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 چکیده
رشدي دارد؛ بنابراين،  در کودکان روند روبه(  IR)انسولين  به  مقاومت    ژهيوبهمتابوليک ناشي از آن  چاقي و اختالالت  

 ،(LAP)  يديپيل  تجمع  محصول  يهاشاخص سطوح اسپکسين و  بر    هوازي  ناتيتمر  ريتأثبررسي  با هدف    پژوهشاين  
انجام    نابالغ  وزناضافه  داراي/در دختران چاق  McAuleyو  (  TyG)گلوکز  -د يريسيگليتر  ،(VAI)  يياحشا  يچرب
ة  تود  شاخص  کيلوگرم،  71/49 ± 26/9  وزنسال،    62/9 ± 0/ 75  سني  ميانگين)   وزناضافه  داراي/دختر چاق  32.  شد

  هاي گروه  در   و  کردندشرکت    حاضر  پژوهش  در  داوطلبانه(  2-3تانر    مرحلةمترمربع،    بر  کيلوگرم  25/ 40 ± 92/2  بدني
 هفته و مدت هشتبه تمريناتگرفتند.   ( قرارنفرنُه ( و کنترل )نفر 11)  تداومي رويپياده(، نفر 12) تناوبي رويپياده

در گروه    بيترت به  بيشينه  قلب  ضرباندرصد    70-85و    60-75  با شدتروي  پياده  قهدقي  30)  هفته  در  جلسه  سه
 IRو    احشايي  چاقي  هايشاخص   و  شد  گيرياندازه  االيزا  روش  به  اسپکسين  غلظت.  انجام شد (تناوبيو    تداومي

از  تحليل دادهوتجزيه  براي  .شدند   محاسبه  مرتبط  هايطبق معادله با    واريانس  تحليلها  مکرر   گيرياندازهعاملي 
 اثر(.  P = 0.836نبود )دار  معناگروه براي متغير اسپکسين    ×  زمانتعاملي    اثرنتايج نشان داد که    استفاده شد.

 TyG( و 0.026 = P) LAP (0.007 = P،) VAI (0.045 = P ،)McAuleyتغيرهاي  ـبراي مگروه  × زمانتعاملي 
(0.001 = Pمعنا ) .کنترل گروهدر دار بود، LAP ،VAI  وTyG 0.037 ترتيببه)دار معنا افزايش = P  ،0.046 =  P  

 دار معنا  کاهش  LAP  ،تداومي  رويپيادهدر گروه  .  ندداشت  ( P =  0.030)دار  معنا  کاهش  McAuleyو  (  P  =  0.005و  
(0.002  =  P)،  VAI    تمايل به کاهش(0.057  = P  ،)TyG  دار  معنا  کاهش (0.002  =  P  )  وMcAuley    به تمايل 

داري  تغيير معنا  McAuleyو    LAP  ،VAI  ،TyG  ،تناوبي  رويپيادهدر گروه    .( مشاهده شدP  = 0.071)افزايش  
  هشت حاضر نشان داد که    پژوهش  يها افته ي.  (P،  0.660 =  P،0.390 =   P  ،0.357  =  P = 0.129   ترتيبند )بهنيافت

تغييرات سطوح    يتداوم  رويپيادههفته   از  افزا  نياسپکس  يسرم مستقل  روند  -  يچاق  يها شاخص   شيتوانست 
 . شودها شاخص نيا  يو موجب بهبودکند را معکوس  نترلدر گروه ک شدهمشاهده IRو  يياحشا
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 قدمه م
نوعی    و  است  شیافزادرحال  سرعتبه در سراسر جهان    یدوران کودک  یچاق  وعیش  ،ریاخ  یهادر دهه

کنند  میبروز    یسالگبزردر دوران    های مزمن متابولیکبیشتر بیماری  شود.یشناخته م  یجهان   یدمیاپ 

این،  برعالوه  .(1)  شودر دوران کودکی و نوجوانی آغاز میها داما اغلب پاتولوژی آنند،  شومیو درمان  

و وقایع پیش است    افتهی  شیافزادر کودکان    یر یچشمگ  طوربه  دو نوع    ابتی ددهند که  آمارها نشان می

های بتا( در کودکان و  و اختالل عملکرد سلول  ( IR)  1چاقی، مقاومت به انسولین  ازجملهاز بروز آن )

در دوران خود  الغر    همتایاننسبت به    یشتریب  IRچاق از    کودکان  .(2)ده است  تر شنوجوانان شایع

که ممکن   (3،  4)  گردد یبازنمقبل از بلوغ    ر یها به مقاددر آن  نیبه انسول  تیبلوغ برخوردارند و حساس

ا طول  در  سلول  یمنف  ریتأثمدت    نیاست  عملکرد  باشد   یهابر  داشته  عملکرد  .  (3)  بتا  محصول 

 نیترشح انسول  زانیشود که مین داده م انش  2عیاخص توزبا ش   نیبه انسول  تیبتا و حساس  یهاسلول 

در افراد دارای وضعیت این شاخص در طول دوران بلوغ  .  (5)  کند یم  نییرا تع  نیبه انسول  تیبه حساس

افزایش    را در این افراد  خطر ابتال به دیابت نوع دواحتمال    ،جهیدرنتو    رو به وخامت است  وزناضافه

نقش    تازگی، بهبه. اندشده  یی شناسا  IRهای متعددی در پاتوفیزیولوژی چاقی و  مکانیسم .( 3)  دده می

است که توسط    یانه یدآمیاس  14  دیپپت. اسپکسین  است  شدهبسیاری    توجهدر این زمینه    3اسپکسین 

در بافت چرب امنتوم   تفاوتژن م  3000بیش از    انیبة  سیمقا.  (6)  شودیم  یکدگذار  C12orf39ژن  

را   ی کاهش میتنظ نیشتریب Ch12:orf39که ژن   دهد مینشان  چاق ریچاق و غ  یهاانسان یجلدریو ز

 چاق گزارش شدر یغ  افرادبرابر کمتر از  9/14 افراداین آن در  mRNA کهی طوربه افراد چاق دارد؛در 

خ(7) سطوح  کاهش  بعدی،  مطالعات  در  شد  .  گزارش  نیز  چاق  افراد  در  اسپکسین  (.  8،  9)ونی 

مولکول   کی  ن،یلپت.  یافت شد   (8،  10)این، ارتباط منفی بین سطوح خونی اسپکسین و لپتین  برعالوه

  ،یانرژ کردنهیهز کیمهار مصرف غذا و تحر از طریق  واست  بافت چرب از شدهترشح ینیتوکیسشبه 

 ابدیی م  ش یافزا  دو نوع    ابتید  و   ی چاقدر شرایط    سطوح لپتین.  دکنیم   م یتنظوزن بدن را  چربی و    تودة

است که    شده   شنهادیپ   ،اساسبراین  (؛ 11،  12)  شودشناخته می  IR  و  یچاق  یبرا  زیستی  ینشانگر  و

و    (9)یک نشانگر زیستی برای چاقی هم در کودکان  عنوانبهتواند سطوح سرمی پایین اسپکسین می

ده با رژیم غذایی، درمان با اسپکسین از طریق  شهای چاق باشد. در مدل موش  ( 8)افراد بالغ  هم در  

تاریکی، می فاز  اکسیداسیون چربی در  افزایش تحرک و  با  را مهار کالری دریافتی همراه  تواند وزن 

های چربی کردن سلولو انکوبه   in vivo، درمان با اسپکسین در شرایط  عالوه به.  ( 8،  13)  کاهش دهد

 
1. Insulin Resistance 

2. Disposition Index 

3. Spexin 
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درون بافت چرب سفید را مهار  تواند دریافت اسیدهای چرب به  ، میin vitroبا اسپکسین در شرایط  

پدیدة(8)  کند نیز    .  کبد  در  می  شده  گزارشمشابهی  اسپکسین  که  دریافت  است  کاهش  با  تواند 

ها ، این یافتهدرمجموع.  (13)شود  ها موجب کاهش محتوای چربی  سیتاسیدهای چرب به درون هپاتو

کاربردی در    ظرفیتدارای    با عمل بر تعادل انرژیدهند که اسپکسین آدیپوکینی است که  نشان می 

نقش اسپکسین  به  ،  (14)چاقی با شیوع و بروز دیابت مرتبط است    ینکهابا توجه به    درمان چاقی است.

شود و  در جزایر پانکراسی انسان بیان می  شدتبه است. اسپکسین    شده  توجهنیز  در هموستاز گلوکز  

.   شود  1رها  این هورمونتواند همراه با  و می  شودمی  مستقربا انسولین در مسیرهای ترشحی  

وجود   ة دهندکه نشان  ه استیافت شد نیو انسول نیاسپکس ن یب یبازخورد منف ةحلقاین، یک برعالوه

تواند  یم  نیاسپکس  . (18)  است  یپانکراس  ریدر جزا  نیو اسپکس  نیگلوکز، انسول  نیب  چندجانبهارتباط  

نقش  تواند  و می  گلوکز کاهش دهد یو ترشح آن را در سطوح باال mRNAرا در سطح   نیسنتز انسول

پانکراس    یمهم پاتوژنز و بهبود    احتماالًو  در عملکرد  افراد مبتال  .(19)  باشدداشته    ابتیددر  به  در 

یابد و ارتباط منفی با سطوح خونی  درصد کاهش می   44  باًیتقر، سطوح سرمی اسپکسین  دودیابت نوع  

لیپوپروتئین کم(  TG)  3گلیسرید، تری(HbA1c)  2گلوکز، هموگلوبین گلیکوزیله    4چگالو کلسترول 

(LDL-C  )  در زنان چاق، سطوح سرمی اسپکسین همبستگی منفی با سطوح   ، اینبرهعالو  . (15)دارد

  های ( و همبستگی مثبتی با شاخصIR-HOMA)   5IRن، گلوکاگن و مدل هموستاتیک  خونی انسولی

UICKIQ6   وMcAuley    م،  عالوهبه.  (10)دارد مبتالوشدر  چاق  نوع  های  دیابت  با  دو به  درمان   ،

 ، درمجموع.  (13)  ه استبخشیدبهبود    HbA1cو سطوح    IRاسپکسین تحمل گلوکز را از طریق کاهش  

 لیپید داشته باشد.ممکن است نقشی در متابولیسم گلوکز و  اسپکسین    که دندهها نشان میاین یافته

  یهایچرب  ریذخا  نیشتریب  دارای(  VAT)  7یی چرب احشابافت    ،یجلد ریچرب زبافت  با    سه یدر مقا

لیپیدی  ،IR  رد  مؤثرمهم و  عامل    عنوانبهو    (20)  است  کیپاتوژن ب  اختالالت  و    یقلب  یهایماریو 

که با استفاده از قد و  (  BMI)  8بدنی  شاخص تودةمانند    ییهاشاخص  .(21)  است  شده  یمعرف  یعروق

محاسبه   فرد  چرب  نیب  توانندینم ،  شوندیموزن  غ   یبافت  بافت  شو  زیتما  یچربریو  و  نقائل  د 

بافت    نیب  تواندینم   ییتنهابه   زیندور کمر    د.نباشدر بدن    یچرببافت    عیانباشت و توزة  کنندمنعکس

 
1. Release 

2. Glycated Hemoglobin 

3. Triglyceride 

4. Low-Density Lipoprotein Cholesterol 

5. Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance 

6. The Quantitative Insulin-Sensitivity Check Index 

7. Visceral Adipose Tissue 

8. Body Mass Index 

 )15-17(
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چرب  یجلدریز  یچرب بافت  شود  تمایز  ییاحشا  ی و  مانند   یربرداریتصو  یهاروش  .(22)  قائل 

تجمع    ی الگوها  توانند یم  ( CT)  2یوتریکامپ  یو توموگراف(  MRI)  1ی سیرزونانس مغناط  یربردار یتصو

توز ارز  ی چرب  عیو    .کرداستفاده    هاآناز  گسترده    طوربه  توانینمو    ند اما گران هست  ، کنند  ی ابیرا 

ل تجمع  احشایی   (23) (  LAP)  3ی دیپیمحصول  چربی  شاخص  معتبر    (24)(  VAI)   4و  شاخص  دو 

چربی احشایی هستند    ازحدشیب تغییرات آنتروپومتریک و متابولیک مرتبط با تجمع    ةکنندمنعکس

با   تنگاتنگی  ارتباط  شاخص    کی  LAP.  (23-25)  دارند  IR  ازجمله  متابولیک-قلبی  یها یماریبکه 

 کلسترول،  BMIبا توجه به دور کمر،    VAIو    (23) است  ناشتا و دور کمر  TGاساس سطوح  ساده بر

ارزیابی  بر. عالوه(24)  شودیممحاسبه    TGو  (  C-HDL)  5زیاد   یبا چگال  نیپوپروتئیل برای    IRاین، 

دارد.  متعد  یهاروش وجود  برادی  استاندارد  یوگلیسمیکروش    IR  یابیارز  یآزمون  -کالمپ 

  اتیعمل  یبراو گران است و    ریگ وقت  ده، یچیآزمون پ   ن ی، احالنی باا  ؛ (26)است    6ایپرانسولینمیک ه

  ک ی ولوژیدمیگسترده در مطالعات اپ   طوربهو    داریساده، پا  HOMA-IR  یابی. ارزستیمناسب ن  ینیبال

  که شاخص   اند دادهنشان    یمطالعات متعدد.  (27)  معتبر است  زیکودکان ن   یو برا  شودمی  استفاده

McAuley  بیشتری   تی است که حساس  نیبه انسول  تیحساس  یابیارز  یبرا  یخوبو    نیگزیجا  اریمع  کی 

این برای نخستین بار    (28و همکاران )  7ماکولی   (.28،  29)  دارد  یابت یدریغ   افراددر    IR-HOMA  به

را مطرح کردند  انسولین و    شاخص  از  استفاده  با  این    IRبا کاهش  .  شودناشتا محاسبه می  TGکه 

 ن ی سطوح انسول  یریگاندازه،  ی ذکر شدههاشاخص  ةمحاسب  یبرا،  حالنیباا  یابد؛شاخص افزایش می

 تیدر جمع  ژه یوبه  یمعمول در خدمات بهداشت  یابیارزو  است که در اغلب موارد جز  یضرور  سرم

  . شاخص کندیمدشوار  تیجمع نیدر ا  IR ییشناسا یبرارا  هاشاخص نیاستفاده از او  ستیاطفال ن

( در  شودیمنیز نامیده    و گلوکز ناشتا   TG  یسرم  لظتمحصول غ ( )که  TyG)  8گلوکز -گلیسریدتری 

است که    شده  استفاده  ( 32)و کودکان    (31)  نوجوانان،    (30)  ساالنبزرگ در    IR  یابیارز  یمطالعات برا

نشان  ( 33)و همکاران  9ی ل  تازگی،به است. IR صیتشخ  یخوب برا یریپذ کیتفکقدرت   ةدهندنشان

  . دهدیم  رییرا تغ  ابت یبه د   بروز و خطر ابتال   زانیدر طول زمان، م  TyGشاخص    راتییدادند که تغ

 
1. Magnetic Resonance Imaging 

2. Computed Tomography 

3. Lipid Accumulation Product 

4. Visceral Adiposity Index 

5. High-Density Lipoprotein Cholesterol 

6. Euglycemic Hyperinsulinemic Clamp 

7. McAuley 

8. Triglyceride-Glucose Index 

9. Lee 
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  ش یممکن است نسبت به افزا  TyGشاخص    شیافزا( نیز نشان دادند که  34و همکاران )  1گونزالز-ناوارو

 . باشد داشته ابتید ةتوسعدر  بیشتری تیاهم وزن

در دوران بلوغ،    ژهیوبهآن    ناشی از  کیمتابول  اختالالتکودکان و    ی چاق  و پیشگیری از  درمان  یبرا

فعال   زندگی  ، انتخاب شیوةمؤثریکی از مداخالت    .رسدنظر میبه  یضرور  مؤثراستفاده از راهکارهای  

و   IRکاهش  با    یطورکلبه  افزایش فعالیت جسمانی،که    ه شدنشان داد  مروری  ةمطالعاست. در یک  

بیشتر )انواع    لیتحلوهیتجز  با   و  مرتبط است  وزناضافهدارای  چاق/ناشتا در کودکان و نوجوانان    نیانسول

 در  یهواز  تمریناتکه  تمرینات هوازی، مقاومتی و ترکیبی( مشخص شد    ازجملهتمرینات ورزشی  

یکی  تواند  یمهوازی است که    یکی از انواع تمریناتروی  پیاده  .(35)  کارآمدترند  IR  ی نشانگرهاکاهش  

.  ( 36)باشد  در زنان چاق    IR  یو نشانگرها   احشایی   یر چاق د  مؤثرسالم و    ی زندگ  ةویش  2هایراهبرداز  

بر بررسی    تنها در یک مطالعه  تاکنون  ها،رسیطبق  اسپکسین    ریتأثبه  بر سطوح  تمرینات ورزشی 

دان جوان هوازی در مر تناوبییک جلسه فعالیت ورزشی  است که در آن نشان داده شد   شده  پرداخته

معنا تغییر  نتوانست  کند  داری  فعال  ایجاد  پپتید  این  در سطوح  بس(37)را  اطالعات  یار محدودی  ؛ 

کاهش حساسیت    با   بلوغ  ، دورةهمچنین  وجود دارد.بر سطوح اسپکسین  تمرینات ورزشی    ریتأثمورد  در

  ینشانگرهاو کارآمدی بهتر تمرینات هوازی در بهبود    بر این کاهش  VATو  به انسولین همراه است  

IR  روی  پیادهدو نوع از تمرینات    ریتأثدرصدد برآمدیم تا به بررسی    اساس،است؛ براین  مؤثر  در کودکان

و  (  LAPو    VAI)های چربی احشایی  شاخصسطوح سرمی اسپکسین،  بر    هوازی )تداومی و تناوبی( 

IR (TyG  وMcAuley ) بپردازیم.  میانی بلوغ در مرحلة  وزناضافهدارای /در دختران چاق   
 

 پژوهش روش
 دو و سهبودند و  بلوغ    در مرحلةکه  شهرستان بابلسر  سال    9-11  وزناضافه دارای  /دختر چاق   ودوسی

صورت به  1396در سال  ها  دادند. این نمونه تشکیل میهای این پژوهش را  نمونهمنارک(    نبود)و    تانر

ترتیب برای  بهوزن  اضافه،  3چاقی المللیبینکمیتة    معیارهایطبق    .شدندهدفمند و دردسترس انتخاب  

 ≤  25.41و     BMI ≥19.07   ،24.10  ≥ BMI ≥19.86 ≤  22.80  ترتیب،به   سال  11و    10،  نهدختران  

BMI ≥20.47   22.81            ترتیب،به  سال  11و    10نه،    ترتیب برای دخترانست و چاقی بها   ≤ 

BMI  ،24.11  ≤  BMI  25.42  و  ≤  BMI  افراد    نیاجنسی    و مراحل بلوغ  سالمت.  ( 38)  شد  تعریف

  و   آسم   ،ی عروق- یقلبیماریب  ةسابق  یها دارااز آن  ک یچیو ه  شد   یبررسپزشک مجرب    کیتوسط  

 ی اجرا  یچگونگ دربارة  کامل    . پس از شرحنداشتند  یجسمان  مشکل  ای  بیآسهیچ  و    ندنبود  ابتید

 
1. Navarro-González 

2. Strategies 

3. International Obesity Task Force (IOTF) 



 1399، تابستان 46، شماره 12فيزيولوژي ورزشي، دوره                                                                            100
 

برنامة  شد خواسته هاآن نیو از دختران و والد دش افتی ها درآن  نی از والد یکتبنامة تیپژوهش، رضا 

ادام  ةتغذی را  تغ  همعمول خود  ا  یخاص  رییدهند و  آزمودن  جادیدر آن  حاضر،    پژوهش   هایینکنند. 

  12)  ی تناوبیروادهیپ و    (نفر  11ی ) تداوم  رویپیاده،  نفر(  هنُ)  کنترل  گروه  در سه  ی صورت تصادفبه

 قرار گرفتند.   (نفر

جلسه در هفته انجام شد.   سههفته و    هشتمدت  به  یو تناوب   یتداوم  رویپیاده  ناتیتمرنوع  هر دو  

- 25)  رویادهیو نرمش(، پ   یآرام، حرکات کشش  دنیکردن )دوگرم  قهیدق  10شامل    ینیتمر  ةهر جلس

( وچهارمهفتم تا بیستاز جلسات    رویادهیپ   قهیدق  30و  اول تا ششم  از جلسات    رویادهیپ   قهیدق  15

 ة در چهار هفت  هایآزمودن  ، یتداوم  یروادهی ( بود. در گروه پ یکردن )حرکات کششسرد  قهیدق  پنجو  

ضربان درصد   70-75 دوم با شدت  ةو در چهار هفت درصد ضربان قلب بیشینه   60-70  اول با شدت

-80  اول با شدت   ةهفتدر چهار    ها ی آزمودن  ،ی تناوب  یروادهی . در گروه پ کردند  رویادهیپ  قلب بیشینه

بیشینه درصد  75 قلب  هفت  ضربان  چهار  در  شدت  ةو  با  بیشینه درصد  80-85  دوم  قلب   ضربان 

استراحت   قهیدق  یکنظر و با شدت مورد  یروادهیپ   قهیدق  دوشامل   ی تناوب  رویادهی . پ کردند رویادهیپ 

از فرمول تاناکا و همکاران  ها  یآزمودن  نهیشیضربان قلب ب  ةمحاسب  یبود. برا  نرم و آرام(  رویپیاده)   فعال

 سنجضربان  کی  با   زیضربان قلب ن  .(39)  استفاده شد  هنیشبی  قلب  ضربان  =  208  –  (7/0  سن×)یعنی  

  ینیتمر  ةبرنام  چیدر ه  زیگروه کنترل ن  هایی . آزمودندشکنترل  (  ، ساخت کشور فنالند AXN500پالر)

   .شرکت داده نشدند

  یبدن   ةشد و شاخص تود  دهیسنج)سکا، آلمان(    تالیجید  ینج و ترازوسقد  کی  باها  یقد و وزن آزمودن

طر )ک  میتقس   قیاز  کلوگرمیوزن  برحسب  )متر(  قد  مجذور  بر  محاسبه  /لوگرمی(  برا دشمترمربع    ی . 

 ی ریگارتجاع اندازهقابلری غ ی  با متر نوارکمر    ةیناح  نیترکیدور کمر در بار،  کمردور  شاخص    یابیارز

   .شد

ساعت  10 طیو در شرا نیتمر ةجلس  نیساعت بعد از آخر 72و  ناتیدر قبل از شروع تمر یر گیخون

 ی سیس  پنج  ها، یآزمودن  یی بازو  دی صبح انجام شد و در حالت نشسته از ور  هشتدر ساعت    ، یی ناشتا

  قه یدق  10مدت  به  قهیدور در دق  3000با سرعت    شدهی آورجمع  یخون  ی هاخون گرفته شد. نمونه

اندازه  دهششدند. سرم جدا  وژیفیسانتر   ینگهدار  -C80˚  زریپژوهش، در فر  یرهایمتغ  یرگیتا زمان 

سرم .شد اکس  یسطوح  گلوکز  روش  از  استفاده  با  )POD-GOD)  1پراکسیداز -دازیگلوکز  شرکت  ( 

  یک و  درصد 10/2 بیترتآن به تیو حساس راتییتغ بیشد. درصد ضر نییتع (رانیتهران، ا ک،یونیب

به بود.    ترلییبر دس  گرمیلیم از فریزگلوکز خون  احتمالی پس  شدن به مدت طوالنی، دلیل کاهش 

الکتروکم  نیهورمون انسول.  گیری شداندازهگیری  ه پس از خونلبالفاص و با    نسانسیلوم  یبه روش 

 
1. Glucose Oxidase-Peroxidase 
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با    HDL-C  یشد. سطوح سرم  یر گیاندازه  ژاپن  یتاچیساخت شرکت ه E-411 مدل   cobasدستگاه

  بیشد. درصد ضر  نیی( تعرانیتهران، ا  ک،یونی)شرکت ب  میمستق  یمیسنج آنزرنگ  تیاستفاده از ک

با    TG  یسطوح سرم  بود.  ترلییبر دس  گرمی لیم  یک و    درصد  65/0  بیترتآن به   تیو حساس  راتییتغ

(  رانیتهران، ا ک،یونیشرکت ب) ( POD-GPO) 1پراکسیداز -گلیسرول فسفات اکسیداز استفاده از روش

  ترلییبر دس  گرمی لیم  یکدرصد و    57/1  بیترتآن به  تیو حساس  راتییتغ  بیشد. درصد ضر  نییتع

ساخت کشور    Eastbiopharmشرکت    تیبا استفاده از ک  زایبه روش اال  نیاسپکس  یسطوح سرم  بود.

 شد.  یرگیاندازهدرصد  60/5راتییتغ بیو درصد ضر ترلییلیبر م  کوگرمیپ  95/4 تیبا حساس ن،یچ

احشایی شاخص  دو   شاخص    VAI  و   LAPشامل    چاقی  سه  و    TyG  ،2IR-2HOMAشامل    IRو 

McAuley های زیر محاسبه شدندطبق معادله . 

  

LAP: (58 – (سانتیمتر)  دور کمر) × TG (میلیمول بر لیتر)) )40( 

VAI: (7/86/(سانتیمتر)  دور کمر + (3/30 × BMI) + (-0/018 × BMI2) × (TG ( میلیمول بر

 )41(  ((میلیمول بر لیتر) HDL-C/1/42) × (0/91 /(لیتر

TyG: Ln )TG (میلیگرم بر دسیلیتر ) × 42(  )2/(میلیگرم بر دسیلیتر) گلوکز ناشتا( 

 

 IR-2HOMA از نرم   نیا  ت یسااز وب  کهدانشگاه آکسفورد محاسبه شد    ی افزار محاسباتبا استفاده 

   شود.  افتیدرتواند  می 3دانشگاه 
 

 McAuley شاخص: exp (2/63 – 0/28 Ln 0/31 – (میکروواحد بر میلیلیتر) انسولین Ln TG 

 )28(  ((میلیمول بر لیتر)

 

ها  داده  لیوتحله یجزتبرای  .  شداستفاده    4لکیو-رویاز آزمون شاپ   هاداده  عیتوزبودن  طبیعی  یبررس  یبرا

که اثر صورتیدر ( استفاده شد. 3گروه    × 2زمان گیری مکرر )از آزمون تحلیل واریانس عاملی با اندازه

معنا   ×  زمانتعاملی   بود گروه  تعمیم  ،دار  خطی  مدل  از  استفاده  حاشیهمیانگین  ،5یافته با  ای های 

 
1. Glycerol Phosphate Oxidase-Peroxidase 

2. Updated Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance 

3.  http://www.dtu.ox.ac.uk/homacalculator/faq.php 

4. Shapiro–Wilk 

5. General Linear Model 

http://www.dtu.ox.ac.uk/homacalculator/faq.php
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  .وتحلیل بیشتر شدتجزیه   4اس.پی.اس.اس.  3کس از طریق سینت  2نفرونیوو آزمون تعقیبی ب  1شدهبرآورد

( کم، متوسط و زیاد  2ηاثر )   ترتیب اندازةبه  138/0و بیش از    059/0-137/0،  01/0-058/0مقادیر  

برای بررسی همبستگی بین اسپکسین و سایر متغیرها از ضریب همبستگی  .  (43)  ند نظر گرفته شددر

 ة نسخ  اس.پی.اس.اس.  یافزار آمارها با استفاده از نرمداده  لیوتحلهیتجز  همةپیرسون استفاده شد.  

 . د ش یتلق  دارامعن  P<0.05  یو از نظر آمار انجام شد 21

رسید و در    IR.UMZ.REC.1397.015  ارةاخالق دانشگاه مازندران با شم  مطالعه به تأیید کمیتةاین  

 . شدثبت  IRCT20180928041160N1 آزمایی بالینی ایران نیز با شمارةمرکز کار

 

 نتایج 
ی اسپکسین پس از هشت هفته  سطوح سرم،  و همچنین  IRهای چربی احشایی و  تغییرات شاخص

های حاصل از تحلیل واریانس عاملی با  است. یافته  شده   ارائه  یکشمارة  در شکل    ، تمرینیمداخلة  

گاندازه و  زمان  اصلی  اثر  که  داد  نشان  مکرر  بگیری  متغ  کیچی هرای  روه  معاز  نبودنایرها                  دار 

(0.05  <  P  .)  تعاملی معنابرای  نیز  گروه    ×  زماناثر  اسپکسین  نبود متغیر                                            دار 

(0.002  =  2η ،  0.836 =  P  ،0.044  =  F)  تعاملی  ،  حالنیباا  ؛(شش  شمارة  )شکل                   گروه   × زماناثر 

متغیرهای           ،LAP  (0.302  =2η   ،0.007  =  P  ،6.056  =  F)  ،VAI  (0.199  =  2η   ،0.045  =  Pبرای 

3.474  =  F)  ،McAuley  (0.230    =2η   ،0.026  =  P  ،4.188  = F)  ،IR-HOMA2  (0.219 =  2η ،         

0.031  =  P  ،3.928  =  F  )  وTyG  (0.409  =  2η   ،0.001  =  P  ،9.675  = F  )تحلیل بیشتر   دار بود. معنا

و در گروه  (  2η   ،0.002  =  P  = 0.285)دار  هش معناتداومی کا  رویپیاده در گروه    LAP  نشان داد که

تناوبی تغییر   رویپیادهدر گروه    کهیدرحال  ؛ یافت(  2η   ،0.037  =  P  =  0.146)  کنترل افزایش معنادار

نیز در گروه    VAI  ،اینبرعالوه.  (یک  شمارة  )شکل(  2η   ،0.129  =  P=    0.080)مشاهده نشد    دارمعنا

تناوبی تغییر    رویپیادهدر گروه    که یدرحال  ؛ (2η   ،0.046  =  P  =  0.135)دار یافت  کنترل افزایش معنا

تمایل  تداومی به کاهش    رویپیادهدر گروه    VAIاما    ،( 2η   ،0.660  =  P  = 0.007)مشاهده نشد معنادار  

دار بود نیز معنا  آزمونپسکه نسبت به تغییرات گروه کنترل در  (  2η   ،0.057  =  P  =  0.123)داشت  

(0.044 = P)  (دوشمارة  )شکل .   

در    کهیدرحال   ؛(2η   ،0.030  =  P  = 0.157)دار یافت  در گروه کنترل کاهش معنا  McAuleyشاخص  

  رویپیادهاما در گروه  (،  2η   ،0.357  =  P  =  0.030)مشاهده نشد    دارتناوبی تغییر معنا  رویپیادهگروه  
 

1. Estimated Marginal Means 

2. Bonferroni 

3. Syntax 

4. SPSS 
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راستا با این نتایج،  . هم(سهشمارة  ( )شکل  2η   ،0.071   =  P  = 0.112)داشت  تمایل  تداومی به افزایش  

معنا  TyGو    IR-HOMA2شاخص   افزایش  کنترل  گروه  یافت  در               ، 2η  =  0.158ترتیب  )بهدار 

0.030 = P 2 = 0.247؛η  ،0.005 = P  را داری تناوبی تغییر معنا رویپیادههر دو در گروه   کهیدرحال(؛

  روی پیادهاما در گروه    ،( 2η   ،0.390  =  P  =  0.027؛  2η  ،0.468  =  P  =  0.019ترتیب  )بهنشان ندادند  

دار یافت  کاهش معنا TyGو  (  2η  ،0.080 = P =  0.105)داشت  تمایل  به کاهش    IR-HOMA2تداومی  

(0.291 = 2η  ،0.002 = P  چهار و پنجشمارة ( )شکل) . 

 

 

 
  پس از هشت هفته مداخلة تمريني LAPتغييرات شاخص  -1شکل 

.  P< 0.01 :†آزمون، نسبت به پیش  P< 0.05*: محصول تجمع لیپیدی.  شاخص :  LAPعالئم اختصاری: 

 است(  شده ارائه   ای برآوردشده و خطای معیارحاشیه ن یانگیصورت مها بهداده)

 

 

  ت هفته مداخلة تمرينيپس از هش VAI تغييرات شاخص -2شکل 

نسبت به گروه   P < 0.05: €آزمون، نسبت به پیش   P< 0.05*:  احشایی.: شاخص چربی VAIعالئم اختصاری: 

 است(  شده ارائه  ای برآوردشده و خطای معیارحاشیه ن یانگی صورت مها بهدادهآزمون. )کنترل در پس
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 پس از هشت هفته مداخلة تمريني McAuley تغييرات شاخص -3شکل 

  :*0.05 >P  است(  شده ارائه   ای برآوردشده و خطای معیارحاشیه  نیانگیصورت مها بهدادهآزمون. )نسبت به پیش 

 

 
  ت هفته مداخلة تمرينيپس از هش HOMA2-IRتغييرات شاخص -4شکل 

نسبت به    P< 0.05*:   .نیمقاومت به انسول یاب ی مدل به روز شده هوموستاز ارز : HOMA2-IRعالئم اختصاری: 

 است(  شده ارائه  ای برآوردشده و خطای معیارحاشیه نیانگیصورت مها بهدادهآزمون. )پیش

 

 
  پس از هشت هفته مداخلة تمريني TyG تغييرات شاخص -5شکل 

  ن یانگیصورت مها بهدادهآزمون. )نسبت به پیش  P< 0.01 :†گلوکز. -گلیسرید : شاخص تریTyGعالئم اختصاری: 

 است(  شده ارائه  برآوردشده و خطای معیارای حاشیه 
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 سطوح سرمي اسپکسين پس از هشت هفته مداخلة تمريني تغييرات -6شکل 

 است(  شده ارائه   ای برآوردشده و خطای معیارحاشیه ن یانگیصورت مها بهداده)
 

 ارائه   تمرینی  هفته مداخلةتروپومتریک پس از هشت  های آنتغییرات شاخصدر جدول شمارة یک،  

گیری مکرر نشان داد که اثر اصلی زمان  های حاصل از تحلیل واریانس عاملی با اندازهاست. یافته  شده

  BMIگروه نیز برای متغیرهای قد و    ×  دار نبود و اثر تعاملی زمان از متغیرها معنا  کیچیهو گروه برای  

شمارة دار بود )جدول معنابرای وزن و دور کمر گروه  × زماناما اثر تعاملی (، P > 0.05دار نبود )معنا

 2η   ،0.043  =  0.139داری داشت )تنها گروه کنترل افزایش وزن معنا  (. تحلیل بیشتر نشان داد کهیک

= P  دادندـشان نـدر وزن نرا  داری  ادو گروه تمرینی تغییر معن  کهیالـدرح(؛  (0.05<  P)حالنیباا  ؛،  

   =  0.643ترتیب،  دور کمر مشاهده شد )به  دارتناوبی و تداومی کاهش معنا  رویپیادهتنها در دو گروه  
2η،0.001 > P 2 = 0.452؛η  ،0.001 > P  .) 

 

 هاي آنتروپومتريک پس از هشت هفته مداخلة تمريني تغييرات شاخص  -1جدول 

 هاروهگ 
 سن

 )سال(

  وزن

 )کيلوگرم( 

قد 

 (متريسانت)

BMI   
)کيلوگرم بر  

 ( مترمربع

 دور کمر 

 (متريسانت)

روی پیاده

 تناوبی

 نفر(  12)

 آزمون شیپ
86/9 

(95/0 ) 

57/53 

(42/10 ) 

75/142 

(66/8 ) 

83/25 

(18/2 ) 

58/76 

(79/6 ) 

 آزمون پس
09/53 

(16/10 ) 

60/144 

(89/8 ) 

14/25 

(12/2 ) 

25/73 

(70/5 ) 

روی پیاده

 تداومی

 نفر(  11)

 آزمون شیپ
33/9 

(57/0 ) 

76/47 

(88/9 ) 

63/137 

(52/7 ) 

04/26 

(18/4 ) 

27/76 

(02/12 ) 

 آزمون پس
01/48 

(92/9 ) 

47/139 

(53/7 ) 

49/25 

(28/4 ) 

77/73 

(86/11 ) 

 کنترل

 نفر(  9)

 آزمون شیپ
66/9 

(56/0 ) 

95/46 

(98/4 ) 

55/139 

(91/4 ) 

03/24 

(29/1 ) 

50/72 

(72/5 ) 

 آزمون پس
82/47 

(13/5 ) 

65/140 

(10/5 ) 

08/24 

(28/1 ) 

11/73 

(64/5 ) 
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 هاي آنتروپومتريک پس از هشت هفته مداخلة تمريني تغييرات شاخص -2جدول ادامه 

 اثر تعاملی  

 گروه  ×زمان 

F 126/4 078/1 744/2 574/9 

 001/0 082/0 354/0 027/0 داری امقدار معن

 406/0 164/0 071/0 228/0 اندازه اثر 

 است. P < 0.05داری اسطح معناست.    شده ارائهمیانگین )انحراف معیار(   صورت بهها داده

 

همبستگی سطوح سرمی اسپکسین با   نبودهای حاصل از ضریب همبستگی پیرسون حاکی از  یافته

کمر،    ،BMI  وزن،    ،P  =  0.703ترتیب،  )بهبود    TyG  و  LAP،  VAI،  IR-HOMA2،  McAuleyدور 

0.844 = P ،0.545 = P ،0.916 = P ،0.174 =  P ،0.425 = P ،0.925 = P  0.624 و = P) . 

 

 گیری بحث و نتیجه
در دختران چاق نابالغ،  تداومی و تناوبی  روی  پیادههشت هفته  های پژوهش حاضر نشان داد که  یافته

معنا ایجاد  را  داری  تغییر  اسپکسین  سرمی  سطوح  تداومی  روی  پیادهتمرینات  ،  حالنیباا  ؛ نکرددر 

و   را معکوس کند در گروه کنترل   شده مشاهده IRهای چاقی احشایی و افزایش شاخصتوانست روند 

   .شود هااین شاخصموجب بهبودی 

و    (9،  10)  افراد چاق در    BMIبالینی، سطوح سرمی اسپکسین همبستگی منفی با    هایدر مشاهده

سالم    افرادو    ( 15)  دوبه دیابت نوع  گلوکز خون در بیماران مبتالبا  همبستگی منفی    ،(44)  وزن طبیعی

همبستگی مثبت با    ،همچنینو   ( 10)چاق    افراددر    HOMA-IR  انسولین و  با همبستگی منفی   ،(44)

است    شدهدادهاین، نشان  برعالوه  داشته است. (10)  در افراد چاق   McAuleyو    QUICKIهای  شاخص

وزن را کاهش    مؤثر  یاگونهبه  تواندمی، درمان با اسپکسین  شده با رژیم غذایی چاق های  در موشکه  

تواند  درمان با اسپکسین می  ،عالوهبه.  (13)را کاهش دهد    IRو    ببخشدتحمل گلوکز را بهبود    دهد، 

  های کبدی را کاهش دهدو سلول  ( 8)های چربی  بلند به درون سلول  اسیدهای چرب زنجیرة  ورود

تداومی  روی  پیادههشت هفته    ةجی نت  در  IRوضعیت چاقی احشایی و  دریافتیم    حاضر  در مطالعة  .(13)

یافت با تغییر معنابهبود  اما  نبود.  ،  اسپکسین همراه  بیشترداری در سطوح سرمی  عاتی که  مطال  در 

گلوکز و متابولیسم لیپید  از نقش این پپتید در هموستاز    شده است،  یبررسعملکرد زیستی اسپکسین  

لظت ناشتای اسپکسین غ اند که  نشان داده  (45)و همکاران    1هادگس   تازگی بهاما    حمایت شده است،

، اسپکسین با تغییرات تودة عالوهبهکند و  داری نمینوجوانان در شرایط چاقی و دیابت تغییر معنادر  

ای، آمادگی هوازی، حساسیت به انسولین و لیپیدهای خون همبستگی ندارد. چربی کل بدن و ناحیه

 
1. Hodges 
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HOMA-اسپکسین با گلوکز ناشتا،    ،چاق   اند که در نوجواناننیز گزارش کرده  (46)و همکاران    1کومار

IR  در  ،  هاافتهیهمسو با این  .  اما با لپتین همبستگی منفی دارد  ،و لیپیدهای خون همبستگی ندارد

احشایی  های چاقی  ، دور کمر، شاخصBMIداری بین اسپکسین با وزن،  مطالعة حاضر همبستگی معنا

در    شدهمشاهده  IRبهبود وضعیت چاقی احشایی و  رسد  نظر میبه  مشاهده نشد.  IRهای  و شاخص

اسپکسین    مطالعة از تغییرات  یافتهبرعالوهباشد.    دادهرخ حاضر، مستقل  با  پژوهش  این، همسو  های 

عالیت ورزشی تناوبی هوازی در مردان جوان پس از یک جلسه ف  (37)حاضر، باقرسلیمی و همکاران  

و   در  فعال  معنا  45و    30،  15همچنین  تغییر  ریکاوری،  اسپکسین را  داری  دقیقه دورة  در سطوح 

و انسولین و همبستگی مثبت   TGداری بین اسپکسین با  ، اما همبستگی منفی معنامشاهده نکردند 

به بررسی   سلیمی و همکاران  تنها در مطالعةا،  ه یطبق بررس.  مشاهده کردند  HDL-Cداری با  معنا

های پژوهش  با توجه به یافتهشده است.  سطوح سرمی اسپکسین پرداخته  فعالیت ورزشی بر    ریتأث

نتوانسته است    رسدنظر میها و مطالعة حاضر، بهآن  فعالیت ورزشی در هر دو صورت حاد و مزمن 

با توجه به همبستگی اسپکسین با لپتین  دیگر،  ازسوی   القا کند.سطوح سرمی اسپکسین  تغییراتی در  

این احتمال وجود دارد که اسپکسین در دوران بلوغ عملکرد  (47)یند بلوغ و نقش لپتین در فرا (46)

  نیانتشار گنادوتروپ   میتنظ  قیرا از طر  یممکن است عملکرد غدد جنس  نیاسپکسمتفاوتی داشته باشد.  

 ی بازخورد  یاوهیشخود به  ة نوببهدر مغز ممکن است   نیاسپکس  انیسطح ب  گر، یدی سوکند و از  میتنظ

باروری   محورِ  ، نقش اسپکسین در تنظیمِاینوجودبا  ؛ (48)  شود  میتنظ  یتوسط هورمون غدد جنس

ماهی  در  روشنشده    یبررسها  تنها  برای  و  بلوغاست  دوران  در  پپتید  این  نقش  شدن انجام  شدن 

   .ی در آینده الزم استهایپژوهش

از شاخص  مطالعة در   احشایی  چاقی  ارزیابی  برای  از    IRارزیابی  برای  و    VAIو    LAPهای  حاضر، 

-ش ی، در پ یشترر دقت ببعالوه  HOMA2استفاده شد.    TyGو    HOMA2-IR  ،McAuleyهای  شاخص

 تاکنون  ها،طبق بررسی  .(49)کند  یعمل م  HOMA1بهتر از    اریبس  ،IRبتا و    یهاعملکرد سلول  ینیب

در   ژهیوبه  McAuleyو    LAP  ،VAI  ،TyGهای  شاخصتمرینات ورزشی بر    ریتأثمورد  ای درمطالعه

 ر یتأثبه بررسی    (50)  و همکاران  2بالدوسی ه  تنها در یک مطالع  .است  نشده  انجامکودکان چاق  بین  

بر   منظم  ورزشی  آن   VAIتمرینات  ترکیبی    12  دادنانجام  که  دریافتند   هاپرداختند.  تمرینات  ماه 

 که ی طوربهشود؛   دو به دیابت نوع  افراد بالغ مبتال در    VAIتواند موجب کاهش  )هوازی و مقاومتی( می

تر مطالعاتی که در بین  بیشدر  د.  در این افراد ش  VAIتمرینات با حجم بیشتر موجب کاهش بیشتر  

نوجوانا و  انسولین  ،است  شده  انجامچاق  /وزناضافهدارای    نکودکان  گزارش    HOMA-IRو    سطوح 

 
1. Kumar 

2. Balducci 
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طور ها بهدر آنمطالعاتی که  ،  عالوهبه  .ی شده استبررس  MRIو    CTاز طریق    VATو تغییرات    اندشده

بر    ریتأث  زمانهم باشد  IRهای  و شاخص  VATتمرینات ورزشی  نیز   در کودکان چاق بررسی شده 

مرتبط با بلوغ ممکن است   کیولوژیزی ف راتییتغ کهییازآنجامتناقض است. ها های آنیافتهو   انداندک

متابول )  1مارسون   ،بگذارد  ر یتأث  کیسمیگل  سمیبر  همکاران  مروری  مقالهدر  (  35و  را    ها لیتحلای 

 ناتیتمرنشان داد که    هاافتهی  دادند. سال( انجام    ≤   12  کودکان:سال و    >  12نوجوانان:  اساس سن )بر

 نیانسولتواند موجب کاهش  می  کودکان و نوجوانانهر دو گروه  در  تمرینات هوازی(    ژهیوبه)  یورزش

شده  گزارش    ها در آن  HOMAکه    ی مقاالت  کم   تعداددلیل  بهاما    شود،در گلوکز ناشتا    رییناشتا بدون تغ

،  در یک مقالة مروری دیگر  .دهندانجام  در این مورد    یلیوتحله یتجزنتوانستند    بود، مارسون و همکاران

)بدون رژیم غذایی(    یی تنهابهتمرینات ورزشی    دادنکه انجام  ( نشان دادند51و همکاران )  2ویسرز 

ولی در این    شود،  وزناضافهدر کودکان و نوجوانان چاق یا دارای    VATدار  تواند موجب کاهش معنامی

نشان    (52)و همکاران    3تفاوتی بین کودکان و نوجوانان قائل نشدند. باربئو ویسرز و همکاران    ،مطالعه

تمرینات هوازی و مقاومتی(    دقیقه در هفته شامل  400ترکیبی )رینات  ماه تم  10  دادندادند که انجام

دو و  تانر    )در مرحلة  وزناضافه  درخطریا    وزناضافهدر دختران دارای    VATنتوانست از افزایش میزان  

افزایش  حالنیباا( جلوگیری کند؛  سه کمتری داشتند. همسو با این   VAT، نسبت به گروه کنترل 

همکاران،   و  باربئو  پژوهش  )با    (53)و همکاران    4اوونس یافتة  هوازی  تمرینات  که  دادند  نشان  نیز 

دقیقه در هر جلسه(   40روز در هفته،    پنجماه )  چهارمدت  ضربه در دقیقه( به  157ضربان قلب  متوسط  

میزان   افزایش  از  چاق    VATنتوانست  کودکان  کند  11  تا  هفتدر  جلوگیری  افزایش    ،سال  اما 

یا    IR  ی هاشاخصکمتر بود. در این دو مطالعه،  گروه تمرین نسبت به گروه کنترل    در  شده مشاهده

روی کودکان  (  54و همکاران )  5که دیویس ای  اما در مطالعه  سطوح انسولین و گلوکز ارزیابی نشد،

هفته   13  دادندریافتند که انجام  ، ( انجام دادندیکتانر    بیشتر در مرحلة)  وزناضافهچاق یا دارای  

دقیقه    200و    100ضربه در دقیقه( با دو حجم زمانی    150تمرینات هوازی )حفظ ضربان قلب بیش از  

ه تمرینی نسبت  و سطوح انسولین، در هر دو گرو  VATن  دار میزاتواند موجب کاهش معنادر هفته می

و سطوح انسولین   VATمیزان  با این تفاوت که گروه با حجم زمانی بیشتر، کاهش    به گروه کنترل شود؛ 

روی تداومی توانست روند  نشان داد که تنها پیاده  نیز  حاضر  ی مطالعةهاافتهیبیشتری را تجربه کردند.  

  ↓)  VAIدرصد( و    3/34  ↓)  LAP  و سطوح  در گروه کنترل را معکوس کند  شده مشاهدهافزایشی  

 
1. Marson 

2. Vissers 

3. Barbeau 

4. Owens 

5. Davis 
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 McAuley  ( ↑  7/9درصدHOMA2-IR  ( ↓ 3/17    ،)درصد( را بهبود ببخشد که با بهبود سطوح    6/29

بود )به  TyG  (↓  8/3و  درصد(   نیز همراه   7/34  ↑درصد،    1/24  ↑ترتیب در گروه کنترل:  درصد( 

 1/15  ↓روی تناوبی:  رتیب در گروه پیادهتدرصد، به  1/4  ↑درصد و    7/11  ↓درصد،    1/31  ↑درصد،  

و    3/6  ↓ درصد،    5/12  ↑ درصد،    7/5  ↓ درصد،   یافته  2/1  ↑ درصد    با حاضر    مطالعةهای  درصد(. 

باربئو و  ست؛ در مطالعة  سومناه(  53)و اوونس و همکاران  (  52)باربئو و همکاران    اتلع مطاهای  یافته

اوونس   مشابهت در جنسیت و مرحلة تانر، پاسخ متفاوتی مشاهده شد، اما در مطالعة باوجودهمکاران 

 غ از بلو  ی )مخلوطی از هر دو جنس( تشکیل دادند که در مراحل متفاوتیرا کودکان  هانمونه و همکاران  

)مراحل   های تمرینی )نوع، شدت و مدت تمرینات( و بلوغیبر تفاوت)یک تا پنج( قرار داشتند. عالوه

برابر  تانر(   متفاوت در  )چاق  چاقی  وضعیت  تفاوت  است  ممکن  و  وزناضافه معرض  در/وزناضافه،   )

 با این دو مطالعه باشد.    بودن نتایج پژوهش حاضرسوناهمر  د  مؤثراز عوامل    ،هاهمچنین جنسیت نمونه

کبد    و   ( 55،  56)عضله    IR  ترتیبة بهکنندعمدتاً منعکس  HOMA-IR  و   TyG  های شاخص  کهییازآنجا

موجب    در مطالعة حاضر  شدهگرفتهکاربهروی تداومی  پیادهپروتکل  رسد  نظر میهستند، به  (59-57)

گلوکز    سمیمتابول میدر تنظ  ینقش مهم  ی اسکلتة  عضلاست.  محیطی )عضله و کبد( شده    IRبهبودی  

بافت  .  (60)  گذاردمی  ریتأثگلوکز    یعیحفظ هموستاز طب بر    ،جهیدرنت  ؛چرب دارد  دیاس  ونیداسیو اکس

  .(61)  دارد  نیانسول   به  تیبا حساسمنفی    یهمبستگ  ،در نوجوانان چاق (  IMAT)  1ی عضالندرون  یچرب

بار در   سه)  را  یهواز  ناتیسه ماه تمرشدن  انجامپس از    IMATدار  ا کاهش معن  (62)لی و همکاران  

سال( مشاهده   12-18( در دختران چاق )VO2peakدرصد   75تا  50در هر جلسه،  قهیدق 60هفته، 

، لی و  براینعالوه   است.  IMATکاهش    بر  منظم   یورزش  ناتیتمر  دیمف  های اثر  ةدهند که نشان  کردند

مدت  ی و ترکیبی )هوازی و مقاومتی( بهت هوازی، مقاوم دریافتند که هر سه نوع تمرین (63)همکاران  

درصد چربی بدن، محتوای   دارامعنموجب بهبود    توانندیمدقیقه در هفته(    180شش ماه )سه جلسه و  

 12-17)  وزناضافه لیپیدی کبد و عضله، حساسیت به انسولین و آمادگی جسمانی در نوجوانان چاق/

موجب بهبود حساسیت به    مؤثرتری  اگونهبهکه    ند این تمرینات هوازی بود  این، وجودبا؛  سال( شوند 

ی پژوهش  هاافتههمسو با ی   هاافتهی   نیا.  (63)   در کبد و عضله شدند  جا بی نا هایچربانسولین و محتوای  

برای   راهبردها  نیو کارآمدتر  نیمؤثرتریکی از  ممکن است    یهواز  تمرینات  که  دهندینشان م  حاضر

جا  های نابچربی  .دنباش  وزناضافهدارای  چاق/نوجوانان    در کودکان و  جابی نا هایچربو تجمع    IRبهبود  

کبد  اسیدهای چرب آزاد به داخل ورید پورتال و  بیشتر  ترشح    موجب  ییهای احشاآدیپوسیت  ژهیوبه

به  شود که  یدرون کبد م  TG  زیادچرب آزاد سبب تجمع    یدهایورود اس  شی. افزا( 64-66)  شوندیم

در    یوژنز کبدئگلوکون  شیاافز اختالل  نشان    .( 64،  66)  شودمنجر می  نیانسول عملکرد  و  مطالعات 

 
1. Intermuscular Adipose Tissue 
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خود ةنوببه  IR  که  وندش  یدر بافت چرب  IR  یممکن است موجب بهبود  یورزش  ناتیتمر  اند کهداده

 ، جهینتدر ی وتوکندریم وژنزیب شی، افزا(67)چرب آزاد  یدهایاس یکبد لیتحو شتریموجب کاهش ب

که  زمانی    دادندنشان    (69)و همکاران    1کامپوس  راستا،دراین   شود.  (68)  ترمطلوب   ونیداسیبتا اکس

  رد)   شوندیرو مروبه   VATمتوسط    ای   ادی( با کاهش زپنجتانر  ة  سال در مرحل  15-19وجوانان چاق )ن

ت  12  دادنانجام  اثر مقاومت  یهواز  یبیترک  نات یرمماه  و    سه  ی و  در هر    قهیدق  60جلسه در هفته 

و گلوکز   دیپیل  سمیمرتبط با متابول  ریمتغ  16بدن و    بیترک  ا ب  مرتبط  یرهایمورد از متغ  20جلسه(،  

 نُهوجود داشت، تنها    VATدر    ناچیزیکاهش    که  یهنگام،  حالنی باا  ؛ ابدییافراد بهبود م  نیدر ا  زین

در کنترل   یدیکل  ی عامل  VATکه کاهش    دهدینشان م   جینتا  نی. اافتیپارامترها بهبود    نیمورد از ا

IR  و متوسط   دی پس از کاهش شد  ن،یابرعالوه.  (69)  است  یکیمتابول  ی هاتیاز وضع  یعیوس  فیو ط

VAT،  لپتوسط انرژ  یقو  ومارکریب  ن،یح  فر  یتعادل  چاق  یالتهاب  ی ندهایاو  با  طور بهنیز    ی مرتبط 

سطوح    اما  ،دیرس  ی عیبه غلظت طب  نیلپت  زانیم  اد، ی ز  VAT. در گروه با کاهش  ندیافتکاهش    یدارامعن

  رییتغ  ناچیز،  VATدر گروه با کاهش    کهیدرحال  ؛ بود  باال همچنان    کاهش متوسط  در گروه با   این پپتید

م  یامالحظهدرخور   نشد   لپتینغلظت    زانیدر    های اثر  تواندیم  2هایپرلپتینمی  . (69)  مشاهده 

حساس   یهارا در بافت  دیپیگلوکز و ل  تنظیم متابولیسمدر    یدیهورمون کل  ن،یپونکتیآد  یضدالتهاب

  ،ی مطالعة حاضرهاتیمحدودیکی از  ذکر این مطلب الزم است که  .  (70)  کند  فیتضع  نیبه انسول

  سطوح سرمی لپتین بود. نشدنی ریگاندازه

در دختران روی تداومی و تناوبی  هفته پیادههای پژوهش حاضر نشان داد که هشت  یافته  درمجموع

معنا تغییر  نابالغ،  نکرد؛داری  چاق  ایجاد  اسپکسین    روی پیادهتمرینات    ، حالنیباا  در سطوح سرمی 

توانستند   احشایی  شاخص  بهبودموجب  تداومی  چاقی  شاخص  (VAIو    LAP)های    IRهای  و 

(HOMA2-IR ،  TyG    وMcAuley)  میبهد.  نشو و  رسد  نظر  احشایی  چاقی  وضعیت    IRبهبود 

 باشد.  داده رخ حاضر، مستقل از تغییرات اسپکسین  در مطالعة شده مشاهده

تواند یکی از  میمستقل از تغییرات اسپکسین    حاضر  مطالعةروی تداومی  پیادهپروتکل  :  پيام مقاله

نابالغ    وزناضافه دارای  چاق/و مقاومت به انسولین در دختران    ییاحشا  یچاق در بهبود    مؤثرراهکارهای  

 باشد. 

 

 

 
 

1. Campos 

2. Hyperleptinemia 
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 دانی و قدرتشکر 
 ی ولوژیزیاست که در گروه ف  یورزش  سمیو متابول  یمیوشیبة  ر رشتد  یدکتر  ةاز رسال  ی بخش  مطالعه   نیا

  لهیوسنیاست. بد  گرفته  انجام  یمال   تیگونه حماچیو بدون ه  شده  بیتصو  دانشگاه مازندران  یورزش

 ی زانیعز  همة  از  نیچنو هم  کردندمطالعه شرکت    نیها که در اآن  نیآموزان و والددانش  یاز همکار

مقاله اعالم    سندگانی. نونماییم می  ی کمال تشکر و قدردان  ، کردند  یار یپژوهش ما را    نیکه در انجام ا

 در پژوهش حاضر وجود ندارد.  یگونه تضاد منافع چیکه هکنند  یم

 

 منابع
1. Balikcioglu PG, Newgard CB. Metabolomic signatures and metabolic complications 

in childhood obesity. In: Freemark MS, editors. Pediatric Obesity. Switzerland: 

Springer; 2018. p. 343-61. 

2. Mayer-Davis EJ, Lawrence JM, Dabelea D, Divers J, Isom S, Dolan L, et al. Incidence 

trends of type 1 and type 2 diabetes among youths, 2002–2012. N Engl J Med. 

2017;376(15):1419-29. 

3. Kelly LA, Lane CJ, Weigensberg MJ, Toledo-Corral CM, Goran MI. Pubertal 

changes of insulin sensitivity, acute insulin response, and β-cell function in 

overweight Latino youth. J Pediatr. 2011;158(3):442-6. 

4. Pinhas‐Hamiel O, Lerner‐Geva L, Copperman NM, Jacobson MS. Lipid and insulin 

levels in obese children: changes with age and puberty. Obesity. 2007;15(11):   2825-

31. 

5. Pacini G. The hyperbolic equilibrium between insulin sensitivity and secretion. Nutr 

Metab Cardiovasc Dis. 2006;16(1):22-7. 

6. Wan B, Wang X-R, Zhou Y-B, Zhang X, Huo K, Han Z-G. C12ORF39, a novel 

secreted protein with a typical amidation processing signal. Biosci Rep. 2010;30(1):1-

10. 

7. Walewski JL, Ge F, Gagner M, Inabnet WB, Pomp A, Branch AD, et al. Adipocyte 

accumulation of long-chain fatty acids in obesity is multifactorial, resulting from 

increased fatty acid uptake and decreased activity of genes involved in fat utilization. 

Obes Surg. 2010;20(1):93-107. 

8. Walewski JL, Ge F, Lobdell Ht, Levin N, Schwartz GJ, Vasselli JR, et al. Spexin is a 

novel human peptide that reduces adipocyte uptake of long chain fatty acids and 

causes weight loss in rodents with diet-induced obesity. Obesity (Silver Spring). 

2014;22(7):1643-52. 

9. Kumar S, Hossain J, Nader N, Aguirre R, Sriram S, Balagopal PB. Decreased 

circulating levels of spexin in obese children. J Clin Endocrinol Metab. 

2016;101(7):2931-6. 

10. Kolodziejskii PA, Pruszynska-Oszmalek E, Korek E, Sassek M, Szczepankiewicz D, 

Kaczmarek P, et al. Serum levels of spexin and kisspeptin negatively correlate with 

obesity and insulin resistance in women. Physiol Res. 2018;67(1):45-56. 



 1399، تابستان 46، شماره 12فيزيولوژي ورزشي، دوره                                                                            112
 

11. Venner AA, Lyon ME, Doyle-Baker PK. Leptin: A potential biomarker for childhood 

obesity? Clin Biochem. 2006;39(11):1047-56. 

12. Crujeiras AB, Carreira MC, Cabia B, Andrade S, Amil M, Casanueva FF. Leptin 

resistance in obesity: An epigenetic landscape. Life Sci. 2015;140:57-63. 

13. Ge JF, Walewski JL, Anglade D, Berk PD. Regulation of hepatocellular fatty acid 

uptake in mouse models of fatty liver disease with and without functional leptin 

signaling: Roles of NfKB and SREBP-1C and the effects of spexin. Semin Liver Dis. 

2016;36(4):360-72. 

14. Agha M, Agha R. The rising prevalence of obesity: part A: impact on public health. 

Int J Surg Oncol. 2017;2(7):17. 

15. Gu L, Ma Y, Gu M, Zhang Y, Yan S, Li N, et al. Spexin peptide is expressed in human 

endocrine and epithelial tissues and reduced after glucose load in type 2 diabetes. 

Peptides. 2015;71:232-9. 

16. Ma A, Bai J, He M, Wong AO. Spexin as a Neuroendocrine Signal with Emerging 

Functions. Gen Comp Endocrinol. 2018;265:90-6. 

17. Mirabeau O, Perlas E, Severini C, Audero E, Gascuel O, Possenti R, et al. 

Identification of novel peptide hormones in the human proteome by hidden Markov 

model screening. Genome Res. 2007;17(3):320-7. 

18. Sassek M, Kolodziejski PA, Szczepankiewicz D, Pruszynska-Oszmalek E. Spexin in 

the physiology of pancreatic islets: Mutual interactions with insulin. Endocrine. 

2018;63(3):1-7. 

19. Sassek M, Kolodziejski PA, Strowski MZ, Nogowski L, Nowak KW, Mackowiak P. 

Spexin modulates functions of rat endocrine pancreatic cells. Pancreas. 

2018;47(7):904-9. 

20. Galic S, Oakhill JS, Steinberg GR. Adipose tissue as an endocrine organ. Mol Cell 

Endocrinol. 2010;316(2):129-39. 

21. Sandeep S, Gokulakrishnan K, Velmurugan K, Deepa M, Mohan V. Visceral & 

subcutaneous abdominal fat in relation to insulin resistance & metabolic syndrome in 

non-diabetic south Indians. Indian J Med Res. 2010;131:629-35. 

22. Després J-P, Lemieux I, Bergeron J, Pibarot P, Mathieu P, Larose E, et al. Abdominal 

obesity and the metabolic syndrome: Contribution to global cardiometabolic risk. 

Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2008;28(6):1039-49. 

23. Kahn HS. The "lipid accumulation product" performs better than the body mass index 

for recognizing cardiovascular risk: A population-based comparison. BMC 

Cardiovasc Disord. 2005;5(1):26-36. 

24. Amato MC, Giordano C, Galia M, Criscimanna A, Vitabile S, Midiri M, et al. 

Visceral adiposity index (VAI): a reliable indicator of visceral fat function associated 

with cardiometabolic risk. Diabetes Care. 2010;33(4):920-2. 

25. Mirmiran P, Bahadoran Z, Azizi F. Lipid accumulation product is associated with 

insulin resistance, lipid peroxidation, and systemic inflammation in type 2 diabetic 

patients. Endocrinol Metab. 2014;29(4):443-9. 

26. Lewanczuk RZ, Paty BW, Toth EL. Comparison of the [13C] glucose breath test to 

the hyperinsulinemic-euglycemic clamp when determining insulin resistance. 

Diabetes Care. 2004;27(2):441-7. 



  113                                              ...دوره تمرينات هوازي بر سطوح سرمي اسپکسينثير يک باقر سليمي: تأ
 

27. Huang TT-K, Johnson MS, Goran MI. Development of a prediction equation for 

insulin sensitivity from anthropometry and fasting insulin in prepubertal and early 

pubertal children. Diabetes Care. 2002;25(7):1203-10. 

28. McAuley KA, Williams SM, Mann JI, Walker RJ, Lewis-Barned NJ, Temple LA, et 

al. Diagnosing insulin resistance in the general population. Diabetes Care. 

2001;24(3):460-4. 

29. Moon S, Park JH, Jang E-J, Park Y-K, Yu JM, Park J-S, et al. The Cut-off Values of 

Surrogate Measures for Insulin Sensitivity in a Healthy Population in Korea according 

to the Korean National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES) 

2007–2010. J Korean Med Sci. 2018;33(29):197-207. 

30. Unger G, Benozzi SF, Perruzza F, Pennacchiotti GL. Triglycerides and glucose index: 

a useful indicator of insulin resistance. Endocrinol Nutr. 2014;61(10):533-40. 

31. Nor NSM, Lee S, Bacha F, Tfayli H, Arslanian S. Triglyceride glucose index as a 

surrogate measure of insulin sensitivity in obese adolescents with normoglycemia, 

prediabetes, and type 2 diabetes mellitus: comparison with the hyperinsulinemic–

euglycemic clamp. Pediatr Diabetes. 2016;17(6):458-65. 

32. Vieira-Ribeiro SA, Fonseca PC, Andreoli CS, Ribeiro AQ, Hermsdorff HH, Pereira 

PF, et al. The TyG index cutoff point and its association with body adiposity and 

lifestyle in children. J Pediatr (Rio J). 2018;95(2):217-23. 

33. Lee S-H, Yang HK, Ha H-S, Lee J-H, Kwon H-S, Park Y-M, et al. Changes in 

metabolic health status over time and risk of developing type 2 diabetes: A 

prospective cohort study. Medicine. 2015;94(40):1705-12. 

34. Navarro-González D, Sánchez-Íñigo L, Fernández-Montero A, Pastrana-Delgado J, 

Martinez JA. TyG index change is more determinant for forecasting type 2 diabetes 

onset than weight gain. Medicine. 2016;95(19):3646. 

35. Marson EC, Delevatti RS, Prado AK, Netto N, Kruel LF. Effects of aerobic, 

resistance, and combined exercise training on insulin resistance markers in 

overweight or obese children and adolescents: A systematic review and meta-

analysis. Prev Med. 2016;93:211-8. 

36. Hong H-R, Jeong J-O, Kong J-Y, Lee S-H, Yang S-H, Ha C-D, et al. Effect of walking 

exercise on abdominal fat, insulin resistance and serum cytokines in obese women. J 

Exerc Nutrition Biochem. 2014;18(3):277. 

37. Baghersalimi M, Fathi R, Khosravi A, Bahreini A, Shirazi A. The effect of single 

session of aerobic interval exercise on serum spexin levels in active young men. 

Physiology of Exercise and Physical Activity. 2017;10(2):37-46. (In Persian) 

38. Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a standard definition for 

child overweight and obesity worldwide: International survey. BMJ. 

2000;320(7244):1240. 

39. Tanaka H, Monahan KD, Seals DR. Age-predicted maximal heart rate revisited. J Am 

Coll Cardiol. 2001;37(1):153-6. 

40. Kahn HS. The lipid accumulation product is better than BMI for identifying diabetes: 

a population-based comparison. Diabetes Care. 2006;29(1):151-3. 

41. Garcés MJ, Hernández J, Queipo G, Klünder-Klünder M, Bustos M, Herrera A, et al. 

Novel gender-specific visceral adiposity index for Mexican pediatric population. Rev 

Med Hosp Gen (Mex). 2014;77(4):153-9. 



 1399، تابستان 46، شماره 12فيزيولوژي ورزشي، دوره                                                                            114
 

42. Guerrero-Romero F, Simental-Mendía LE, Gonzalez-Ortiz M, Martínez-Abundis E, 

Ramos-Zavala MaG, Hernandez-Gonzalez SO, et al. The product of triglycerides and 

glucose, a simple measure of insulin sensitivity Comparison with the euglycemic-

hyperinsulinemic clamp. J Clin Endocrinol Metab. 2010;95(7):3347-51. 

43. Lakens D. Calculating and reporting effect sizes to facilitate cumulative science: a 

practical primer for t-tests and ANOVAs. Front Psychol. 2013;4:863-75. 

44. Lin C-y, Huang T, Zhao L, Zhong LL, Lam WC, Fan B-m, et al. Circulating spexin 

levels negatively correlate with age, BMI, fasting glucose, and triglycerides in healthy 

adult women. J Endocr Soc. 2018;2(5):409-19. 

45. Hodges SK, Teague AM, Dasari PS, Short KR. Effect of obesity and type 2 diabetes, 

and glucose ingestion on circulating spexin concentration in adolescents. Pediatr 

Diabetes. 2018;19(2):212-6. 

46. Kumar S, Hossain MJ, Javed A, Kullo IJ, Balagopal PB. Relationship of circulating 

spexin with markers of cardiovascular disease: A pilot study in adolescents with 

obesity. Pediatr Obes. 2018;13(6):374-80. 

47. Sanchez-Garrido MA, Tena-Sempere M. Metabolic control of puberty: Roles of 

leptin and kisspeptins. Horm Behav. 2013;64(2):187-94. 

48. Liu Y, Li S, Qi X, Zhou W, Liu X, Lin H, et al. A novel neuropeptide in suppressing 

luteinizing hormone release in goldfish, Carassius auratus. Mol Cell Endocrinol. 

2013;374(1-2):65-72. 

49. Caumo A, Perseghin G, Brunani A, Luzi L. New insights on the simultaneous 

assessment of insulin sensitivity and β-cell function with the HOMA2 method. 

Diabetes Care. 2006;29(12):2733-4. 

50. Balducci S, Cardelli P, Pugliese L, D’Errico V, Haxhi J, Alessi E, et al. Volume-

dependent effect of supervised exercise training on fatty liver and visceral adiposity 

index in subjects with type 2 diabetes: The Italian diabetes exercise study (IDES). 

Diabetes Res Clin Pract. 2015;109(2):355-63. 

51. Vissers D, Hens W, Hansen D, Taeymans J. The effect of diet or exercise on visceral 

adipose tissue in overweight youth. Med Sci Sports Exerc. 2016;48(7):1415-24. 

52. Barbeau P, Johnson MH, Howe CA, Allison J, Davis CL, Gutin B, et al. Ten months 

of exercise improves general and visceral adiposity, bone, and fitness in black girls. 

Obesity. 2007;15(8):2077-85. 

53. Owens S, Gutin B, Allison J, Riggs S, Ferguson M, Litaker M, et al. Effect of physical 

training on total and visceral fat in obese children. Med Sci Sports Exerc. 

1999;31(1):143-8. 

54. Davis CL, Pollock NK, Waller JL, Allison JD, Dennis BA, Bassali R, et al. Exercise 

dose and diabetes risk in overweight and obese children: a randomized controlled 

trial. Jama. 2012;308(11):1103-12. 

55. Lee S-H, Kwon H-S, Park Y-M, Ha H-S, Jeong SH, Yang HK, et al. Predicting the 

development of diabetes using the product of triglycerides and glucose: The Chungju 

Metabolic Disease Cohort (CMC) study. PLoS One. 2014;9(2):90430. 

56. Kelley DE, Goodpaster BH. Skeletal muscle triglyceride. An aspect of regional 

adiposity and insulin resistance. Clinical Diabetology. 2001;2(4):255-66. 

57. Vangipurapu J, Stančáková A, Pihlajamäki J, Kuulasmaa T, Kuulasmaa T, Paananen 

J, et al. Association of indices of liver and adipocyte insulin resistance with 19 



  115                                              ...دوره تمرينات هوازي بر سطوح سرمي اسپکسينثير يک باقر سليمي: تأ
 

confirmed susceptibility loci for type 2 diabetes in 6,733 non-diabetic Finnish men. 

Diabetologia. 2011;54(3):563-71. 

58. Isokuortti E, Zhou Y, Peltonen M, Bugianesi E, Clement K, Bonnefont-Rousselot D, 

et al. Use of HOMA-IR to diagnose non-alcoholic fatty liver disease: A population-

based and inter-laboratory study. Diabetologia. 2017;60(10):1873-82. 

59. Albrechtsen NJW, Færch K, Jensen TM, Witte DR, Pedersen J, Mahendran Y, et al. 

Evidence of a liver–alpha cell axis in humans: Hepatic insulin resistance attenuates 

relationship between fasting plasma glucagon and glucagonotropic amino acids. 

Diabetologia. 2018;61(3):671-80. 

60. Turcotte LP, Fisher JS. Skeletal muscle insulin resistance: roles of fatty acid 

metabolism and exercise. Phys Ther. 2008;88(11):1279-96. 

61. Lee S, Guerra N, Arslanian S. Skeletal muscle lipid content and insulin sensitivity in 

black versus white obese adolescents: Is there a race differential? J Clin Endocrinol 

Metab. 2010;95(5):2426-32. 

62. Lee S, Deldin AR, White D, Kim Y, Libman I, Rivera-Vega M, et al. Aerobic exercise 

but not resistance exercise reduces intrahepatic lipid content and visceral fat and 

improves insulin sensitivity in obese adolescent girls: A randomized controlled trial. 

Am J Physiol Endocrinol Metab. 2013;305(10):1222-9. 

63. Lee S, Libman I, Hughan K, Kuk JL, Jeong JH, Zhang D, et al. Effects of exercise 

modality on insulin resistance and ectopic fat in adolescents with overweight and 

obesity: A randomized clinical trial. J Pediatr. 2019;206:91-8. 

64. Björntorp P. "Portal" adipose tissue as a generator of risk factors for cardiovascular 

disease and diabetes. Arteriosclerosis. 1990;10(4):493-6. 

65. Freedland ES. Role of a critical visceral adipose tissue threshold (CVATT) in 

metabolic syndrome: Implications for controlling dietary carbohydrates: a review. 

Nutr Metab. 2004;1(1):12-36. 

66. Wajchenberg B, Giannella-Neto D, Da Silva M, Santos R. Depot-specific hormonal 

characteristics of subcutaneous and visceral adipose tissue and their relation to the 

metabolic syndrome. Horm Metab Res. 2002;34(11/12):616-21. 

67. Kotronen A, Juurinen L, Tiikkainen M, Vehkavaara S, Yki–Järvinen H. Increased 

liver fat, impaired insulin clearance, and hepatic and adipose tissue insulin resistance 

in type 2 diabetes. Gastroenterology. 2008;135(1):122-30. 

68. Johnson NA, Stannard SR, Thompson MW. Muscle triglyceride and glycogen in 

endurance exercise. Sports Med. 2004;34(3):151-64. 

69. Campos RMdS, Masquio DCL, Corgosinho FC, Caranti DA, Ganen AdP, Tock L, et 

al. Effects of magnitude of visceral adipose tissue reduction: Impact on insulin 

resistance, hyperleptinemia and cardiometabolic risk in adolescents with obesity after 

long-term weight-loss therapy. Diab Vasc Dis Res. 2019;16(2):196-206. 

70. Sanches PL, de Mello MT, Elias N, Fonseca FA, Campos RM, Carnier J, et al. 

Hyperleptinemia: Implications on the inflammatory state and vascular protection in 

obese adolescents submitted to an interdisciplinary therapy. Inflammation. 

2014;37(1):35-43. 

 

 



 1399، تابستان 46، شماره 12فيزيولوژي ورزشي، دوره                                                                            116
 

 دهیارجاع
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

تأثیر یک دوره تمرینات هوازی بر   .باقرسلیمی معصومه، فتحی رزیتا، کاظمی سهراب

، محصول  McAuleyگلوکز، - دیریس یگلیتر  یهاشاخصسطوح سرمی اسپکسین و 

. فیزیولوژی  نابالغ  وزندارای اضافه/در دختران چاق   ییاحشا  یو چرب  ید یپی تجمع ل

تابستان   دیجیتال:  95ـ116(:  46)12؛  1399ورزشی.  شناسة   .
10.22089/spj.2019.6787.1849 

Baghersalimi M. Fathi R.  Kazemi S. The Effect of Aerobic Training 

on Lipid Accumulation Product, Visceral Adiposity, Triglyceride-

Glucose and Mcauley Indices in Early Pubertal Obese/Overweight 

Girls. Sport Physiology, Summer 2020; 12(46): 95-116. (In 

Persian).   DOI: 10.22089/spj.2019.6787.1849 

 

 



11                                                          Sport Physiology, Vol 12, No 46, Summer 2020 
 

 
 
 

The Effect of Aerobic Training on Lipid Accumulation Product, 
Visceral Adiposity, Triglyceride-Glucose and Mcauley Indices 

in Early Pubertal Obese/Overweight Girls 
 

M. Baghersalimi1, R. Fathi2, S. Kazemi3 

 

1. Ph.D. Student in Exercise Biochemistry and Metabolism, University of Mazandaran  
2. Associate Professor of Exercise Physiology, University of Mazandaran (Corresponding 
Author) 
3. Assistant Professor, Cellular and Molecular Biology Research Center, Health Research 
Institute, Babol University of Medical Sciences 
 

Received: 2018/12/08                Accepted: 2019/05/08 
 

Abstract 
By considering the growing trend of obesity, along with metabolic disorders among 
children, especially insulin-resistance (IR), the present study aimed to evaluate the effect 
of aerobic-training on the levels of spexin, lipid-accumulation product (LAP), visceral-
adiposity (VAI), triglyceride-glucose (TyG) and McAuley indices among early-pubertal 
obese/overweight-girls. 32 obese/overweight-girls (age 9.62±0.75 years-old, weight 
49.71±9.26 kg, BMI 25.40±2.92 kg/m2, Tanner-stage 2-3) voluntarily participated in this 
study, who were assigned into interval-walking (n=12), continuous-walking (n=11) and 
control (n=9) groups. The subjects were trained three-times/week for two-months (30-min 
walk in the continuous and interval-groups with 60-75%HRmax and 70-85%HRmax, 
respectively). Spexin concentration was measured by ELISA method, and visceral-
adiposity and IR indices were calculated according to the equations. Factorial repeated-
measured ANOVA was used for data analysis. Based on the results, the interaction-effect 
of time×group was statistically significant for the LAP (P=0.007), VAI (P=0.045), 
McAuley (P=0.026) and TyG (P=0.001), while it was insignificant for the spexin 
(P=0.836). Regarding the control group, the LAP, VAI, and TyG significantly increased 
(P=0.037, P=0.046, P=0.005, respectively) while a significant decrease happened for 
McAuley (P=0.030). In the continuous-walking group, a significant decrease was 
observed in LAP (P=0.002), and TyG (P=0.002), while VAI and McAuley levels tended 
to decrease (P=0.057) and increase (P=0.071), respectively. In the interval-walking group, 
there was insignificant change in the LAP, VAI, TyG, and McAuley (P=0.129, P=0.660, 
P=0.390, P=0.357, respectively). The findings showed that the continuous-walking for 
eight-weeks could reverse the increase in visceral-adiposity and IR indices in the control 
group, irrespective of the changes in serum levels of spexin. 
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