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Il Marda tal-Myxomatżi
➢ Il-Myxomatożi huwa virus tal-fniek ikkawżat min membri tal-familja Poxvirus.
➢ Dan il-virus huwa transmess min insetti u jista’ jikkawża ‘l mewt fil-fniek.

Kif tinfirex il-Myxomatżi?
➢ L-iktar metodu komuni li bih jinxtered huma: l-insetti li jerdgħu d-demm, speċjalment innemus, il-briegħed, il-qamel, il-qurdien u d-dud. Huwa possibbli wkoll illi jinxtered permezz
tan-nifsijiet u bżieq.
➢ Il-fniek infettati b’dan il-mod jizviluppaw skariki nażali u tal-għajnejn bħala parti mill-proċess
tal-marda.
➢ It-trasmissjoni tal-marda tiġi wkoll jekk jkun hemm il-bokkaport u kompartamenti infettati.
➢ Is-sid jista’ wkoll jifrex il-virus minn fenek għall-ieħor.
➢ Bl-istess mod, fniek miġbura fil-wirjiet jew fieri jistgħu jiġu infettati jekk xi fenek jkollu lmarda.

Sintomi tal-Myxomatożi jinkludi:
➢ Infafet fil-ġilda, fir-riġlejn u fil-widnejn
➢ Nuqqas t’aptit
➢ Deni
➢ Letarġija
➢ Nefħa fl-imnieħer, xufftejn, widnejn, d-dawra
tal-għajnejn, fl-erja ġenitali u tgħawwiġ fil-wiċċ.
➢ In-nefħa fl-għajnejn tagħti impressjoni li l-fenek hu bingħas u
jista’ jagħma wkoll.
➢ In-nefħa fl-għajnejn tevolvi għal konġuntivite.
➢ Nefħa fil-parti ġenitali.
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Kif tikkura il-Myxomatożi?
➢ M'hemm l-ebda kura effettiva għall-myxomatożi.
➢ Il-fniek affettwati jistgħu jinżammu aktar komdi permezz ta' dripp likwidu.

Kif jiġi evitat il-Myxomatożi?
➢ L-aħjar mod biex jiġi evitat il-myxomatożi huwa li jiġi ikkontrollat l-ammont ta’ parassiti
esterni bħal nemus, briegħed u dud.
✓ Għandhom jitwaħħlu nets biex l-insetti ma jidħlux.
✓ Il-fniek għandhom jinżammu ġewwa, speċjalment matul l-istaġuni meta l-insetti jkunu
fl-aqwa tagħhom, u fi tluħ u nżul ix-xemx, fejn insetti bħan-nemus, ikunu aktar attivi.
➢ Jekk fenek ikun suspettat li għandu l-myxomatożi, għandu jkun iżolat u titqiegħed xibka tannemus fuq il-gaġġa. Għandha tingħata attenzjoni estrema sabiex tiġi evitata t-trasmissjoni lil
fniek oħra permezz ta' dixxijiet, ħwejjeġ, u mezzi oħra.
➢ Il-virus tal-myxoma huwa reżistenti għall-inattivazzjoni taħt kundizzjonijiet ambjentali u mħux
faċilment jiġi meqrud bid-diżinfettanti.
➢ Jekk fenek jiġi espost għal annimal infettat, huwa għandu jinżamm fi kwarantina għal perjodu
ta’ 14-il ġurnata.
➢ Biex tiġi evitata l-marda hemm vaċċin disponibbli.
Għal aktar kjarifika jew informazzjoni, ikkuntattja s-sezzjoni tas-Saħħa tal-Annimali fuq:
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