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مقدمه------------------------------:
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دانشگاه علوم پزشکی مازندران به علت اهميت و سابقه بيماريهاي منتقله نظير ماالريا ،ليشمانيوز ،تب دانگ
و ساير بيماري هاي منتقله بوسيله بندپايان (حشرات و کنهها) در سال  ۶۷۳۱مبادرت به تاسيس گروه
حشره شناسی پزشکی نمود .گروه حشرهشناسی پزشکی در سال تحصيلی ۶۷۳۱-۳۷موفق به پذيرش
دانشجوي حشرهشناسی پزشکی در مقطع  Ph.D.در مرکز تحقيقات علوم بهداشتی گرديد .همچنين اين
گروه با تکميل کادر اعضاي هيات علمی خود طی سالهاي اخير موفق به اخذ مجوز در دوره کارشناسی -
ارشد در سال  ۶۷۳۷-۳9شد .فعاليتهاي آموزشی گروه عالوه بر تربيت دانشجو در حوزههاي تخصصی رشته
حشرهشناسی پزشکی در مقاطع مختلف تحصيالت تکميلی شامل تدريس دروس مرتبط با حشره شناسی
پزشکی در ساير دانشکدههاي دانشگاه علوم پزشکی مازندران نيز میباشد.
اهمیت پژوهش در گروه-------------------:
با توجه به اهميت فعاليتهاي پژوهشی در گروه ،اهم اين فعاليتها شامل اجراي طرحهاي تحقيقاتی مختلف
در ارتباط با بيولوژي ،اکولوژي و مقاومت ناقلين ماالريا ،تب دانگ و ساير کوليسيدهها ،ليشمانيوزها ،کنهها،
 ،CCHFاثرات سموم بر روي ناقلين ،مقاومتهاي بيوشيميايی و ژنتيکی ناقلين ،ميازيس ،عقرب گزيدگی،
پديکولوزيس ،ارتباط انگل و ناقل ،حشره شناسی مولکولی ،ارزشيابی سموم ،ساير بند پايان مهم پزشکی،
جوندگان مهم پزشکی و اجراي طرحهاي تحقيقاتی مشترك با مراکز تحقيقاتی و دانشگاههاي داخل و خارج
کشور میباشد.
توانمندی ها و ظرفیت های گروه-----------------------:
اين گروه داراي چهار عضو هيئت علمی(يک استاد و سه استاديار) می باشد .گروه حشرهشناسی پزشکی با در
اختيار داشتن سه آزمايشگاه تخصصی حشرهشناسی شامل آزمايشگاه سيستماتيک ،آزمايشگاه بيوشيميايی و
آزمايشگاه مولکولی و با دارا بودن انسکتاريوم پرورش حشرات و ساير بندپايان ناقلين بيماريها در حوزههاي
مختلف حشرهشناسی پزشکی مشغول به تربيت دانشجو  ،انجام طرحهاي پژوهشی و تبيين چشماندازهاي
گروه حشرهشناسی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران میباشد.
همکاري و مشارکت در برگزاري دوره هاي مديريت و برنامه ريزي کنترل ماالريا در ايستگاه هاي تحقيقات
بهداشتی کشور  ،برگزاري دوره هاي بين المللی کنترل ماالريا در سازمان جهانی بهداشت (( )WHOبه
مديريت دکتر احمد علی عنايتی)  ،استفاده از ظرفيت هاي پژوهشی دانشجويان تحصيالت تکميلی و کميته
تحقيقات دانشجويی  ،مشارکت و همکاري با ساير سازمان ها و مراکز جهت مبارزه با ناقلين بيماري ها را
می توان از جمله ظرفيت هاي گروه دانست.
محورهای پژوهشی گروه-------------------:
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 مطالعات اکولوژيک :تعيين الگوي پراکنش و ساختارهاي جمعيتی ناقلين بيماريها در سطح استان
مازندران ؛ تعيين مخازن و کانونهاي بيماريهاي منتقله توسط بندپايان و عوامل موثر بر آن ؛ تعيين
وفور ناقلين ليشمانيوز ،تب دنگی ،تب کريمه کنگو و ...در سطح استان مازندران ؛ تعيين تنوع گونهاي
( )Species Diversityناقلين بيماريها
 مطالعات سمشناسی و مقاومت آفتکشها  :ارزيابی اثرات حشرهکشهاي رايج روي ناقلين بيماري-
ها :پشهها ،کنهها و  ...با استفاده از روشهاي زيستسنجی ؛ ارزيابی اثرات زيستمحيطی حشرهکشها و
مباحث مربوط به باقيمانده سموم در محيط؛ تعيين ميزان سطوح مقاومت ناقلين بيماريها نسبت به
حشرهکشهاي شيميايی با تکيه بر روشهاي بيوشيميايی و آنزيمی
 مطالعات سیستماتیک :شناسايی فون عقربها ،کنهها ،پشهها و ساير جوندگان مضر (مخزن
ليشمانيوز) ،موضوعات مرتبط با حشرهشناسی در پزشکی قانونی
 مطالعات مولکولی :ارزيابی مقاومتهاي مولکولی در حشرات نسبت به آفتکشها ؛ تعيين Genetic
 Diversityو  Gene Flowگونههاي ناقل بيماريها ؛ مطالعه در خصوص استخراج انواع آنتیبادي و
تهيه واکسن از همولنف و بزاق ناقلين بيماريها
 مطالعات در زمینه کنترل بیولوژیک :مطالعه روي گياهان منطقه در جهت استخراج انواع عصارههاي
گياهی و کاربرد آن در دفع يا کنترل بندپايان مضر پزشکی؛ توليد سموم ميکروبی با استفاده از عوامل
بيولوژيک (قارچها) و ارزيابی کارآيی آنها در جهت کنترل ناقلين بيماريها ؛ تعيين حساسترين مراحل
زندگی ناقلين بيماريها با تکيه بر پارامترهاي جدول زندگی
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