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المستخلص المائي الخام لبذور الجزر  Daucus carota L.ودوره في خصوبة
ذكور الفئران البيض
رؤى مكرم الساعدي*

صباح عبد الرضا العبيدي*

وليد حميد يوسف**

استالم البحث  ،7ايار2013 ،
قبول النشر  ،23ايلول2013 ،

الخالصة :
صُممت الد راسة لغرض التعرف على مدى تأثير المستخلص المائي الخام لبذور الجزر في خصوبة ذكور
الفئران البيض من خالل التأثير في وزن الجسم وأوزان األعضاء التناسلية (الخصية ،والحوصلة المنوية
،والبروستات) وبعض معايير الحيوانات المنوية و تراكيز الهرمونات الجنسية  .أستعملت الدراسة ) (24ذكراً
من الفئران البيض السويسرية بعمر(  )10-8أسابيع .وقد أستعملت جرعتان  200و 400ملغم \كغم من
المستخلص وأعطيت عن طريق التجريع الفموي يوميا ً ولمدة 35يوما ً  .أما مجموعة السيطرة فقد جرعت
بالمحلول الملحي الفسيولوجي طوال مدة التجريع  .تم أحتساب أوزان الحيوانات قبل التجريع وبعده  ،وتم تشريح
الحيوانات بعد ساعة من أخر جرعة معطاة و مقارنة بمجاميع السيطرة أوضحت النتائج مايأتي :
 -1حصول زيادة معنوية ) (P<0.05في معدل وزن الجسم و معدل أوزان األعضاء التناسلية.
 -2وجود ارتفاع معنوي) (P<0.05في الحركة والنسبة المئوية للحيامن الحية وأنخفاض معنوي ( )P<0.05في
النسبة المئوية للحيامن غير السوية في المجاميع المعاملة بالمستخلص عند المقارنة بالسيطرة و ببعضها البعض .
 -3وجود زيادة معنوية ( )P<0.05في تركيز  Testosteroneو  FSHو  LHعند مقارنتها بالسيطرة .
تبين من ذلك ان للمستخلص المائي الخام لبذور الجزر دوراً ايجابيا ً في خصوبة ذكور الفئران البيض .
الكلمات المفتاحيةCarrot seeds lSperms parameters , sex hormones , male mice:

المقدمة :
تعد النباتات مصددرا مهمدا لصدناعة العقداقير الطبيدة
لوجدددود بعدددض المركبدددات الذيميائيدددة ذات الفعاليدددة
البيولوجية ،لذا أعتمدت في تحضير األدويدة  .ولذدن
منذ مئات السنين وعبر الحضارات المختلفة عرفدت
أنواع كثيرة من النباتات التي أعطت نتائج كبيرة في
معالجة الذثير من األمراض وبأعراض جانبية تذداد
التذكر مقارنة بالمستحضرات الصديدالنية المصدنعة
ذات األصدددل الذيميدددائي  .وتذمدددن الفائددددة العالجيدددة
للنباتات في قابليتها على أنتاج العديدد مدن المركبدات
العضدوية ذات الخصددائص الصديدالنية والتددي تدددخل
بوصفها مدادة أوليدة أو عوامدل مسداعدة فدي صدناعة
األدوية [ . ]1ومن بين هذه النباتات نبات الجدزر
الذي يعد من النباتات الشائعة األسدتعمال  .أذ يسدتفاد
مدددن جدددذوره بوصدددفها مدددادة غذائيدددة فضدددالً عدددن
أسددتعماالتا الطبيددة فددي العديددد مددن الدراسددات التددي
أجريدددت علدددى أجدددزاء مختلفدددة مدددن النبدددات .أذ تدددم
أسدددتعمال بدددذور الجدددزر لحمايدددة الذبدددد مدددن التدددأثير
التأكسدددي [.]2و خفددض نسددبة الدددهون فددي الجسددم
 ، Hypolipidimic Effectو يعمددل المسددتخلص
الذحولي لنبات الجزرعلى تقوية الذاكرة وهومضاد
لحالة فقدان الذاكرة (الزهايمر ) [ .]3تستعمل بدذور
الجدددددزر بوصدددددفا مدددددواداً مانعدددددة للحمدددددل
 .]4] Contraceptivesولها تأثيٌر مضا ٌد للبذتيريدا
 Antibacterial Effectو للفطريدددات  .يعمدددل
الجددددزر بوصددددفا مدددددراً ومددددذيبا ً للحصددددى الذلويددددة
*قسم علوم الحياة  ،كلية العلوم للبنات  ،جامعة بغداد
** كلية التقنيات الحيوية التطبيقية ،جامعة النهرين3801

ومعالجدددة حددداالت الفشدددل الذلدددوي [. ]5ومدددن بدددين
أسدتعماالتا األخدرى أندا يسدتعمل خارجيداً لمعالجددة
األمددراض الجلديددة كالحذددة  ،والقرحددة  ،والبثددور ،
واألحمرار ،ومنشط للغددد الدهنيدة والغددد العرقيدة ،
فضالً عن معالجة الحروق .كما اِن لا تأثيراً مضداداً
للسرطان [ .]6و تشير البحوث الحديثة التي أجريت
علددى مذونددات بددذور الجددزر الددى انهددا تحتددوي علددى
العديدددد مدددن المركبدددات الفعالدددة كدددالزيوت الطيدددارة ،
والسددددددددتيرويدات  ،والقلويدددددددددات  ،والتانينددددددددات ،
والفالفونددددددات  ،والتربينددددددات  ،والذليسدددددديريدات ،
والذاروتينددات [ . ]7أمددا فددي مجددال التذدداثر فتشددير
البحددوث التددي أ هددرت تددأثير مسددتخلص البتروليددوم
إيثر لبذور الجزر في أنداث الفئدران البديض الدى أندا
يعمل مضاداً للخصوبة من خدالل تدأثيره فدي الددورة
الشدددبقية ألنددداث الفئدددران البالغدددة والتقليدددل مدددن وزن
المبددددديض فضدددددالًعن تدددددأثيره المثدددددبط ل نزيمدددددات
delta5,3-beta-hydroxy
steroid
 dehydrogenaseو glucose-6-phosphate
 dehydrogenaseالمدددد ثرة فددددي عمليددددة تصددددنيع
الهرمونات ].]8
الهددد : :دراسدددة تدددأثير المسددتخلص المدددائي لبدددذور
الجدددزر فدددي خصدددوبة ذكدددور الفئدددران البددديض فدددي
المسدددتوى الفسددديولوجي وأوزان الجسدددم واألعضددداء
التناسلية
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 . Micropipetteتم أستعمال المستخلص المائي
وبتركيزين ))400 ،200ملغم \كغم [ ، ]12عوملت
كمافي الجدول (: (1

المواد وطرائق العمل :
تحضير المستخلص المائي الحار:
Preparation of Extract
لتحضدددير مسدددتخلص مدددائي حدددار خدددام لبدددذور
الجددزر أُتبعددت طريقددة  ]9[ Misiakوذلددك ب دو ّزن
 100غدددم مدددن المسدددحوق المجفدددر لبدددذور الجدددزر
ووضددددع فددددي دورق مخروطددددي سددددعة 1000مددددل
وأضدددير اليددددا  1000مددددل مددداء مقطددددر اي بنسددددبة
( . v/w )10:1أغلقدددت فوهدددة الددددورق بدددالقطن
الطبددي بعدددها وضددع المددزيج فددي حمددام مددائي هددزاز
عند درجة حرارة  80 -60م˚ لمدة  8-6سداعات ثدم
تددرع عنددد درجددة حددرارة المختبددر لذددي يبددرد .وبعددد
مددرور  24سدداعة ُر ّحددح المددزيج بوسدداطة  4طبقددات
مددن الشدداس بأسددتعمال قمددع بخنددر مددع ورق الترحدديح
لفصددددل العوالددددق الذبيددددرة .،ثددددم أجددددري الترسددددي
بأسدددتعمال جهددداز الطدددرد المركدددزي Centrifuge
وبسددرعة  3000دورة بالدقيقددة ولمدددة  15دقيقددة ،ثددم
فصددلت العوالددق المتبقيددة  .أخددذ الراحددح وتددم تركيددزه
بالمبخر الددوار وجفدر بدالفرن علدى درجدة حدرارة (
ْ ) 50 -45م .تم الحصول على ) )5.322غرام من
المسددتخلص المددائي مددن كددل )  ) 100غددرام مددن
البددددذور .تددددم الذشددددر األسددددتداللي عددددن المركبددددات
الذيميائية الفعالة الموجدودة فدي المستخلصدين ومنهدا
القلويدات  ،والفالفونات  ،والتربينات  ،والتانيندات ،
والذوماريندددددات وذلدددددك بأتبددددداع الطرائدددددق العلميدددددة
المنشورة في هذا المجال [ .] 10

جدول (  ) 1المجاميع التجريبية ومعامالتها
ت

المجاميع

المادة

التركيز

1

المجموعة األولى
(السيطرة)

ماء مقطر

-------

2

المجموعة الثانية

3

المجموعة الثالثة

مستخلص
مائي
مستخلص
مائي

200ملغم/كغم
400ملغم/كغم

جمع النماذج Samples Collection :
تددم اخددذ وزن الجسددم الحددي للحيددوان قبددل وبعددد
المعاملددة بأسدددتعمال الميدددزان العدددادي ، Balance
وسجل الفرق بين الوزنين .بعدد أنتهداء مددة التجريدع
قتلدددددت الحيواندددددات بفصدددددل العندددددق ( cervical
 ،)dislocationبعدددد ذلدددك فدددتح التجويدددر البطندددي
بشدددذل حدددرف  Tمقلدددوب وسدددح الددددم مدددن القلددد
مباحرة عن طريق طعنة القل للحصول علدى اكبدر
كميددددددة ممذنددددددة مددددددن الددددددددم الددددددذي حفدددددد فدددددددي
أنابي ( eppendorfأنابيد مخروطيدة الشدذل ) .
ووضعت العبوات االخيرة بجهاز الطدرد المركدزي
المبرد بمعدل  3000دورة /الدقيقدة وبدرجدة حدرارة
 25م˚ مددددة ( )10دقدددائق لذدددي يدددتم الحصدددول علدددى
المصدددل  .تدددم عدددزل المصدددل إلجدددراء الفحوصدددات
الهرمونيدددة عليدددا وحفددد بدرجدددة ()-4م˚ الدددى حدددين
االسددددتعمال  .تددددم استئصددددال االعضدددداء المدروسددددة
(الخصددددددية والبروسددددددتات والحوصددددددلة المنويددددددة)
ووضددعها فددي اطبدداق بتددري تحتددوي علددى محلددول
ملحدددي فسدددلجي الزالدددة النسدددج الدهنيدددة و الرابطدددة
العالقددة فيهددا ثدددم تددم وزن الخصددى و البروسدددتات
والحويصددالت المنويددة بوسدداطة ميددزان حسددا مددن
نددوع . Sartorius analytical sensitive
 balanceومن ثدم حسداب الدوزن لذدل 100غدم مدن
وزن الجسم .
بعدددد الحصدددول علدددى عيندددات مصدددل الددددم مدددن
الحيواندددات تدددم قيدددا مسدددتويات كدددل مدددن هرمدددون
الشدددحمون الخصددددوي  Testosteroneوالهرمددددون
المحفددز للجريبددات  FSHوالهرمددون اللددوتيني LH
بأسدتعمال جهداز  Mini VIDASبأسدتعمال Kits
الخاصدددة بذدددل منهدددا والمدددزودة مدددن حدددركة Bio
 Meriuxالفرنسدددية  ،التدددي تعتمدددد علدددى المبددددأ
األساسدددي فدددي تقنيدددة التحليدددل المنددداعي األحدددعاعي
 Radioimmuno Assayوالتنافس بدين جزيئدات
الهرمون المعلم باليود المشدع ل رتبداط علدى أضدداد
الهرمددون التددي تذددون بتراكيددز معينددة لذددل هرمددون .
[]13

الحيوانات التجريبية :
Experimental Animals
أستعمل في هذه الدراسة  24ذكراً من الفئران
البيض السويسرية  Mus musculusوساللة
 Balb\cبعمر  10-8أسابيع وبمعدل وزن قدره
نحو (35-25غم)  ،تم الحصول عليها من البيت
الحيواني التابع لمركز بحوث التقنيات االحيائية /
جامعة النهرين  .وضعت الحيوانات في أقفاص
معدنية فرحت بنشارة الخش  ،كما تمت العناية
بنظافة األقفاص وغسلها وتعقيمها  ،ووضعت
الحيوانات في مراحل التجربة تحت روف
مختبرية من حيث التهوية واإلضاءة  14ساعة
و10ساعات الم  ،و تراوحت درجة الحرارة
(◦ 25-22م ) وأعطيت الماء والعليقة التي تم
تجهيزها من المركز نفسا طوال مدة التجربة بشذل
حر (.] 11 [ .)Ad libitum
التجريعDosage :
قسمت الحيوانات الى ثالث مجاميع رئيسة كل
الجرع
مجموعة تحوي  8حيوانات بحس
المستعملة .أذ أعطيت المواد للحيوانات المعاملة
بطريقة التجريع الفموي وبمعدل  7أيام في األسبوع
ولمدة  35يوما ً وكان حجم الجرعة المعطاة 0.1
مل\فأرة وتم التجريع بأستعمال الماصة الدقيقة
3801
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يشير الجدول ( )3الى تأثير المستخلص المائي
الخام لبذور الجزر بتركيز( ) 400 ،200ملغم \كغم
في أوزان الخصى والبروستات والحوصلة المنوية
 ،إذ أ هرت الحيوانات المعاملة بالمستخلص المائي
أرتفاعا ً معنويا ً ) )p ˂0.05في معدل أوزان
الخصى والبروستات والحوصلة المنوية في
المجموعتين المعاملتين بالتراكيز () 400 ،200
ملغم \كغم مقارنة بمجموعة السيطرة  .وجد أن
هناع زيادة طردية مع زيادة التركيز  .ويعود
سب الزيادة في اوزان األعضاء الجنسية الالحقة
للحيوانات المعاملة بالمستخلص المائي الى عدة
عوامل  .والعامل المحتمل لزيادة الوزن هو العالقة
الطردية بين زيادة وزن االعضاء مع الزيادة في
الوزن الذلي [ . ]18فضالً عن األسباب التي ذكرت
سابقا الم ثرة في زيادة الوزن  .قد يعود سب هذه
الزيادة الوزنية الى الزيادة الحاصلة في مستويات
هرمون الشحمون الخصوي إذ أحار ] [19الى ان
هذا الهرمون في المستويات الطبيعية يسب زيادة
في أوزان وأحجام الخصى والغدد الملحقة
( البروستات والحوصلة المنوية) .

دراسة معايير الحيوانات المنوية
Sperms Parameters
تمدددت دراسدددة حركدددة الحيواندددات المنويدددة والنسدددبة
المئويدددددة للحيواندددددات المنويدددددة الحيدددددة والميتددددددة و
التشددددوهات الحاصددددلة فددددي -1:الددددرأ -2 Head
الددذن  Tailوفق دا ً للطرائددق العلميددة المتبعددة [،]14
[.]15
Statistical Analysis
التحليل األحصائي :
أسدددددددتعمل البرندددددددامج  ]16[ SASفدددددددي التحليدددددددل
االحصدددائي لدراسدددة تدددأثير المجددداميع المختلفدددة فدددي
الصفات المدروسة ،وقورندت الفدروق المعنويدة بدين
المتوسدددطات بأختبدددار أقدددل فدددرق معندددوي ()LSD
وعلى مستوى معنوية .%5

النتائج والمناقشة :
يشيرالجدول ( )2الى تأثير المستخلص المائي
الخام لبذور الجزر (  200و  400ملغم\كغم) في
وزن الجسم للفئران المعرضة لها  .يالح حدوث
زيادة معنوية ) )p <0.05في أوزان الجسم
للمجاميع المعاملة بالمستخلص المائي الخام
للتراكيز(  200و  400ملغم\كغم) مقارنة بمجموعة
السيطرة المعاملة بالماء المقطر .ويعود سب
الزيادة المعنوية في األوزان الى تأثير المستخلصين
المائي في زيادة فعالية بعض الهرمونات المهمة في
زيادة معدل أيض الجسم المتمثلة بهرموني النمو
والدرقية من خالل تأثيرها في زيادة الشهية وتسهيل
عملية الهضم .إذ يبدو تأثيره بوصفا مشهياً فضالً
عن كون المستخلص ذو محتوى كاربوهيدراتي
وبروتيني عالي وهذا يتفق مع ماتوصل ] ]17إذ
الح أمتالع نبات البصل لهذه الفعالية في دراستا
تأثير مستخلصات نبات البصل في ذكور وأناث
الفئران  ،إذ أن كال النباتين يحتويان على المركبات
الفعالة نفسها المتمثلة بالقلويدات ،والتربينات ،
والفالفونات ،والتانينات ضمن مستخلصاتها .

تأثير التراكيز المختلفة من
الجدول ((3
المستخلص المائي الخام لبذور الجزر في أوزان
الخصى وغدة البروستات والحوصلة المنوية مع
القناة الناقلة (ملغم \100غم من وزن الجسم)
للفئران البيض
نوع المعاملة

السيطرة
200ملغم
مستخلص
مائي
400ملغم
مستخلص
مائي

جدول ( (2تأثير التراكيز المختلفة من المستخلص
المائي الخام لبذور الجزر في أوزان الجسم في
ذكور الفئران البيض .
المجموعة
مجموعة السيطرة
200ملغم
مستخلص مائي
400ملغم
مستخلص مائي

(المعدل  ±الخطأ القياسي ) ملغم \100غم من
وزن الجسم
وزن الحوصلة
وزن
وزن
المنوية والقناة
البروستات
الخصى
الناقلة
± 318.60
± 123.49
205.15
7.61
3.74
4.22 ±
a
a
a
± 321.98
±138.83
219.07
19.98
5.77
7.66 ±
b
a
b
± 347.91
± 203.02
256.57
13.53
5.22
12.42 ±
b
b
b

الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير الى
وجود فروق معنوية ) )p <0.05مقارنة بالسيطرة.

المعدل  ±الخطأ القياسي (غم)
وزن الجسم بعد
وزن الجسم قبل
المعاملة
المعاملة
0.74 ±26.12
0.78 ±24.12
a
a
0.90 ±28.75
0.90 ±26.50
b
a
1.10 ±28.37
1.00 ±26.00
b
a

يظهر الجدول (  ) 4تأثير المستخلص المائي الخام
لبذور الجزر في النسبة المئوية لحركة الحيوانات
المنوية إذ تبين وجود زيادة معنوية ) )p ˂0.05في
حركة الحيوانات المنوية و النسبة المئوية للحيوانات
المنوية الحية للتراكيز ( ) 400 ،200ملغم \كغم
عند المقارنة بالسيطرة .بينما تشير النتائج في
الجدول ( ) 4الى حدوث أنخفاض معنوي )˂0.05
 )pفي النسبة المئوية للحيوانات المنوية غير السوية
مقارنة بمجموعة السيطرة .إن الزيادة المعنوية
الحاصلة في حركة الحيوانات المنوية والنسبة

الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير الى
وجود فروق معنوية ) )p <0.05مقارنة بالسيطرة.
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المئوية للحية منها فضالً عن الزيادة في تركيزها
واألنخفاض المعنوي الحاصل في التشوهات
للمجاميع المعاملة بالمستخلص المائي تعود الى عدة
عوامل منها التأثير الهرموني لهرمونات التذاثر
المعروفة التي تشترع في تنظيم عمل الجهاز
التذاثري الذكري  .كذلك يحتوي المستخلصان
المائي والذحولي على مواد عديدة تشمل
الذاروتينات ] ]20والفالفونات والفيتامينات
( )A,B,C,D,Eوغيرها من المركبات التي تعمل
بوصفها مواداً مضادة للتأكسد Antioxidant
] [21أذ تقوم بحماية الغشاء البالزمي للحيوان
المنوي ضد التأثير المعروف بالذرب التأكسدي
والمتمثل بأكسدة الدهون المذونة للغشاء نتيجة
لوجود الجذور الحرة ضمن السائل المنوي  ،ومن
ثم تقل النسبة المئوية للحيوانات المنوية المشوهة
والميتة والمحافظة على الشذل الطبيعي للحيوانات
المنوية .

يعود السب في وجود هذه الزيادة المعنوية في
المجاميع المعاملة بالمستخلص مقارنة بمجموعة
السيطرة إلى احتوائا على مركبات كيميائية فعّالة
بايولوجيا ً كاالستروجينات النباتية ،والذومارينات
التي تستحث إفراز محرضات المناسل النخامية
المفرزة من تحت المهاد التي ت ث ُر في الفص
األمامي من الغدة النخامية (النخامي الغدي )  .أن
هرمون  LHيستحث إفراز هرمون الشحمون
الخصوي عبر ميذانيذية التغذية االسترجاعية
السالبة بين تأثير ما تحت المهاد والجزء النخامي
الغدي  ،فعندما يثبط افراز الهرمونات المحررة
لهرمونات المناسل فأن ذلك ي دي إلى تثبيط إفراز
هرمونات النخامية الغدية] . [21وأن األرتفاع
الحاصل في مستويات هرمون  LHهو المس ول
عن التحفيز ألفراز هرمون الشحمون الخصوي من
الخاليا البينية (خاليا اليدع ) .يعود الى الزيادة
الحاصلة في أعداد خاليا اليدع لذونها الخاليا
المس ولة عن تصنيع هذا الهرمون  .كذلك يحتوي
المستخلص على العديد من المركبات الفعالة إذ
تعمل بوصفها مواداُ أولية تسهم أو تدخل في تذوين
هرمون الشحمون الخصوي  .فالتجهيز الثابت من
الذولستيرول وحامض اإلسذوربيك ضروري لبناء
هرمون الشحمون الخصوي من pregnenolone
وكذلك . ]22 [ androstenedione

تأثير التراكيز المختلفة من
الجدول ((4
المستخلص المائي الخام لبذور الجزر في الحركة
والنسبة المئوية والتشوهات للحيوانات المنوية
في بربخ الفئران البيض .
المعدل ±الخطأ القياسي
نوع المعاملة

السيطرة
 200ملغم
مستخلص
مائي
 400ملغم
مستخلص
مائي

الحركة ٪
68.75
1.25 ±
a
± 72.50
1.63
b
73.12
1.87 ±
b

الحيوانات
المنوية الحية
٪
± 77.12
1.18
a
± 80.37
1.01
ab
± 80.62
1.10
b

الحيوانات
المنوية
المشوهة ٪
± 13.87
0.44
a
± 13.25
0.36
a
± 12.62
0.26
b

تأثير التراكيز المختلفة من
الجدول ((5
المستخلص المائي الخام لبذور الجزر في تركيز
كل من هرمون الشحمون الخصوي
 , )ng\ml ) Testosteroneوالهرمون المحفز
للجسم األصفر ) µIu\ml ( LHوالهرمون
المحفز للجريبات  ) µIu\ml ( FSHفي مصل
ذكور الفئران البيض .
نوع المعاملة

الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير الى
وجود فروق معنوية ) )p <0.05مقارنة بالسيطرة.

السيطرة

أ هر الجدول (  )5تأثير المستخلص المائي الخام
لبذور الجزر في مستويات هرمونات الشحمون
الخصوي و  FSHو  LHللحيوانات المعرضة لها.
إذ أدى أعطاء المستخلص المائي بالتراكيز ( 200
و ) 400ملغم \كغم الى حدوث أرتفاع غير معنوي
) )p˃ 0.05في تركيز هرمون الشحمون الخصوي
مقارنة بالسيطرة .أما الهرمون اللوتيني فأ هر
الجدول ( )5حدوث أرتفاع معنوي ) (p ˂0.05في
تركيز الهرمون اللوتيني للمجاميع المعاملة
بالمستخلص المائي بالتراكيز (  200و ) 400ملغم
\كغم مقارنة بالسيطرة  .فضالً عن ذلك أ هرت
المعاملة بالمستخلص المائي بالتراكيز (  200و
) 400ملغم \كغم عدم وجود فروق معنوية )0.05
˃ )pفي تركيز الهرمون المحفز للجريبات مقارنة
بالسيطرة . .

200ملغم
مستخلص
مائي
400ملغم
مستخلص
مائي

المعدل  ±الخطأ القياسي
LH
Testosterone
± 0.487
0.12 ± 1.43
0.037
a
a
± 0.633
0.20 ± 1.62
0.024
b
b
± 0.618
0.15 ± 1.48
0.030
b
b

FSH
0.512
±a
0.045
± 0.591
0.035
b
0.651
0.028 ±
b

الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير الى
وجود فروق معنوية ) )p <0.05مقارنة بالسيطرة.
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Abstract:
This study was designed to test the effect of the treatment with aqueous
extract of carrot seeds( Daucus carota) on fertility of male albino mice by effected on
Body weight , testis weight ,secondary sex organs (prostate , seminal vesicle) and
sperms properties .This experiment used (24) albino male mice aged(8-10)weeks.
these animals were randomly divided into three groups contain two doses
(200,400mg\kg) were used from both extracts ,they were daily and orally given for
(35)days ,and control group was given physiological saline. After the end of the
experiment the animals were sacrificed after taken their body weights. The results
were show:
1. A significant (p<0.05) increase in body weight and reproductive organs.
2 .A significant (p<0.05) increase in percentages of sperm motility, percentages of
live sperms. and show A significant (p<0.05) decrease in percentages of sperm
abnormalities.
3. A significant (P<0.05) increase in hormone concentrations (Testosterone, FSH and
LH)
The results of the present study show the positive effect of the aqueous crude extract
of carrot seeds on male fertility.
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