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ةالخالصــــ  

امصال  فً المضادة األجسام أو/  و الفٌروسٌة أوالمستضدات الروتا فٌروس عن للكشف وضعتاالختبارات التً  من العدٌد هناك. العالم أنحاء جمٌع فً والحٌوان اإلنسان تصٌب الحاد،التً واألمعاء المعدة التهاب سببت روتا،ات الفٌروس 
مدٌنة  فً األطفال وطب النساء أمراض مستشفىمن  سنوات 5 إلى أٌام بضعة بٌن أعمارهم تتراوح الذٌن الحاد المائً باإلسهال المصابٌن األطفال من جمعها تم التً، والدم و البراز من عٌنة 97 على الدراسة هذه أجرٌت .والحٌوان اإلنسان
 عٌنات واستخدمت(. ELISA)استخدام اختبار طرٌق الروتاعن فٌروس عن والكشف للتحققاستخدمت  العٌنات جمٌع. األبقارعٌنة دم من  97، و إسهالًعٌنة براز  تسعونتضمنت الدراسة  .4105 فبراٌر إلى 4102 أكتوبر من الفترة. خالل البصرة

 .ELISA اختبار باستخدامفٌروس الروتا  عنة الناجم المضادة األجسام عن الكشف فً( منهما كل منةعٌن 97) لعجولوا طفالمصل الدم لأل

 مرضىقد سجلت فً  الروتا فٌروس مستضدوالموجبة ل٪( 41.9) وكانت النسب العالٌة . المصابٌن باإلسهال ألطفالابرازة من عٌن 97من اصل٪( 04.9) عٌنات 01 فًالروتا  فٌروس مستضداتعن  الكشف تمفقد  ELISA اختبار لنتائج وفقا

 الذكور المرضى فً أعلى ELISAاعتمادا على اختبار  الروتا فٌروس مستضدبٌنما كانت نسبة  ( .أشهر 6)> االولى العمرٌة الفئة فً مرضىمن ال٪ 8نسبة  تلٌها(. P> 0.05)والتً لم تظهر اختالفات معنوٌة  (أشهر 6)<  الثانٌة العمرٌة الفئة

قبل  من٪ 56.9 تم افرازه بنسبة المستضد هذا أن لعٌنة من براز االبقار المصابة باإلسها 71فً  الروتا فٌروسات مستضدل ELISAفحص  نتائج أظهرت(. P> 0.05)فروق معنوٌة  أي اولم تظهر أٌض اإلناث فً٪( 7.9) بنسبة مقارنة٪( 06.9)

. للعجول( سنة0<) األولى العمرٌة الفئة فًلوحظت ٪( 50.0) والنسبة االقل العمر من سنة 0<  العجول من٪ 69.2 فً للسن وفقا  مستضد فٌروس الروتا  فرازفً النسب العالٌة إل (P> 0.05)بٌنما لم تالحظ اي فروق معنوٌة . العجول المصابة 

% فقط من عٌنات البراز لالناث نتٌجة موجبة لمستضد 29.2% من عٌنات البراز للذكور نتٌجة موجبة لمستضد فٌروس الروتا بٌنما اظهرت 69.5على اساس الجنس حٌث اظهرت (P> 0.05)باإلضافة الى ذلك لم تالحظ اٌضا اي فروق معنوٌة 

وكانت النسبة الكلٌة لالمصال الموجبة ضد مستضدات فٌروس .العجول و األطفال مصلمن  عٌنة 97 فً ELISAاستخدام اختبار بفٌروس الروتا  لمستضدات الدم مصل فً المضادة ساماألججابة استومن ناحٌة اخرى تم اختبار  .فٌروس الروتا

اشهر( و  6لمستضد فٌروس الروتا والتً لوحظت فً مرضى المجموعة العمرٌة الثانٌة)< ٪(55.4)ستجابة المصلٌة الموجبة بالنسبة لال (P <0.05)%. ولم تظهر النسب العالٌة اي فروق معنوٌة 09.7% وفً االبقار26.8 االطفال فًالروتا 

 فقط%( 09.7عٌنة منها ) 00ن العجول المصابة باالسهال كانت عٌنة من المصول والتً جمعت م 97اظهرت االجسام المضادة لمصول العجول المصابة ان  ELISA اختبار باالعتمادعلىو. %( فً االطفال الذكور المصابٌن باالسهال29.4)

بٌنما ٪(. 41.7) ٌةالمصلعالٌة من االستجابة  نسبة( سنة 0)> المجموعة العمرٌة االولى فً العجولحٌث اظهرت  (.P <0.05) ا  إحصائٌاالستجابة المصلٌة الموجبة قد اظهر فروق معنوٌة  نتائج تأثٌرالعمرعلىموجبة مصلٌا  . ومن جهة اخرى كان 

 ٪(.42.9) اإلناث فً ELISAحٌث  لوحظت النسبة العالٌة لالستجابة المصلٌة الموجبة الختبار (.P <0.05)اختالفات معنوٌة واضحة  ELISAٌة الموجبة الختبار المصلاالستجابة  نتائج على رالجنساظهر تأثٌ

 أخرى ناحٌة منللمجموعتٌن العمرٌتٌن وكذلك الجنسٌن .و البراز عٌنات فً( P> 0.05)( لم تظهر اي فروق معنوٌة OD mean ± SD)فً االطفال الرضع  المضادة واألجسام الروتا سفٌروالكثافة البصرٌة لمستضدات  قٌمةباإلضافة الى ذلك فان 

لفٌروس الروتا  المضادة األجسام على تأثٌرالعمروالجنس ولكن الجنسٌن، وكالٌتٌن العمر المجموعتٌن من عجوللل البراز عٌنات فً( P <0.05) ( كانت مختلفة بشكل ملحوظOD mean ± SD)فان قٌمة الكثافة البصرٌة لمستضدات فٌروس الروتا  ،

(OD mean ± SDلم تظهر هً االخرى اي فروق معنوٌة ) (P> 0.05.) اختبار  نتائج على اعتماداPCR ًمن براز  (%41)01ومن براز االطفال ،  ٪(42)04 كانت (منهما لكل عٌنة 51) والعجولاالطفال  برازعٌنة من  011 على أجرٌت الت

والتً لوحظت فً  PCRالتباٌن فً تراكٌز المتباٌنة مستضدات فٌروس الروتا والمعتمدة على النتائج الموجبة الختبار (. P> 0.05) والعجولولم ٌظهر اي فرق معنوي بٌن براز الرضع  ، VP6 الروتا فٌروسالعجول قد اظهرت نتٌجة موجبة لجٌن 

ٌنات البراز لكل من االطفال والعجول .اظهرت النتائج التً تم الحصول علٌها فً ع الروتا فٌروسفً الكشف عن  ELISAو RT-PCRفٌما ٌتعلق بتقٌٌم االختبارٌن  (.p<00001) مهم جدا  احصائٌا   التباٌن هذا)لألطفال والعجول( وٌعتبر البرازعٌنات 

 فٌروس عن لكشففعالٌة فً ا أكثر ELISA كان المقابل وفً ، ٪ELISA (04.9)باختبار  مقارنةاالطفال  براز ٌناتع من٪ 42 فًكان اكثر حساسٌة للكشف عن فٌروس الروتا  VP6 الروتا فٌروسفً تشخٌص جٌن  RT-PCRبان استخدام اختبار

فً حٌن لم تظهر فروق معنوٌة بٌن هذٌن  ،(P <0001) هذا االختالف االخٌر بٌن االختبارٌن المطبقٌن على براز العجول اعتبر مهم جدا  واظهر فروق معنوٌة،و ٪RT-PCR (41)باختبار  مقارنة لعجولالبراز ل عٌنات( من ٪56.9) فً الروتا

  (.P> 0.05) الرضععٌنات براز  فٌما ٌخص ختبارٌناال
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Tital of Thesis 

Serological and molecular detection of rota virus infection in bovine and human 

Abstract of Thesis 

 

Summary 

Rota viruses, causing acute gastroenteritis, that infect humans and animals around the world. There are many assays had been developed for the detection of rotavirus or the viral antigens and / or demonstration of antibodies in 
humans and animals sera. This  study was done on 79 samples of each  stool and blood  collected  samples from pediatric patients with acute watery diarrhea aged from few days to 5 years admitted to     Hospital of Gynaecology and 
paediatric in Basrah province.during the period from October 2014 to February 2015. Ninety diarrheic fecal and 79 blood bovine samples were included in this study. All samples were used for the investigation and detection of rotavirus 
antigen by Enzyme-Linked Immunoassays (ELISA) test. Pediatric and bovine serum samples(79 samples of each) were used in the detection of rotavirus antibody by using ELISA test. According to ELISA test results, out of 79 pediatric 
stool samples rotavirus antigens were detected in 10(12.7%) pediatric diarrheic patients. High non significant (P>0.05)   percentage (20.7%) of positive rotavirus antigen were detected  in the patients at second age group (>6 months).  
Followed by 8% of patients at first age group (<6 months). The percentage of rotavirus antigen ELISA was higher in males patients (16.7%) compared to percentage of (9.3%) in females and also shown non-significant differences (P>0.05).  

The results of rotavirus antigen ELISA detection in90 diarrheic bovine fecal samples showed that this antigen was excreted by 56.7% % of diarrheic calves. Additionally the higher non-significant (P>0.05)   excretion percentage 
according to age was observed in 63.4 % of calves > 1 year old and the lower percentage(51.1%) was observed in the first age group( <1year)  calves old. Non significant (P>0.05)   Sex differences in the percentage of rotavirus antigen 
detection were also detected as 63.5% of male fecal samples show positive rotavirus antigen excretion whereas only 47.4% of female fecal samples were positive.  

On the other hand the serum antibody responses to rotaviral antigens were investigated by ELISA in 79 pediatric or  bovine serum samples. A total seropositivity against rotaviral antigens was 46.8 % in pediatric sera and 13.9% in 
bovine serum. Also higher non significant (P>0.05)   seropositivity (55.2 %) to rotaviral antigens was observed in the patients at second age group (>6 months)and in 47.2% males paediatric diarrheic patients. Bovine serum antibody was 
revealed response based on ELISA that out of 79 tested serum samples collected from diarrheic calves only11 samples(13.9%) were seropositive . On the other said the effect of age on the seropositivity results was considered to be 
statistically significant(P<0.05). Calves at first age group (<1 year) showed higher seropositivity percentage(20.9%.).Also The effect of sex on ELISA seropositivity results was statistically significant (P<0.05). The high ELISA seropositivity 
percentage (24.3%) against rotavirus was observed in females. Similarly, the value of infant Rotavirus antigens and antibody (OD mean ± SD)  were non significantly differ (P>0.05)   in stool samples of the two age groups and both 
sexes.On the other hand, Rotavirus antigens  optical density value( OD mean ± SD) were  significantly differ(P<0.05)  in calves fecal samples of the two age groups  and both sexes ,but the effect of age and sex on the rotavirus antibodies  
OD mean ± SD value  was considered to be not statistically significant(P>0.05). 

   Depending on the result of  PCR amplification which was performed on 100 infants stool and  calves  feces (50 sample for each),12(24%) infants stool  and 10 (20) calve fecal samples  showed Rotavirus  VP6   gene   positive PCR 
results , the difference between  infants stool and  calves  feces was considered to be not statistically significant ( P > 0.05). Variable Rotavirus antigens concentration in relation to PCR positivity was observed in  faecal samples (infants 
and calves) and this variability was considered to be extremely statistically significant ( p <00001) . Concerning the evaluation of RT-PCR and ELISA methods in the detection of rotavirus in faecal samples of infants and calves. The results 
obtained showed that the RT-PCR based Rotavirus  VP6   gene was more productive for detection of rotavirus in 24% of infants fecal samples compared to ELISA test (12.7%).In contrast ELISA was more productive for detection of 
rotavirus in (56.7)% of calves fecal samples compared to RT-PCR test (20%).The difference between the two applied tests in case of calves fecal samples was considered to be extremely statistically significant( p <0001)  .But the 
difference between the two applied tests in   infants stool samples was considered to be not statistically significant(P>0.05). 

 

  


