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Limforeticuloza benignă (Febra zgârieturii de pisică) este este o boala bacteriană subacută pe 

care o persoană o poate dobândi atunci cînd este mușcată, zgâriată sau linsă de o pisică care este 

infectată cu bacteria Bartonella henselae. 



Infecția nu provoacă de obicei complicații severe, dar poate duce la probleme pentru persoanele 

cu un sistem imunitar slab. Știind cum să depistezi febra zgârieturilor pisicilor, te poți asigura că 

o persoană primește un tratament rapid. 

Pisicile pot transmite mai multe tipuri de infecții la oameni. Unele dintre aceste boli pot fi 

severe. Efectuarea consultațților de rutină pentru o pisică reduce adesea riscul multor boli. 

  

CAUZE 
O persoană poate avea febra zgârieturii de pisică după o zgârietură sau mușcătură de la o pisică 

infectată. Bacteria Bartonella henselae (B. henselae) trăiește în saliva unei pisici. Poate trece la o 

persoană printr-o zonă deschisă a pielii. Febra zgârieturilor pisicilor este mai frecventă toamna 

și iarna, când oamenii sunt înăuntru și se joacă cu pisicile lor. Copiii sunt mai predispuși decât 

adulții să o aibă. 

  

SIMPTOME 
Febra zgârieturilor de pisică nu provoacă de obicei simptome în primele câteva zile sau 

săptămâni după expunere, când bacteriile se înmulțesc în organism. Aproximativ la 3 până la 14 

zile după ce a apărut prima dată infecția, o persoană poate vedea o mică umflătură sau vezicule 

pe zona de contact, cel mai frecvent pe: 

 brațe 

 palme 

 scalp 

 cap 

  

Medicii numesc aceasta o leziune de inoculare. Este posibil ca această leziune să nu apară în 

unele cazuri sau este posibil ca o persoană să nu o observe pe corp. 

Câteva săptămâni mai târziu, ganglionii limfatici din apropierea leziunii se pot inflama. 

Ganglionii limfatici sunt responsabili pentru filtrarea bacteriilor și a altor particule și pentru 

crearea celulelor sistemului imunitar. De obicei, se simt ca niște umflături mici, spongioase, 



rotunde sau ovale. Dacă o persoană a avut o mușcătură sau o zgârietură pe braț, ganglionii 

limfatici de sub braț sau lângă cot pot fi deosebit de sensibili. 

Uneori, ganglionii limfatici se umflă până la 5 cm. Ei pot fi calzi la atingere, umpluți cu lichid sau 

roșii. Aceștia pot rămâne umflați 2-3 săptămâni. Pentru majoritatea oamenilor, ganglionii 

limfatici umflați sunt singurul simptom. Cu toate acestea, alte simptome care ar putea apărea 

includ: 

 durere abdominală 

 pierderea poftei de mâncare 

 febră 

 oboseală 

 o durere de cap 

 dureri articulare 

 o erupție cutanată 

 o durere în gât 

O persoană ar trebui să se prezinte la un medic dacă are o zgârietură care continuă să crească în 

dimensiuni după 2 zile. 
 


