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 Introduction: Kidney stone is one of the most important diseases of the urinary tract and 

the most important cause of death due to urinary tract disease. The prevalence of urinary 

tract disease is increasing and therefore more effective and low-risk therapies are needed 

for treatment. Melon seeds have been suggested for the treatment of kidney diseases such 

as kidney stones. The aim of the present study was to investigate the effect of hydro-

ethanolic extract of melon seed on renal expression of tamm-horsfall coding gene in male 

rats with kidney stones. 

Materials & Methods: Induction of calcium oxalate kidney stone was performed by oral 

treatment of ammonium chloride (3 days) and ethylene glycol (38 days) in male rats. 

Potassium citrate (2.5 g/Kg) and hydro-ethanolic extract of melon seed (150, 300 and 600 

mg/kg body weight) were treated orally with ethylene glycol for 38 days. After 41 days, 

the animals were anesthetized and right kidney was removed for evaluation of renal 

expression of tamm-horsfall coding gene by real-time PCR.  

Result: Results showed that daily oral administration of potassium citrate and extract 

(150, 300 and 600 mg/kg body weight) significantly increased the expression of tamm 

horsfall coding gene (UMOD) in experimental rats compared to control rats (p<0.001).  

Conclusion: In conclusion, melon seed extract can improve kidney stone disease by 

enhancing the expression of tamm-horsfall encoding genes and is effective for treating the 

kidney stone disease. 
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مجاري ادراري است. هاي ترين دليل مرگ و مير ناشي از بيماريري و مهمهاي دستگاه ادراترين بيماريسنگ كليه يكي از مهم :مقدمه

. دانه خربزه وجود داردبراي درمان  ترخطرهاي درماني موثرتر و كمبه روشنياز و بنابراين بوده در حال افزايش  كليهشيوع بيماري سنگ 

ده است. هدف از مطالعه حاضر بررسي اثر عصاره هيدرواتانلي هاي كليوي و مثانه پيشنهاد شهاي كليوي مانند سنگبراي درمان بيماري

 باشد.ميهاي صحرايي نر مبتال به سنگ كليه در موش تام هورسفالدانه خربزه بر بيان كليوي ژن كدكننده 

هاي در موش( روز 38) و اتيلن گليكولروز(  3) القاء سنگ كليه اگزاالت كلسيمي با تيمار خوراكي كلريد آمونيوم ها:مواد و روش

 طور خوراكيهروز ب 38مدت زمان با تيمار اتيلن گليكول بهطور همهب و عصاره هيدرواتانلي دانه خربزه نجام شد. سيترات پتاسيماصحرايي نر 

 روشهبتام هورسفال  كدكننده ها براي بررسي بيان كليوي ژنآن راستهوش شده و كليه سمت روز، حيوانات بي 38تيمار شدند. پس از 

real-time PCR ند.شد بردارينمونه  

در تام هورسفال  دار بيان ژن كدكنندهموجب افزايش معنيدانه خربزه  سيترات پتاسيم و عصاره نتايج نشان داد تيمار روزانه خوراكي نتايج:

 (. >001/0p) شودميبيمار  شاهدهاي صحرايي بيمار تجربي در مقايسه با گروه موش

دهد و عصاره دانه خربزه احتماال بيماري سنگ كليه را توسط افزايش بيان ژن كدكننده پروتئين تام هورسفال بهبود مي :حثگيري و بنتيجه

 مي تواند جايگزين سيترات پتاسيم در درمان اين بيماري باشد.
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 مقدمه

 امالحجسم سختی است که از ( Calculi Kidney) سنگ کلیه       

یا  منفرد صورتهب ی کلیویهاشود. سنگیموجود در ادرار تشکیل م

به اشکال گوناگون دیده شده و در  و های متفاوتمتعدد، در اندازه

مانند لگنچه، میزنای یا مثانه تشکیل  سیستم ادراری نواحی مختلف

 حالتاین  واشباع دارد شوند. تشکیل سنگ، نیاز به ادرار فوقمی

اد محلول و ترکیب مواد مو غلظتیونی،  قدرت ،ادرار  pHبستگی به

فرد سنگ کلیه در طول زندگی بیماری . شیوع داردمختلف در ادرار 

شود که براساس سن، جنس، نژاد و د برآورد میصدر 1-15 حدوددر 

بیماری  (.2015و همکاران،  Wein) مکان جغرافیایی متفاوت است

تری داشته و پیک بروز آن سالگی شیوع کم 20 پیش از کلیه سنگ

 های ادراری در مرداندهه سوم تا چهارم زندگی است. شیوع سنگدر 

های نوین روش .(McAninch ،2010و  Tanagho) برابر زنان است 3-2

 قشکنی از طریهای ادراری شامل درمان با لیزر، سنگدرمان سنگ

 ،(Percutaneous Nephrolithotomy, PCNL) پوستی مسیر ایجاد

 (Transurethral lithotripsy, TUL) ارمجرای ادر قاز طری شکنیسنگ

که در آن،  است( ESWLاندامی )شکنی برونباالخره روش سنگ و

توان های ادراری را میجراحی، سنگ هوشی و برشبدون استفاده از بی

انواع  (.Keane ،2015و  Graham) طی مدت زمان کوتاهی خرد کرد

فسفات کلسیم، های کلیوی شامل اگزاالت کلسیم، مختلفی از سنگ

های کلیوی اکثر سنگ اسیداوریک، سیستئین و استروایت وجود دارند.

از نوع اگزاالت کلسیم هستند. اگزاالت فرآورده متابولیسم طبیعی 

که دفع اگزاالت در ادرار سین و اسیدآسکوربیک است. هنگامیگلی

گرم در روز باشد، خطر تشکیل سنگ افزایش میلی 25تر از بیش

یابد. میزان باالی کلسیم و اگزاالت در ادرار، مقدار کم می چشمگیری

های کلسیمی خطرساز در تشکیل سنگ عوامل کم ادرار و حجم سیترات

وابسته به  (. تشکیل سنگ معموالMitchel ،2007ًو  Maniهستند )

هورسفال ادرار است. تام ها دراندازنده ها و براهمهارکننده تعادل بین عدم

 تام پروتئین است. کلیه سنگ تشکیل هایمهارکننده نتریمهم از

شود که یورومدولین نیز شناخته می (tamm-horsfall, THP) هورسفال

های بخش ضخیم شاخه یک پروتئین خاص کلیه است که در سلول

شود. این ماده سطح لومینال بافت صعودی قوس هنله ساخته می

 50-100فراوان است ) پوششی را پوشانده و در ادرار انسان بسیار

گرم/روز(. تام هورسفال در ماتریکس سنگ وجود داشته و میل میلی

طور معمول، ههای فسفات کلسیم دارد. بترکیبی باالیی برای کریستال

THP  مهارکننده قوی تجمع کریستال اگزاالت کلسیم است و کاهش

، عالوههدر بیماران سنگ کلیه گزارش شده است. ب THPدفع ادراری 

را با ساختار مولکولی غیرطبیعی  THPبیماران مبتال به سنگ کلیه 

 (.Khan ،2013اندازد )ها را براه میکنند که تجمع کریستالتولید می

 یداروها بخشانیو آثار ز یامروزه با روشن شدن عوارض جانب       

مورد توجه پژوهشگران  یعیو طب یاهیگ یاستفاده از داروها ،ییایمیش

ی اهیگ یقرار گرفته است و در مطالعات متعدد اثرات داروها معاصر

خربزه گیاهی  است. گرفته قرار بررسی مورد هیکل سنگ درمان در مختلف

 Cucumis melo var. inodorus ینام علم با  Cucurbitaceaeخانوادهاز 

(، گلیکوزید فنلی، chromoneمشتقات کرومون ) خربزه دارای دانه است.

 هیدروکسیدی ،گاالکتوزیدازها گلوتامیک، و آسپارتیک اسیدهای آرژینین،

(. Mohamed ،2015 و  Ibrahimباشد )ها و سیتوسترول میترپنتری

دفع مواد زائد و رسوبات ادراری در  و از این نظر شتهخربزه اثر مدر دا

اثر  (1388) (. عیدی و همکارانZargari ،1997) شودمؤثر واقع می

های صحرایی مبتال عصاره هیدرومتانلی پوست میوه خربزه را در موش

ها نشان داد تیمار عصاره موجب به سنگ کلیه بررسی کردند. نتایج آن

های کوچک الهای بزرگ و افزایش کریستکاهش تعداد کریستال

تر ها را توسط ادرار آساندفع آن شده و احتماالً اگزاالت کلسیم در ادرار

( اثر عصاره متانلی دانه خربزه 2019) Dulanjaliو  Srikaranکند. می

مورد  in vitroصورت ههای اگزاالت کلسیم را ببر تشکیل کریستال

ه متانلی دانه بررسی قرار دادند. نتایج این بررسی نشان داد که عصار

 Srikaranشود )های اگزاالت کلسیم میخربزه مانع تشکیل کریستال

. اثر دانه خربزه بر بیان کلیوی ژن کد کننده تام (Dulanjali ،2019و 

های صحرایی نر مدل سنگ کلیه تاکنون ( در موشUMOD) هورسفال

 بررسی نشده است. لذا، در پژوهش حاضر اثر عصاره هیدرواتانلی دانه

های صحرایی در موش هورسفال خربزه بر بیان کلیوی ژن کدکننده تام

 گیرد.مدل سنگ کلیه مورد بررسی قرار می

 

 ها مواد و روش
: آوری گیاه و تهیه عصاره هیدرواتانلی دانه خربزهجمع       

از منطقه ورامین  (Cucumis melo var. inodorus)ابتدا دانه خربزه 

پس از تایید توسط متخصص  جداسازی شد و هاخریداری شده، دانه

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه  35711شناسی )کد هرباریومی گیاه

گراد خشک شده و درجه سانتی 24نهال و بذر( در سایه و دمای 

 2500گرم پودر با  300وسیله آسیاب برقی خرد و پودر شد. سپس،هب

ساعت در ظرف  72مدت درصد مخلوط شده و به 80لیتر اتانل میلی

دست به داری و روزانه مخلوط شد. مخلوطو در تاریکی نگه بسته درب

شده و حالل توسط  کاغذی )کاغذ واتمن( صاف آمده با استفاده از فیلتر

دستگاه روتاری جدا شد. برای خشک شدن کامل، عصاره در بن ماری 

ا دست آمده تداده شد. عصاره به گراد قراردرجه سانتی 50و دمای 

داری شد و برای گراد نگهدرجه سانتی -4دمای  زمان شروع تیمارها در

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
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 600و  300، 150های تیمار حیوانات در آب مقطر حل شده و غلظت

 تهیه شد. از آن گرم/کیلوگرممیلی

یی سر موش صحرا 36در این مطالعه از : آزمایشگاهی حیوانات       

ی هاتفاده قرار گرفت. موشگرم مورد اس 180±20ویستار با وزن نر نژاد

رایط شاز انستیتو پاستور کرج تهیه شدند و برای سازگاری با  صحرایی

تی محیط آزمایشگاه تحقیقا در شروع آزمایشات هفته قبل از مدت یکبه

مام تداری شدند. در پیشوا نگه -دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین

ا بایی و جداگانه تهای سههای صحرایی در گروهمدت آزمایش، موش

 ، چرخه روشنایی و تاریکیC 2±24̊رعایت شرایط استاندارد )دمای 

شتند. داری شده و به غذای استاندارد و آب دسترسی داساعته( نگه 12

ی کمیته ملتمامی مراحل آزمایش پس از دریافت مجوز مورد نیاز از 

 .IR.IAU.VARAMIN.REC) های زیست پزشکیاخالق در پژوهش

 ( اجرا شدند.1398.021

 1منظور القاء سنگ کلیه، کلرید آمونیوم )به: القاء سنگ کلیه       

روز  38مدت درصد( به 75/0روز و اتیلن گلیکول ) 3مدت درصد( به

 (.2010و همکاران،  Divakarدر آب آشامیدنی اضافه شد )

ت صورهب مطالعه مورد صحرایی هایموش: مطالعه مورد هایگروه       

سالم:  شاهدگروه  بندی شدند:تایی تقسیم 6گروه  6صادفی در ت

گروه  (.n=6های صحرایی نر که هیچ تیماری دریافت نکردند )موش

 1)روز کلرید آمونیوم  3مدت های صحرایی نر بهبیمار: موش شاهد

نی درصد( در آب آشامید 75/0) روز اتیلن گلیکول 38مدت و به درصد(

وه های صحرایی نر عالمثبت: موش شاهدگروه  (.n=6) دریافت کردند

وزن بدن  گرم بر کیلوگرم 5/2گلیکول، مقدار بر کلرید آمونیوم و اتیلن

 صورت خوراکی دریافت نمودندهروز ب 38مدت سیترات پتاسیم به

(6=n.) یوم و های صحرایی عالوه بر کلرید آمونهای تجربی: موشگروه

زن کیلوگرم و گرم برمیلی 600و  300، 150های گلیکول، غلظتاتیلن

اکی صورت خورهروز ب 38مدت بدن عصاره هیدرواتانلی دانه خربزه به

 (.n=6) دریافت کردند

های موش تیمار، ابتدا پس از اتمام دوره: گیری از حیواناتنمونه       

هوش شدند. سپس کلیه سمت راست صحرایی با استفاده از اتر بی

تا زمان شروع  -80اضافی حذف شده و در فریزر  ها جداشده، بافتآن

آزمایش قرار داده شد. این روش در مقاالت بسیاری چاپ شده که این 

 روش برای القاء سنگ کلیه استفاده می شود.

Real time PCR       :08/0 کلیه سمت راست از بافت گرم میلی

ت با استفاده از کی RNA برداری شد. سپس مراحل استخراجنمونه

شد. با روش ستونی انجام به ، کره(Geneall)شرکت  RNA استخراج

و جذب نوری در طول  استفاده از تکنیک اسپکتروفتومتری نانودراپ

استخراج شده اطمینان   RNAاز کمیتنانومتر  260و  230های موج

مربوطه، بر حسب  غلظت نمونه مورد نظر را در طول موج و حاصل شد

جهت اطمینان از  ،چنین. همشدر، محاسبه میکروگرم بر میکرولیت

 1روی ژل آگارز  RNAاستخراج شده،  RNAکنترل کیفیت مقدار 

 که برای هر نمونه در نانو RNA درصد قرار داده شد. بسته به غلظت

 هایمیکرولیتر از هر یک از نمونه 5/3تا  2دراپ مشخص شده، بین 

RNA برداشته شد و با استفاده از کیت سنتز cDNA ( شرکت پارس

طبق   dt Oligoو آنزیم رونویسی معکوس و پرایمرهای ، ایران(توس

تبدیل شد. توالی نوکلئوتیدی  cDNAدستورالعمل شرکت سازنده به 

 هایمکمل ژن  Reverseو توالی نوکلئوتیدی پرایمر Forward پرایمر

UMOD  وGAPDH از طریق  موش صحراییدر دار عنوان ژن خانههب

 مورد بررسی قرار گرفت تا از اختصاصی (NCBI)سایت  7 الیگو افزارنرم

(. 1)جدول  بودن محل جفت شدن پرایمرها اطمینان حاصل شود

های با استفاده از پرایمر اختصاصی ژن Real time PCRتکنیک 

GAPDH و UMOD  استفاده شد و طبق پروتکل پیشنهادی کیت

 شرکت پارس توس انجام پذیرفت. 

 
 

 GAPDHو  UMODترادف پرایمرهای  :1جدول 

 (bp) اندازه محصول (5→’3’ترادف ) ژن

UMOD 
Forward 5´-ATGCCACGACAATGCCACCT -3´ 

89 
Reverse 5´- CACACACCAGCCCATCTCCA -3´ 

GAPDH 
Forward 5’-TGCCAGCCTCGTCTCATAG-3’ 

197 
Reverse 5’-ACTGTGCCGTTGAACTTGC-3’ 

و آنالیز  Restافزار ها با استفاده از نرمان ژنبی: آنالیز آماری       

ها دادهطرفه بررسی شدند. ها با روش آماری آنالیز واریانس یکداده

دار و برای بررسی تغییر معنیشده  نشان داده  Mean±SDصورتبه

استفاده  Excelو  SPSSهای افزارنرمها و رسم نمودارها از بین گروه

 درنظر گرفته شد. >05/0p داریسطح معنیشد. 
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 نتایج

ها و کیفیت و نمونه RNAغلظت : هادر نمونه RNAغلظت        

 PCRگیری شد. باندهای ها توسط دستگاه نانودراپ اندازهکمیت آن

نشان داده شده است. حضور یک باند منفرد در محدوده  1در شکل 

بینی و عدم وجود باندهای اضافی داللت بر انجام صحیح مورد پیش

 دارد. PCRپرایمر در شرایط استفاده شده در 
 

 
های از ژن PCRتصویر ژل الکتروفورز محصول  :1شکل 

GAPDH  وUMOD 
 

نتایج تحقیق حاضر  UMOD: ژن تغییرات بیان کلیوی بررسی       

گرم بر کیلوگرم  PC( )5/2نشان داد تیمار روزانه سیترات پتاسیم )

 300، 150های ربزه در غلظتوزن بدن( و عصاره هیدرواتانلی دانه خ

طور موثری بیان کلیوی ژن هگرم بر کیلوگرم وزن بدن بمیلی 600و 

صحرایی بیمار تیمار شده در مقایسه  هایموش را در UMODکننده کد

(. اثر سیترات >001/0pافزایش داد ) شاهدهای صحرایی بیمار با موش

 (.2)شکل  (>001/0p)تر از عصاره دانه خربزه بود پتاسیم قوی

 بحث
ها و مجاری ادراری بیماری سنگ کلیه تشکیل سنگ در کلیه       

های مجاری ادراری است ترین بیماریشود که یکی از مهمنامیده می

(Dhole  وYeligar ،2018 اختالف در توانایی افراد سالم و بیماران .)

های انداختن تجمع کریستالتاخیر انداختن یا براههسنگ کلیه برای ب

های ادرار این افراد است اگزاالت کلسیم در شرکت دادن ماکرومولکول

(Wesson  ،2005و همکاران.) ماتریکس  مهم جزء هورسفال تام پروتئین

ترین و فراوان نفرون وجود داشته نتهاییا هایبخش و در کلیه است سنگ

نقش مهمی  پروتئین تولید شده در کلیه است. تام هورسفال احتماالً

 616در تنظیم تشکیل سنگ دارد. ساختار اولیه تام هورسفال حاوی 

و  van Rooijenجایگاه گلیکوزیالسیون قوی است ) 8آمینه با اسید

مان بیماری سنگ کلیه های متداول برای درروش(. 1999همکاران، 

 عوارض جانبی است. گیاهان دارویی معموالً  گران است و یا دارای بسیار

تر از تر، بیشخاطر در دسترس بودن و داشتن عوارض جانبی کمهب

ها مورد توجه هستند. دانه خربزه داروهای شیمیایی و یا سایر روش

های کلیه و مثانه مورد های کلیوی مانند سنگبرای درمان بیماری

ها از جمله ها به سبب فعالیت زیستی آنگیرند. اثر آناستفاده قرار می

 daباشد )اکسیدان، آنالژزیک، ضدالتهابی و ضدمیکروبی میاثرات آنتی

Cunha Baia 2012، و همکاران .)Srikaran  وDulanjali (2019 ) اثر

های ممانعتی عصاره متانلی و آبی دانه خربزه را بر تشکیل کریستال

استاندارد سیستون  با داروی و بررسی in vitroشرایط  کلسیم در اگزاالت

(cystone مقایسه کردند. نتایج این تحقیق نشان داد درصد انحالل )

های تر از نمونهداری بیشطور معنیهب های اگزاالت کلسیمکریستال

 
 

و عصاره  پتاسیم سیترات روزانه و خوراکی تیمار اثر :2شکل

گرم بر میلی 600و  300، 150های هیدرواتانلی دانه خربزه در غلظت

های موش در UMOD روز بر بیان ژن 38مدت کیلوگرم وزن بدن به

 صحرایی مبتال به سنگ کلیه
 بیمارشاهد اختالف از گروه  >P***001/0 دهد.را نشان می MEAN ± SDهر ستون  

(UROLITHIATIC) 001/0 و###P<، 5/0>#P باشدمی گروه سیترات پتاسیم از اختالف. 
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های آبی و الکلی دانه خربزه کنترل بود. آنالیز فیتوشیمیایی عصاره

واسطه وجود ترپنوئیدهای هنشان داد که نتایج مفید این پژوهش ب

آلکالوئیدی است. بنابراین، دانه خربزه دارای فعالیت ضدتشکیل سنگ 

چنین، هم د سیستون است.کلیه باالیی در مقایسه با داروی استاندار

رو در ممانعت عصاره دانه خربزه یک اثر دیورتیک قوی داشته و از این

از تغلیظ ادرار نقش دارد. این اثر از تشکیل و رشد هسته اولیه سنگ 

های کوچک، اولیه و سنگ با دفع هسته عالوه،هب کند.جلوگیری می کلیه

 Zengیه دارد )بیماری سنگ کلاین گیاه اثر محافظتی روی برگشت 

 (.2019و همکاران، 

Guntupalli ( نشان دادند عصاره کلروفرمی 2018و همکاران )

دانه و پوست میوه خربزه موجب بهبود هیپراگزالوری، سطح کلسیم و 

وه بر این، سطح باالی گردد. عالاوریک سرم و عملکرد کلیه میاسید

نقش  یابد.طور موثری توسط عصاره کاهش میهاوریک سرم باسید

طور کامل هزیستی یورومدولین یا پروتئین تام هورسفال نیز هنوز ب

شناخته نشده است. یورومدولین در افراد سالم کمک به ممانعت از 

تجمع کریستال و عفونت باکتریایی کرده و در هومئوستازی آب و 

و  Tokonami؛ 2017و همکاران،  Devuystها نقش دارد )ولیتالکتر

(. اگرچه، نقش یورومدولین در تجمع کریستال تحت 2018همکاران، 

 جایگاه 8تاثیر وضعیت گلیکوزیالسیون آن )یورومدولین دارای 

N- گلیکوزیالسیون احتمالی است( و نیزpH  و قدرت یونی ادرار است

(Hess  ،یورو1993و همکاران .)دست آمده از بیماران سنگ همدولین ب

های کلیوی اغلب سطوح کم سیالیالسیون کلیه و ماتریکس سنگ

(sialylation را دارد. یورومدولین دسیالیله شده در سطوح نمک )

ادراری یک نقطه ایزوالکتریک باال دارد که مناسب تجمع آن و اتصال 

(. 2011مکاران، و ه Viswanathanها در ادرار دارد )به سایر پروتئین

تجمع پاتولوژیک  در احتماالً ادراری یورومودولین پلیمریزاسیون بنابراین،

کریستال نقش دارد که وابسته به وضعیت گلیکوزیالسیون آن و 

گزارش شده (. 2015و همکاران،  Brunatiشرایط ادرار یک فرد دارد )

است  IIکه داروی هپسین که یک سرین پروتئاز عرض غشایی 

را گی یورومدولین را در غشاء راسی کاتالیز کرده و ترشح آنشکافت

که شود. بنابراین، این دارو برای مطالعه اینداخل ادرار موجب میهب

آیا مهار ویژه هپسین در بیماران سنگ کلیه با کاهش مرتبط 

تواند مانع تاخیر یا ممانعت از تشکیل سنگ یورومدولین ادراری می

دانه خربزه و اثر  (.2020و همکاران،  Blay) کلیه در این بیماران شود

گیاهان دارویی موثر بر بیماری سنگ کلیه بر بیان کلیوی ژن سایر 

( تاکنون بررسی نشده است. UMOD) کد کننده پروتئین تام هورسفال

نتایج تحقیق حاضر نشان داد تیمار خوراکی عصاره دانه خربزه در 

بدن و سیترات  کیلوگرم وزن گرم برمیلی 600و  300، 150های غلظت

طور هروز ب 38مدت گرم بر کیلوگرم وزن بدن به 5/2پتاسیم در غلظت 

های صحرایی نر بیمار در را در موش UMODموثری بیان کلیوی ژن 

در تحقیقات دیگر، نشان افزایش می دهد.  شاهدمقایسه با گروه بیمار 

 و محافظت اورسمیکهیپو کوئرستین دارای اثرات فالونوئید که شده داده

طور موثری شرایط غیرطبیعی القاء هکننده کلیوی است. کوئرستین ب

های های بیمار در مقایسه با موششده توسط اکسونات را در موش

مانع تغییرات  مشخصی طورهکوئرستین ب عالوه،هب بخشد.سالم بهبود می

های هیپراوریسمیک کلیوی در موش UMODبیان ناقالن یون آلی و 

د. این نتایج داللت بر آن دارند که کوئرستین دارای فعالیت شومی

اوریکوزوریک و محافظت کننده کلیوی توسط تنظیم بیان ناقالن یون 

بنابراین، دانه خربزه  (.2012و همکاران،  Huباشد )می UMODآلی و 

با افزایش  دارای اثر ضدتشکیل سنگ کلیه است و این اثر را احتماالً

کننده تشکیل سنگ عنوان مهارههورسفال ب -ین تامبیان کلیوی پروتئ

 انجام می دهد.
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