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Abstract 
 

Papilloma viruses (PVs) are non-enveloped, small, double stranded DNA viruses with circular 

genomes that replicate intranuclearly in infected cells. Papilloma viruses have high affinity for 

stratified squamous epithelia of warm blooded animals including cattle and occurs in all animal 

species throughout the world, and are highly species-specific. However, the only reported cases 

of cross-species infection had occurred in horses and other equids. Bovine cutaneous 

papillomatosis is a common skin disease in Iraq. The regulation of cells undergoing apoptosis is 

controlled by the bcl-2 proteins family; it includes both pro- (i.e. Bax, Bak) and antiapoptotic 

proteins (i.e. bcl-2 itself ) triggering or blocking, respectively, the release from mythocondria of 

proteins activating the apoptotic molecular cascade. P53 is a tumor suppressor protein that 

mediates cell cycle arrest, DNA integrity and repairing, apoptosis and senescence in response to 

specific cellular stresses (e.g. various types of DNA damage, hypoxia, oncogene deregulation, 

oxidative damage).  P53 has a significant role in cell cycle control, therefore the loss of its 

suppressive function has been reported for different types of human neoplasia and animal 

tumours, such as BPV induced tumours. The aim of the present study was to describe the 

clinical, histopathological and immunohistochemical aspects of naturally occurring cutaneous 

papillomatosis in bovine, ovine and caprine.  A total of  3 cattle, 3 goats and 4 sheep  were 

presented to Al Muthanna Veterinary Hospital with multiple cutaneous lesions that were 

diagnosed as cutaneous papilloma by clinical examination. The exophytic multiple, cauliflower-

like growths (warts ) of varying sizes (0.5-11 cm) were found in different areas of the body in 

bovine. Moreover, the lesions were found in the lips, genital, shoulder and chest in sheep and 

goat. Histopathology revealed various degrees of koilocytosis, ortho and parakeratotic, 

hyperkeratosis, hypergranulosis in granular layer and acanthosis, suggesting a cytopathic action 

of BPV in all neoplasms.  Immunohistochemical (IHC) examination revealed some nuclei in 

the granular and basal layers of the epidermis that showed intense positivity for papilloma virus 

antigen . The tumour samples were also stained positively  for bcl-2 throughout basal and 

parabasal layers, with most of cells showing strong cytoplasmic immunoreactivity. All tumor 

samples were found to be positive for p53 expression, showing a strong cytoplasmic and 

perinuclear staining of p53 protein mainly in the basal and parabasal layers. In conclusion, 

papilloma virus occurred in bovine, ovine and caprine in Al muthanna province that revealed 

different anatomical clinical presentation and similar histopathological features in all animals 

with minor variation.  Moreover, tumor samples revealed positive results for papilloma virus 

antigen, bcl-2 and p53 markers that can be considered as very useful markers in the diagnosis of 

bovine cutaneous papilloma.  
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 الخالصة

 

 المزدوجة الجديلة ذات ، الثنائية النووي الحمضغير مغطاة وتمتلك  فيروسات عن عبارة هي (PVs) الحليمي الورم فيروسات

 حرشفيةال لظهارةل كبير تقارب لها Papilloma فيروسات.  المصابة الخاليا داخل تتكاثر دائرية جينومات على تحتوي التي

 وهي ، العالم أنحاء جميع في الحيوانات أنواع جميع في وتحدث الماشية ذلك في بما الدافئ الدم ذات الحيوانات في طبقيةال

 . الخيول في وقعت األنواع عبر العدوى من عنها المبلغ الوحيدة الحاالت فإن ، ذلك ومع. األنواع في التنوع شديدة

 .العراق في شائع جلدي مرض هو البقري الجلدي الحليمي الورم داء

     -pro من كال ويشمل ؛ bcl-2 البروتينات عائلة بواسطة المبرمج الخاليا لموت تخضع التي الخاليا تنظيم في التحكم يتم 

(i.e. Bax, Bak)  

 

 

 التيو وكندرياتالمي من البروتينات إفراز ،  تثبيطعلى تحفيز او  (نفسها bcl-2 أي) المضادة لموت الخاليا  البروتيناتوتعمل  

 وسالمة ، الخليةتكاثر   دورة على السيطرة عملية يتوسط و الورم قمعي بروتين P53 ال الجزيئي تموت الخاليا البدائي تُنشط

 ، المثال سبيل على) المحددة الخلوية التاثيرات المرضية  لمنع تهاوشيخوخ المبرمج الخاليا وموت ، وإصالحه النووي الحمض

   .التأكسدي الضررو  ,المسؤول عن نمو االورام   الجين تحرير ، األكسجة نقص ، النووي الحمض ضرر من مختلفة أنواع

P53 البشرية مختلفةنمو الخاليا السرطانية ال تم ان وظيفته يودي الىفقد وبالتالي ، الخلية دورة في التحكم في كبير دور له 

 السريرية الجوانب وصف الى اسةهدفت هذه الدر. البشري الحليمي الورم بفيروس المستحثة األورام مثل ، الحيوانية واألورام

 مجموعه ما ييمتق تمحيث . ماعزوال واألغنام األبقار في طبيعي بشكل تحدث التي الجلدي الحليمي لاللتهاب والمناعية والنسيجية

 أنها على تشخيصها تم متعددة جلدية آفات والتي كانت تعاني من البيطري المثنى مستشفى في خراف 4 و ماعز 3 و ماشية 3

 ذات( الثآليل) بالقرنبيط الشبيهة المتعددة الباطنية النتوءات على العثور تم. السريري الفحص طريق عنحليمية  جلدية اورام 

 الشفتين في اآلفات على العثور تم ، ذلك على وعالوة. األبقار في الجسم من مختلفة مناطق في( سم 11-0.5) المختلفة األحجام

 ، الكيلوسيتوسيس من مختلفة درجات المرضي التشريح علم وكشف. والماعز األغنام في والصدر والكتف التناسلية واألعضاء

 جميع فيو على الخاليا المصابة  BPVتاثيرالفايروس  إلى يشير مما ، الحبيبية الطبقة في الحلم فرط ، التقرن فرط ، ، أورثو

 أظهرت ، للبشرة والقاعدية الحبيبية الطبقات في االنوية  بعض عن (IHC) الكيميائي المناعى الفحص كشففان  . األورام

 أظهرت حيث ، parabasal وطبقات القاعدية الطبقات جميع في Bcl-2 للـ وكذلك الحليمي الورم فيروس لمستضد قوية إيجابية

 على يدل مما ، p53 للتعبير إيجابية لتكون الورم عينات جميع على العثور تم. السيتوبالزمية القوية المناعة قابلية الخاليا معظم

تم  ، الصةالخ في،  .parabasal و القاعدية طبقات في أساسا p53 البروتين من perinuclear و قويةال السيتوبالزمية تفاعل

 سريريواضحة بالفحص ال والتي كانت المثنى محافظة في ماعز وال واألغنام األبقار في البابيلوما فيروس حدثتشخيص 

 عينات كشفت ، ذلك على عالوة. طفيف اختالف مع الحيوانات جميع في مماثلة نسيجية خصائص وتميز بوجود تشريحيال

 اعتبارها يمكن التي p53 و bcl-2 و (papilloma virus antigen) الحليمي الورم فيروس لمضاد إيجابية نتائج عن الورم

 .البقري الجلدي الحليمات ورم تشخيص في جدا مفيدة عالمات
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