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در بافت نرمال و بدخیم پستانCYP24A1الگوي بیان 
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ریسک فاکتورهاي مختلفی مانند فاکتورهاي محیطی، ژنتیکی و . می شوندمقدمه ساالنه حدود یک میلیون مورد جدید از سرطان پستان در جهان تشخیص داده 
یکی از فاکتورهاي رژیم غذایی که در کاهش سرطان پستان موثر است، جذب کافی ویتامین . رژیم غذایی وجود دارند که باعث گسترش سرطان پستان می شوند

Dدي هیدروکسی ویتامین 25و1فرم فعال ویتامین، . می باشدD3 ، عالوه بر تنظیم هموستاز کلسیم وفسفر، اثرات ضد تکثیري و آپوپتوزي نیز دارد که بوسیله
، ایفا D، نقش مهمی در تنظیم عملکرد ویتامین Dهمچنین آنزیم هاي مسیر آنابولیسمی و کاتابولیسمی ویتامین . ، واسطه گري می شود)D)VDRرسپتور ویتامین 

هدف از این . را به کالسیتروئیک اسید متابولیزه می نمایدDاین آنزیم، ویتامین . هیدروکسیالز را کد می کند-D24مین ، آنزیم ویتاCYP24A1ژن . می نمایند
و دسترسی لوکال سلول ها به این ویتامین در سرطان پستان می Dجهت ارزیابی الگوي مسیر سیگنالینگ ویتامین mRNACYP24A1مطالعه، بررسی بیان 

نمونه بافت توموري پستان و بافت نرمال مجاور تومور، از بیماران مبتال به سرطان پستان در بیمارستان امام خمینی جمع 30ش در این مطالعه، روش پژوه. باشد
مورد شناسایی Real-TimePCRبوسیله CYP24A1ژن mRNA، بیان cDNAسپس بعد از سنتز . توتال از نمونه ها استخراج گردیدRNA. آوري شد

در مقایسه با بافت پستان نرمال، بطور قابل توجهی افزایش CYP24A1نشان داد که در بافت توموري، بیان ژن Real-TimePCRنتایج آنالیز . ر گرفتقرا
است نقش مهمی در ، ممکنDافزایش بیان آنزیم کاتابولیزه کننده ویتامین . در سرطان پستان وجود داردDبحث تغییرات در مسیر سیگنالینگ ویتامین . یافت

، می تواند در جلوگیري و درمان سرطان پستان مفید CYP24A1با مهارکننده هاي Dهمچنین، ترکیب ویتامین . درگیري توموروژنز سرطان پستان داشته باشد
.باشد

CYP24A1، سرطان پستان، Dگیرنده ویتامین :هاى کلیدىواژه
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Introduction About 1 million new cases of breast cancer diagnosed annually in the world. There are
different risk factors caused the development of breast cancer like environmental, genetic and dietary
factors. One of the dietary factors to reduce the breast cancer is an adequate vitamin D intake. In
addition to regulating calcium and phosphorus homeostasis, the active form of vitamin D, 1,25-dihydroxy
vitamin D3, has antiproliferative and apoptotic effects that mediated by vitamin D receptor (VDR). Also,
anabolic and catabolic enzymes of vitamin D metabolic pathway play the important role in regulating the
function of vitamin D. CYP24A1encodes Vitamin D 24-hydroxylase metabolize Vitamin D to produce
calcitroic acid. The aim of this study was the investigation of mRNA expression of CYP24A1 to assess a
profile of vitamin D catabolic process and local access of cells to this vitamin in breast cancer. Material
and Method In this study, we collected thirty tumoral and normal breast tissues from patients in Imam
Khomeini hospital. Total RNA was extracted from tissues, then after cDNA synthsis, mRNA expression of
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CYP24A1 gene was detected by Real-Time PCR. Results Real-Time PCR analysis showed CYP24A1 gene
expression was significantly increased in tumoral tissues in comparison with normal breast tissues.
Discussion There are the alterations in vitamin D signaling pathway in Breast Cancer. Upregulation of
vitamin D catabolizing enzyme (CYP24A1) might play an important role in involvement of breast cancer
tumorigenesis. Also, the combination of vitamin D with inhibitors of CYP24A1 may be useful for
prevention and treatment of Breast Cancer.
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