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الخالصة :
أجريت الدراسة الحالية لتحديد تأثير فيتامين  10( Aملغم \ كغم) في معدل أوزان الخصى و الغدد الجنسية
(البروستات و الحويصلة المنوية ) لذكور الفئران البيض المعاملة بالكروم سداسي التكافؤ بتركيز ( 1000
 .)ppmتضمنت الدراسة  40فأرا قسمت لخمس مجاميع  :المجموعة االولى عوملت بالماء المقطر و عدت
مجموعة سيطرة  /المجموعة الثانية عوملت بزيت السمسم  /المجموعة الثالثة أعطيت الكروم سداسي التكافؤ
( / ) 1000 ppmالمجموعة الرابعة جرعت بفيتامين  10( Aملغم \ كغم) و تعرضت للكروم سداسي التكافؤ
( / ) 1000 ppmالمجموعة الخامسة جرعت بفيتامين  10 ( Aملغم \ كغم )  .أستمرت مدة المعامالت  35يوما
 .أظهرت النتائج حدوث أنخفاض معنوي (  ) P ˂ 0.05في معدل أوزان الخصى و الغدد الجنسية ( البروستات
و الحويصلة المنوية ) مقارنة بمجموعة السيطرة  .ولوحظ حدوث زيادة معنوية ( ) P ˂ 0.05في معدل أوزان
ا لخصى و الغدد الجنسية ( البروستات و الحويصلة المنوية ) في مجموعة الفئران المعاملة بفيتامين  Aو
المعرضة للكروم سداسي التكافؤ مقارنة بالفئران المعرضة للكروم سداسي التكافؤ  .أما المجموعة االخيرة و
المعاملة بفيتامين  Aلوحده فيشاهد حدوث زيادة معنوية ( ) P ˂ 0.05أفضل في المعايير المدروسة كافة مقارنة
بالمجموعة المعاملة بزيت السمسم .
نستنتج من ذلك أن لفيتامين  Aتأثيرا أيجابيا في خصوبة ذكور الفئران البيض من خالل تأثيره في الخصى و
الغدد الجنسية ( البروستات و الحويصلة المنوية ) و ذلك بتحسينه أو معالجته للتأثيرات السلبية التي يسببها
التعرض للكروم سداسي التكافؤ .
الكلمات المفتاحية  :الكروم سداسي التكافؤ  ،فيتامين  ، Aالخصى  ،غدة البروستات  ،الحويصلة المنوية .

المقدمة
أكتشف الكروم أول مرة من العالم Louis
 Nicolas Vauquelinعام  1797أذ يوجد بعدة
معادن منها الكروكويت  Crocoiteو الكروميت
 . [ 1 ] Cromiteيوجد الكروم في القشرة
االرضية بغزارة نتيجة تأكل الصخور الحاوية عليه
و كذلك من االنبعاثات البركانية Volcanic
 . [ 2 ] eruptionيدخل الكروم بعدة صناعات
منها صناعة االصباغ و االسمنت و البالستك ] [ 3
 .يعد الكروم عامال مؤكسدا قويا يعمل على أكسدة
مكونات الخلية و نتيجة أختزال مركبات الكروم
داخل الجسم تتكون أصناف االوكسجين الفعالة
 . [ 4 ] Reactive Oxygen Speciesأن
أصناف االوكسجين الفعالة تسبب ضررا ب DNA
الخاليا و تسبب أكسدة الدهون الموجودة في أغشية
الخاليا بعملية تسمى بيروكسدة الدهون Lipid
 . [ 5 ] Peroxidationيعد الكروم سداسي
التكافؤ من العناصر السامة و الخطيرة على االنسان
و الحيوان أذ يتم التعرض له أما بتناول االطعمة
الملوثة به واما شرب الماء الملوث أو أستنشاق
الهواء الحاوي على الكروم السداسي و المنبعث من

لحيم الفوالذ و مخلفات مصانع االسمنت و االصباغ
و البالستك ]  . [ 3و للكروم سداسي التكافؤ
تأثيرات سلبية في الخصوبة أذ يسبب نقصان عدد
الحيوانات المنوية و حركتها و تركيز
التستوستيرون و يسبب تشوهات الحيوانات المنوية
]  . [ 6كما يؤثر في السلوك الجنسي و سلوك
العدائية لذكور الجرذان أذ يسبب نقصان نسبة
التزاوج و أنخفاض نسبة القتال بين الحيوانات ] 7
[.
يعد فيتامين  Aمن المركبات الذائبة في الدهون و
يوجد بعدة أشكال منها الريتنول  ، Retinolحامض
الريتينويك  Retinoic acidو الريتينال Retinal
]  . [ 8يعد حامض الرتينويك ( ) RAأكثر أنواع
فيتامين  Aفعالية أذ ينظم عملية االستنساخ من
خالل أرتباطه بنوعين من المستقبالت الموجودة
داخل النواة و هي (Retinoic acid ) RAR
 Receptorو (Retinoic X ) RXR
 Receptorأذ يرتبط فيتامين  Aبمناطق قريبة من
مواقع أستنساخ الجين المطلوب على شريط DNA
في النواة ]  . [ 9يكثر فيتامين  Aفي الزبد  ،صفار

*كلية العلوم للبنات  /جامعة بغداد
**المعهد العالي لتشخيص /العقم و التقنيات المساعدة على االنجاب  /جامعة النهرين
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البيض  ،الحليب  ،الجزر و الزيوت النباتية و يعد
زيت كبد االسماك من أغنى مصادر تزويد فيتامين
 . [ 10 ] Aيستعمل فيتامين  Aفي عالج الماء
االزرق ( الغلوكوما )  ،عالج جفاف العين و
أمراض الجلد مثل حب الشباب  Acneو داء
الصدفية  . [ 10 ] Psoriasisو يعد فيتامين  Aمن
مضادات االكسدة المهمة التي لها دور في أزالة
نواتج االكسدة و كذلك القابلية على االرتباط بجذر
البيروكسيل  Peroxyl radicalقبل أن تبدأ هذه
الجذور الحرة بعملية اكسدة الدهون ]  . [ 11و
لفيتامين  Aدور مهم في الخصوبة أذ لوحظ أن
نقصه يسبب أنخفاض خصوبة الذكور ]  . [ 12و
لوحظ أن أعطاءه لذكور الجرذان مع فيتاميني  Eو
 Cيقلل من تشوهات الحيوانات المنوية ويسبب
زيادة أعدادها ]  . [ 13كما لوحظ أن نقصه يسبب
توقف عملية تكوين الحيوانات المنوية ]  . [ 14و
لوحظ حدوث عملية تزامن بين عملية أعطاء
الريتينول و عودة أكتمال عملية تكوين الحيوانات
المنوية أذ يالحظ وجود معظم خاليا مراحل تكوين
الحيوانات المنوية في تجويف النبيب المنوي لذكور
الحيوانات التي كانت تعاني نقص فيتامين ] A
.[15
صممت الدراسة الحالية للتعرف على دور
فيتامين  Aفي الخصوبة من خالل تأثيره في معدل
أوزان الخصى و غدتي البروستات و الحويصلة
المنوية لذكور الفئران البيض المعاملة بالكروم
سداسي التكافؤ .






كحول أيثانول مطلق )Ethanol (Absolute
(  25مل ) .
ماء مقطر  500 ( Distilled Waterمل ) .
 – 4صبغة االيوسين [ 18 ] Eosin Stain
.
صبغة االيوسين  1 ( Eosin Stainغم ) .
كحول أثيلي  Ethyl alcoholبتركيز % 95
(  100مل ) .

 – 5الحيوانات التجريبية
Animals
أستعمل في هذه الدراسة  40فأرا من الفئران
السويسرية البيضاء بعمر  10 - 8أسابيع و بمعدل
وزن  30 - 25غم تم الحصول عليها من مركز
الرقابة الصحية و الدوائية  .أدخلت البيت الحيواني
التابع لمركز بحوث التقنيات االحيائية  /جامعة
النهرين و وضعت بأقفاص بالستيكية فرشت
أرضيتها بنشارة الخشب و قسمت الحيوانات لخمس
مجاميع بمعدل  8حيوانات بكل مجموعة و على
النحو االتي :
مجموعة السيطرة عوملت بالماء المقطر /
المجموعة الثانية عوملت بزيت السمسم  /المجموعة
الثالثة تعرضت للكروم سداسي التكافؤ ( 1000
 ) ppmو تمت أذابته بماء الحنفية  /المجموعة
الرابعة عوملت بفيتامين  10( Aملغم /كغم ) و
تمت أذابته بزيت السمسم و تعرضت للكروم
سداسي التكافؤ ( / ) 1000 ppmالمجموعة
الخامسة عوملت بفيتامين  10( Aملغم  /كغم ) .
 – 6التضحية بالحيوانات Sacrifice Animals
Experimental

المواد و طرائق العمل :
 – 1محاليل التحضيرات النسجية
 – 1مثبت الفورمالين ] Formalin Fixative
. [ 16
فورمالديهايد ) % 40( Formaldehyde

 10مل .
ماء مقطر  90 - Distilled Waterمل .


بعد أنتهاء مدة البحث قتلت الحيوانات بطريقة
فصل العنق عن الجسم Cervical Dislocation
بالسحب و شرحت الحيوانات بفتح التجويف البطني
بشكل حرف  Tمقلوب و تم أستئصال الخصى و
غدتي البروستات و الحويصلة المنوية و تم
التخلص من النسيج الدهني المتصل بها و بعدها تم
تنشيف االعضاء المستأصلة بورق ترشيح و تم
وزنها بميزان الكتروني حساس أذ تم أخذ معدل
وزن الخصيتين أما بالنسبة لغدتي البروستات و
الحويصلة المنوية فقد تم وزن كل واحدة على حده
و بعدها تم وضع االعضاء بمثبت الفورمالين الى
حين عمل المقاطع النسجية للخصى .
 – 7المقاطع النسجية Histological Sections
أخذت الخصى الموجودة في مثبت الفورمالين و
عرضت لسلسلة تصاعدية التركيز من الكحول
االثيلي (100 ، 95 % ، 90 % ، 80 %، 70 %
 ) 100 % ، %مدة  4\3ساعة لكل تركيز لغرض
سحب الماء منها بعملية الزموهة Dehydration
ثم الزايلين  Xyleneلترويق العينة Clearing

] .[ 16
 – 2الصق ماير
كليسيرين  50( Glycerineمل ) .

زالل البيض  50( Albuminمل ) .

 – 3صبغة الهيماتوكسلين – هارس – Harris
. [ 17 ] Hematoxylin Stain
Hematoxylin
صبغة الهيماتوكسلين

 2.5 ( Stainغم ) .
أوكسيد الزئبقيك االحمر Red Mercuric

 1.25 ( Oxideغم ) .
Aluminium
البوتاسيوم
شب

 50 ( Potassium Alumغم ) .
 حامض الخليك الثلجي Glacial Acetic
 20 ( acidمل ) .
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مدة  4\ 3ساعة و بعدها وضعت العينات بنسبة 1
 1 :زايلين و شمع البارافين المنصهر مدة 4\ 1
ساعة داخل االوفن  .بعدها عملية التشريب
 Infiltarationو هي وضع العينات بشمع
البارافين المنصهر لوحده مرتين مدة ساعة كاملة
داخل االوفن ثم عملية الطمر  Embeddingو هي
وضع العينة بالشمع المنصهر الموجود في قوالب
الصب البالستيكية و تمت هذه العملية داخل االوفن
مدة ساعة كاملة و بعدها تم أستخراج القوالب
الحاوية على العينات و تركت بدرجة حرارة الغرفة
ليتصلب الشمع ثم عملية التقطيع  Sectioningأذ
تم تقطيع العينات بأشرطة مستمرة Ribbons
بجهاز المشراح الدوار Rotary Microtome
اليدوي بسمك  6مايكروميتر و تم وضع الشريط في
حمام مائي ساخن الذابة الشمع المحيط بالعينة و
بعدها يتم أخذ شريحة زجاجية نظيفة و مسح
سطحها بالصق ماير و تم أنزال الشريحة بصورة
مائلة داخل الحمام المائي قرب  Ribbonsو نقل
الشريط الى الشريحة و تركت الشرائح مدة 24
ساعة .ثم مرحلة التصبيغ  Stainingأذ تم وضع
الشرائح الحاوية على العينات داخل حاويات
التصبيغ  Coplin Jarsمدة  4\1ساعة في
الزايلين مرتين ثم سلسلة تنازلية من الكحول االثيلي
() 70 % ، 80 % ، 90 % ، 95 % ، 100 %
ثم بالماء المقطر ثم صبغة الهيماتوكسلين – هارس
مدة  5دقائق ثم يتم غسل الشرائح بماء الحنفية
الجاري مدة  5دقائق ثم بصبغة االيوسين مدة 3
دقائق و بعدها مررت الشرائح بسلسلة تصاعدية من
الكحول االثيلي ( 95 ، 90 % ، 80 % ، 70 %
 ) 100 % ، %ثم في الزايلين مدة  4 \ 1ساعة
مرتين و بعدها تبدأ المرحلة االخيرة و هي التحميل
 Mountingو تتم بوضع قطرتين من كندا بلسم
 Canada Balsamعلى الشريحة الحاوية العينة
ثم وضع غطاء الشريحة  Cover slideو تركت
الشرائح على الصفيحة الساخنة بدرجة  37م̊ مدة
 24ساعة ] . [ 18
 – 8التحليل االحصائي Statistical Analysis
حللت النتائج أحصائيا بأستعمال البرنامج
االحصائي  SPSSو أختبار تحليل التباين
 ANOVAذي االتجاه الواحد و أعتماد أقل فرق
معنوي مهم أحصائيا  LSDلحساب االختالفات
المعنوية عند مستوى المعنوية المحدد لالختبار ( P
. [ 19 ] ) ˂ 0.05

النتائج :
 – 1وزن الخصى Testis Weight
يشير الجدول (  ) 1الى حدوث أنخفاض معنوي
( ) P ˂ 0.05في معدل وزن الخصى للحيوانات
المعرضة للكروم سداسي التكافؤ مقارنة بمجموعة
السيطرة  .و لوحظ حدوث زيادة معنوية ˂ ( P
) 0.05في معدل وزن الخصى للحيوانات المعاملة
بفيتامين  Aو المعرضة للكروم سداسي التكافؤ عند
مقارنتها بمجموعة الفئران المعرضة للكروم
سداسي التكافؤ  .أما المجموعة االخيرة و المعاملة
بفيتامين  Aلوحده فلوحظت زيادة معنوية ˂ (P
) 0.05في معدل وزن الخصى مقارنة بالمجموعة
المعاملة بزيت السمسم .
 – 2وزن البروستات Prostate Weight
يالحظ من الجدول (  ) 1أنخفاض معنوي ( ˂ P
 )0.05في معدل أوزان البروستات للحيوانات
المعرضة للكروم سداسي التكافؤ عند مقارنتها
بمجموعة السيطرة .و أوضحت مجموعة الفئران
المعاملة بفيتامين  Aو المعرضة للكروم سداسي
التكافؤ حدوث زيادة معنوية ( ) P ˂ 0.05في
معدل أوزان البروستات مقارنة بمجموعة الفئران
المعرضة للكروم سداسي التكافؤ  .و يتبين من
الجدول حدوث زيادة معنوية ) (P ˂ 0.05في
معدل أوزان البروستات للحيوانات المعاملة
بفيتامين  Aمقارنة بالمجموعة المعاملة بزيت
السمسم .
 – 3وزن الحويصلة المنوية و االنبوب المنوي
Seminal Vesicle and Seminal Tube
Weight
يشاهد من النتائج الموضحة في الجدول ( ) 1
حدوث أنخفاض معنوي ( ) P ˂ 0.05في معدل
أوزان الحويصلة المنوية للحيوانات المعرضة
للكروم سداسي التكافؤ مقارنة بمجموعة السيطرة .
أما المجموعة المعاملة بفيتامين  Aو المعرضة
للكروم سداسي التكافؤ فأوضحت حدوث زيادة
معنوية ) (P ˂ 0.05في معدل أوزان الحويصلة
المنوية مقارنة بمجموعة الفئران المعرضة للكروم
سداسي التكافؤ  .و يتضح من الجدول حدوث زيادة
معنوية (  ) P ˂ 0.05في معدل أوزان الحويصلة
المنوية لمجموعة الحيوانات المعاملة بفيتامين A
عند مقارنتها بالمجموعة المعاملة بزيت السمسم .
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جدول (  : ) 1يوضح تأثير فيتامين  Aفي معدل أوزان الخصى و غدتي البروستات و الحويصلة المنوية
للفئران المعرضة للكروم سداسي التكافؤ .
Seminal Vesicle and
Seminal Tube
Mg\100 g B.W
) ( Mean ± S.E
A
334.23+11.86
A
346.12+14.63
B
283.05+13.08
C
310.72+10.83
E
493.39+14.48



Prostate Weight
Mg\100 g B.W
)( Mean ± S.E

Testis Weight
Mg\100 g B.W
)(Mean ± S.E

A
87.32+8.33
A
93.24+6.93
B
46.23+5.44
D
78.15+8.05
E
100.02+10.72

A
171.68+4.22
B
194.61+5.09
C
162.14+11.01
B
168.52+6.87
E
240.78+10.42

Groups
Control
)(Distilled Water
Control
) ( Sesame Oil
Chromium
Chromium + Vitamin
A
Vitamin A

االحرف المختلفة عموديا تعني وجود فرق معنوي بمستوى (. ) P ˂ 0.05
للنبيب المنوي قريب الى الطبيعي مع وجود نمو
جيد للخاليا المولدة للحيوانات المنوية لكن يالحظ
وجود بعض المسافات البينية بين النبيبات المنوية
مقارنة بمجموعة الفئران المعرضة للكروم سداسي
التكافؤ  .و يالحظ من خالل الصورة رقم (  ) 4و
التي تمثل مجموعة الفئران المعاملة بفيتامين A
تركيب نسجي جيد للنبيب المنوي و تكوينا جيدا
للخاليا المولدة للحيوانات المنوية مع نمو جيد
للحيوانات المنوية داخل النبيب المنوي مقارنة
بالمجموعة المعاملة بزيت السمسم و التي يالحظ
فيها نمو جيد للحيوانات المنوية داخل النبيب المنوي
و الموضحة في الصورة رقم ( . ) 5

 - 4الدراسة النسجية Histological Study
يالحظ من خالل الدراسة التشريحية لخصى
مجموعة الفئران المعرضة للكروم سداسي التكافؤ
و التي توضحها الصورة رقم (  ) 1حدوث ضرر
في النبيبات المنوية أذ يالحظ وجود تنخر
 Necrosisفي غشاء النبيب مع أنفصال الخاليا
المولدة للحيوانات المنوية عن الغشاء القاعدي
للنبيب المنوي و نقصان أعداد الحيوانات المنوية
المتكونة داخل تجويف النبيب المنوي مقارنة
بمجموعة السيطرة و المعاملة بالماء المقطر و
الموضحة في الصورة رقم (  . ) 2أما المجموعة
المعاملة بفيتامين  Aو المعرضة للكروم سداسي
التكافؤ فقد تظهر الصورة رقم (  ) 3تركيبا نسجيا

صورة ( : )2مقطع مستعرض لخصية فأر من
مجموعة السيطرة المعاملة بماء مقطر يظهر فيه
الشكل الطبيعي للنبيب مع تكون الحيوانات المنوية
داخل النبيب .
صبغة الهيماتوكسلين – اآليوسين )) 100X
() L.C = Ledyig Cell
( . ) S.T = Seminiferous Tubules

صورة ( : )1مقطع لخصية حيوان معامل
بالكروم سداسي التكافؤ يالحظ وجود تنخر في
غشاء النبيب مع مالحظة قلة عدد الحيوانات
المنوية المتكونة صبغة الهيماتوكسلين –
اآليوسين .
(L.L.C = ( ) N = Necrosis(. )200 X
. )Little Ledyig Cell
51

مجلد 2014 )1(11

مجلة بغداد للعلوم
المناقشة :

 – 1وزن الخصى Testis Weight
أظهرت الحيوانات المعرضة للكروم سداسي
التكافؤ أنخفاضا معنويا في معدل أوزان الخصى و
ذلك لكون الكروم سداسي التكافؤ يحث على عملية
الكرب التأكسدي في خصى الفئران المعاملة كما
يسبب تثبيطا لالنزيمات المضادة لالكسدة مع زيادة
أكسدة الدهون التي لها تأثير معاكس في وظائف
الخصى ]  . [ 20و أوضحت أحدى الدراسات
التي أجريت على ذكور االرانب حدوث أنخفاض
في أوزان الخصى بعد معاملتها بثنائي كرومات
البوتاسيوم  Potassium dichromateالذي
يسبب زيادة معدالت أكسدة الدهون و نقصانا في
فعالية االنزيمات المضادة لالكسدة ]  .[ 6و قد
أظهرت معاملة ذكور الجرذان بخليط من ثالثة
فيتامينات و هي (  ) E ، C ، Aحدوث زيادة
معنوية في أوزان الخصى للحيوانات أذ أستطاع
فيتامين  Aحماية  DNAالخاليا من االنحرافات
الكروموسومية التي تسببها أصناف االوكسجين
الفعالة و بما أن فيتامين  Aمن الفيتامينات الذائبة
بالدهون لذا يستطيع حماية الخاليا من دخول
أصناف االوكسجين الفعالة لها عبر غشاء الخلية ]
. [ 13
 – 2أوزان البروستات و الحويصلة المنوية
Prostate and Seminal Vesicle
Weights
لوحظ من نتائج البحث الحالي أن معاملة
الحيوانات بالكروم سداسي التكافؤ سبب نقصانا
معنويا في معدل أوزان غدتي البروستات و
الحويصلة المنوية و قد أوضحت أحدى الدراسات
التأثير السلبي للكروم سداسي التكافؤ في الغدة
النخامية  Pitutary glandلذكور الجرذان أذ
يسبب تضخم الغدة النخامية االمامية و نقصان
أعداد خالياها مما له تأثير سلبي في هذه الغدة و
هرموناتها المفرزة ] . [ 21
كما أن أصناف االوكسجين الفعالة التي تتكون
نتيجة أختزال الكروم سداسي التكافؤ داخل الجسم
تسبب تحطيم مجاميع خاليا اليدك مما يسبب خلال
في عملية تكوين الهرمونات ]  . [ 22ال سيما أفراز
التستوستيرون الذي يكون مسؤوال عن وظائف
غدتي البروستات و الحويصلة المنوية ]  . [ 23و
لوحظ أن أعطاء فيتامين  Aللحيوانات المعرضة
للكروم سداسي التكافؤ قد أحدث زيادة معنوية في
معدل أوزان الغدتين فقد أشارت أحدى الدراسات
الى حدوث ضمور في الغدتين لذكور الجرذان في
حالة نقص فيتامين  Aأذ أن  Retinoic acidو
 Retinolتؤثران في عملية التعبير الجيني
Lutinizing
للمستقبالت الخلوية لهرمون
) . [24] Hormone (LHو قد أظهرت الدراسات
على خصى ذكور الجرذان وجود مستقبالت خلوية

صورة ( : )3مقطع لخصية حيوان معامل بالكروم
سداسي التكافؤ و فيتامين  Aيظهر التركيب
النسجي للنبيب قريب الى الطبيعي حيث يشاهد
نمو الخاليا المولدة للحيوانات المنوية .
صبغة الهيماتوكسلين – اآليوسين (. )200 X
(( ) S.C = Sertoli Cell( ) S = Sperm
. ) L.C = Ledyig Cell

صورة ( : )4مقطع مستعرض لخصية حيوان
معامل بفيتامين  . Aتظهر التكوين الجيد للنبيبات
المنوية مع تكوين جيد للحيوانات المنوية داخل
النبيب  .صبغة هيماتوكسلين – أيوسين .
( L.C = Leydig ( )S = Sperm( . )200 X
. ) Cell

صورة ( : )5مقطع لخصية حيوان معامل بزيت
السمسم يظهر التكوين الجيد للنبيبات المنوية مع
التكوين الجيد للحيوانات المنوية .صبغة
الهيماتوكسلين –اآليوسين . )100 X (.
( S.T.L = Seminiferous Tubules
. ) Lumen
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The Effect of Vitamin A on Testis Weight and Sexual Glands
on Albino Male Mice Treated with Hexavalent Chromium
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Abstract:
This study was conducted to determine the effect of vitamin A ( 10 mg/kg ) on
avearage testis weight and sexual glands ( Prostate and Seminal Vesicle ) for albino
male mice treated with Hexavalent chromium ( 1000 ppm ) .The current study 40
mice were divided into fife groups : 1st group treated with distilled water and
considered an control group (C) / the 2nd group treated with sesame oil ( T 1) / 3rd
group was givin hexavalent chromium ( 1000 ppm ) (T2) / 4th group treated with
vitamin A ( 10 mg / kg ) and exposed to hexavalent chromium ( 1000 ppm ) (T3) / 5th
group treated with vitamin A ( 10 mg \ kg ) (T4) . The expermint lasted 35 day . the
results showed a significant ( P ˂ 0.05 ) decrease in avearage testis weight and sexual
glands ( Prostate and Seminal Vesicle ) as compared with control group . Results also
showed a significant ( P ˂ 0.05 ) increase in avearage testis weight and sexual gland
(Prostate and Seminal Vesicle ) in the group treated with vitamin A and exposed to
hexavalent chromium in comparison with group that treated with hexavalent
chromium . the last group that treated with vitamin A showed a best significant ( P ˂
0.05 ) increase in all the parameters studied in comparison with group treated with
sesame oil .
In conclusion , vitamin A had positive effect on fertility of albino male mice through
its effect at testis and sexual glands ( Prostate and Seminal Vesicle ) weights by
improving the negative effect caused from exposing to hexavalent chromium .
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