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اند، هایی که داشتههای سنتی باوجود پیشرفتومیر در دنیا محسرو  شرده و متاسرفانه درمان   امروزه سررطان یکی از عوامل الرلی مر   مقدمه: 

 درمانی سرررطان با رویکرد تبدیلگردد. باکتریتر میروز پررنگهریک دارای نواقصرری هسررتندا بنابراین نیاز به راهکارهای درمانی جدید روزبه 
ها در تومور بهره برده تا بدین وسررریله آنزیمی که گزینی باکتری( راهبردی جدید اسرررت که از گرایش یاتی خانهBDEPT1دارو به دارو )پیش
مطالعات  وهایی که تاکنون دردارباشد را به طور اختصالی به سوی تومور هدایت کند. ازجمله پیشدارو به داروی فعال میکننده یک پیشتبدیل

BDEPT وزیدی، باشند. در این بررسی، کارآیی ترکیب طبیعی بایکالین، فالونوئیدی گلیکاند، ترکیبات گلوکورونیده میمورد استفاده قرار گرفته
در  C26لورکتال موشی های سرطان کوساعته سلول 22مورد ارزیابی قرارگرفت. پس از کشت  BDEPTدارو در برای استفاده به عنوان پیش

-ی آنزیم بتاکنندهکه بیان E. coli DH5α-luxβGهای مختلفی از بایکالین به تنهایی یا در همراهی با باکتری خرانره، ظل ت   69ظروف 
ها به مدت ها با محیط جدید تعویض و سلولگذاری، محیط کشت سلولخانهساعت گرم 22ها اضافه شد. بعد از باشرد، به سلول گلوکورونیداز می

 بررسی گردید.  MTTها توسط آزمون مانی سلولساعت دیگر انکوبه شدند. درنهایت، درلد زنده 22
کالین و تبدیل آن به شدن بایگلوکورونیداز منجر به فعال-نتایج این مطالعه نشران داد ارر سرمیت بایکالین در حرور باکتری که با تولید آنزیم بتا  

 مورد استفاده قرارگیرد.  BDEPTداروی مناسب در روش تواند به عنوان یک پیشاست. بنابراین بایکالین میشود، بیشتر بایکالئین می
 E. coli DH5α-luxβG، باکتری BDEPTدارو، بایکالین، بایکالئین، کلمات کلیدی: پیش
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