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فیلوصنومیک چیست؟
فیلوغنومیه یه ضوـ اثساػی ثطضؾی اعالػبت ثیولوغیىی ثوزه ،وه ثب اؾتفبزه اظ اعالػبت ؾطغ غنطو
ثه ػنوان منجغ زازه انلی ،ضوی تمبعغ ظیؿتقنبؾی مولىولی ،ؾیؿطتابتیه ،ظیؿطتقنبؾطی ماؼیطت،
ظیؿتقنبؾی تىبملی ،محبؾجه ،و ثیوانفوضمبتیه تاطوع زاضز .ثب تومه ثه اینىه ممساض اعالػطبت اظ غنطو
چنسین مطتجه ثیكتط اظ ممبزیط لجالً موموز ثوزه اظ توالییبثی تهمحلی ؾنتی اؾت ،ضویىطزهطبی اثطساػی
و مهبضتهبی مسیس ثطای زضن این زازههب نیبظ اؾت .ثطای قنبذت اعالػبت ظیؿتقنبؾی زض منظومطه
فیلوغنومیه ،اثتسا نیبظ اؾت نؿجت ثه قنبذت مبهیت اعالػبت ثیولوغیىی و ػلت و قیوه ؾبظمبنزهطی
آنهب السا قوز .زض ضاثغه ثب اعالػبت ثیولوغیىی ،نیبظ اؾت وه ایسه منبؾجی زض موضز ؾواالت مولىولی و
تىبملی مهم موضز موامهه ظیؿتقنبؾی مسضن وموز زاقته ،تب ؾواالت مبلت فطموله قونس .زض ضاثغه ثب
ؾبظمبن موضز نیبظ ثطای فیلوغنومیه ،قنبذت موانت محبؾجبتی امتنبةنبپصیط اؾت.

فیلوصنومیک و بیوانفورماتیک
زض ؾبل  ،6791غنو  RNAویطوؼ  MS2توالییبثی قس .ول غنو فمظ  9617نوولئوتیس عول زاقطت،
وه واتط اظ انساظه ثؿیبضی اظ غنهبی انؿبنی اؾت .ؾبل ثؼطس ،اولطین تطوالی غنطو وبمطل یطه ویططوؼ
-DNAپبیه ،ثبوتطیوفطبغ  ،  X174ضمعگكطبیی قطس  6931نوولئوتیطس ..ایطن غنطو فطت ثطبثی ثططای
توالییبثی زیگط غنو هبی -DNAپبیه زیگط قس .زض ػین حبل ،زو زهه عول وكیس تطب فنطبوضی ثطه حطس
وبفی ثطای توالی یبثی غنو وبمل یه موموز ظنسه ثتوانس اؾتفبزه قطوز .زض  ،6776اولطین مومطوز ظنطسه
توالی یبثی قس :ثبوتطی ػبمل آنفلوانعا .زض ازامطه ،ثطه ؾططػت غنطو هطبی ثبوتطیطبیی و مومطوزات مطسل
یووبضیوتی قبمل مراط ،مگؽ میوه ،یه گیبه ،یه موـ ،و یه وط ضوزه ،توالییبثی قسنس.
ثب ثهجوز فنبوضی ،تؼساز ثرف  ،DNAو نهبیتطبً غنطو وبمطل تطوالییطبثی قطسه ،ؾططیؼبً افطعایف یبفطت.

