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با تعداد تخم انگل مارشاالژیاDRB2ي چندشکلی ژنبررسی رابطه
مارشالی در دستگاه گوارشی گوسفند نژاد قزل

2سید عباس رأفتو1زادهحسینشهرام 

رستربیت مددانشکده کشاورزي دانشگاه ،دانشجوي دکتري- 1
)shahram.91@ms.tabrizu.ac.ir(نویسنده مسوول: 

ده کشاورزي دانشگاه تبریزدانشک، استاد-2
30/3/94تاریخ پذیرش:13/11/93: اریخ دریافتت

چکیده
بررسی منظورهبپژوهش حاضر .باشندیماقتصادي گوسفندان تولیدکاهشاصلیدالیلگوارشی یکی ازهايکرمها وانگل

مارشالی در گوسفند نژاد قزل مارشاالژیاارتباط آن با تعداد تخم انگلوDRB2ژن 5هاي اینترون ماهوارهیزرهاي چندشکلی
ي و شمارش آورجمعها از رکتوم برهي مدفوعهانمونهیري صورت گرفت وگخونماهه 6تا 4بره نر رأس80انجام گرفت.از 

ايماهوارهیزرانجام و ناحیه لکل ل امیایزوآ- کلروفرمبه روش DNAتعداد تخم انگل به روش کلیتون لین انجام شد. استخراج 
ها با نشانگر درصد الکتروفورز شدند و اندازه آلل3روي ژل آگارز PCRتکثیر گردید. محصوالت حاصل از DRB2ژن5اینترون 

نظر توسط ي مختلط، اثر ژنوتیپ روي صفت موردبا استفاده از رویهمورد ارزیابی قرار گرفت.UVidocافزار نرمو M25اندازه 
مارشالی با چندشکلی ژن ین صفت تعداد تخم انگل مارشاالژیابراداري بررسی گردید. آنالیز آماري ارتباط معنیSASافزار نرم

DRB2ژن 5ینترونادر ناحیه 288-288و 278-288هاي ي داراي ژنوتیپهابرهکه طوريهنشان داد، بDRB2طوربه
ی ژنتیکی در این جایگاه چندشکلنتیجه، عنوانبههاي دیگر داشتند. نسبت به برهتخم انگل کمتري) تعدادP>01/0داري (معنی

قرار گیرد. استفادهموردهاي انتخاب بر اساس نشانگرها یک ابزار مفید در برنامهعنوانبهتواند می

DRB2، ماهوارهیزرنژاد قزل، ،مارشالیمارشاالژیاانگلي کلیدي: هاواژه

مقدمه
است که منطقه داردنبهگوسفند قزل یکی از نژادهاي 

زیست آن در آذربایجان شرقی و مناطق کوهستانی تبریز
تیره ياقهوهروشن تا ياقهوهبین معموالًبدن رنگباشد.می

. شکل دنبه که یکی از وجوه تمایز خاص این نژاد متغیر است
لچه مناسب به شکل گالبی گرد و داراي دنباکامالً،باشدیم

چه دنبه از حالت هر.شودیمدیده Sصورتبهبوده و از نیمرخ 
باشد، به همان اندازه از مطلوبیت گوسفند شدهخارجفوق 

از سایر تریرهتدنبه و سینه و چهار قلم رنگ.شودیمکاسته 
.دارندمنگولهگوسفندان در زیر گردن اکثر.باشدیمنقاط بدن 

ییهاآنهایشمترینیلاصمعتقدند که دارانگلهاز یبعض
هستند که به رنگ قرمز، حنائی و فاقد شاخ بوده و داراي لکه 

وزن یانگینمتولیدي:یاتخصوصپیشانی باشند.یدرويسف
، کیلوگرم35ماهگی 6میانگین وزن ، کیلوگرم5/4هابرهتولد 

.درصد20دوقلوزائی ، کیلوگرم50میانگین وزن بلوغ 
)http://blog.iran-carpet.comt (هاي گوارشی انگل و کرم

در انیکی از منابع اصلی کاهش تولید اقتصادي گوسفند
گرفتهانجامطبق مطالعات .)26و10(باشدمیسراسر جهان 

میزان آلودگی 1386توسط اطمینان راد و همکاران در سال 
6/69کوچک شهرستان یزد هايدامدر مارشاالژیا مارشالی به

توسط گرفتهانجامطبق مطالعات .)7(استبوده درصد 
روي دستگاه گوارش 1390عبدالعلی چاله چاله در سال 

مارشاالژیا هايانگلمیزان آلودگی به گوسفندان کرمانشاه
و )درصد10(آسترتاژیا سیرکومسینکتا )، درصد46(مارشالی 

در . )4(گردیدگزارش )درصد2(همونکوس کونتورتوس 

بر روي گوسفندان و 1384در سالگرفتهانجامتحقیقات 
آلودگی به ،بزهاي شهر کاشان توسط طاالري و همکاران

درصد در بز 3در گوسفند ودرصد80مارشاالژیا مارشالی 
تد و هاي ناشی از نماتأثیر بیماريوجودبا.)31(گزارش گردید

در توسعه يپیشرفت نسبتاً محدود،کشف عوامل درمانی جدید
ابزارهاي مولکولی کاربردي براي مطالعه اپیدیمیولوژي نماتد 

کنترل انگل و ، تشخیص اختصاصیدر حال حاضر دارد.وجود 
یک نگرانی عمده ،یداميهاانگلنظارت بر مقاومت دارویی 

پرورشنعتصمتأسفانه). 27(باشدیمدر سراسر جهان 
کنترلبرايضد انگلموادازاستفادهشیبرافزامتکیگوسفند

شدهموجبشیمیاییمقاومتافزایش،حالنیابااست.انگل
)15(باشند جایگزین يهاروشکشفدنبالبهمحققانتا
نماتدهاي FEC1مؤثرکاهشکه دادمطالعه نشان یک یجنتا

درصد100تا 99ینموکسیدیخوراکیونبا فرموالسگوارشی 
یتمامدر،مزرعهیکجزبهدرصد100تا 98ایورمکسینو

به تمزرعه، مقاومیندر اصورت گرفت. البته یونانمزارع
و درصد 91اثر موکسیدین شامل شناسایی شد (کهچند دارو 

87و لوامیزول درصد58بنزیمادوزل ،صفر درصدایورمکسین 
درمان يباالیاثربخش،اتمطالعبر اساس بود). درصد
بنزیمادوزل وبه نسبت، ایورمکسینو موکسیدینبا یخوراک

گردیده است دیتائدر مزارع ایتالیا، فرانسه و یونان لوامیزول
گوسفند در پرورش یاصلاکثر مراتع در دیگر سویی از .)9(

است. شدهمشاهدهمقاومت داروییبنزیمادوزلبه نسبتاروپا،
و )6(و نروژ)20(رلندیاشمال)23(ونان در یالخصوصیعل

مقاومت به بنزیمیدازول، همچنین عالوه بر ).19(اسپانیا 
1- Faecal worm Egg Count

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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بر .استشدهگزارشیورمکتین و لوامیزول نیز ابه مقاومت
یروسنماتدتریشوریس ويهاانگلاساس این تحقیقات، 

ت و الکتون مقاوملوامیزول، بنزیمادوزلاثر داروییبهنسبت
هاينماتدنیترمهم،هایافتهبر طبق . )21(پیدا کردند 

وسیرکومسینکتابوده، مقاومییدرمان داروکه بهيگوسفند
کمتر میزانو بهتریشوریسو کنتورتوس همونکوس 

ءجزمارشاالژیا مارشالیانگل .)23(باشندیمیروسنماتد
باشددهاي شیردان نشخوارکنندگان کوچک میترین نماتشایع

مارشاالژیا مارشالی در انگل رشد داده که مطالعات نشان و
وک غدد شیردان باعث ایجاد تغییرات پاتوفیزیولوژی

.)22شود (مختلف و افت تولید در گوسفند میکیتولوژیهیس
کنترل ضرر و يبراگوسفند پرورشصنعتدر حال حاضر

يهاياستراتژی بررسبه دنبالعفونت کرم رودهناشی ازیانز
جایگزینهايياستراتژایناز. برخی)16(استیگزینجا
انتخاب واکسن وتوسعهمرتع،مدیریتپیشرفته،تغذیهاملش

بسیاريگرچه .باشندیمدر برابر نماتدها مقاومتبرايژنتیکی
پایداربیماريکنترلبرنامهبه یکنیازهااستراتژيایناز

این بیماري به دلیلکاملکردنکنیشهرلیکن،داشتخواهد
گوسفند بسیاربایهاي گوارشانگلطوالنیتکاملیسابقه
،هاژنازبرخیکهکندیمتوجیهشواهدي).1(است دشوار

دررودهانگلبهمقاومتدرIFNγ2وMHC1منبعدوازجمله
دریچندشکل.)3است (داشتهگوسفند دستنژادهاي مختلف

MHCگوسفندنماتد دربرابرردمقاومتتواناییبا افزایش
درداد کهنشانحیواناتQTL3دادهپایگاه.)17(استهمراه

گوسفنددراقتصاديمختلفصفاتبراي753QTLمجموع 
بهمربوطها QTLاز این 81میان،ایندرکهشدهگزارش
يهاکروموزومتمامدرداراي توزیعوبه انگلمقاومتویژگی

انگلمقاومتبهمربوطهايQTL،لحانیباا. هستگوسفند 
مختلف،يهاانگلمیاندر. ه استبودبیشتر3کروموزومدر
هايگونهبرابردرمقاومتکننده کنترل81QTLاز44

گونه تا در20. همچنیناستشده گزارشهمونکوس
درگونهششویروسنماتددرگونه11تریشوسترونژیلوس،

توالی243ازمجموع در).12(استشدهگزارشاسترونژیال 
درعدد27شده،ییشناسا41SNPمیان، درشدهانتخابژن

ویژگیبهمربوطهايQTLتعدادحداکثربا3کروموزوم
ها14SNP. ازاندشدهواقعگوسفندانگل درمقاومت

عدد دو،12و1کروموزومزایکهردرعددسه مانده،یباق
دریکیو27و11،16يهاکروموزومازیکهردر

یتوجهطور قابلبه.)25(دارندقرار13و8کروموزوم
درمقاومتباQTLتعدادبیشتریندارايگوسفند 3کروموزوم

هاماهوارهریز).25(است گوارش دستگاهنماتدبرابر
کهبوده)بازيجفت6تا1(تکراريهايترین توالیکوتاه
30حدودتابازتنها چندمحل،هردرتکرارشوندهواحدتعداد

سرتاسردروبودهفراوانبسیارهاماهوارهریز.استمتفاوتباز
باال و آسانی نسبی در باشند. چندشکلیمیمنتشرژنوم

هايیژگیوازحاصل،يهادادهي راحتي و تجزیهاسکوربند
مطالعاتتوسعهموجبکهاستماهواره یزرنشانگرهايمهم
باالییدرجهها ماهوارهیزر،گذشته از این.)32(استشدهآن
وبودناند. هم بارز دادهنشانراها گونهمیانیريپذانتقالاز

یگر مزایاي مهم این ها در تمام ژنوم از دماهوارهیزراکنش رپ
یزرآغازگرکهجایگاهیکبرايازآنجاکه. باشدیمنشانگرها 

یافتمتعدديهايآلل،شدهیطراحآناساسبرماهواره
باالییقابلیتژنتیکیتنوعبررسیبراينشانگرایند،نشویم

روي کروموزوم کمپلکس اصلی سازگاري بافتی .)14(دارد
دو نوع ژن MHCجایگاه.داردقرار گوسفند 20ي شماره

هاي و ژنIکالسMHCهاي دارد، ژنMHCی چندشکل
MHCکالسIIکنند که ازنظر که دو نوع پروتئین را کد می

ژن.هاي مشابهی هستندساختمانی متفاوت اما پروتئین
Ovar-DRB2 نیز داراي و2و 1شبه ژن است و فاقد اگزون

هاي هایی که در قسمتشدو کدون پایان نابجا و سایر جه
هدف از مبارزه جهت نابودي ).4(شوندترجمه میيرکاربردیغ

بلکه به خاطر هاآنبه خاطر ضرر اقتصادي تنهانهها انگل
هايیآلودگ.باشدیمانگلی به انسان نیز هايیآلودگانتقال

امراض دامی بوده و عالوه بر ترینیعشاکرمی یکی از 
، زمینه را براي کنندیمایجاد هادامدر مشکالت مستقیمی که 

امراض باکتریایی و ویروسی مساعد کرده و حتی در بسیاري از 
یزنهاانگلبرخی از این .شودیمهادامموارد منجر به مرگ 

و کنندیماز سیر تکاملی خود را در بدن انسان طی یبخش
این مطلب است که بهداشت انسان و دام یدمؤاین مسئله 

آنچهو تحت چنین شرایطی داشتههمباباط مستقیمی ارت
بهینه از ياهمال در استفاده،استآزاردهندهبیش از همه 

ازانگلی است. هايیماريبکنترل ینهزمدرتوان فعلی کشور 
ورهایی از گرسنگیيهزارهعنوانبههزاره جدید کهییآنجا

درتحقیقاتی و هاتالشباید شاهد نامیده شده،امنیت غذایی 
،روینازا.مواد غذایی باشیمینتأمیافتن منابع جدید ینهزم

منابع جدید، انجام مطالعات و ینهزمدرشرط شناخت کافی 
. در این راستا نباید باشدیمتحقیقات پایه و کاربردي وسیع 

را در کاهش تولید هاآنانگلی و خسارات ناشی از هايیماريب
انگلی نادیده هايیماريبو انتقال حیوانیمنشأپروتئین به 

بررسی ارتباط بین چندشکلی ژن پژوهشهدف از این .گرفت
DRB2 مارشالی در گوسفند نژاد مارشاالژیاانگلتعداد تخم و
قزل بود.

هاروشمواد و 
ماهه) نژاد قزل 6تا 4(سنهمیباً تقربره نر و 80تعداد 

مردمی استان آذربایجان از هر گله)رأس20گله (4که از 
با جهاد کشاورزي استان نزدیکیکه همکاري(شرقی 

یري گنمونهتصادفی انتخاب و طوربه)آذربایجان شرقی دارند
ي هانمونهدر دو نوبت به فاصله یک هفته از هم انجام شد. 

و در آزمایشگاه هي شدآورجمعمدفوع نیز از رکتوم گوسفند 
گردید.روش کلیتون لین انجام به شمارش تعداد تخم انگل

) EPGسپس بر طبق فرمول زیر تعداد تخم انگل در گرم (
:حساب شد

EPG= [n+ (n/6)] ×m
n=شدهتعداد تخم انگل شمارش

mامتیاز مدفوعی=
تحتحیواناتدرمقاومتوضعیتارزیابیصفت اصلی براي

گوسفند، تعداد يبرا).22(استFECمشابه يهاانگلچالش
يابزار برایکعنوان بهیطورکل) بهFECدر مدفوع (تخم
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ممکن است کهیدرحالشود. یانگل استفاده میتکمیینتع
تواندیتعداد تخم در مدفوع ماما ، باشدیده آلاروش ینا

80تعداد .)30(باشدمتفاوت یدبسته به فصل و مرحله تول
ضد ي ادهنوجکت حاوي مهاي وخونی با استفاده از لولهنمونه
K3انعقاد  EDTA و در همان گردیده يآورجمعاز ورید وداج

استخراج روز در داخل یخچال یونولیتی به آزمایشگاه منتقل و
DNAي خونی هانمونهایزوآمیل الکل از - به روش کلروفرم
عد از تعیین کمیت و بشدهاستخراجDNA).29(گردید انجام 

ازیمرپلاي یرهزنج، با واکنش اسپکتروفوتومتربه روشکیفیت 
هاي زیر جهت با توالیو یمر اختصاصی پراو با استفاده از دو 

شدهیمعرفOvar-DRB2ژن5يتکثیر اینترون شماره
).8(بودند، انجام شد 

OLADRB2F5`CTGCCATGCAGAGACACAAG
A3`
OLADRB2R5`GTCTGTCTCCTGTCTTGTCTC
A T 3`

-1،زیر صورت پذیرفتقراربهنیز PCRحرارتی يهاچرخه
دقیقه در چهارواسرشته سازي اولیه به مدت 

30واسرشته سازي به مدت -2درجه سلسیوس، 95دماي 
به مدت اتصال آغازگر- 3، گرادیسانتدرجه 95ثانیه در دماي 

ثانیه 50مرحله بسط به مدت -4، درجه59با دماي ثانیه30
به تعداد2-4تکرار مراحل - 5، گرادیسانتدرجه 72در دماي 

72دقیقه در دماي 5مرحله بسط نهایی به مدت - 6دور، 35

DNAقطعات PCRپس از انجام مراحل. گرادیسانتدرجه 
درصد از 3آگارزم الکتروفورز با ژل طی انجایرشدهتکث

به روش یزيآمرنگیلهوسبهو سپسشدهیکتفکیکدیگر 
Geldocدستگاه یلهوسبهسپس نمایان شدند. اتیدیوم بروماید

افزارنرمتوسط. همچنینشدیربرداريتصوها از ژل
UVIDOC قرارگرفتهسنجشموردآمدهدستبهباندهاي

هاي داخلی که مقاومت به انگلصفتباهاآنارتباط و )8(
براي انجام . گردیداي بوده، بررسی یک صفت آستانه

ماهیت به خاطرآمدهدستبههاي نتایج آنالیزهاي آماري داده
SASافزار نرمي مدل مختلط در یري مکرر از رویهگاندازه

را ثابت در نظر گلهو تفاده شد. در این مدل اثر ژنوتیپاس
).18شد (گرفته 

Yijk = µ +Hi+Gj +LAMB (H×G)ij+eijk
Hiگلهثابت = اثر ،Gjثابت ژنوتیپ = اثر

،=LAMB(H×G)ijگله،×ژنوتیپداخل حیوانتصادفیثرا
eijk=ماندهعوامل باقی

و بحثنتایج
این نشان داد که PCRحرارتیهايچرخهنتایج حاصل از 

بینآمدهدستبه. دامنه آللی شدتکثیر خوبیبهجایگاه 
bp274 داراي بیشترین 300که آلل ،تعیین گردید318تا

ژن 5مربوطه براي جایگاه اینترون که نتایج فراوانی بود، 
DRB2 استآمده 1و شکل 2و 1جدولدر.

در گوسفند نژاد قزلDRB2ژن 5یه اینترونهاي مربوط به ناحالل-1کلش
Figure 1. The alleles of introns 5 region belonging to DRB2 gene in Ghezel sheep breed

در گوسفند نژاد قزلDRB2هاي ژن فراوانی ژنوتیپ- 1جدول 
Table 1. The frequency of DRB2 genotypes in Ghezel sheep breed

ژنوتیپ
وانیفرا

307-307
07/0

300-300
18/0

288-288
06/0

283-283
07/0

281-281
05/0

278-278
06/0

274-274
05/0

ژنوتیپ
فراوانی

300-283
07/0

307-288
05/0

307-312
05/0

318-318
12/0

312-312
07/0

318-312
09/0

در گوسفند نژاد قزلDRB2راوانی ژن ف- 2جدول 
Table 2. The frequency of DRB2 alleles in Ghezel sheep breed

274278281283288300307312318آلل
04/005/009/013/004/019/013/012/021/0فراوانی
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DRB2ژن 5در این تحقیق، تعداد آلل در ناحیه اینترون 
ت باز جف318تا 274آلل با دامنه بین 9با برابر در نژاد قزل

Merinoبا نژادهاي آمدهدستبهآمد که با تعداد آلل به دست
Corriedale Polworth, Southdown Suffolk, Border

Leicester)2( آلل و در نژاد 13باA German
Rhonschaf13(8با( نژاد دروA Soay آلل 6برابر با)24(

این .دنمطابقت ندار)6(آلل 15با پلیبوئیو در گوسفندان 
باشد. ناشی از تفاوت بین نژادهاي مختلفتواند یمهاتفاوت

ناحیه درDRB2ماهواره یزرچندشکلی در یک آزمایش،
در Zelaznienskaو Heatherheadنژاد را در دو 5اینترون 

کردندگزارش 8و 11لهستان بررسی و تعداد آلل را به ترتیب 
مدفوعتخمتعدادمانندتیپیفنوصفاتازيتعداد.)4(
)FEC(،زنده،وزنمحیطی،ائوزینوفیلسرم،هايباديیآنت

دوهردرشناساییبرايآلبومینغلظتوسرمپروتئین

حیوانات.شوندیماستفادهمصنوعیوطبیعیيهاعفونت
سطوحداراي ماستوسیتوز،کهاندشدهیافتنیزیمقاومنسبتاً 
باالییE(IgE)ایمنوگلوبولین غلظتو هیستامینازباالیی

ارزیابیصفت فنوتیپی اصلی برايحالینباا.)28(نشان دادند
مشابه يهاانگلچالشتحتحیواناتدرمقاومتوضعیت

تعداد تخم در مدفوع ینبنابرا؛)20(باشدیمFECیريگاندازه
)FECانگل یتکمیینتعيابزار برایکعنوان بهیطورکل) به
،کارآیی باالي این روشباوجود. گرددیماستفاده وسفندگ

تواندیمیدتعداد تخم در مدفوع بسته به فصل و مرحله تول
هاي در گلهEPGتفاوت بین میانگین .)30(باشدمتفاوت 

بین EPGبینتفاوتاست.شدهارائه4مختلف در جدول 
درهاي بین گلهاما دار نبود معنی4با3و 2با 1هاي گله

دار بود.معنیدرصد 1سطح 

هاي مختلفتفاوت بین میانگین تعداد تخم انگل در گله- 3جدول 
Table 3. The difference between the average number of parasite eggs in different herds

ns :درصد، واحدها بر اساس 1دار در سطح معنی: **دار، یمعنغیرEPGباشد.می

Ovineیابی توسط توالیدر تحقیقی با استفاده از  50k
SNP Chip،هاي ژنی داري بین ناحیهي معنیرابطه

20،14،19OAR گردیدپیدا شدهشمارشبا تعداد تخم انگل
نزدیک به جایگاه 20OARي ژنی ناحیهو نشان داد که

در .)26(دارد ) قرار MHCکمپلکس سازگاري بافتی (
یزردر مکزیک بررسی ارتباط بین شدهانجامهاي پژوهش
و زیر )I)OMHC1زیر کالسMHCهاي ي ژنهاماهواره
و تعداد انجام)OLA DRB2وII)OLA DRB1کالس

یصورت مصنوعکه بهیبوئیپلگوسفندان انگل در مدفوعتخم
شمارش بودند، شدهآلودهبه انگل همونکوس کنتورتوس 

نقش MHCهايژنشکلیکه چندگردید. نتایج نشان دادند
همونکوس مهمی را در ایجاد مقاومت نسبت به انگل

یک نشانگر در عنوانبهتوانند و میکرده بازي کنتورتوس
نشانگر و اصالح نژاد براي ایجاد بر اساسهاي انتخاب برنامه

استفادهموردمقاومت نسبت به انگل همونکوس کنتورتوس، 
بین داريیمعندر پژوهش حاضر نیز ارتباط .)6(قرار گیرند

انگلتعداد تخم و DRB2ژن 5اینترون یچندشکل

آمد که به دستدر سطح یک در صد مارشالیمارشاالژیا
داراي يهابرهمیزان تخم انگل کمتر دريدهندهنشان

ژن 5ینترونادر ناحیه 288-288و 278- 288هايژنوتیپ
DRB2 با توجه به ارتباط .باشدیمژنوتیپ هانسبت به بقیه

توان با تعداد تخم انگل میDRB2در ژن یچندشکلدار معنی
یک نشانگرعنوانبهز این چندشکلی انتظار داشت که ا

.گردداستفاده هاي اصالح نژادژنتیکی در برنامه
ارتباط DRB2ژن 5اینترون یچندشکلرسدیمبه نظر

مارشالی در گوسفند مارشاالژیاانگلداري با تعداد تخم معنی
تعداد تخم انگل امکان يمالحظهقابلتنوع و همچنین داشته

میزان تخم انگل را از طریق انتخاب فراهم تغییر ژنتیکی
صفت مربوط توسط تعداد زیادي ژن کنترل اگرچه. سازدمی
ها داراي اثرات بیشتري بوده و شود ولی بعضی از این ژنمی

اثبات رسیده است. در هها در مطالعات مختلف بنقش آن
که ارتباط روي گوسفند قزل صورت گرفتیراًاخپژوهشی که 

انگلبا تعداد تخمMHCکمپلکس IIاز کالسDRB1ژن 
).11(شدنشان داده هاي گوارشی 
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Abstract
Parasites and intestinal worms are one of the main causes of the economic decline in the

sheep industry. This research carried out for consideration of microsatellite polymorphism in the
intron 5 of DRB2 gene and its association with the egg numbers of Marshallagia Marshalli
parasite in Ghezel sheep breed, Blood and fecal samples were obtained from 80 male lambs at
the age of 4-6 months. Fecal samples were collected from the lambs' rectum and the number of
fecal eggs was calculated by the Clayton Lane technique. The DNA was extracted using
Chloroform- Isoamyl Alcohol and Microsatellite regions of intron 5 of the DRB2 gene were
amplified. PCR products were electrophoresed on 3% Agarose gel. Allele sizes were determined
by 25 bp ladder and UVidoc software. The PROC MIXED was considered for evaluation of
genotypes effects on the traits. Statistical analysis showed there was significant correlation
between the numbers of Marshallagia Marshalli parasite eggs and the polymorphism of DRB2
gene. Therefore, lambs that had the genotypes of 288-278 and 288-288 in intron 5 of DRB2
gene had significantly (P<0.01) lower number of eggs compared with the others. In conclusion,
the polymorphism at this locus can be utilized as a useful tool in the selection programs based
on markers.

Keywords: DRB2, Ghezel Breed, Marshallagia marshalli parasites, Microsatellite
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