بسمهتعالی

محورهای حوزه  NGSدر فراخوان دوم نوپاهای فناوریهای همگرا
زنجيره ارزش دادههای نسل دیدی ووای داب  (NGS) 1شام  4بخش وویيی داده ،پادگاه داده ،وحلي داده و مشتری است .نهادهای مختلف
در زنجيره ارزش ووای داب فعایيت دارنی .بخش وویيی داده ،شلللام همر فرادنیها و ابزار دخي در وویيی داده اسلللت .پادگاه داده شلللام همر
زدرسللاخت ها و فرادنیهای مربوط بر ذخيره سللازی داده ها اسللت .بخش وحلي داده شللام همر فرادنیهای وحلي و وفسللير داده ها و ارائر
گزارشهای مفيی است .در ادن بخش شرکتهای وحلي داده بر مشتردان خیمت ارائر م دهنی.
بر همين اساس با وودر بر رونیهای کنون دهان و همچنين وضعيت کشور در ادن حوزه ،محورهای زدر اعالم م گردد
 -1کيتهای مصرف حوزه :NGS
در بخش وویيی داده ،کيتهای مصلرف دی از ادزا بسيار ضروری هستنی کر ززمادشگاههای دارای دستگاههای وویيی داده بر زنها نياز دارنی.
ادن کيتها بر اساس نوع دستگاه وویيی داده (نوع برنی) با هم وفاوت دارنی .در همين راستا کيتهای زدر برای دستگاههای نس دیدی ووای داب
) (NGSمودود در کشور مورد نظر است:
)NIPT Kits (cell free DNA isolation, library preparation, enrichment and sequencing
Exome Sequencing
DNA-Seq (Whole Genome) Sequencing
Target Capture Gene Panels
ChIP-Seq
)RNA Sequencing (mRNA or cDNA sequencing
Metagenomics Sequencing

 -2استارواپهای حوزه وحلي داده:

Next Generation Sequencing
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استارواپهای ادن حوزه متشی از ويمهای دارای مهارتهای میم (ماننی حوزه ژنتيک و کامپيوور) است کر با وحلي و وفسير دادههای ژنوم
م وواننی در پيشبين  ،پيشگيری ،بهبود و درمان بيماریها ،پزشی فرد محور و همچنين وغذدر و رفاه فردمحور بر مشتردان خیمت ارائر دهنی.
ادن خیمت م ووانی بر طور مستقيم بر مشتری دا بر پزشیان و ززمادشگاه ها ارائر شود .ادن نوع استارواپ ها عموما دارای پادپالدن ()Pipeline
و پادگاه داده مناسب برای ارائر خیمت هستنی .در هيمن راستا استارواپهای وحلي داده در حوزههای زدر مورد نظر ادن فراخوان است:
 .1سرطانهای دستگاه گوارش ،سرطان سينر ،سرطان پوست ،سرطان خون ،سرطان دستگاه ونفس  ،سرطان پروستات ،سرطان وخمیان،
سرطان ويروئيی
 .2بيماریهای قلب -عروق
 .3بيماریهای سيستم عصب از دملر ایزادمر ،پارکينسون ،ام اس
 .4ددابت
 .5بيماریهای پوست
 .6گزارش های سلالمت ) (Health reportsشلام وضعيت بيماری های نهفتر ژنتيی ( )Carrier statusو ارزداب ردسک بيماری ها
)(Disease risk

 .7وغذدر
 .8استعیادداب
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