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 چکیذُ 

کزُ ّبی هجتال، در ثذٍ . ثیوبری ًقص ایوٌی شذیذ هزکت یک ثیوبری اتَسٍهی هغلَة است کِ در است ّبی ًضاد عزة هشبّذُ هی شَد 

هبُ  5ِ عفًَت ّبی ثبًَیِ هجتال شذُ ٍ حذاکثز تب تَلذ سبلن ثِ ًظز هیزسٌذ اهب در طَل هبُ اٍل سًذگی ثِ دلیل فقذاى پبسخ ّبی ایوٌی ث

. دارد V(D)Jایي آًشین ًقش حیبتی در ًَتزکیجی . است DNA-PKcsدر صى کذ کٌٌذُ آًشین ًقص هلکَلی ثیوبری، خْش . سًذُ هی هبًٌذ

 DNA-PKCSصى کذ کٌٌذُ آًشین . کبهالً ضزٍری است B ٍTّبی صى، هفیذ ٍ ثزای رشذ ٍ ثقب لٌفَسیتدر شٌبسبیی آًتی V(D)Jًَتزکیجی 

ثبعث تغییزچبرچَة ٍ تَلیذ کذٍى پبیبى  3155در کذٍى  TCTCA خفت ثبس 5حذف . قزار دارد 9p12ّب رٍی کزٍهَسٍم در است

 11ٍ  است ًضاد عزة ایزاًی 222، ًوًَِ خَى هحیطی اس در  ایي هطبلعِ. رٍدشَد ٍ ثِ دًجبل آى فعبلیت کیٌبسی آًشین اس ثیي هیسٍدرط هی

ًبقل در ثیي است  PCR ARMS 3ثب استفبدُ اس تکٌیک . صًَهی ثب استفبدُ اس کیت استخزاج شذ  DNA. است عزة خبرخی تْیِ شذ

-، در خوعیت استSCIDایي اٍلیي گشارش اس ٍخَد ًبقلیي ثیوبری . ًبقل در ثیي است ّبی عزة خبرخی شٌبسبیی شذًذ 1ّبی ایزاًی ٍ 

ٍ شٌبسبیی ًبقلیي ثب یک رٍش آسبى ، ایوي، کن ّشیٌِ،  SCIDایي هطبلعِ طزاحی کیت تشخیص ثیوبری ّذف . ّبی عزة ایزاى است

 . سیزا ثزًبهِ ّبی تَلیذ هثلی در حذف ثیوبری سهبًی هَثز خَاٌّذ ثَد کِ ًبقلیي ثب آسهبیشبت صًَهی شٌبسبیی شًَذ.سزیع ٍ هطوئي است 

 کیت تشخیص ثیوبری ،  ARMS PCR، است ًضاد عزة،( SCID)ثیوبری ًقص ایوٌی شذیذ هزکت : ٍاصگبى کلیذی 

 

هقذهِ

SCID       یک ثیوبری ٍراطشی ؽٌبخشِ ؽذُ در گًَِ ّبی هخشلف اعز کِ ّوَارُ ثِ دلیل ًابسَاًی در سَلیاذ تًشای صى ّابی اخشقبفای

در   1973درعابل   SCIDِ اٍلیي ّوشبی حیَاًی هجشال ثا ( . Stubs 2007)ؽَددبعخ ّبی ایوٌی ثبػض هزگ سٍدرط در هجشالیبى هی

ٌّگبم سَلذ اس ًظز ثبلیٌی عابلن   SCIDکزُ اعت ّبی هجشال ثِ ثیوبری (. McGuire 1973)سَفیف ؽذ( Equus caballus)اعت 

ثِ ًظز هی رعٌذ، اهب ػالئن ػفًَز در عَل دٍ هبُ اٍل سًذگی ثزٍس هی یبثذ تًْب حغبعیز سیبدی ثِ ػفًَز ّابی طبًَیاِ داؽاشِ ٍ در    

درهبى در عَل هبُ اٍل سًذگی هی هیزًذ ٍ در فَرر درهبى ّبی تًشی ثیَسیکی حذاکظز سب ؽؼ هبّگی دٍام های تٍرًاذ    فَرر ػذم

ػلز ایاي  (. Perryman 2000,Wiler 1995)ایي اخشالل سٌْب  در اعت ّبی ًضاد ػزة ٍ سادُ ّبی دٍرگِ تًْب هؾبّذُ ؽذُ اعز 

ثِ دلیل گًَبگًَی عبخشبری در ًبحیِ هشغییاز    B ٍTّبی سٌَع لٌفَعیز(. Lunn 1995)اعز   B ٍT  ثیوبری فقذاى لٌفَعیز ّبی

ایي گًَبگًَی سَعظ ثبسترایی، ًَسزکیجی، اعذالیغیٌگ یاب هْاؼ   . اعز Tصى ّبی عبسًذُ ایوًََگلَثَلیي ّب ٍ گیزًذُ ّبی لٌفَعیز 

در ّاز قغاوز اس ایاي    . یجی عَهبسیکی اًجبم هی ؽَدٍعی فزتیٌذی ثِ ًبم ًَسزک V  ٍD  ٍJدر سؼذاد سیبدی اس قغؼبر صًی ًبم ّبی 
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را ثاِ   Vًیش ًبهیذُ هی ؽَد هی سَاًذ ّز قغؼِ صًای   V(D)Jًَسزکیجی عَهبسیکی کِ ًَسزکیجی . قغؼبر چٌذیي ًغخِ صًی ٍهَد دارد

اسقابل قغؼابر   ؽذُ ٍ در ًْبیز  حبؽیِ قغؼبر صى تغبس در DNAثب ؽکغشي  V(D)J ًَسزکیجی)هشقل کٌذ  DJیب  Jّز قغؼِ صًی 

  ؽاَد  اًجابم های    Ku70  ، Ku80ٍDNA-PKCS هشؾکل اس عِ سیاز ٍاحاذ    DNA-PKیک کوذلکظ دزٍسئیٌی ثِ ًبم  سَعظ، صًی

(Perryman 2004) .ّشزٍ دایوز Ku  ُحغگزی اعز کِ اًشْبّبی ؽکغشِ ؽاذDNA  ؽٌبعابیی کازدُ ٍ اهابسُ های    را   ِ   دّاذ کا

DNA-PKCS رٍی تًْب ػول کٌذ .DNA-PK  ّابی فغافبر را ثاِ    گزٍُ  یي ٍضؼیز ثِ یک دزٍسئیي ػولکزدی سجذیل ؽذُ ٍدر ا

اسفاب  ًیفشاذ    V(D)Jاگز ًَسزکیجی .  (Lewin, 2008). سب عبیز هزاحل ًَ سزکیجی اًجبم ؽَدکٌذ چٌذیي دزٍسئیي دذیزًذُ هشقل هی 

 (.Perryman 2004)لٌفَعیز ّب هزاحل ثلَؽ را عی ًوی کٌٌذ ٍ عزاًجبم حذف هی ؽًَذ

اعز  SCID کبًذیذ افلی ایجبد کٌٌذُ ثیوبری  DNA-PKCSٍایلز ٍ ّوکبراى دیؾٌْبد ًوَدًذ کِ صى کذ کٌٌذُ تًشین 1995در عبل 

(Wiler 1995 .) دظ اس تى ثبیلی ٍ ّوکبراى  هؾخـ کزدًذ کِ صى کذ کٌٌذُ تًشینDNA-PKCS   ٍ ُکبًذیذ افلی ثیوبری ثَد

هفز ثبس  5ثیي اعت ّبی عبلن ٍ ثیوبر حذف  DNA-PKCSهقبیغِ سَالی صى (. Bailey 1997)قزار دارد 9p12رٍی کزٍهَسٍم 

سغییز دادُ  3160گزدیذُ ٍ ایجبد کذٍى دبیبى سٍدرط کذٍى دبیبًی راثِ  3155ایي حذف هٌجز ثِ سغییزچبرچَة در کذٍى . راًؾبى داد

(. Shin 1997)اس اًشْبی سًجیزُ حذف ؽذ  PI3Kکبهل  سزهیٌبل هشَقف ٍ دهیيC اعیذ تهیٌِ هٌغقِ  967در ًشیجِ تى سزهوِ . ثَد

ثب سَهِ ثِ اّویز اقشقبدی دزٍرػ اعت .  هجشال هی ؽًَذ SCIDاعت ّبیی کِ ًغجز ثِ ایي هْؼ ّوَسیگَر ثبؽٌذ، ثِ ثیوبری 

بدی سیبدی را ٍارد ّبی افیل، سَلذ یک کزُ اعت هجشال هیشَاًذ ضزرّبی اقشقّبی دزٍرػ دٌّذُ ٍ ثبال ثَدى ارسػ اعتثزای کؾَر

ّبی دزٍرؽی ٍ افالح ًضادی در هْز حذف ایي ثیوبری کبرتیی ، اهزای ثزًبهِاگز ًبقلیي ثب تسهبیؾبر صًَهی ؽٌبعبیی ؽًَذ .عبسد

. اعز PCR  ، ثب اعشفبدُ کیز سؾخیقی ٍ ثزاعبط ٍاکٌؼ SCID ّذف ایي عزح ؽٌبعبیی ًبقلیي ثیوبری. .ثیؾشزی خَاّذ داؽز

در ایي رٍػ اس هَاد ٍ ٍعبیلی اعشفبدُ هی ؽَد کِ ػالٍُ ثز ایي کِ ارساى  .ایوي ، کن ّشیٌِ ، عزیغ ٍ هغوئي اعز ایي رٍػ تعبى ،

 .ّغشٌذ، اهکبى سْیِ تى ثزای ّوِ تسهبیؾگبُ ّب ٍهَد دارد

 

 ّبهَاد ٍ رٍش

 ٍ ؽذًذگزدتٍری اعشبى  ّؾز اس ًوًَِ ّب . اًجبم ؽذاعت ػزة خبرهی  16ٍ  عت ػزة ایزاًیا 228خَى گیزی اس در ایي سحقیق 

DNA سَعظ کیز  تًْب DNP™ Kit (عیٌبصى ، سْزاى )اعشخزاع، ًوًَِ ّبی حبفل هْز عٌجؼ کیفیز ٍ کویز . اعشخزاع ؽذ

زّبی غبسگت ؽٌبعبیی ًبقلیيِ تلل هْؼ یبفشِ ثب اعشفبدُ اس .درفذ ثبر گذاری ٍ ثِ کوک ًبًَدراح ثزرعی ؽذًذ 8/0رٍی صل تگبرس 

دٍ ٍاکٌؼ  صًَهی DNAثزای ّز. (Bernoco and Bailey, 1998 )ؽذ اًجبم ARMS PCRتى هٌغقِ ٍ سکٌیک اخشقبفی 

PCR ثزگؾز تلل ًزهبل ثَد ٍ هحقَلی ثِ  تغبسگزیک ٍاکٌؼ دارای . تغبسگز رفز در ّز دٍ ٍاکٌؼ یکغبى ثَد. هذاگبًِ اًجبم ؽذ

هفز ثبس سَلیذ  166ثزگؾز تلل هْؼ یبفشِ ثَد ٍ هحقَلی ثِ عَل  تغبسگزهفز ثبس سَلیذ هی کزد ٍ ٍاکٌؼ دیگز دارای  169عَل 

  .هی کزد 
، اعویٌبى اس کبرایی ٍ فحز ثَدّبی هَرد ثزرعی، ػذم ٍهَد هحقَل  DNAی هَرد اًشظبر در ثؼضی اس اس تًجبیی کِ ًشیجِ

ثِ ػٌَاى ّبی دیگز اس تغبسگزاعشفبدُ  صًَهی ثب DNAی دیگزی اس سهبى ًبحیِ، سکظیز ّنثِ ّویي دلیل. اؽزاّویز د PCRٍاکٌؼ 

هحقَل سکظیز ِ ک ذاعشفبدُ ؽPCR کٌشزل داخلی، ثزای ثزرعی کبرایی  ثِ ػٌَاى تغبسگزHMSO2  زتغبسگ. اًجبم ؽذکٌشزل داخلی 

، ثَدهشفبٍر  SCID ثب دزایوزّبی هْؼ یبفشِ ٍ ًزهبل PCRثب عَل هحقَل  هفز ثبس داؽز ٍ 218-238در حذٍد  عَلی تىؽذُ 

ّب ٍهَد دارد، ثٌبثزایي در ّز دٍ ی اعتاس تًجبیی کِ ایي قغؼِ در ّوِ .ثَد ثِ عَری کِ سفبٍر تًْب ثز رٍی صل تگبرس قبثل سؾخیـ
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، ثِ HMSO2ػذم حضَر ثبًذ  ثِ ایي هؼٌی کِ،. ؽَدهزثَط ثِ یک فزد، ثبًذِ هزثَط ثِ دزایوز کٌشزل داخلی سؾکیل هی PCRٍاکٌؼ 

کٌشزل داخلی اس ٍة عبیز  .سکزار خَاّذ ؽذ PCRاعز کِ در ایي فَرر تسهبیؼ  PCRٍاکٌؼ  ًؾذىاًجبم گز رٍؽٌی ثیبى

http://wwwuser.gwdg.de/~uatz/FAO تٍردُ ؽذُ اعز 1سَالی تغبسگزّب در هذٍل . اًشخبة ؽذ. 

  

 ٍ کٌشزل داخلی SCIDٍ هْؼ یبفشِ صى تغبسگزّبی سکظیز دٌّذُ تلل ًزهبل  -1هذٍل

 ًبم '3'5سَالی

TGTTGCAAAAGGAGACAGAAT SCID-Forward 
AGAGTTTAAGGGGAATTCTCTG SCID- Reverse Normal 

TAGTTTAAGGGGAATTCTCTGAA SCID- Reverse Mutant 

ACGGTGGCAACTGCCAAGGAAG    HMS02-Forward 

CTTGCAGTCGAATGTGTATTAAATG HMS02-Reverse 

 

هیکزٍلیشز ٍ  20، ثب حجن ًْبیی PCR ّز هخلَط. ًبًَ گزم در ّز هیکزٍلیشز ثَد 100سب  25در ّز ٍاکٌؼ ثیي  صًَهی DNAغلظز  

ٍ دزایوزّبی رفز ٍ Taq (U/l5 )تًشین هیلی هَالر،  50، کلزیذ هٌیشین  هیلی هَالر PCR Buffer 10X  ،dNTPs 2ؽبهل 

درهِ عبًشیگزادثِ  94ثب دهبی  ٍاعزؽشِ عبسیچزخِ، ؽبهل  33ؽبهل  PCR ثزًبهِ .ثَد کزٍلیشزدیکَ هَل ثز هی 10غلظز  ثبثزگؾز 

درهِ عبًشیگزاد ثِ  72گغشزػ در دهبی طبًیِ ٍ هزحلِ  40درهِ عبًشیگزاد ثِ هذر  61طبًیِ، هزحلِ اسقبل دزایوز در دهبی  30هذر 

ثب  ثز رٍی صل تگبرس  PCRفزاٍردُ ّبی . ثْزُ گزفشِ ؽذ 9700هذل  Gene Ampاس دعشگبُ سزهَ عبیکلز  .طبًیِ ثَد 40هذر 

اس الگَی ًَاری ثِ دعز تهذُ ثب . ؽذًذرًگ تهیشی ثب اسیذیَم ثزٍهبیذ ٍ ثبرگذاری ( ایٌَیشزٍصى)درفذ  2 خلَؿ ثبال ٍ غلظز

 .ذًذعویٌبى اس ًشیجِ تسهبیؼ سؼذادی اس ًوًَِ ّب سَالی یبثی ؽهْز ا .دعشگبُ طجز صل ػکظ ثزداری ؽذ

 

 ًتبیح ٍ ثحث 

در هَرد دزایوز  .ثذعز تهذ PCRاًجبم گزفز ٍ ثزای ّز فزد دٍ هحقَل  PCRصًَهی دٍ ٍاکٌؼ  DNAدر ایي سحقیق ثزای ّز 

HMSO2 ثبًذی در حذٍد ،bp218  سبbp238  اخشقبفی دزایوز ّبی  اهب در هَرددر ّز دٍ ٍاکٌؼ سؾکیل ؽذSCID،  در افزاد

ای کِ اس ًوًَِ 228اس  .سؾکیل ؽذ bp 169  ٍ bp 166ٍ در افزاد ّشزٍسیگَر دٍ ثبًذ bp 169ذ عبلن ّوَسیگَر فقظ یک ثبً

( ًز)ّبی ػزة خبرهی، یک ًبقل ی اعتًوًَِ 16ٍ اس ( ًز ٍ یک هبدُ 2)ًبقل  3ّبی ػزة ایزاًی سْیِ ؽذُ ثَد، هوؼیز اعت

 (.1ؽکل) ؽٌبعبیی ؽذ

 

 
ّز دٍ عشَى کٌبر . ثب اعشفبدُ استغبسگزّبی اخشقبفی تلل ٍ تغبسگز کٌشزل داخلی% 2ثز رٍی تگبرس ایٌَیشزٍصى   ARMS PCRالکشزٍفَرسهحقَالر  :1ؽکل 

ثب تغبسگزّبی  M ٍ ًوًَِ ّبی عشَى  SCIDثب تغبسگزّبی اخشقبفی تلل ًزهبل  N ًوًَِ ّبی عشَى . صًَهی یک فزد اعز DNAّن هزثَط ثِ 

http://wwwuser.gwdg.de/~uatz/FAO
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هؾبّذُ (  HMSO2) در ّز دٍ ٍاکٌؼ هزثَط ثِ یک فزد، ثبًذ حبفل اس تغبسگز کٌشزل داخلی. ُ اًذسکظیز ؽذ SCID اخشقبفی تلل هْؼ یبفشِ

 pUC Mix Marker 8ؽبخـ ثِ کبر رفشِ .  .اعز (کٌشزل هٌفی)ؽبّذ تة  Cعشَى . ًبقل ٍ عبیز افزاد عبلن هی ثبؽٌذ 6فزد ؽوبرُ . هی ؽَد

 .اعز

 ,Seyedabadi) گشارػ ؽذًذ  ة در ایزاى اًجبم ؽذ کِ ّوِ ًوًَِ ّب عبلناعت ًضاد ػز 120دضٍّؾی ثز رٍی  2006در عبل  

ّبی ًبقل فٌَسیخ  اعت .در هوؼیز اعت ّبی ًضاد ػزة ایزاًی اعز SCIDایي اٍلیي گشارػ اس ٍهَد تلل ًبقل ثیوبری . (2006

را ثِ سادُ ّبی هؼیَةتلل  سَاًٌذ هیدرفذ  50 ثب احشوبل دٌّذ، اهبیب فؼبلیز ًؾبى ًوی ًزهبل دارًذ ٍ ّیچ ػَاقت هٌفی در عالهشی ٍ

درفذ  25ر فَرر تهیشػ دٍ اعت ًبقل َرر اسَسٍهی هغلَة ثِ ارص هیزعذ دؽبى اًشقبل دٌّذ ٍ استًجبیی کِ ایي ثیوبری ثِ ف

اس ًضادّبی دیگز  اعت ًضاد افیل ػزة ایزاى ثِ ػٌَاى یکی اس ًضادّبی ثزسز اعت ٍ هذ سؼذادی .احشوبل سَلذ کزُ هجشال ٍهَد دارد

در حبل . ؽَدخبعشگبُ افلی ایي اعت ایزاى ثَدُ ٍ در حبل حبضز ثِ ًبم اعت ػزة ؽٌبخشِ هی. اعت در هْبى ؽٌبخشِ ؽذُ اعز

چٌذ راط اعت ػزة اس اهزیکب ثِ ایزاى  1970در دِّ . حبضز ثْشزیي ًَع ایي اعت در کؾَرّبی غزثی، ػزثی ٍ ایزاى ٍهَد دارد

بی ػزة ایزاًی سالقی دادُ ؽذًذ ثٌبثزایي در ثؼضی اس خغَط خًَی اعت ػزة ثِ ًبم ّبی ایي اعجبى ٍارداسی ثز ٍارد ٍ ثب  اعت ّ

ثِ . ػالٍُ ثز ایي اس اعت ّبی ػزة ثزای ایجبد ًضادّبی تهیخشِ اس عبیز ًضادّبی اعت ّبی ایزاى ًیش اعشفبدُ هی گزدد.  هی خَرین

 .ی ثِ خشاًِ صًی اعت ّبی ایزاى  ٍهَد داردّویي دلیل اهکبى ٍارد ؽذى صى ایي ثیوبر

 اس سهبى کؾف ػلز صًشیکی ثیوبری .شّبع سٌْب راُ ؽٌبعبیی ًبقلیي ثَدٍ ثزرعی سغز ً SCIDهجشال ثِ  درگذؽشِ سَلذ کزُ ثیوبر

SCID  یوبری اقذام در اعت ّبی ًضاد ػزة، چٌذیي کؾَر، ثب اعشفبدُ اس سکٌیک ّبی هخشلف هلکَلی، هْز ؽٌبعبیی ًبقلیي ایي ث

ّب ثزای ثزرعی ثِ تى در اهزیکب ًوبیٌذُ اًحقبری تسهبیؾبر صًشیکی ثزای حیَاًبر اّلی اعز ٍ ًوًَِ Vetgen ؽزکز. اًذًوَدُ

 1560ًوًَِ اس عزاعز دًیب ثِ ایي ؽزکز ارعبل ؽذُ اعز کِ اس ثیي تًْب  9455، 2010سب  1997ّبی عی عبل. ؽَدؽزکز ارعبل هی

 تسهبیؼ سؾخیقی در. (http://www.vetgen.com/equine-references.html. ©2010 AHA)وبری ثَدًذًوًَِ، ًبقل ثی

تًبالیشر ثغیبر گزاى اعز ٍ اس عزفی  DNA دعشگبُ. تًبالیشر ٍ سَالی یبثی صى اًجبم هی گیزد DNA ایي ؽزکز، ثب اعشفبدُ اس دعشگبُ

، ثب اعشفبدُ کیز سؾخیقی ٍ ثزاعبط  SCIDی ًبقلیي ثیوبریّذف ایي عزح ؽٌبعبی .ّب هَهَد ًیغزّوِ تسهبیؾگبُ در

 :داهٌِ کبرثزد ایي رٍػ در هبهؼِ ػجبرسٌذ اس  .اعز  ARMS PCRٍاکٌؼ

 .هلَگیزی اس خزٍع ارس هْز ارعبل ًوًَِ ّب ثِ تسهبیؾگبُ ّبی خبرع اس کؾَر ٍ اهکبى اًجبم دقیق ایي تسهبیؼ در کؾَر .1 

ضاد ػزة ایزاى ، اعت ّبی ًضاد ػزة ٍارداسی ٍ اعت ّبی دٍرگِ حبفل اس تهیشػ اعت ّبی ًضاد غزثبلگزی هوؼیز اعت ّبی ً .2 

 .ػزة ثب عبیز ًضادّب

 .هذیزیز هٌبعت در ثزًبهِ ی سَلیذ هظلی اعت ّبی ًبقل ٍ دیؾگیزی اس سَلذ کزُ اعت ثیوبر ٍ ضزرّبی اقشقبدی ًبؽی اس تى .3 

 در ؽٌبعٌبهِ اعت ّب درع اعالػبر حبفل اس تسهبیؾبر صًشیکی .4

 

 ًتیدِ گیزی

در  .تعبى، ایوي، کن ّشیٌِ، عازیغ ٍ هغوائي اعاز   رٍػ  ّذف ایي دضٍّؼ عزاحی کیز سؾخیـ ثیوبری ٍ ؽٌبعبیی ًبقلیي ثب یک 

  .دایي رٍػ اس هَاد ٍ ٍعبیلی اعشفبدُ هی ؽَد کِ ػالٍُ ثز ایي کِ ارساى ّغشٌذ، اهکبى سْیِ تى ثزای ّوِ تسهبیؾگبُ ّب ٍهَد دار
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Severe combined immunodeficiency disease is an autosomal recessive disease that are 

observed in Arabaian horses. A foals affected by SCID appears to be healthy at birth, but 

during the first month symptoms appear in them, and because of opportunistic infections dies 

after 5 months. Molecular defects in disease due to mutations in the DNA-PKcs. DNA-PKcs 

plays a crucial role in V (D) J recombination. Successful V(D)J recombination is useful in 

terms of antigen recognition and it is absolutely required for the development and survival of 

B and T cells. Equuin DNA-PKCS is located on chromosome 9p12. Researches show that 

deletion of a five-base pair TCTCA, resulting a mutation in frame-shift at codon 3155 and 

premature stop codon Subsequently kinase activity of the enzyme is lost.In this study, 

peripheral blood samples of 228 Persian Arab horses, and 16 Foreign Arab horses were 

prepared. Genomic DNA was extracted using the kit. All sampels  were tested by ARMS PCR. 

3 horses in the Persian Arab horses and one horse in Foreign Arab horses were recognised as 

infected and others were clean. This is the first report of the existence of the SCID carriers in 

the population of Iran's Arab horses. The purpose of this study is design the SCID diagnosis 

kit to detect carriers with an easy, safe, low cost, fast and reliable methode. Breeding 

programs for eliminition of disease are much more efficient if the carriers could be detected 

by testing their genom. 
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