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مقدمه
ارتقا عملکرد جسمانی و تأخیر در خستگی با استفاده از مکملهای تغذیهای همواره مورد
توجه ورزشکاران بوده است .هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر مصرف  6هفته آب هندوانه بر
شاخص نیتریک اکساید خون و عملکرد ورزشی تکواندوکاران زن نخبه بود.

مواد و روشها

 25تکواندوکار زن نخبه با میانگین سنی ( 21/84±2/26سال) ،شاخص توده بدن
( 20/87±1/37کیلوگرم بر مترمربع) ،حداکثر اکسیژن مصرفی ( 38/86±1/97میلیلیتر در
دقیقه برکیلوگرم وزن بدن) و سابقه تمرینی بیشتر از  5سال بهصورت داوطلبانه و تصادفی
یک سو کور در دو گروه مکمل آب هندوانه ( 15نفر) و دارونما ( 10نفر) قرار گرفتند.
آزمودنیها به مدت  6هفته و سه روز در هفته مقدار  500میلیلیتر نوشیدنی آب هندوانه یا
دارونما را  45دقیقه قبل از شروع تمرینات تکواندو مصرف کردند .نمونههای خونی در دو
مرحله قبل و پس از  6هفته مکملیاری از ورید بازویی آنتی کوبیتال آزمودنیها گرفته شد.
دادهها با استفاده از آزمون تیمستقل و وابسته با سطح معناداری  P≤0/05بررسی شدند.

یافتهها
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد سطوح نیتریک اکساید پالسما ( )P=0/016و حداکثر
اکسیژن مصرفی ( )P=0/001در گروه مکملدهی آب هندوانه نسبت به دارونما افزایش
معناداری داشت .از طرف دیگر درد عضالنی  24و  48ساعت پس از تمرینات تکواندو در
پسآزمون گروه مکملدهی آب هندوانه نسبت دارونما ،کاهش معناداری داشت (.).P≤0/05

نتیجهگیری
با توجه به نتایج بهدستآمده مصرف آب هندوانه منجر به ریکاوری سریعتر و کاهش درد
عضالنی  24و  48ساعت پس از تمرینات تکواندو در تکواندوکاران زن نخبه شد.

کلیدواژهها
نیتریک اکساید ،آب هندوانه ،درد عضالنی ،تکواندوکاران نخبه
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تکواندوکاران زن نخبه

مکملیاری آب ههدوانه ،نیتریک اکساید ،عملکرد

آقابیگی امین و همکاران

ورزشی

اجرا یا عملکرد ورزشی امدری بسدیار پیدیدده اسدت کده بده

جلوگیری از انباشتگی آمونیاک و دیگر عوامل جانبی چرخده

عوامل مختلفی ازجمله وضعیت تغذیهای ،عملکرد عصدبی--

اوره باید آمونیاک را به شکل اوره دفع کند .درصورتیکه اوره

عضددالنی و تولیددد انددرژی بسددتگی دارد .امددروزه اسددتفاده از

دفع نگردد میزان گلیکدولیز و گلیکدولیز بدیهدوازی افدزایش

استراتژی ارتقا عملکرد جسمانی و تأخیر در خستگی ،بهویژه

مییابددد و منجددر بدده تجمددع اسددیدبکتیک و بدده دنبددال آن

در ورزشهای رقابتی با فواصدل زمدانی کوتداه مثدل کشدتی،

خستگی عضالنی میشود که سدیترولین منجدر بده افدزایش

فوتسال و تکواندو با حفد ررفیدت هدوازی ،در علدش ورزش

استفاده از پیروات و کاهش اسیدبکتیک در فعالیت ورزشدی

عالقهمندان زیادی دارد و تمایل به استفاده از مواد ارگوژنیک

بیهوازی شده و آمونیاک را در چرخه اوره بافر میکندد (.)7

مانند نوشیدنیهای ورزشی کده قدانونی هسدتند و راحدت در

اگرچه تولیدد نیتریدک اکسداید از طریدس اکسیداسدیون ال-

دسترس قرار میگیرند ،همواره در بین آنها رایج بوده اسدت

آرژنین رخ میدهد و سبب بهبود عملکرد ورزشدی مدیشدود

( .)1نیتریک اکساید نیز یکی از مداخالت تغذیهای است کده

( )8-10اما شواهد اخیر نشان میدهد که ال-سیترولین طی

میتواند در سیستش عضالنی با ریلکس کردن عضدالت صداف

فرآیندی توسط چرخه ال سیترولین-نیتریک اکساید در بدن

جدار عروق و افزایش خونرسانی به عضالت ،متعادل کدردن

به ال-آرژنین و سپس به نیتریک اکساید تبدیل میشود کده

متابولیسدش اندرژی عضدله و تدنفس میتوکنددریایی در طددول

نقش مهمی در متابولیسش و تنظدیش نیتریدک اکسداید دارد و

فعالیت ورزشی منجر به بهبدود عملکدرد ورزشدی شدود (.)2

نسبت به خوردن ال-آرژنین مؤثرتر است و عالوه بر آن منجر

نیتریک اکساید گازی است که در سلولهای اندوتلیال تولید

به افزایش ال-آرژنین عضله هش میشود ( .)11از طرفی دیگر

میشود و پدس از سدنتز ،بهسدرعت در سدلولهای عضدالنی

خوردن هشزمان ال-سیترولین و گلوتاتیون ،نسبت به خوردن

صاف منتشر میشود و در آنجدا آندزیش گدوانیالت سدیکالز را

ال-سیترولین بهتنهایی ،تأثیر بیشدتری در افدزایش نیتریدک

فعال میکند .گوانیالت سیکالز ،گوانوزین تری فسفات را بده

اکسدداید خددون دارد ( .)5ال-سددیترولین یددک اسددیدآمینه

گوانوزین مونوفسفات حلقوی ( )cGMPتبددیل میکندد کده

غیرضروری است که ندام آن از همدان ابتددا از کلمده بتدین

آنهش پمپ کلسیش را در سلول عضالنی صاف فعال میکند و

هندوانه ( )Citrullusگرفته شده است .اگرچه ال–سدیترولین

در نتیجه غلظت کلسیش درون عضالنی را کاهش میدهندد و

در تعداد معدودی از غذاها یافت میشود ،هندوانه یک منبدع

موجب ریلکدس شددن عضدله صداف میشدود ( .)3-5تصدور

غنی از ال-سیترولین اسدت ( .)12در هدر لیتدر آب هندوانده

میشددود کدده افددزایش غلظددت نیتریددک اکسدداید منجددر بدده

طبیعی تقریباً  2/33گرم ال-سیترولین موجدود اسدت (.)13

رگگشددایی ناشددی از ریلکددس شدددن عضددله و افددزایش

مطالعات نشان میدهند که مکملدهی نیترات رژیدش غدذایی

خونرسانی و مواد مغذی و اکسدیژن مدورد نیداز سدلولهای

مددیتوانددد نشددانگرهای نیتریددک اکسدداید خددون را افددزایش،

عضالنی هنگام فعالیدت ورزشدی میشدود و منجدر بده دفدع

فشارخون را در افراد مبتال به پر فشارخونی کداهش و سدبب

متابولیتهای عضله اسکلتی میشود ( .)6یکی دیگر از اعمال

بهبددود در عملکددرد ورزشددی و تحمددل فعالیددت ورزشددی در

نیتریک اکساید دخالت در چرخه اوره و دفع آمونیاک اسدت.

بزرگسابن سالش شود ( .)14از طرفی نشان داده شدده اسدت

به دنبال انجام فعالیت ورزشی شدید میزان آمونیاک افدزایش

کدده مکمددلدهددی کوتدداهمدددت بددا ال-سددیترولین مددیتوانددد
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مقدمه

مییابددد کدده منجددر بدده خسددتگی عضددالنی میشددود .بددرای

مکملیاری آب ههدوانه ،نیتریک اکساید ،عملکرد

آقابیگی امین و همکاران

ورزشی

( )15و مقاومت در برابدر خسدتگی ( )14را نسدبت بده فقدط

که عملکرد ورزشی در گروه دریافتکننده مکمل ال-آرژندین

خددوردن ال-آرژنددین بهبددود دهددد ( .)17شددانلی و همکدداران

بهطور معنیداری نسبت به گدروه کنتدرل بهبدود یافدت امدا

( )2016نشان دادند که مصرف آب هندوانه بهمدت دو هفته

تغییر معنیداری در ترکیب بدنی و سدطح سددیش و پتاسدیش

در دوچرخهسواران تمرین کرده منجر به افزایش معندیداری

خون مشاهده نشد ( .)21رشتههای ورزشی رزمدی از جملده

در شاخص نیتریک اکساید پالسما شد ( )18که میتواند یک

تکواندو جز ورزشهای بیهوازی محسوب میشود که منبدع

مداخله تغذیهای مناسب برای کداهش درد عضدالنی پدس از

اصلی تولید انرژی در این فعالیت تناوبی ،دستگاه فسدفاژن و

ورزش باشد .در مطالعه مارتا و همکاران ( )2013نشان دادند

اسیدبکتیک است .این منابع در طول فعالیت مدام در حدال

که مصرف  500میلیلیتر از آب هندوانه منجر بده ریکداوری

تخلیه و بازسازی مجدد هستند .چنین فعالیتهایی افدزایش

سریعتر ،بهبود ضربان قلب و کاهش درد عضالنی پس از 24

و تجمع اسیدبکتیک ازجمله عوامل بروز خستگی زودرس و

ساعت شد (.)13

به دنبال آن کاهش عملکرد را به همراه دارد .بنابراین مصرف

مارتینز و همکاران ( )2017گزارش کردندد کده خدوردن آب

مکملی که بتواند موجب بازسدازی اندرژی و تخلیده سدریعتر

هندوانه غنیشده از ال-سیترولین سدبب حفد نشدانگرهای

مواد متدابولیکی حاصدل از فعالیدت ورزشدی (اسدیدبکتیک)

خون مثل بکتات دهیدوژناز و میوگلوبین ،حفد قابلتوجده

شود ،حائز اهمیت است .ال-سیترولین بهعنوان یدک فداکتور

نیرو در طول فعالیدت ورزشدی و کداهش قابلتوجده در درک

شرکتکننده در چرخه اوره بهمنظور دفدع مدواد متدابولیکی

فشار و درد عضالنی پس از فعالیت ورزشی میشود (.)19 ،7

شددناخته شددده اسددت کدده هندواندده یددک منبددع غنددی از آن

تارازونددا و همکدداران ( )2013نشددان دادنددد کدده خددوردن آب

بهحساب میآید (.)22

هندوانه سدبب کداهش درد عضدالنی و بهبدود ضدربان قلدب

ازآنجاییکه خوردن نوشیدنی ورزشی مزیت بیشتری نسدبت

میشود ( .)13کاتروفیلو و همکاران ( )2015با بررسی اثرات

بدده آب بددرای ورزشددکاران دارد ( )23و از طرفددی خددوردن

ال-سیترولین و آب هندوانه روی عملکرد ورزشدی هدوازی و

هشزمان ال-سیترولین و گلوتاتیون تأثیر بیشتری در افزایش

بیهوازی نشان دادند که تفاوت معنیداری بین گدروههدا در

نیتریک اکساید خون نسدبت بده خدوردن ال-سدیترولین بده

زمان رسیدن به خستگی ،حداکثر اکسیژن مصدرفی ،آسدتانه

تنهایی دارد و باتوجه به اینکه یکدی از بیشدترین مدادههدای

بیهوازی و بهبود جریان خون مشاهده نشدد (.)20اسدتیفان

حاضر در هندوانه ال-سیترولین و گلوتاتیون است که منجدر

بیلی و همکاران ( )2015نشان دادند که شش گدرم مکمدل-

به دفع مواد متابولیکی مدیشدود ( ،)24 ،5لدذا آب هندوانده

دهی ال-سیترولین در روز میتواند سبب بهبود فشدارخون و

میتواند یدک مداخلده تغذیدهای مناسدب بدرای کداهش درد

عملکرد ورزشی در بزرگسابن سدالش شدود .همدندین آنهدا

عضالنی پس از ورزش باشد .اندازهگیری نیتریک اکسداید در

نشان دادند کده مصدرف کوتاهمددت ال-سدیترولین توانسدت

ورزشددکاران برخددی رشددتههددا مثددل دوومیدددانی ،شددنا و

فشارخون ،حدداکثر اکسدیژن مصدرفی و عملکدرد ورزشدی را

دوچرخهسواری انجام گرفته است ( )25و از میان ورزشهای

بهبود دهد ( .)14کریمیان و همکاران ( )2016در بررسی اثر

گروهی در بازیکنان فوتبال آمریکایی بررسی شدده اسدت ،در

مصرف مکمل ال-آرژنین بر عملکرد ورزشی ،ترکیب بددنی و

حالی که مطالعه مشابهای اثدرات خدوردن آب هندوانده روی

 /90مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور ،دوره  ،8شماره  ،4پیاپی  ،29زمستان 99

Downloaded from journal.nums.ac.ir at 13:03 IRST on Tuesday January 19th 2021

اکسیژندهی عضله ( ،)15متابولیسدش ( ،)16نیدروی تولیددی

سدیش و پتاسیش خون در مردان ورزشکار سدالش نشدان دادندد

مکملیاری آب ههدوانه ،نیتریک اکساید ،عملکرد

آقابیگی امین و همکاران

ورزشی

نخبه را بررسی نکرده است .همدندین بدا توجده بده محددود

آزمودنیها سیگاری نباشند ،طی شش ماه گذشدته از مکمدل

بودن مطالعات مشابه خارجی در این حوزه و نبدود مطالعدات

پروتئینددی و هرگوندده مکمددل دارویددی ورزشددی و غیرورزشددی

داخلی در خصوص استفاده از مکمل آب هندوانه و تداثیر آن

استفاده نکرده ،عمدل جراحدی انجدام ندداده باشدند و تحدت

بر عملکرد تکواندوکاران؛ بنابراین هدف از این پژوهش تعیین

درمان نباشند ،بیماری خاصی (بهویژه حساسدیت نسدبت بده

تأثیر مصرف  6هفته آب هندوانه بر شاخص نیتریک اکسداید

مواد غذایی) ،آسیب عضالنی ،بیماری قلبی-عروقی و یا آسدش

خون و عملکرد ورزشی در تکواندوکاران زن نخبه میباشد.

نداشددته باشددند ،طددی پددژوهش از مددواد غددذایی نیتددراتدار

مواد و روشها

(هندوانه ،چغندر ،سیر ،غذاهای دریایی ،برنج قهدوهای ،پنیدر

آزمودنیها

پارمیسان ،لبنیات ،شدکالت تلدو و مغزهدا) اسدتفاده نکنندد.

جامعه آماری این پژوهش را تکواندوکاران زن نخبه جوان در

همدنین معیارهای خدروج از پدژوهش شدامل عددم حضدور

گدددروه مکمدددل آبهندوانددده ( )n=15بدددا میدددانگین سدددنی

آزمودنیها در جلسدات تمریندی بیشدتر از دو جلسده ،ایجداد

( 22/2±06/37سددال) ،قددد ( 169/60±5/80سددانتیمتددر)،

هرگونه حساسیت و مشکل ناشی از مصدرف آب هندوانده در

شاخص توده بددنی ( 20/77±1/90کیلدوگرم بدر مترمربدع)،

طول پژوهش ،مصرف هرگونده دارو یدا مکمدل تأثیرگدذار بدر

حداکثر اکسیژن مصرفی ( 38/81±2/11میلیلیتر کیلدوگرم

پژوهش و عدم تمایل آزمودنیها به ادامه شرکت در پدژوهش

وزن بدن بر دقیقده) ،درصدد چربدی بددن ( )19/84±1/04و

بود.

گروه دارونما ( )n=10با میانگین سنی ( 21/50±2/17سال)،

طرح تحقیق

قددددد ( 167/70±7/08سددددال) شدددداخص تددددوده بدددددنی

پژوهش حاضر از نوع پژوهش نیمه تجربی یک سو کور بدوده

( 20/0±94/95کیلددوگرم بددر مترمربددع) ،حددداکثر اکسددیژن

که بر اساس مددل پدیشآزمدون–پدسآزمدون اجدرا گردیدد.

مصددرفی ( 38/95±1/84میلددیلیتددر کیلددوگرم وزن بدددن بددر

آزمودنیها در هر مرحلده نمیدانسدتند کده در چده گروهدی

دقیقه) ،درصد چربی بدن ( ،)19/78±1/36باسدابقه بدیش از

(مکمل یا دارونما) قرار دارندد و چده ندوع محلدولی دریافدت

پنج سال تمرین و دارای مقام اول تا سوم کشدوری ،تشدکیل

میکنند .یک هفتده قبدل از شدروع پدژوهش از آزمدودنیهدا

دادند .بر اساس نتایج مطالعات آزمایشی و تحقیقدات مشدابه

دعوت به عمل آمد که بهمنظور آگاهی از پروتکل تمریندی و

پیشین و استفاده از فرمول تعیین حجش نمونه ،جهت تعیدین

مراحل آن در جلسه توجیهی شرکت کنند.

حداقل تعداد نمونه برای ایدن پدژوهش از ندرم افدزار بدرآورد

پس از ذکر نکات بزم در خصوص نحوه اجرای پروتکل ،مزایا

حجش نمونه جیپاور ( )G*POWERبرای توان آزمدون %95

و معایب شرکت در پژوهش و ناراحتیهای احتمالی مرتبط با

اندازه اثر %80و سطح معنیداری  ،0/05تعداد حدداقل سدی

خونگیری و تمامی نکاتی کده بایدد رعایدت شدود بهصدورت

نفر در مجموع  2گروه و در هر گروه  15نفر تعیدین گردیدد.

شفاهی و کتبی در قالب رضایتنامده در اختیدار آنهدا قدرار

در تحقیس حاضدر  5نفدر از گدروه دارونمدا بده علدت آسدیب

گرفت ،در صورت پذیرش شرایط از طدرف آزمدودنیهدا فدرم

دیدگی و عدم تمایل به ادامه همکاری از تحقیس حاضر خارج

رضایتنامه امضا و به محقس تحویل داده میشد.

شدند و در مجمدوع  25نفدر در ایدن پدژوهش بداقی ماندندد.
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تغییرات ناشی از ورزش بر عملکرد اجرایی تکوانددوکاران زن

معیارهای ورود شرکتکنندگان به این پژوهش عبارت بود از:

مکملیاری آب ههدوانه ،نیتریک اکساید ،عملکرد

آقابیگی امین و همکاران

ورزشی

در این پژوهش کلیه مالحظات اخالقی برای شرکتکنندگان

آزمون ،از انجام فعالیت بدنی خسدتهکننده اجتنداب کنندد و

لحاظ شد و با کد ) (IR.KUMS.REC.1397.739در کمیتده

پیش از اجرای هر تست مثانه خود را تخلیه کنند.

اخالق دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تأییدد و بدا کدد

اندازهگیری VO2max

کار آزمایی بدالینی ) )IRCT20191013045088N1در مرکدز

دمای آزمایشگاه برای تمام آزمودنیها یکسدان ( )20°Cبدود.

ثبت کار آزمایی بالینی ثبت گردید.

بهمنظور اندازهگیدری حدداکثر اکسدیژن مصدرفی و عملکدرد

کهتر تغذیه

ورزشددی تکواندددوکاران از تسددت آسددتراند ( )28در اولددین و

یک لیست حاوی غذاهای نیتراتدار به آزمودنیها داده شد و

آخرین جلسه پروتکل تحقیقی استفاده شد .پدس از مسدتقر

از آنهددا خواسددته شددد از لحظدده دریافددت لیسددت تددا زمددان

شدن آزمدودنیهدا روی چدرخ کارسدنج موندارک (

خونگیری نهایی از مصرف مدواد غدذایی موجدود در لیسدت

 ،)Ergomedice 839Eصددندلی بددر اسدداس قددد آزمددودنیهددا

خودداری کنند .همدنین از آنها خواسته شد که در برنامده

تنظیش شد بهطوریکه با قرار دادن کف پدا روی رکداب ،زاندو

غذایی خود تغییر ایجداد نکنندد و در طدول سده روز قبدل از

کمی زاویه خمیده داشدته باشدد .ورزشدکار دسدتگاه ضدربان

انجام پژوهش و سه روز قبل از اتمام پژوهش یک پرسشنامه

سنج پوبر را روی قفسه سینه بسته و به مدت شدش دقیقده

مربوط به بسامد غذایی که بر پایه ساختار پرسشدنامه ویلدت

آزمون آستراند را انجام داد .شدت آزمون هدوازی بدر اسداس

طراحی گشت ( )26و بر اساس اقدالم غدذایی ایراندی تعددیل

تعداد دور رکاب  50الی  60دور در دقیقه (شددت کدار 450

گردید ،درنهایت انرژی دریافتی توسط نرمافزار ( )N4تعددیل

کیلوگرم/متر/دقیقه) بود .در این آزمون بایستی دقت شود که

شده با برنامهی غذایی ایرانیان محاسبه گردید (.)27

ضربان قلب به حداکثر میزان خود نرسد و با توجه به صدفحه

اندازهگیری ترکیب بدنی

کنترلی که روبهروی ورزشدکار اسدت فدرد از سدرعت رکداب

برای انجام این اندازهگیری ،آزمودنیها با پای برهنه و حداقل

اطالع پیدا کند و سدعی کندد سدرعت را در دامنده خواسدته

Body

شده ،حف کند .سپس با استفاده از فرمول ،حداکثر اکسیژن

Composition

مصرفی آزمودنیها قبل و پس از پروتکل تحقیس ،اندازهگیری

لبدداس ممکددن روی دسددتگاه ترکیددب بدددنی مدددل (
9.9

ZEUS

;Model

Analyzer,

 )Jawonmedicalساخت کشور کرۀ جنوبی در حالت ایستاده
قرار میگرفتند .در حدین تسدت آزمدودنی وسدایلی از قبیدل
گوشی تلفن همراه ،کلید ،کمربند ،انگشتر و بهطورکلی اشدیا
فلزی همراه نداشت .پس از وارد کردن سدن و قدد آزمدودنی
دستگیرههای تعبیه شده در کندار دسدتگاه را برداشدته و در
مدوازات بددن خدود و بدا فاصدلهی انددکی از تنده ،دسدتهددا
بهصورت کشیده نگه میداشتند و بهطور همزمان اهدرم زیدر
انگشت شست خود را فشار میدادندد تدا دسدتگاه بهصدورت
خودکار شروع به سنجش ترکیدب بددنی آنهدا کندد .نتدایج
بالفاصله برای هر آزمودنی از طریس چاپگر ،چاپ و اسدتخراج

Monark

شد (.)30 ،29
مکملدهی آب ههدوانه
محتوای موجود در داخل هندوانده بسدتگی بده ندوع ( )31و
بریکس آن دارد که بریکس مورد استفاده در تحقیقات قبلدی
بین نه الی دوازده ( )13بوده و در این تحقیس نیز از بدریکس
بددین  9الددی  12اسددتفاده گردیددد .بددا اسددتفاده از دسددتگاه
رفراکتومتر ،هر بار قبل از آبگیدری هندوانده توسدط دسدتگاه
آبمیوهگیری ،بریکس آن مورد اندازهگیدری قدرار مدیگرفدت.
آزمودنیها با توجه به وضعیت آنتروپومتریکی و بددون اینکده
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مالحظات اخالقی

میشددد .از آزمودنیهددا خواسددته شددده بددود در روزِ پددیش از

مکملیاری آب ههدوانه ،نیتریک اکساید ،عملکرد

آقابیگی امین و همکاران

ورزشی

( 15نفر) و خوردن دارونما ( 10نفر) قرار گرفتندد .آزمدودنی

از آن ،دو وهله ،دوی سرعت صد متر میدویدند کده هدر بدار

گروه مکمل مقدار  500میلیلیتر آب هندوانه و گروه دارونما

برگشت آزمودنیها به خط استارت بدرای صدد متدر سدرعتی

مقدار  500میلی لیتر دارونما (آب به همراه رنگ قرمز مجداز

دوم ،ریکاوری محسوب میشدد .فاصدله اسدتراحتی مدا بدین

خددوراکی و شددیرینکننده غیرمغددذی اسددتویا) را سدده روز در

تمرینات سی ثانیه بود .پس از آن ،اجدرای تمریندات چدابکی

هفته و  45دقیقه قبل از شروع جلسه تمرینیشدان در عصدر

ایستگاهی همراه با تمرینات تکواندو در فضای باز شامل میت

به مدت  6هفته دریافت کردند (.)32 ،13 ،7

زدن بین موانع ،لی رفتن در مسافت مشخص ،اجرای تکنیک

برنامه تمریهی

پرشی با تکرار  ،3×5پرش جفت از روی مانع بهصورت رفت و

تمرینات بهصورت متنوع ( 90دقیقهای) در بیرون از باشدگاه

برگشت ،پرشهای اسدتپ و تکنیدک کدف زدن و سدپس در

و در داخل خانه ،تکواندو اجرا میشد .در ابتددای هدر جلسده

ایستگاه آخر ده تا آپ دولیو با دو پا بهصورت سرعتی بود .در

تمرینی ،آزمودنیها به ده دقیقه دویدن سدپس گدرم کدردن،

جلساتی نیز از تمریندات ایسدتگاهی در ترکیدب بدا حرکدات

اجرای حرکات کششی (شامل کشش بابتنه و اندام تحتدانی

تخصصی ،با حداکثر توان و زمان ،استفاده میشد کده در آن

پاها ،حرکات جنبشی (شامل درجا زدن ،حرکات لگن و پدا و

مسافت ثابت بود و سرعت انجام حرکت در نظر گرفتده مدی-

کمر) و حرکات پرشی (شامل پرش و حرکات جفت زاندو بده

شد .پس از اتمام تمرینات و قبل از ترک کردن سالن ورزشی

باب) میپرداختند .تمرین اختصاصی برای آزمودنیهدا در هدر

توسط آزمودنیها یک پرسشنامه مربوط بده درد عضدالنی بدا

جلسه بهصورت متنوع اجدرا مدیگردیدد .در جلسدات داخدل

مقیاس یک الی پنج ( )13به آزمودنیها داده شدد و از آنهدا

سالن تمرینات شامل میت زدن ،آپ دولیو ،دولیو ،چرخشدی،

خواسته شد که به ترتیب  24و  48ساعت پس از مصرف آب

کف زدن ،تیوتی چاگی ،مو رولیو چاگی و اجدرای تکنیدک و

هندوانه آنها را تکمیل کنند و پس از پر کدردن پرسشدنامه

تاکتیک با حداکثر سدرعت و تدوان بدود .سدپس در جلسدات

آن را در جلسات بعدی به محقس تحویل دهند.

مشخص بعدی ضربات بهصورت پدا در هدوا (فضدا) بدهمنظور

نمونهگیری خونی و آنالیز آنها

اصالح تکنیک ،که دقت در انجدام حرکدات مهدش بدود ،اجدرا

آزمودنیها  48ساعت قبل و پس از شدروع پروتکدل تمریندی

میگردید .در ابتدا صحیح زدن ضربات تمرینی مدنظر بود اما

بین ساعت هفت الی هشت صبح ،پدس از  12سداعت حالدت

پس از یادگیری تمرینات از هوگدو و میدت جهدت هددف پدا

ناشددتا بدده آزمایشددگاه مراجعدده کردنددد .پددس از  10دقیقدده

استفاده میشد که حرکدات بایدد بدا سدرعت و قددرت اجدرا

استراحت و در حالت نشسدته 12 ،میلیلیتدر خدون از وریدد

میگردید .در جلسات مربوط به بدنسازی تکواندو ،از کش و

بازویی دست چپ آزمودنیها گرفته شد و سپس در لولههای

وزنه و تمرینات اینتروال برای افزایش قدرت و سرعت و دقت

 EDTAریخته شد .نمونههای خونی به مددت  10دقیقده بدا

استفاده میشد و در پایان هر جلسه تمرینی آزمودنیهدا بده

سرعت  4000دور سانتریفیوژ شدند .نمونههای پالسمایی در

مدت  10دقیقه با حرکات کششدی ،سدرد کدردن عضدالت را

دمای اتاق و نمونههای سرم در دمای  27درجه سانتی گدراد

انجام میدادند .در جلسات مربدوط بده تمریندات هدوازی در

قرار گرفتند .آنالیز نیتریک اکساید خون توسط کیت زلبدابو

پیسددت ،آزمددودنیهددا یددک دور حرکددات کششددی ،یددک دور

آلمان و با دستگاه ابیزا اتوماتیک انجام شد .در هر مرحلده از
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اطالعی داشته باشند در دو گدروه مکمدلدهدی آب هندوانده

پیادهروی دور پیست ،یک دور دویدن نرم دور پیست و بعدد

مکملیاری آب ههدوانه ،نیتریک اکساید ،عملکرد

آقابیگی امین و همکاران

ورزشی

خونگیری از آنها به عمل آمد.

ویژگی آنتروپومتریکی آزمدودنیهدا در جددول  1ارائده شدده

آنالیز آماری

است .تجزیه و تحلیل آماری توسط آزمون تی همبسته نشان

از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین  ±انحراف استاندارد و

داد که در شاخص توده بدنی ،درصد چربی بدن و وزن بددن

آمار استنباطی برای دستهبندی دادهها و توصدیف دادههدای

تفاوت معناداری در پیش آزمون با پس آزمدون وجدود نددارد

خام استفاده گردید .سپسآزمون شاپیرو-ویلک ،نرمال بدودن

( .)P≥0/05بر اساس تجزیه و تحلیل دادهها و مقایسده داده-

توزیع دادهها و آزمون لون هش همسان بدودن واریدانسهدا را

های پسآزمون نسبت به پدیشآزمدون پدس از انددازهگیدری

نشان داد .سپس از آزمون تی مستقل برای بررسدی تفداوت-

حداکثر اکسیژن مصرفی با استفاده از اجرای تست آسدتراند،

های بین گروهدی در پدیشآزمدون اسدتفاده گردیدد و بدرای

در گددروه مکمددل-تمددرین تکواندددو و گددروه دارونمددا-تمددرین

بررسی تفاوتهای درونگروهی پیش و پسآزمون تی وابسته

تکواندو بهصورت معناداری افزایش یافت ( .)P=0/001تجزیه و

مورد استفاده قرار گرفدت .سدطح معندیداری تجزیدهوتحلیل

تحلیل دادههای مربوط به شاخص نیتریدک اکسداید افدزایش

دادهها نیز ( )p≥0/05در نظر گرفته شد .بدرای تجزیدهوتحلیل

معناداری ( )P=0/010در گروه مکمل نسبت به گروه دارونما

دادهها از نرمافزار  spssنسخه  24و برای رسش نمودارها نیز از

را نشان میدهد (نمودار یک).

نرمافزار اکسل نسخه  2013استفاده گردید.
جدول  -1میانگین  ±انحراف استاندارد دادههای آنتروپومتریک و ترکیب بدن آزمودنیهای دو گروه مکمل و دارونما
متغیرها

گروه مکمل ()n=15

گرم

معهاداری

گروه دارونما ()n=10

گرم

معهاداری

سن (سال)

22/06 2±/37

-

N

21/2±50/17

-

n

قد (سانتیمتر)

169/5±60/80

-

N

167/70 7±/08

-

n

قبل

58/7±58/42

-

60/4±40/91

-

بعد

57/7±36/51

-

59/4±58/32

-

شاخص توده بدن (کیلوگرم بر

قبل

20/1±77/90

-

20/0±94/95

-

مترمربع)

بعد

20/1±02/83

-

20/0±66/89

-

قبل

19/1±84/04

-

19/1±78/36

-

بعد

19/1±19/46

-

19/1±17/61

-

قبل

% 21/5

151/ 17 gr

% 20/5

144/14 gr

بعد

% 22

154/68 gr

% 19/5

137/10 gr

قبل

% 54/5

383gr

% 57

401 gr

بعد

% 55/5

390 gr

% 57/5

404 gr

قبل

% 24

74/04 gr

% 23/5

73/47 gr

بعد

% 22/5

70/35 gr

% 23

71/90 gr

قبل

38/2±81/11

-

38/1±95/84

-

بعد

41/2±72/59

*

-

*

-

وزن (کیلوگرم)

چربی بدن
میزان پروتئین مصرفی
میزان کربوهیدرات مصرفی
میزان چربی مصرفی
حداکثر اکسیژن مصرفی
(میلیلیتر/کیلوگرم وزن
بدن/دقیقه)

0/082
0/18
0/63
0/13
0/21
0/19

0/001

40/1±62/05

*نشاندهنده تفاوت معنادار بین قبل و بعد از شش هفته مکملدهی آب هندوانه .p≥0/05
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خددونگیری آزمددودنیهددا در مرحلدده فولیکددولی بودنددد کدده

یافتهها

مکملیاری آب ههدوانه ،نیتریک اکساید ،عملکرد

آقابیگی امین و همکاران

ورزشی

* :تفاوت معنادار بین پیش آزمون با پس آزمون
 :¥تفاوت معنادار بین گروه مکمل با دارونما

بررسی و تحلیل آماری از درشت مغذیهای دریافتی قبدل و

نکرده بود (جدول یک) .بدر اسداس پرسشدنامه مقیداس درد

بعد از پژوهش ،بیانگر این است که مصرف درشت مغدذیهدا

عضالنی ،گروهی که مکمل آب هندوانده مصدرف مدیکردندد

در پیشآزمون-پدسآزمدون گدروه مکمدل بدا پدیشآزمدون-

نسبت به گروهی که دارونما مصرف میکردند ،ارهار داشتند

پسآزمون گروه مکمدل و دارونمدا بهصدورت معندادار تغییدر

که درد عضالنی کمتری پدس از تمدرین دارندد (نمدودار دو).

نمودار  :-2میانگین  ±انحراف معیار درد عضالنی  24و  48ساعت پس از تمرینات تکواندو در دو گروه مکمل و دارونما
* :تفاوت معنادار بین گروه مکمل و دارونما در  24و  48ساعت پس از تمرینات تکواندو
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نمودار  : -1میانگین  ±انحراف معیار میزان نیتریک اکساید گروه مکمل با دارونما

مکملیاری آب ههدوانه ،نیتریک اکساید ،عملکرد

آقابیگی امین و همکاران

ورزشی

هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر مصدرف شدش هفتده آب

آموزش دیده مقاومتی نشان دادند کده مصدرف گلوتداتیون +

هندوانه بر شاخص نیتریک اکساید خون در تکواندوکاران زن

ال-سیترولین ،ال-سدیترولین مدابت و پالسدیبو بده صدورت

نخبه بود .مطالعه حاضر برای اولین بار نشان داد که  6هفتده

روزانه و به مدت هشت هفته در گروهی که گلوتاتیون  +ال-

مکمل یاری آب هندوانه  45دقیقه قبدل از شدروع تمریندات

سیترولین در مقایسه با دو گروه دیگر منجر به افزایش حجش

تکواندو ،عالوه بر افزایش شاخص نیتریک اکساید خون منجر

عضالت در آزمودنیها شد ( .)34در مقابل مطالعده برنداردو و

به کاهش معنیدار درد عضدالنی در تکوانددوکاران زن نخبده

همکاران ( )2015نشان دادند که هشدت هفتده مصدرف ال-

شد .هرچند مطالعهای که مشابه تحقیس حاضر تأثیر مکمدل-

آرژنین ،به عنوان یک ماده پدیشسداز بدرای سدنتز نیتریدک

دهی آب هندوانه را روی ورزشکاران مورد بررسدی قدرار داده

اکساید ،منجر به بهبود توان عضالنی در افراده تمدرین کدرده

باشند یافت نشدد ،امدا در مطالعدات خدارجی مشدابه بیلدی و

نشد ( )35که احتماب به دلیدل دوز مصدرفی پدایین ( 3گدرم

همکدداران ( )2016در تحقیقددی نشددان دادنددد کدده در گددروه

ال-آرژنین) بوده است .به طور کلی از مطالعات مشدابه مدی-

تجربی نسبت به گروه دارونما میزان نیتریک اکساید پالسدما

توان به مطالعدات مارتدا و همکداران ( ،)2013مدککینلدی و

بابتر بود ،اما این افدزایش معندیدار نبدوده اسدت ( ،)17کده

همکدداران ( ،)2015شددانلی و همکدداران ( ،)2013مددارتینز و

احتماب این افزایش و صرفاً معنیدار نشدن بده خداطر مددت

همکاران ( ،)2017کاتروفیلو و همکاران ( ،)2015فیگدوئروا و

زمان مکملدهی مدیباشدد .در تحقیدس حاضدر مددت زمدان

همکدداران ( ،)2014سددوزوکی و همکدداران ()2019-2016

مکملدهی  6هفته بود اما در تحقیس مشابه دو هفته مکمل-

اشاره کرد (.)38-35 ،20 ،18 ،17 ،13 ،6 ،5

دهی صورت گرفته است .از طدرف دیگدر شدانلی و همکداران

بدیهی است که خستگی ناشی از فعالیت ورزشی بر عملکدرد

( )2013با مطالعه روی دوچرخهسواران تمرین کدرده نشدان

فرد اثر میگذارد .در ایجاد خستگی عوامل دیگدری از جملده

دادند که مصرف آب هندوانه منجر به افزایش معندیداری در

تجمع متابولیکهای سوخت وسازی مانند آمونیاک و بکتات

شاخص نیتریک اکسداید مدیشدود ( .)33در مطالعده مشدابه

و تخلیه گلیکوژن عضالنی دخیل هسدتند .آمونیداک هنگدام

مککینلی و همکاران ( )2015نشان دادند که مصدرف ال--

بازسازی  ATPدر اثر آمینبرداری  AMPو تبددیل بده

سیترولین ( 500میلیگدرم /کیلدوگرم /روز) و ال-سدیترولین

در خون تجمع مییابد که یکی از عوامدل خسدتگی ناشدی از

( 500میلیگرم /کیلوگرم /روز)  +گلوتاتیون ( 50میلیگدرم/

فعالیت ورزشی میباشد .سپس آمونیداک فسدفوفروکتوکیناز

کیلوگرم /روز) به مدت  3هفته منجر بده افدزایش معندی دار

( )PFKرا فعال میکند و مدانع از اکسیداسدیون پیدروات بده

نیتریک اکساید در گروه ال-سیترولین  +گلوتاتیون نسبت به

استیل کوآ میشود ( .)39افزایش فعالیت  PFKتولید بکتات

دارونما شد ( )5که نشان دهنده میدزان تاثیرگدذاری مصدرف

را افزایش داده و باعث کاهش  PHدرون سلولی ،کداهش آزاد

ال-سیترولین به همراه گلوتاتیون در افراد و در مددت زمدان

سازی کلسیش از شدبکه سارکوپالسدمی و در نتیجده کداهش

کوتاهتر است .در همین راستا هوانگ و همکاران ( )2018در

انقباض پذیری میشود .برای مقابله با تجمع این متابولیتها

بررسی هشت هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف مکمدل

و دفع این عوامل خستگی حین و پدس از فعالیدت ورزشدی،

ال-سیترولین و گلوتداتیون در افدزایش عضدله بغدر شدده و

سازوکارهای گوناگونی وجود دارد کده یکدی از آنهدا فعالیدت
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بحث

نداشتن اثر سوء بر نشانگرهای ایمنی بالینی خون در مدردان
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آقابیگی امین و همکاران

ورزشی

اثر روی قسمت داخلی عروق منجر به ریلکس شدن عضالت

مصرف آب چغندر ،که حاوی نیتریک اکساید است ،در زندان

صاف شده و با گشاد کردن عروق منجدر بده بهبدود عملکدرد

و مردان قبل از انجام فعالیدت ورزشدی شددید و متوسدط بدا

ورزشی میشود ( .)15در نتیجه مصرف مدواد غدذایی حداوی

استفاده از دوچرخه ارگومتر منجر به بهبود در شداخصهدای

ال-سیترولین ،احتمابً آمونیداک و بکتدات خدون را کداهش

مربوط به خستگی شد ( .)41بر اساس نتدایج حاضدر از ایدن

میدهد و خستگی را به تعویس میاندازد که خود میتواند بده

مطالعه میتوان عنوان کرد که مصرف آب هندوانده بدهعنوان

بهبود عملکرد ورزشی کمک کند .در همدین راسدتا مطالعده

یک نوشیدنی طبیعی برای تکوانددوکاران زن نخبده توانسدته

مددارتینز و همکدداران ( )2017اثددرات پاسددو بیوشددیمیایی،

است که منجر به افزایش شاخص نیتریدک اکسداید و بهبدود

فیزیولوژیکی و عملکردی پدس از مصدرف آب هندوانده غندی

ریکاوری در آنها شود .بدا توجده بده مطالعدات انجدام شدده

شده با ال-سیترولین را در طدول یدک مسدابقه نیمدهمداراتن

پیشین ،پیشنهاد میشود مطالعدات مشدابهای بدر روی سدایر

مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیدس آنهدا نشدان داد کده

گروههای سنی (گروه دختران و پسران) با دوزهای مختلف و

مصرف  500میلی لیتر نوشیدنی آب هندوانده غندی شدده از

با پروتکل تمرینی متفاوت انجام شود و نتایج حاصل از آن با

ال-سیترولین دو سداعت قبدل از مسدابقه منجدر بده کداهش

تحقیس حاضر مقایسه گردد .همدنین میتوان آب هندوانه را

معنیداری در درد عضالنی 24 ،و  72ساعت پس از مسدابقه

در ترکیب با ال-سیترولین ،به صدورت غندی شدده ،اسدتفاده

میشود ( .)7مکانیسش احتمالی در ایدن زمینده بدا توجده بده

کرد و شاخص خدونی ال-سدیترولین را بدا توجده بده اینکده

نقددش اثبددات شددده ال-سددیترولین مددیباشددد ،چددرا کدده ال-

هندوانه منبع ال-سدیترولین مدیباشدد ،انددازهگیدری کدرد.

سیترولین پیشساز اولیه انرژیزای از ال-آرژنین که در واقع

ازجمله محدودیتهای تحقیس حاضر عدم اندازه گیری میزان

سوبسدترای بددرای سددنتز نیتریدک اکسدداید اسددت و نیتریددک

غلظت سیترولین موجود در هندوانه بود.

اکساید به تنهایی میتواند عملکرد ورزشی را بهبود بخشدیده

نتیجهگیری

و سبب متعادل کردن جریان خدون ،سیسدتش تدامین اندرژی

نتایج بهدستآمده از این تحقیس نشان داد کده شدش هفتده

عضله و تنفس میتوکندریایی در حین فعالیت ورزشدی مدی-

استفاده از نوشیدنی آب هندوانده  45دقیقده قبدل از اجدرای

شود ( )2و از طرفی دیگر نشاندهنده اهمیت اسدتفاده از آب

تمرینات تکواندو منجر به افزایش شداخص نیتریدک اکسداید

هندوانه به عنوان یک مکمل طبیعی است .در مطالعده دیگدر

خون و بهبود درد عضالنی میشود.

سیلوا و همکاران ( )2017گزارش کردند کده مصدرف شدش

تشکر و قدردانی

گرم سیترولین مدابت در دو جلسده تمریندی بدا شددت بداب

بدینوسددیله از اسدداتید راهنمددا و اسددتاد مشدداورم و تمددامی

منجر به کاهش درد عضالنی و بکتات خون ،به ترتیدب،24 ،

افرادی که در اجرای این پژوهش مرا یاری کرده اند ،تشکر و

 48و  72ساعت پس از تمرینات شدید نشد .بهطوریکه 24

قدردانی میگردد.

ساعت پس از تمرینات درد عضالنی همدنان و جود داشت و

تعارض مهافع

پس از  48و  72ساعت بعد بین گروه مکمل و دارونما تفاوت

از نظر تعارض منافع ،هیچگونه تعارض منفعتی توسط محقس

معنددیداری وجددود نداشددت ( .)40همدنددین دومینگددویز و

و مشارکتکنندگان گزارش نشده است.
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نیتریک اکساید میباشد .افزایش غلظت نیتریدک اکسداید بدا

همکاران ( )2018در مقالده مدروری خدود نشدان دادندد کده

آقابیگی امین و همکاران

 عملکرد، نیتریک اکساید،مکملیاری آب ههدوانه
ورزشی

Downloaded from journal.nums.ac.ir at 13:03 IRST on Tuesday January 19th 2021

References
1.
Forozesh G, Nikbakht M, Mohammadshahi M. Comparison of the Effect of Energy Drinks with a Simple
Carbohydrate Solution on Anaerobic Power, Fatigue Index and Blood Lactate Level. J Shahid Sadoughi Uni Med
Sci. 2012; 19(6):754-65. [Persian].
2.
Mirzaei F, Khazaei M. Role of nitric oxide in biological systems: A systematic review. J Mazandaran Uni
Med Sci. 2017; 27(150):192-222. [Persian].
3.
Vanhoutte PM, Zhao Y, Xu A, Leung SW. Thirty years of saying NO: sources, fate, actions, and
misfortunes of the endothelium-derived vasodilator mediator. Circu Res. 2016; 119(2):375-96.
4.
Zhao Y, Vanhoutte PM, Leung SW. Vascular nitric oxide: Beyond eNOS. J pharm sci. 2015; 129(2):83-94.
5.
McKinley-Barnard S, Andre T, Morita M, Willoughby DS. Combined L-citrulline and glutathione
supplementation increases the concentration of markers indicative of nitric oxide synthesis. J Int Soc Spo Nut. 2015;
12(1):27.
6.
Figueroa A, Wong A, Jaime SJ, Gonzales JU. Influence of L-citrulline and watermelon supplementation on
vascular function and exercise performance. Clin Nut and Met. 2017; 20(1):92-8.
7.
Martínez-Sánchez A, Ramos-Campo DJ, Fernández-Lobato B, Rubio-Arias JA, Alacid F, Aguayo E.
Biochemical, physiological, and performance response of a functional watermelon juice enriched in L-citrulline
during a half-marathon race. Food Nut Res. 2017; 61(1):1330098.
8.
Liu T-H, Wu C-L, Chiang C-W, Lo Y-W, Tseng H-F, Chang C-K. No effect of short-term arginine
supplementation on nitric oxide production, metabolism and performance in intermittent exercise in athletes. J Nut
Bio. 2009; 20(6):462-8.
9.
Tang JE, Lysecki PJ, Manolakos JJ, MacDonald MJ, Tarnopolsky MA, Phillips SM. Bolus Arginine
Supplementation Affects neither Muscle Blood Flow nor Muscle Protein Synthesis in Young Men at Rest or After
Resistance Exercise–3. J Nut. 2010; 141(2):195-200.
10.
Vanhatalo A, Bailey SJ, DiMenna FJ, Blackwell JR, Wallis GA, Jones AM. No effect of acute L-arginine
supplementation on O2 cost or exercise tolerance. Eur J App Physi. 2013; 113(7):1805-19.
11.
Wijnands KA, Vink H, Briedé JJ, Van Faassen EE, Lamers WH, Buurman WA, et al. Citrulline a more
suitable substrate than arginine to restore NO production and the microcirculation during endotoxemia. PLoS One.
2012; 7(5):e37439.
12.
Breuillard C, Cynober L, Moinard C. Citrulline and nitrogen homeostasis: an overview. Amino acids. 2015;
47(4):685-91.
13.
Tarazona-Díaz MP, Alacid F, Carrasco M, Martínez I, Aguayo E. Watermelon juice: potential functional
drink for sore muscle relief in athletes. J Agri Food Chem. 2013; 61(31):7522-8.
14.
Bailey SJ, Blackwell JR, Lord T, Vanhatalo A, Winyard PG, Jones AM. L-citrulline supplementation
improves O2 uptake kinetics and high-intensity exercise performance in humans. J App Phys. 2015; 119(4):385-95.
15.
Bendahan D, Mattei J, Ghattas B, Confort-Gouny S, Le Guern M, Cozzone P. Citrulline/malate promotes
aerobic energy production in human exercising muscle. Brit J Spo Med. 2002; 36(4):282-9.
16.
Giannesini B, Le Fur Y, Cozzone PJ, Verleye M, Le Guern M-E, Bendahan D. Citrulline malate
supplementation increases muscle efficiency in rat skeletal muscle. Eur J Pharm. 2011; 667(1-3):100-4.
17.
Bailey SJ, Blackwell JR, Williams E, Vanhatalo A, Wylie LJ, Winyard PG, et al. Two weeks of
watermelon juice supplementation improves nitric oxide bioavailability but not endurance exercise performance in
humans. Nit Oxi. 2016; 59:10-20.
18.
Shanely R, Nieman D, Perkins-Veazie P, Henson D, Meaney M, Knab A, et al. Comparison of watermelon
and carbohydrate beverage on exercise-induced alterations in systemic inflammation, immune dysfunction, and
plasma antioxidant capacity. Nutr. 2016; 8(8):518.
19.
Pérez-Guisado J, Jakeman PM. Citrulline malate enhances athletic anaerobic performance and relieves
muscle soreness. J Stre Cond Res. 2010; 24(5):1215-22.
20.
Cutrufello PT, Gadomski SJ, Zavorsky GS. The effect of l-citrulline and watermelon juice supplementation
on anaerobic and aerobic exercise performance. J Spo Sci. 2015; 33(14):1459-66.
21.
Karimian J, Entezari M, Pahlavani N, Papi B, Rasad H, Chaboksavar F. Evaluation the effects of Larginine supplementation on exercise performance, body composition and serum sodium and potassium in healthy
male athletes. Ṭeb junūb. 2016; 18(6):1186-97. [Persian].
22.
Seyed abdolah H, nemat Kh. Effect of caffeine on lactate level and free fatty acid in elite taekwondo after
intermittent exercise. App exer physio. 2016: 12 (24): 141-146. [Persian].
99  زمستان،29  پیاپی،4  شماره،8  دوره، مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور/98

 عملکرد، نیتریک اکساید،مکملیاری آب ههدوانه

Downloaded from journal.nums.ac.ir at 13:03 IRST on Tuesday January 19th 2021

ورزشی

آقابیگی امین و همکاران

23.
Shalesh FJ, Hasan UC, Jaaz AF. The effect of sport drink on some functional variables for soccer players.
Int J Adv Res. 2014; 2(2):868-75.
24.
Davis AR, Webber CL, Liu W, Perkins-Veazie P, Levi A, King S. Watermelon quality traits as affected by
ploidy. Hor Sci. 2013; 48(9):1113-8.
25.
Benitez C, Quintero J, Torres R. Prevalence of risk for mental disorders among undergraduate medical
students at the Medical School of the Catholic University of Chile. Revista médica de Chile. 2001; 129(2):173-8.
26.
Willett W. Implications of total energy intake for epidemiologic analyses. Nut Epid. 1998:273-301.
27.
Babaei P, Azali Alamdari K. Effects of endurance training and detraining on serum BDNF and memory
performance in middle aged males with metabolic syndrome. Iran J Endo Met. 2013; 15(2):132-42. [Persian].
28.
Bataineh MaF, Al-Nawaiseh AM, Abu Altaieb MH, Bellar DM, Hindawi OS, Judge LW. Impact of
carbohydrate mouth rinsing on time to exhaustion during Ramadan: A randomized controlled trial in Jordanian men.
Eur J Spo Sci. 2018; 18(3):357-66.
29.
Noakes TD, Myburgh KH, Schall R. Peak treadmill running velocity during the V O2 max test predicts
running performance. J Spo Sci. 1990; 8(1):35-45.
30.
Astrand P-O. Experimental studies of physical work capacity in relation to sex and age. Dissertation. 1952.
31.
Rimando AM, Perkins-Veazie PM. Determination of citrulline in watermelon rind. J Chrom. 2005; 1078(12):196-200.
32.
Ali A, Moss C, Yoo MJY, Wilkinson A, Breier BH. Effect of mouth rinsing and ingestion of carbohydrate
solutions on mood and perceptual responses during exercise. J Int Soc Spo Nut. 2017; 14(1):4.
33.
Shanely RA, Nieman DC, Perkins-Veazie P, Henson DA, Meaney MP, Knab AM, et al. Comparison of
watermelon and carbohydrate beverage on exercise-induced alterations in systemic inflammation, immune
dysfunction, and plasma antioxidant capacity. Nut. 2016; 8(8):518.
34.
Hwang P, Marroquín FEM, Gann J, Andre T, McKinley-Barnard S, Kim C, et al. Eight weeks of resistance
training in conjunction with glutathione and L-Citrulline supplementation increases lean mass and has no adverse
effects on blood clinical safety markers in resistance-trained males. J Int Soc Spo Nut. 2018; 15(1):30.
35.
Bernardo DNDA, Bryk FF, Fucs PMdMB. Influence of nitric oxide in the improvement of muscle power.
Acta Orto Bras. 2015; 23(6):294-8.
36.
Martinez-Sanchez A, Alacid F, Rubio-Arias JA, Fernández-Lobato Br, Ramos-Campo DJ, Aguayo E.
Consumption of watermelon juice enriched in L-citrulline and pomegranate ellagitannins enhanced metabolism
during physical exercise. J Agri Food Chem. 2017; 65(22):4395-404.
37.
Suzuki T, Morita M, Kobayashi Y, Kamimura A. Oral L-citrulline supplementation enhances cycling time
trial performance in healthy trained men: Double-blind randomized placebo-controlled 2-way crossover study. J Int
Soc Spo Nut. 2016; 13(1):6.
38.
Suzuki I, Sakuraba K, Horiike T, Kishi T, Yabe J, Suzuki T, et al. A combination of oral l-citrulline and larginine improved 10-min full-power cycling test performance in male collegiate soccer players: a randomized
crossover trial. Eur J App Phys. 2019; 119(5):1075-84.
39.
Kiyici F, Eroğlu H, Kishali NF, Burmaoglu G. The effect of citrulline/malate on blood lactate levels in
intensive exercise. Bio Gene. 2017; 55(5-6):387-94.
40.
Da Silva D, Jacinto J, de Andrade W, Roveratti M, Estoche J, Balvedi M, et al. Citrulline malate does not
improve muscle recovery after resistance exercise in untrained young adult men. Nut. 2017; 9(10):1132.
41.
Domínguez R, Maté-Muñoz JL, Cuenca E, García-Fernández P, Mata-Ordoñez F, Lozano-Estevan MC, et
al. Effects of beetroot juice supplementation on intermittent high-intensity exercise efforts. J Int Soc Spo Nut. 2018;
15(1):2.

99  زمستان،29  پیاپی،4  شماره،8  دوره، مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور/99

Journal of Neyshabur University of Medical Sciences
www.journalnums.ac.ir

Downloaded from journal.nums.ac.ir at 13:03 IRST on Tuesday January 19th 2021

The Effects of Six Weeks Ingestion of Watermelon Juice on Nitric Oxide in Elite Female
Taekwondo
Parvin Aghabeigi Amin1, Mohammad Azizi *1, Worya Tahmasebi 1, Parviz Bashiri 2
1- Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
2- Department of Food Industry and Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran

Original Article
Received: 2 Sep 2019
Accepted: 19 May 2020
*Corresponding Author:
Mohammad Azizi:
Kermanshah, Baq Abrisham,
Razi University, Sport
Sciences Faculty.
TEL: +98-9183746103
Email:
azizimihammad@gmail.com

ABSTRACT
Introduction
Improving physical performance and delaying fatigue by using nutritional
supplements always has been interesting in athletes. The aim of this study was
to evaluate the effect of six weeks’ watermelon juice on nitric oxide and
exercise performance in elite female taekwondo.
Materials and Methods
Twenty-five elite female taekwondo players (age 21.84±2.26 yrs; BMI
20.87±1.37 Kg/m2; VO2max 38.86±1.97 ml/min/kg) who had a training
experience of more than five years were randomly and voluntary divided into
two groups of watermelon juice supplement (n=15) and placebo (n=10).
Subjects received 500 ml of watermelon juice or placebo 45 minutes before the
taekwondo training sessions for six weeks. Blood samples were taken in the
brachial vein in two steps; before and after 6 weeks of supplementation. Data
were analyzed using dependent and independent t-test (p≤0.05).
Results
The results of this study showed levels of nitric oxide (P=0.016) and VO2max
(P=0/001) significantly greater compared to the placebo group. Also, there was
a significant decrease in muscle soreness 24 and 48 hours after exercise in the
supplement group compared to the placebo group (p≤0.05).
Conclusion
According to the results, watermelon juice will help faster recovery and reduce
muscle soreness after 24 and 48 hours follow exercise.
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