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【
Rezumat

】
Obiectiv: Analiza eficacităȀii clinice a aplicării combinate a granulelor 

Lianhuaqingwen(AGRIPAVI) (LH-C) în pneumonia produsă de noul coronavirus 

(PNC). Metodă: Datele clinice au fost colectate de la pacienȀii PNC obișnuiȀi de la 

Spitalul Puren afiliat UniversităȀii de ȘtiinȀă și Tehnologie din Wuhan, Spitalul 

General CR & WISCO și Spitalul Nouă din Wuhan în ianuarie 2020 pentru un studiu 

clinic retrospectiv. Dintre pacienȀii care au îndeplinit criteriile de includere și 

excludere, 60 de cazuri care au primit LH-C în asociere cu o terapie convenȀională au 

fost incluse în grupul de tratament și 60 de cazuri care au primit doar terapia 

convenȀională au fost incluse în grupul de control, cu o tendinȀă care corespunde la 

1:1. A fost efectuată o comparaȀie între cele două grupuri în ceea ce privește rata de 

dispariȀie, durata și rata efectivă a simptomelor cardinale (febră, slăbiciune și tuse), 

rata de dispariȀie a altor simptome, rata de îmbunătăȀire a rezultatelor imagisticii 

pulmonare (CT) etc. Rezultat: Nu au fost diferenȀe semnificative între cele două 

grupuri în ceea ce privește momentul iniȀial. PacienȀii din fiecare grup au primit o 

terapie convenȀională cu sau fără LH-C timp de 7 zile, rata de dispariȀie a 

simptomelor cardinale în grupul de tratament a fost de 83,7%, 61,3% și, respectiv, 

62,2%, spre deosebire de 61,0%, 34,3% și 35,9% în grupul de control (P<0,05). 

Durata medie a simptomelor cardinale în grupul de tratament a fost de  (2,9±1,67) 

zile, (3,5±1,50) zile și, respectiv, ( 3,9±1,98 )zile, spre deosebire de   (  3,9±1,29) zile, 

(4,8±1,53) zile și (5,2±1,76) zile în grupul de control (P<0,05). Ameliorarea 

simptomelor cardinale a apărut la patruzeci și patru de pacienȀi din grupul de 

tratament (86,3%) și treizeci și cinci de pacienȀi din grupul de control (68,6%), 

indicând o diferenȀă semnificativă între cele două grupuri (P=0,033). Rata de 

dispariȀie a semnelor de expectoraȀie, respiraȀie dificilă, detresă toracică, pierderea 

poftei de mâncare și semnului ralului umed a fost de  55,0%, 61,5%, 54,6%, 34,8% și 

,respectiv, 45,5%  în grupul de tratament, spre deosebire de 15,8%, 14,3%, 15,8%, 



7,7% și 13,0% în grupul de control (P<0,05). Patru pacienȀi din grupul de tratament 

(7,8%) și unsprezece pacienȀi din grupul de control (21,6%) au progresat la PNC 

severă în timpul tratamentului (P<0,05). Douăzeci și opt de pacienȀi din grupul de 

tratament ( 54,9%) și douăzeci și trei de pacienȀi din grupul de control (45,1%) au 

prezentat o îmbunătăȀire a imagisticii CT pulmonare (P>0,05). Concluzie: LH-C în 

asociere cu o terapie convenȀională ar putea îmbunătăȀi semnificativ simptomele 

clinice ale pacienȀilor cu PNC, inclusiv febră, slăbiciune, tuse, expectoraȀie, respiraȀie 

dificilă, detresă toracică și pierderea poftei de mâncare, atenuarea ralului umed 

pulmonar, creșterea ratei efective a simptomelor cardinale și reducerea progresiei. 

Aceste constatări au sugerat că LH-C(AGRIPAVI) ar putea fi eficace la pacienȀii cu 

PNC obișnuită.  
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Pneumonia produsă de noul coronavirus (PNC) a devenit una dintre epidemiile 

majore care pun în pericol grav sănătatea umană și siguranȀa publică.  Studiile arată că 

[1] virusul acestei epidemii aparȀine grupelor de virusuri coronavirus cu sindrom 

respirator acut sever (SARS-CoV) și coronavirus cu sindrom respirator din Orientul 

Mijlociu (MERS-CoV). Conform arborelui filogenetic al coronavirusului, deoarece 

este în strânsă legătură cu tulpina liliacului chinezesc chrysanthemum SL ZC45 (Bat-

SL-CoVZC45), omologia sa este mai mare de 85% și este desemnată drept SARS-

CoV-2. În 11 februarie 2020, OrganizaȀia Mondială a SănătăȀii a numit oficial boala 

cauzată de noul coronavirus (SARS-CoV-2) drept „Boala Coronavirus 2019 (COVID-

19)”   [2]. Conform analizei timpurii a cazului, SARS-CoV-2 este mai puȀin severă 

decât SARS-CoV și MERS-CoV, cu toate acestea, pe măsură ce numărul de cazuri 

continuă să crească, din ce în ce mai multe dovezi de transmitere interpersonală indică 

faptul că este mai contagioasă decât SARS-CoV și MERS-CoV   [3-7].  Unii cercetători 

au stabilit un model pentru a evalua „Numărul reproductiv de bază” (R0) al situaȀiei 

epidemice și au constatat că acesta a ajuns la 2,68[8], adică o persoană infectează în 

medie 2 până la 3 persoane. Conform datelor publicate de Comisia NaȀională de 

Sănătate din Republica Populară Chineză[9], începând cu 17 februarie, ora 24:00, au 

existat 72.436 de cazuri confirmate, 1.868 de cazuri de deces și 11.741 de cazuri 

grave. În total au fost urmăriȀi 560.901 contacȀi apropiaȀi. Există încă 141.552 de 

persoane sub supraveghere. Se poate observa că SARS-CoV-2 este foarte contagios, 

are o gamă largă de impacturi. Acest lucru ridică o problemă serioasă de prevenire și 

control pentru Ȁara noastră și chiar pentru întreaga lume, iar răspândirea virusului a 



fost clasificată ca o urgenȀă de sănătate publică de interes internaȀional [10]. 

Epidemia s-a dezvoltat rapid, iar o serie de evenimente neprevăzute vor avea 

consecinȀe grave. Un studiu efectuat pe 72.314 de cazuri din 31 de provincii și orașe 

din întreaga Ȁară a constatat că, dintre cele 44.672 de cazuri confirmate, au existat 

13,8% cazuri grave, 4,7% cazuri critice, cu 1023 de decese și o rată a mortalităȀii 

brute (CDR) de aproximativ 2,3%[11]. Un alt studiu clinic care a cuprins 138 de 

pacienȀi confirmaȀi a constatat că 26% dintre pacienȀi necesită internare în unitatea de 

terapie intensivă, iar rata mortalităȀii pacienȀilor confirmaȀi a atins 4,3%[12].  De 

asemenea, există un studiu în care 1099 de cazuri din 552 de spitale din China au 

raportat că proporȀia cazurilor confirmate de spitalizare care au evoluat către afecȀiuni 

severe atinge 15,7%, iar rata mortalităȀii clinice este de 1,4% [13]. După cum a subliniat 

Zhong Nanshan, un academician al Academiei Chineze de Inginerie, în strategia de 

tratament pentru pneumonia produsă de noul coronavirus, această epidemie este mai 

dificilă decât SARS în prevenire și control, în special cazurile severe vor provoca 

afecȀiuni susȀinute pacienȀilor, făcând mai dificilă tratarea pacientului decât 

tratamentul SARS  [14].  Cu toate acestea, nu există încă o terapie antivirală eficace 

confirmată pentru COVID-19, iar terapia simptomatică și de susȀinere este principala 

practică clinică [15]. Prin urmare, detectarea timpurie, diagnosticul clinic în timp util, 

măsurile rapide de carantină [16]și aderarea la tratamentul integrat al medicinii chineze 

și occidentale [17] au devenit măsuri importante de tratament clinic pentru combaterea 

epidemiei, ceea ce prezintă o mare importanȀă pentru prevenirea și controlul 

epidemiilor. 

După cum s-a raportat, zona epidemică din Hubei a stabilit în mod cuprinzător 

un mecanism de lucru pentru prevenirea și tratamentul prin integrarea medicinei 

tradiȀionale chineze și a medicinei occidentale și a promovat pe scară largă utilizarea 

acesteia  [18].  Conform statisticilor, rata de participare a medicinei tradiȀionale chineze 

în zona epidemică Hubei este de peste 75%, iar zona epidemică non-Hubei este de 

peste 90%. Un alt studiu arată că peste 80% dintre pacienȀii cu boală severă COVID-

19 aleg în mod activ tratamentul cu medicamentul tradiȀional integrat chineze și 

occidentale și peste 90% dintre pacienȀii cu simptome ușoare speră că medicamentul 

chineză va funcȀiona. Majoritatea persoanelor aflate în carantină se așteaptă la 

intervenȀia timpurie a medicamentului tradiȀional chinez, iar pacienȀii care au fost 

externaȀi din spital sunt destul de mulȀumiȀi de tratamentul medicamentului chinez [19]. 

Începând cu 17 februarie 2020,  85,2% din cazurile confirmate implică medicamentul 

chinez în tratament[20].  Prin urmare, de la izbucnirea epidemiei, autorul a adoptat, de 

asemenea, un tratament cu o combinaȀie de medicină tradiȀională chineză și medicină 

occidentală. Asocierea granulelor \qingwen(AGRIPAVI) (LH-C) cu tratamentul 

convenȀional al PNC a confirmat un efect bun al tratamentului asupra pacientului. 



Datele clinice ale cazurilor sunt analizate retrospectiv în acest raport pentru a oferi o 

bază de cercetare pentru tratamentul clinic integrat al medicinii chineze și occidentale. 

1 Obiecte și metode 

1.1 SubiecȀi  

Datele clinice au fost colectate de la pacienȀii PNC obișnuiȀi de la Spitalul Puren 

afiliat UniversităȀii de ȘtiinȀă și Tehnologie din Wuhan, Spitalul General CR & 

WISCO și Spitalul Nouă din Wuhan în perioada 1 ianuarie - 30 ianuarie 2020, care au 

fost stabiliȀi pozitivi PNC prin teste de acid nucleic în spută, tampoane de exsudat 

faringian și secreȀii ale tractului respirator inferior. 

1.2 Criterii de includere  

 PacienȀi cu vârste cuprinse între 18 și 70 de ani care au îndeplinit criteriile 

generale de diagnostic ale PNC pentru „Diagnosticul și tratamentul pneumoniei 

produse de noul coronavirus (versiunea 5 a studiului)” [15] și care au fost spitalizaȀi 

mai mult de 6 zile. 

1.3 Criterii de excludere  

①  pacienȀi cu PNC severă și critică; ② cu orice alte boli respiratorii cronice, 

infecȀii bacteriene respiratorii, cum ar fi amigdalită purulentă, traheobronșită acută, 

sinuzită, otită medie și alte boli respiratorii care afectează evaluarea; ③ cu boli 

interpulmonare severe sau boli subiacente, cum ar fi leziuni importante, bronșiectazie, 

boala imunodeficienȀei primare, malformaȀii respiratorii congenitale, boli cardiace 

congenitale, anomalii de dezvoltare pulmonară; ④ însoȀite de boli hepatice severe 

(nivelurile AST aspartat aminotransferază, ALT alanin aminotransferază depășesc 

limita superioară a valorilor normale de 5 ori) sau pacienȀi cu insuficienȀă renală 

severă sau care urmează terapie de substituȀie renală continuă, hemodializă, dializă 

peritoneală; ⑤ există tumori maligne, boli sanguine, cașexie, activităȀi care au 

metastaze multiple și nu pot fi rezecate, hemoragie, malnutriȀie severă, HIV etc. sau 

suferă de boli neurologice și psihice severe. 

1.4 Metoda de grupare:  

 Cincizeci și unu (51) de pacienȀi care au îndeplinit criteriile de includere și 

excludere au fost trataȀi cu granule Lianhuaqingwen (AGRIPAVI) (LH-C) pentru ≥ 5 

zile au fost colectaȀi ca grupul de tratament. Apoi, folosind vârsta, temperatura și 

cursul bolii drept covariabile. Au fost folosite modele logistice de regresie pentru a 

calcula scorurile de predispoziȀie. 51 de pacienȀi care au primit tratament convenȀional 

au fost asociaȀi într-un raport 1:1 ca grup de control. 



1.5 Metoda terapeutică  

Grup de control: tratament nutriȀional simplu, tratament simptomatic, tratament 

antiviral și antibacterian. Grupul de tratament: Pe baza grupului de control, se 

combină cu LH-C(AGRIPAVI) (6g/pliculeȀ, Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., 

Ltd., Codul NaȀional al Medicamentului Z20100040), 1 pliculeȀ de fiecare dată, de 3 

ori pe zi. Colectarea datelor clinice ale pacienȀilor trataȀi timp de 7 zile. 

1.6 Indicatori de observare 

Compararea celor două grupuri în ceea ce privește rata de dispariȀie a 

simptomelor cardinale (febră, slăbiciune și tuse), zilele de dispariȀie, precum și rata de 

dispariȀie a altor simptome, rata efectivă a simptomelor cardinale, rata de îmbunătăȀire 

a rezultatelor imagisticii pulmonare (CT) și rata de conversie clinică la severă. 

1.7 Criterii de evaluare  

Rata de dispariȀie a simptomelor cardinale: Numărul simptomelor de caz a 

dispărut după tratament/numărul total de cazuri. ② Rata efectivă a principalelor 

simptome: pentru principalele simptome (febră, oboseală, tuse), 0 puncte pentru „nu” 

și 1 punct pentru „da”, (pre-tratament - după tratament) scorul pacientului/scorul 

pacientului înainte de tratament este rata de reducere a scorului simptomelor, atunci 

când rata de reducere a scorului simptomelor este > 30%, se consideră a fi eficient și 

atunci când 0 30%, se consideră că este ineficient. Numărul de cazuri considerate a fi 

efective/numărul total de cazuri. ③ rata de îmbunătăȀire a rezultatelor imagisticii 

pulmonare (CT): numărul de cazuri care prezintă îmbunătăȀiri ale imagisticii 

pulmonare (CT) după tratament/numărul total de cazuri; ④ rata de conversie clinică 

la severă: consultaȀi criteriile de diagnosticare ale cazurilor severe în „Diagnosticul și 

tratamentul pneumoniei produse de noul coronavirus (versiunea 5 a studiului)” [15] 

pentru definirea cazurilor severe. Rata de conversie clinică la severitate este numărul 

de cazuri convertite de la caz obișnuit la caz sever/numărul total de cazuri. 

1.8 Metode statistice  

Analiza statistică a fost efectuată utilizând software-ul SAS 9.4. Toate testele 

statistice au fost efectuate utilizând teste duble. Analiza descriptivă a datelor de 

contorizare este descrisă prin numărul de cazuri și raportul compoziȀiei. Datele 

numerice de măsurare au fost descrise prin media ± abaterea standard. Testul t Student 

a fost utilizat pentru a compara datele de măsurare între grupuri, iar testul Chi-pătrat 

sau metoda probabilităȀii exacte a fost utilizată pentru a analiza datele de contorizare. 

Durata febrei a fost analizată prin analiza supravieȀuirii. DiferenȀa a fost statistic 

semnificativă atunci când P00,05.  



 

2 Results 

2.1 InformaȀii generale 

Un total de 102 pacienȀi obișnuiȀi confirmaȀi care au îndeplinit cerinȀele au fost 

internaȀi (inclusiv 32 de cazuri de la Spitalul Puren afiliat UniversităȀii de ȘtiinȀă și 

Tehnologie din Wuhan, 18 cazuri de la Spitalul General CR & WISCO și 52 de cazuri 

de Spitalul Nouă din Wuhan). În grupul de tratament de 51 pacienȀi, au existat 26 

bărbaȀi (51,0%), 25 femei (49,0%), cu vârsta medie de (55,5 ± 12,3) ani, temperatura 

corporală medie (38,44 ± 0,63) ℃; tensiunea arterială sistolică (122,6 ± 11,9) mmHg, 

tensiunea arterială diastolică (75,0 ± 9,2) mmHg ; frecvenȀa cardiacă medie (89,0 ± 

11,6) bătăi/minut, rata medie de respiraȀie (19,8 ± 2,4) respiraȀii/minut. Pentru 

istoricul medical, 15 cazuri cu hipertensiune arterială anterioară (29,4%), 5 cazuri cu 

boală coronariană (9,8%), 4 cazuri cu diabet zaharat (7,8%), 3 cazuri cu infarct 

cerebral (5,9%). Pentru examenul de laborator: scăderea numărului de leucocite în 13 

cazuri (25,5%), scăderea numărului de limfocite în 20 de cazuri (39,2%), creșterea 

proteinei C-reactive în 40 de cazuri (78,4%), creșterea ratei de sedimentare a 

eritrocitelor în 20 de cazuri (39,2%) și creșterea procalcitoninei în 16 cazuri (31,4%). ; 

Au existat 51 de cazuri în grupul de control, care a inclus 27 bărbaȀi (52,9%), 24 

femei (47,1%), cu o vârstă medie de (55,8 ± 11,6) ani, temperatura corporală medie de 

(38,33 ± 0,64); tensiunea arterială sistolică (127,0 ± 16,3) mmHg; tensiunea arterială 

diastolică. (74,8 ± 10,3) mmHg; frecvenȀa cardiacă medie (88,7 ± 13,4) bătăi/min, 

frecvenȀa respiratorie medie (20,0 ± 2,8) respiraȀii/min. Pentru istoricul medical, 17 

cazuri cu hipertensiune arterială anterioară (33,3%), 2 cazuri cu boală coronariană 

(3,9%), 4 cazuri cu istoric de diabet zaharat (7,8%) și 6 cazuri cu infarct cerebral 

(11,8%). Pentru examenul de laborator: scăderea numărului de leucocite în 16 cazuri 

(31,4%), scăderea numărului de limfocite în 24 de cazuri (47,1%), creșterea proteinei 

C-reactive în 42 de cazuri (82,4%) și creșterea ratei de sedimentare a eritrocitelor în 

24 de cazuri (47,1%) și creșterea procalcitoninei în 17 cazuri (33,3%). 

Nu au existat diferenȀe semnificative statistic între cele două grupuri în ceea ce 

privește vârsta, sexul și datele iniȀiale, cum ar fi temperatura corpului, tensiunea 

arterială, frecvenȀa cardiacă, respiraȀia, antecedentele medicale și rezultatele 

analizelor de laborator (P> 0,05), astfel încât cele două grupuri au fost comparabile. 

Vezi Tabelul 1. 

Tabelul 1    compararea informaȀiilor generale între cele două grupuri 



Element 
Grup de 

tratament 
(N=51) 

Grup de control 
C (N=51) 

Statistică 
t/χ2 

P- 
valoare 

Vârstă (un an întreg de viaȀă x , ±s) 55,5±12,3 55,8±11,6 -0,127 0,550 

Bărbat (caz,%) 26 (51,0%) 27 (52,9%) 0,039 0,843 

Temperatura corpului (℃ x ,±s) 38,44±0,63 38,33±0,64 0,848 0,398 

Tensiunea arterială sistolică (mmHg

x , ±s) 
122,6±11,9 127,0±16,3 -1,561 0,122 

Tensiunea arterială diastolică 

(mmHg, x ±s) 
75,0±9,2 74,8±10,3 0,101 0,920 

Ritmul cardiac (bătăi /min, x ±s) 89,0±11,6 88,7±13,4 0,126 0,900 

Ritmul respiraȀiei (respiraȀii /min, x   
±s) 

19,8±2,4 20,0±2,8 -0,527 0,599 

Antecedente medicale (caz,%) 27 (52,9%) 26 (51,0%) 0,039 0,843 

��Hipertensiune arterială 15 (29,4%) 17 (33,3%) 0,182 0,670 

��Boală cardiacă coronariană 5 (9,8%) 2 (3,9%) —— 0,436 

��Diabet zaharat 4 (7,8%) 4 (7,8%) —— 1,000 

��Infarct cerebral  3 (5,9%) 6 (11,8%) —— 0,487 

Anomalii ale leucocitelor (↓)(caz,%) 13 (25,5%) 16 (31,4%) 0,434 0,510 

Anomalii ale limfocitelor (↓)(caz,%) 20 (39,2%) 24 (47,1%) 0,639 0,424 

Anomalii ale proteinei C reactive 
(↑)( caz,%) 

40 (78,4%) 42 (82,4%) 0,249 0,618 

ESR（↑）（例，%） 20 (39,2%) 24 (47,1%) 0,639 0,424 

Procalcitonină (↑) (caz,%) 16 (31,4%) 17 (33,3%) 0,045 0,832 

Notă: Pentru bărbaȀi, istoricul medical, rezultatul examenului de laborator este reprezentat de datele de 

contorizare, iar testul chi-pătrat a fost utilizat pentru analiză, în timp ce restul sunt date de măsurare, iar 

testul t Student a fost utilizat pentru analiză. 1mmhg ≈0,133kpa. 

2.2 Compararea ratei de dispariȀie a simptomelor cardinale între două grupuri  

Date iniȀiale: pentru 51 de cazuri din grupul de tratament, 43 de cazuri de febră 

(84,3%), 31 de cazuri de oboseală (60,8%) și 37 de cazuri de tuse (72,6%); pentru 51 

de cazuri din grupul de control, 41 de cazuri de febră (80,4%), 35 de cazuri de 



oboseală (68,6%) și 39 de cazuri de tuse (76,5%). După 7 zile de tratament, 

comparativ cu grupul de control, simptomele de febră au dispărut în grupul de 

tratament au fost 36 de cazuri (83,7%), semnificativ mai bine decât 25 de cazuri în 

grupul de control (61,0%) (x2=5,461, p =0,019), 19 cazuri de simptome de oboseală 

au dispărut (61,3%), semnificativ mai bine decât 12 cazuri în grupul de control 

(34,3%) (x2=4,813, p =0,028), 23 de cazuri de simptome de tuse au dispărut (62,2%), 

semnificativ mai bine decât 14 cazuri în grupul de control (35,9%) (x2=5,243, p 

=0,022). Vezi Tabelul 2.  

Tabelul 2 Compararea ratei de dispariȀie a simptomelor cardinale la două grupuri de 

pacienȀi 

Element 

Grup de tratament Grup de control 
Statistică  

χ
2 

Valoarea 
p N 

Cazuri de 
dispariȀie 

Rata de 
dispariȀie 

(%) 
N 

Cazuri de 
dispariȀie 

Rata de 
dispariȀie 

(%) 
Febră 43 36 83,7% 41 25 61,0% 5,461 0,019 

Oboseală 31 19 61,3% 35 12 34,3% 4,813 0,028 
Tuse 37 23 62,2% 39 14 35,9% 5,243 0,022 

 

2.3 Compararea timpului de dispariȀie a simptomelor cardinale între două 

grupuri de pacienȀi 

În grupul de tratament în care febra a dispărut au existat 36 de pacienȀi cu febră, 

cu durata medie a febrei de (2,9 ± 1,67) zile. Au existat 19 cazuri în care oboseala a 

dispărut, cu durata medie de (3,5 ± 1,50) zile. Simptomul tusei a dispărut în 23 de 

cazuri, cu o durată medie de (3,9 ± 1,98). Grupul de control a fost format din 25 de 

pacienȀi cu dispariȀia febrei, cu o durată medie de (3,9 ± 1,29) zile, 12 cazuri de 

dispariȀie a oboselii, cu o durată medie de (4,8 ± 1,53) zile și dispariȀia tusei în 14 

cazuri, cu o durată medie de (5,2 ± 1,76) zile. Principalele simptome (febră, oboseală, 

tuse) au dispărut în grupul de tratament mai repede decât cele din grupul de control, 

iar diferenȀele dintre grupuri au fost semnificative din punct de vedere statistic (P 

<0,05). Vezi tabelul 3. 

Tabelul 3 Compararea timpului de dispariȀie a simptomelor cardinale între două 

grupuri 

Element 
grup de tratament grup de control 

Statistică  
t 

Valoarea 
p N 

Rezultat 
(zile) 

N Rezultat (zile) 

febră 36 2,9±1,67 25 3,9±1,29 -2,453 0,017 
oboseală 19 3,5±1,50 12 4,8±1,53 -2,342 0,026 

tuse 23 3,9±1,98 14 5,2±1,76 -2,083 0,045 

 



2.4 Compararea eficacităȀii simptomelor majore la două grupuri de pacienȀi 

După 7 zile de tratament, 44 din 51 de pacienȀi din grupul de tratament au 

prezentat eficienȀă în tratarea simptomelor principale, cu o rată efectivă de 86,3%; 35 

din 51 de pacienȀi din grupul de control au prezentat eficienȀă în tratarea simptomelor 

principale, cu o rată efectivă de 68,6%. DiferenȀele dintre cele două grupuri au fost 

semnificative din punct de vedere statistic (P = 0,033).  

2.5 Compararea ratei de dispariȀie a altor simptome și semne între cele două 

grupuri de pacienȀi 

Date iniȀiale: 51 de cazuri în grupul de tratament, incluzând 9 cazuri de durere 

musculară (17,7%), 20 de cazuri de spută (39,2%), 13 cazuri de respiraȀie dificilă 

(25,5%), 11 cazuri de constricȀie toracică (21,6%) și 3 cazuri de dispnee (5,9%), 7 

cazuri de greaȀă (13,7%), 23 de cazuri de pierdere a poftei de mâncare (45,1%), 22 de 

cazuri de raluri pulmonare (43,1%); 51 de cazuri în grupul de tratament, incluzând 11 

cazuri de durere musculară (21,6%), 19 cazuri de spută (37,3%), 14 cazuri de 

respiraȀie dificilă (27,5%), 19 cazuri de constricȀie toracică (37,3%), 7 cazuri de 

dispnee (13,7%), 5 cazuri de greaȀă (9,8%), 26 de cazuri de pierdere a poftei de 

mâncare (51,0%) și 23 de cazuri de raluri pulmonare (45,1%). Nu a existat o diferenȀă 

semnificativă statistic între grupuri (P> 0,05). ② După 7 zile de tratament, 11 cazuri 

(55,0%), 8 cazuri (61,5%), 6 cazuri (54,6%) și 8 cazuri (34,8%) și 10 cazuri (45,5%) 

de spută, respiraȀie dificilă, senzaȀie de apăsare în piept, pierderea poftei de mâncare 

și, respectiv, semne de raluri au dispărut în grupul de tratament.), în timp ce, 3 cazuri 

(15,8%), 2 cazuri (14,3%), 3 cazuri (15,8%), 2 cazuri (7,7%) și 3 cazuri (13,0%) au 

dispărut corespunzător în grupul de control. DiferenȀele au fost semnificative din 

punct de vedere statistic (P <0,05); pentru dureri musculare, dispnee și greaȀă, 6 cazuri 

(66,7%), 2 cazuri (66,7%) și, respectiv, 4 cazuri (57,1%) au dispărut în grupul de 

tratament, în timp ce 2 cazuri (18,2%), 2 cazuri (28,6%) și 2 cazuri au dispărut în 

grupul de control (40,0%). Nu a existat o diferenȀă statistică între cele două grupuri (P 

> 0,05). Vezi Tabelul 4. 

Tabelul 4 Compararea ratei de dispariȀie a altor simptome și semne între cele două 

grupuri de pacienȀi 

Element 

Grup de tratament Grup de control 
Statistică  

χ
2 

Valo
area 

p N 
Număr de 
cazuri cu 
dispariȀie 

Rata de 
dispariȀie 

N 
Număr de 
cazuri cu 
dispariȀie 

Rata de 
dispariȀie 

Dureri 
musculare 

9 6 66,7% 11 2 18,2% - 
0,06

5 

Spută 20 11 55,0% 19 3 15,8% 6,510 
0,01

1 
RespiraȀie 13 8 61,5% 14 2 14,3% - 0,01



dificilă 8 
ConstricȀie 

toracică 
11 6 54,6% 19 3 15,8% - 

0,04
2 

Dispnee 3 2 66,7% 7 2 28,6% - 
0,50

0 

GreaȀă 7 4 57,1% 5 2 40,0% - 
1,00

0 
Lipsa poftei 
de mâncare 

23 8 34,8% 26 2 7,7% - 
0,03

2 
Raluri 
umede 

22 10 45,5% 23 3 13,0% 5,750 
0,01

6 

 

2.6 Analiza severităȀii tranziȀiei între două grupuri de pacienȀi în timpul 

tratamentului 

Dintre cele 51 de cazuri din grupul de tratament, 4 cazuri (7,8%) au fost 

transformate în cazuri severe în cursul tratamentului, în timp ce dintre cele 51 de 

cazuri din grupul de control, 11 cazuri (21,6%) au fost transformate în cazuri severe. 

A existat o diferenȀă semnificativă statistic între grupuri (P> 0,05). 

2.7 Compararea ratelor de îmbunătăȀire a imagisticii pulmonare (CT) între cele 

două grupuri 

După 7 zile de tratament, 51 de pacienȀi din grupul de tratament au prezentat 28 

de cazuri de îmbunătăȀire a CT-ului pulmonar (54,9%), în timp ce 51 de pacienȀi din 

grupul de control au prezentat 23 de cazuri de îmbunătăȀire a CT-ului pulmonar 

(45,1%). Nu a existat o diferenȀă semnificativă între grupuri (P> 0,05). 

 

3 Dezbatere 

COVID-2019 este un sindrom clinic cu boli infecȀioase respiratorii acute ca 
simptome principale cauzate de SARS-CoV-2, care a fost clasificat ca boală 
infecȀioasă de clasa B și este gestionat în conformitate cu boala infecȀioasă de clasa A 
în China.  Recent, pe baza autopsiei Ȁesutului pulmonar al primului caz de deces de 
COVID-2019, s-a constatat că îndeplinește criteriile pentru sindromul de detresă 
respiratorie acută (SDRA), rezultatele testelor de patologie pulmonară fiind similare 
cu SARS și MERS  [22]. Există dovezi că SRAS-CoV-2 este un coronavirus cu lanȀ 
pozitiv ARN monocatenar, iar enzimele sale prezintă un nivel ridicat de similarităȀi de 
secvenȀă cu cele din SARS și MERS. Analiza structurii proteinelor arată că 
„buzunarul” de legare al 2019-nCoV, și enzimele virusurilor SARS și MERS sunt 
foarte bine conservate. Prin urmare, se speculează că medicamentele anterioare anti-
SARS și MERS pot fi utilizate în tratamentul COVID-2019 [23]. În prezent, medicina 
clinică trebuie să se concentreze asupra terapiilor simptomatice și de susȀinere a 
SRAS-CoV-2. Deși dezvoltarea medicamentelor antivirale a înregistrat însă un 
progres semnificativ, SARS-CoV-2 este un virus nou, iar dezvoltarea de noi 



medicamente gata preparate și Ȁintite va dura mult timp. Acesta este, de fapt, unul 
dintre blocajele care cauzează întârzierea producerii punctului de inflexiune în 
prevenirea și controlul zonei epidemice. Există încă motive de îngrijorare cu privire la 
dovezile clinice valabile și la reacȀiile adverse ale medicamentului utilizat în prezent 
în studiile clinice pentru tratamentul antivirusului sau al malariei. În condiȀia lipsei 
unor medicamente eficiente anti-SARS-CoV-2, ar trebui să învăȀăm din rolul 
important al asocierii dintre medicina tradiȀională chineză și medicina occidentală în 
prevenirea și controlul SARS și să profităm pe deplin de teoria holistică a medicinei 
tradiȀionale chineze pentru a discuta valoarea aplicaȀiei clinice a medicinei tradiȀionale 
chineze în prevenirea și tratamentul COVID-2019. 

COVID-2019 aparȀine categoriei „boală epidemică” din cadrul Medicinii 
chineze, mulȀi experȀi chinezi în medicină consideră că boala este legată de 
următoarele atribute ale diagnosticării Medicinii chineze, inclusiv umezeală, căldură, 
otravă, stază sanguină, precum și deficit de energie vitală, toxină de turbiditate și  
umezeală [26-27]. Capsula (granula) tradiȀională chineză Lianhuaqingwen(AGRIPAVI) 
este un medicament inovator chinez reprezentativ care aplică teoria bolilor colaterale 
în medicina tradiȀională chineză pentru a prezenta modelul transmisiei virale în bolile 
sistemului respirator induse de virus. Este compusă din caprifoi, suspensie de 
forsythia, Ephedra prăjită, migdale amare, gips, patchouli, rhodiola, rubarbă și așa mai 
departe. FuncȀiile acestor componente sunt în concordanȀă cu patogeneza bolii 
menȀionată mai sus. Formula sa 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, aliniindu-se 
cu experienȀa tratării bolilor epidemice prin „deschiderea ușii pentru a alunga hoȀul” și 
„agentul patogen vizitator ar trebui expulzat cât mai curând posibil”. Prima etapă a 
utilizării medicamentului, eliberarea căldurii din viscere și golirea plămânilor, 
utilizarea rubarbei, golirea viscerelor și golirea plămânilor, scăderea qi-ului pulmonar 
și combinarea patchouli cu parfumul și umezeala, pentru această situaȀie epidemică, 
există un disconfort gastro-intestinal umed la pacienȀii cu eficacitate semnificativă. În 
același timp, compatibilitatea rhodiola cu funcȀia sa de „compoziȀie a deficienȀei 
(„Înregistrări suplimentare ale faimosului medic”), curăȀă plămânul și elimină staza 
sanguină, reglează imunitatea, întruchipează experienȀa practică a celor trei dinastii 
privind tratamentul antic pe bază de prescripȀie medicală pentru „boala epidemică”. 
Studiile au demonstrat că asocierea caprifoiului cu forsythia are efect terapeutic 
asupra COVID-2019 prin blocarea situsurilor multiple de legare din organism ale 
enzimei de conversie a angiotensinei și ale COV-2 al SRAS. Patchouli poate proteja 
structura și funcȀia celulelor epiteliale intestinale, poate îmbunătăȀi funcȀia barierei 
intestinale, poate îmbunătăȀi semnificativ simptomele de diaree și hipersensibilitatea 
viscerală  [29].  Rhodiola din formulă poate îmbunătăȀi semnificativ funcȀia pulmonară, 
poate îmbunătăȀi toleranȀa la hipoxie și presiunea parȀială a oxigenului din sânge, 
poate îmbunătăȀi semnificativ leziunile patologice induse de hipoxia Ȁesutului 
pulmonar. Aceasta poate îmbunătăȀi leziunile pulmonare hipoxice cronice, poate 
atenua edemul pulmonar și poate inhiba reacȀia inflamatorie a Ȁesutului pulmonar prin 
inhibarea stresului oxidativ și apoptozei și poate îmbunătăȀi funcȀia imunitară. Studiile 



au arătat că rubarba ar putea inhiba SRAS-CoV-2, ar putea inhiba supraexpresia 
factorilor inflamatori din Ȁesutul pulmonar, ar putea atenua leziunile pulmonare și ar 
putea spori capacitatea de antioxidare, pentru a proteja funcȀia barierei microvasculare 
pulmonare și reduce edemul pulmonar. 

Împreună cu experienȀa cercetării clinice și de bază a 
Lianhuaqingwen(AGRIPAVI), rezultatele au arătat că Lianhuaqingwen(AGRIPAVI) 
ar putea inhiba semnificativ COV-SARS în celulele cultivate, în plus faȀă de H1N1, 
H3N2, H7N9 și alte virusuri gripale.  Poate scurta perioada pozitivă a acidului nucleic 
viral la pacienȀii cu gripă a (H1N1). Nu a existat nicio diferenȀă în ceea ce privește 
timpul de remisiune al tuturor simptomelor gripale comparativ cu cel al fosfatului de 
oseltamivir, în timp ce febra a fost redusă semnificativ, iar simptomele tusei, durerii 
musculare și oboselii s-au ameliorat efectiv  [45-46]. Prin urmare, datele clinice ale 102 
pacienȀi cu PNC au fost colectate pentru a analiza efectul granulelor 
Lianhuaqingwen(AGRIPAVI) în asociere cu tratamentul de rutină asupra febrei, 
oboselii, tusei și altor simptome majore, precum și rata de îmbunătăȀire a CT 
pulmonare pentru a oferi o bază de cercetare clinică pentru tratamentul integrat al 
bolii în medicina chineză și occidentală. 

Datele clinice ale pacienȀilor trataȀi timp de 7 zile au fost analizate retrospectiv 
cu referire la criteriile comune de diagnostic [15] ale Comitetului NaȀional de Sănătate 
2019-ncov pentru pneumonie. Rezultatele au arătat că granulele 
Lianhuaqingwen(AGRIPAVI) ar putea, în mod evident, să amelioreze simptomele 
clinice de febră, oboseală, tuse, flegmă, respiraȀie dificilă, constricȀie toracică și 
pierderea poftei de mâncare. Rata efectivă de ameliorare a simptomelor febrei, 
oboselii și tusei a fost de 86,3%. De asemenea, raportul de conversie de la tipul 
comun la tipul sever s-a redus în mod eficient. Zilele medii de dispariȀie a febrei, 
oboselii și tusei au fost de 2,9 zile, 3,5 zile și, respectiv, 3,9 zile, ceea ce este mai scurt 
decât perioadele corespunzătoare din grupul de control cu 1 zi, 1,3 zile și 1,3 zile. 
Rezultatele au arătat că granulele Lianhuaqingwen(AGRIPAVI) ar putea, în mod 
evident, să amelioreze simptomele clinice. Deși nu a existat o diferenȀă semnificativă 
în ceea ce privește rata de îmbunătăȀire a CT în plămâni între cele două grupuri, 
aplicarea în asociere a granulelor Lianhuaqingwen(AGRIPAVI) a indicat o anumită 
tendinȀă pozitivă. Analiza preliminară a rezultatelor de mai sus indică relaȀia strânsă 
dintre selecȀiile componentelor și combinaȀia bazată pe teoria bolilor colaterale ale 
MTC și mecanismul farmacodinamicii. În starea lipsei unor medicamente eficace 
anti-SARS-CoV-2, utilizarea avantajelor teoretice ale caracteristicii compusului 
medicamentului chinez, și anume „reglare generală, tratament multiȀintă”, poate 
atenua afecȀiunea și scurta cursul bolii. Ar trebui menȀionat că studiul a colectat date 
clinice de la pacienȀii cu PNC confirmaȀi care au fost confirmaȀi prin spută, tampon de 
exudat faringian, sau prin detectarea acidului nucleic în secreȀia tractului respirator 
inferior în ianuarie 2020. Datorită lipsei kiturilor și a altor stări, testarea acidului 
nucleic PNC a fost efectuată numai la unii pacienȀi după tratamentul din spital. Zece 
(10) pacienȀi din grupul de tratament au fost negativi și 7 pacienȀi din grupul de 
control au fost negativi. Înainte de a se putea ajunge la o concluzie solidă, este necesar 
să se efectueze un studiu clinic controlat prospectiv, randomizat, pentru a evalua în 



continuare eficacitatea clinică a utilizării combinate a medicamentului chinez 
Lianhuaqingwen(AGRIPAVI) cu tratamentul convenȀional. 
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