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وزيت كبد الحوت على زمن  Pagellus erythrinusتأثير تناول سمك المرجان 
 البروثرومبين والنسبة المعيارية الدولية

 وخالد محمد بن نصر 3ارحومة ميالد محمد  ,2أحمد عاشور أحمد1

 ليبيا. -الزراعة، جامعة طرابلس، طرابلس كلية األغذية،قسم علوم  1
 ليبيا. -سالكيميائية طرابل للتحاليل المتقدم المركز الليبي 2
 ليبيا. -، طرابلسطرابلسقسم اإلنتاج الحيواني، كلية الزراعة، جامعة  3

 المستخلص
غير احتوائها على أحماض دهنية متعددة الروابط  في أهمية األسماك وزيت كبد الحوت تتمثل

هذه الدراسة لمعرفة تأثير تناول سمك المرجان وزيت  أجريت(. Omega-3) 3-المشبعة تسمى األوميغا
الدولية ( والنسبة المعيارية PT) (Prothrombin time) كبد الحوت على زمن البروثرومبين

(International Normalized Ratio )(INR استهدفت الدراسة عدد .)تراوحت متطوع ومتطوعة  42
ن على ثالث مجموعات، يعو وزع المتط .بليبيا سنة من قاطني مدينة طرابلس 60 -25أعمارهم بين 

أسبوعيا من  /غ  500إناث(. أعطيت المجموعة األولى  7ذكور و 7شخص ) 14اشتملت كل منها 
ذائية لوجبات الغا معزيت كبد الحوت  نأسبوعيا /غ  3.3المجموعة الثانية  وتناولتسمك المرجان، 

 برنامجهامن  استبعد بحيثلمجموعة الثالثة مجموعة المراقبة ا ومثلتاالعتيادية لكال افراد المجموعتين، 
 ،يوم 60الدراسة مدة  استغرقت(. Omega-3)3-الغذائي االعتيادي أي مصدر ألحماض األوميغا

. (INR)الدولية  ة المعيارية( والنسبPT) زمن البروثرومبين عينات الدم مرة كل أسبوعين لقياس فيها تحبس  
مقارنة بمجموعة  (PT)زمن البروثرومبين  فيمعنوي  انخفاض في سببسمك المرجان  النتائج، أن بينت

 امعنوي خفضله أن زيت كبد الحوت  ظكما لوحالتأثير.  هذالزيت كبد الحوت  ، في حين لم يكنالمراقبة
النسبة  تأثير على المرجانسمك ليكن  لم حين المراقبة فيبمجموعة  ( مقارنة(INRللنسبة المعيارية الدولية 

زمن  ميول معنوي للذكور لرفع وجودالنتائج  أظهرتمن جهة اخرى،  .(INR) المعيارية الدولية
أن  النتائج بينت، باإلضافة لذلك، اإلناثب مقارنة( INRالنسبة المعيارية الدولية )و ( PTالبروثرومبين )

 ض معنوي فياخفان أظهروا سمك المرجان أو ذكور مجموعة زيت كبد الحوت مجموعةو إناث أذكور 
 مع الوجبة نوع لتداخلفي حين لم يكن  ،مقارنة بذكور وإناث مجموعة المراقبة( PTزمن البروثرومبين )

 نتائج عدم وجود تأثير معنوي ال. وأوضحت (INRالنسبة المعيارية الدولية ) تأثير معنوي على الجنس
سمك المرجان  تناول تسببفي حين  ،(PTزمن البروثرومبين ) علىالفترة الزمنية  معالوجبة  عنو تداخل ل

 .المراقبة بمجموعة مقارنة( INRالنسبة المعيارية الدولية ) فيمعنوي  انخفاض في مختلفة فترات على
البروثرومبين والنسبة ، زمن 3-زيت كبد الحوت، أحماض األوميغا ،سمك المرجان :االفتتاحيةالكلمات 

 المعيارية الدولية.
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 المقدمة
-األوميغاب المعروفةاألسماك وزيت كبد الحوت على مجموعة من األحماض الدهنية  تحتوي 

3 (3-Omegaالمهمة لجسم اإلنسان )، غذائه ألن جسمه ال يستطيع  يحتويهايجب أن  والتي
أساسي، وتتركز هذه االحماض في  بشكل 3-البحرية احماض االوميغا تنتج الطحالب، و تخليقها

 أهم (. من1997أحمد وبن خيال، لألسماك عندما تتغذى على هذه الطحالب )األعضاء الداخلية 
يك و ني(، حمض ايكوزابينتاALA) Linolenic acid-αالدهنية حمض ألفالينولينيك  األحماض هذه

Eicosapentaenoic acid (EPAوحمض دوكوزاهيكسا )نويك يDocosahexaenoic acid 
(DHA) (Holub وHolub ،2004.) 

المسببة  األمراض أكثر الشرايين من وتصلب القلب الوعائية كأمراض القلب أمراض ت عد
أهمية احماض  إلى الدراسات من العديد أشارتو  ،النامية الدول في متزايد العالم وبشكل للوفاة حول

الدم  ضغط ارتفاع يعتبر. األمراض والوقاية منها هذه من بالعديد اإلصابة خفض في 3-االوميغا
 القلب، وتؤدي بأمراض لإلصابة المؤدية الخطورة ذات العوامل الدم من دهون  وارتفاع والتدخين

 Ischemic heartالفقارية  القلب أمراض أعراض تطور الكولسترول إلى من العالية المستويات
disease على  وفاة سنويا مليون  4.4 يقارب ما أي 18% القلبية بنسبة والسكتة  %56 بنسبة

 (.Zibaeenezhad, 2017مستوى العالم )
إلى انخفاض مستوى  3-األوميغا ألحماض كمصدر السمك زيت تناول أدى

 Prostacyclinلبروستاسيكلين اانخفاض في نشاط و  A2 Thromboxin A2الثرومبوكسين
( سبب 1997خيال ) وبن فسر أحمدو  .(1997 وبن خيال،)أحمد  الدموية. األوعية جدرانب

 الغنية بحمض الدموية الصفائح في B2 Thromboxin B2الثرومبوكسين انخفاض
، وهذا Cyclooxygenaseسيكلواوكسيجينيز  تنافسي إلنزيم مثبط يكون  قد هبأن ويكنيايكوزابينتا

 الدموي. تجلطالتكوين  عوامل أحد A2الثرومبوكسين تخليق من يقلل
( مؤشر لسيولة INR)  Normalized RatioInternationalالنسبة المعيارية الدولية  تعد

كم  ،لتحديد ميول الدم للتجلط وتستعمل ،وهي مقياس للعوامل الخارجية لعملية تجلط الدم ،الدم
وأنها تستخدم جنبا الى جنب مع الزمن الجزئي للثرومبوبالستين النشط الذي يقيس العوامل الداخلية 

 وأبرزهاتي تتداخل مع نتائج هذا التحليل وتؤثر عليه لعملية تجلط الدم. هناك العديد من العوامل ال
 التغير المفاجئ في النظام الغذائي.

من  3-األوميغا أحماض بتناول )American Heart Association, 1988(أوصت 
 الغذائية المكمالت طريق عن أو/والبحرية و/أو مصادرها النباتية  كاألغذية مصادرها المختلفة

 السمك من وجبتين بأن يتم تناول )AHA, 1998( الحوت. ونصحت كبد وزيت السمك زيت مثل
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يوميا \غ 1 التاجية، وتناول الشرايين أمراض من ال يعانون  الذين لألشخاص األقل على أسبوعيا
 بهذه المصابين لألشخاص يوميا   ينويكدوكوزاهيكسا حمض و ويكنيالدهني ايكوزابينتا الحمض من

 الطبيب مراقبة تحت ككبسوالت 3-من االوميغا يوميا   جم 4-2من  تناول األمراض، وكذلك
) European Food . كما أوصت)TG (الثالثية الجليسريدات بارتفاع المصابين لألشخاص

)Safety Authority, 2012 وحمض ويكنيحمض ايكوزابينتا من يوميا /غمل 250 بتناول 
 حمض من يوم\غمل200-100  بتناول أوصت بينما البالغين، لألشخاص ينويكدوكوزاهيكسا
 شهر. 24-7بين سن  يوم لألطفال\غمل 100والمرضع و الحامل للمرأة  ينويكدوكوزاهيكسا

 أحماض من يوميا   جم 8-4تناول  أن EFSA (2012)( و1997خيال ) وبن وجد أحمد
 تخفيض في مفيد أثر له ،الكلية السعرات مجموع % من2-1ما يعادل حوالي  أي ،3-األوميغا

 وأشارتذكر.  مخاطر أي بدون  اإلدماء وزمن الدموية ووظائف االوعية والصفائح البالزما دهون 
)Bulliyya, 1999( أسبوع/مرات 7 -5 وبمعدل يوم\غ 30-20بمعدل  السمك تناول أن إلى 

 الذكور في الدموية الصفائح تختر وزمن اإلدماء زمن انخفاض إلى أدى أصحاء أشخاص قبل من
 بعدم الدم مقارنة تخثر على المسئولة العوامل على يؤثر السمك استهالك أن يبين وهذا ،واإلناث

 .تناوله
المرجان كمصدر  سمك تأثيرالمحلية المتعلقة ب الدراسات لقلة نتيجةك الدراسة هذه أجريت

لزيت كبد الحوت  باإلضافة هاتأثير  معرفة وبهدف ،األصحاء األشخاص على 3-االوميغا ألحماض
 .الدموي  التجلط مستوى  على

 .البحث وطرائق مواد
أنثى(، تم اختيارهم عشوائيا  من  21ذكر و 21أصحاء ) متطوع 42الدراسة  عينة شملت

يكونوا تحت أي برنامج  لمجميعهم  ،سنة 60إلى  25وتراوحت أعمارهم بين  ،ليبيا -مدينة طرابلس
ق سم المتطوعين إلى ثالث مجموعات، كل  العقاقير،من األدوية أو  نوع أليأو عالجي  طبي

إناث، وق دم لكل مجموعة كمية محددة من سمك المرجان وزيت كبد  7كور وذ 7مجموعة ضمت 
الخالي من أي مصدر أخر ألحماض و برنامجها الغذائي االعتيادي اليومي  معالحوث اسبوعيا  

 . 3-االوميغا
 لحم سمك أنأساس  على، سبوعالمرجان/أ جم من سمك 500ى تناولت المجموعة األول

ة يحتوي على كميات من حمض إيكوزابينتاإينويك تقدر بـ يبيالشواطئ الل من المرجان المصاد
جم لحم وذلك 100 \غمل 257.7الدوكوزاهيكساإينويك تقدر بـ  وحمضم لحم ج100\غمل 72.98

المرجان في نطاق  سمك مستويات هذه االحماض في وتعد ،(1920وفقا لما بينه أحمد وآخرون )
 في )EFSA, 2006, 2012(و )Gazi, 2006(و )1997اآلمنة )أحمد وبن خيال،  الحدود
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جم زيت كبد الحوت/أسبوع،  3.3الثانية زيت كبد الحوت فمويا  بمعدل  حين، تناولت المجموعة
كوزا بينتاإينويك والحمض من الحمض الدهني إي لجمم 350الجرعة تحتوي على حوالي  وهذه

من زيت كبد  االسبوعيةبناء على دراسات سابقة تعتبر هذه الجرعة و  ،الدهني الدوكوزاهيكساإينويك
)Russe and Burgin-و )Ahmed and Holub, 1884( الحوت في الحدود اآلمنة

)Maunder, 2012 و)EFSA, 2012 .) )استبعد فقدأما المجموعة الثالثة )مجموعة المراقبة 
 .3-االوميغا ألحماضمصدر  أياليومي االعتيادي  الغذائي برنامجها من

حتى  2الغذائية من اليوم  وجباتهايوم، تناولت المجاميع الثالثة  60استمرت الدراسة لمدة 
أ وقف تقديم سمك المرجان وزيت كبد الحوت أو أي  60إلى اليوم  47، واعتبارا من اليوم 46اليوم 

على زمن البروثرومبين  ون لمعرفة تأثير ما تناوله المتطوع 3-حماض االوميغامصادر أخرى أل
Prothrombin time (PT والنسبة المعيارية الدولية )International Normalized Ratio 

(INR )التناول إيقاف من أسبوعين بعد. 
الدراسة  مدة طوالأسبوعين  كل مرة ومتطوعة بمعدل متطوع لكلزمن البروثرومبين  ِقيس

مل/عينة في انبوبة  2حب الدم بكمية س   حيث (Ahmed and Holub, 1984) وذلك وفقا لـ
حجمها سترات الصوديوم  1/10مفرغة من الهواء تحتوي على  Siliconized tubeمسلكنة 

Sodium citrate  طرد مركزي عند سرعة  جهاز استخدم% كمادة مضادة للتجلط. 3.8بتركيز
درجة حرارة الغرفة للحصول على بالزما غنية بالصفائح  فيدقائق  10لفة في الدقيقة ولمدة  4000

ددالدموية.   اعتمادا  األلماني الصنع  Coatron M1تكتل الصفائح الدموية باستخدام جهاز  الزمن ح 
 Thromboplastinبالستين تكتل الصفائح الدموية عن طريق استجابة مادة الثرومبو  زمن على
 ـ(Shikdar et al., 2021) ل وفقا بالزما عينة لكلالنسبة المعيارية الدولية  قدرت. عينة بكل

 باستخدام المعادلة االتية:
زمن البروثرومبين لعينة بالزما ÷ النسبة المعيارية الدولية = زمن البروثرومبين لبالزما العينة 

 معيارية
 وفقا التجربة بينهما، وصممت كل من الوجبة والجنس والتداخل تأثير التجربة في د رس

 ( إلجراء تحليلSAS, 2002اإلحصائي ) التحليل وأستخدم برنامج الكامل، العشوائي للتصميم
الحدود  متعدد دانكن اختبار استخدم المعامالت متوسطات بين المعنوية التباين، ولتحديد

(Duncan, 1955.) 
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 والمناقشة النتائج
وجود  الشكل يظهر( نتائج تأثير نوع الوجبة على زمن البروثرومبين، حيث 1يعرض الشكل )

جم  500في زمان البروثرومبين بسبب تناول سمك المرجان بمعدل  )P≥0.05(انخفاض معنوي 
. جم 3.3تأثير تناول زيت كبد الحوت بمعدل  كانأسبوعيا مقارنة بمجموعة المراقبة، في حين 

 .البروثرومبينزمن  على( P>0.05معنوي ) غيرأسبوعيا 
 تأثير الحوت كبد لزيت ( أن1لنتائج المعروضة بالجدول )ا من يالحظ أخرى، جهة من

 ،المراقبة بمجموعة مقارنة 0.07 العالمية بمعدل المعيارية القيمة خفض على )P≥0.05(معنوي 
، في حين ال تتفق مع ما وجده كل من )Lox, 1990(عليها  التي تحصل تتفق هذه النتائج معو 
 )Sanders et al., 1981( ،)Goodnight et al., 1982((، 2019، أحمد واخرون )
كيز أعلى من حمض ايكوزابينتانيك مما تسبب في االذين استخدموا تر  )Lorenz et al. 1983(و

ينت النتائج في الجدول زمن البروثرومبين. وب في الدموية وبالتالي زيادة الصفائح تكتل في انخفاض
كانت لمجموعتي  حيث INR على )P>0.05(له تأثير معنوي  يكن لم المرجان سمك ( أن تناول1)

 التوالي. ى، عل1.13و 1.12والمراقبة المرجان  سمك

 
a ،bفروق  بينها ليس األقل على واحد حرف في تشترك التي : القيم ( معنويةP>0.05.) 

 البروثرومبين. زمن على نوع الوجبة (. تأثير1شكل )
 

 العالمية. القيمة المعياريةعلى  الوجبة نوع (. تأثير1جدول )
 العالمية القيمة المعيارية نوع الوجبة

 1.13a مجموعة المراقبة

13.54b

13.89a

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

14

المراقبة  وجبة السمك  زيت كبد الحوت 

ن 
مبي

رو
روت

 الب
زمن

 /
ية 

تان

نوع الوجبة 

0.07± الخطا القياسي 

13.93a
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 1.06b وجبة زيت كبد الحوت

 1.12a وجبة سمك المرجان

 0.011 الخطأ القياسي المشترك

> Pr 0.05 
a ،bمعنوية. فروق  بينها ليس األقل على واحد حرف في تشترك التي : القيم 

 )P≥0.05(تأثير معنوي  للجنس ( ان2بالشكل ) الموضحة النتائج تبين أخرى  جهة من
بمعدل  باإلناثالذكور عنه في  البروثرومبين في زاد متوسط زمن حيث البروثرومبين، زمن على

للجنس ذات االتجاه في  ( أن2بالجدول ) المدرجة ثانية، وفي ذات السياق، بينت النتائج 0.26
على معنويا أ  عالمية معياريةالعالمية، حيث أظهرت الذكور قيمة  المعيارية القيمة تأثيره على
)0.05≤P( التوالي على ،1.09و 1.13االناث وبمتوسطات  أظهرته مما. 

 
a ،bفروق  بينها ليس األقل على واحد حرف في تشترك التي : القيم ( معنويةP>0.05). 

 البروثرومبين. زمن على الجنس (. تأثير2شكل )
 

 على القيمة المعيارية العالمية. الجنس (. تأثير2جدول )
 العالمية القيمة المعيارية الجنس
 1.13a الذكور
 1.09b اإلناث

 0.008 الخطأ القياسي المشترك
> Pr 0.05 

a ،bمعنوية. فروق  بينها ليس األقل على واحد حرف في تشترك التي : القيم 

13.92a

13.66b

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

14

الذكور اإلناث

ين 
ومب

وثر
لبر

ن ا
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 /
ية 

تان

الجنس

0.06± الخطأ القياسي 
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تأثير معنوي  الجنس مع نوع الوجبة لتداخل أن )3(بالشكل  المبينة الدراسة نتائج تبين
)0.05≤P( مجموعة االناث التي تناولت سمك  سجلتالبروثرومبين، حيث  زمن خفض على

ثانية في حين سجلت مجموعة ذكور المراقبة  13.58وبمتوسط  بروثرومبينالمرجان اقل زمن 
من  يظهر عام، وبشكلثانية مقارنة بذكور وإناث المجاميع األخرى.  14.35اعلى زمن بمتوسط 

( التأثير الواضح لتناول سمك المرجان على الذكور واالناث مقارنة بتناول زيت كبد 3الشكل )
ث الذين تناولوا سمك المرجان اقل زمن الحوت او مجموعة المراقبة حيث سجل الذكور أو االنا

ناث مقارنة بالذكور أو االناث في مجموعة المراقبة او اإل )P≥0.05(ق معنوية و بروثرومبين وبفر 
 التي تناولت زيت كبد الحوت.

من جهة أخرى، تظهر النتائج أن الذكور التي تناولت زيت كبد الحوت سجلت زمن 
ناث مقارنة بذكور مجموعة المراقبة، في حين أن اإل )P≥50.0(ثرومبين اقل وبفارق معنوي رو ب

( في زمن البروثرومبين مقارنة P>0.05التي تناولت زيت كبد الحوت لم تسجل اختالفا معنويا )
 Loxبها  قام التي الدراسة نتائج مع يتفق التداخل تأثير من النمط وهذا بإناث مجموعة المراقبة،

( على القيمة P>0.05) معنوي  تأثيرلتداخل بين نوع الوجبة والجنس لحين لم يكن  في(. 1990)
 (.3 ،المعيارية العالمية )الجدول

 
a ،b ،c ،dمعنوية  فروق  بينها ليس األقل على واحد حرف في تشترك التي : القيم(P>0.05.) 

 البروثرومبين. زمن على والجنس تداخل نوع الوجبة (. تأثير3شكل )
 

 العالمية. والجنس على قيمة المعيارية تداخل نوع الوجبة( تأثير 3جدول )
 العالمية القيمة المعيارية الجنس نوع الوجبة

 المراقبة
 1.16a ذكر
 1.10a أنثى

a

b

cd

d

bc
b

12.8

13

13.2

13.4

13.6

13.8

14

14.2

14.4

14.6

ذكور  اناث ذكور  اناث ذكور  اناث

المراقبة  سمك المرجان زيت كبد الحوت

(  التواني)الزمن 

0.11± الخطأ القيلسي 
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 وجبة سمك المرجان
 1.08a ذكر
 1.04a أنثى

 وجبة زيت كبد الحوت
 1.12a ذكر
 1.13a أنثى

 0.015 الخطأ القياسي المشترك
> Pr 0.05 

a: معنوية فروق  بينها ليس األقل على واحد حرف في تشترك التي القيم. 
 4 )أسبوعين، الوجبة تناولل الزمنية تداخل نوع الوجبة مع الفترة تأثير )4 (الشكل يبين

وجود تأثير معنوي  النتائج عدم تظهر حيث ،التوقف( من أسبوعين وبعد أسابيع 6و أسابيع
(P>0.05) عليها تحصل التي تلك مع النتائج وتتفق هذه ،البروثرومبين زمن التداخل على لهذا 
)Lox, 1990( ،تناول سمك  أن( 4النتائج المعروضة في الجدول ) توضح. من جهة أخرى

توقف البرنامج الغذائي سبب  من أسبوعين أسابيع أو بعد 6أسابيع أو 4المرجان لمدة أسبوعين أو 
لقيمة النسبة المعيارية الدولية مقارنة بمجموعة المراقبة خالل  )P≥0.05(معنوي  انخفاضفي 

 6أو  4تناول زيت كبد الحوت لمدة أسبوعين أو  أن بالجدولتوضح النتائج  كماهذه الفترات. 
القيمة المعيارية العالمية مقارنة بمجموعة المراقبة  على( P>0.05معنوي ) تأثير لهيكن  لم أسابيع

 خالل هذه الفترات.

 
 البروثرومبين. زمن على الزمنية والفترة نوع الوجبة تداخل (. تأثير4الشكل )
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المراقبة  سمك المرجان  زيت كبدالحوت 
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الت
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(األسابيع ) فترة التناول 

(التواني ) الزمن 

0.16 ± القياسي الخطأ
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 العالمية. القيمة المعيارية على الزمنية والفترة نوع الوجبة تداخل (. تأثير4جدول )

القيمة المعيارية  الفترة الزمنية نوع الوجبة
 (INR(العالمية 

 1.06e قبل التناول

 المراقبة

 1.16ab بعد أسبوعان
 1.18ab أسابيع 4بعد 
 1.20a أسابيع 6بعد 
 1.19ab أسابيع 8بعد 

وجبة سمك 
 المرجان
 

 1.08de بعد أسبوعان
 1.07de أسابيع 4بعد 
 1.04e أسابيع 6بعد 

بعد أسبوعان من 
 1.07de التوقف عن التناول

 زيت كبد الحوت

 1.13bcd بعد أسبوعان
 1.13bcd أسابيع 4بعد 
 1.15abc أسابيع 6بعد 

بعد أسبوعان من 
 التوقف عن التناول

1.09cde 

 0.023 الخطأ القياسي المشترك
> Pr 0.05 

a ،b ،c ،d ،eمعنوية. فروق  بينها ليس األقل على واحد حرف في تشترك التي : القيم 
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 خالصة:ال
المتطوع والتداخل ( وجنس الحوت كبد وزيت المرجان سمكنوع الوجبة ) أن اتضح عام، بشكل

، العالمية المعيارية والقيمة البروثرومبين زمنا معنويخفضت ( يوم 60) القصير المدى على بينهما
 انزيم تثبيطل الفسفورية الدهون  مستوى  على EPA إلحالل كافية يجعلها قد ما وهو

 التجلط لتكوين األساسية العوامل أحد A2الترومبوكسين مركب تخليقل المضاد السيكلواوكسيجنيز،
ونتيجة لهذه المؤشرات يستلزم توسيع نطاق البحث محليا ليشمل تأثير تناول مصادر  .الدموي 

من قبل متطوعين في جميع المراحل العمرية وبحاالت صحية مختلفة  3-متنوعة ألحماض االوميغا
 لها عالقة بسيولة وتجلط الدم.
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Abstract 
Consumption of fish and cod liver oil (CLO) are important due to their content group 

of polyunsaturated fatty acids known as omega -3. This study was designed to 

determine the effect of consuming Pandora fish and intake of Cod Liver Oil) COL) on 

the level of blood aggregation (Prothrombin time) (PT) and International Normalized 

Ratio (INR). The study was performed on 42 Volunteers aged 25 – 60 years live in 

Tripoli, Libya. They were divided to three groups, each group included 14 persons (7 

males and 7 females). The first group (Fish Group) (FG) were given 500 g / week of 

common Pandora fish, the second group (Cod Liver Oil Group) (CLOG) were given 

3.3 g / week of COL with the normal diets for the two groups, while the third group 

(Control Group) (CG) was on diet in which any source of omega–3 fatty acids was 

excluded. The study lasted for 60 days, during which blood samples were withdrawn 

once every two weeks to estimate PT and INR. The analyses of the two parameters were 

performed 5 times with a rate of once every two weeks. Results showed that 

consumption of Pandora fish caused a significant reduction in PT with comparison to 

the CG, whereas this effect was not noticed with taking CLO doses. And it was noticed 

that there is significant effect for CLO to reduce INR with comparison CG but fish mail 

showed no significant effect on INR. On other hand, with regard to the sex effect on PT 

and INR, results indicated there was tendency to increase PT in males more than 

females and also with the INR. In addition, results indicated males or females of FG or 

males of CLOG a significant reduction in PT with comparison to males and females of 

CG but no effect to this interaction was observed on INR. In case of meal and time 

period interaction, no effect was shown either on PT or INR for Pandora fish or CLO. 

 

Key words: Pandora fish, Cod liver oil, Omega-3, Prothrombin time and International 

Normalized Ratio. 
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