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مقدمه

کبدی در میان افراد مسن به طور قابل  یهابیمیزان مرگ مرتبط با آس

توجهی در حال افزایش است، به نحوی که بیماری مزمن کبدی و سیروز 

 معرفی شده است 15تا  51به عنوان چهارمین عامل اصلی مرگ در افراد 

( طیفی از اختالالت کبدی NAFLD. بیماری کبد چرب غیر الکلی )[5]

ه تا التهاب، فیبروز و سیروز است. اکثر بیماران کبد اعم از استئاتوز ساد

چرب غیر الکلی، استئاتوز کبدی ساده دارند که به دلیل رسوب و تجمع 

درصد وزن  1بیش از  هاتیذرات درشت چربی در سیتوپالسم هپاتوس

، هایتوکندریالتهابی، آسیب عملکرد م یهانیتوکی. ترشح س[2] کبد

کبدی باعث پیشرفت کبد چرب  یهااسترس اکسیداتیو و التهاب لبول

( و فیبروز کبدی NASHغیر الکلی به سوی استئاتوهپاتیت غیر الکلی )

. از جمله [3] شودیکه منجر به افزایش مرگ و میر م اشندبیم

ونی کبدی بال یهابافت شناسی کبد چرب غیر الکلی، سلول یهایژگیو

التهاب پورتال است که پیش بینی کننده قوی فیبروز پیشرفته بافت  و

در زنان تحت تأثیر  کبدی یهایماری. مسائل مربوط به ب[5] باشدیکبد م

که باعث توسعه و  باشندیدو عامل منحصر به فرد هورمون و سن م

مختلف کبد شده است. در یائسگی، تعامل کاهش  یهایماریپیشرفت ب

در سطوح استروژن همراه با اثرات بیوشیمیایی فرایند پیری، محیطی را 

. [1] دهدیکه تمایل به آسیب درون کبد را افزایش م کندیایجاد م

(، کاهش LDLیائسگی باعث افزایش لیپوپروتئین با چگالی پایین )

با چگالی خیلی پایین  لیپوپروتئین ( وHDLلیپوپروتئین با چگالی باال )

(VLDLم )هیپرکلسترولمی و تجمع چربی در کبد ناشی از گرددی .

لی ستئاتوهپاتیت غیر الککمبود استروژن، شیوع و شدت آسیب کبدی و ا

همچنین با افزایش سن، تغییرات  .[6] کندیبعد از یائسگی را تسریع م

ن ، که در دورادهدیمورفولوژیکی و عملکردی مشخصی در بافت کبد رخ م

 یها. این تغییرات شامل فیبروژنز و تکثیر سلولابدیییائسگی افزایش م

، کاهش جریان خون کبد، تغییر در [7] ، کاهش حجم کبدیاستاره

 و کبد نشیمیپارا بخش استریولوژیک و بافتی ساختار تغییرات بر استقامتی تمرین هفته ده تأثیر

 شده اورکتومی هایموش در گلیسریدتری و کلسترول سرمی سطح
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 واژگان کلیدی:

 تمرین

 اورکتومی

 یائسگی

 کبد

 هیستولوژی

 استریولوژی

  دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

  خراسان شمالی پزشکی علوم

 .است محفوظ

 چکیده
  تمرینات أثیرت میزان همچنین و دهندمی رخ کبد در یائسگی دوران در که بیوشیمیایی و ساختاری مختلف تغییرات بهتر شناخت با :مقدمه

  مرینت هفته ده تأثیر بررسی تحقیق این از هدف لذا. کرد مدیریت دوران این در را کبدی هایبیماری و تغییرات توانمی آنها، بر ورزشی

  اورکتومی هایموش رد گلیسریدتری و کلسترول سرمی سطح و کبد پارانشیمی بخش استریولوژیک و بافتی ساختار تغییرات بر استقامتی

 .بود شده

  گروه و کنترل اورکتومی گروه تمرین، سالم گروه کنترل، سالم گروه شامل گروه چهار به تصادفی طور به صحرائی موش سر 20: کار روش

  ویدند هفته ده شامل تمرینی برنامه. کردند آغاز را تمرین جراحی عمل از بعد هفته سه تمرین هایگروه. شدند تقسیم تمرین اورکتومی

 .شد انجام تمرین جلسه آخرین از بعد ساعت 58 خونگیری و کبد بافت از برداری نمونه. بود تردمیل روی بر

  و( P < 000/0) اندازه شدن بزرگ ،(P < 009/0) کبد پارانشیم حجم افزایش بافتی، ساختار به آسیب باعث شدن اورکتومی :هایافته

  کنترل گروه به نسبت( P < 005/0) ایهسته دو هپاتوسیتی هایسلول افزایش ،(P < 000/0) هپاتوسیتی هایسلول کل تعداد کاهش

  افزایش اورکتومی با سرم کلسترول و گلیسرید تری میزان همچنین(. P < 270/0) یافت کاهش تمرین با کبد پارانشیمی حجم و گردید

 .دادند نشان را معناداری کاهش تمرین با و داشته دار معنی

  گردد،می رکتومیاو متعاقب دیده آسیب کبد بافتی ساختار و عملکرد بهبود باعث استقامتی تمرین انجام که رسدمی نظر به نتیجه گیری:

 .باشدیم اورکتومی گروه از ترطبیعی تمرین اورکتومی گروه در کبد پارانشیم و هپاتوسیتی هایسلول مورفولوژی و آرایش که نحوی به
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 و همکاران چلو قره              استریولوژیک و بافتی ساختار تغییرات بر استقامتی تمرین هفته ده تأثیر                              

 باشندیکبدی باال در سالمندان م یهاظرفیت بازسازی کبد و تعداد سلول

ها . برای مطالعه تغییرات بیوشیمیایی که در دوران یائسگی در بافت[8]

، حیوانات فاقد تخمدان یک ابزار مفید هستند. خارج ساختن دهدیرخ م

علت  .دگردیها منجر به تغییرات بیوشیمیایی مشابه یائسگی متخمدان

ها روشن نیست، ( در خروج تخمدانTAGآسیل گلیسرول ) یترتجمع

ها باعث هایپرفاژی )گرسنگی بیش از حد یا افزایش اگر چه خروج تخمدان

. درمان [9] شودیاشتها( و کاهش اکسیداسیون کربوهیدرات و چربی م

 HRT: Hormone Replacementجایگزینی هورمونی )

Therapyمان یائسگی و اختالالت جایگزین برای در یهای( و استراتژ

در  یهابنابراین، بحث .[50] باشدیم بعد از یائسگی داری عوارض جانبی

جایگزین برای درمان یائسگی و  یهایحال پیشرفت در مورد استراتژ

تمرینات ورزشی  .[55] اختالالت بعد از یائسگی همچنان وجود دارد

به عنوان یک شیوه درمانی غیر تهاجمی و غیر دارویی بر این  تواندیم

مکانیسم تحریک ترکیب بدنی و  .[52] تأثیر مثبتی برجا گذارد هابیآس

ه به طور کامل درک نشد دهدیتغییرات متابولیکی که در یائسگی رخ م

بر روی جوندگان و انسان نشان  مطالعهمربوط به  یهااست، اما داده

که کاهش فعالیت بدنی و هزینه انرژی به احتمال زیاد نقش  دهدیم

ی هایپرفاژ رسدی، این در حالی است که به نظر نمکنندیبازی م یاعمده

. این ایده که کاهش [53] علت اصلی افزایش وزن در این جمعیت باشد

به دنبال یائسگی و کاهش مرتبط با آن در آمادگی هوازی  بدنیدر فعالیت 

به طور قابل توجهی به اختالالت متابولیکی بدن پس از یائسگی کمک 

با این واقعیت مشهود است که تمرین ورزشی هوازی وابسته به  کندیم

دوز اثر محافظتی مستقل بر سندرم متابولیک و عوارض آن در زنان پس 

ران یائسگی . گزارش شده است که زنان در دو[53] از یائسگی دارد

تغییرات مثبتی در کنترل وزن و مقدار چربی بدن توسط ورزش را تجربه 

اند. همچنین تأثیرات ورزش بر چربی خون توسط فعال سازی کرده

متابولیسم چربی نشان داده شده و پیشنهاد شده است که عوارض جانبی 

فعالیت بدنی منظم کمتر بوده و میزان افزایش وزن بدن در مقایسه با 

. مطالعات قبلی [51, 55] باشدیهورمون درمانی  یا رژیم درمانی کمتر م

 بهشی با شدت متوسط که در زنان یائسه، تمرین ورز دهدینشان م

و پاسخ  [56]صورت مطلوب باعث بهبود پروفایل متابولیکی و لیپیدی 

ز در گلوک یهاانسولین تحریک شده با گلوکز و فعال سازی غلظت ناقل

در مطالعه . [57] شودیاورکتومی شده م یهاعضله اسکلتی در موش

کبدی در موشهای صحرایی فاقد  یهاچگالی سلولریولوژیک، کاهش است

کبدی در موشهای جوان و پیر به  یهاسلول تعدادافزایش تخمدان و 

کبدی  یهاتعداد سلولورزشی گزارش شده است که  یهانیدنبال تمر

 گروه فاقد تخمدان تمرین، کمتر از گروه فاقد تخمدان و تمرین بوده است

کبدی بیماران  یهارین ورزشی هوازی میزان چگالی سلولتم .[58]

مبتال به کبد چرب را نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری کاهش 

 اهشکبا  تواندیفعالیت ورزشی یا فعالیت بدنی منظم مدر واقع  .دهدیم

 ،کبدی پراکسیداز استرس اکسیداتیو کاهش ،داخل کبدی محتوای چربی

فاکتور نکروز  مانند التهابی واسطه مهار از طریق کبدی التهاب بهبود

، راه درمانی موثری در خصوص بهبود بتا 5و اینترلوکین آلفا توموری

دقیق آن پس از تغییرات بوجود  یهاسمیعوارض کبد چرب باشد، اما مکان

آمده در کبد در دوران بعد از یائسگی به خوبی درک نشده است و اثر 

ر بافت حیاتی کبد به درستی مشخص نیست. منظم تمرینی د یهادوره

بر  رادقیق آنها  یهاسمیمکانلذا مطالعات محدودی اثر تمرینات ورزشی و 

بافت کبد و تغییرات مورفولوژیک آن در زنان یائسه یا حیوانات فاقد 

اند، بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر ده تخمدان بررسی کرده

تغییرات ساختار بافتی و استریولوژیک بخش هفته تمرین استقامتی بر 

 یهادر موش دیسریگلیپارانشیمی کبد و سطح سرمی کلسترول و تر

 اورکتومی شده بود.

 روش کار

 20این مطالعه تجربی شامل  یهایآزمودن حیوانات و شرایط نگهداری:

گرم و  200±  50سر موش صحرائی ماده نژاد ویستار با میانگین وزنی 

ها به همراه آب و غذای کافی در هفته بودند. موش 55سنی میانگین 

 23±  2آزمایشگاه ویژه جانوری دانشگاه مازندران با دمای کنترل شده 

ساعت قرار گرفتند.  52:52تاریکی -و چرخه روشنائی گرادیدرجه سانت

کلیه مراحل تمرین و اجرای پژوهش مطابق با دستورالعمل موسسه 

د مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی و سالمت و تغذیه در مور

کمیته اخالق دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران انجام 

شد. تمرینات ورزشی سه هفته بعد از عمل جراحی و اورکتومی کردن 

 با حیوانات سازگاری و آشناسازی یک هفته از پسها آغاز گردید. موش

به چهار گروه شامل: گروه کنترل سالم، به طور تصادفی محیط جدید 

گروه کنترل اورکتومی، گروه تمرین سالم و گروه تمرین اورکتومی تقسیم 

کنترل اورکتومی و تمرین اورکتومی  یهاگروه شدند. جراحی و اورکتومی:

(50  =n در هفته یازدهم مطابق دستورالعمل از قبل تعیین شده، تحت )

 70) صفاقی مخلوط کتامینشرایط استریل با تزریق داخل 

( بی هوش شدند. کیلوگرم/میلیگرم 1-3) ( و زایالزینکیلوگرم/میلیگرم

در ابتدا برای هر موش خز پایین شکم تراشیده شد و با محلول ضد عفونی 

متر( در قسمت  یسانت 5/0-1استریل گردید، سپس یک برش طولی )

وسط انتهای شکمی ایجاد شده و بعد یک برش کوچک صفاقی و تخمدانها 

ها به ها پس از عمل جراحی شستشو داده شده و موشخارج شدند. برش

 به تمرینی برنامه کل پروتکل تمرین: .[59] آزمایشگاه منتقل گردیدند

مرحلة اول، آشنا کردن  .شد انجام هفته در جلسه 1 برای و هفته ده مدت

روز به  1متر بر دقیقه و  1دقیقه با سرعت  1ها با تمرین حدوداً موش

دقیقه و با  51ها ابتدا به مدت طول انجامید. در مرحلة اضافه بار موش

متر در دقیقه روی تردمیل راه رفته و به تدریج در طول مدت  52سرعت 

متر در دقیقه  21میزان نهایی هفته، شدت فعالیت افزایش یافت تا به  2

دقیقه در روز افزایش یافت.  60برای هر گروه رسید و زمان فعالیت نیز به 

هفته، تمرین با شدت متوسط  8ها به مدت در مرحلة سوم یا تثبیت، موش

متر در دقیقه بر روی تردمیل را انجام دادند.  21معادل دویدن با سرعت 

دقیقه برای  1فعالیت در هر تمرین، قابل ذکر است که از مجموع زمان 

ها در نظر گرفته شد. گروه دقیقه برای سرد کردن موش 1گرم کردن و 

روز با شدت متوسط به تمرین  1هفته، هر هفته  50تجربی به مدت 

 .[20] پرداختند

 نمونه برداری

ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین و  58بافت برداری و تهیه نمونه خونی 

ساعت ناشتایی انجام شد. برای این منظور حیوانات با تزریق  52به دنبال 
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 0317 بهار ،0 شماره ،01 دوره                علوم پزشکی خراسان شمالی  مجله

زایالزین بیهوش شدند. نمونه خونی از بطن چپ آنها -مخلوط کتامین

دور در  3000گرفته شد و پس از جدا سازی سرم به وسیله سانتریفیوژ )

برای اندازه گیری  گرادیدرجه سانت -80دقیقه(، در دمای  51

و  دیسریگلیو کلسترول سرم نگهداری شد. میزان تر دیسریگلیتر

 یونیک و به روشامخصوص محصول شرکت ب یهاتیبا ک کلسترول سرم

 االیزا اندازه گیری شدند.

 مطالعات بافت شناسی و استریولوژیک

از اندازه  ، پسات کمی و کیفی بافت کبدبه منظور مطالعه و بررسی تغییر

 5با رعایت اصل نمونه گیری تصادفی یکنواخت منظم،  گیری وزن کبد،

قطعه با فواصل مساوی و مشخص از هر کبد انتخاب و در محلول  6تا 

 تهیه مقاطع درصد قرار داده شد. جهت 50تثبیت کننده فرمالین بافر 

 بافتی و استاندارد تهیه مقاطع معمول روش به ها،نمونه از میکروسکوپی

 دستگاه از استفاده ثبوت، با از پس روش این گردید. در پارافینی عمل

 پاساژ مختلف مراحل آلمان، لیکا ساخت شرکت 2000مدل  هیستوکینت

 یصعود یهاغلظت با الکل ظرف 7از  استفاده با (گیری  شامل آب بافتی

 پارافین به آغشتگی و)گزیلولاز دو ظرف  استفاده سازی( با شفاف )،

 به بافتی یهابرش دوار میکروتوم از با استفاده سپس و گرفت انجام

 20 یهابافتی و برش ساختار تغییرات مطالعه جهت میکرومتر 1ضخامت 

 مطالعه منظور شد. به تهیه میکرومتری جهت مطالعات استریولوژیک

 رنگ از استفاده با نظر مورد یهابافتی، برش ساختار تغییرات

نوری متصل به  میکروسکوپ با و شده آمیزی رنگ ائوزین -هماتوکسیلین

اره مجهز به نسخه شم یاانهیمیکرواریتور، دوربین مدار بسته و سیستم را

 .گرفتند قرار ارزیابی و مورد بررسی Stereo- investigatorنرم افزار  9

داد ، تعیاو هستهکبدی د یهاحجم بخش پارانشیمی کبدی، تعداد سلول

استریولوژیک و  یهاکبدی و حجم آنها با استفاده از روش یهاسلول کل

 تکنیک اپتیکال فراکشنیتور تخمین زده شد.

 تخمین حجم بخش پارانشیمی کبد

به منظور تخمین حجم مطلق حجم پارانشیم در بافت کبد، ابتدا با تکنیک 

چگالی حجمی )حجم نسبی( هر ساختار با استفاده از  یاشمارش نقطه

 :[25] با فرمول زیر محاسبه شد یابزرگنمایی مناسب و گرید نقطه

(liver)P/  (structure)P=  V(structure/liver)V 

 "P(liver)"تعداد نقاط برخورد کرده با هر ساختار و  "P(structure)"که در آن 

در  .باشدیتعداد نقاط گرید که با کل بافت کبد برخورد کرده است م

نهایت حجم مطلق پارانشیم کبد با حاصلضرب چگالی حجمی آن در 

 حجم مطلق کبد محاسبه شد.

دو  یهاکبدی و سلول یهاسلولتخمین تعداد کل 

 کبدی یاهسته

مورد نظر در بافت کبد از روش دایسکتور  یهابرای تخمین تعداد سلول

ضخیم استفاده شد. بدین صورت که ابتدا تراکم  یهانوری بر روی برش

 :[25] با فرمول زیر محاسبه گردید "VN"عددی هر سلول 

𝑁𝑦(𝑐𝑒𝑙𝑙/𝑟𝑒𝑓) =
∑𝑄−

∑𝐴 ∗ ℎ
 

مساحت مجموع  "A∑"شمارش شده،  یهاتعداد هسته "-Q∑"که 

ارتفاع  "h"دید مورد بررسی و  یهادانیم شمارش شده در همه یهاقاب

کل هر سلول از حاصلضرب تراکم دایسکتور نوری است. در نهایت تعداد 

 عددی مربوط به آن در حجم کل بافت کبد بدست آمد.

های کبدیتخمین متوسط حجم سلول

های کبدی با روش نوکلئوتور این گونه حاصل شد متوسط حجم سلول

که نقطه مرجع در مرکز هندسی سلول مشخص شد و سپس از طریق 

در نقطه مرجع ایجاد گردید  نرم افزار استریولوژیک دو محور عمود بر هم

نقطه  5نقطه قطع کند. این  5به نحوی که غشای سلول کبدی را در 

عالمت گذاری شده و نرم افزار حجم ساختار )بر حسب میکرومتر مکعب( 

3را بر اساس فرمول
oVH =4/3 πl در این فرمول کردیمحاسبه م ."ol" 

دهنده میانگین قسمت طولی بین نقطه مرجع و نقطه قطع شده نشان

( با تقسیم حجم کل VH. متوسط حجم سلول کبدی )باشدیغشا م

( nشده بر تعداد کل سلول کبدی ) یریگ( اندازهΣVHهای کبدی )سلول

 برآورد شد:

 n/  VH) = Σ3(µm VH 

آمارییهاروش

افزار  نرم 20 نسخه شماره وسیله به هاداده تحلیل و تجزیه مراحل تمام

SPSS 01/0 معنی داری سطح در و  =α بررسی برای گرفت. ابتدا انجام 

کلوموگروف اسمیرنوف، سپس همگن  آزمون از هاداده بودن طبیعی توزیع

 نرمال دییاز تأ شد. پس استفاده از طریق آزمون لوون هاانسیبودن وار

این پژوهش از آزمون آنالیز  یهاافتهیبرای تجزیه تحلیل  هاداده بودن

 واریانس دو طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده گردید.

 هاافتهی

 وزن بدن و وزن کبد

 صحرایی مبین افزایش یهانتایج به دست آمده از تغییرات وزن بدن موش

گروه اورکتومی کنترل نسبت به گروه  یهادر وزن بدن موش داریمعن

. اما تمرینات بود( P=  005/0) نیو سالم تمر( P=  000/0سالم کنترل )

( P=  505/0ها ایجاد نکرد )را در وزن موش یداریهوازی کاهش معن

 یداریها پس از اورکتومی افزایش معنکبد موش وزن (. میزان5)نمودار 

( این در حالی است که انجام تمرین ورزشی باعث P=  001/0نشان داد )

گردید اما این تغییرات از به گروه کنترل ها نسبت وزن کبد موشکاهش 

 (.5 تصویر( )P=  165/0نبود ) داریلحاظ آماری معن

 و کلسترول دیسریگلیسطح سرمی تر

نسبت  دیسریگلیترغلظت سرمی  داریاورکتومی شدن باعث افزایش معن

=  005/0( و )P=  001/0به گروه سالم کنترل و سالم تمرینی گردید )

P را در گروه دیسریگلیترغلظت سرمی (. انجام تمرین هوازی توانست 

اورکتومی کنترل نسبت به گروه اورکتومی تمرین کاهش دهد که این 

(. این نتایج همچنین P=  000/0)بود  داریتغییرات از لحاظ آماری معن

نشان داد که میزان غلظت سرمی کلسترول به دنبال اورکتومی شدن 

( و کنترل P=  000/0نسبت به گروه کنترل سالم ) یداریافزایش معن

و انجام دو ماه تمرین هوازی باعث  کندی( پیدا مP=  000/0تمرین )

میزان کلسترول سرم گروه تمرین اورکتومی نسبت به  داریکاهش معن

 (.P=  000/0گروه کنترل اورکتومی گردید )
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 دوره پایان در پژوهش مختلف هایدرگروه هاموش بدن وزن و کبد وزن میانگین :0تصویر 

 سالم گروه به نسبت دارمعنی تفاوت وجود+  نشانه

 

 
 ×(200 بزرگنمایی ،H&E آمیزی رنگ) مختلف های¬گروه در کبد بافت پارانشیم از هیستولوژیک میکروگراف :2تصویر 

 گروه و( ج تصویر) کنترل اورکتومی گروه در ،(ب تصویر) تمرین سالم گروه در ،(الف تصویر) کنترل سالم گروه در کبد بافت پارانشیم میکروگراف

 (.د تصویر) تمرین اورکتومی

 

 بررسی هیستولوژیک بافت کبد

بد کنتایج هیستولوژیک پارانشیم بافت کبد نشان داد که ساختار پارانشیمی 

هپاتوسیتی کامالً طبیعی را  یهادر گروه کنترل، آرایش و مورفولوژی سلول

(. ساختار پارانشیمی کبد در گروه تمرین ورزشی نیز تصویر الف) دهدینشان م

(. در تصویر بهپاتوسیتی کامالً طبیعی است ) یهاآرایش و مورفولوژی سلول

وه اورکتومی شده ساختار پارانشیمی کبد دچار آسب شده، آرایش سلولی گر

بوده  تر از حد طبیعیهپاتوسیتی بزرگ یهادارای نظم طبیعی نیست و سلول

و کمتر از حد  ترفیو شدت رنگ پذیری سیتوپالسم در آنها به شدت ضع

چربی باعث کاهش میزان اسیدوفیلی  یها. حضور واکوئلباشدیطبیعی م
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هپاتوسیت شده است. همچنین افزایش فضای  یهاسیتوپالسم سلول

ابل نسبت به گروه کنترل ق یاهپاتوسیتی دو هسته یهاسینوزوئیدی و سلول

(. نتایج بررسی هیستولوژیک نشان داد که ساختار تصویر جمشاهده است )

ست طور کامل طبیعی نیپارانشیمی کبد در گروه اورکتومی تمرین، هرچند به 

اما نسبت به گروه اورکتومی بسیار بهتر بوده و آرایش سلولی و مورفولوژی 

ذیری . شدت رنگ پباشدیاز گروه اورکتومی م تریعیهپاتوسیتی طب یهاسلول

 (.تصویر د) باشدیهپاتوسیتی نیز نسبتاً طبیعی م یهاسلول

 رانشیمی کبدبررسی استریولوژی بخش پا

 یداریپس از اورکتومی به طور معن حجم پارانشیم کبدی مقدار

 009/0نسبت به گروه سالم کنترل و سالم تمرین افزایش داشت )

 =P در حالی که انجام تمرین در گروه اورکتومی باعث کاهش )

حجم پارانشیم کبدی نسبت به گروه اورکتومی کنترل شد اما همان 

نشان داده شده است این تغییر از لحاظ آماری  3 تصویرطور که در 

 (.P=  270/0نبود ) داریمعن

نشان داده شده است، اورکتومی باعث کاهش  5 تصویرهمان طور که در 

الم ه سالم کنترل و سکبدی نسبت به گرو یهاتعداد کل سلول داریمعن

تمرین شد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که تعداد کل 

گروه اورکتومی تمرین نسبت به  یهادر موش کبدی یهاسلول

افزایش یافته و به  یداری( به طور معنP < 000/0اورکتومی کنترل )

سالم رسید. یهاسطح گروه

 

 

 
 پژوهش مختلف هایدرگروه هاموش کبد پارانشیمی بخش حجم میانگین :3تصویر 

 سالم گروه به نسبت دارمعنی تفاوت وجود * نشانه

 

 

 

 
 پژوهش مختلف هایدرگروه هاموش کبدی هایسلول کل تعداد میانگین :4تصویر 

 (>01/0P) کنترل اورکتومی گروه به نسبت دارمعنی تفاوت وجود * نشانه

x کنترل سالم گروه به نسبت دارمعنی تفاوت وجود نشانه (01/0P<) 

 (>01/0P) تمرین سالم گروه به نسبت دارمعنی تفاوت وجود نشانه +
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 پژوهش مختلف هایدرگروه ایهسته دو کبدی هایسلول کل تعداد میانگین :5تصویر 

 (>01/0P) کنترل اورکتومی گروه به نسبت دارمعنی تفاوت وجود * نشانه

x کنترل سالم گروه به نسبت دارمعنی تفاوت وجود نشانه (01/0P<) 

 (>01/0P) تمرین سالم گروه به نسبت دارمعنی تفاوت وجود نشانه+ 

 

 

 
 پژوهش مختلف هایدرگروه ایهسته دو کبدی هایسلول حجم متوسط میانگین :6تصویر 

 (>01/0P) کنترل اورکتومی گروه به نسبت دارمعنی تفاوت وجود * نشانه

x کنترل سالم گروه به نسبت دارمعنی تفاوت وجود نشانه (01/0P<) 

 (>01/0P) کنترل تمرین گروه به نسبت دارمعنی تفاوت وجود نشانه+ 

 

 

گروه اورکتومی  یهادر موش یادو هسته کبدی یهاتعداد کل سلول

ن سالم کنترل و سالم تمری یهانسبت به گروه یداریکنترل به طور معن

نشان داده  1 تصویر(. همان طور که در P < 000/0افزایش یافته بود )

 .شده است

نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که انجام تمرین در گروه  

کبدی دو  یهاتعداد سلول داریاورکتومی به نحوی باعث کاهش معن

( که با P < 005/0نسبت به گروه اورکتومی کنترل شد ) یاهسته

نداشت. نتایج  یداریسالم کنترل و تمرین اختالف معن یهاگروه

 یهاداد که میانگین حجم متوسط سلول مطالعه استریولوژیک نشان

سالم  یهاگروه اورکتومی کنترل نسبت به گروه یهادر موش کبدی

(. P < 000/0کنترل و سالم تمرین به طور معنی داری افزایش یافت )

نتایج تجزیه و تحلیل آماری ارزیابی استریولوژیک متوسط حجم 

اورکتومی باعث کبدی نشان داد که انجام تمرین در گروه  یهاسلول

 کبدی نسبت به گروه یهامیانگین متوسط حجم سلول داریکاهش معن

 یها، به نحوی که میزان آن به سطح گروهشودیاورکتومی کنترل م

سالم کنترل و  یهاسالم رسیده و بین گروه اورکتومی تمرین و گروه

 (.6 تصویروجود ندارد ) یداریسالم تمرین هیچ اختالف معن
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 بحث

برای بررسی و شناخت بهتر تغییرات مختلف ساختاری و بیوشیمیایی 

و همچنین میزان  دهندیکه در دوران یائسگی انسان در اندام کبد رخ م

انسانی با  یهاو کیفیت تأثیر تمرینات ورزشی بر آنها، در نمونه

مدل  . اورکتومی در جوندگان،میباشیبیشماری مواجه م یهاتیمحدود

از دست دادن هورمون تخمدان انسان است، بنابراین این روش در 

. لذا این پژوهش با ردیگیمطالعه یائسگی انسان مورد استفاده قرار م

اورکتومی کردن موشها و به دنبال ده هفته تمرین استقامتی به مطالعه 

تغییرات ساختار بافتی و استریولوژیک بخش پارانشیمی کبد و سطح 

 اورکتومی پرداخت. یهادر موش دیسریگلیسترول و ترسرمی کل

ها تحقیق حاضر نشان داد که بعد از اورکتومی شدن موش یهاافتهی

وزن کبد به صورت معناداری نسبت به گروه کنترل افزایش پیدا کرد، 

تمرینات استقامتی باعث کاهش وزن کبد شد که البته از لحاظ آماری 

تجمع چربی و حضور  ،ث هیپرکلسترولمیمعنادار نبود. اورکتومی باع

در هپاتوسیت های کبدی، افزایش سیتوپالسمی چربی  یهاواکوئل

التهابی و استرس  یهاافزایش واکنش ،حجم آنها و حجم کل بافت کبد،

و در نتیجه افزایش وزن کبد گردید که با افزایش وزن بدن  اکسیداتیو

کاهش حجم پارانشیم  نیز باورزشی ها مرتبط بوده است. تمرین موش

کبدی دو  یهاکبدی، کاهش سلول یهاکبد، حجم متوسط سلول

و کاهش تجمع چربی در هپاتوسیت ها باعث کاهش وزن کبد  یاهسته

شد. هائو و همکاران نیز کاهش غیر معنادار وزن کبد پس از تمرین را 

سلی و همکاران چگالی هپاتوسیت در مطالعه  .[22] گزارش کردند

تی با تمرین استقامبود  افزایش یافتهگروه اورکتومی های کبدی که در 

داودی و همکاران نیز با مطالعه هشت هفته تمرین . [58] کاهش یافت

 یاهاستقامتی بر روی بیماران کبد چرب کاهش معنادار چگالی سلول

 .[23] کبدی گروه تجربی را نسبت به گروه کنترل گزارش کردند

ها در این تحقیق نیز پس از اورکتومی نسبت به افزایش وزن بدن موش

گروه سالم از لحاظ آماری معنادار بوده و پس از تمرینات استقامتی 

کاهش غیرمعناداری نسبت به گروه کنترل یافته است که همسو با نتایج 

و  باشدیم [21]، استوتزر و همکاران [25]مطالعات پارک و همکاران 

ورزشی  یهاهمخوانی ندارد چرا که در گروه رانبا نتایج پوزا و همکا

)دویدن در چرخ دوار( با غذای استاندارد و تری گلیسرید باال،  افزایش 

نادار وزن بدن پس از تمرین را تنها وزن را گزارش کردند و کاهش مع

در گروه ورزش با رژیم غذایی محدود مشاهده کردند. از آنجا که غذای 

ها در مطالعه ما استاندارد بوده، این تفاوت احتماالً بخاطر شدت موش

تصور بر این است که ناکافی بودن . [50] بیشتر پروتکل تمرینی باشد

استروژن تا حدود زیادی مسئول افزایش لیپیدهای گردش خون، چربی 

کاهش سوخت ، افزایش دریافت غذا و احشایی و در نتیجه افزایش وزن

, 26] باشدیدر جوندگان اورکتومی شده و زنان یائسه م و ساز پایه

انسان،  یهایحیوانی یا آزمودن یها، زیرا هنگامیکه این مدل[27

، بواسطه کاهش تغذیه و افزایش انرژی کنندیاستروژن دریافت م

مصرفی، چاقی ناشی از اورکتومی و اختالالت لیپیدی را از خود نشان 

 استروژن در چاقی کنندهلیکه این نتایج حاکی از نقش تعد دهندیمن

چنانچه نتایج مطالعه هائو و همکاران با بررسی اثر  .[29, 28] است

جوندگان اورکتومی شده موید استروژن و فعالیت ورزشی استقامتی در 

. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اورکتومی [58] این مطلب است

سبت به ن تری گلیسرید و کلسترولباعث افزایش معنادار سطوح سرمی 

گروه سالم کنترل و تمرین گردید و به دنبال آن ده هفته تمرین 

رمی و کلسترول س کاهش معنادار میزان تری گلیسرید استقامتی باعث

در هپاتوسیت های سیتوپالسمی چربی  یهاو کاهش حضور واکوئل

ها نسبت به گروه اورکتومی کنترل شد. چنانکه از شواهد کبدی موش

یائسگی یا اورکتومی شدن منجر به تغییرات بیوشیمیایی  ،دیآیبر م

بتا استرادیول سرم، افزایش چاقی، افزایش ذخیره  57مانند کاهش 

TAG غلظت  افزایش بدی وکTG ،TC ،LDL  و کاهش غلظت

HDL میلی و همکاران افزایش پروفایل [35, 30] گرددیپالسما م .

دمیرچی  .[32] ما بود یهاافتهیلیپیدی را گزارش کردند که موافق با 

 یهارا در موش VLDLو  TGو همکاران افزایش معنادار سطوح 

اورکتومی نسبت به گروه سالم مشاهده کرده اما تغییر معناداری در 

مشاهده نشد، پس از دو ماه تمرین هوازی اثر  LDLو   TCسطوح

 اورکتومی نیافتند یهایدی سرم در موشمعناداری روی سطوح لیپ

در مطالعه انجیو ساک و همکاران افزایش سطح کلسترول در . [28]

و بیان ژن پروتئین مربوط  LDLپالسما و کبد به همراه کاهش گیرنده 

شد  ها مشاهدهها از رت، بدنبال خارج کردن تخمدان LDLبه گیرنده

. دهدیکه نتایج آن کاهش جذب کلسترول پالسما توسط کبد را نشان م

که ورزش بتواند این تغییر در سطح  رسدیبا این حال به نظر نم

mRNA رین ورزشی هوازی  باعث کاهش . تم[33] را اصالح کند

 HDL-Cسرم، کلسترول تام،  یدهایپیلشاخص توده بدن، کاهش 

. واسکوز و همکاران [56] شودیو فاکتورهای التهابی در زنان یائسه م

هفته را به  50در تحقیقی استفاده از تمرینات ورزشی قدرتی به مدت 

عنوان یک راهکار درمانی برای مبارزه و یا کنترل اختالالت متابولیک 

و قند  HDLمرتبط با یائسگی، از جمله چاقی و تغییرات نامطلوب در 

. کاهش استروژن در [35] خون و نیز رسوب کبد معرفی نمودند

آپوپروتئینی کبد باعث کاهش  یهابر روی ژن رییائسگی با تأث

، افزایش لیپوپروتئین با Bو افزایش آپولیپوپروتئین  A آپولیپوپروتئین

 ( وHDL(، کاهش لیپوپروتئین با چگالی باال )LDLچگالی پایین )

تغییر نابجا در سنتز و  و( VLDL) با چگالی خیلی پایین لیپوپروتئین

Microsomal Transfer : 100MTP/ApoB) ترشح

Protein) و در نتیجه باعث کاهش خروج  شودیدر کبد مVLDL 

 یهاتیگلیسرید در سیتوزول هپاتوس یتراز کبد به داخل خون و تجمع

، همچنین تجمع اسیدهای چرب در کبد با آسیب گرددیکبد م

نقش حمایتی ا حذف اثر . لذا ب[37-31] اکسایشی سلول همراه است

شیوع و شدت ها و حفاظتی استروژن در ابتال به کبد چرب در خانم

 شودیآسیب کبدی و استئاتوهپاتیت غیر الکلی بعد از یائسگی تسریع م

در سن تولید مثل، شیوع کبد چرب غیر الکلی در مردان چنانکه . [6]

مقاومت به انسولین، در حال حاضر  .[38] نسبت به زنان بیشتر است

مشخصه و عامل ایجاد کننده بیماری استئاتوز کبدی  نیترن مهمبه عنوا

غیر الکلی، حتی در شرایط نبود چاقی و دیابت نوع دوم، مشخص شده 

مکانیسم ایجاد مقاومت به انسولین، تنظیم  نیتر. عمده[39] است
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 و همکاران چلو قره              استریولوژیک و بافتی ساختار تغییرات بر استقامتی تمرین هفته ده تأثیر                              

( و نیز کاهش سیگنال دهی IRS-1اصلی انسولین ) یهارندهیمنفی گ

انسولین توسط جلوگیری و عالمت دهی بیش از حد اسیدهای چرب 

 تواندیدر این حالت انسولین نم. [55, 50] باشدیآزاد جریان خون م

کامالً فعالیت لیپاز حساس به هورمون را سرکوب کند، در نتیجه باعث 

افزایش لیپولیز و رها شدن اسیدهای چرب از منابع آندروژن شده و 

رب . غلظت پالسمایی اسیدهای چشودیبنابراین کبد از لیپید انباشته م

. فعالیت [50] ورود اسیدهای چرب به کبد مرتبط است مستقیماً با

ورزش استقامتی با شدت و مدت کافی، اثرات مفیدی بر بهبود 

 گذاردیاصلی آن م یهارندهیحساسیت به انسولین و تغییر در میزان گ

[39 ,50]. 

انجام فعالیت ورزشی  دهدیوجود دارد که نشان م ییهاگزارش

 یهاموده و سنتز آنها در درون سلولاکسیداسیون لیپیدها را تحریک ن

کاهش و که این اعمال به واسطه  [39, 36] کندیکبدی را مهار م

 AMPKفعال سازی مسیر کبدی و در نتیجه  SCD-1یت فقدان فعال

در عضله،  AMPKو بعد از اتمام تمرین ورزشی، فعالیت  شودیانجام م

این آنزیم با کاهش شارژ انرژی  .[50] ماندیکبد و بافت چربی باقی م

. این گرددیها، تحریک و فعال م( در بافتAMP/ATP)افزایش 

. باشدینتیجه تحریک فیزیولوژیکی فعالیت ورزشی م ،افزایش نسبت

-در کبد از طریق غیر فعال کردن آنزیم استیل AMPKفعال شدن 

هار کربوکسیالز و مکوآ د -کوآ کربوکسیالز، فعال کردن آنزیم مانوایل

, 50] شودیلیپوژنیک باعث مهار سنتز لیپیدها م یهامیبیان ژن آنز

. انجام تمرینات استقامتی منظم از طریق ایجاد چندین مکانیسم [52

باعث کاهش تجمع چربی در کبد شده و به عنوان راه درمانی  تواندیم

مؤثر در خصوص بیماری کبد چرب معرفی شود. انجام تمرینات ورزشی 

 تنظیم پایین، داخل کبدی محتوای چربی کاهشبا 

(SREBP-1c: Sterol Regulatory Element-

Binding Protein-1c) و تنظیم باالی )PPARγ: 

Peroxisome Proliferator-Activated Receptor γ)، 

 تهابال بهبود، کبدی پراکسیداز استرس اکسیداتیو کاهش

فاکتور نکروز  مانند التهابی واسطه مهار از طریق کبدی

مصرف انرژی روزانه، بهبود و افزایش افزایش میزان آلفا،  توموری

در عضالت اسکلتی و کاهش چاقی کل بدن و  هایاکسیداسیون چرب

تراوش اسیدهای چرب آزاد به داخل کبد و نیز  تواندیناحیه شکمی م

 اگر چه برخی از .[53] افزایش تجمع چربی در کبد را کاهش دهد

 جسمی مزمن مفید ورزش به منظور بررسی اثر دستاوردها

فقدان ، اما هنوز هم لی حاصل شده استکبد چرب غیر الک در

اثرات  از یانهیزم مولکولی یهاسمیمکان اطالعات در مورد

نتایج مطالعه حاضر همچنین  .هوازی وجود دارد مثبت ورزش

نشان داد که در گروه اورکتومی شده ساختار پارانشیمی کبد دچار 

که در نتیجه  گرددیآسیب شده و ضایعات دژنراسیون در آن مشاهده م

 . بررسی استریولوژیکابدییآن حجم پارانشیم عملکردی کبد کاهش م

هپاتوسیتی نشان داد که علی رغم افزایش حجم متوسط  یهاسلول

. همچنین مشخص شد ابدییهپاتوسیتی تعداد آنها کاهش م یهاسلول

ل در مقایسه با گروه کنتر یاهپاتوسیتی دو هسته یهاکه نسبت سلول

که ضایعات دژنراسیون با  دهدی. مطالعات نشان مابدییزایش منیز اف

که به طور معمول برگشت  شودیکبدی مشخص م یهاتورم سلول

ناپذیر است. در این موارد عموماً سیتوپالسم نامنظم شده و درون آن 

. این فضاها حاصل رقیق شدن گرددیفضاهای روشن و بزرگ مشاهده م

. اشدبیسیتوپالسمی م یهامواد و اندامکسیتوپالسم و از بین رفتن 

مشخص شده است که دژنراسیون سلولی مرحله قبل از شروع القاء مرگ 

نتایج مطالعات . [55] باشدیبرنامه ریزی شده سلولی یا همان آپوپتوز م

التهاب بافت کبد یکی از عوارض اورکتومی که  دهدیگذشته نشان م

تجمع چربی، پروتئین، آب در داخل بافت کبد و یا در  .باشدیشدن م

اطراف عروق، باعث ایجاد تعییراتی در ساختمان لوبولی کبد گشته و 

 یها. سپس با تجمع سلولگرددیمنجر به نکروز موضعی در این بافت م

التهابی در آن ناحیه، ترشح کالژن در اطراف سیاهرگ مرکزی و فضای 

قباً به درون بافت کبد صورت گرفته و با اطراف سینوزوئیدی و متعا

ر . دگرددیکالژن به هم هپاتیت بینابینی ایجاد م یهااتصال رشته

نهایت با جایگزینی بافت همبند به جای پارانشیم کبدی فیبروز ایجاد 

 یهانشان داده شده است که افزایش جمعیت سلول، [51] شودیم

مزمن کبدی  یهایمارییک چهره کلیدی برای ب یاکبدی دو هسته

 .[57, 56] باشدیمانند سیروز کبدی، دیابت و تومورهای کبد م

دی کب یاهپلی پلوئیدی و سلول یهاجنتریک و همکاران نقش سلول

 کبدی مهم ذکر یهابیرا در فیزیوپاتولوژی بسیاری از آس یادو هسته

همچنین گزارش شده است که متعاقب مصرف جیره . [58] اندکرده

کبدی دو  یهاکبدی جمعیت سلول یهاسلولپرچرب و کاهش تعداد 

به دلیل واکنش به کاهش جمعیت  تواندیکه م ابدییافزایش م یاهسته

 .[56] کبدی باشد یهاسلول

یم بافت پارانشبررسی میکروسکوپیک ساختار بافتی کبد نشان داد که 

کبد در گروه اورکتومی تحت تمرین ورزشی هر چند به طور کامل 

ورکتومی بسیار بهتر بوده و آرایش طبیعی نیست، اما نسبت به گروه ا

تومی کراز گروه او تریعیهپاتوسیتی طب یهاسلولی و مورفولوژی سلول

تاً هپاتوسیتی نیز نسب یهاو شدت رنگ پذیری سلول باشدیکنترل م

که نشان دهنده طبیعی بودن نسبی ساختار و محتویات  باشدیطبیعی م

. باشدیوه اورکتومی مهپاتوسیتی نسبت به گر یهاسیتوپالسمی سلول

سلی و همکاران  و [7]تاجیری و همکاران  یهاافتهیاین نتایج همسو با 

، همخوانی دارد. سلی و همکاران [23]، داودی و همکاران [58]

اورکتومی تحت  یهاهپاتوسیت های کبد موش مشاهده کردند که تعداد

اورکتومی و تمرین بود. تراکم  یهاالیت هوازی، کمتر از دیگر گروهفع

 ها بجز گروه کنترل، کمیسلولی گروه اورکتومی، نسبت به دیگر گروه

بیشتر بود. نتایج استرئولوژیکی نشان داد تمرین و اورکتومی، تراکم 

اورکتومی شده کاهش داده که این نتایج  یهاهپاتوسیت ها را در موش

اورکتومی  یهاگروه یهاافتهی .[58] باشدیما م یهاافتهیهمسو با 

تحقیق حاضر نشان داد که اورکتومی شدن سبب ایجاد آسیب در بافت 

که انجام تمرینات ورزشی تأثیر مثبتی بر ساختار و  شودیکبدی م

گفت که انجام تمرین ورزشی  توانیعملکرد بافت کبد آنها دارد لذا م

ناشی از  یهابیاثرات محافظتی خوبی در برابر آس تواندیمناسب م

برخی مطالعات افزایش فاکتور رشد  .اورکتومی در بافت کبد نشان دهد
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 0317 بهار ،0 شماره ،01 دوره                علوم پزشکی خراسان شمالی  مجله

( را طی تمرینات مختلف ورزشی همانند اثر HGFکبدی ) یهاسلول

نقش  HGF، چرا که [59, 51]اند تمرین بر آنژیوژنز، گزارش کرده

مختلف بدن به ویژه بافت  یهامهمی در رشد و تکامل عملکردی اندام

زا و . فعالیت بدنی باعث افزیش عوامل رگ[15, 10] کبد دارد

بیشتر،  ییزاکه در نتیجه رگ شودیاندوتلیال م یهاسلول

توسط عضالت و کاهش جریان آنها به کبد را به دنبال   FFAبرداشت

در به ایجاد میتوز سلولی، تحرک و قا HGF. [12] خواهد داشت

 باشندیها طی بازسازی بافت مدر انواع سلول ضد آپپتوزی یهاتیفعال

بنابراین، مداخالتی که افزایش تمرینات ورزشی را در پی دارند،  .[13]

و  HGF اثرات مفیدی در بازسازی کبد از طریق القاء تولید تواندیم

نوع و سطح آمادگی بر ترشح و  رسدیآنژیوژنز داشته باشند. به نظر م

. نتایج تحقیق حاضر نیز [59] گذاردیم ریتعدیل فاکتورهای رشدی تأث

 هاتیتعداد هپاتوس نشان داد که تمرینات استقامتی در گروه اورکتومی،

 یها. تمرین استقامتی به وسیله سلول(P < 01/0) را افزایش داد

ی و بهبود و بازساز HGFمزانشیمی، باعث ایجاد تغییرات ناشی از

 یهاتیو افزایش معنادار تعداد هپاتوس [13] شودیساختار بافت کبد م

. ددگریگروه تمرین نسبت به گروه کنترل م یهااورکتومی موش گروه

استرس اکسیداتیو و التهاب دارای ارتباط درونی الینفکی از طرفی 

 KB-یا. استرس اکسیداتیو با فعال سازی فاکتور هستهباشندیم

(NF-KBو افزایش تولید کموکا )یهاو مولکول هانیتوکای، سااهنی 

. تمرینات ورزشی استقامتی شودیچسبان منجر به افزایش التهاب م

موجب بهبود بیوژنز میتوکندریایی و از سوی دیگر مهار فعال  تواندیم

اکسیژن واکنشی میتوکندری  یهامؤثر در گونه یهاسازی کمپلکس

کبدی شود. بنابراین فعالیت ورزشی ممکن است عالوه بر تنظیم مثبت 

دفاع آنتی اکسیدانتی از طریق کاهش استرس اکسیداتیو و التهاب مالزم 

 .[15] گرددیآن منجر به کاهش بیشتر التهاب بافت کبد م

 نتیجه گیری

تایج مطالعه حاضر اثرات نسبتاً گفت که هر چند ن توانیدر نهایت م

مفید انجام تمرین ورزشی بر تغییرات ساختار بافتی و استریولوژیک 

ا ام، دهدیاورکتومی شده را نشان م یهابخش پارانشیمی کبد در موش

دقیق اثرات محافظتی انجام تمرینات ورزشی بر  یهاسمیهمچنان مکان

د در دوره یائسگی به تغییرات به وجود آمده در ساختار و عملکرد کب

منظم تمرینی در بافت حیاتی مانند  یهاخوبی درک نشده و اثر دوره

ات این تحقیق انجام مطالع یهاافتهیلذا کبد به درستی مشخص نیست. 

 .کندیتکمیلی بیشتری در این زمینه را پیشنهاد م

 سپاسگزاری

گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه مازندران و  بدینوسیله از کلیه اساتید

.گرددیعزیزانی که ما را در این پژوهش یاری نمودند، قدردانی م
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Abstract 
Introduction: With better understanding of the various structural and biochemical 

changes during menopause in the liver, as well as the effect of exercises on such 

parameters, liver changes and diseases can be managed during this period. Therefore, the 

current study aimed at investigating the effect of a 10-week endurance training program 

on changes in tissue and stereological structure of the liver parenchyma, as well as the 

serum levels of cholesterol and triglyceride in ovariectomized rats. 

Methods: A total of 20 rats were randomly divided to four groups as healthy control, 

healthy training, ovariectomy, and training ovariectomy. Groups received the training 

program three weeks after the surgery. The training protocol was a 10-week treadmill-

running. The rat liver and blood samples were taken 48 hours after the last training 

session. 
Results: Based on the study findings, ovariectomy damaged the tissue structure, 

increased liver parenchyma volume (P < 0.009), increased the size of liver (P < 0.000), 

reduced the total number of hepatocytes (P < 0.001) and increased the number of dual-

core hepatocyte cells (P < 0.004) compared with those of the control group. The liver 

parenchymal volume decreased with training (P < 0.270). Also, serum levels of 

triglyceride and cholesterol were significantly increased with ovariectomy and 

significantly decreased with training. 

Conclusions: It seems that endurance training improves the function and structure of the 

damaged liver following ovariectomy; therefore, the arrangement and morphology of 

hepatocytes and parenchymal liver cells in the training ovariectomy group were more 

normal than those of the ovariectomy group. 
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