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[Rezumat] Obiectiv: Analiza efectului clinic al medicamentului tradițional chinez Lianhua 

Qingwen(AGRIPAVI) în tratamentul pneumoniei cu noul tip de coronavirus (NCIP) și furnizarea 

bazei ghidurilor de medicație printr-un studiu retrospectiv într-o cohortă de pacienți confirmați 

NCIP. Metodă: O analiză retrospectivă a dosarelor medicale a fost efectuată la pacienții 

confirmați NCIP la Spitalul 9 din Wuhan și Spitalul General CR&WISCO, inclusiv grupul de 

tratament (21 de pacienți, tratamentul de bază în asociere cu granulele Lianhua 

Qingwen(AGRIPAVI), 1 pliculeț/oră, de 3 ori pe zi) și grupul de control (21 de pacienți, 

tratament de bază). Comparația dintre cele două grupuri a fost efectuată în ceea ce privește ratele 

de dispariție a simptomelor cardinale (febră, tuse și astenie), durata febrei și ratele de dispariție 

ale altor simptome (durere musculară, expectorație, obstrucție nazală, secreții nazale, uscăciune 

la nivelul gâtului, faringalgie, respirație dificilă, detresă toracică, dispnee, amețeli, cefalee, greață, 

vărsături, pierderea poftei de mâncare și diaree). Rezultat: Datele inițiale au fost similare pentru 

cele două grupuri. Comparativ cu grupul de control, pacienții din grupul de tratament au avut cel 

mai mare efect clinic, incluzând rata de dispariție a febrei (85,7% comparativ cu 57,1%, , 

Χ2=4,2000, P=0,040), rata de dispariție a tusei (46,7% comparativ cu 5,6%, P=0,012), rata de 

dispariție a expectorației (64,3% comparativ cu 9,1%, P=0,012), rata de dispariție a respirației 

dificile (77,8% comparativ cu 0, P=0,021) și durata febrei [(4,6±3,2) zile comparativ cu (6,1±3,1) 

zile, P=0,218]. Concluzie: Lianhua Qingwen(AGRIPAVI) poate ameliora semnificativ 

simptomele cardinale la pacienții confirmați NCIP prin inhibarea febrei și tusei, prin reducerea 

duratei acestora, precum și prin îmbunătățirea simptomelor individuale. Toate aceste rezultate 

furnizează dovezi clinice preliminare pentru granulele Lianhua Qingwen(AGRIPAVI) în 

tratamentul NCIP.   
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O epidemie de pneumonie necunoscută a izbucnit recent în orașul Wuhan, provincia Hubei. În 12 

ianuarie 2020, Organizația Mondială a Sănătății a numit oficial noul coronavirus care a cauzat 

pneumonia în Wuhan ca „2019 - nCov” [1]. < Planul de prevenire și control al pneumoniei 

produse de noul coronavirus > emis de Comisia Națională a Sănătății din Republica Populară 

Chineză (denumită în continuare NHC) a numit-o pneumonie produsă de noul tip de coronavirus 

(NCIP). S-a raportat că coronavirusul cuprinde virusul ARN cu catenă pozitivă monocatenară[2], 

agenții patogeni 2019-nCoV și secvența lor genomică a fost identificată[3], a pus bazele 



importante pentru prevenirea epidemiilor. Manifestările simptomelor clinice sunt în principal 

febră, astenie, tuse uscată, câțiva pacienți cu congestie nazală abundentă, secreție nazală 

abundentă, durere în gât și diaree și alte simptome, dispneea apare la pacienții severi și poate 

pune viața în pericol [4]. Boala este foarte contagioasă, cercetătorii au folosit un model pentru a 

evalua „Numărul reproductiv de bază” al acestei epidemii (R0), R0 se ridică la 2,682[2]. Conform 

datelor deschise ale NHC, până la ora 24:00 din 4 februarie, au fost raportați 24.324 de pacienți 

confirmați și 490 de pacienți au decedat în întreaga țară, se poate specula că mortalitatea este de 

2,01%. De la izbucnirea epidemiei, numărul de cazuri confirmate și suspectate a crescut, NHC a 

definit boala ca fiind Boală Infecțioasă de clasa B în conformitate cu < Legea Republicii 

Populare Chineze privind prevenirea și tratamentul bolilor infecțioase, și trebuie luate măsuri de 

prevenire și control ca pentru Boli infecțioase de clasa A. În 31 ianuarie 2020, boala este tratată 

ca o urgență de sănătate publică de interes internațional de către Organizația Mondială a Sănătății, 

care este unul dintre focarele majore care a cauzat daune grave sănătății oamenilor și siguranței 

publice după sindromul acut respirator sever (SARS) în 2003. În prezent, nu există medicamente 

antivirale eficace confirmate pentru NCIP, se efectuează intervenții cuprinzătoare bazate pe 

tratament simptomatic clinic de susținere[4]. Se face referire la rolul important al terapiei 

combinate dintre medicamentul tradițional chinezesc și cel occidental pentru SARS și gripa clasa 

A H1N1, pe baza avantajelor generale ale tratamentului TCM combinat cu îmbunătățirea 

simptomelor clinice, medicamentul tradițional chinez fiind având o contribuție semnificativă în 

tratamentul NCIP. 

Capsulele (granulele) Lianhua Qinwen(AGRIPAVI) sunt un medicament chinez brevetat inovator, 

dezvoltat în perioada SARS în 2003 și aprobat prin revizuirea rapidă a noului medicament și a 

efectelor pentru infecțiile virale ale căilor respiratorii asupra febrei antivirale, antibacteriene, 

antiinflamatorii cu spectru larg, cu ameliorarea tusei și flegmei, reglarea sistemului imunitar [5-14], 

are în special un efect semnificativ de inhibare și distrugere pentru sindromul respirator SARS 

coronavirus și Orientul Mijlociu (MERS). Medicamentul a fost listat ca medicament recomandat 

de 20 de ori în planul de prevenire și control al bolilor infecțioase respiratorii emis de NHC și de 

Administrația de Stat a Medicinii Tradiționale Chineze. Medicamentul a fost tratat ca 

medicament reprezentativ al Medicinii Chineze care răspunde la necesitățile publice în ceea ce 

privește sănătatea respiratorie. Medicamentul a fost listat ca medicament recomandat în < Planul 

de prevenire și control al pneumoniei produse de noul coronavirus (Trail ediția a patra) >. De la 

izbucnirea epidemiei, se aplică metoda medicinii tradiționale chineze și occidentale, tratamentul 

de bază în asociere cu granulele Lianhua Qingwen(AGRIPAVI) are un efect bun pentru pacienții 

obișnuiți NCIP, datele clinice ale acestor pacienți sunt sintetizate după cum urmează.  

1 Document și metodă 

1.1 Date clinice Colectarea datelor clinice ale pacienților care au fost sub tratament la Spitalul 9 

din Wuhan și Spitalul General CR&WISCO în perioada 11 ianuarie 2020 - 30 ianuarie 2020 

și apoi confirmați ca pacienți cu pneumonie cu noul tip de coronavirus (NCIP) prin 

detectarea pozitivă a acidului nucleic în spută, tampon de exudat faringian și secreția 



tractului respirator inferior etc.  

1.2 Criterii de includere Pacienți obișnuiți internați în vârstă de peste 18 ani și care au 

îndeplinit criteriile de diagnostic de NCOP obișnuit [4].     

1.3 Criterii de excludere (1) Pacienți cu NCIP critică și severă; (2) Boli respiratorii acute care 

nu sunt cauzate de 2019-nCoV; (3) orice alte boli respiratorii cronice, infecții bacteriene 

respiratorii, cum ar fi amigdalită supurativă, bronșită traheală acută, sinuzită, otită medie și 

alte boli respiratorii care afectează evaluarea studiului clinic; (4) pentru pacienții cu astm 

bronșic care necesită tratament zilnic, radiografia toracică prin tomografie computerizată 

(CT) a confirmat existența unor leziuni pulmonare interstițiale grave, bronșiectazie și alte 

boli pulmonare subiacente; (5) însoțită de boli subiacente, cum ar fi boala imunodeficienței 

primare grave, sindromul imunodeficienței dobândite, malformații congenitale ale tractului 

respirator, boli cardiace congenitale, displazie bronhopulmonară și așa mai departe. 

1.4 Metoda de grupare Pacienții care îndeplinesc criteriile de diagnostic NCIP sunt împărțiți în 

tratamentul de bază (tratamentul recomandat al < Planului de prevenire și control al 

pneumoniei produse de noul tip de coronavirus (studiu)> emis de NHC) și tratamentul de 

bază în asociere cu granulele Lianhua Qingwen(AGRIPAVI) (1 pliculeț/oră, de 3 ori pe zi). 

Printre pacienții cu tratament de bază în asociere cu granulele Lianhua 

Qingwen(AGRIPAVI), pacienții care îndeplinesc criteriile de includere și criteriile de 

excludere și a căror temperatură corporală a fost >37,2 ℃ au fost selectați ca grup de 

tratament. Apoi vârsta și temperatura corporală au fost luate ca covariabile, iar scorul 

tendinței a fost calculat utilizând modelul de regresie logistică, 21 de pacienți cu tratament 

de bază au fost corelați la un raport de 1:1 ca grup de control. 

1.5 Indice de evaluare Compararea procentului dispariției principalelor simptome (febră, 

astenie și tuse), timpul de dispariție a febrei și rata dispariției altor simptome individuale 

între grupul de tratament și grupul de control. 

1.6 Metoda statistică Software-ul SAS 9.4 a fost utilizat pentru analiza statistică. Toate testele 

statistice au fost duble, iar P≤0,05 indică faptul că diferența are semnificație statistică. 

Datele de contorizare ale analizei descriptive au fost descrise prin numărul de cazuri și 

raportul de compoziție, iar datele de măsurare au fost descrise prin �̅�±s. Datele cantitative au 

fost comparate prin testul t, iar datele clasificate au fost testate prin testul chi-pătrat sau 

metoda probabilității exacte. 

2 Rezultat 

2.1 Date inițiale Colectarea unui total de 42 de pacienți NCIP obișnuiți, care a inclus 16 bărbați 

(76,2%) și 5 femei (23,8%) în grupul de tratament, cu o vârstă medie de 57,1±14,0 ani; și a 

inclus 12 bărbați (57,1%) și 9 femei (42,9%) în grupul de control, cu o vârstă medie de 

62,4±12,3 ani. Datele inițiale nu au prezentat diferențe semnificative statistic între cele două 

grupuri în ceea ce privește vârsta, sexul, temperatura, tensiunea arterială, frecvența cardiacă, 

respirația, antecedentele medicale, timpul de la debut până la diagnostic etc. și au avut 



comparabilitate. Datele detaliate sunt prezentate în Tabelul 1. 

 



Tabelul 1 Date inițiale pentru grupul de tratament și grupul de control (�̅�±s, n=21) 

Grup Vârsta Bărbat/Subiect 
Temperatura 

corporală/℃ 

Tensiune arterială 

sistolică/mmHg 

Tensiune arterială 

diastolică/mmHg 

Ritm 

cardiac/BPM 

Frecvențe 

respiratorii/min 

Pacienți cu 

antecedente 

medicale/Subiect 

Timp de la 

debut la 

diagnostic/zi 

Grup de 

tratament 

57,1 

±14,0 
16 38,56 ± 0,68 123,9±12,9 75,3±10,2 88,5±10,8 20,0±2,3 10 12,8±3,8 

Grup de 

control 
62,4±12,3 12 38,38±0,63 119,3±14,4 72,4±9,8 88,4±11,6 19,8 ± 1,3 10 12,9±3,3 

Statistică 

－ 

1,2981) 

1,7142) 0,8831) 1,0721) 0,9241) 0,0271) 0,4071) 02) 

－ 

0,0701) 

P 0,202 0,190 0,383 0,290 0,361 0,978 0,687 1,000 0,944 

Notă: 1mmHg ≈0,133kPa. 1) test t ; 2) test chi-pătrat 



2.2 Compararea ratei de dispariție a simptomelor principale (1) Date inițiale: Dintre cei 21 

de pacienți din grupul de tratament, 21 de pacienți au avut febră (100%), 15 pacienți au avut 

tuse (71,4%) și 12 pacienți au prezentat astenie (57,1%); dintre cei 21 de pacienți din grupul 

de control, 21 au avut febră (100%), 18 pacienți au avut tuse (85,7%) și 13 pacienți au 

prezentat astenie (61,9%).Nu a existat o diferență semnificativă între cele două grupuri. (2) 

Rezultatul tratamentului:  comparativ cu grupul de control, febra a dispărut la 18 pacienți 

din grupul de tratament (85,7%), ceea ce este semnificativ mai bun decât 57,1% în grupul de 

control (X2= 4,2000, P= 0,040); și simptomele de tuse au dispărut la 7 pacienți (46,7%), ceea 

ce este semnificativ mai bun decât 5,6% în grupul de control (P= 0,012); diferențele dintre 

cei doi indici între cele două grupuri au fost semnificative din punct de vedere statistic 

(P<0,05). Nu a existat o diferență semnificativă în ceea ce privește rata dispariției 

simptomelor de astenie între cele două grupuri (P= 0,688). Datele detaliate sunt prezentate în 

Tabelul 2. 

Tabelul 2 Ratele principale de dispariție a simptomelor pentru grupul de tratament și grupul 

de control 

Simptom 

Grup de tratament Grup de control 

Χ2 P 

n Număr dispariție 

Dispariție 

Rata % 

n Număr dispariție 

Dispariție 

Rata % 

Febră1) 21 18 85,7 21 12 57,1 4,200 0,040 

Tuse2) 15 7 46,7 18 1 5,6 - 0,012 

Astenie2) 12 5 41,7 13 4 30,8 - 0,688 

Notă : 1) test chi-pătrat; 2) metoda probabilității exacte 

2.3 Compararea duratei febrei În grupul de tratament au fost 21 de pacienți, iar durata febrei 

a fost de (4,6 ± 3,2) zile. Au fost 21 pacienți în grupul de control, durata febrei a fost (6,1 ± 

3,1) zile. Nu a existat o diferență semnificativă statistic între grupuri (P = 0,218). 

2.4 Compararea ratei de dispariție a altor simptome Expectorația și respirația dificilă în 

grupul de tratament au fost de 64,3% și, respectiv, 77,8%. Comparativ cu grupul de control, 

diferențele au fost semnificative din punct de vedere statistic (P <0,05); nu a existat o 

diferență semnificativă în ceea ce privește rata de dispariție a altor simptome între cele două 

grupuri. Pentru date detaliate, vezi Tabelul 3. 

 

 

 

 



 

Tabelul 3 Alte rate de dispariție a simptomelor pentru grupul de tratament și grupul de 

control 

Notă: Datele sunt procesate utilizând metoda probabilității exacte. 

 

3 Dezbateri 

Conform rapoartelor, principalele simptome clinice ale NCIP sunt febră, dureri musculare, 

astenie, expectorație, respirație dificilă, cefalee și faringalgie, secreții nazale abundente, diaree, 

greață și vărsături etc. [2,15]. Conform < Planului de diagnosticare și tratament pentru pneumonia 

produsă de noul coronavirus > (ediția a cincea a studiului) [4] , emis de Comisia Națională de 

Sănătate, principalele simptome ale bolii sunt febra, astenia și tusea uscată, puțini pacienți 

prezintă simptome precum obstrucție nazală, secreție nazală abundentă, faringie, diaree. 

Academicianul Zhong Nanshan de la Academia Chineză de Inginerie a subliniat, de asemenea, 

într-un interviu acordat în exclusivitate Agenției de Știri Xinhua, că febra este încă cel mai 

important și tipic simptom în rândul pacienților diagnosticați cu NCIP [16], astfel încât acest 

studiu selectează pacienții confirmați cu febră ca principala manifestare clinică pentru a evalua 

eficacitatea medicinei tradiționale chineze. În același timp, având în vedere lipsa unor terapii 

antivirale eficace identificate pentru NCIP, ameliorarea simptomelor clinice legate de boli cum 

Obiect 

grup de tratament grup de control 

P 
n 

numărul de 

dispariții 

rate de 

dispariție % 
n 

numărul de 

dispariții 

rate de 

dispariție % 

dureri 

musculare 
6 4 66,7 7 2 28,6 0,286 

expectorație 14 9 64,3 11 1 9,1 0,012 

rhinobyon  3 1 33,3 0 0 0 - 

secreții 

nazale 
3 1 33,3 0 0 0 - 

faringalgie 3 1 33,3 3 1 33,3 1,000 

dificultăți de 

respirație 
9 7 77,8 5 0 0 0,021 

detresă 

respiratorie 
7 5 71,4 9 2 22,2 0,126 

dispnee 2 1 50,0 2 1 50,0 1,000 

cefalee 4 2 50,0 1 0 0 1,000 

greață 4 2 50,0 3 2 66,7 1,000 

vărsături 4 3 75,0 0 0 0 - 

poftă de 

mâncare 
11 4 36,4 12 2 16,7 0,371 

diaree 5 3 60,0 3 2 66,7 1,000 



sunt febra, tusea și astenia prezintă o semnificație clinică importantă pentru ameliorarea 

severității bolii și scurtarea duratei bolii. 

COVID-2019 aparține categoriei medicinii chineze „boală epidemică”. Factorul patogen 

principal este atacat de elementele nocive ale bolilor infecțioase și apoi pătrunde în interior 

pentru a duce la un răspuns inflamator, este patogeneza importantă. Acest lucru este în 

concordanță cu simptomele clinice de febră ca manifestare principală a NCIP. Formula Lianhua 

Qingwen(AGRIPAVI) este un medicament inovator cu brevet chinez, care se bazează pe teoria 

bolilor colaterale ale medicinii tradiționale chineze pentru a prezenta legea transmiterii bolilor 

infecțioase ale sistemului respirator cauzate de viruși și metoda de „îndepărtare a bolii și 

detoxifierii, dispersarea plămânilor și eliberarea căldurii”. Formula se bazează pe decoctul 

Maxing Shigan din tratatul lui Zhang Zhongjing privind bolile febrile din dinastia Han și 

pulberea Yinqiao din tratatul lui Wu Jutong privind bolile febrile epidemice din dinastia Qing și 

pe experiența lui Wu Youke în tratarea bolilor epidemice cu rubarbă în tratatul privind bolile 

febrile epidemice din dinastia Ming și combinarea cu Rhodiola rosea pentru a curăța plămânul, a 

elimina staza sanguină și a regla funcția imunitară. Formula reprezintă 2.000 de ani de experiență 

în utilizarea medicinei tradiționale chineze în prevenirea și tratarea unor astfel de boli. Este 

aplicabilă din punct de vedere clinic bolilor infecțioase ale sistemului respirator cu febră, 

frisoane, tuse, dureri musculare și așa mai departe. Studiile farmacodinamice anterioare au 

confirmat faptul că medicamentul chinez Lianhua Qingwen(AGRIPAVI) inhibă semnificativ 

activitatea virusului COV-SARS în cultura in vitro [17] și, în același timp, are un anumit efect 

inhibitor asupra activității COV-MERS, care a fost enumerat în „Schema de diagnosticare și 

tratament al sindromului respirator din Orientul Mijlociu (versiunea 2015) [18]”, virusul antigripal 

în mai multe etape din clasele A H1N1 și H3N2 [19-20], inhibă semnificativ virusul gripei aviare 

H7N9[21]și are, de asemenea, are efecte antibacteriene, antiinflamatoare, antipiretice, tuse, flegmă 

și reglarea imunității și alte efecte [5-14]. Rezultatele cercetărilor farmacodinamice de mai sus 

confirmă faptul că medicamentul tradițional chinez Lianhua Qingbing(AGRIPAVI) prezintă 

caracteristicile „reglării generale și terapiei multițintă” și confirmă, de asemenea, caracterul 

științific al teoriei și formulei sale. 

Acest studiu a inclus 42 de pacienți NCIP confirmați cu simptome de febră, însoțite de diferite 

niveluri de tuse, astenie, expectorație, durere musculară, dificultăți de respirație, faringalgie, 

greață, vărsături, pierderea poftei de mâncare și diaree. Rezultatele au arătat că tratamentul 

convențional combinat cu granule Lianhua Qingwen(AGRIPAVI) ar putea ameliora semnificativ 

simptomele clinice, cum ar fi febra, tusea, expectorația și dificultățile de respirație, deși nu a 

existat nicio diferență statistică în timpul de dispariție a febrei, acesta a fost cu 1,5 zile mai scurt 

decât în grupul de control. De asemenea, s-a demonstrat că prezintă avantaje clinice în 

ameliorarea simptomelor febrei. În același timp, medicamentul prezintă, de asemenea, o tendință 

pozitivă de ameliorare a simptomelor asteniei, durerii musculare, rhinobyon și cefaleei. 

Medicamentul compus chinez prezintă o valoare clinică importantă de aplicare pentru 

ameliorarea simptomelor, ameliorarea bolii și scurtarea duratei bolii în absența unor 

medicamente antivirale eficace pentru boală, prezentând avantajele caracteristice ale „reglării 



generale, terapiei multițintă”. 

Rezultatele preliminare ale acestui studiu sunt în concordanță cu studiile clinice raportate 

anterior privind medicamentul tradițional chinez Lianhua Qingwen(AGRIPAVI), cum ar fi 

studiul clinic randomizat, dublu-orb, multicentric din 2009 cu capsulele Lianhua 

Qingwen(AGRIPAVI) pentru tratamentul gripei clasa A H 1N1 
[22], care indică faptul că 

medicamentul nu prezintă nicio diferență față de fosfat de oseltamivir în ceea ce privește 

reducerea duratei acidului nucleic viral la negativ și a duratei tuturor simptomelor gripei și este 

mai bun decât fosfatul de oseltamivir pentru ameliorarea tusei, durerii musculare, asteniei și a 

altor simptome. Un alt studiu clinic randomizat, controlat, cu capsule Lianhua 

Qingwen(AGRIPAVI) pentru tratamentul gripei clasa A H 1N1 a constatat că medicamentul este, 

în principiu, în concordanță cu rezultatele de mai sus [23]. În plus, o analiză retrospectivă a 

medicației Lianhua Qingwen(AGRIPAVI) la spitalul desemnat pentru gripa A H1N1 - Spitalul 

Beijing Ditan [24] a confirmat, de asemenea, că prin aplicarea capsulei Lianhua 

Qingwen(AGRIPAVI) antipiretice, timpul în care acidul nucleic viral s-a modificat în negativ a 

fost același cu cel al oseltamivirului. Rezultatele cercetării de mai sus sunt dovezi clinice 

obținute în timpul epidemiei de gripă H1N1 din 2009, care indică faptul că medicamentul chinez 

Lianhua Qingwen(AGRIPAVI) a jucat un rol important în prevenirea și controlul evenimentelor 

de sănătate publică respiratorie cauzate de virus. Combinat cu rezultatele acestui studiu, se 

sugerează că acest medicament are o anumită valoare clinică de aplicare pentru tratamentul 

NCIP. 

Trebuie subliniat faptul că acest studiu se bazează pe criteriile generale de diagnosticare pentru < 

Planul de diagnosticare și tratament pentru pneumonia cauzată de noul coronavirus > emis de 

NHC. Pacienții au fost colectați și incluși în studii clinice retrospective. Dialectica medicinii 

tradiționale chineze nu a fost încă efectuată. Și mărimea eșantionului este redusă, lipsa 

negativării acidului nucleic viral și lipsa informațiilor de suport pentru examenul serologic 

reprezintă o deficiență a cercetării. Mărimea eșantionului va fi extinsă în viitor și va fi efectuat 

un studiu clinic controlat prospectiv, randomizat, pentru a evalua în continuare eficacitatea 

clinică a medicamentului chinez Lianhua Qingwen(AGRIPAVI) în tratarea NCIP. 
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