komitesi, Guangdong Hastane 
Kurumu Psikiyatrik Hastane Dalı Başkanı, Çin Medikal Kuruu Guangdong Dalı Daimi Nöroloji Komitesi, Guangdong Medikal Nörobilim 
Araştırma Kurumu Müdür Yardımcısı ve vs. gibi hem psikiyatri hem de nöroloji akademik gruplarında aynı pozisyonları üstlendim. 

 


