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ان في جمیع إن سرطان الخالیا الكبدیة ھو السبب الرئیسي الثالث للوفیات المرتبطة بالسرط
أنحاء العالم لذا فھناك حاجة ماسة إلى رؤى جدیدة في تحدید السبب في ھذا المرض 

ایضا عدد نسخ البیانات الجینومیة یمكن أن یؤدي إلى تنشیط الجینات المسرطنة . الممیت
وھكذا، فإن تحدید عدد نسخ عدد نسخ . أوالتعطیل لمكثفات األورام في السرطانات البشریة

الجینومیة للسرطان ال یمدنا فقط برؤى جدیدة في فھم األساس الجزیئي لنشوء البیانات 
الورم الكبدى ولكن أیضا یسھل التعرف على الدالالت الحیویة المعملیة لسرطان الكبد 

 وتعرض ھذه الورقة نظام .باستخدام طریقة تحدد التغیر فى عدد نسخ البیانات الجینومیة
TMT-HCC معلومات من النصوص الطبیة الحیویة لسرطان الخالیا وھو أداة الستخراج ال

للباحثین وسیلة قویة  النظام المقترح الكبدیة و تحدید الدالالت الحیویة المعملیة لھ ویوفر
لتحدید وتمییز المؤشرات الحیویة الجزیئیة لسرطان الكبد التى تساعد فى تشخیص ھذا 

التسرطن من خالل الكشف عن مناطق المرض ، والتنبؤ بھ، وعالج الجینات المسببة في 
 النظام المقترحالجینوم الخاصة بھ بموجب البیانات الجینومیة المتكررة و أیضا یستخلص 

وتشیر نتائج ھذا . التفاعالت بین البروتینات الكبدیة من النصوص الطبیة الحیویة الكاملة
یوفر إمكانات قویة لتحدید  البحث الى أن تكامل البیانات الجینیة عن عدد البیانات الجینومیة

  .الجینات السرطانیة المسببة لمرض سرطان الخالیا الكبدیة
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