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I. INTRODUCERE
Definiþie: gripa (influenza) este o infecþie viralã acutã, febrilã, generalizatã,
care afecteazã cãile respiratorii superioare ºi inferioare.
Etiologie: myxovirus influenzae, care are 3 tipuri antigenice majore (A, B, C).
Virusul gripal (mai ales A) se caracterizeazã printr-o mare variabilitate antigenicã. Genele care codificã proteinele de suprafaþã (hemaglutinina ºi neuraminidaza) se modificã continuu rezultând noi subtipuri ºi variante antigenice, faþã de
care populaþia nu este imunizatã. Aceste modificãri, care apar mai ales în Extremul Orient, de unde se propagã spre vest, vor genera noi epidemii de gripã.
Rezervorul natural de virus gripal este în principal uman, dar recent s-a
demonstrat rolul rezervorului extrauman, porcin ºi aviar. Omul bolnav este contagios pe cale respiratorie, 3-5 zile de la debutul clinic.
Imunitatea este specificã de subtip, iar durata ei depinde de modificãrile antigenice suferite în timp de tulpina viralã.
Anual, OMS monitorizeazã la nivel mondial circulaþia ºi profilul antigenic al
virusurilor gripale precum ºi profilul imunitãþii antigripale al populaþiei, în vederea
preparãrii vaccinului antigripal potrivit.
Gripa este importantã deoarece reprezintã o problemã de sãnãtate publicã
prin particularitãþile epidemiologice: contagiozitate mare ºi caracter epidemic.
Gripa evolueazã ciclic sub formã de:
- pandemiile survin la 10-15 ani, debuteazã de obicei în Asia de Sud-Est, dupã
care se extind rapid în patã de ulei pe întreg globul. Ele sunt produse mai ales
de virusul gripal A;
- epidemiile hivernale apar brusc la interval de 2-3 ani pentru virusul A, sau
5-6 ani pentru virusul B ºi afecteazã peste 2/3 din populaþia receptivã. Epidemiile
produse de virusul gripal A sunt mai extinse ºi mai severe, cu mortalitate ridicatã
la bãtrâni, iar cele produse de virusul B sunt mai restrânse ºi mai puþin severe;
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- cazurile sporadice dintre epidemii sunt produse mai ales de virusul C, asociat sau nu cu virusul A.
Copiii mici, bãtrânii, gravidele, pacienþii cu afecþiuni cronice (mai ales cardiorespiratorii) fac forme severe de gripã, cu complicaþii frecvente ºi letalitate mare.
La bãtrâni mortalitatea prin gripã este de aproximativ 5%.
Vaccinarea antigripalã anualã a grupelor de populaþie cu risc de forme severe
scade semnificativ morbiditatea ºi mortalitatea prin boalã.

2. CRITERII DE DIAGNOSTIC CLINIC ªI PARACLINIC
Diagnosticul pozitiv este uºor în cursul epidemiilor de gripã, bazându-se
numai pe criterii clinico-epidemiologice.
Pentru cazurile suspecte de gripã, survenite în afara unei epidemii, sunt
necesare confirmãri virusologice ºi serologice.
Gripa nu trebuie confundatã clinic cu infecþiile respiratorii virale nongripale,
care sunt foarte frecvente (3-6/an pentru fiecare individ). În gripã tabloul clinic
este dominat de manifestãrile generale (febrã, cefalee, mialgii), în timp ce în
infecþiile virale nongripale predominã manifestãrile catarale respiratorii.
Criteriile de diagnostic sunt:
1. Forma comunã de gripã se caracterizeazã prin:
- apariþia simultanã a unui numãr mare de cazuri cu simptomatologie de
gripã, la toate grupele de vârstã, mai ales în colectivitãþi, dar ºi în familii;
- extinderea rapidã a epidemiei în populaþie, cu atingerea unui vârf epidemic
dupã 2-3 sãptãmâni, când sunt afectate peste 2/3 din populaþie. Epidemia se
stinge treptat dupã 4-6 sãptãmâni de la apariþia primelor cazuri;
- debut brusc, dupã o incubaþie scurtã (24-72 ore) cu: sindrom infecþios (febrã
mare 39-40°C, frisoane, modificarea stãrii generale, anorexie, astenie) ºi
sindrom algic (cefalee intensã retrorbitarã, mialgii ºi artralgii difuze, lombalgii, cervicalgii).
- apariþia dupã 2-3 zile a sindromului respirator: rinoree, disfagie, odinofagie,
disfonie, arsuri retrosternale, tuse seacã dureroasã. Simptomatologia respiratorie este discretã, fiind mascatã de intensitatea sindromului infecþios ºi
algic.
Examenul obiectiv este sãrac (hiperemie conjunctivalã ºi faringianã difuzã,
limbã saburalã, raluri bronºice).
Evoluþia formelor comune de gripã este benignã ºi autolimitantã, cu dispariþia
febrei în 5-7 zile. Tusea ºi astenia pot persista câteva sãptãmâni.
2. Forma malignã (severã) de gripã este rarã ºi deseori mortalã. Ea
afecteazã mai ales bãtrânii, gravidele, bolnavii cu valvulopatii (mai ales stenozã
mitralã), BPOC, astm bronºic, diabet zaharat, cirozã hepaticã, etilicii ºi mult mai
rar tinerii sãnãtoºi.
La câteva zile dupã un debut aparent banal se instaleazã un edem pulmonar
lezional, care determinã o insuficienþã respiratorie acutã severã (dispnee, cianozã, tahipnee) cu hipoxemie refractarã ºi expectoraþie deseori hemoptoicã.
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Bolnavul prezintã concomitent febrã ridicatã ºi stare generalã foarte alteratã.
Pot apare manifestãri extrarespiratorii: miocarditã, pericarditã, citolizã hepaticã,
insuficienþã renalã funcþionalã, meningoencefalitã cu tulburãri de conºtienþã
pânã la comã, convulsii, reacþie meningeanã, semne neurologice de focar.
Evoluþia este de obicei fatalã în pofida tratamentului intensiv ºi a asistenþei
respiratorii. Puþinii supravieþuitori pot rãmâne cu sechele respiratorii severe
(fibrozã pulmonarã difuzã). Gripa nu rãspunde la antibioticoterapie.
Explorãrile paraclinice mãsoarã amploarea tulburãrilor fiziopatologice ºi
extensia lezionalã:
- Radiografia pulmonarã aratã un edem pulmonar extensiv ºi difuz, hemograma o hiperleucocitozã (în absenþa unei suprainfecþii bacteriene), iar studiul gazelor sângelui ºi al echilibrului acidobazic o hipoxemie severã ºi acidozã hipercapnicã.
- La examenele biochimice ale sângelui se pot gãsi creºteri ale ALAT, ureei ºi
creatininei.
- Pe ECG apar modificãri sugestive de miocarditã sau pericarditã.
- Examenul bacteriologic al sputei (frotiuri, culturi) aratã o florã bacterianã
foarte sãracã.
3. Forme clinice de gripã în funcþie de teren:
La bãtrâni, gravide, valvulopaþi, în BPOC apar forme severe de gripã (uneori
maligne), cu complicaþii frecvente ºi mortalitate ridicatã.
La sugari incidenþa gripei este mai micã faþã de incidenþa altor viroze nongripale (adenovirusuri, virusuri paragripale, virus sinciþial respirator, enterovirusuri). Deºi gripa poate îmbrãca un tablou de rinofaringitã banalã, deseori apar
forme severe cu laringitã (crup gripal), bronºiolitã capilarã, bronhopneumonie.
Deseori pe primul plan se aflã afectarea muscularã cu rabdomiolizã ºi creºterea
enzimelor musculare (LDH, CPK, TGO).
La gravide, gripa îmbracã deseori forme severe (uneori maligne) cu complicaþii grave. În primul trimestru de sarcinã gripa poate avea efect abortiv. Efectul
teratogen al virusului gripal nu a fost clar demonstrat.
La adulþi ºi la persoanele vaccinate apar fie forme comune de gripã, fie forme
atenuate ºi inaparente, dar cu rol important în extinderea epidemiei.
4. Formele complicate de gripã
Virusul gripal poate produce multiple tipuri de complicaþii:
a) Complicaþii respiratorii:
- Pneumoniile interstiþiale (atipice) gripale apar atât la adulþii sãnãtoºi cât ºi
la taraþi ºi sunt caracterizate printr-o discrepanþã între simptomatologia clinicã
banalã (tuse seacã, examen obiectiv practic normal) ºi importanþa modificãrilor
radiologice. Aspectele radiologice pot fi variate: pneumonie interstiþialã hiliobazalã banalã, infiltrate localizate macronodulare, opacitãþi în bandã, imagini
sitematizate. Examenul bacteriologic al sputei aratã florã sãracã.
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Evoluþia este spontan favorabilã cu vindecare în 2-3 sãptãmâni ºi nu este influenþatã de antibiotice. Pneumonia interstiþialã gripalã poate evolua spre pneumonie mixtã prin suprainfecþie bacterianã.
- Reacþiile pleurale care însoþesc pneumonia gripalã sunt frecvente. Rareori
apar pleurezii serofibrinoase izolate, în cantitate micã, cu celularitate limfocitarã.
Evoluþia este favorabilã cu vindecare fãrã sechele.
- Pneumonia acutã severã edematoasã ºi hemoragicã caracterizeazã gripa
malignã.
- Crupul gripal este o laringitã sub-gloticã edematoasã, care apare mai ales la
sugar ºi copilul mic. Se manifestã clinic prin dispnee inspiratorie intensã, cu
tiraj, disfonie/afonie, tuse intensã, modificarea stãrii generale. În majoritatea
cazurilor este necesarã spitalizarea.
- Bronºiolita capilarã apare mai ales la sugar ºi evolueazã rapid cãtre insuficienþã respiratorie acutã severã, care impune spitalizarea.
b) Complicaþiile extrarespiratorii apar mai ales la grupele de risc.
- Complicaþii cardiace: miocarditã ºi/sau pericarditã, asociate cu decompensãri cardiace ºi/sau colaps.
- Complicaþii neurologice: meningitã limfocitarã, meningoencefalitã, mielitã,
poliradiculonevritã (Guillain BarrŁ). Puncþia lombarã ºi examinarea cito-biochimicã a LCR este obligatorie.
- Reacþii cutanate: erupþii rujeoliforme, scarlatiniforme, alopecie pseudopeladicã (foarte rar).
- Miozita cu rabdomiolizã la sugar (creºterea CPK, mioglobinurie).
- Complicaþii digestive: greaþã, vãrsãturi, diaree sau afectare hepaticã cu
citolizã (creºterea ALAT);
- Insuficienþã renalã acutã.
c) Complicaþiile prin suprainfectare bacterianã reprezintã principalul factor de
gravitate în gripã.
Leziunile mucoasei tractului respirator favorizeazã suprainfecþia bacterianã.
Aceasta este cu atât mai frecventã ºi mai gravã cu cât preexistau afecþiuni respiratorii (bronºitã cronicã, BPOC, mucoviscidozã etc).
Bacteriile cele mai frecvent implicate în suprainfecþie sunt: H. influenzae,
pneumococul ºi stafilococul auriu.
Se suspecteazã o suprainfectare bacterianã atunci când: febra reapare sau
persistã mai mult de 7 zile; secreþiile devin purulente; apare leucocitoza cu neutrofilie; se altereazã starea generalã ºi funcþia respiratorie.
Formele clinice de suprainfecþie bacterianã sunt:
- În sfera ORL: sinuzite, otite, laringite. Ele apar mai ales la copil.
- Supuraþiile bronºice apar mai ales la pacienþii cu bronºitã cronicã, BPOC,
astm bronºic, foºti tuberculoºi. Ele produc frecvent decompensarea unei insuficienþe respiratorii cronice.
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- Pneumoniile ºi bronhopneumoniile bacteriene sunt cele mai frecvente forme
de suprainfecþie bacterianã, atât la individul sãnãtos cât ºi la cel tarat. În majoritatea cazurilor ele apar dupã 6-8 zile de evoluþie a gripei. Uneori apar concomitent cu pneumonia interstiþialã gripalã. Evoluþia sub un tratament antibiotic
corect este favorabilã în majoritatea cazurilor.
- Pleureziile purulente, uni sau bilaterale, pot apare tardiv dupã gripã ºi sunt
de obicei închistate, lasând sechele severe. Ele sunt secundare unui proces
pneumonic cu germeni gram negativi sau stafilococ.
d) Complicaþii datorate tratamentului:
- Sindromul Reye se întâlneºte la copiii cu gripã A ºi alte infecþii virale (varicelã) trataþi cu aspirinã. El constã într-o encefalopatie asociatã cu degenerescenþã hepaticã care are evoluþia letalã în 10-40% din cazuri. Manifestãrile
clinice apar la câteva zile de la debutul gripei ºi pot fi precedate de greaþã ºi
vãrsãturi. Ulterior apare obnubilare, comã, delir, convulsii, tulburãri respiratorii. La examenele paraclinice se constatã: în LCR discretã pleiocitozã limfocitarã cu albuminorahie normalã; hiperamoniemie; hipoglicemie; semne de citolizã
hepaticã ºi scãderea concentraþiei de protrombinã.
Investigaþiile paraclinice în gripã sunt unele nespecifice, iar altele specifice
pentru confirmare virusologicã ºi serologicã.
1) Investigaþiile nespecifice nu sunt necesare în formele comune de gripã,
tratate ambulator. Ele sunt utile în formele severe ºi complicate.
Radiografia pulmonarã este indicatã în formele severe de gripã, la grupele
de risc ºi atunci când se suspicioneazã clinic o complicaþie pulmonarã. În forma
comunã de gripã aspectul radiologic pulmonar este normal sau se pot observa
imagini hilifuge de pneumonie gripalã.
Hemoleucograma, VSH, fibrinogenul ºi proteina C reactivã au valori normale în forma comunã de gripã, dar se poate observa leucopenie cu neutropenie
ºi limfomonocitozã. În formele severe cu suprainfecþie bacterianã se instaleazã
rapid leucocitozã cu neutrofilie ºi creºterea valorilor VSH, fibrinogen ºi proteinã
C reactivã.
Analizele biochimice uzuale ale sângelui sunt necesare pentru evaluarea
formelor severe ºi complicate.
ECG este necesarã la bolnavii vârstnici cu cardiopatii cunoscute ºi când se
suspecteazã complicaþii cardiace (miocarditã, pericarditã).
Studiul gazelor sanguine ºi al echilibrului acidobazic se recomandã
numai în formele de gripã malignã, sau când se instaleazã un sindrom de insuficienþã respiratorie acutã.
Puncþia lombarã cu examinarea cito-biochimicã a LCR este indicatã dacã
se suspecteazã complicaþii neurologice sau sindrom Reye.
2) Investigaþii specifice:
Confirmarea virusologicã sau serologicã a suspiciunii clinice de gripã nu este
necesarã în timpul unei epidemii de gripã (declaratã oficial), deoarece argumentele clinice ºi epidemiologice sunt suficiente pentru diagnosticul de gripã.
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Ea este indicatã pentru suspiciunile clinice de gripã, survenite sporadic în
afara epidemiilor ºi pentru formele atipice de boalã.
a) Diagnosticul virusologic se bazeazã pe:
- izolarea virusurilor gripale pe culturi celulare (ou embrionat) în secreþiile
nazofaringiene. Ea este posibilã în primele 3 zile de la debutul clinic. E o metodã
laborioasã ºi costisitoare care se face numai în laboratoare specializate.
- evidenþierea virusului gripal prin imunofluorescenþã indirectã în secreþiile
nazale; este o metodã rapidã de diagnostic, care în România nu este de uz curent. Ea este pozitivã în primele 3 zile de boalã.
b) Diagnosticul serologic:
Se fac 2 prelevãri de sânge simplu la interval de 2 sãptãmâni ºi se studiazã
titrul de anticorpi în dinamicã. Atunci când se înregistreazã o creºtere de 4 ori a
titrului de anticorpi între cele 2 prelevãri, reacþia este pozitivã.
Reacþii serologice utilizate în gripã sunt:
- reacþii de fixare a complementului (RFC)
- reacþii de hemaglutinoinhibare (reacþia Hirst). Ea evidenþiazã anticorpii
anti-hemaglutininã care sunt protectori, asigurând imunitatea dupã boalã ºi dupã
vaccin. Reacþia Hirst este pozitivã atunci când la prima determinare titrul de anticorpi este mai mare 1/1280 ºi, mai ales, atunci când titrul creºte de 4 ori între
cele 2 determinãri.

3. TRATAMENTUL PRESPITAL
Medicul de medicinã generalã sau de familie are urmãtoarele obligaþii:
a) Sã se informeze în fiecare toamnã asupra situaþiei epidemiologice a gripei
ºi asupra compoziþiei vaccinului antigripal preparat pentru anul respectiv.
b) Sã examineze atent ºi complet fiecare bolnav suspect de gripã în vederea
recunoaºterii complicaþiilor ºi cunoaºterii antecedentelor patologice ale bolnavului, a stadiului lor evolutiv ºi a tratamentului actual.
c) Sã stabileascã forma clinicã de boalã (uºoarã, comunã, malignã sau complicatã) ºi sã decidã care bolnavi pot fi trataþi la domiciliu ºi care necesitã internare în spital.
d) Sã recomande tratamentul ºi îngrijirile medicale la domiciliu ºi sã urmãreascã
periodic evoluþia clinicã pentru a surprinde apariþia eventualelor complicaþii. Sã
informeze ºi sã educe bolnavii pentru recunoaºterea precoce a complicaþiilor.
e) Sã aplice mãsurile profilactice nespecifice (izolarea bolnavilor, evitarea
aglomeraþiilor ºi a contactului cu bolnavii) ºi specifice (vaccinarea sau chimioprofilaxia).
Principalele componente ale tratamentului prespital, mai ales în perioadele
epidemice sunt:

Clasa I
a) Izolarea rapidã a bolnavilor cu gripã ºi limitarea accesului la locul de
muncã, în mijloacele de transport în comun, în locuri publice, în vederea îngrã296

dirii extinderii epidemiei. Salariaþii primesc concediu medical în funcþie de gravitatea formei clinice de boalã. Se recomandã ca activitatea profesionalã sã fie reluatã numai dupã defervescenþa bolii.
Izolarea bolnavului se poate face la domiciliu, în spital sau în izolatoarele
colectivitãþilor organizate în funcþie de gravitatea formei clinice.
Medicul de medicinã generalã trebuie sã explice bolnavului cã hiperpirexia
(pânã la 40°C, timp de 5-7 zile) face parte din tabloul clinic obiºnuit al formei comune de gripã. Ea nu reprezintã un factor de gravitate care sã impunã spitalizare.
Atunci când febra dureazã peste 7 zile se ridicã suspiciunea unei suprainfecþii
bacteriene ºi se impun investigaþii adecvate (radiografie pulmonarã, hemoleucogramã, VSH, examenul bacteriologic al exsudatului faringian sau al sputei etc).
Deseori gripa comunã, necomplicatã evolueazã zgomotos dar benign, în timp
ce bronhopneumoniile postgripale la bãtrâni ºi taraþi pot evolua insidios, cu
simptomatologie ºtearsã, în afebrilitate.
b) Tratament igienodietetic
l Repaus la pat pe toatã durata perioadei febrile.
l Dietã hidro-lacto-zaharatã pe toatã perioada febrilã.
Bãtrânii trebuie sã fie hidrataþi corespunzãtor pierderilor de lichide, pentru cã
ei sunt expuºi riscului deshidratãrii ºi insuficienþei renale funcþionale.
l Igiena cavitãþii bucale prin gargarisme cu ceai de muºeþel.
c) Tratament simptomatic
Antipiretice ºi antialgice:
- paracetamol (50 mg/kg/zi):
- adulþi: 500 mg de 3-4 ori/zi, p.o.
- copii 7-12 ani: 250 mg de 2-4 ori/zi, p.o.
- copii 3-7 ani: 250 mg de 1-2 ori/zi, p.o. sau supozitoare
- copii 1-3 ani: 125 mg de 1-3 ori/zi, p.o.
- copii 6-12 luni: 60 mg de 2-3 ori/zi, p.o.
- acid acetil salicilic - aspirinã (50 mg/kg/zi):
- adulþi: 300-900 mg de 4-6 ori /zi, p.o.
- copii mici (sub vârsta de 5 ani) este contraindicatã din cauza riscului
de sindrom Reye.
- derivaþi pirazolonici - algocalmin (50 mg/kg/zi):
- adulþi: 500 mg de 2-3 ori/zi, p.o.
1 g de 1-2 ori/zi, i.m.
1 g de 2-3 ori/zi, supozitoare
- copii 3-15 ani: 125-375 mg de 2-3ori/zi, p.o.
- copii 1-15 ani: 300 mg 1-3 ori/zi, supozitoare.
Antitusive:
La începutul bolii, când tusea este uscatã se recomandã tratament antitusiv
ºi nu expectorante:
- codeinã:
- adulþi: 10-20 mg de 3-4 ori/zi, p.o.
- copii peste 5 ani: 200-300 mcg/kg de 3-4 ori/zi, p.o.
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- derivaþi de oxeladinã - paxeladine:
- adulþi: 40 mg (1 gelulã) de 2-3 ori/zi, p.o.
2-5 mensuri de sirop/zi (10 mg/mensurã);
- copii sub 4 ani: 1-2 mensuri/zi
- copii 4-15 ani: 2-3 mensuri/zi.
Expectorante:
Atunci când tusea devine productivã sau apare suprainfecþia bacterianã se
recomandã expectorante:
- acetilcisteina:
- adulþi: 200 mg de 3 ori/zi, p.o.
- copii sub 2 ani: 50 mg de 2 ori/zi, p.o.
- copii 2-6 ani: 100 mg de 3 ori /zi, p.o.
- copii 6-14 ani: 200 mg de 2 ori/zi, p.o.
- bromhexina:
- adulþi: 8-16 mg de 3-4 ori/zi, p.o.
- copii peste 10 ani: 4-8 mg de 3 ori/zi, p.o.
- copii 5-10 ani: 4 mg de 3-4 ori/zi, p.o.
- copii 1-4 ani: 4 mg de 2 ori/zi.
Dezobstrucþia nazalã: instilaþii nazale cu:
- nafazolinã (Rinofug)
- adulþi ºi copii peste 3 ani: 1-3 picãturi de 2-3 ori/zi, 3-4 zile
- de evitat la copiii sub 3 ani (somnolenþã, colaps). Se pot utiliza soluþii
diluate 1:2.
- efedrinã (Fedrocainã):
- adulþi ºi copii peste 6 ani: 3-4 picãturi de 3-4 ori/zi.
- copii 1-6 ani: 1-2 picãturi de 3-4 ori/zi (prudenþã la copiii sub 3 ani).
- simpatomimetice asociate cu corticoizi (Bixtonim):
- 1-2 picãturi de 3-4 ori/zi, maximum 3-4 zile.
Aceste tratamente trebuie sã dureze maxim 5 zile din cauza faptului cã produc ischemia mucoasei care favorizeazã suprainfecþia bacterianã. Ele produc de
asemenea atrofia mucoasei nazale.
Pânã acum nu existã un tratament etiologic eficient în gripã.
d) Supravegherea clinicã permanentã a bolnavului pentru a surprinde
apariþia unor eventuale complicaþii. În aceastã situaþie se revizuieºte atitudinea terapeuticã:
1. Complicaþiile uºoare: sinuzite, otite catarale, laringitã acutã neobstruantã,
pneumonii bacteriene trebuie trimise în consult la medicul specialist ORL sau
infecþionist, internist, dupã caz. Acesta va decide în urma examenului clinic ºi
paraclinic dacã bolnavul trebuie internat în spital (ORL, boli infecþioase) sau
poate fi tratat la domiciliu sub supravegherea medicului de familie. Medicul specialist va recomanda ºi o schemã de tratament:
a) Otita cataralã (congestivã) simplã nu necesitã antibioticoterapie decât în
urmãtorele cazuri: antecedente de otitã recidivantã; sugarii sub 6 luni proveniþi
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din colectivitãþi; pacienþii imunodeprimaþi. Se pot administra soluþii auriculare
decongestionante ºi/sau anestezice locale cu condiþia integritãþii timpanului.
b) Otita medie supuratã ºi sinuzitele trebuie obligatoriu tratate cu antibiotice.
Ele sunt produse cel mai frecvent de: H. influenzae, pneumococ, Moraxella
catarrhalis, stafilococ.
Având în vedere cã o parte a acestor bacterii au sensibilitate scãzutã sau sunt
rezistente la penicilinã, macrolide, cotrimoxazol, se recomandã ca primã alegere:
- amoxicilinã + acid clavulanic (augmentin): la copil 80 mg/kg/zi în 3
prize; adult 1,5-3 g/zi.
- cefalosporine orale: cefuroxim axetil (Zinnat): la copil 20 mg/kg/zi în 2
prize; adult 0,5-1 g/zi.
Ca alternative se poate recurge la:
- amoxicilinã: - copil: 50-100 mg/kg/zi în 3 prize; adult 1,5-3 g/zi.
- eritromicinã (30 mg/kg/zi în 3 prize)
- cotrimoxazol (30 mg sulfametoxazol/kg/zi în 2 prize).
Durata tratamentului este de 7-10 zile.
În caz de eºec dupã 72 ore se impune timpanocenteza, examinarea bacteriologicã ºi antibiograma din otoree.
c) Pneumoniile lobare care sunt cel mai adesea pneumococice; se pot trata la
domiciliu cu penicilina G timp de 7 zile:
- adult: 3-6 milioane UI/zi, în 3-4 prize.
- copil: 50.000-150.000 UI/kg/zi, în 3-4 prize.
În caz de eºec la penicilinã (tulpini cu sensibilitate scãzutã) se recomandã
internarea.
În caz de alergie la beta-lactamine se aleg macrolide (eritromicinã 30
mg/kg/zi).
2. Complicaþiile severe ameninþãtoare de viaþã (crup gripal, bronºiolitã capilarã, bronhopneumonii severe, miocardite/pericardite, meningo-encefalite etc)
sau cele apãrute la pacienþii cu antecedente cardiorespiratorii trebuie obligatoriu ºi rapid spitalizate.
e) Profilaxia specificã a gripei cuprinde vaccinarea antigripalã ºi chimioprofilaxia gripei.
1. Vaccinarea antigripalã
În România se utilizeazã vaccinul cu virus inactivat. Acesta este o suspensie
viralã pe ou embrionat, purificatã ºi inactivatã cu formol. Este preparat de
Institutul Dr. I. Cantacuzino conform recomandãrilor OMS din fiecare an.
Compoziþia vaccinului este modificatã anual în funcþie de contextul epidemiologic. Vaccinul conþine un amestec de tulpini virale A ºi B, tulpina A fiind cea care
a provocat cea mai recentã epidemie de gripã.
Vaccinul antigripal este ambalat în fiole a câte 0,5 ml.
El se administreazã intramuscular (copil) sau subcutanat profund (adult).
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Dozele recomandate sunt:
- pentru adult: doza are 0,5 ml
- pentru copilul sub 10 ani: doza are 0,25 ml
- pentru sugar: doza are 0,1 ml.
Vaccinul antigripal se administreazã în fiecare toamnã (octombrie-noiembrie), înaintea izbucnirii epidemiei de gripã.
La 85% din cei vaccinaþi se obþine o protecþie eficientã pentru 6-9-12 luni, care
acoperã perioada de incidenþã maximã a gripei în România (ianuarie-martie).
Efectul protector apare dupã 2 sãptãmâni.
Toleranþa este bunã. Pot apare reacþii locale în 10% din cazuri sau o curbaturã
febrilã în a 5-a zi, în 5% din cazuri.
Vaccinul este contraindicat la persoanele cunoscute ca fiind alergice la proteinele de ou. El trebuie temporizat în caz de boli infecþioase febrile ºi atunci
când persoana a primit recent gamaglobuline.
Profilaxia în masã cu vaccin antigripal nu este nici posibilã ºi nici recomandatã.
Indicaþiile vaccinului antigripal sunt:
l Membrii colectivitãþilor închise de copii ºi bãtrâni (creºe, cãmine de copii
sau bãtrâni, secþii de boli cronice). Copiii pot fi vaccinaþi începând de la vârsta
de 6 luni;
l Personalul medico-sanitar, din transporturi, turism, poliþie, armatã, comerþ,
servicii publice;
l Bolnavii cu BPOC, astm bronºic, insuficienþã cardiacã sau respiratorie,
cirozã hepaticã, diabet zaharat, neoplasme, insuficienþã renalã cronicã, splenectomizaþi etc;
l Pacienþii cu deficite imune congenitale sau dobândite (inclusiv infecþia HIV);
l Gravide. Vaccinul antigripal poate fi utilizat în timpul sarcinii deoarece el
conþinând virus inactivat, nu are efect teratogen.
l Copiii care necesitã tratament cronic cu aspirinã.
2. Chimioprofilaxia gripei
Existã 2 substanþe eficace asupra virusului A, mai ales în scop profilactic.
Acestea sunt: amantadina (Mantadix, Viregit, Simetral) ºi rimantadina (Roflual).
Ele împiedicã pãtrunderea virusului în celulele respiratorii. Eficacitatea lor profilacticã este comparabilã cu cea a vaccinului.
În România aceste substanþe nu sunt utilizate curent.
Chimioprofilaxia este indicatã la:
- persoanele aflate în grupele de risc pentru forme severe de gripã care fie nu
au fost vaccinate antigripal, fie au fost vaccinate tardiv (dupã începerea epidemiei), fie atunci când se presupune cã sunt implicate în epidemia de gripã
tulpini virale neacoperite de vaccin.
- pacienþii imunodeprimaþi, deoarece rãspunsul lor imun postvaccinal este
inadecvat.
- persoanele alergice la ovalbumina din vaccin.
Doza este: la adult 200 mg/zi în 2 prize; la copilul sub 9 ani 2,2 mg/kg x 2/zi,
fãrã a depãºi 150 mg/zi.
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Pentru a fi eficace chimioprofilaxia trebuie sã înceapã cât mai aproape de
debutul epidemiei, sã se întindã pe toatã perioada acesteia ºi încã cel puþin 2
sãptãmâni dupã stingerea epidemiei. Persoanele vaccinate dupã începutul epidemiei trebuie sã primeascã chimioprofilaxie pânã la instalarea rãspunsului
imun postvaccinal (2 sãptãmâni).
La vârstnici, la persoanele cu insuficienþã renalã ºi la cei cu probleme psihice
pot apare tulburãri neurologice minore prin mecanism dopaminergic (somnolenþã, anxietate, convulsii, halucinaþii etc). La aceºtia se recomandã reducerea
dozelor la jumãtate. Mai pot apare intoleranþã gastricã ºi erupþii cutanate.
Se pare cã amantadina ar avea ºi rol curativ, sugerat de faptul cã administrarea ei foarte precoce (primele 48 ore de la debut), timp de 5-7 zile ar reduce
durata ºi severitatea bolii.
Administratã concomitent cu vaccinul, amantadina creºte eficienþa acestuia.

Clasa II
Antibioticoprofilaxia suprainfecþiilor bacteriene la bolnavii cu risc de forme
severe ar putea fi utilã, dar eficacitatea ei nu a fost demonstratã.
Se pot recomanda p.o.:
- macrolide: eritromicinã 30 mg/kg/zi; roxitromicinã 300 mg/zi, p.o., în 2 prize;
claritromicinã 1,5-2 g/zi, p.o. în 2 prize.
- betalactamine orale: amoxicilinã 1,5-3 g/zi la adult sau 50-100 mg/Kg/zi la
copil; amoxicilinã + acid clavulanic 1,5-3 g/zi la adult sau 80 mg/kg/zi la
copil; cefuroxim axetil 0,5-1 g/zi la adult ºi 20 mg/kg/zi la copil.
Administrarea unor doze mari de vitamina C sau B nu ºi-au dovedit eficienþa,
dar unii autori considerã ca sunt utile în vederea creºterii rezistenþei nespecifice
a organismului.

Clasa III
Aspirina este contraindicatã la copii cu gripã din cauza riscului de sindrom
Reye. Ea poate fi înlocuitã cu paracetamol.
În absenþa unei suprainfecþii bacteriene antibioticoterapia este contraindicatã, cu rezerva de la clasa II.
Antibioticele sunt inutile sau chiar periculoase, putând produce sensibilizãri
(pânã la ºoc anafilactic), dismicrobisme (candidoze), selectarea de tulpini rezistente. Administrarea intranazalã de antibiotice este contraindicatã. Ea este ineficientã ºi creºte riscul de sensibilizare.
Administrarea (injectabilã) de polidin este total ineficientã sau chiar periculoasã (risc de transmitere a virusurilor hepatitice B, C, HIV, etc).

4. CRITERIILE DE INTERNARE ªI SECÞIA ÎN CARE
ESTE INDICATÃ INTERNAREA
Medicul de medicinã generalã (de familie) trebuie sã recomande internarea
într-un seviciu de Boli Infecþioase în urmãtoarele situaþii:
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- bolnavii cu forme severe de gripã care ar putea evolua spre forma malignã;
- copiii (< 5 ani) ºi bãtrânii (> 60 ani) care prezintã antecedente patologice
semnificative: valvulopatii, insuficienþã cardiacã sau respiratorie, BPOC,
astm bronºic, bronºiectazii, mucoviscidozã, diabet zaharat, cirozã hepaticã,
insuficienþã renalã cronicã, deficite imune congenitale sau dobândite;
- suprainfecþii bacteriene respiratorii apãrute la grupele de risc (enumerate
mai sus);
- gripã cu fenomene encefalitice (delir, obnubilare, convulsii) sau cu tendinþã
la colaps;
- gravide.
Urmãtoarele cazuri trebuie îndrumate cãtre un serviciu de terapie intensivã
care poate acorda asistenþã respiratorie:
- sugarii sau copiii mici cu crup gripal, bronºiolitã capilarã, pneumonii ºi
bronhopneumonii severe;
- formele maligne de gripã;
- pneumonii ºi bronhopneumonii severe cu insuficienþã respiratorie acutã;
- sindrom Reye.

5. TRATAMENTUL ÎN SPITAL
Tratamentul igienodietetic ºi simptomatic este identic cu cel prezentat la
tratamentul prespital.
Tratamentul complicaþiilor respiratorii prin suprainfectare bacterianã trebuie sã fie adaptat bacteriei izolate sau probabile.
Pentru otite, sinuzite ºi pneumoniile pneumococice tratamentul a fost prezentat la tratamentul prespital.
Pentru suprainfecþii bronhopulmonare diagnosticul bacteriologic este posibil
numai în 30-50% din cazuri. În restul cazurilor antibioticoterapia se face dupã
criterii de probabilitate (în funcþie de vârstã ºi de teren).
Agenþii etilogici ai pneumoniilor în funcþie de vârstã sunt prezentaþi în tabelul I.
Tabelul I
Copil < 6 ani

Copil > 6 ani
Adolescent, adult tânãr
Adult > 40 ani
Bãtrâni

H. influenzae
Streptococcus pneumoniae
Staphilococcus aureus
Streptococcus pyogenes
Streptococcus pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae
Chlamydia pneumoniae
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pneumoniae
H. influenzae

Agenþii etiologici ai pneumoniilor în funcþie de teren sunt prezentaþi în tabelul II.
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Tabelul II
Insuficienþã respiratorie
cronicã, BPCO

Etilism

Mucoviscidozã
Pneumonie de aspiraþie
Infecþie HIV

S. pneumoniae
Enterobacteriaceae
Staphilococcus aureus
H. influenzae
Moxarella catarrhalis
S. pnemoniae
Klebsiella pneumoniae
Anaerobi
Pseudomonas aeruginosa
Staphilococcus aureus
Asociere cu bacili gram
negativi ºi anaerobi
S. pneumoniae
H. influenzae
P. aeruginosa

Elementele care stau la baza deciziei transferãrii bolnavului într-un serviciu
de terapie intensivã sunt:
- frecvenþa respiratorie > 30/min, TA sistolicã < 90 mmHg, AV > 140/min;
- Pa O2 < 60 mmHg;
- necesitatea unei asistenþe respiratorii;
- afectare radiologicã bilateralã sau multilobularã;
- creºterea opacitãþii cu > 50% în 48 ore;
- stare de ºoc, oligoanurie;
- necesitatea unui tratament vasopresor pentru > 4 ore.
Alegerea antibioticului se poate face dupã tabelul III.
În afara tratamentului etiologic sunt necesare în funcþie de gravitatea formei
clinice: oxigenoterapie pe sonda nazalã sau mascã, bronhodilatatoare, expectorante, aspirarea secreþiilor, lichefierea secreþiilor (umidifierea aerului din încãpere, hidratare corespunzãtoare, aerosoli, mucolitice), puncþie pleuralã pentru drenaj în caz de pleurezie, respiraþie asistatã, tratamentul stãrii de ºoc.
În cazul decompensãrilor cardiace, respiratorii, renale, hepatice, diabetice, tratamentul trebuie stabilit în urma consultului cu medicii specialiºti.
În cazul complicaþiilor neurologice se solicitã consult neurologic ºi se efectueazã puncþie lombarã pentru examinarea cito-chimicã a LCR. În aceste situaþii
pe lângã tratamentul simptomatic se recomandã corticoterapie.
Complicaþiile cardiace trebuie suspectate (clinic, ECG) de medicul
infecþionist ºi diagnosticate ºi tratate în colaborare cu cardiologul.
Sindromul Reye necesitã internare în serviciul de terapie intensivã, iar tratamentul constã în:
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- reechilibrare hidroelectroliticã;
- intubaþie ºi asistenþã respiratorie;
- perfuzii cu glucozã pentru corectarea hipoglicemiei;
- monitorizare hemodinamicã;
- tratarea edemului cerebral, care este principala cauzã de moarte (manitol
20%, glucozã hipertonã, furosemid). Unii recomandã monitorizarea tensiunii
intracraniene printr-un cateter intraventricular;
- antibioticoprofilaxie;
- tratarea marilor tulburãri metabolice: dializã, perfuzii cu aminoacizi.
Tabelul III
Situaþia
Antibiotice de
În caz de eºec,
clinicã
primã intenþie*
dupã 48 de ore
Exacerbare Amoxicilinã po: adult 1,5 g - 3 g/zi; Amoxicilinã + acid clavulanic
de bronºitã copil 50-100 mg/kg/zi;
p.o.: adult 1,5 - 3 g/zi;
cronicã
în 2-3 prize/zi; 7-10 zile
copil 80 mg/kg/zi
în 2-3 prize/zi.
Macrolide
Cefalosporine G3 orale:
- eritromicinã p.o.: adult 2 g/zi;
- cefixim: adult 0,4 g/zi;
copil 30 mg/zi; în 2-3 prize/zi;
copil 8 mg/kg/zi; în 2 prize/zi.
7-10 zile.
- cefpodoxime proxetil: idem.
- roxitromicinã p.o.: adult 300 mg/zi; Ciprofloxacina p.o.: adult 1 g/zi
copil 5-8 mg/kg/zi; în 2 prize/zi;
în 2 prize/zi (contraindicat sub
7-10 zile.
vârsta de 15 ani).
- claritromicinã p.o.: adult 0,5-1 g/zi.
copil 15 mg/kg/zi; în 2 prize/zi;
7-10 zile.
Cefalosporine G1 sau G2 orale:
- Cefaclor: adult 0,75 -1,5 g/zi;
copil 20-40 mg/kg/zi; în 3 prize/zi;
7-10 zile.
- Cefuroxim: adult 0,5 - 1 g/zi;
copil 20 mg/kg/zi, în 2 prize/zi;
7-10 zile.
Suprainfec- Amoxicilinã + acid clavulanic p.o.. Internare obligatorie
þie BPOC + Cefalosporine G2, G3, p.o.
Cefalosporine G3 injectabile
insuficienþã Ciprofloxacinã, p.o.
- ceftriaxonã im/iv: adult 1 g/zi.
respiratorie Durata: 7-10 zile
copil 50 mg/kg/zi; 1 prizã/zi;
7-10 zile.
Pneumonie Macrolide p.o. sau
interstiþialã Cicline p.o.:
- Doxiciclinã: adult 200 mg/zi;
1 prizã/zi (contraindicatã la copil)
- Minociclinã (idem)
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Pneumonie
alveolarã,
în absenþa
Rx la un
individ
sãnãtos
Pneumonie
la vârstnici,
etilici, taraþi
Pneumonii
severe

Amoxicilinã p.o./im: adult 3 g/zi;
copil 50-100 mg/kg/zi;
în 2-3 prize/zi; 12-14 zile.

Asocierea cu macrolide

Amoxicilinã/acid clavulanic iv +
macrolide sau ciprofloxacinã iv
14-21 zile.
Cefalosporine G3 injectabile
(ceftriaxonã iv) + macrolide sau
ciprofloxacinã iv; 14-21 zile.

Internare obligatorie

Pneumonii
de aspiraþie
Copil
Amoxicilinã + acid clavulanic
sub 6 ani
Cefalosporine G3
injectabil, 10 zile
Pneumococ Amoxicilinã 100 mg/kg/zi sau
cu sensibi- Ceftriaxonã 15-30 mg/kg/zi sau
litate scãzutã Cefotaximã 100 mg/kg/zi
la penicilinã injectabil, 14 zile.

Cefalosporine G3 injectabile +
Metronidazol iv (adult 1,5-2 g;
/copil 30 mg/kg/zi).

Imipenem im/iv: adult 1-2 g/zi;
copil 60 mg/kg/zi;
în 2-3 prize/zi.

* Dozele ºi durata tratamentului antibiotic variazã în funcþie de gravitatea formei clinice

În caz de gripã malignã cu edem pulmonar lezional tratamentul se asigurã
într-un serviciu de terapie intensivã. Oxigenoterapia ºi respiraþia asistatã sunt absolut necesare, facându-se sub controlul gazelor sanguine ºi a echilibrului acido
bazic. Corticoterapia nu ºi-a dovedit eficienþa. Antibioticoprofilaxia este justificatã.

6. DURATA MEDIE A SPITALIZÃRII ªI CRITERIILE DE
EXTERNARE DIN SPITAL
Durata medie a spitalizãrii diferã în funcþie de gravitatea clinicã ºi biologicã
a formei clinice de gripã. Se apreciazã cã repausul la pat trebuie menþinut încã
2-3 zile dupã dispariþia febrei. Formele comune de gripã necesitã o spitalizare de
aproximativ 7 zile, iar cele complicate de 2-3 sãptãmâni.

7. URMÃRIREA PE TERMEN LUNG
Gripa necomplicatã, la persoane fãrã un fond patologic nu necesitã urmãrire
pe termen lung. Gripa complicatã, la persoane cu un fond patologic ar trebui dispensarizatã 2-3 sãptãmâni (controale clinice sãptãmânale) pentru a urmãri vindecarea complicaþiilor ºi compensarea afecþiunilor cronice decompensate.
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Anexa 1
Algoritmul ierarhizãrii competenþelor medicale
I. MEDICUL DE MEDICINÃ GENERALÃ SAU DE FAMILIE
1. Sã se informeze în fiecare toamnã asupra situaþiei epidemiologice a gripei
ºi asupra compoziþiei vaccinului antigripal preparat pentru anul respectiv.
2. Examinarea atentã ºi completã a fiecãrui bolnav suspect de gripã, în vederea recunoaºterii complicaþiilor ºi cunoaºterii antecedentelor patologice ale bolnavului, a stadiului lor evolutiv ºi a tratamentului actual.
3. Stabilirea formei clinice de boalã în funcþie de gravitate: uºoarã, comunã,
malignã sau complicatã.
4. Sã decidã care bolnavi pot fi trataþi la domiciliu ºi care necesitã internare
în spital (conform criteriilor de internare expuse în text).
5. Sã recomande tratamentul ºi îngrijirile medicale la domiciliu:
- izolarea bolnavului într-o camerã separatã, limitarea accesului la locul
de muncã (acordarea concediului medical), în mijloacele de transport,
magazine ºi alte locuri publice etc.
- mãsurarea temperaturii de cel puþin 2 ori/zi.
- tratamentul igienodietetic: repaus la pat, dietã hidro-lacto-zaharatã,
igiena cavitãþii bucale, umidifierea atmosferei.
- tratament simptomatic: antipiretic-antialgic, antitusiv sau expectorant,
dezobstrucþie nazalã. Se explicã mamelor cã aspirina este contraindicatã la copiii mici.
- lãmurirea bolnavului asupra inexistenþei unui tratament etiologic ºi cã
antibioticele au indicaþii restrânse, pe care le stabileºte numai medicul.
- sã informeze ºi sã educe bolnavii pentru recunoaºterea precoce a complicaþiilor.
6. Sã urmãreascã periodic evoluþia clinicã a pacienþilor pentru a surprinde
apariþia eventualelor complicaþii.
7. În cazul apariþiei unor complicaþii uºoare (otite catarale, sinuzite, laringite
neobstruante, pneumonii) sã stabileascã, în urma consultului cu medicul specialist ORL sau infecþionist, o schemã de tratament, a cãrei eficienþã sã o urmãreascã la domiciliu.
8. Sã decidã ºi sã convingã bolnavul pentru internare, în cazul apariþiei unei
complicaþii.
9. Aplicarea mãsurilor profilactice pentru restul membrilor familiei ºi contacþi:
- nespecifice: izolarea bolnavilor, evitarea aglomeraþiilor ºi a contactului
cu bolnavii;
- specifice: vaccinarea sau chimioprofilaxia.
10. Urmãrirea ambulatorie a bolnavilor recent externaþi din spital, în urma
unor forme severe de gripã.
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II. MEDICUL SPECIALIST BOLI INFECÞIOASE

1. Izolarea în saloane separate a bolnavilor cu gripã.
2. Examinarea completã a bolnavului, recomandarea investigaþiilor necesare
pentru stabilirea formei clinice de gripã ºi a complicaþiilor.
3. Tratament igienodietetic.
4. Tratament simptomatic.
5. Tratamentul complicaþiilor prin suprainfecþie bacterianã (conform
schemelor prezentate în tabelul III )
6. Solicitarea transferului într-o secþie de terapie intensivã atunci când se instaleazã o insuficienþã respiratorie acutã severã, care necesitã asistenþã respiratorie, sau alte complicaþii ameninþãtoare de viaþã. Recomandarea unei antibioticoprofilaxii.
7. Solicitarea unor consulturi de specialitate (cardiologice, neurologice, diabetologice) în cazul apariþiei unor complicaþii sau decompensãri ale unor boli
preexistente ºi stabilirea unor scheme complexe de tratament.
8. Stabilirea duratei optime de spitalizare în funcþie de forma clinicã ºi de
evoluþia clinicã.
9. Recomandarea mãsurilor profilactice pentru membrii familiei, contacþi ºi
pentru personalul medical din serviciu (vaccinarea anualã). În cazul în care un
membru al personalului medical are gripã el trebuie izolat la domiciliu.

III. MEDICII SPECIALIªTI ATI ªI ALTE SPECIALITÃÞI
1. Sã colaboreze cu medicii infecþioniºti pentru tratarea formelor severe sau
complicate de gripã. Serviciile de ATI sã preia formele severe ameninþãtoare de
viaþã care impun tratament intensiv.
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Anexa 2. Lista medicamentelor recomandate
DCI
Paracetamol

Adol - sirop
Aldolor - sirop
Eferalgan - comprimate ºi sirop
Doliprane
Panadol - comprimate ºi soluþie
Paracetamol

Acid acetil salicilic

Aspirinã
Aspirin
Acid acetil salicilic
Acesal

Derivaþi pirazolonici:
Metamizol

Codeina
Derivaþi de oxeladinã
Oxeladina
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Denumiri comerciale
înregistrate în România

Algocalmin
Analgin
Dipyrone
Novalgin
Novamizol
Codein Fosfat
Tussamag
Paxeladine

Acetilcisteina

ACC-200
Acetylcistein
Fluimukan
Mucosolvin

Bromhexina

Brofimen
Bronhosolvin
Bisolvon
Bromhexin

Nafazolina

Rinofug

Efedrina

Fedrocaina

Combinaþii de simpatomimetice cu corticosteroizi

Bixtonim

Amoxicilina + acid clavulanic

Augmentin
Amoxiklav

Ampicilina

Ampicilina
Ampicilin
Standacillin

Amoxicilina

Amoxicilina
Ospamox
Flemoxin
Duomox (Flemoxin)

Ampicilina + sulbactam

Unasyn
Sulatcilina

Benzilpenicilina

Penicilina G
Penicillin G

Fenoximetil penicilina

Penicilina V
Ospen

Benzatinpenicilina

Moldamin
Retarpen
Extencilline

Oxacilina

Oxacilina

Cefalexina

Cefalexina
Keflex
Oracef
Ospexin

Cefadroxil

Biodroxil
Apidroxil
Droxil
Duracef

Cefazolinã

Cefazolin
Kefzol

Cefuroxim

Zinnat
Zinnacef
Vekfazolin
Kefurox

Cefaclor

Ceclor
Cefaclor

Cefotaxim

Claforan
Cefotaxim
Spirosine

Ceftazidim

Fortum
Kefadim
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Ceftriaxona

Rocephin
Ceftriaxon
Cefaxone
Longaceph

Cotrimoxazol

Bactrim
Biseptol
Septrin
Tagremin
Cotrimoxazol
Sumetrolim

Eritromicinã

Eritromicinã propionil
Eritropar
Eritromicinã
Ilosone liquid

Josamicinã

Wilprafen
Josalid

Roxitromicinã
Claritromicinã

Rulid
Klacid

Azitromicinã

Sumamed

Tetraciclinã

Tetraciclinã

Doxicilinã

Doxiciclinã
Vibramicinã

Ciprofloxacinã

Ciprinol
Ciprobay
Ciflox

Imipenem + cilostatin

Tienam

Gentamicinã

Gentamicin

Dexametazon

Dexametazon
Superprednol
Dexona

Hidrocortizon

Hidrocortizon hemisuccinat

Prednison

Prednison
Predniton

Amantadina

Amantadina
Viregyt
Paritrel
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