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 چکیده 

و های آشامیدنی به روش الکتوفید کیوتیسبزقبا و پروبمجرای گوارشی  انتروکوکوس فاسیوم جدایه اثرات ارزیابی به منظور

شناسی ژژنوم کور و ریختپاسخ ایمنی، جمعیت میکروبی روده ،یهای خونفراسنجه، الشه اتیخصوص ،بر عملکرد افشانه

ی تصادف در قالب طرح کامالً ماریت 7پن و  35در  یطور تصادفب روزه سهقطعه بلدرچین  420تعداد  ،وایتباب بلدرچین

+ آشامیدنی الکتوفید، افشانهآشامیدنی الکتوفید، ، الکتوفید روی پرنده نهافشا، اهدش. تیمارهای آزمایشی شامل ندتوزیع شد

. بود EF افشانهآشامیدنی+، EF( روی پرنده، آشامیدنی EFدستگاه گوارش سبزقبا ) انتروکوکوس فاسیومباکتری  افشانه

 افشانه توامان افزودن .استفاده شدآشامیدنی و افشانهجهت  24 و 10، 1باکتری در روزهای  CFU1110×1محلول حاوی از

بلدرچین ( 84/307برابر در 67/395)ن بدن زو افزایش و( 51/2دربرابر  71/2) FCRکاهش باعث  الکتوفید یا EFآشامیدنی و

قرار نگرفت درصد چربی بطنی در  EFولی مصرف خوراک و اجزای الشه تحت تأثیر پروبیوتیک یا  (>05/0P)گردید

افزودن . درصد( 234/1دربرابر  725/0) تر بودپاییندر مقایسه با شاهد  EFوآشامیدنی  افشانهکننده توامان دریافتبلدرچین 

EF باعث کاهش کلسترول  الکتوفید یا(دربرابر  249mg/dl342) ،LDL (211  دربرابرmg/dl148)، در  173) گلیسریدتری

 16/96)خون  HDLغلطت  و افزایش( U/l192ر دربراب 256) آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز فعالیت ،(mg/dl268برابر 

. (>05/0P)شد( 66/6دربرابر  33/9)SRBCعلیه باعث بهبود پاسخ ایمنی در هر دو روش  EF.گردید( mg/dl44/67دربرابر 

ریخت شناسی ژژنوم گردید. بنابراین، افزودن  بهبود کور وجمعیت الکتوباسیلی روده افزایشهر دو باعث EFالکتوفید و 

آشامیدنی باعث بهبود عملکرد، جمعیت  های توامان افشانه والکتوفید به روشسبزقبا ومجرای گوارشی  وکوکوس فاسیومانتر

 گردد.می کلسترول خون، کاهش چربی بطنی و پاسخ ایمنی ،میکروبی سکوم، ریخت شناسی ژژنوم

 وایتباب، بلدرچین چربی بطنی عیار پادتن، ،های کبدیکلسترول، آنزیمکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه

میلیارد نفر عبور کرده است  5/7جمعیت جهان در قرن اخیر بسرعت در حال افزایش است بطوری که جمعیت جهان از مرز 

و تقاضا برای تامین منابع پروتئینی بویژه پروتئین حیوانی رویه افزایشی دارد. از طرف دیگر، در میان منابع پروتئین حیوانی، 

وست طیور و ماهی بدلیل داشتن کلسترول و چربی کمتر و سالمتی باالتر از اهمیت بیشتری پروتئین سفید یعنی گ
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برخوردارند. بلدرچنی بعنوان یکی از پرندگان مورد توجه در جهت تولید گوشت سفید است در چند دهه گذشته توجه به 

کشورهای درحال توسعه، اهمیت پرورش بلدرچین، به عنوان یک راه حل جهت تخفیف شدت کمبود پروتئین، بویژه در 

و 2هاوخانواده قرقاول 1که از لحاظ جانور شناسی به راسته مرغانلدرچین کوچکترین گونه مرغی است بای یافته است. ویژه

های منحصر به فرد خود توانست تعلق دارد. بلدرچین بدلیل داشتن ویژگی 4و به گونه بلدرچین  3زیر خانواده مرغان مزرعه

در بخش تولید و مصرف به جایگاه مهمی دست یابد. هم اکنون پرورش بلدرچین به عنوان صنعتی سود آور و پر خیلی زود 

(. گوشت 3بازده در سراسر جهان شناخته شده است که انرا به یکی از پرطرفدارترین محصوالت غذایی تبدیل نموده است )

گوشتی برخوردار است لذا تقاضا برای آن روند افزایشی  بلدرچین از کلسترول و چربی کمتری در مقایسه با گوشت جوجه

  (.3)دارد

با توجه به ضرورت توسعه پرورش بلدرچین، توجه به ترکیبات محرک رشد در پرورش این پرنده از اهمیت باالیی برخوردار 

ها روبیوتیکاست. یکی از این ترکیبات محرک رشد مورد توجه در صنعت پرورش طیور، ترکیبات پروبیوتیکی است. پ

های موجود، بلکه با ایجاد و یا تقویت ای هستند که نه از طریق نابود سازی میکروارگانیسمهای زندهمیکروارگانسیم

طیور و انسان را فراهم های مفید موجود در دستگاه گوارش موجبات حفظ سالمتی و یا افزایش میزان رشد در میکروارگانیسم

ها نه تنها به عنوان محرک رشد بلکه برای تحریک دستگاه گوارش و پیشگیری از ابتال به (. پروبیوتیک14، 7آورند )می

های هدف کنترل میکروارگانیزمبرای رسیدن به دو  هاپروبیوتیکاستفاده از . (8( شوندها به کار گرفته میبسیاری از بیماری

(. 7) گیرددستگاه گوارش صورت می سودمند هاینیزمو باال بردن میکروارگا (فرمسالمونال و کلی)از قبیل زا بیماری

های مختلف و نمایند دارای مکانیسمها علی رغم عوامل میکروبی سنتتیک که از یک روش اثر خود را اعمال میپروبیوتیک

 برای زیادی ادیپیشنه هایرا برای میزبان چند برابر نموده است. مکانیسم هاباشند که تاثیر پذیری و دوام اثر آنمتنوعی می

 هاباکتری که فرآیندهایی کلیه مجموع. دارد وجود گوارشی اختالالت برابر در میزبان محافظت در هاپروبیوتیک توانایی توجیه

. شدمی نامیده شدن کولونیزه برابر در مقاومت کنندمی مهار بدن در را باکتریایی هایگونه سایر شدن کونولیزه آن طریق از

 شناخته بزرگ روده در پاتوژن هایباکتری شدن کولونیزه برابر در مقاومت عوامل عنوان به بیفیدوباکتریا لفمخت هایگونه

از  استفاده .(4) کند مهار متفاوتی هایمکانیسم با را مختلف هایپاتوژن است ممکن پروبیوتیکی باکتری یک(. 14اند )شده

های بدو تولد باعث بهبود عملکرد پرنده در پایان زریق درون کلوآکی جوجههای افشانه، تلقیح دهانی یا تپروبیوتیک به روش

؛ 8دوره پرورش گردید، از طرف دیگر بر ریخت شناسی روده باریک از جمله ارتفاع پرز و عمق کریپت اثر مثبت گذاشت )

23) . 

گونه باکتریایی غالب  در سبز قبا،. است Coracias garrulus نام علمی با European Roller یاسبزقبا کالغ مانند پرنده 

توزیع وسیع در  اسید الکتیکی با های اصلی باکتری. انتروکوکسی از جنس(1) است انتروکوکسی فاسیوم مجرای گوارشی

های بازدارندة رشد مثل اسیدیته، نمک، خشکی، حرارت و مواد طبیعت است که ماندگاری و مقاومت آنها به فراسنجه

(. 15های اسید الکتیکی است )ی کننده دلیل اصلی فراوانی بیشتر آن در مقایسه با سایر باکتریشیمیایی ضد عفون

 درصد 5/6باشند و از توانایی رشد در محیط حاوی می منفی کاتاالز و مثبت های شیمیائی گرمبه لحاظ ویژگی هاانتروکوکسی

 محسوب انسان جمله از خونگرم روده حیوانات طبیعی فلور هاباکتری برخوردارند. این صفراوی امالح درصد 40 و نمک

سبزقبا و مجرای گوارشی  انتروکوکوس فاسیوم اثراستفاده از جدایه ارزیابیبنابراین هدف مطالعه حاضر  (21شوند )می

                                                           
1 Galliformes 
2 Phasiandas 
3 Perdicinae 
4 Coturnix  



سخ پا ،های بیوشیمیایی خون، فراسنجهالشه اتیخصوص ،بر عملکردهای آشامیدنی و افشانه به روش الکتوفید کیوتیپروب

 .بود وایتباب بلدرچین ، جمعیت میکروبی روده کور و ریخت شناسی ژژنومایمنی

 

 هامواد و روش

الکتوفید ساخت شرکت تک ژن با نام پروبیوتیک تجاری در این آزمایش از  سبزقبا: انتروکوکوس فاسیومتهیه باکتری 

اسیلوس اسیدوفیلوس، الکتوباسیلوس کازئی، الکتوبهای غالب این پروبیوتیک . باکتریاستفاده شدزیست کشور ایران 

هستند. در این آزمایش جهت تهیه انتروکوکوس مجرای گوارشی سبزقبا، نمونه  بیفدوباکتریوم و انتروکوکوس فاسیوم

قطعه پرنده سبزقبا از منطقه سربیشه استان خراسان جنوبی تهیه و سپس روی محیط کشت آگار کانت  5محتویات روده تعداد 

 محیط تهیه برایسبزقبا استفاده شد. پرنده های اسید دوست روده جهت تکثیر باکتریآگار MRSمحیط  سپس ازردید. تکثیر گ

روی  مخلوط و آب لیتر یک آگار در MRSکشت  محیط از گرم 55 کشت، محیط سازنده شرکت راهنمایطبق توصیه  کشت

سپس دقیقه جوشانیده شد.  2لول شفاف شد و حدود شعله همزده شد تا زمانی که کل محیط کشت در آب مقطر حل و مح

ارلن، محیط کشت روی  پس از سرد شدن گردید واتوکال oC121دقیقه در دمای  15به مدت  حاوی محیط کشت ارلن

در  هاتیپل ها کشیده شدبا استفاده از لوپ محتویات روده گونه سبزقبا روی پلیت و کشت باکتری ریخته دیش جهتپتری

تا  (16) شد نگهداریساعت داخل انکوباتور  24ها( به مدت تیبه پل 2COگاز )تزریق  oC37هوازی در دمای شرایط بی

پس از اینکه باکتری رشد کرد جداسازی و به  مجرای گوارشی سبز قبا به خوبی رشد نماید. انتروکوکوس فاسیومباکتری 

 همین روش تکثیر یافت و در اختیار جوجه ها قرار  گرفت.

 یطور تصادفو به هیته)مخلوطی از هر دو جنس( روزه  سه باب وایت نیقطعه جوجه بلدرچ 420تعداد  :اییش مزرعهآزما

این آزمایش در تکرار بود.  5 یدارا ماریشد و هر ت عیتوزقطعه جوجه در هر واحد آزمایشی(  11) یشیواحد آزما 35در 

پروبیوتیک الکتوفید روی پرنده؛ پروبیوتیک  افشانهامل شاهد؛ تیمارهای آزمایشی ش اجرا شد قالب طرح کامالً تصادفی

مجرای  انتروکوکوس فاسیومجدایه باکتری  افشانهو آشامیدنی؛  افشانهالکتوفید به روش آشامیدنی؛ پروبیوتیک الکتوفید 

ایه باکتری و جد مجرای گوارشی سبزقبا به روش آشامیدنی انتروکوکوس فاسیوم؛ جدایه باکتری (SE) گوارشی سبزقبا

محلول مورد استفاده در هر غلظت باکتری در بود.  افشانهمجرای گوارشی سبزقبا به روش آشامیدنی و  انتروکوکوس فاسیوم

به آب  روش آشامیدنیدر  24و  10روزهای اول، در . محلول مورد نظر بود CFU 1110×1 برابرو آشامیدنی  افشانهدو روش 

و  نیپروتئ ،یسطح مشابه انرژ یدارا هاتمام جیره .شد افشانه ون ظرف توزین روی پرندهدر در در افشانهو در روش  پرنده

ها در قالب جیرهتنظیم شد.  UFFDA(، توسط نرم افزار NRC, 1994اساس ترکیب شیمیایی اجزای جیره )ند. ودب یمواد مغذ

آب و خوراک (. 1تنظیم گردید )جدول روزگی( 25-38روزگی( و پایانی ) 11-24روزگی(، رشد ) 1-10سه جیره آغازین )

ای های هر پن بصورت دورهوزن بدن و مصرف خوراک جوجه .ها قرار گرفتبلدرچین جوجه اریبه صورت نامحدود در اخت

ای محاسبه شد. برای محاسبه مصرف خوراک و ضریب و مقدار ضریب تبدیل خوراک نیز بصورت دوره رکوردبرداری شد

 ورد توجه قرار گرفت.تبدیل، شاخص روز مرغ م

گردید پس از کشتار، اجزاء الشه تفکیک و توزین گردید.  گیری خون کشتار و آزمایشی واحد هر از پرنده دو ،38 روز در

های مختلف روده باریک، پس از وزن نسبی اجزای الشه در برابر وزن زنده محاسبه گردید. به منظور تعیین طول نسبی بخش

گیری و سپس بر وزن زنده پرنده تقسیم سانت( طول روده اندازه100، ژژنوم و ایلئوم، با خط کش )ذبح و جداسازی دوازدهه

 و وزن نسبی آن بخش محاسبه گردید.



روزگی به دو  32و  25در سن   cc5/0(، میزان 1SRBCبرای تعیین عیار پادتن علیه گلبول قرمز گوسفندی ) پاسخ ایمنی:

ها گیری به عمل آمد و سرم نمونهروزگی(، از طریق کشتار خون 38روز بعد ) 6بال تزریق و  پرنده از هر تکرار از طریق ورید

 پادتندور در دقیقه جداسازی گردید و با استفاده از روش هماگلوتیناسیون، عیا  2500دقیقه با  10پس از سانتریفیوژ به مدت 

  (.19) دیدیری گرگاندازه SRBCبر ضد  IgMو IgGو عیار  SRBCتام بر ضد 

های خون حاوی ماده انتخاب، توزین و ذبح شد جهت تهیه پالسما، نمونه 38دو قطعه پرنده در روز  های خونی:فراسنجه

فریز شد.  -Co 20در  هانمونهدور در دقیقه سانتریفوژ گردید و پس از تهیه  2500دقیقه با سرعت  10ضد انعقاد به مدت 

های کبدی آالنین میزان فعالیت آنزیم، پروتئین تام، LDL-C ،HDL-C، تری گلیسرید، های خونی شامل، کلسترولفراسنجه

های )ساخت ایتالیا( و کیت 200 توسط دستگاه اتوآناالیزر جسان چم مدلآمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز 

 آزمایشگاهی شرکت پارس آزمون تعیین شد.

 استفاده در تغذیه بلدرچین باب وایتهای آزمایشی مورد . ترکیب جیره1جدول 
 پایانی رشد آغازین  )%( ماده خوراکی

 81/58 49/56 36/53  ذرت

 72/35 57/38 66/39  کنجاله سویا

 00/0 00/0 99/2  پودر ماهی

 99/2 50/2 87/1  روغن

 45/0 52/0 86/0  فسفات کلسیم دی

 32/1 21/1 21/1  کربنات

 25/0 25/0 25/0  *مکمل ویتامینه

 25/0 25/0 25/0  **مکمل معدنی

 20/0 20/0 30/0  نمک 

     ترکیب شیمیائی محاسبه شده

 3100 3050 3000  انرژی قابل متابولیسم )کیلوکالری در کیلوگرم(

 20 22 24  پروتئین خام )درصد(

 41/5 84/4 16/4  چربی )درصد(

 70/0 70/0 81/0  کلسیم )درصد(

 28/0 30/0 32/0  فسفر )درصد(

 634/0 668/0 736/0  متیونین+سیستئین )درصد(

 188/1 266/1 431/1  لیزین )درصد(

گرم میلی E ،2000گرم ویتامین میلی D ،14400واحد ویتامین  A ،72000واحد ویتامین  4400000گوشتی حاوی * هر کیلوگرم مکمل ویتامینه مرغ

گرم نیاسین، میلی 12160گرم اسید پانتوتنیک، میلی 4896گرم ریبوفالوین، میلی C ،3000گرم ویتامین میلی 612گرم کوباالمین، میلی K ،640ویتامین 

 گرم پیریدوکسین. میلی 612

گرم  8گرم کبالت و میلی 190گرم ید، میلی 640گرم مس،  8گرم روی،  8/33گرم منگنز،  5/64گوشتی حاوی ** هر کیلوگرم مکمل معدنی مرغ

 سلنیوم.
 

 

                                                           
1 -Sheep red blood cell 



قطعه  2کشتار شده ) بلدرچینی میانی ژژنوم متری از ناحیهبرای این منظور، قطعه یک سانتی :باریک روده شناسیریخت

توسط دستگاه  سپس  ت شد.یبتثدرصد  10پرنده از هر تکرار(  برداشته و پس از شستشو با محلول سالین، در محلول فرمالین 

، آلمان( مجهز به ساعت خودکار برقی پاساژ )آبگیری، شفاف سازی 1020Leica, TPهیستوکینت )هیستوکینت مدل  خودکار

هایی ها، برشگیری و سردشدن قالبشد. پس از قالب ها انجامگیری نمونهقالب گیری(و آغشته نمودن به پارافین جهت قالب

یه شد بعد از آبگیری و زدودن پارافین ، آلمان( ته1512مدل  ,Leitz, leisaمیکرومتر توسط دستگاه میکروتوم ) 7به ضخامت 

ها در محلول هماتوکسیلین فرو برده شد و بعد از تثبیت رنگ، جهت ها؛ المگذاری المتوسط گزیلل و الکل اتیلیک و شماره

های رنگ شده، مورد آبگیری و خشک ها در ظرف حاوی ائوزین قرار داده شد سپس نمونهرنگ آمیزی سیتوپالسم، الم

برداری متصل به کامپیوتر از عدسی چشمی مدرج میکروسکوپ اولیمپوس دارای دوربین عکس(. 25ار گرفت )نمودن قر

های مختلف ژژنوم شامل طول و عرض فراسنجه، اولیمپوس، آمریکا( برای رکوردبرداری از CX31)میکروسکوپ اولیمپوس 

نقطه جداگانه از هر فراسنجه محاسبه و  5میانگین  شد. جهت کاهش خطای اندازه گیری، استفادهپرزها و عمق کریپت توسط 

 در ضریب عدسی شیئی ضرب گردید. همچنین نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت محاسبه گردید.

از هر های استریل قرار گرفت : در زمان کشتار، محتویات روده کور برداشته و در میکروتیوپجمعیت میکروبی روده کور

 نمونه مدفوع برداشته و پس از چند مرحله رقیق سازی در شرایط کامال استریل روی محیطگرم  1/0میکروتیوپ مقدار 

 برای مناسب کشت محیط)آگار  MRS ،(سالمونال و اشرشیاکلی هایباکتری برای مناسب کشت محیط) های مک کانکیکشت

 آن سازنده کارخانه دستورالعمل بقط( هامیکروب کل رشد برای مناسب کشت محیط) کانتآگار و( اسیدالکتیک هایباکتری

 . ( 16)کشت گردید 

 لیپس از تبد زین یو نسب یدرصد یهادادهوارد و دسته بندی شد.  Excel افزارنرم در آزمایش از آمده بدست هایهداد

 و ورد تجزیهو م منتقل SASپس از آن داده ها برای تجزیه آماری به نرم افزار  قرار گرفتند. یآمار هیمورد تجز نوسیآرکس

 بدست هایمیانگین و شد انجام( GLM) عمومی خطی (1مدل ) رویهاز  استفاده با هاداده آماری گرفت. تجزیه قرار تحلیل

 گرفت. قرار مقایسه مورد 05/0 احتمال سطح با توکی آزمون توسط آمده

  ijk+ £ j= µ + T ijkY         : 1مدل شماره 

 آزمایش خطای: £ij : اثر پروبیوتیکiTها داده میانگین: µ اهدهمقدار هر مش ijY ه در این مدلک

 

 نتایج و بحث

مجرای گوارشی سبزقبا و  انتروکوس فاسیومهای افشانه و آشامیدنی جدایه باکتری های مرتبط با تاثیر استفاده از روشداده

 انتروکوکتوس فاستیوم  ستتفاده از جدایته   اارائه شده است.  2پروبیوتیک تجاری بر عملکرد در بلدرچین باب وایت در جدول 

داری بر افزایش وزن بدن مجرای گوارشی سبزقبا و پروبیوتیک الکتوفید و روش مورد استفاده )آشامیدنی یا اسپری( تأثیر معنی

های باب وایت نشتان داد بتاالترین وزن بتدن در روش توامتان افشتانه و آشتامیدنی       و ضریب تبدیل خوراک جوجه بلدرچین

جدایته  افشانه پروبیوتیک تجتاری یتا    .(>05/0P)شاهد بود در مقایسه باانتروکوس فاسیوم جدایه باکتری وتیک تجاری یا پروبی

کته در روش  داری بر ضریب تبدیل خوراک در مقایسه با شاهد نداشتند در حتالی به تنهایی اثر معنی انتروکوس فاسیومباکتری 

داری نشان داد عالوه بر این روش توامان افشانه و آشامیدنی شاهد کاهش معنی آشامیدنی، ضریب تبدیل خوراک در مقایسه با

کمتتترین مقتتدار ضتتریب تبتتدیل را در مقایستته بتتا شتتاهد دارا   انتروکتتوس فاستتیومجدایتته بتتاکتری پروبیوتیتتک تجتتاری یتتا 



زاده و در تحقیقی هاشتم   ها تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت.مصرف خوراک در هیچ یک از دوره .(>05/0P)بودند

تفاده از پروبیوتیتک در بتدو تولتد جوجته شتامل تزریتق درون       ست های مختلف ا( گزارش نمودند در میان روش11همکاران )

های دریافتت کننتده پروبیوتیتک بته روش تلقتیح کلتوآکی و       مرغی، تلقیح کلوآکی، گاواژ دهانی، افشانه، وزن بدن جوجهتخم

تر بود ولی قایسه با شاهد باالتر بود ضریب تبدیل نیز در هیمن دو گروه در مقایسه با شاهد پایینتزریق درون تخم مرغی در م

 و ( گزارش نمودند وزن بدنی و ضریب تبدیل در روش گاواژ دهانی در مقایسه بتا شتاهد بهبتود یافتت    22سیفی و همکاران )

جتو  و  مظفتری قلته  وزن بتدن بلتدرچین نداشتت.     داری بر مصرف خوراک، ضریب تبدیل خوراک وتلقیح کلواکی اثر معنی

که د بطورینسبت به افزودن آن به خوراک دار گزارش نمودند که افزودن پروبیوتیک به روش افشانه اثر بهتری (18)همکاران 

ی تتر در مقایسته بتا روش ختوراک    های دریافت کننده به روش افشانه دارای افزایش وزن باالتر و ضریب تبدیل  پتایین جوجه

در . (5) بتاالتر از شتاهد بتود    الکتوکوکتوس الکتتیس  های تغذیه شتده بتا   وزن بدن بلدرچینبطور مشابه گزارش شد داشتند. 

هتا  ها ممکن است بدلیل بازچرخ اضتافی متواد مغتذی توستط بتاکتری     ها در جیرهصورت استفاده از سطوح باالی پروبیوتیک

( گتزارش  13. جهانبتانی و همکتاران )  (17)ان مصرف خوراک کتاهش یابتد  بخشی از مواد مغذی هدر بروند و در نتیجه راندم

مجرای گوارشی سبزقبا و الکتوفید بته جیتره جوجته گوشتتی  در روش توامتان افشتانه و         انتروکوس فاسیومنمودند افزودن 

زارش شده است های پیشین گآشامیدنی اثر مثبت بیشتری بر وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک داشت.  در بسیاری از پژوهش

ها از طریق تغییر جمعیت میکروبی مجترای گوارشتی   بطور کلی پروبیوتیک(. 22؛ 13پروبیوتیک بر مصرف خوراک اثر ندارد )

شوند ولی هنوز روش پذیرفته شتده قطعتی بترای    دمان مصرف خوراک میباعث افزایش جمعیت میکروبی مفید و افزایش ران

 های مختلف در مطالعات، نتایج متنوعی را در پی داشته است.ده از آن به روشاین موضوع گزارش نشده است چون استفا

 وایتمجرای گوارشی سبزقبا و پروبیوتیک تجاری بر عملکرد در بلدرچین باب انتروکوس فاسیومتاثیر جدایه باکتری  -2جدول

 مصرف خوراک )گرم( وزن بدن )گرم( تیمار
ضریب تبدیل 

 خوراک

267/84b 88/744 شاهد  2/71a 

285/10ab 27/758 باکتری اسید دوست افشانه  2/66ab 

294/73ab 75/762 یدنیدوست آشام دیاس یباکتر  2/58b 

311/67a 74/782 افشانهی و دنیدوست، آشام دیاس یباکتر  2/51b 

281/42b 18/743 پروبیوتیک تجاری افشانه  2/65ab 

296/09ab 72/761 پروبیوتیک تجاری آشامیدنی  2/57b 

302/52a 22/772       افشانهپروبیوتیک تجاری،آشامیدنی و   2/55b 

467/7 اشتباه معیار میانگین  65/10  024/0  

0134/0 سطح معنی داری  5423/0  0137/0  

 روزگی اسپری یا به آب آشامیدنی افزوده شد  24و  10، 1باکتری و الکتوفید در روزهای 
b،a :ها میدار بین آنهر ستون، نشان دهنده اختالف معنی هایوجود حروف نامشابه روی میانگین( 05/0باشد>P.) 

 

 

 



پانکراس( تحت  های داخلی )طحال ووزن نسبی اجزای الشه شامل وزن نسبی ران، سینه، و وزن نسبی اندام :اجزای الشه

درصد چربی بطنی در   (3)جدول  ت قرار نگرف الکتوفید مجرای گوارشی سبزقبا یا پروبیوتیک انتروکوس فاسیومتأثیر باکتری 

درصد چربی بطنی بر داری معنی اثرهر چند پروبیوتیک تجاری  تر بودبلدرچین تغذیه شده با باکتری اسید دوست پایین

یا  انتروکوس فاسیوموزن نسبی بورس فابرسیوس نیز فقط در پرندگان دریافت کننده توامان افشانه و آشامیدنی  نداشت.

داری در درصد بورس فابرسیوس با شاهد . در سایر تیمارها اختالف معنی(>05/0Pتوفید  باالتر از شاهد بود)پروبیوتیک الک

گزارش کردند افزودن باکتری اسید دوست دستگاه گوارش گونه سبز قبا  (13جهانبانی و همکاران )بطور مشابه مشاهده نشد. 

های درصد چربی بطنی جوجهشه بجز چربی بطنی تأثیر ندارد ولی بر وزن نسبی اجزای الو یا پروبیوتیک تجاری الکتوفید 

داری بر افزودن پروبیوتیک اثر معنی.  در مطالعات دیگر نیز نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد که با را کاهش داد گوشتی

پدیوکوکوس مانند های پروبیوتیکی گزارش نمودند افزودن باکتری (5)بذرافشان و همکاران  (.23اجزای الشه نداشت )

درصد چربی بطنی بدلیل اهمیتی که داری بازده الشه را کاهش داد. بطور معنی الکتوکوکوس الکتیسدر مقایسه با با  الکتیس

ها بر سالمتی از طرف دیگر با توجه به تأثیر چربی در سالمتی و بازار پسندی گوشت دارد از اهمیت باالیی برخوردار است

تواند بر سالمتی حیوان اثر مثبتی داشته باشد. درصد بورس تر باشد میه درصد چربی بطنی پایینانسان و پرنده، هر چ

یا پروبیوتیک الکتوفید افزایش  انتروکوس فاسیومهای دریافت کننده توامان آشامیدنی و افشانه باکتری فابرسیوس نیز در پرنده

 . (12ود سامانه ایمنی پرنده است )دهنده بهبیافت هر چه درصد این اندام باالتر باشد نشان

 

 

 38ایلئوم در  و دوازدهه طول نسبی شامل متر بر کیلوگرم وزن بدن(طول نسبی روده باریک )سانتی: روده باریکطول نسبی 

 باکترینسبی ژژنوم در تیمار دریافت کننده  ولی طول( 4های آزمایشی قرار نگرفت )جدول روزگی تحت تأثیر جیره

( گزارش نمودند طول دوازدهه تحت تأثیر پروبیوتیک 22و همکاران ) یسیفبیشترین بود.  و پروبیوتیک تروکوکوس فاسیومان

اجزای الشه  وزن نسبیبر  الکتوفیدتاثیر جدایه باکتری انتروکوس فاسیوم مجرای گوارشی سبزقبا و پروبیوتیک  -3جدول

 روزگی( 38) بلدرچین باب وایت)نسبتی از وزن زنده( 

چربی   بورس طحال  پانکراس

 بطنی

راندمان   سینه ران

  الشه

 تیمار

167/0  124/0  0/062b 1/234a 03/15 11/21 54/56 شاهد 

172/0  122/0  0/065b 0/952ab 29/15 61/21 45/56 باکتری اسید دوست افشانه 

174/0  125/0  0/069ab 0/842b 07/16 97/21 32/56 یدنیدوست آشام دیاس یباکتر 

175/0  129/0  0/078a 0/725b 63/15 53/22 27/58 افشانهو  یدنیدوست، آشام دیاس یباکتر 

169/0  124/0  0/063b 0/992ab 77/15 91/20 06/56 پروبیوتیک تجاری افشانه 

171/0  127/0  0/066ab 0/954ab 94/15 85/21 83/55 پروبیوتیک تجاری آشامیدنی 

173/0  126/0  0/072a 0/912ab 62/15 83/21 56/55  افشانهپروبیوتیک تجاری،آشامیدنی و       

0054/0  0012/0  0136/0  124/0  اشتباه معیار میانگین 821/1 3244/0 6064/0 

5264/0  6537/0  0459/0  0024/0  سطح معنی داری 362/0 5654/0 6953/0 

 روزگی اسپری یا به آب آشامیدنی افزوده شد  24و  10، 1باکتری و الکتوفید در روزهای 
b،a :ها میدار بین آنالف معنیهای هر ستون، نشان دهنده اختوجود حروف نامشابه روی میانگین( 05/0باشد>P.) 



و های دریافت کننده پروبیوتیک به روش گاواژ دهانی و کلوآکی بیشتر از شاهد بود قرار نگرفت ولی طول ایلئوم در جوجه

 .(23) های پیشین همخوانی داردانه کمترین مقدار را نشان داد. این نتایج با یافتهدر تیماردریافت کننده الکتوفید به صورت افش

بنابر گزارشات پیشین هر چه طول نسبی مجرای روده باریک بزرگتر باشد فرصت مناسب برای گوارش پذیری و جذب مواد 

نهایتا وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک را تواند راندمان جذب را تحت تأثیر قرار داده و یابد بنابراین میمغذی افزایش می

 تحت تأثیر قرار دهد.

 

تاثیر جدایه باکتری انتروکوس فاسیوم مجرای گوارشی سبزقبا و پروبیوتیک الکتوفید بر طول نسبی اجزای روده  -4جدول

 متر بر کیلوگرم وزن زنده( در بلدرچین باب وایتباریک )سانتی

 ایلئوم میان روده )ژژنوم( دوازدهه تیمار

 b96/232 33/222 04/129 شاهد

 a12/307 11/266 25/135 باکتری اسید دوست افشانه

 a89/289 31/233 92/126 یدنیدوست آشام دیاس یباکتر

 a81/277 57/264 38/130 افشانهی و دنیدوست، آشام دیاس یباکتر

 a06/282 64/234 04/129 پروبیوتیک تجاری افشانه

 a05/283 86/225 97/144 میدنیپروبیوتیک تجاری آشا

 a56/277 27/262 43/123       افشانهپروبیوتیک تجاری،آشامیدنی و 

943/14 108/13 887/9 اشتباه معیار میانگین  

0134/0 8263/0 سطح معنی داری  522/0  

 روزگی اسپری یا به آب آشامیدنی افزوده شد  24و  10، 1باکتری و الکتوفید در روزهای 
b،a :ها میدار بین آنهای هر ستون، نشان دهنده اختالف معنیود حروف نامشابه روی میانگینوج( 05/0باشد>P.) 

 

ارائه شده است.  5باب وایت در جدول های ژژنوم بلدرچین شناسی ریخت های مربوط بهداده ریخت شناسی روده:

داری نشان نداد ولی عمق کریپت و آزمایشی تغییر معنیتحت تأثیر تیمارهای  تو نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپعرض پرز 

عمق کریپت و  سبزقبا یا پروبیوتیک به بلدرچین، انتروکوکوس فاسیومارتفاع پرز در شاهد کمترین بود و با افزودن باکتری 

ستفاده پروبیوتیک نیز تأثیر روش مورد ا  (18) . بطور مشابه مظفری قله جو  و همکاران(P>05/0) افزایش یافت پرز ارتفاع

در  .را بررسی نمودند در مطالعه مذکور، روش افشانه تأثیر بهتری بر ارتفاع پرز و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت داشت

دهد پروبیوتیک مورد های گوشتی نشان میاثر سطوح مختلف پروبیوتیک بر ریخت شناسی روده جوجه مطالعه دیگری،

 .(25روزگی گردید و عمق کریپت در ابتدای روده را کاهش داد ) 42ی روده در سن استفاده موجب افزایش طول پرزها

پروبیوتیک به روش گاواژ دهانی و یا تلقیح کلوآکی باعث افزایش ارتفاع ( گزارش نمودند استفاده از 22سیفی و همکاران )

آنزیمی روده بعنوان شاخص عملکرد روده شوند. تغییرات بافت شناسی و بترتیب در دوازدهه و ایلئوم می پرز و عمق کریپت

شود و هر چه ارتفاع پرزها و عمق کریپت بیشتر باشد بدلیل افزایش سطح جذب ایجاد شده باعث بهبود جذب شناخته می

های جذبی ها مولد  سلولیابد بدلیل آنکه کریپتشوند در مطالعات پیشین گزارش شده وقتی عمق کریپت افزایش میمی



اده از مواد و در نتیجه راندمان استف دارندفضا برای جذب مواد مغذی  نقش موثری بر جذب مواد مغذی و بهبودروده هستند 

 (. 20)یابد مغذی افزایش می

تاثیر جدایه باکتری انتروکوس فاسیوم مجرای گوارشی سبزقبا و پروبیوتیک الکتوفید بر ریخت شناسی ژژنوم در  -5جدول 

 بلدرچین باب وایت

 تیمار
 (Hارتفاع پرز )

 )میکرومتر(

 عرض پرز

 )میکرومتر(

 (C) عمق کریپت

 )میکرومتر(
  H:Cنسبت

402/2c 3/162 شاهد  142/6b 40/3  

525/0bc 6/157 باکتری اسید دوست افشانه  157/2a 34/3  

568/2ab 4/151 یدنیدوست آشام دیاس یباکتر  159/9a 55/3  

582/3a 9/143 افشانهی و دنیدوست، آشام دیاس یباکتر  166/8a 47/3  

501/6c 3/155 پروبیوتیک تجاری افشانه  154/0a 29/3  

522/4bc 2/149 پروبیوتیک تجاری آشامیدنی  158/5a 30/3  

542/3b 1/140       افشانهپروبیوتیک تجاری،آشامیدنی و   163/6a 31/3  

212/11 اشتباه معیار میانگین  532/7  108/6  943/0  

0263/0 سطح معنی داری  1241/0  0134/0  522/0  

H: Cنسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت : 

 روزگی اسپری یا به آب آشامیدنی افزوده شد  24و  10، 1باکتری و الکتوفید در روزهای 
b،a :ها میدار بین آنهای هر ستون، نشان دهنده اختالف معنیوجود حروف نامشابه روی میانگین( 05/0باشد>P.) 

 

نشان  باب وایتروده کور بلدرچین  یاثر تیمارهای آزمایشی بر جمعیت میکرب 6در جدول  روده کور:جمعیت میکروبی 

داری با تیمار شاهد نشان نداد هرچند ها در تیمارهای آزمایشی اختالف معنیفرمکلیباکتریایی تام وداده شده است. جمعیت 

جمعیت  .(P<05/0)بود حداقل وامان آشامیدنی و افشانهتبه صورت  انتروکوکوس فاسیومجدایه دریافت کننده  درتیمار

تواًمان افشانه و آشامیدنی در  آشامیدنی یا به صورت کننده جدایه انتروکوکوس فاسیومها در تیمار دریافت الکتوباسیلوس

آشامیدنی الکتوفید  ها در گروه دریافت کننده توامان افشانه وجمعیت الکتوباسیلوس .(P<05/0) مقایسه با شاهد افزایش یافت

( نیز گزارش نمودند افزودن جدایه 13. بطور مشابه جهانبانی و همکاران )(P<05/0)نیز در مقایسه با شاهد افزایش نشان داد

سبزقبا به جیره جوجه گوشتی باعث افزایش جمعیت الکتوباسیلوس روده کور گردید که با مطالعه انتروکوکوس فاسیوم 

 بلدرچین جیره در AD1الکتوباسیلوس یافته تخمیر پروبیوتیک جدید سویه افزودن دیگری مطالعه درحاضر همخوانی داشت. 

 شمار نیز هابلدرچین سکوم در شد مدفوع در انتروسیتی و الکتوباسیل و الکتیک اسید باکتری جمعیت افزایش باعث ژاپنی

ودند که افزودن پروبیوتیک به روش افشانه یا افشانه ( گزارش نم18جو و همکاران )مظفری قله .(24 ؛6) داد کاهش را ایکالی

ها گردید. این تغییر جمعیت میکروبی از های الکتوباسیلوس مجرای گوارشی جوجهو خوراکی باعث افزایش باکتری

و بهبود دهنده بهبود وضعیت جمعیت میکروبی در جهت افزایش کارایی مجرای گوارشی فرمی به الکتوباسیلی نشانکلی

 ط دستگاه گوارش در راستای افزایش راندمان گوارش و جذب مواد مغذی است. شرای

 



جمعیت میکروبی مجرای تاثیر جدایه باکتری انتروکوس فاسیوم مجرای گوارشی سبزقبا و پروبیوتیک الکتوفید بر  -6جدول

 در بلدرچین باب وایت (CFU 610روده کور ) گوارشی

 سالکتوباسیلو فرمکلی جمعیت تام تیمار

 b13/13 42/20 86/33 شاهد

 ab02/18 31/20 42/38 باکتری اسید دوست افشانه

 a2/21 41/18 86/39 یدنیدوست آشام دیاس یباکتر

 a4/22 03/16 39/38 افشانهی و دنیدوست، آشام دیاس یباکتر

 ab92/19 80/17 67/37 پروبیوتیک تجاری افشانه

 ab24/19 64/18 20/38 پروبیوتیک تجاری آشامیدنی

 a6/20 61/17 41/37       افشانهپروبیوتیک تجاری،آشامیدنی و 

15/2 731/2 03/4 اشتباه معیار میانگین  

221/0 سطح معنی داری  378/0  028/0  

 روزگی اسپری یا به آب آشامیدنی افزوده شد  24و  10، 1باکتری و الکتوفید در روزهای 
b،a :ها میدار بین آنهر ستون، نشان دهنده اختالف معنیهای وجود حروف نامشابه روی میانگین( 05/0باشد>P.) 

 

باعث کاهش  الکتوفید گوارش سبز قبا و پروبیوتیک تجاریمجرای  انتروکوس فاسیومافزودن : های بیوشیمیایی خونفراسنجه

و آشامیدنی  افشانهان ( و در روش توأم7گردید )جدول باب وایت گلیسرید خون بلدرچین و تری LDL، غلظت کلسترول

خون در HDLغلظت  .(P<05/0) مشاهده شد و تری گلیسرید LDL، باکتری اسید دوست کمترین غلظت کلسترول

این  .(P<05/0) افزایش یافت به روش آشامیدنی و توامان آشامیدنی و افشانه انتروکوس فاسیومدریافت کننده های جوجه

های گوشتی تغذیه شده با گلیسرید خون جوجهمبنی بر کاهش کلسترول و تری (13) ها با نتایج جهانبانی و همکارانیافته

افزودن باکتری اسید دوست دستگاه گوارش سبز قبا مطابقت دارد. در مطالعه حاضر غلظت پروتئین تام تحت تأثیر پروبیوتیک 

دریافت کننده مینوترانسفراز در بلدرچین های کبدی آسپارتات آیا باکتری اسید دوست قرار نگرفت ولی میزان فعالیت آنزیم

جهانبانی و همکاران  تر بود بطور مشابهپایین به روش توامان آشامیدنی و افشانه انتروکوس فاسیومپروبیوتیک الکتوفید یا 

 گزارش کردند افزودن باکتری اسید دوست دستگاه گوارش گونه سبز قبا و یا پروبیوتیک تجاری باعث کاهش کلسترول( 13)

گردد که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد. از آنجایی که کلسترول خون های گوشتی میهای کبدی جوجهو فعالیت آنزیم

گیرد از طرف دیگر برای سالمتی انسان و حیوان می تواند مضر باشد در بسیاری از مطالعات، تغییرات آن مور بررسی قرار می

های کبدی آسپارتات روقی نیز اثرگذار است. از طرف دیگر میزان فعالیت آنزیمع -های قلبیکلسترول بر بروز بیماری

ای برخوردارند و در صورت افزایش فعالیت آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز بعنوان نشانگر عملکرد کبد از اهمیت ویژه

 های مذکور کاهش یافت.میزان فعالیت آنزیم در این مطالعه (12) تواند نشان دهنده مختل شدن عملکرد کبد باشدها میآن

 

های بیوشیمیایی فراسنجه برتاثیر جدایه باکتری انتروکوس فاسیوم مجرای گوارشی سبزقبا و پروبیوتیک الکتوفید  -7جدول

 خون بلدرچین باب وایت
AST 
(U/l) 

 HDL  امپروتئین ت

(mg/dl) 

LDL  

(mg/dl) 
 تیمار گلیسریدتری کلسترول



 

ریافت کننده های ددر پرنده SRBCبر ضد  Mو  Gهای و عیار ایمنوگلوبولین SRBCعیار پادتن بر ضد  ایمنی:پاسخ 

مجرای  انتروکوکوس فاسیومارائه شده است. افزودن  8مجرای گوارشی سبزقبا و الکتوفید در جدول  انتروکوکوس فاسیوم

 هر چند (P<05/0)گردید  SRBCپادتن بر ضد دار عیار تام گوارشی سبزقبا و الکتوفید به بلدرچین باعث افزایش معنی

در تیمارهای مختلف  SRBCبر ضد  IgMو  IgGعیار  اثر نداشت.SRBCادتن بر ضد تجاری الکتوفید بر عیار پ کیوتیپروب

 تولیدکننده هایباکتریهمخوانی دارد.  (13جهانبانی و همکاران ) هایاین نتایج با یافته داری نشان ندادتفاوت معنی

 موثر تواندمی آنها سلولی ایمنی سامانه فبهبود وظای و NK)1(طبیعی  کشنده سلولهای فعالیت ها برپروبیوتیک در اسیدالکتیک

ها از دو طریق تحریک اتصال فلور میکروبی به دیواره مجرای گوارش و محدودیت فضا . بطور کلی پروبیوتیک(10)باشد 

باشد گردند های مرده باعث تحریک سامانه ایمنی میهای آزاد شده توسط میکروارگانیزمها و دوم جذب پادگنبرای پاتوژن

ها از دو طریق تحریک اتصال فلور میکروبی به دیواره مجرای گوارش و محدودیت فضا برای (. بطور کلی پروبیوتیک9)

(. مکانیزم 2گردند )های مرده باعث تحریک سامانه ایمنی میهای آزاد شده توسط میکروارگانیزمها و دوم جذب پادگنپاتوژن

باکتری پروبیوتیک، دوز پروبیوتیک و روش مورد استفاده، و زمینه ژنتیکی میزبان ها بر پاسخ ایمنی به تعداد اثر پروبیوتیک

 . استها حاکی از اثر مثبت ترکیبات پروبیوتیکی بر سامانه ایمنی بلدرچین باب وایت این یافته(. 10بستگی دارد )

 

پاسخ ایمنی ثانویه بر ضد کتوفید بر تاثیر جدایه باکتری انتروکوس فاسیوم مجرای گوارشی سبزقبا و پروبیوتیک ال -8جدول

 خون بلدرچین باب وایت (SRBCگلبول قرمز گوسفندی )

 G(IgG)ایمنوگلوبین  M (IgM)ایمنوگلوبین  پادتن تام تیمار

 b66/6 00/2 66/4 شاهد

 a33/9 00/3 33/6 باکتری اسید دوست افشانه

 a00/9 33/3 66/5 یدنیدوست آشام دیاس یباکتر

                                                           
1 Neutral Killer 

(mg/dl) (mg/dl) (mg/dl) 

256/78a 22/4 67/44b 211/36a a02/342 268/04a شاهد 

234/32ab 74/4  84/78ab 185/60b b12/253 213/19b باکتری اسید دوست افشانه 

201/28b 79/4  88/34a 169/52bc b10/265 188/02bc یدنیدوست آشام دیاس یباکتر 

192/96b 90/4  96/16a 148/42c b30/249 173/38c افشانهی و دنیدوست، آشام دیاس یکتربا 

242/33ab 42/4  77/54ab 199/86ab b42/292 230/10ab پروبیوتیک تجاری افشانه 

221/35ab 62/4  83/40ab 187/88b ab50/288 212/63b پروبیوتیک تجاری آشامیدنی 

214/68b 70/4  86/32a 172/44b b00/273 207/42bc  نهافشاپروبیوتیک تجاری،آشامیدنی و       

 اشتباه معیار میانگین 963/14 281/19 652/9 892/15 359/0 65/20

 سطح معنی داری 359/0 105/0 0015/0 0292/0 3452/0 0242/0

LDL لیپوپروتئین با چگالی پایین؛ :HDL لیپوپروتئین با چگالی باال؛  :AST فعالیت آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز، 

 روزگی اسپری یا به آب آشامیدنی افزوده شد  24و  10، 1روزهای باکتری و الکتوفید در 
b،a :ها میدار بین آنهای هر ستون، نشان دهنده اختالف معنیوجود حروف نامشابه روی میانگین( 05/0باشد>P.) 



 a33/9 00/3 33/6 افشانهی و دنیوست، آشامد دیاس یباکتر

 ab66/7 66/2 00/5 پروبیوتیک تجاری افشانه

 b33/7 66/2 66/4 پروبیوتیک تجاری آشامیدنی

 ab66/7 00/3 66/4       افشانهپروبیوتیک تجاری،آشامیدنی و 

 53/0 42/0 61/0 اشتباه معیار میانگین

 0987/0 2561/0 02354/0 سطح معنی داری

 روزگی اسپری یا به آب آشامیدنی افزوده شد  24و  10، 1اکتری و الکتوفید در روزهای ب
b،a :ها میدار بین آنهای هر ستون، نشان دهنده اختالف معنیوجود حروف نامشابه روی میانگین( 05/0باشد>P.) 

 

 

مجرای گوارشی سبزقبا و  انتروکوس فاسیومتری جدایه باک داد افزودنهای این پژوهش نشان نتیجه گیری کلی: بنابراین یافته

پروبیوتیک الکتوفید در بلدرچین باب وایت باعث بهبود عملکرد، کاهش چربی الشه، کاهش کلسترول خون، افزایش 

گردد. روش آشامیدنی یا روش توامان آشامیدنی و افشانه تأثیر بیشتری بر می های الکتوباسیلی، ریخت شناسی ژژنوم،باکتری

مجرای گوارشی سبزقبا بصورت  انتروکوس فاسیومشود از جدایه باکتری های مورد مطالعه داشت بنابراین توصیه میسنجهفرا

وایت استفاده توامان افشانه و آشامیدنی در جهت بهبود عملکرد، پاسخ ایمنی و کاهش چربی و لیپیدهای خون بلدرچین باب

 شود.
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Abstract 

In order to investigate the effect of using enterococcus facuim isolates from intestine of Coracias Garrulus(EF) 

and lactofeed with two methods of spraying and drinking on performance, carcass characteristics, blood 

parameters, immune response, ceca microflora and jejunal morphology of BobWhite quail, 420 chicks were 

arranged into 35 experimental units with 7 treatments in a completely randomized design. The treatments were 

included control, spraying, drinking and spraying+ drinking of enterococcus facuim, and spraying, drinking and 

spraying+drinking of Lactofeed. A solution of 1011 CFU was used on days 1, 10 and 24 for spraying and 

drinking. The performance data included body weight gain, feed intake and FCR were periodically gathered. At 

the end of experiment, two birds of each replicate were scarified and the blood were sampled. The two jejunum 

samples were collected and placed at the formalin from each replicate at the 42 days of age. Adding the same 

spraying and drinking EF or lactofeed reduced FCR(2.71 vs. 2.51) and increased body weight(395.67 vs. 

307.88) in quail(P<0.05). The abdominal fat percentage in the quail receiving the combination of spraying and 

drinking EF was the lowest (0.725 vs. 23.14%) and bursa of fabricus was the highest(0.78 vs. 0.62). Lactofeed 

or EF reduced the concentration of cholesterol (249 vs. 342 mg/dl), LDL(211 vs. 148 mg/dl), triglyceride(173 

vs. 268 mg/dl) and aspartate aminotransferase enzyme activity (256 vs. 192 U/L), but HDL concentration 

enhanced (96.16 vs. 67.44 mg/dl). In both methods of spraying and drinking, EF improved immune responses to 

SRBC as compared to control(9.33 vs 6.66) (P<0.05). Both of Lactofeed and EF improved the lactobacilli 

population of the ceca and morphology of jejunum. Therefore, the addition of enterococcus facuim isolates (EF) 

and lactofeed with the method of combination spraying and drinking may improve the performance, ceca flora, 

jejunum morphology, immune response and decreases the abdominal fat, blood lipids. 
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