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 خالصه 

 مقدمه

مثل  شرفتهیپ مزمن کبدی، از کبدچرب ساده تا مراحلهای مارییبرای ب لیدل نيترکبدچرب مهم مارییب 

 شدت متوسط و با ياستقامت نيتمر تأثیرپژوهش،  نيباشد. در اميو سرطان کبدی  روزیکبدی و س بروزیف

 شد. يبررس سياستئاتوز يوانیدر مدل ح -MMP 9ژن  انیبر ب کیوتیمصرف پروب

 روش کار

 ييتا 8گروه  4به  ستاريسر رت نر نژاد و 32.  است يشگاهياز نوع آزما يمطالعه تجرب کي پژوهش نيا

 نيمر+ ت کیوتیگروه کبد چرب+ پروب، کیوتیگروه سالم، گروه کبد چرب، گروه کبد چرب + پروب

ن استقامتي به تمري قرار گرفتند. شيهفته مورد آزما 8شدند و به مدت  میبا شدت متوسط تقس يامتاستق

فاده مطالعه با است نيا یمحاسبه آمار متر در دقیقه انجام شد. 28الي  18شدت  روز در هفته با ۵ ،هفته 8مدت 

جهت ي نبونفرو بيیون تعقاز آزم یدر صورت تفاوت معنادار یزو ن يانس يک راههوار یلتحل از آزمون

 .ديانجام گرد  2۵SPSSنرم افزار  ي با گروه ینمحل اختالف ب یینتع

 نتایج

ي معن فاوتت چرب کبد يوانیحدر مدل   -MMP 9ژن  انیبر ب کیوتیو مصرف پروب ياستقامت نيتمر 

  شود.مي  -MMP 9و باعث کاهش بیان  (P= 000/0دارد ) داری

 گیرینتیجه

مبتال  مارانیب توانديم کیوتیهمراه با مصرف پروب تمرين استقامتيرسد ميمطالعه، به نظر  جيابا توجه به نت 

 کند.ميمقاوم  یماریب نياز ا يناش یبهایبه کبدچرب را در مقابل آس

 کلمات کلیدی

 -9MMP ک،یوتیپروب، تمرين استقامتي، سياستئاتوز

 .اين مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد پی نوشت:

 



 

 و همکاران عباس دوستدار روزبهانی                  سیموش مبتال به استئاتوز یدر بافت کبد MMP 9ژن و انیدر ب کیوتیو مکمل پروب یاستقامت نیتمر تأثیر -4362

 مقدمه

های کبد ، بیماری سلولاستئاتوزيس تجمع چربي در بافت کبدی

 افتهي شيبه علت افزايش میزان چاقي در جوامع افزا است که اخیراً

های کبدی است. اهمیت اين بیماری به خاطر تخريب سلول

خود کودکان  شيرو به افزا وعیبا ش يالكل ری. کبد چرب غ(1)است

شده  يقابل توجهمشكالت ده و منجر به نمو ریرا درگ نساالگو بزر

های یماریب ياز علل اصل يكيبه  ریدر دهه اخ یماریب نياست. ا

، یماریب ریدر س .شده است ليتبد يصنعتهای در کشور یکبد

 يواقعه ارتباط ني( که اسيکند )استئاتوزميدر کبد رسوب  يچرب

وم بلكه در رابطه با سندر ،از حد الكل ندارد شیبه مصرف ب

و فشار خون  نیمقاومت به انسول ،يميدیپیل پریه ،ي)چاق کیمتابول

منجر  تاًيممكن است نها  کبد چرب غیر الكلي  .(2-۵) دباشميباال( 

 یاحاضر درمان ثابت شدهحال در  .و مرگ گردد یکبد روزیبه س

از  يوسع فیحال ط نيبا ا ،وجود ندارد  کبد چرب غیر الكلي یبرا

 نسبتاً یهااز جمله درمان .شنهاد شده استیپ يلاحتماهای درمان

 زيتجو و کاهش وزن يي،غذا ميتوان به رژميو شناخته شده  مؤثر

های سلول تیباعث فعال یکبد بیآس جادي. ا(6)اشاره کرد دارويي

 كسيشود. ترشح ماترميکوپفر های و سلولای ستاره

مهار  ( و(Metalloproteinases (MMPs)) هانازیمتالوپروتئ

شود ميشده باعث  دیدو سلول ق تیآنها پس از فعال يبافتهای کننده

های و سلول -3MMP-  2 MMP ای ستارههای تا تصور شود سلول

که  ييجاز آنا. (7) کنندميرا ترشح  -MMP 9کوپفر احتماال

از  يانواع انیب شيآن افزا جهیو التهاب و در نت ویداتیاسترس اکس

 یفاکتورها نيتراز مهم يكيبه عنوان  نازیتئمتالوپرو كسيماتر

.  از جمله (8)شونديمحسوب م يسلول بیبر آس گذارتأثیر

باشند  مؤثر يالتهابهای توانند بر شاخصميکه  ييهامكمل

در پیشگیری از  هاهستند. به کارگیری پروبیوتیک هاکیوتیپروب

ين هزار ساله انسان پیشینه ای چند المتيو بهبود وضعیت س هابیماری

دارد. پروبیوتیک به صورت مكمل غذايي میكروبي زنده تعريف 

را در درمان  هاکیوتیاستفاده از پروب ديدر مطالعات جد .شده است

های سمیارگان كرویم هاکیوتی( پروب9کنند)مي هیتوص مارانیب نيا

 ايکه در صورت مصرف توسط انسان و  هستند یدیزنده و مف

بر  یدیبدن، باعث بروز اثرات مف يكروبیفلور مبا اثر بر  وانیح

 دیبا تول هاکیوتیآن پروب رعالوه ب . (10شود)مي زبانیم يسالمت

 یبرا يو ممانعت کننده، رقابت با عوامل پاتوژن یمهار باتیترک

 ستمیس تیفعال میو تنظ کياتصال، تحرهای و مكان ييایمیمواد ش

 هاکیوتیپروب شتری( ب11د)دارن زبانیم یبرا یاثرات سودمند يمنيا

روده  يكروبیفلور م ياصلهای یاز باکتر يمتعلق به گروه بزرگ

 شتریبدن دارند، ب یبرا یضرر يب يباشند و در آنجا زندگميانسان 

داده  صیخطر تشخ يب وميدوباکتریفیو ب لوسیالکتوباسهای یباکتر

ای هیباکتر رياند به جز)استرپتوکوکوس و انترکوکوس(، ساشده

زا هستند و  یماریب وانیانسان و ح یبه ندرت برا کیالکت دید اسمولّ

اثرات  جاديبدون ا ييمحصوالت غذا هیباز در ته رياز د هاکاربرد آن

 يچگال زانیم استقامتي ني( تمر12است) دهیسوء به اثبات رس

مبتال به کبد چرب را نسبت به گروه کنترل  مارانیب یکبد یسلولها

منظم  يبدن تیفعال اي يورزش تیر واقع فعال. ددهديکاهش م

کاهش استرس  ،یداخل کبد يچرب یبا کاهش محتوا توانديم

مهار  قياز طر یبهبود التهاب کبد داز،یپراکس یکبد ویداتیاکس

بتا،  1 نینترلوکيآلفا و ا یمانند فاکتور نكروز تومور يواسطه التهاب

-1۵ب باشد)در خصوص بهبود عوارض کبد چر یمؤثر يراه درمان

اثر جنبه  یبر رو شتریگذشته که ب قاتی(. با توجه به انجام تحق13

کبد چرب مطالعه  یبر رو يو مقاومت یهوازهای تیفعال ينيتمر

کبد  در يمنيا ستمیس یبر رو -MMP 9با توجه به نقش  واند کرده

بدن در  يمنيا تيبر تقو هاکیوتیمصرف پروب تأثیرچرب و اثبات 

کبد چرب در  بیاز آس يبه وجود آمده ناشهای لتهابمبارزه با ا

و مصرف  ياستقامت ناتيتمر بیآن، ترک يالكل ریمدل غ

 تأثیر پژوهش، نيرو، در ا ني، از ا-MMP 9ژن  انیبر ب کیوتیپروب

 9ژن  انیبر ب کیوتیبا شدت متوسط و مصرف پروب ياستقامت نيتمر

MMP- شد. يکبد چرب بررس يوانیدر مدل ح 

 

 کارروش 

 پژوهش طرح. است تجربي تحقیق نوع از حاضر مطالعه

عدد  32انجام گرفت. در اين مطالعه  گروه چهار با آزمونپس

. باشنديمدل سالم و مبتال به کبد چرب م 2در  ستاريرت نر و

 ريگروه ز 4به  يکه به صورت تصادف 2۵0-200ها با وزن رت
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(، 8( )سياستئاتوزگروه مدل شده )، (8شدند. گروه سالم) میتقس

+  سي(، گروه استئاتوز8) کیوتی+ پروب سيگروه استئاتوز

. همچنین اين مطالعه دارای شدند می(.تقس8) ني+ تمر کیوتیپروب

کد اخالق از دانشگاه آزاد اسالمي تهران شرق به شماره ثبتي 

IR.IAU.SRB.REC.1399.019  .ستاريرت نژاد و 32تعداد  است 

ها شد. رت هیپاستور ته تویز موسسه انستا ينر در سن هشت هفتگ

کنترل شده  طيدر شرا یولوژيزیبخش ف واناتیح شگاهيدر آزما

 ييشروع روشنا ،يكيساعت تار 12و  ييساعت روشنا 12نور )

 22±3شش عصر( دما ) يشش صبح و شروع خاموش

درصد ( نگهداری شدند. پس  4۵)حدود  رطوبت(، و گرادسانتي

به مدت يک  واناتینگهداری، ح طیبا محاز سه روز آشناسازی 

و  لیو پنج بار در هفته با تردم قهیدق 10هفته روزانه به مدت 

ساعت  48دويدن بر روی آن آشنا شدند. پس از  يچگونگ

جهت  هااستراحت از آخرين جلسه آشناسازی، از موش

. شد حداکثر سرعت آزمون وامانده ساز گرفته رییگاندازه

 گرم برنامه دقیقه ۵ مدت به دقیقه در متر ۵ سرعت با حیوانات

متر در دقیقه شروع  9با سرعت  ار آزمون سپس و اجرا را کردن

متر در  2دقیقه  2کردند. در ادامه آزمون، سرعت نوارگردان هر 

دقیقه افزوده شد تا حیوان به واماندگي برسد. معیار واماندگي 

رگردان در حیوان عدم توانايي در بازگشت به دويدن روی نوا

 .(16،17)ثانیه بود 10مدت زمان 

 

 ینیپروتکل تمر

به مدت هشت  نوارگردان جوندگان یرو دنيشامل دو نيتمر

ز اقبل و بعد  هارت هفته و پنج جلسه در هفته بدين صورت که

 ريپروتكل ز قهیدق ۵گرم کردن و سرد کردن به مدت  نيتمر

 انجام دادند.
 

 با شدت متوسط استقامتي نيپروتكل تمر .1جدول

 تیفعال زمان

 (هفته) 

  دنيدو زمان

 (قهیدق)

 دنيدو سرعت

 (قهیدق در متر) 

 18 10 اول

 20 20 دوم

 22 30 سوم

 22 40 چهارم

 24 ۵0 پنجم

 26 ۵0 ششم

 26 60 هفتم

 28 60 هشتم

 

 (سیمدل کبد چرب )استئاتوز جادیا

 هر یبه ازا cc 1.۵در حجم  mg/kg 100با دوز  نیكليتتراسا

ها به صورت موش روزانه به مدت دو هفته گاواژ شد. وزن موش

ش مو 3 یبرا kg 1  یبه ازا mg 100بود که  gr300   نیانگیم

 حل و به هر موش cc 4.۵در مقدار  mg 100استفاده شد، که 

1.۵ cc (10)گاواژ شد . 

 

 پروبیوتیک -کشت باکتری الکتوباسیلوس رامنسوس

های صورت لیوفلیزه در ويال به الکتوباسیلوس رامنسوس

ن، های علمي و صنعتي ايران )تهرااستاندارد از سازمان پژوهش

)زيستي   MRSها در محیط کشت ايران( خريداری شد. باکتری

کشت داده    HCLیستئین س - Lگويا، تهران، ايران( غني شده با 

گراد انكوبه درجه سانتي 37ساعت در انكوباتور  24و به مدت 

 ی؛ گروههاهاکیوتیمصرف پروب تأثیر يوند. جهت بررسشمي

از CFU/ml 109روز در هفته روزانه  ۵هفته و  ۵مربوطه به مدت 

 افتيبه صورت گاواژ در GGالکتوباسیلوس رامنسوس  یباکتر

 (.18کردند )

 رهایمتغ ییایمیوشیب زیو آنال یبافت بردار

د جهت برده شدن شگاهيبه آزما هاهفته هشتم رت انيدر پا

ساعت پس از  48 واناتیاز ح ینمونه بردار ن،يحذف اثر تمر

با  واناتیمنظور ابتدا ح نيانجام شد. بد ينيجلسه تمر نيآخر

 نيالزي( و زاmg/kg 30-۵0) نیکتام يصفاق قياستفاده از تزر

(mg/kg3-۵ب )کبدهوش و سپس کشته شدند. بافت  ي 

اندازه  ید. براش منجمد عيما تروژنیبالفاصله استخراج و در ن

استفاده شد.  q Real Time PCRاز روش  -MMP 9 انیب یریگ

 miRNeasy تیک لهیتام بوس RNAمنظور، ابتدا استخراج  نيبه ا

Mini Kit (Qiagen و طبق دستورالعمل ک )انجام شد.  تیآلمان

و از فرمول دلتا  يکنترل داخل یبرا GAPDH  یاز ژن خانه دار

 . استفاده شد هاهداد یسازميک یبرا يتیس
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ی مارآتوسط نرم افزار  ی،آورپس از جمع یازطالعات مورد نا

2۵SPSS   0.0۵ یدر سطح معنادارp≤  ار قر یلو تحل يهمورد تجز

ورت صدر  یزو ن يانس يک راههوار یلتحل  گرفت. از آزمون

 محل یینجهت تعي بونفرون یبياز آزمون تعق یتفاوت معنادار

 د.تفاده شاس يگروه یناختالف ب

 

 نتایج

واريانس يک راهه  با سطح  لیآمده از آزمون تحلدستبه جينتا

 ریمتغ نیب یدارينشان داد که تفاوت معن 0۵/0بزرگتر از  یداريمعن

. (P =000/0) در چهار گروه  پژوهش وجود دارد MMP-9ژن 

رف استقامتي به همراه مص نيهشت هفته تمر نيبنابرا (.1)شكل

 سيئاتوزمبتال به است یهادر رت MMP-9ژن  انیببر  کیوتیپروب

 آزمون جينتا شود.ميو موجب کاهش آن  تاثیر معناداری دارد

ار بیم گروه وبا گروه بیمار  سالمنشان داد که گروه  يبونفرون يبیتعق

 يعنم+  پروبیوتیک  به طور  نيبا گروه پروبیوتیک و گروه تمر

  رد.وجود دا  هابین اين گروه تفاوت یدار

 

 
 در چهار گروه پژوهش   MMP-9های نیانگیم سهي. مقا1نمودار 

 بحث

 سيو استئاتوز یکبد یهادر سلول يکبد چرب با تجمع چرب

 بیو آس تیبه استئائوهپات توانديم تيو در نها شوديآغاز م

از اختالل در  يناش توانديم یبافت کبد منجر شود. استئائوز کبد

و  دیعدم تعادل در تول لیباشد و به دل دهایپیل سمیمتابول یرهایمس

پژوهش، القای  هایافتهي. براساس (19)شود جاديا دهایپیل هيتجز

همراه  MMP-9دار سطوح   يمعن شيها، با افزاکبدچرب در رت

با  سهيدر مقا کیوتیپس از مصرف پروب راتییتغ نيبود که ا

نشان  یاری. مطالعات بسافتي یداريگروه کبد چرب کاهش معن

 یهایماریو درمان ب یریشگیدر پ هاکیوتیاند که پروبداده

 تیکاهش فعال قياز طر هاکیوتیدارند. پروب یمؤثرنقش  یکبد

 شيشوند. افزاميپورتال  ستمیدر س اکیاوره سبب کاهش امون

کبد،  يينارسا ،یکبدهای یماریاز ب يخون در بعض اکیمونآ

 ماریدر ب يعصب عاتيه ضاو منجر ب دهديمبا اوره رخ  تیمسموم

کرده و با  یریاز جذب سموم جلوگ هاکیوتی. پروبشوديم

و سموم سبب کاهش التهاب و استرس  اکیمونآکاهش جذب 

های یماریاز ب یریشگیبه درمان و پ جهیشده در نت ویداتیاکس

 کي( 2019تانگ وهمكاران)(. 20) کنديکمک م یکبد

کبد چرب  یماریبر ب كهایوتیاثرات پروب نهیزم درمطالعه مروری 

 تواننديم كهایوتیآنها نشان داد، پروب جيانجام دادند. نتا يرالكلیغ

بهبود عملكرد کبد، کاهش  ،يباعث کاهش وزن و توده بدن

(. مطالعه 21کبدی شوند) بروزیو گلوکز پالسما و ف يسطح چرب

با  یاچند مرحله کیوتیپروب تأثیر( بر 2019و همكاران) زجادو

از آن است که  يحاک يرالكلیکبدچرب غ یماریت باال در بقدر

 کیوتیپروب یهمراه با آماده ساز يزندگ وهیاصالحات در ش

کبد را در  يبافت بیآس يبه طور قابل توجه یاچند مرحله

. عالوه بخشدميبهبود  يرالكلیمبتال به کبد چرب غ مارانیب

 ALTر د یشتریکاهش ب کیوتیدر گروه پروب مارانیب ن،يبرا

که دارو  يمارانیبا ب سهيدر مقا نیتوکايسرم و بهبود مشخصات س

با نتايج  هاکه هر دو مطالعه (.22نشان داد.  ) کردند،يمصرف م

 اين پژوهش همسو مي باشد.

تروام برا    اسرتقامتي هفته تمررين   هشتهمچنین نتايج نشان داد 

 یداريمصرف پروبیوتیک در مطالعه حاضر، سربب کراهش معنر   

چررب شرد. عرالوه     با گروه کبرد  سهيدر مقا MMP-9طوح در س

 ني+ تمرر  کیر وتیو پروب کیر وتیدو گروه پروب نیب سهيمقا ن،يبرا

 یهايدر آزمودن MMP-9 کاهش سطوح  زانینشان داد که م زین

+  کیر وتیگرروه پروب  یهرا ينسبت بره آزمرودن   کیوتیگروه پروب

 جيمسرو برا نترا   اختالف معنادار نبرود. ه  نيبود. اما، ا شتریب نيتمر

ای در مطالعره  2018و همكاران در سرال   ی، سعادت موسوحاضر
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و   نترفررون يگاما ا mRNA انیبر ب ياستقامت نيمداوم تمر تأثیربه 

MMP-9 هرای  افتره ينرر برالپ پرداختنرد.     ييصرحرا هرای  در موش

مرداوم اثرر    ياسرتقامت  نيآنها نشان داد که شش هفته تمرر  طالعهم

دارد.  9نراز یمتالوپروتئ كسيمراتر   mRNA انیر ب یرو ي داریمعن

 يژنرر انیر ب یرو یمعنرادار  ترأثیر  ينرريپروتكرل تمر  نير ا نیهمچنر 

mRNA  محققان گرزارش دادنرد    نيا زیندارد و ن نترفرونيگاما ا

از  يناشر  يقلبر  التهراب مداوم سربب کراهش    ياستقامت نيکه تمر

( نشران دادنرد   2018(. چن و همكاران)23)شودمي هاموش یریپ

ژن  کير را که  1SIRTژن انیدر دراز مدت ب یورزش هوازکه 

ژن، به نوبه خرود   نيکه ا کنديم لیطول عمر است، تسه شيافزا

را  B (NF-κB)کاپرا   یافراکتور هسرته   نگیگنالیس ریتواند مسمي

 NF-κB  (.24)دير را سررکوب نما  کیستمیمهار کند و التهاب س

 يدسرت  نيیپرا  و ترجمره عوامرل   يسيفعال وارد هسته شده و رونو

 تيررآپوپترروز را تقو همربرروب برر یو ژنهررا TNFα ،IL-1βماننررد 

 اير  NF-κB نگیگنالیسر  ریمسر  میمسرتق  میبا تنظ SIRT1  .کنديم

 كسيمررراتر ینازهرررایپروتئ-مترررالو انیرررب LXR-NF-kB ریمسررر

(MMPsرا سرکوب م )شيآزما جينتا نه،یزم ني(. در ا2۵) کندي 

سربب   ينرات ورزشر  يمر( نشان داد کره ت 2020ونگ و همكاران)

-ILماننرد   يالتهراب  یهانیتوکیو س زانیم نيدر باالتر 1SIRTانیب

1β ،TNFα ،MMP-2  وMMP-9 شرروديمرر زانیررم نيدر کمتررر .

 مير کرد که ورزش شنا به همرراه کنتررل رژ   ديیأت شتریآنها ب جينتا

 MMP-9و  TNFα انیدهد و بمي شيرا افزا SIRT1 انیب ييغذا

دهرد کره   مري نشران   نير ا کند.ميسرکوب  يرا به طور قابل توجه

باعرث سررکوب التهراب     ييغرذا  مير ورزش شنا به همرراه کنتررل رژ  

 یو مهرار فعالسراز   SIRT1 انیر ب یشود که برا فعرال سراز   مي يطیمح

NF-kB ( 26مرررتبط اسررت.)    باتوجرره برره نتررايج همسررو و مكانیسررم

تمرين استقامتي در پژوهش حاضر هم  MMP-9احتمالي در کاهش 

 و مصرف پروبیوتیک به کاهش التهاب کبدی منجر شد.

 يبرره بررسرر 2017در سررال  يو همكرراران در پژوهشرر  يلوپرسررت

در  شران يهاو مهارکننده نازهاینقش ژالت نهیدر زم يمطالعات انسان

محققران   نيپرداختند. ا يورزش نيبه تمر يپاسخ عضالت اسكلت

هرای  بافرت  روی برر  شرده  مگزارش دادند که در مطالعرات انجرا  

ژن  انیر ب کير حرحاد سبب ت يورزش ناتيتمر ،يعضالن  يوپسیب

MMP-9 در  يشورز ناتيکه تكرار منظم تمر يدرحال گردد،يم

. در کننررديمرر کيرررا تحر TIMPو  2MMP انیررطررول زمرران ب 

آنهررا، هرای  و مهارکننرده  نراز یژالت ييمطالعرات برر سرطح پالسرما    

اد برا  حر  نيبعرد از تمرر   MMP-9و انتشرار زودهنگرام    یآزادساز

و  2MMPیرو هرا کره داده  يمشاهده شرد، در حرال   يشدت کاف

TIMP باتوجه به نترايج مطالعره حاضرر کره    (27بودند ) فاوتمت . 

 MMP-9ثیر تمرين استقامتي و مصرف پروبیوتیک بر بیران ژن  أت

 برراتی، ترکآينررده پیشررنهاد مرري شررود هررای بررود برررای پررژوهش 

 یمرار یو درمران مراحرل مختلرف ب    صیتشرخ  یبرا هاکیوتیپروب

 .ردیقرار گ يمورد بررسچرب همراه با تمرين استقامتي کبد 

 

 یریگیجهنت

صررف  مم با أتو استقامتيهفته تمرين  هشت مطالعه جيبا توجه به نتا

 در MMP-9در سررطوح  یداريسرربب کرراهش معنرر، پروبیوتیررک

رف همرراه برا مصر    ياسرتقامت  نيرسرد تمرر  مري ، به نظر چرب شد کبد

 یهرا بیمبتال به کبدچرب را در مقابل آس مارانیتواند بمي کیوتیپروب

 کند.ميمقاوم  یماریب نياز ا يناش

 

 تشکر و قدردانی

ب ارشد، مصو ينامه کارشناس انيپاهای افتهيحاضر حاصل  قیتحق

گرها پژوهش نیباشد. همچنميواحد تهران شرق ميدانشگاه آزاد اسال

ه در ک  شگاهيود را از مسئوالن محترم آزماو تشكر خ يمراتب قدردان

 دارند.ميفرمودند، اعالم  یاريطرح ما را  نيا
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 Abstract 

Introduction: Fatty liver disease is the most important reason for chronic 

liver diseases, from simple fatty liver to advanced stages such as liver 

fibrosis, cirrhosis and liver cancer. In this study, the effect of moderate 

intensity endurance exercise and probiotic consumption on MMP 9 gene 

expression in an animal model of steatosis was investigated. 

Method: This study is an experimental study of laboratory type. 32 male 

Wistar rats were divided into 4 groups of 8: healthy group, fatty liver group, 

fatty liver + probiotic group, fatty liver + probiotic group + moderate 

intensity endurance exercise and were tested for 8 weeks. Endurance 

training was done for 8 weeks, 5 days a week, at 18-28 meters per minute. 

The statistical calculation of this study was done using the one-way analysis 

of variance test and, in case of a significant difference, the Bonferroni post 

hoc test to determine the location of the difference between groups was done 

with SPSS 25 software. 

Results: Endurance training and probiotic consumption have a significant 

difference on the expression of the MMP-9 gene in the animal model of fatty 

liver (P=0.000) and decrease the expression of MMP-9. 

Conclusion: According to the results of the study, it seems that endurance 

training along with probiotic consumption can make patients with fatty liver 

resistant to the damage caused by this disease. 
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