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"ON THE MEDICAL AND COMPARATIVE FEATURES  
OF DANAZOL DRUG IN TREATMENT  

OF DIFFERENT PATHOLOGY OF MAMMARY GLAND" 
 
Abstract: In the present article, the literature data of the structural features of the preparation of danazol are 

given, as well as the therapeutic properties of this drug in the treatment of various pathologies of the mammary 
gland. 

Based on the analyzed literature on the structure of danazol and their therapeutic properties in the treatment of 
different pathologies of the mammary glands, especially fibrocystic mastopathy, it can be concluded that the 
structural feature of danazol is the presence of 7α-pregna-2,4-diene-20-ino (2, 3-d) isoxazole-17-ol, however, the 
efficacy of danazol in the treatment of fibrocystic mastopathy has not been fully established, that is, the mechanism 
of danazol in the pathology of fibrocystic mastopathy requires further investigation. 

Key words: Danazol, mastopathy, etiogenesis, progesterone. 
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«СҮТ БЕЗІНІҢ ƏРТҮРЛІ ПАТОЛОГИЯЛАРЫНДА  
ДАНАЗОЛ ПРЕПАРАТЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫНЫҢ 

САЛЫСТЫРМАЛЫ СИПАТТАМАЛАРЫ» 
 
Аннотация. Мақалада сүт безінің анатомия-физиологиялық құрылымынан бастап, əртүрлі патология-

ларына сипаттама беріле отырып аталған патологияларда кеңінен қолданылып жүрген гормональды 
препараттардың бірі даназолдың химиялық қрылымы мен клеткалық деңгейдегі əсер ету механизмдері 
сипатталады. 

Сүт безінің сырқаттарының қай–қайсысы болмасын ағза жүйелерінің ретті қызметінің бұзылуына 
əкелумен қатар, əлеуметтік аурулардың ішінде өзекті болып отырған қатерлі ісік ауруларына дейін туындау 
қаупінің бар екені анықталған. 

Аталған патологиялардағы қолданылатын препартардың тімділігі мен қатар жанама əсерлерін де 
ескеретін болсақ, əсер ету механизмдерінің клеткалық метаболизм деңгейінде түбегейлі зерттеуді қажет 
ететіні көреміз.  

Кілт сөздер: даназол, мастопатия, этиогенез, прогестерон. 
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Сүт безінің анатомиялық құрылымының сипаттамасын қарастыратын болсақ, орналасуы 
бойынша кеуде қуысының алдыңғы бөлігінде үшінші жəне жетінші қабырғалар тұсында 
орналасқан жұп мүше. Құрылымы жағынан он бес жиырмаға жуық бөліктерден тұратын бездер 
арасында дəнекер ұлпалары мен қатар жүйке талшықтарымен бірге қан тамырларымен жабдық-
талған. Сүт бездерінің қанмен қамтамсыз етілуі кеуде тармақтарымен қатар қабырға аралық 
артериялармен жабдықталады. 

Сүт безінің қандай да бір патологиясын анықтау мақсатында диагностика тəсілдерінің 
бірқатарына: анамнез жиынтығы,сүт безін тексеру, қандай да бір ісіктің болмауын қадағалау 
секілді зерттеу əдістері кеңінен жүргізіледі. Анамнез жиынытығына əйел дамдардың етеккір 
циклының реттілігінен бастап, жүктілік кезеңдеріндегі өзгерістер, циклдың бұзылысы, сүт безінің 
жарақаттары, аталған бездің қатерлі ісік түріндегі формаларының туыстық кездесу жиілігі т.б 
мəліметтер қарастырылса, сүт безін тексеру барысында əйел адам денесінің тігінен жəне көлденең 
жатқан күйінде бездің формасы мен тері жабындыларының жəне қанмен жабдыталуының тармақ-
тарына дейін толыққанды қарастырылады. Сүт безін зерттеудің əмбебап əдістерінің бірі пальпация 
əдісі бездер түйінінің қозалғыштығын анықтауға мүмкіндік береді. Ал сүт безінің өзектерінің 
патологялық сипаттарының бар жоқтығын анықтау барысында бөлінетін бөлінділермен қатар 
Прибрама, Краузе, Кениг ауруларының белгілерімен қатар ареолалар деформациясын да 
анықтайды [1,2].  

Диагностикалық құралдармен сүт безінің белілі бір патологияларын анықтау барысында сүт 
безінің трансиллюминациясы (патологиялық ошақтардың бар жоғын тексеретін жарық арқылы 
жүргізілетін əдіс), маммография, ультрадыбысты зерттеулер, радионуклидттер енгізумен 
жүргізілетін радиоизотопты əдістер қолданылады.  

Сүт безінің патологияларына ісіктер, қабыну жəне дисгормональды аурулар, зақымдалу, даму 
кезіндегі кемістіктер т.б. жатады.  

Сүт безінің əртүрлі патологиялары: 
 Гипомастия. Эндокринді алмасулардың бұзылысына орай сүт безінің дұрыс жетілмеуі. 
 Гипермастия.Бұл жағдайда керісінше сүт безінің гипертрофты дамуынан болады. Қыз 

балалардағы екінші реттік жыныстық жетілу сатысында болатын гормональды бұзылыстан 
туындайтын патология. 

 Гинекомастия. Ер адамдардағы сүт безіні ұлғаюымен сипатталатын гормональды аурулар. 
 Мастит . Кең таралған сүт безінің ауруы. Бала емізу кезеңдерінде жиі қабынатын жағымсыз 

жағдай. 
 Телит. Сүт безінің ұштарының қабынуы. Сирек кездесетін, дегенменде қабыну үдерісінің 

жоғарғы деңгейінде маститке дейін ұласып кетеді.  
 Сүт безінің туберкулезі. Туберкулезге қарсы препараттармен емделетін, сирек кездесетін, 

арнайы цитологиялық жəне гистологиялық зерттеулер нəтижесінде ғана анықталатын сүт безінің 
қабынуы.  

 Актиномикоз. Актиномицит саңырауқұлақтарының əсерінен туындайтын инфекциялық 
ауру. Емі ота жасау, антибиотиктер жəне рентгенотерапиялық. 

 Сүт безінің қатерсіз ісіктері.Эпителиальды өзгерістер нəтижесінде туындайтын- сүт безі 
өзегінің аденомасы,папиломасы,фиброаденома, т.б. 

 Сүт безінің қатерлі ісіктері. Көп жағдайда алғашқы жүктілік 35 жастан асқан соң 
анықталған жағдайда, етеккір циклінің 17 жастан кейін келуі, менапауза уақытының кеш 
туындауы, бала көтермеген əйел адамдарда, тұқымқуалаушылық сипаттағы жайларда тіркеледі. 

 Мастопатия. Сүт безі ұлпаларының тығыздалуынан туындайтын кең таларлағн 
патологиялық өзгеріс. Сипатына қарай бірнеше түрлерге бөлінеді [3,4].  

 Дəл осы жерде назар аударатын жайттардың бірі сүт безінің жоғаыдағы аталған патологиясы 
болып отыр. Өйткені мақала негізі болып отырған препараттың қолданылу жиілігі матопатияның 
«фиброзды-кистозды» түрінде кеңінен қолданыс алғаны, аталған сырқаттың маңыздылығы, 
ауырлық сипаты, кездесу жиілігі, дəрілік заттың əсері мен клеткалық деңгейдегі механизмдерін 
толыққанды қарауды назар аудартады. 

Осы патологияларға, əсіресе сүт безінің қатерлі ісігінің фиброзды кистозды мастопатияның 
əртүрлі патологияларында туындауы өзекті мəселелердің бірі болып отыр.  



Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
102  

Фиброзды–кистозды мастопатияның этиопатогенетикалық механизмдерінің көптүрлілігін 
жəне олардың метаболизм процесстерінің дамуына да деңгейлі əсер ететінін ескере отырып, 
мастопатияны емдеу кезеңдері де бірнеше құрылымды болатыны сөзсіз. Клетка метаболизіміне 
жан-жақты əсері мен гормональды статусын ескере отырып табиғи факторға сəйкес келетін ем 
жүргізілуі ғана жақсы нəтиже беретіні ұйғарылған. 

Фиброзды-кистозды мастопатияға ұшыраған науқастар санының артуына байланысты 
клиникалық зерттеулермен қатар əртүрлі ғылыми – зерттеу жұмыстары көптеп жүргізіле бастады 
жəне əліде жалғасуда. Осы мақсаттар барысында синтетикалық жəне табиғи емдік заттар түрлері 
көптеп ұсынылуда. Дегенмен бірде бірі осы уақытта нақты емдік нəтиже бермей отыр[5].  

Ауру сипатының күрделілігімен қатар аурудың пайда болуы да жас талғамайтын сипатқа ие 
екені анықталған. 

Фиброзды – кистозды мастопатияның этиопатогенетикалық механизмдерінің көптүрлілігін 
жəне олардың метаболизм процесстерінің дамуына да деңгейлі əсер ететінін ескере 
отырып,мастопатияны емдеу кезеңдері де бірнещше құрылымды болатыны сөзсіз.Клетка 
метаболизіміне жан-жақты əсері мен гормональды статусы ескере отырып табиғи факторға сəйкес 
келетін ем жүргізілуі ғана жақсы нəтиже беретіні ұйғарылған. 

Аталған патологияға ем қолданудағы күрделі мəселелер негізі-кешенді терапия барысында 
ағзаның детоксикациясы ескерілуі керек. Яғни, бұл дегеніміз əртүрлі улы заттардың химиялық 
жəне биологиялық əдістермен жою немесе заласыздандыру[6 ].  

Біржағынан əртүрлі экологиялық факторлардан туындаған,екінші жағынан гормональды тепе-
теңдіктің ұзақ бұзылыстарынан кейін туындаған эндоинтоксикация осы патологияның негізгі 
этиогенетикалық факторы болып есептелінеді.  

Аталған патологияға ем қолданудағы күрделі мəселелер негізі-кешенді терапия барысында 
ағзаның детоксикациясы ескерілуі керек. Яғни, бұл дегеніміз əртүрлі улы заттардың химиялық 
жəне биологиялық əдістермен жою немесе заласыздандыру.  

Біржағынан əртүрлі экологиялық факторлардан туындаған, екінші жағынан гормональды тепе-
теңдіктің ұзақ бұзылыстарынан кейін туындаған эндоинтоксикация осы патологияның негізгі 
этиогенетикалық факторы болып есептелінеді.  

 Мақалаға өзек болып отырған «даназол» препараты қолданысқа енгелі ширек ғасырдан астам 
уақыт өтсе де маңыздылығын жойған жоқ. Химиялық сипаттамасы тұрғысынан,17a-этинилтес-
тостерон туындылары. Əсер ету механизмін қарастыратын болсақ, гестогенді жəне андрогенді 
рецепторлардың парциалды агонисті болып табылады. Яғни, ол осы гормондарға бос 
рецепторлардың белсенділігін қамтамсыз етеді. Дегенмен де, эндогенді гормондармен сəйкес 
келген кезде рецепторлармен байланыста болады жəне « тежеуші əсер етеді» [7,8].  

 
Сурет 1- Даназол препаратының химиялық құрылымы 

 
Қалыпты жағдайда гонодотропин өнімдерінің реттелуі кері байланыс механизмі түрінде 

жүреді. Гонодотропты гормондар əсерінен жыныс гормондары түзіледі, олар өз кезегінде гипофиз 
бен гипоталамустың беткі қабатындағы рецепторлармен байланысады жəне гонодотропиндер мен 
гонадолибериндердің секрециясы мен синтезін тежейді. Жыныс гормондарының концентарция-
сының төмендеуі кезінде гипофиз жəне гонодотропин рецепторлары босайды жəне гонодотропты 
гормондардың əсері қайтадан жоғарылай бастайды [9,10].  

Даназол гипофиз жəне гипоталамустың беткі рецепторларымен байланысқа түсіп,осы 
рецепторларды белсендендіреді. Нəтижесінде жоғары секрециялы гонодолиберин жəне гоно-
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дотропты гормондардың мөлшері азаяды. Сонымен қатар тағы бір ерекшелігі даназолдың, перифе-
риялық нысана мүшелердің (репродуктивті тракт) беткі рецепторларына əсері болмайды. Даназол 
гонодотропты гормондардың қалыпты жағдайдағы секрециясына да кері əсер етпейді[10].  

Даназолдың фармокологиялық əсеріне тоқталар болсақ; 
 Жүйелі түрде 60-90 күн қабылданатын болса, ФСГ жəне ЛГ патологиялық жоғары деңгейін 

тиімді түрде төмендетеді. 
 Жыныс бездерінің функциясын басады. Бұл əсердің екі жақты сипаты бар. Бірі, гоно-

дотропині гормондардың деңгейінің төмендеуімен байланысты болса, екіншісі стероидогенездің 
тікелей əсеріне байланысты. Даназол 17а-гидроксилаза, 21-гидроксилаза, 11b-гидроксилаза секілді 
жыныс стероидтары синтезінің соңғы деңгейлерін түзетін ферменттердің белсенділігін төмен-
детеді. Сонымен бірге,даназол стероидогенездің соңғы ферменті P450SCC белсенділігін тежейді де, 
нəтижесінде глюкокориткостероидтардың да, прогестерон мен андрогеннің де деңгейінің 
төмендеуіне əкеледі[11].  

  Даназол метаболиті- этистеронның əлсіз гестогенді жəне андрогенді əсерге ие; 
 Эндомериоидты тканьдердің дамуы мен өсуін тежей отырып, қалыпты эндометрияның 

атрофиясын тудырады. 
Клиникада даназолды эндометриоз,сүт безінің жаңа түзілісі (соның ішінде фиброзды-кистозды 

мастопатия), меноррагия, ПМС, ерте жыныстық жетілу жəне гинекомастияда кеңінен қолда-
нылады. 

Əдебиеттерге шолу жасай отырып, фиброзды-кистозды мастопатияға ұшыраған репродуктивті 
жас кезеңдеріндегі əйел адамдарда толыққанды ем жүргізілмес бұрын, ультра дыбысты зерттеу 
немесе маммография жəне диагностикалық пункция жасалынады.  

Əйел адамдарда сүт безі өте сезімтал жəне стресске бейім мүше болып есептеледінеді. 
Сондықтан патологиялық процесттер барысындағы ауырсынулар мен қатар психоэмоциональды 
стресстер де байқалуы заңдылық[12 ]. 

Кешенді емге көшпес бұрын гормонды емес терапия қолданылады. Яғни тамақтанудың реті 
қатаң қадағаланады. Себебі көптеген ғылыми зерттеулер барысында, метилксаптинді пайдалану 
мен фиброзды-кистозды ауру арасында тығыз байланыс бар деген қорытынды жасалынады. 
Аталған қосылыстар фиброзды ұлпа жəне кисталарда сұйықтықтың жинақталуы мүмкін деген 
түсінік береді. Метилксаптин құрамдас тағамдық өнімдер кофе,шай,школад, кола өнімдерінде 
көптеп кездеседі. Сондықтан фиброзды кистозды мастопатияны емдеудің алғышарттары диетаның 
қатаң қадағаллануынан басталуы керек деп ғалымдар нұсқама береді.  

Сонымен қатар витаминді,зəр айдайтын, қан айналымын жақсартатын емдік іс-шаралар мен 
қатар негізгі ем түрі гормоналды ем қолданылады. 

Даназолды тұрақты түрде қолданған уақыттар аралығында мастодиния кезінде де сүт безі 
ұлпаларының гиперплазиясының кішірейгені анықталған. 

Ал мастопатия түрлерін емдеу барысында андрогендер эстроген антогонисті ретінде 
қолданылады. Тəжірибелік жануарларға жасалынған тəжірибелерде даназол əсерінің негізінде 
овариальды стероидогенез кезеңдерінде кейбір эссенциальды энзимдерінің жəне гонодотропты 
гормонның синетезін төмендететін мүмкіндігі зертелінген[13,14 ].  

Даназолды 3 ай көлемінде 100-250 мг мөлшерде қабылдану шегі тағайындалады. Терапиялық 
əсері 3/2 жағдайда обьективті түрде сүт безі тканьдерінің рентгендік көрсетікштерінде 
тығыздығының тегістелгені, макроциттің қайталанбалы түзілісінің тежелгені анықталады. 
Сондықтан да даназолды қабылдаған тұстағы жағымсыз əсерлерге себорея, гирстуизм, дауыстың 
өзгеруі айқындау болып келеді. Сонымен қатар, ұйқысыздық, құрысулар сирек те болса кездеседі.  

Кейбір деректерде, фиброзды–кистозды мастопатия қатерлі ісіктің бастапқы күйінің кезеңдері 
деген ғылыми тұжырымдамалар зертелініп, анықталуда. Бұл түсінік морфологиялық сипатқа ие. 
Сондықтан карционманың пайда болуымен жəне эпителийдің ішкі түтік аралық атипті 
өсінділеріндегі өзгерістерді де жатқызуға болады. 

Төмендегі көрсетілген белгілер байқалған жағдайда арнайы маманға тексерілу ұсынылады. 
 Сүт безінің терісінде немесе тканьдерінде түйін пайда болғанын байқаған жағдайда; 
 Сүт безінің ұштарында ойық жара тəріздес жарақаттардың пайда болуы кезінде; 
 Сүт безі ұлпаларының ісінуі жəне ауырсынуы кезінде; 



Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
104  

 Сүт безінің формаларының өзгеруі барысында; 
 Терінің қызаруы мен қатты ауырсынулар байқалғанда т.б. 
Кез келген препараттық өнімді қолданған кезде қосымша əсерлері болатынын де білеміз. 

Даназолдың қарсы көрсетілімі,порфирия(аурудың тереңдеу мүкіндігі), сүт безінің қатерлі ісігі, 
андрогенге тəуелді ісіктер, жүрек жеткіліксіздігі жəне жүктілік кездерінде қолдануға тиым салады 
[15,16]. 

ХХ ғасырдың соңына қарай миелодиспластикалық синдром терапиясында андрогендер 
кеңінен қолданыла бастады. Солардың ішінде синтеикалық препараттардың бірі болып, Даназол 
ұсынылды. Миелодиспластикалық синдром кезіндегі андрогендердің толыққанды механизмі 
белгісіз. Даназолды қолданған кездегі əсер ету механизмдерінің көрсеткіші бойынша цитопения 
компонентіндегі аутоиммунды жағдайдағы иммунодепрессивті əсері анықталған. 

Сонымен қатар бақылаулар нəтижесінде, моноциттердің Fcy- рецепторларының синтезінің 
азайғаны көрсетіледі. Нəтижесінде, моноциттердің антиденелермен өзара əрекеттесуінің төмендеуі 
байқалады. Даназол механизмінің тағы бір ерекшелігі ИЛ-а жəне TNF-a синтезін ингибирлейді 
[17,18,19 ].  

Сонымен қатар, эндометриальды жəне эндометриойдты ұлпаларда даназол прогестерон жəне 
андроген рецепторларымен байланысып,клетка полиферациясы мен атрофиясын тежейді. Бұл 
процес эндометриозды емдеу барысында анықталған. Препаратты қолданудың қалыпты мөлшері 
тəулігіне 800 мг-нан 4 ай бойы қабылдануы тиіс. Дегенмен де, андрогендік жəне əлсіз метабо-
ликалық жанама əсерлеріне байланысты емделушілер үшін тиімділігі аз болған[20,21].  

Ал, даназолды жатыр миомасы кезінде қолдану алғаш рет 1983 жылы қолға алынған екен. 
Ультрадыбысты зерттеулер нəтижесі барысында миома мөлшерінің азайғаны тек 3 ай мерзім 
өткеннен кейін байқалған. Нақты нəтижелері жарияланбағандықтан даназолдың тиімділігі белгісіз 
болып отыр [22,23].  

Ueki et al деп аталатын үлкен ғылыми жобада даназолдың 400 мг мөлшерінен 4-6 ай бойы 164 
науқасқа қолданып жəне бусерелин препаратын 900 мкгинтерназальды түрде осы мерзім 
аралығында 83 пациенттегі жатыр миомасы кезінде қолданып тəжірибе ұсынылған болатын. 
Нəтижесінде даназолға қарағанда бусерелин препаратының жатыр миомасының мөлшерін 
азайтуда əсері даназолмен салыстырғанда жоғары болғаны анықталады. Пайздық мөлшері 
бойынша айтар болсақ, 76 жəне 57 % көрсеткен. Эстрадиол жəне прогестеронның сарысу концен-
тарциясы да даназолмен салыстырғанда бусерелин қабылдағандарда төмен екені анықталған[24].  

Осындай мəліметтермен, даназол препаратының құрамы, əсер ету механизмдеріне сай əдеби 
деректерге шолу жасай отырып, фармокологиялық маңызы да қарастырылды. 

Даназол антигормональды препарат ретінде протеиннің бөлінуін үдетеді де андрогенді əсер 
етеді. 

Даназолдың шығарылу түрлері капсула жəне пластикалық ыдыста сақталады [25,26,27].  
Препараттың фармокологиялық əсері жоғарыда айтылып кетті дегенмен толықтыра айтар 

болсақ, эндометрия ұлпаларының атрофиясын туғызады,пролиферацияны бəсеңдетеді. Дегенмен 
осы процесстің толық түсіндірмесі туралы мəліметтер жоқтың қасы. Даназол препаратын жүктілік 
жəне бала емізу жəне порфирия кезінде қолданылыуға болмайтыны қатаң ескеріледі. Əдеби 
мəліметтерде порфирия-қан мен ұлпалардағы жоғары мөлшерде порфиннің болуымен 
сипатталатын пигментті алмасу бұзылуының тұқымқуалаушылық күрделі бұзылысы. 

Сонымен қатар,қант диабеті, жүректің жəне бауыр мен бүйректің бұзылыстарында қолдану 
қатаң талап етіледі[28]. Жанама əсерлеріне тахикардияның туындауы, артериялық гипертензия, 
асқортыу жолдарының патологиялық өзгерістері холестатикалық сарғаю, бауыр ферменттерінің 
көбею; жүйке жүйесі қызметінде ұйқының бұзылуы, жалпы əлсіздік, тремор, бас айналу секілді 
үдерістерді туындатады.  

Қолданудағы тағы бір негізгі ерекшеліктері аталған препаратты антикаогулянттар мен 
құрысуларға қарсы дəрі-дəрмекпен қоса қабылдау ескеріледі. Өйткені даназол осы үдерістердің 
қызметін күшейтеді [29].  
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