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و اثرات هیستولوژیک در موش صحرایی ماده بالغ) LFT(هاي عملکردي کبدتاثیر داروي دانازول بر آزمون
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در کبد انجام می شود، در جریان متابولیسم این مواد بسیاري از آن ها باعث ایجاد مسمومیت کبد می شوند، متابولیسم بسیاري از داروها و سموم : سابقه و هدف
در این مطالعه اثر داروي دانازول که به طور شایع توسط مردم براي . بنابراین شناخت داروهایی که باعث ایجادعوارض کبدي خواهند شد، حائز اهمیت است

این مطالعه با هدف بررسی سمیت این دارو روي کبد موش صحرایی . مصرف می شود بر کبد مو شهاي ویستار ماده بررسی شده استدرمان بیماري هاي مختلف
، 1تایی با دوزهاي مشخصی درگروه هاي تجربی 10گروه 5سر موش صحرایی ماده از نژاد ویستار به 50در این مطالعه تجربی : مواد و روش ها. انجام شده است

به (گروه کنترل هیچ دارویی دریافت نکرد و گروه شاهد محلول آب والکل . دارودر دریافت کردند تقسیم شدندmg/kg400،200،100به ترتیب مقادیر 3و 2
عد از پایان ب. روز به موش صحرایی ماده بالغ داده شد28و به مدت ) دهانی(دارو بصورت خوراکی . را دریافت کرد) الکل/ 4+آب6/1عنوان حالل دارو

به روش . با بیهوشی در اتر کشته شدند پس از باز کردن شکم آنها، کبد را از بدن خارج نموده و وزن کشی انجام شد.روزه  تمام گروهها وزن کشی شدند28دوره
ALTآنزیم هاي کبدي همچنین نمونه ها مورد بررسی آزمایشات. استفاده شدH&Eمعمولی هیستوپاتولوژیک الم تهیه و از روش رنگ آمیزي   

،AST،ALP مقایسه نتایج آزمون آماري نشان دهنده  این است که بین گروه هاي تجربی دریافت کننده مقادیر :یافته ها. ، تغییرات آلبومین و پروتئین قرار گرفتند
-همچنین نتایج نشان می. مشاهده گردیدALT،AST ،ALPمختلف دارو و گروه کنترل در دوز حداکثر افزایش  معنی داري در میزان آنزیم هاي کبدي 

اما در ) . P>0.05. (باشد-دهدتغییرات آلبومین و پروتئین ووزن کبد و وزن موش ماده بالغ در گروههاي تجربی گیرنده دارونسبت به گروه کنترل معنی دار نمی
این دارو .بیماري ها با افزایش دوز باعث آسیب کبدي و نکروز می شودتجویز دانازول براي درمان:نتیجه گیري. بافت کبد گروههاي تجربی نکروز دیده شد

.داراي اثرات توکسیک می باشد و الزم است مصرف آن با احتیاط صورت گیرد

بافت کبد،موش صحرایی ماده بالغ، آنزیم هاي کبدي، دانازول:هاى کلیدىواژه
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Aim: The metabolism of many drugs and toxins in the liver is done, During the metabolism of these
substances , many of them can cause liver toxicity, Therefore knowing the drugs that cause liver injury
will be important. In this study the effect of danazol medication commonly used for the treatment of
various diseases by people has been investigated on the liver of female Wistar rat. This study was
conducted to evaluate the toxicity of this drug on rat liver. Method: In this  practical study, 50 female
Wistar rats divided into 5 groups of 10 rats given doses of the experimental group 1, 2 and 3, the values
mg / kg 400,200,100 Drug received. The control group received nothing the sham group  that received
solvent(1/6H2O+0/4 ethanol). The drugs were given to adult female rats mouth for 28 days. After the
28 day period, all animals were weighed. They were killed by ether anesthesia, after opening their
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abdomen, the liver was removed and weighed, Typical histopathological slides and stained with H & E
method was used. The were samples for tests of liver enzymes ALT, AST, ALP, albumin and protein
changes. Results: Comparison test results show that among the experimental groups received different
doses of the drug and control groups, a significant increase in the liver enzymes ALT, AST, ALP was
shown. The results suggest that changes in protein and albumin and liver weight and the weight of adult
female mice in the experimental group than in the control group receiving the drug are  not significant .
(P<0.05) necrosis was seen in the liver of experimental groups Conclusion: The toxic effects of danazol It
is also used with devastating effects on the liver tissue And its use should be made with caution.
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