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Coturnixژاپنیبلدرچینجوجهقطعه200ازمنظوراینبراي.بودژاپنیهايبلدرچینعملکرد Japonica (Coturnix)درروزهیک
نعناعسطحچهارشاملآزمایشیتیمارهاي.شداستفادهتکرارهردرپرنده10وتکرار5وتیمار4باتصادفیکامالًطرحقالب
فلفلینعناعپودردرصد75/0و5/0سطوحمصرفکهدادنشانآزمایشایننتایجبودند.درصد)75/0و25/0،5/0(صفر،فلفلی

ولنفوسیتهتروفیل،لنفوسیت،بههتروفیلنسبتبرآزمایشیتیمارهايتأثیرعدم.)>01/0P(شدتنفسیانفجارشدتکاهشموجب
باعثچشمگیريطوربهشاهدتیماربهنسبتفلفلینعناعگیاهپودرمختلفسطوحهمچنین).<05/0P(گردیدمشاهدهمونوسیت

.)>01/0P(شدهومورالایمنیسیستمتضعیفو) SRBC(گوسفنديخونقرمزهايگلبولژنآنتیمقابلدرهاباديآنتیکاهش
درپاانگشتانبینپردهضخامتدارمعنیافزایشوهالنفوسیتتکثیرافزایشبافلفلینعناعگیاهپودرمختلفسطوحاینکه بعالوه
عملکردبریريتأثفلفلینعناعگیاهپودرمصرف.)>01/0P(گردیدسلولیایمنیسیستمتقویتسببSRBCتزریقبهپاسخ
تیمارهايبینداريمعنیاختالفهمچنین).<05/0P(نداشتدورهکلوآزمایشیمختلفيهاهفتهطولدرژاپنیهايینبلدرچ

بنابراین. )<05/0P(نداشتوجودرودهمختلفهايبخشوزنوطولوداخلیهايانداموزنالشه،خصوصیاتلحاظازآزمایشی
بهنیازهنگامرافلفلینعناعگیاهپودرازاستفادهتوانمی،فلفلینعناعگیاهپودرتوسطسلولیایمنیهايپاسختقویتبهتوجهبا

مانندسلولیداخلانگلیهايعفونتیاآنفوالنزاوبرونشیتنیوکاسل،مانندویروسیهايبیماريدرسلولیایمنیهايپاسختقویت
کرد.پیشنهادکوکسیدیوز

.افزایش وزنبلدرچین،، داروییگیاهانسلولی،ایمنیبادي،آنتیتیترکلیدي:هايواژه
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مقدمه
عنــوانبــهبیــوتیکیآنتــیخــوراکیهــايافزودنــیاز

طیـور هـاي جیـره دروسـیعی طـور بـه رشدهايمحرك
ـ مـی اسـتفاده  Hafeez(دوش et al., ازاسـتفاده .)2016

محصوالتدرمواداینماندنباقیامکانها،بیوتیکآنتی
فراهمانسانبدنبهراآنهاانتقالو)تخموگوشت(طیور

درموجودهايپاتوژنکهشودمیسببمسئله اینکند.می
درکـه طوريبه،شوندمقاومهابیوتیکآنتیبهانسانبدن

درمـانی مصـرف ،افـراد درعفونتیابیماريبروزمواقع
,Fotea(نشـود واقعمؤثرهابیوتیکآنتی ازپـس ).2009

محـرك عنـوان بـه هابیوتیکآنتیازاستفادهشدنممنوع
بـه 2006سـال دراروپـا اتحادیه،طیورصنعتدررشد
شـامل رشـد محـرك تـوان  بـا بیـوتیکی تـی آنغیـر مواد

توجـه دارویـی گیاهـان وهـا پروبیوتیـک آلی،اسیدهاي
Hafeez(اسـت کـرده  بیشتري et al., مطالعـات .)2016
کـاهش سببداروییگیاهانبرخیکهدادندنشانزیادي
تولیـد افـزایش گـوارش، دستگاهيزابیماريهايباکتري

ایمنـی سیستموضعیتبهبودهمچنینوهضمیترشحات
Brenes(دنشومیپرندگان & Roura, Reisinger؛ 2010

et al., Mehri؛ 2011 et al., طیـور، صـنعت در.)2015
هـاي یمـاري ببامقابلهبرايایمنیسیستمکارکردافزایش
قبیـل ازمختلفـی عواملاست.اهمیتحائزبسیارعفونی

اسـتفاده وعفـونی هـاي یمـاري بواکسیناسـیون، شکست
سیسـتم پاسـخ کـاهش باعثهابیوتیکیآنتازنامتعارف

ـ ایمنـی  ,Liu(شـوند یم Chen؛ 1999 et al., از).2002
دلیـل  بـه جهانسراسردرعفونیهايیماريبدیگرسوي

نگرانـی باعـث ماکیـان واهلـی حیواناتدرزیادتلفات
ایمنـی سیسـتم يهـا محـرك ازاستفادهیجهدرنت،اندشده
کاهشوایمنیسیستمبهبوديهاحلراهازیکیدتوانمی

,Liu(باشـد حیوانـات درعفـونی هـاي یماريببهابتالء

تنهانهآنهاهاياسانسوداروییگیاهانازبرخی).1999
بلکـه دارندمثبتتأثیرگوارشدستگاهفلوروترکیببر
خـون کلسترولکاهشهمچنینوایمنیسیستمتقویتبا

Ritz(شـوند مینیزطیورعملکردبهبودبهمنجر et al.,

هـاي فعالیتدارايآنهاترکیبوداروییگیاهان).1995
ضـدانگلی، ضدمیکروبی،خاصیتقبیلازمتنوعیزیستی

باوهستندطیوردراکسیدانیآنتیخواصوضدویروسی
سببگوارشلولهدرهاقارچوهاباکتريرشدازممانعت

Dagnew(شـوند میمیکروبیجمعیتدرپایداريایجاد

& Gunther, Botsoglou؛ 1990 et al., گیـاه ).2009
Menthaعلمـی نامابفلفلینعناع piperitaخـانواده از

گیـاه اینازاست.چندسالهوپایاعلفی،گیاهینعناعیان،
ضـد ایمنـی، سیسـتم کننـده تقویـت سپتیک،آنتیعنوانبه

ــرايومیکــروب ــذیر،تحریــکرودهســندرمدرمــانب پ
وصفراويسیستمهاينارساییروده،التهابیهايبیماري

,Foster(شـود میاستفادهکبديمشکالت نعنـاع ).1996
ـ بترکیدارايفلفلی اسـیدکافئیک، اوژنـول، ماننـد ییاه

شــده،پلیمریــزههــايفنــلپلــیکــولین،کــاروتن،
ــیدرزمارینیک، ــدهااس ــاتوکوفرولوفالونوئی ــتآلف اس

)Abdulkarimi et al., Khodadust؛ 2012 et al.,

ایندهندهتشکیلياهترکیبمهمترینازهمچنین).2015
کـرد  اشـاره اسـتات متیلومنتون،منتولبهتوانمیگیاه

)Mehri et al., Mahboubi؛ 2015 & Haghi, 2008(.
ودارداکسـیدانی آنتـی خاصـیت نعنـاع کهشدهشخصم

همچنـین کند.جلوگیريهاچربیاکسیداسیونازتواندمی
نعنـاع اکسیدانیآنتینقشکهانددادهنشانمطالعاتدیگر

کـــردنخنثــی وآزادهــاي رادیکــال بــردن بــین از
ــیون ــیپراکسیداسـ ــنشازناشـ ــیداتیوتـ ــتاکسـ اسـ

)Khodadust et al., 2015.(Narimani-Radو
دارویـی گیاهانمخلوطکهکردندبیان)2011(همکاران

ــه1%( ــوهی،پون ــاغیآویشــن%5/0ک ــاع%5/0وب نعن
نسـبی وزنکـاهش والشـه بـازده افزایشباعثفلفلی)

ــیوگوارشــیمجــراي ــیمحوطــهچرب ــد.بطن درگردی
وپونـه %5/0،کوهیپونه%1ازاستفادهيدیگرآزمایش

بهبـود باعـث دارویـی مخلوطیکعنوانبه،نعناع5/0%
والشـه بازدهافزایشوزن،افزایشطریقازالشهکیفیت
Narimani-Rad(شدبطنیچربیکاهش et al., 2011(.

AkbariوTorki)2014(نعناععصارهکهکردندگزارش
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ودادهافـزایش راکلسـترول - HDLوکلپروتئینفلفلی
وکلســترول- LDLگلیســیرید،تــريکلســترول،غلظــت
کـاهش راگرمـایی تنشتحتگوشتیهايجوجهگلوکز

تومـور، ضدمیکروبی،ضداثراتداراينعناعروغن.داد
نتـایج اسـاس بر.اسـت ایمنیکنندهتقویتوضدویروسی

ضـدمیکروبی خاصـیت فلفلـی نعناعاسانسآمده،بدست
خودازاشرشیاکلیواورئوساستافیلوکوکوسعلیهقوي
Aridogan(استدادهنشان et al., 2002(.Helanderو

ضـدمیکروبی اثـرات بـه اشـاره ضمن)1998(همکاران
اینکهکردندگزارشفلفلی،نعناعدرموجودياهترکیب

راايرودهزايبیمــاريهــايمیکــروبرشــداهــترکیــب
مـواد بهتـر جذبوهضمبهمنجریجهنتدر، دهکرمحدود
نعنـاع درموجودياهترکیب،یکلطوربهشوند.یممغذي
هـاي میکروارگانیسـم رشـد کردنمحدودطریقازفلفلی
وزنافـزایش واشـتها افـزایش رشـد، بهبـود باعثمضر

نعناعاسانسکهکردگزارش)Nickels)1996.شوندیم
فعالیـت دلیـل بـه ایمنـی هـاي سلولساختارحفظسبب
ازراسـلول غشـاي کـه شـود مـی قـوي اکسـیدانی آنتی

بهبـود سببنتیجهدر،کندمیمحافظتآزادهايرادیکال
پاتولوژیـک فعالیـت فلفلـی نعنـاع .شـود میایمنیپاسخ

پاسـخ وسـلولی درونذاتیایمنیهمچنینوماکروفاژها
بـه توجـه باکند.میفعالهاجوجهدرراهومورالایمنی

بـا تحقیـق ایـن فلفلینعناعبرايذکرشدهمتنوعخواص
کننـده تقویـت عنـوان بهگیاهاینازاستفادهبررسیهدف

ــتم ــیسیس ــدنایمن ــركوب ــدمح ــررش ــردب وعملک
شد.انجامژاپنیيهانیبلدرچدرالشهخصوصیات

هاروشومواد
بلدرچینآموزشیوتحقیقاتیمزرعهدرآزمایشاین

درتحقیقاینشد.انجامارومیهدانشگاهدامیعلومگروه
جوجـه قطعـه 200تعـداد بـا تصـادفی کامالًطرحقالب

ــدرچین ــیبل Coturnixژاپن Japonica (Coturnix)

)تکـرار هردرپرنده10(تکرار5،تیمار4برايروزهیک
ــه ــانگینشــد.انجــامروز35مــدتب ــدگانوزنمی پرن

اخـتالف گونـه هـیچ شد.گیرياندازهتکرارهرآزمایشی
وتکرارهـا بـین درهـا جوجـه اولیهوزنبینداريمعنی

بـه خـوراك وآب.نداشـت وجـود آزمایشـی يتیمارها
ــدگانیــارتاخدرآزادکــامالًصــورت گرفــت.قــرارپرن
انجام تاریکیساعت1وروشناییساعت23بانوردهی

ارتفـاع درواتـی 100المـپ 9توسـط سـالن نـور .شد
ورودازقبــلســاعت24د.شــتــأمینکــفازمتــري2

تاشدياندازراهسالنگرمادهیسیستمسالنبههاجوجه
هفته،هربعدوبرسدگرادسانتیدرجه36بهسالندماي

درجـه 21بـه دماتاشدکاستهسالندمايازدرجهسه
سالنرطوبتتأمینبراي.برسدپنجمهفتهدرگرادسانتی

سـالن رطوبـت تاشداستفادهسازرطوبتازاولهفتهدر
پـرورش دورهطـول درسپس.رسید%60- 65حدودبه

قفسهربرايد.شداشتهنگه%55- 60ودحددررطوبت
قنـدي قلهنوعازهاآبخوريوشداستفادهدانخوريیک

اختیـار درروزانـه تـازه آبدسـتی، صـورت بهوبودند
سـطوح شـامل آزمایشـی تیمارهاي.گرفتقرارپرندگان
فلفلی)،نعناعگیاهپودرافزودنبدون(شاهد،صفرمختلف

جیـره درفلفلـی نعناعپودردرصد75/0و25/0،5/0
گـرم یلـی م9/25يحاواستفادهموردفلفلینعناعبودند.

یريگاندازهبرايبود.یفنلياهیبترککلخشکمادهبر
معـرف بـا یسـنج رنگروشازیفنولياهیبترکیزانم

گـرم یکازاستفادهباابتداشد.استفادهوییوکالتسینفول
%80متـانول لیتـر لـی یم10بایهسادرشدهخشکیاهگ

ازلیتـر میلـی 5روش،یـن ادرشـد. انجـام یريگعصاره
ینفولبااستانداردعنوانبهیکگالیداسینهمچنوعصاره

کربنـات لیترمیلی4و)10:1نسبتبهآبباشدهیق(رق
درهـا نمونـه جـذب یزانم.شدمخلوطموالر)1(یمسد

شد.یريگاندازهنانومتر765موجطول
انجمنتوصیهبامطابقآزمایشیپرندگانغذاییجیره

National Research Council(تحقیقاتملی (NRC),

ــاو)1994 ــتفادهب ــرمازاس ــزارن UFFFDA)Userاف

Friendly feed Formulation Done Again(شد.تنظیم
ــه ــرههم ــايجی ــیه ــطحدارايآزمایش ــانیس ازیکس
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ومتابولیسـم قابـل انـرژي کیلوگرمدرکیلوکالري2900
وسـویا - ذرتپایـه برهارهیجبودند.خامپروتئین24%
آزمایشـی تیمارهاي).1(جدولشدتهیهآرديصورتبه
محلیبازارازفلفلینعناعگیاهشدند.اعمالروزگی1از
شهرسـتان دردارویـی گیاهانمعتبرهايمغازهازیکیو

دانشـگاه شناسیگیاههرباریومدرسپس.شدتهیهارومیه
درسـپس شـد. ییـد أتودادهمطابقـت آناصالتارومیه

،GR(مـدل دسـتی برقیآسیابازاستفادهباآزمایشگاه
لیتبدپودربهگیاهبرگایران)خزرپارسشرکتساخت

بقیـه بـا همراهغذاییجیرهبههمگنصورتبهبعد وشد
شد.مخلوطجیرهاجزاي
ازپرندهقطعه4تعداد)روزگی35(آزمایشپایاندر

انتخابتصادفیطوربهتکرار)هرازپرنده(یکتیمارهر
شد.جداپاهاوسروانجامپرکنی،کشتارهرازپسشد،

،هانارسینه،کامل،الشهوخارجدقتبهشکممحتویات
ورودهبورس،معده،پیشکبد،پانکراس،سنگدان،طحال،

بـدن زندهوزنازايبهآنهانسبیوزنوشدندوزنقلب
)100درضـرب بـدن زنـده وزنبـر تقسـیم اندام(وزن

Genchev(گردیدمحاسبه & Mihaylov, بـراي ).2008
پرنـدگان، بهتزریقازقبلبالفاصلهSRBCمحلولتهیه

علومگروهگوسفندداريدرموجودجوانگوسفندیکاز
درخـون سـپس .شـد گیـري خـون ارومیهدانشگاهدامی

وشـد ریختـه خـون انعقـاد ضـد موادحاويهايشیشه
بـا دقیقـه 15مـدت به(سانتریفیوژازپسخونپالسماي

بـا آنقرمـز هـاي گلبولقسمتوشدهجدا،)2000دور
سـانتریفیوژ عمـل ورقیـق کلرایدسدیمفیزیولوژيسرم

قسـمت سـانتریفیوژ، ازبعـد دوبـاره شـد. تکـرار دوباره
رقیقفیزیولوژيسرمباوشدهجداخونقرمزهايگلبول

ازبعـد کـه جـایی تـا شـد تکـرار بـار سـه کاراینشد.
درخـون پالسـماي حـاوي بـاالیی قسـمت سانتریفیوژ،

هـم بـاز ،مرحلـه ایـن ازبعدباشد.شفافکامالًهاشیشه
ســرمتوســطوشــدهجــداقرمــزهــايگلبــولقســمت

تزریـق آمادهورقیققرمزگلبول%5میزانبهفیزیولوژي
Akbari(شد et al., هومورالایمنیبررسیبراي).2008

ــوناز ــتفادهSRBCآزم ــد.اس ــدینش ــورب ــرايمنظ ب
25و18روزدرSRBCعلیـه ایمنـی پاسخيریگاندازه
وانتخـاب تکـرار هـر ازايبـه جوجـه 2آزمایش،دوره

سـینه عضـله به%5گوسفنديقرمزگلبولتریلیلیم2/0
بـراي شـده  انجـام يهـا قیتزرازبعدروز7وشدتزریق
يهانیبلدرچخونSRBCعلیهایمنیپاسخيریگاندازه
شـد ریختـه آزمایشـی هـاي لولهدرکشتارازپسژاپنی

)Grasman, Kuehn؛ 2010 et al., تعیـین براي).2006
ازگوسـفندي قرمـز گلبولعلیهدشدهیتوليبادیآنتعیار

Peterson(شداستفادهمیکروتیترهماگلوتیناسیونروش

et al., 1999(.
تصادفیطوربهتکرارهرازخوننمونهروزگی35در

نسـبت مقایسـه وتهیـه مـاده ونـر بلدرچینقطعهدواز
مانند سفیدهايگلبولسایردرصدولنفوسیتبههتروفیل

ــیت، ــلمونوس ــیتوهتروفی ــالنفوس ــهب ــترهتهی ازگس
تثبیت%96متانولباهاگسترهشد.انجامخونیهاينمونه
مـدت بـه 3به1نسبتباآبوگیسمامحلولباوشده
آنهـا سـفید هـاي گلبولبعد وشدآمیزيرنگساعتنیم
محاسـبه سـفید گلبـول 100درشمارشتعدادصورتبه

Gross(شدند & Siegel, نمونـه گـرفتن  ازپس).1983
یـک درنمونـه هـر ها،ینبلدرچازروزگی35درخونی

يآورجمـع هپـارین انعقـاد ضدمادهحاويآزمایشلوله
میکروتیوبدرساعتیکمدتبهخونیهايسلولشد.

میکرولیتـر 100آنگـاه ،گردیـد انکوبهاپسونیزهمخمربا
هریـک بهم)بلوتترازولیو(نیتروNBTوزیموزانمحلول

انکوبـه دیگـر سـاعت یکمدتبهودشاضافههالولهاز
فورمایـد متیلديN-Nمیکرولیتر400درنهایت.گردید

دور3000سـرعت باوگردیداضافههالولهازهریکبه
گـراد سانتیدرجه4دمايدردقیقه10مدتبهدقیقهدر

ازهریکازروییمایعازمیکرولیتر200.شدسانتریفیوژ
بـا نتیجـه وشد ریختهايخانه96میکروپلیتدرهالوله

Fukai(گردیدقرائتnm540موجطولدراالیزانگار &

Tabata, وتوانــاییNBTاحیــايآزمــایشدر).1998
ویـژه بـه آزادهـاي رادیکالتولیددرماکروفاژهاظرفیت
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(زرد،NBTرنگـی مـاده تولیدشـده، سوپراکسـید آنیون
آبیفورمازانبهوکرده ءاحیاراآب)درمحلولوشفاف

عنوانبهتولیدشدهفورمازانمیزانکند.میتبدیلنامحلول
روشبـا هـا فاگوسیتتنفسیانفجارعملکردازشاخصی
Haq(شـود میسنجیدهفتومتري et al., ). پـس از 1999
cell/ml106×1حـاوي سوسپانسـیون ها،سلولشمارش

پلیـت هايچاهکازیکهردرآنازμl100وشدتهیه
تکرارسهنمونههربرايشد.ریختهتختتهايخانه96

ازμl50حضـور درتکـرار سـه وپـادگن حضـور بدون
شـد. گرفتـه نظردر)mg/ml1(فیتوهماگلوتینینمحلول

خالیRPMIمحیطازچاهکسهدرنیزبالنکعنوانبه
ــتفاده ــدشــد.اس ــهســاعت72ازبع ــذاريگرمخان درگ
محلـول μl25چاهـک هربهCO2%5حاويانکوباتور

MTT)mg/ml5درPBS(ساعت4مدتبهوشدافزوده
مـاده احیـاء مـدت ایـن در.گردیدگذاريگرمخانهدیگر

MTT)dimethyl thiazolyl diphenyl tetrazoliu(
تشـکیل سـبب تکثیـر حـال دروزندههايسلولتوسط

ــتال ــايکریس ــازونه ــدفورم ــهگردی ــاک ــزودنب اف
سـپس درآمـد. محلولحالتبهDMSOمیکرولیتر100

انـدیکس وتعیـین nm490مـوج طـول دررنـگ شدت
Fukai(دشـ محاسبهتحریک & Tabata, بـراي ).1998
ــدهســلولیایمنــیوضــعیتبررســی جوجــهدوهــا،پرن

پایـان دروشـد انتخـاب تکرارهرازتصادفیصورتبه
ازاسـتفاده بـا SRBCمادهCC2/0میزانچهارم،هفته

چپپايسومودومانگشتانبینپردهبهانسولینسرنگ
پایـان در.شـد گـذاري عالمـت پرندهوشدتزریقپرنده
)تزریقمحل(چپپايانگشتانبینپردهضخامتدوره،

استفادهبا)شاهدعنوانبه(راستپايانگشتانبینپردهو
انـدازه اخـتالف بـه توجهباوشدگیرياندازهکولیساز

سـلولی ایمنـی میـزان پـا، دوانگشتانبینپردهضخامت
درTهايسلولتکثیرمیزانبررسیمنظوربه.شدبررسی
انگشـتان بینپردهضخامتاختالفسلولی،ایمنیسیستم

نظـر درسنجشمعیارعنوانبهتزریقهرازبعدوقبلپا
Thompson(شـد گرفته et al., آمـاري تجزیـه .)1980
قالـب دربررسیموردهايفراسنجهبرايتیمارهااثرات
تیمـار هربرايتکرار5وتیمار4باتصادفیکامالًطرح

SASآماريافزارنرمازاستفادهباو روشبـه و(2003)
GLMآزمـون بـا هـم هـا یـانگین ممقایسهگردید.انجام
گردید.انجام%5احتمالسطحدردانکن

نتایج
نتایج مربوط به تأثیر پودر گیاه نعناع فلفلی بر میـزان  
لنفوســیت، هتروفیــل، مونوســیت و نســبت هتروفیــل بــه 

روزگی در 35هاي ژاپنی در سن لنفوسیت خون بلدرچین
داريمعنـی اخـتالف شده است. البته نشان داده 2جدول 

،لنفوسیتبههتروفیلنسبتبین تیمارهاي آزمایشی براي 
روزگـی  35خون در سن مونوسیت هتروفیل، لنفوسیت و 

.)<05/0p(وجود نداشت 
تیمارهاي آزمایشی بـر سیسـتم   نتایج مقایسه میانگین

3ایمنی ذاتی، ایمنی هومورال و ایمنی سلولی در جـدول  
هاي ایمنی ذاتی نشان داده شده است. براي ارزیابی پاسخ

هـاي  از آزمایش شدت انفجار تنفسی در جمعیـت سـلول  
فاگوسیت کننده خون محیطی استفاده شد. براساس نتـایج  

% پـودر 75/0% و 5/0بدست آمـده، اسـتفاده از سـطوح    
داري موجب کاهش شدت انفجار طور معنینعناع فلفلی به

% پودر نعناع فلفلـی بـا کـاهش    75/0تنفسی شد و سطح
شدید انفجار تنفسی بیشترین تـأثیر منفـی را بـر سیسـتم     

.)>01/0P(ایمنی ذاتی داشت 
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جیره)حسب درصد ترکیب جیره غذایی (بر-1جدول 
روزگی0-35)%(خوراکیاجزا

8495/47ذرت
5906/44سویا

2671/3سویاروغن
1548/0متیونین
0974/0ترئونین

0485/1فسفاتکلسیمدي
1469/1کلسیمکربنات

2451/0نمک
10/0سدیمکربناتبی

0/1گندمسبوس
125/0معدنیمکمل

225/0ویتامینیمکمل

0/100جمع

میزان مواد مغذي محاسبه شده جیره (%)
2900کیلوگرم)در(کیلوکالريمتابولیسمقابلانرژي

24خامپروتئین
5/0متیونین

75/0متیونین+سیستین
35/1لیزین

02/1ترئونین
8/0کلیسم

3/0دسترسقابلفسفر
15/0سدیم

سلنیوم،گرممیلی24آهن،گرممیلی10800مس،گرممیلی1200روي،گرممیلی15825منگنز،گرممیلی24000حاويمعدنیمکملکیلوگرمهر-1
.بودمجازهايافزودنیسایروکلرایدکولینگرممیلی60000ید،گرممیلی8000

،K3ویتامینگرممیلیE،500ویتامینگرممیلیD3،430ویتامینA،IU500000ویتامینIU2200000حاويویتامینهمکملکیلوگرمهر-2
،B6ویتامینگرممیلیB5،700ویتامینگرممیلیB3،7230ویتامینگرممیلیB2،2350ویتامینگرممیلیB1،1600ویتامینگرممیلی392
بود.کلرایدکولینویتامینگرممیلیH2،60000ویتامینگرممیلیB12،24ویتامینگرممیلیB9،402ویتامینگرممیلی285
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روزگی35هاي ژاپنی در سن بلدرچینهاي سفید خون گیاه نعناع فلفلی بر میزان و نسبت گلبولتأثیر سطوح مختلف پودر-2جدول 
لنفوسیتهتروفیل/)%(مونوسیت)%(هتروفیل)%(لنفوسیت)%(فلفلینعناع

16/0±78/004/0±46/1534/0±94/8247/3±38/3صفر
25/015/4±58/8501/4±13/1342/0±90/005/0±21/0
5/002/4±71/8468/3±97/1340/0±13/105/0±23/0
75/010/3±03/8347/6±74/1532/0±10/105/0±23/0
26/043/027/032/0احتمالدرصد

و)SRBCعلیهباديآنتیتیتر(هومورالایمنیتنفسی)،(انفجارذاتیایمنیبرفلفلینعناعگیاهپودرمختلفسطوحتأثیر-3جدول
ژاپنیهايبلدرچینلنفوسیتی)تکثیروتأخیريحساسیت(ازدیادسلولیایمنی

فلفلینعناع
)%(

تأخیريحساسیتازدیاد
)%(

SRBCعلیهباديآنتیتیتر

2مبنايدرلگاریتم
لنفوسیتیتکثیر
)نانومتر(

تنفسیانفجار
)نانومتر(

c44/2993/2±a2222/0±c07/104/0±a78/0±73/4صفر
25/075/3±b11/4346/1±b1104/0±b14/202/0±a72/0
5/029/3±b85/4646/1±b1110/0±b26/202/0±b63/0
75/098/3±a01/5446/1±b1115/0±a55/202/0±c43/0

0001/00005/00001/00001/0درصد احتمال
.)>01/0Pدارند (دارمعنیاختالفیکدیگرباحروف غیرمشابهداراياعدادستونهردر

تیتردارمعنیکاهشسببفلفلینعناعپودرسطوحهمه
که) >01/0P(شدشاهدتیماربهنسبتSRBCعلیهباديآنتی
برمنفیتأثیربافلفلینعناعپودرمختلفسطوحدهدمینشان
منظوربهاست.شدههومورالایمنیتضعیفسببباديآنتیتیتر

لنفوسیتیتکثیرآزمایشازسلولی،ایمنیسیستمبررسی
)MTT(تأخیريحساسیتازدیادآزمایشو)(DTHاستفاده

تیاحک)MTT(لنفوسیتیتکثیرآزمایشازحاصلنتایجشد.
باعثفلفلینعناعگیاهپودرمختلفسطوحکهداشتآناز

افزایشدهندهنشانکهاستشدههالنفوسیتتکثیرافزایش
نعناعگیاهپودرمصرفباهالنفوسیتتکثیرزودبهوابسته
بهمربوطهالنفوسیتتکثیرمیزانبیشتریناست.فلفلی

وبودفلفلینعناع%75/0سطحباشدهتغذیههايبلدرچین
گیاهپودر%5/0و%25/0سطوحباشدهتغذیههايبلدرچین

باالترولی%75/0سطحبهنسبتکمتريلنفوسیتتکثیرنعناع
همهکهطوري؛ به)>01/0P(داشتندشاهدهايبلدرچیناز

تأخیريازدیادآزمایشکاهشموجبفلفلینعناعسطوح
پودر%75/0سطحو)>01/0P(شدندشاهدبامقایسهدر
بعدوشدباعثراتأخیريازدیادآزمایشکمترینگیاهاین
مربوطمقدارباالترینوداشتندقرارنعناعترپایینسطوحاز
ضخامتبیشترینهمچنینبود.شاهدتیمارهايبلدرچینبه

باشدهتغذیههايبلدرچینبهمتعلقپاانگشتانبینپرده
بینضخامتکمترینالبته بود.فلفلینعناع%75/0سطح

بودشاهدتیمارهايبلدرچینبهمتعلقپاانگشتان
)01/0P<(.

برفلفلینعناعگیاهپودرمصرفتأثیربهمربوطنتایج
کلوهفتگیصورتبهژاپنیهايینبلدرچخوراكمصرف

نشاننتایجاست.شدهگزارش4جدولدرآزمایشیدوره
مصرفبریريتأثفلفلینعناعگیاهپودرمصرفکهداد

دورهکلوآزمایشیمختلفيهاهفتهطولدرخوراك
).4(جدول)<05/0P(نداشت
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هاي ژاپنی ین(گرم) بلدرچتأثیر مصرف سطوح مختلف پودر گیاه نعناع فلفلی بر مصرف خوراك -4جدول 
به صورت هفتگی و کل دوره آزمایشی

دورهکلپنجمهفتهچهارمهفتهسومهفتهدومهفتهاولهفته)%(فلفلینعناع
74/566±26/17466/8±93/14835/3±70/11433/6±70/8879/6±15/4057/1±64/2صفر

25/021/2±99/4377/2±70/8719/2±77/10837/3±12/14336/5±88/17023/9±47/554
5/098/3±43/4456/4±72/9419/3±56/11579/1±54/15933/5±95/17923/10±21/594
75/071/2±29/4186/3±35/9096/4±38/11329/5±87/15585/9±10/17192/7±00/572
72/052/070/006/074/026/0احتمالدرصد

تبدیلضریبوبدنوزنبرفلفلینعناعگیاهپودرثیرأت
دورهکلوآزمایشیمختلفهايهفتهطولدرخوراك

شدهدادهنشان6و5هايجدولدرترتیببهآزمایشی
است.

گیاهپودرازاستفادهکهدادنشانپژوهشاین نتایج
دورهکلوآزمایشیمختلفهايهفتهطولدرفلفلینعناع

نداشتخوراكتبدیلضریبوبدنوزنبریريتأث
)05/0P>.(

هاي ژاپنی ین(گرم) بلدرچتأثیر مصرف سطوح مختلف پودر گیاه نعناع فلفلی بر افزایش وزن-5جدول
دوره آزمایشیبه صورت هفتگی و کل 

دورهکلپنجمهفتهچهارمهفتهسومهفتهدومهفتهاولهفته)%(فلفلینعناع
16/193±82/3160/1±78/5146/0±90/4754/3±33/4414/3±34/1795/1±18/1صفر

25/081/0±73/1886/1±80/3907/3±70/4809/1±32/5020/2±52/3839/3±06/196
5/029/1±69/1715/1±21/4519/1±14/5113/1±80/5212/1±37/3480/3±20/201
75/000/1±86/1714/2±28/4376/1±06/4802/2±82/5447/3±95/3049/4±97/194
83/024/075/044/012/047/0احتمالدرصد

هاي ژاپنی ین(گرم/گرم) بلدرچتأثیر مصرف سطوح مختلف پودر گیاه نعناع فلفلی بر ضریب تبدیل خوراك -6جدول
به صورت هفتگی و کل دوره آزمایشی

دورهکلپنجمهفتهچهارمهفتهسومهفتهدومهفتهاولهفته)%(فلفلینعناع
93/2±48/503/0±90/210/0±40/214/0±01/203/0±32/207/0±04/0صفر

25/015/0±36/205/0±21/210/0±26/209/0±84/233/0±51/404/0±83/2
5/013/0±51/210/0±10/203/0±26/208/0±03/312/0±24/506/0±95/2
75/012/0±32/207/0±09/204/0±36/206/0±85/255/0±73/504/0±93/2
67/034/034/046/011/020/0احتمالدرصد
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تأثیر گیاه نعناع فلفلیسطوح مختلف پودراستفاده از
داري بر خصوصیات الشه ازجمله وزن نسبی سینه و معنی

).7(جدول)<05/0P(ران نداشت 
یر افزودن سطوح مختلف نعناع فلفلی بر تأثنتایج عدم 

معده، طحال، ي داخلی کبد، قلب، سنگدان، پیشهاانداموزن 
گزارش 8روزگی در جدول 35پانکراس و بورس در سن 

.)<05/0P(شده است 

تأثیر پودر گیاه نعناع فلفلی بر طول و وزن نسبی (وزن 
کل درصد وزن زنده) ایلئوم، ژئوژنوم، دئودنوم واندام بر

9روزگی در جدول35هاي ژاپنی در سن روده بلدرچین
از تیمارهاي آزمایشی تأثیري یکشده است. هیچنشان داده

کل روده وروي طول و وزن نسبی ایلئوم، ژئوژنوم، دئودنوم
).<05/0P(هاي ژاپنی نداشت بلدرچین

نسبیوزنگیاه نعناع فلفلی برسطوح مختلف پودرتأثیر-7جدول
روزگی35هاي ژاپنی در مختلف الشه بلدرچینهايزنده) قسمتدرصد وزن(وزن اندام بر

رانسینهالشه)%(فلفلینعناع
36/14±89/2334/0±44/5734/0±22/0صفر

25/078/0±26/5751/0±47/2451/0±16/14
5/047/0±58/5673/0±65/2308/0±94/13

75/045/0±51/5820/0±87/2331/0±32/14
13/067/084/0احتمالدرصد

ي ژاپنیهانیبلدرچداخلیيهااندامزنده) وزندرصدبرنسبی (وزن اندام وزننعناع فلفلی براهیگپودرتأثیر -8جدول
بورسپانکراسطحالمعدهپیشسنگدانقلبکبد)%(فلفلینعناع

09/0±21/002/0±02/002/0±31/001/0±70/102/0±87/010/0±14/205/0±21/0صفر

25/013/0±86/105/0±76/007/0±74/102/0±32/001/0±05/003/0±20/002/0±12/0
5/007/0±60/105/0±85/007/0±66/103/0±33/002/0±04/002/0±20/002/0±06/0

75/017/0±98/104/0±83/011/0±80/101/0±33/001/0±03/008/0±26/001/0±07/0
08/037/085/087/027/094/008/0احتمالدرصد

کل ژئوژنوم، دئودنوم ونسبی (وزن اندام بر درصد وزن زنده) ایلئوم،و وزن ) متری(سانتگیاه نعناع فلفلی بر طول تأثیر پودر-9جدول
هاي ژاپنیروده بلدرچین

طول ایلئوم و وزن دئودنومطول دئودنومنعناع فلفلی (%)
ژئوژنوم

وزن ایلئوم و 
وزن کل رودهطول کل رودهژئوژنوم

06/2±90/4532/0±38/188/1±40/3408/0±69/066/1±50/1105/0±54/0صفر
25/069/0±50/1005/0±59/023/4±70/3525/0±34/119/4±20/4627/0±94/1
5/059/0±96/1108/0±73/073/1±06/3417/0±30/172/1±02/4614/0±03/2

75/030/0±08/1206/0±76/026/5±30/3913/0±36/128/5±38/5111/0±13/2
20/027/074/098/068/083/0درصد احتمال
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بحث
تیمارهايبین1جدولدرشدهگزارشنتایجبراساس

لنفوسیت،بههتروفیلنسبتبرايفلفلینعناعپودرآزمایشی
وجودداريمعنیاختالفمونوسیتولنفوسیتهتروفیل،
برايکههستندفاگوسیتهايسلولها،هتروفیلنداشت.

نیزوهاباکتريها،ویروسمانندزاییعفونتعواملبامقابله
هايمحلدرزیاديمیزانبهواندگرفتهشکلخارجیذرات
حضورجاذب،شیمیاییموادتولیداثردردیدهآسیب

بینازوانداختندامبههاهتروفیلعملترینعمده.یابندمی
افزایشوباشدمیفاگوسیتوزوسیلهبهبیگانهذراتبردن
عواملوجوددن کرمشخصبرايمهمیشاخصآنهاتعداد

Nobakht & Aghdam(استبدندرزابیماريومیکروبی

Shariar, درکههستندهاییلکوسیتها،لنفوسیت.)2010
لنفاويهايغدهوطحالتیموس،مانندلنفوئیديهايبافت
وبیماريوجودعدموعاديحالتدرشوند.مییافت

خونسفیدهايگلبولاکثریتهالنفوسیتمیکروبی،حمالت
وظیفهدرنهایتکههستندهاییسلولودادهتشکیلراطیور
راسلولیباواسطهایمنیتظاهراتهمچنینوباديآنتیتولید

,Nobakht & Aghdam Shariar(دارندعهدهبه 2010(.
سطحارزیابیدرمهمیشاخصلنفوسیتبههتروفیلنسبت
بهباشد،کمترنسبتاینچقدرهروباشدمیبدنایمنی
مقاومتاحتمالوبودهباالبدنایمنیسطحنیزمقدارهمین

,Sturkie(یابدمیبهبودزابیماريعواملمقابلدر 1995(.
بهاشارهتواندمیلنفوسیتبههتروفیلنسبتکاهشالبته 

,Rajmane(باشدایمنیسیستمشدننیرومندافزایش

دتوانمیهاسیتلنفوتعدادرفتنباالترکه نحويبه.)1996
.باشدخونیایمنیسیستمپاسخفعالیتافزایشازشاخصی

تحقیقدرفلفلینعناعگیاهپودرکهرسدمینظربهبنابراین
باالبتهکهاستنداشتهاستخوانمغزبرخاصیتأثیراخیر
گوشتیبلدرچینپرورشدورهطولبودنکوتاهبهتوجه

مغزبرگیاهاینپودراثراتمورددرتوانمینخوبیبه
شدهانجامتحقیقاتمشابهی،طوربهکرد.کلیقیاساستخوان

نعناع،گیاهانترکیب%2سطحازاستفادهکهدهدمینشان
بههتروفیلدرصدافزایشبهمنجرپنیركوخارشتر

& Nobakht(گرددمیهتروفیلدرصدکاهشولنفوسیت

Aghdam Shariar, تحقیق،ایننتایجبرخالف).2010
Oyagbemi8/109(متفاوتسطوح)2008(همکارانو،

فوقگیاهیدارويازگرممیلی6/951و8/292،6/585
گیاهی(مخلوطStresroakگیاهیمخلوطآب)لیتر2در

آزمایشموردهايموشدررامختلف)گیاه5ازمتشکل
باالترینمصرفکهکردندمشاهدهونددادقراراستفادهمورد

بهرا هتروفیلنسبتترینپایینگیاهی،مخلوطغلظت
)2008(همکارانوDemirهمچنین.گردیدباعثلنفوسیت

آویشنگلی،مریمنعناع،اثراتمقایسهمنظوربهراايمطالعه
گندمپایهبرگوشتیهايجوجهجیرهدرفالوومایسینو
برآنزیمیمکملباجیره)کیلوگرمهردرگندمگرم400(

انجامخونیپارامترهايبرخیوهاانداموزنرشد،عملکرد
یاوفالوومایسینباتغذیهکهکردندگزارشودادند

ومونوسیتلنفوسیت،نوتروفیل،سطوحگیاهیپودرهاي
تحتآزمایشیتیمارهايدرداريمعنیطوربهراائوزینوفیل

کهرسدمینظربهآمدهبدستنتایجبراساسداد.قرارتأثیر
%75/0و%5/0سطوحدرفلفلینعناعپودرازاستفاده
%75/0سطحوشودمیتنفسیانفجارشدتکاهشموجب

بیشترینتنفسیانفجارشدیدکاهشبافلفلینعناعپودر
آناصلیدلیلکهداردذاتیایمنیسیستمبررامنفیتأثیر

براساسواستداروییگیاهاناکسیدانیآنتیخاصیت
بینازموجبنعناعاکسیدانیآنتیخاصیتمختلف،مطالعات

ازناشیپراکسیداسیونکردنخنثیوآزادهايرادیکالبردن
Khodadust(شودمیاکسیداتیوتنش et al., 2015.(

در،هارادیکالاینحدازبیشتولیدهنگامدربنابراین
وایجادبهمنجرکهباسیلوزکلیمانندهابیماريازبرخی

,Babior(شدخواهندبافتیهايآسیبوالتهابگسترش

فلفلینعناعگیاهپودر%75/0سطحازاستفاده)،2000
ازحاصلنتایجهايمیانگینمقایسهازباشد.مفیددتوانمی
چنینمختلفتیمارهايبیندرSRBCعلیهباديآنتیتیتر

بهنسبتفلفلینعناعمختلفسطوحکهگرددمیاستنباط
درهاباديآنتیکاهشباعثچشمگیريطوربهشاهدتیمار
ایمنیسیستمتضعیفسببوSRBCژنآنتیمقابل
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میزانبیشترینمختلفتیمارهايبیندراست.شدههومورال
کمترینوپایه)(جیرهشاهدتیماربهمتعلقباديآنتیتیتر

پودرمختلفسطوحکنندهدریافتپرندگانبهمربوطمقدار
شدهمشخصتحقیقاینباموافقاست.فلفلینعناعگیاه
آشامیدنیآبدرنعناعاسانسازاستفادهکهاست

نداردایمنیپاسخبرتأثیريگوشتیهايجوجه
)Abdulkarimi et al., 2012 .(Nanekaraniهمکارانو
سهدرنعناععصارهمصرفکهکردندمشاهدهنیز)2012(

علیهباديآنتیتیتربرتأثیريلیتردرگرم6و4،2سطح
سندرگوشتیهايجوجهبرآنفوالنزاونیوکاسلویروس

و)2002(همکارانوIscanنداشت.روزگی24
Schuhmacherکهکردندگزارش)2003(همکارانو

نعناععصارهدرصد6/0و2/0،4/0سطوحازاستفاده
علیهباديآنتیتیتربرتأثیريآبدرمحلولفلفلی

آزمایشنتایجنداشت.نیوکاسلوبرونشیتهايبیماري
باديآنتیتیتردرداريمعنیتفاوتکهدادنشانيدیگر
فلفلینعناععصارهکنندهدریافتپرندگانبیننیوکاسلعلیه

آبدرفلفلینعناععصارهکیلوگرمدرگرممیلی200(
گروهباغذایی)جیره%5/1(کنگرفرنگیبرگوآشامیدنی)

Fallah(نداشتوجودکنترل et al., ازتعداديالبته .)2013
گزارشنعناعتأثیربارابطهدررامخالفینتایجن امحقق
و همکاران Sabbaghi Dermianمثال،عنوانبهاند.کرده

فلفلینعناعپودر%3ازاستفادهکهکردندگزارش)2014(
سیستمبرداريمعنیتأثیرژاپنیهايبلدرچینجیرهدر

قرمزگلبولعلیهباديآنتیتولیدافزایشباهومورالایمنی
تکثیرآزمایشازحاصلنتایجداشت.)SRBC(گوسفندي
هالنفوسیتتکثیرافزایشدهندهنشان)MTT(لنفوسیتی

نشانواستفلفلینعناعگیاهپودرمختلفسطوحتوسط
زودبهوابستهصورتبهفلفلینعناعگیاهپودرکهدهدمی

ایننتایجباموافقشود.میهالنفوسیتتکثیرتشدیدموجب
کهکردندگزارش)Blumberg)2006و Mekay،تحقیق
ضدتومورضدویروسی،ضدمیکروبی،خاصیتنعناعاسانس

وBarbourهمچنیندارد.راایمنیسیستمکنندگیتعدیلو
Danker)2005(واکالیپتوساسانسکهکردندگزارش

گوشتیهايجوجهدررا عملکرديوایمنیهايپاسخنعناع
همکارانوIscanدادند.بهبودآنفوالنزابیماريبهشدهآلوده

گزارش)2003(همکارانوSchuhmacherو)2002(
دروسیعیضدمیکروبیاثراتداراينعناعروغنکهکردند
بخشد.میبهبودراایمنیپاسخوبودههاباکتريبرابر

پردهضخامتبرفلفلینعناعپودرتأثیرنتایجبهتوجهبا
توانمیSRBCتزریقبهپاسخدرژاپنیهايبلدرچینپاي

افزایشبافلفلینعناعگیاهپودرازاستفادهکهگرفتنتیجه
سببSRBCبهپاسخدرپاانگشتانبینپردهضخامت

وداروییگیاهانشود.میسلولیایمنیسیستمتقویت
رهاسازي،هاسیتلنفوتکثیرروشبهتوانندمیآنترکیبات

سببفاگوسیتوزوطبیعیهکشندسلولفعالیتها،سایتوکین
Ao(شوندایمنیعملکردشدنترفعال et al., 2011.(

افزایشباگیاهیهايعصارهکهاستشدهثابتهمچنین
رابدنایمنیپاسخ،هاسیتفاگوفعالیتوCویتامینفعالیت
Cook(دهندمیافزایش & Samman, باهمسو.)1996

(مرزه،داروییگیاهانمصرفآزمایش،ایننتایجتحقیقات
سببگوشتیهايجوجهجیرهدرسنجد)وفلفلینعناع

هايسلولتعدادافزایشواولیهایمنیهايپاسخافزایش
هايگلبولتزریقبهپاسخدرباديآنتیپاسخوباديآنتی
ایمنیسیستمتقویتطریقاز)SRBC(گوسفندخونقرمز
Finch(شودمیبدن & Turner, Lavina؛ 1996 et al.,

2009.(MekayBlumberg)2006(اسانسکهدادندنشان
ضدباکتریایی،خاصیتتوجهیقابلصورتبهنعناع

سیستمبهبودموجبوداردضدتوموريوضدویروسی
ونعناعاسانسکهکردبیان)Awaad)2010شود.میایمنی

.دکنمیترقويهاجوجهدرراسلولیایمنیاکالیپتوس
BوTهايلنفوسیتتوسطاکتسابیایمنیهايپاسخ

صورتبهعمدتاًاکتسابیایمنیهايپاسخ.دشونمیایجاد
هايپاسختقویتکنند.میعملیکدیگرمتقابلبازويدو

سلولیایمنیهايپاسختضعیفموجبهومورالایمنی
Abbas(شودمی et al., شدهانجاممطالعاتبراساس.)2014

اثردرTهايلنفوسیتاستممکنکهاستشدهمشخص
شوند.تبدیلاصلیدو دستهبهعفونیعاملیکبابرخورد
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باشند.میTH2وTH1هايلنفوسیتشاملدستهدواین
وشدهسلولیهايپاسخایجادموجبTH1هايلنفوسیت

قبیلازسلولیداخلهايباکتريها،ویروسعلیهدفاعدر
بازياساسینقشعفونیوالتهابیهايعفونتوتومورها

Abbas(کندمی et al., بهعمدتاTH2ًهايپاسخ.)2014
،کندمیکمکهاباديآنتیتولیدبرايBهايلنفوسیت
وIgEواسطهباهايواکنشهاسلولاینهمچنین

تحریکانگلیهايعفونتحذفبرايرا هاائوزینوفیل
Abbas(کنندمی et al., دوصورتبهردهدواین،)2014

یکیتضعیفموجبیکیتقویتیعنی،کنندمیعملطرفه
لنفوسیتتکثیرآزمایشازحاصلیجنتا.دشومیدیگر

)MTT(وابستهصورتبهفلفلینعناعگیاهپودرکهدادنشان
بهتوجهباشد.هالنفوسیتتکثیرتشدیدموجبسطحبه

SRBCعلیهباديآنتیسنجشآزمایشنتایجاینکه

بنابراین،استباديآنتیتیترسطحکاهشدهندهنشان
شدهمشاهدهلنفوسیتیتکثیرکهکردگیرينتیجهتوانمی

طوربهراستاهمیندراست.TH1ردهبهمربوطعمدتاً
حساسیت(ازدیادDTHآزمایشنتایجتوجهیجالب

پردهضخامتافزایشکهداردآنازتیاحکتأخیري)
گیاهپودرتوسطسطوحبهوابستهصورتبهپاانگشتان

نتیجهایجادشدهتورمDTHآزمایشدراست.فلفلینعناع
Abbas(استTH1هايلنفوسیتوماکروفاژهاهمکاري et

al., تشدیدازتیاحکماقبلیتئوريبنابراین.)2014
تأییدزیاديحدودتاکهدارد TH1هايسلولفعالیت

سلولیایمنیهايپاسختقویتبهتوجهبابنابراینگردد.می
استفادهکهکردتوصیهتوانمیفلفلی،نعناعگیاهپودرتوسط
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Abstract
This study aimed to investigate the effects of different levels of peppermint (Mentha piperita L.)

powder on performance, carcass characteristics and immune system of Japanese quail. For this
purpose, 200 one-day-old quail chicks were used in a completely randomized design with four
treatments and five replicates and 10 birds per replicate. The experimental treatments consisted
of four levels of peppermint (0.0, 0.25, 0.5 and 0.75%). The consumption of 0.5 and 0.75%
peppermint powder significantly reduced the severity of respiratory burst (P<0.01). No effects
of experimental treatments were observed for heterophil, lymphocyte, heterophil to lymphocyte
ratio and monocyte counts (P>0.05). Different levels of peppermint powder caused to decreased
antibody production against SRBC and humoral immune suppression (P<0.01). In addition,
different levels of peppermint powder enhanced the cellular immune system through increased
lymphocyte proliferation and significant increase in the thickness of the membrane between the
toes in response to SRBC injection (P<0.01). The results of this experiment showed that the
consumption of peppermint powder had no effect on performance of Japanese quail during
different weeks and whole the experimental period (P>0.05). Moreover, there were no
significant differences between the treatments for carcass characteristics, internal organ weights
and length and weight of different parts of the intestine (P>0.05). Thus, according to
enhancement of cellular immune responses by peppermint powder, the use of peppermint
powder is recommended during the viral illness (such as Newcastle, bronchitis and influenza) or
intracellular parasite infection (such as coccidiosis).
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