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ارتباط و برهمكنش ميكروارگانيســم ميزبان با توجه به ماهيت 
پويا و درحال تكاملش، همواره مورد توجه بسياری از پژوهشگران 
علوم مختلف زيستي بوده است. اين ارتباط از همزيستي تا انگلي 
متغيير اســت و طي تكامل هر دو طرف تغييراتي را در خود به 
منظور افزايش كارايي زيستي شــان، ايجاد مي كنند. حشرات 
اهميت بسياری در كشــاورزی، پزشكي و محيط زيست دارند و 
بنابراين تاثير بسزايي بر جنبه های مختلف زندگي انسان دارند. 
عالوه براين، حشرات، به عنوان مدلي ارزشمند در مطالعات زيستي 
از جمله برهمكنش ميكروب ميزبان مورد استفاده قرار مي گيرند. 
در اين پژوهش، مهمترين ســازوكارهای اپــي ژنتيك از جمله 
 (small regulatory RNAs) آران ای های كوچك تنظيم كننده
و متيالســيون DNA و نقش آن ها در برهمكنش حشــرات- 
ميكروارگانيسم ها بررسي شده است. برای اين منظور، برهمكنش 
ويروس هــای بيمارگر، باكتری های بيمارگر و همزيســت های 
ميكروبي با حشرات مختلف بررسي گرديد و نتايج نشان داد كه 
اپي ژنتيك نقش تعيين كننــده ای در اين برهمكنش ها دارند و 
مي توانند به ميزان بســيار زيادی نتيجه برهمكنش را به ســود 
ميزبان يا ميكروارگانيسم تغيير دهند. بنابراين، اپي ژنتيك نيز 
به عنوان راهكاری موثر توسط هر دو طرف درگير در برهمكنش، 
طي تكامل مورد استفاده قرار گرفته است تا با بهره گيری از آن، 
كارايي خودشان در محيط را افزايش دهند. چاپ بيش از بيست 
مقاله در مجالت معتبر علمي، چندين خالصه مقاله و سخنراني در 
مجامع ملي و بين المللي، راه اندازی و تجهيز آزمايشگاه تخصصي 
و شناسايي ايزوله های بومي برخي ميكروارگانيسم های مرتبط 
با حشــرات و تعيين توالي ژنوم يكي از ميكروارگانيســم ها، از 
مهمترين دستاوردهای طرح حاضر مي باشد. عالوه بر اين، برخي 
از يافته های بدست آمده، قابليت اســتفاده كاربردی در كنترل 

زيستي آفات و ناقلين بيماری ها را دارند. 
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