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[Rezumat]Obiectiv: Evaluarea retrospectivă a eficacităȀii clinice a 

Lianhuaqingwen(AGRIPAVI) în tratarea cazurilor suspecte de pneumonie produsă de noul 

coronavirus. Metoda Colectarea de la 101 pacienȀi suspectaȀi și internaȀi la Spitalul General 

CR&WISCO UniversităȀii de ȘtiinȀă și Tehnologie din Wuhan și suspectaȀi că îndeplinesc 

criteriilor de diagnostic pentru pneumonia produsă de noul coronavirus din 1 ianuarie până în 27 

ianuarie. Dintre cei 101 pacienȀi, 63 de cazuri din grupul de tratament au fost tratate cu o 

combinaȀie de terapie convenȀională (terapie nutriȀională de susȀinere, terapie simptomatică, 

terapie antivirală și antimicrobiană), cu administrarea de medicamente tradiȀionale chinezești 

capsule Lianhuaqingwen(AGRIPAVI). În grupul de control, 38 de cazuri au primit doar 

tratament convenȀional. Datele clinice au fost colectate după 10 zile de tratament, iar principalele 

simptome (febră și tuse) ale celor două grupuri au fost comparate, rata dispariȀiei, durata febrei, 

ratele de dispariȀie ale altor simptome și semne unice. Rezultate Comparativ cu grupul de control, 

rata de dispariȀie a febrei, tusei și simptomelor de oboseală din grupul de tratament a fost de 

86,7%, 55,6%, respectiv 82,5%, care au fost semnificativ mai bune decât grupul de control 

(67,7%,30,6%,58,6%)(P<0,05). Durata mediană a febrei a fost de 6 zile în grupul de tratament și 

de 7 zile în grupul de control. Nu a existat o semnificaȀie statistică pentru diferenȀele dintre cele 

două grupuri (P = 0,171). Rata de dispariȀie a  tahipneei și ralurilor umede în grupul de tratament 

(68,2% și, respectiv , 56,0%) a fost semnificativ mai mare decât în grupul de control (20,0% și, 

respectiv , 20,0%) (p<0,05).Grupul de tratament s-a agravat în 4 cazuri (6,4%) și grupul de 

control în 6 cazuri (15,8%). Nu a existat o semnificaȀie statistică pentru diferenȀe (P>0,05), dar 

tendinȀa a fost, evident, mai mică decât cea a grupului de control. Concluzie: Medicamentul 

tradiȀional chinezesc Lianhuaqingwen(AGRIPAVI) poate ameliora semnificativ simptomele la 

pacienȀii suspectaȀi prin inhibarea febrei, asteniei tusei și congestiei toracice, precum și prin 

reducerea proporȀiei de cazuri care se transformă în cazuri   severe. 



[Cuvinte cheie] Lianhuaqingwen(AGRIPAVI); pneumonie produsă de noul coronavirus; cazuri 

suspecte; studiu clinic;  

În 31 ianuarie 2020, OrganizaȀia Mondială a SănătăȀii a declarat că diseminarea rapidă la nivel 

mondial a pneumoniei produsă de noul tip de coronavirus, PNC) a constituit o urgenȀă globală și a 

enumerat-o ca o urgenȀă de sănătate publică de interes internaȀional. Drept unul dintre focarele 

majore de vătămare gravă a sănătăȀii umane și a siguranȀei publice. Datele publicate de Comisia 

NaȀională pentru Sănătate și[2], începând cu 7 februarie, ora 24:00, 31 de provincii și municipalităȀi 

au înregistrat 34.546 de cazuri confirmate, au existat 27.657 de cazuri suspectate, cu o monitorizare 

cumulativă a 345.498 de cazuri. Există încă 18.960 de persoane sub supraveghere medicală. 

Calculând cazurile confirmate, rata confirmată a cazurilor suspectate este de 12,9%. Boală 

suspectată, potrivit informaȀiilor furnizate de agenȀia de știri Xinhua în 27 ianuarie 2020, Rata 

confirmată poate ajunge la 45%[3], ceea ce devine un potenȀial factor de pericol. Testul pozitiv de 

acid nucleic al testului faringian a fost utilizat drept criteriu de diagnostic, dar în stadiul incipient, 

izbucnirea situaȀiei epidemice, a existat o aprovizionare insuficientă cu kituri, volumul redus de 

inspecȀie zilnică și nodul de depistare sunt inexacte, toate acestea contribuind la un număr mare de 

cazuri suspectate care nu au fost diagnosticate la timp. Iar acest lucru a dus la lipsa unui control 

rapid pentru pneumonia produsă de noul coronavirus în stadiu incipient, punctul de inflexiune a 

bolii nu a reușit să fie găsit la timp. Prin urmare, acidul nucleic a crescut în cazurile suspectate. 

Detectarea, accelerarea diagnosticului clinic, luarea rapidă de măsuri de izolare[4]și aplicarea 

medicinii chineze tradiȀionale pentru a participa la procesul de tratament al cazurilor suspectate în 

timp [5], ceea ce are o mare importanȀă pentru prevenirea și controlul epidemiilor.  

Medicina tradiȀională chineză a jucat un rol important și a atras multă atenȀie în timpul bolilor și 

epidemiilor, ca medicament tradiȀional reprezentativ chinez în evenimentele de sănătate publică ale 

sistemului respirator[6], capsulele (granulele) Lianhuaqingwen(AGRIPAVI) au fost recomandate 

pentru perioada de observaȀie medicală în < Diagnosticul pneumoniei și tratamentul infecȀiei cu 

noul virus coronarian > (ediȀiile a 4-a și a 5-a ale studiului) [5,7] al Comisiei NaȀionale de Sănătate 

din Republica Populară Chineză. Între timp, Comisia de Sănătate din Wuhan a Republicii Populare 

< Regimul terapeutic pentru infecȀia cu noul coronavirus, a recomandat schema pentru prevenirea 

pneumoniei la domiciliu >[8] recomandată persoanelor care sunt, de obicei, predispuse la inflamaȀie 

și dureri în gât, și, de asemenea, utilizate în tratamentul perioadei medicale de observare a copiilor[9]. 

Prin urmare, de la izbucnirea epidemiei, am suspectat cazul PNC, combinaȀia de granule 

Lianhuaqingwen(AGRIPAVI) cu tratamentul de rutină a primit un efect terapeutic bun, datele 

clinice ale cazurilor sunt sintetizate după cum urmează, pentru a oferi o bază clinică pentru 

tratamentul pacienȀilor suspectaȀi.  

1 InformaȀii clinice  



1.1 Criterii de diagnostic  

ConsultaȀi orientările pentru diagnosticarea cazurilor suspectate de < Diagnostic și tratamentul 

infecȀiei cu pneumonie cu noul coronavirus > (versiunea 4 a studiului)[7]. Orice element al 

istoricului epidemic, inclusiv turismul, reședinȀa, contactul, agregarea, orice două elemente ale 

manifestărilor clinice, inclusiv febra și/sau simptomele respiratorii, numărul iniȀial total de leucocite 

normal/scăzut/numărul scăzut de leucocite și radiografia PNC pot fi identificate ca fiind cazuri 

suspectate.  

1.2 Criterii de includere  

Îndeplinirea criteriilor de diagnostic de mai sus pentru cazurile suspectate cu vârsta de 18 ani de mai 

sus, la pacienȀii cu caracteristici imagistice PNC .  

1.3 Criterii de excludere   

PacienȀi diagnosticaȀi cu PNC severă, critică; astm bronșic, radiografia toracică prin tomografie 

computerizată (CT) confirmă că există leziuni pulmonare interstiȀiale grave, bronșiectazie și alȀi 

pacienȀi cu boală pulmonară subiacentă; asociate cu boala imunodeficienȀei severe, malformaȀii 

congenitale ale tractului respirator, boli cardiace congenitale, dezvoltare pulmonară anormală și alte 

boli subiacente.  

1.4 InformaȀii generale  

Au fost colectaȀi 101 pacienȀi suspectaȀi de PNC care au fost trataȀi la Spitalul General 

CR&WISCO al UniversităȀii de ȘtiinȀă și Tehnologie din Wuhan din 1 ianuarie până în 27 ianuarie 

2020. Dintre aceștia, 38 de cazuri au primit medicamente occidentale de rutină ca grup de control. 

Grupul de tratament a constat din 63 de cazuri de tratament în asociere cu granule 

Lianhuaqingwen(AGRIPAVI). Nu a existat o semnificaȀie statistică pentru diferenȀele din datele 

iniȀiale, inclusiv vârsta, sexul, temperatura corpului, tensiunea arterială, frecvenȀa cardiacă, 

respiraȀia, antecedentele, febra, oboseala, tusea și tratamentul de rutină, indicatorii majori ai 

analizelor de laborator și așa mai departe între cele două grupuri (P >0,05), acestea sunt 

comparabile. Vezi Tabelul 1.  

 

Tabelul 1 Compararea datelor generale între cele două grupuri  

Elemente 
Grup de tratament 

(63 de cazuri) 

Grup de control (38 

cazuri) 
 P 

Vârsta  59,1 ±16,56 60,2±17,01 -0,309 0,758 

Bărbat [cazuri (%)] 28 (44,4) 18 (47,4) 0,082 0,775 



Temperatura  38,08±0,63 38,08±0,67 0,318 0,751 

FrecvenȀa cardiacă 

[Timp/min ]   
88,5±15,43 87,6 ± 13,13 0,305 0761 

RespiraȀie [Timp/min, 

]   
19,4±2,03 18,8±1,65 1,315 0,192 

Anamneză [cazuri (%)] 42 (66,7) 28 (73,7) - 0,628 

Hipertensiune arterială 21 (33,3) 11 (28,9) 0,211 0,646 

Boală coronariană 8 (12,7) 3 (7,9) - 0,528 

Diabet zaharat 5 (7,9) 6 (15,8) - 0,323 

Infarct cerebral 10 (15,9) 5 (13,2) 0,138 0,710 

Febră 60 (95,2) 34 (89,5) - 0,421 

Oboseală 40 (63,5) 29 (76,3) 1,801 0,180 

Tuse 54 (85,7) 36 (94,7) - 0,201 

Tratament de rutină  

[cazuri (%)] 
    

Antibiotice 55 (87,3) 34 (89,5) - 1,000 

Antivirus 54 (85,7) 32 (84,2) 0,042 0,837 

Analgezie antipiretică 31 (49,2) 17 (44,7) 0,190 0,663 

Imunoglobulină 33 (52,4) 19 (50,0) 0,054 0,817 

Expectorant 54 (85,7) 32 (84,2) 0,042 0,837 

Medicamente 

antiastmatice 
35 (55,6) 22 (57,9) 0,053 0,818 

Glucocorticoid 23 (36,5) 13 (34,2) 0,055 0,815 

Leucocite

 
4,62±2,14 4,42±2,32 -0,441 0,330 

Neutrofile  67,09±14,08 65,52±14,8 -0,524 0,301 

Limfocite  22,28±11,15 20,12 ±12,65 -0,896 0,186 

Proteina C reactivă  

 
51,50±46,05 50,41± 45,27 -0,116 0,454 

2 Metodă   

2.1 Tratament  

Ambelor grupuri li s-a acordat suport nutriȀional, tratament simptomatic și tratament antivirus și 

antimicrobian. Principalul medicament de tratament este clorhidratul de moxifloxacină sodic 

injectabil (250 ml:0/4 g, care este produs de Chengdu Zhengkang Pharmaceutical Co., Ltd., 



numărul lotului este 3419111102) 0,4 g , o dată pe zi; ganciclovir injectabil (5 ml: 250 mg pe doză, 

care este produs de Hubei Keyi Pharmaceutical Co., Ltd. ProducȀie, număr lot 191003) 0,5 g , o 

dată pe zi, injecȀie intravenoasă de imunoglobulină umană (2,5 g/flacon, Guizhou Tai Bong 

Biological Products Co., Ltd., număr lot 201906026) 2,5 g , o dată pe zi; clorhidrat de ambroxol 

injectabil (2 ml: 15 mg/comprimat, Tianjin Pharmaceutical Group Co., Ltd., număr lot 1906116) 30 

mg , de două ori pe zi; doxoteofilină pentru preparate injectabile (0,2 g/flacon, Ruiyang 

Pharmaceutical Co., Ltd., număr lot 19082116) 0,2 g , o dată pe zi; succinat de sodiu 

metilprednisolon pentru preparate injectabile (40 mg/flacon, produs de Liaoning Haiske 

Pharmaceutical Co., Ltd, număr lot 20191027)40 mg , o dată pe zi.  

Grup de control: pur și simplu administrarea tratamentului de mai sus.  

Grupul de tratament: pe baza tratamentului de mai sus combinat cu granule de 

Lianhuaqingwen(AGRIPAVI) (6 g per pliculeȀ, inclusiv forsiȀia, caprifoi, in, migdale prăjite, 

gips, Radix Isatidis, Cotton Horse, Houtttuynia, patchouli, rubarbă, Rhodiola etc., echivalentul a 

8,064 g de medicament brut, produs de Yiling Pharmaceutical Co., Ltd, lot numărul 1812017), un 

pliculeȀ o dată, de trei ori pe zi.  

Colectarea datelor clinice. 

2.2 Indicatori și metode de observare  

2.2.1 Compararea dispariȀiei simptomelor majore în cele două grupuri (febră, oboseală, tuse), rata 

de dispariȀie, timpul de dispariȀie a febrei și alte simptome și semne unice (mialgie, expectoraȀie, 

nas înfundat, secreȀii nazale abundente, durere în gât, tahipnee, congestie toracică, dispnee, cefalee, 

greaȀă, vărsături, anorexie, diaree, raluri umede), starea agravată în timpul tratamentului. 

2.2.2 Evaluarea securităȀii Înainte și după tratament, verificare de rutină a analizelor de sânge, urină, 

scaun, funcȀia hepatică și funcȀia renală.  

2.3 Metode statistice  

Software-ul SAS9-4 a fost utilizat pentru analiza statistică. Toate testele statistice au fost testate 

bilateral, iar datele de contorizare ale analizei descriptive au fost contabilizate, iar raportul de 

compoziȀie de descris, datele de măsurare au fost descrise prin media ± abaterea standard de descris. 

T a fost utilizat pentru compararea datelor de măsurare și testul chi-pătrat sau metoda de 

probabilitate exactă a fost utilizată pentru datele de numărare. Metoda de analiză a supravieȀuirii a 

fost utilizată pe durata febrei. P ≤0,05 indică faptul că are semnificaȀie statistică.  

3 rezultate 

3.1 Compararea ratei de dispariȀie a principalelor simptome între două grupuri 



Tabelul 2 arată că simptomele de febră, tuse și oboseală în grupul de tratament au fost semnificativ 

mai bune decât cele din grupul de control (P<0,05). 

 

Tabelul 2 Compararea situaȀiei de dispariȀie a simptomelor primare între două grupuri [cazuri (%)] 

 

Grupuri 
Febră Tuse Oboseală 

Cazuri DispariȀie Cazuri DispariȀie Cazuri DispariȀie 

Grup de tratament 60 52 (86,7) 54 30 (55,6) 40 33 (82,5) 

Grup de control 34 23 (67,6) 36 11 (30,6) 29 17 (58,6) 

X
2
 4,868 5,443 4,804 

P 0,027 0,020 0,028 

3.2 Compararea duratei febrei între două grupuri 

În grupul de tratament au fost 52 de pacienȀi cu febră, iar durata mediană a febrei este de 6 zile; în 

grupul de control au fost 23 de pacienȀi cu febră, iar durata mediană a febrei este de 7 zile. Nu a 

existat o semnificaȀie statistică pentru diferenȀele dintre cele două grupuri ( P = 0,171). 

3.3 Compararea altor simptome și dispariȀia semnelor vitale între cele două grupuri 

Tabelul 3 arată că rata de dispariȀie a tahipneei și ralurilor umede în grupul de tratament este 

semnificativ mai mare decât cea din grupul de control (X2 = 9,817, 4,972) și a existat o semnificaȀie 

statistică pentru diferenȀele dintre cele două grupuri (P0,05); nu a existat o semnificaȀie statistică 

pentru diferenȀele altor simptome între cele două grupuri (P>0,05) 

3.4 Agravarea bolii în timpul tratamentului celor două grupuri 

În timpul tratamentului, au existat 4 pacienȀi (6,3%) cu boală avansată în grupul de tratament (63 de 

cazuri) și 6 pacienȀi (15,8%) cu boală avansată în grupul de control (63 de cazuri). Nu a existat o 

semnificaȀie statistică pentru diferenȀele dintre cele două grupuri (P >0,05). 

 

Tabelul 3 Compararea altor simptome și dispariȀia semnelor vitale între cele două grupuri 

Elemente 
Grup de tratament Grup de control 

X
2 P 

Cazuri DispariȀie Cazuri DispariȀie 



Mialgie 9 7 (77,8) 7 4 (57,1) - 0,596 

ExpectoraȀie 42 24 (57,1) 23 11 (47,8) 0,519 0,471 

Nas înfundat 3 2 (66,7) 4 3 (75,0) - 1,000 

SecreȀie 

nazală 

abundentă 

6 5 (83,3) 3 3 (100,0) - 1,000 

Durere în 

gât 
3 2 (66,7) 3 1 (33,3) - 1,000 

Tahipnee 22 15 (68,2) 20 4 (20,0) 9,817 0,002 

Congestie 

toracică 
24 17 (70,8) 19 12 (63,2) 0,285 0,594 

Dispnee 12 6 (50,0) 9 1 (11,1) - 0,159 

Cefalee 6 5 (83,3) 6 4 (66,7) - 1,000 

GreaȀă 11 10 (90,9) 6 3 (50,0) - 0,099 

Vărsături 4 3 (75,0) 3 1 (33,3) - 0,486 

Anorexie 48 36 (75,0) 30 19 (63,3) 1,209 0,272 

Diaree 8 4 (50,0) 3 1 (33,3) - 1,000 

Raluri 

umede 
25 14 (56,0) 15 3 (20,0) 4,972 0,026 

3.5 Analiza securităȀii 

În timpul tratamentului, nu a evidenȀiat nicio afecȀiune anormală legată de funcȀia de rutină 

sanguină, hepatică și renală în grupul de tratament asociat granulelor 

Lianhuaqingwen(AGRIPAVI) și nu a fost observată nicio reacȀie adversă la granulele 

Lianhuaqingwen(AGRIPAVI). SiguranȀa utilizării clinice este bună. 

4 Dezbateri 

Coronavirusurile au cauzat două infecȀii pe scară largă în ultimii 20 de ani, acestea fiind 

SARS-CoV[10] și, respectiv, MERS-CoV[11] , infectând zece mii de pacienȀi. Agentul patogen al 

focarului la sfârșitul anului 2019 a fost 2019-nCoV (2019-nCoV), unele studii indicând faptul că 

similitudinea dintre virus și SRAS a fost de 89,1%[12], s-a constatat, de asemenea, că similitudinea 



secvenȀială dintre 2019-nCoV și SARS-CoV BJ01 a fost de 79,5% și au aceeași patogeneză. Timpul 

de incubare de la pătrunderea în organism până la îmbolnăvire pentru „2019-nCoV” este de 1 ~ 14 

zile[5], în primele etape ale focarului, furnizarea de kituri de testare la sfârșitul focarului a fost 

insuficientă și au existat dificultăȀi pentru diagnosticarea pacienȀilor[14]. Până la 7 februarie 2020, 

existau încă lacune în ceea ce privește facilităȀile de prelevare de probe și personal [15]. Un număr 

mare de cazuri suspectate nu pot fi confirmate din cauza lipsei sprijinului etiologic. Recent, numărul 

de cazuri suspectate a crescut la peste 20.000, iar contacȀii apropiaȀi au ajuns la 280.000, 180.000 de 

persoane fiind monitorizate[2]. În prezent, nu există medicamente eficiente pentru cazurile 

suspectate și contacȀii apropiaȀi, iar observarea la domiciliu și tratamentul simptomatic clinic de 

susȀinere sunt, de obicei, utilizate în clinică[5], iar acest lucru a devenit o importantă sursă invizibilă 

de infecȀie și factor de risc potenȀial, ceea ce face ca prevenirea și controlul situaȀiei epidemice din 

China să se confrunte cu mari provocări, iar măsurile eficiente de prevenire și control și 

medicamentele pentru cazurile suspectate ar trebui să fie sarcina principală a cercetării clinice și 

știinȀifice. 

Există o istorie de mii de ani în prevenirea și tratarea „bolilor epidemice” de către medicina 

tradiȀională chineză. Încă din Perioada Primăverilor și Toamnelor și din perioada Statelor 

Beligerante, a fost înregistrată în < Plain Question � Capter of Cifa> „Cinci boli infecȀioase, toate 

fazele infecȀiei cu ușurinȀă, indiferent de mărime, simptome similare”, a existat, de asemenea, 

înregistrarea că „Mai puȀin de un deceniu a trecut de la primul an de Jian'an și două treimi au 

decedat din cauza bolii, șapte zecimi de febră tifoidă” în < Tratat privind bolile induse de frig > 

Zhongjing Zhang în dinastia Han a creat o serie de formule clasice, inclusiv Decoctul Maxing 

Shigan pentru tratamentul bolii tifoide. În dinastia Ming, < Tratat privind bolile infecȀioase > de 

Youke Wu, a discutat prevenirea și controlul bolilor infecȀioase, se crede că boala este cauzată de 

„factori patogeni epidemici” și este transmisă prin gură și nas, iar boala este specifică, Wu creează 

Dayuan Drink pentru tratamentul unor astfel de boli și aplică regula „rubarba alungă răul”. În 

dinastia Qing, Tianshi Ye a stabilit regula transmisiei sanguine a qi-ului de apărare și a qi-ului 

nutritiv și diferite etape ale prevenirii și tratamentului bolilor febrile exogene, Jutong Wu în dinastia 

Qing a stabilit metoda de tratament a diferenȀierii sindromului triplului energizant pentru bolile 

febrile exogene, ceea ce arată că medicina tradiȀională chineză a adus mari contribuȀii în prevenirea 

și tratamentul „bolilor epidemice” pentru a asigura prosperitatea naȀiunii chineze. Întregul curs al 

epidemiei a fost în principal umezeală, căldură și stază toxică, iar majoritatea cazurilor suspectate 

au fost însoȀite de febră și/sau simptome respiratorii, care au coincis cu înregistrările și cunoștinȀele 

despre boală în medicina tradiȀională chineză. 

Formula Lianhuaqingwen(AGRIPAVI), aplicată pentru teoria bolilor colaterale în medicina 

tradiȀională chineză pentru a dezvălui regula transmisiei sistemului respirator, este cauzată de virus 



și a avansat strategia de tratament a „intervenȀiei active”, care a inclus qi-ul de apărare cu aceeași 

metodă, expulzând agenȀii patogeni atât din interior, cât și de pe suprafeȀe, sub medicaȀie înainte de 

a prezenta simptome, a oprit potenȀialul bolii, echilibrarea generală, tratamentul multiȀintă, a fost 

stabilit tratamentul „căldurii de compensare și detoxifiere și eliberarea de căldură prin ventilarea 

plămânilor”[16]. Formula se bazează pe Decoctul Maxing Shigan în < Tratat privind bolile induse de 

frig > de Zhang Zhongjing în dinastia Han și pulberea Yinqiao în < DiferenȀierea elementelor 

bolilor febrile induse de căldură > de Jutong Wu în dinastia Qing, qi-ul de apărare cu aceeași 

metodă, eliberarea căldurii prin ventilarea plămânilor, în același timp, se inspiră și din experienȀa 

tratamentului cu rubarbă în < tratat despre bolile infecȀioase > de Youke Wu din dinastia Ming, sub 

medicaȀie înainte de a prezenta simptome, eliberarea căldurii prin ventilarea plămânilor, eliminarea 

umezelii cu produse aromatice prin pogostemon cablin, trezirea splinei și a creierului, eliberarea 

plămânilor și eliminarea stazei cu rhodiola rosea, reglarea imunităȀii, formula reprezintă curăȀarea 

căldurii toxice în plămân, difuzarea plămânului, eliminarea potenȀialului bolii, întruchipează 

experienȀa antică a celor trei dinastii în tratamentul bolilor infecȀioase exogene. CompoziȀia 

medicamentoasă a Lianhuaqingwen(AGRIPAVI) coincide cu patogeneza bolii, întruchipează 

principiul terapeutic activ al „compensării căldurii și detoxifierii, eliberării căldurii prin ventilarea 

plămânilor, eliminării umezelii cu substanȀe aromatice”[17]. Studiile farmacodinamice anterioare au 

arătat că, in vitro, capsulele Lianhuaqingwen(AGRIPAVI) pot inhiba exprimarea COV-SARS în 

celulele cultivate in vitro[18], în același timp, H1N1, H3N2, H7N9 și alte virusuri gripale au fost 

inhibate semnificativ[19-20]. În timpul focarului de virus H1N1, a fost efectuat un studiu clinic 

randomizat, dublu-orb, multicentric, în nouă spitale, condus de spitalul You An afiliat UniversităȀii 

Capital Medical, s-a confirmat faptul că nu a existat nicio diferenȀă între capsulele 

Lianhuaqingwen(AGRIPAVI) și fosfat de oseltamivir în momentul în care acidul nucleic al 

virusului a devenit negativ și simptomele gripei s-au ameliorat, dar capsulele 

Lianhuaqingwen(AGRIPAVI) au redus semnificativ severitatea bolii și durata simptomelor, 

inclusiv febra și ameliorarea tusei, mialgia, oboseala. Studiul clinic finalizat, controlat, randomizat, 

deschis și pozitiv al capsulelor Lianhuaqingwen(AGRIPAVI) în tratamentul gripei A H1N1[22] a 

indicat faptul că momentul în care virusul a devenit negativ în capsulele 

Lianhuaqingwen(AGRIPAVI) a fost similar cu cel din oseltamivir, simptome precum tuse, 

dureri în gât, oboseală și mialgie au fost ameliorate mai rapid decât Oseltamivir. Studiile clinice 

menȀionate mai sus au confirmat faptul că Lianhuaqingwen(AGRIPAVI) în tratamentul și 

controlul epidemiei de gripă are un efect cert. 

În acest studiu, 101 pacienȀi din perioada 1 ianuarie - 27 ianuarie 2020 au fost internaȀi în spital ca 

cazuri suspectate conform < diagnosticului și tratamentului pneumoniei cauzate de infecȀia cu 

2019-ncov (ediȀia a patra) > [7], examenul radiografic toracic a indicat caracteristicile imagistice ale 

pneumoniei, care este acum diagnosticată clinic conform < diagnosticului și tratamentului 



pneumoniei cauzate de infecȀia cu 2019-ncov (ediȀia a cincea) >[5], după tratament, datele imagistice 

ale unor pacienȀi lipseau. În timpul tratamentului, 68 de pacienȀi din două grupuri au fost testaȀi 

pentru prezenȀa acidului nucleic. Cu toate acestea, din cauza furnizării de kituri de reactivi și a altor 

probleme, nu toȀi pacienȀii au putut fi testaȀi la timp pentru detectarea acidului nucleic, prin urmare, 

detectarea acidului nucleic nu a fost inclusă în indicele de evaluare a efectului curativ. Rezultatele 

au arătat că granulele Lianhuaqingwen(AGRIPAVI) ar putea, în mod evident, să amelioreze 

simptomele și semnele clinice legate de boală, cum ar fi febra, tusea, oboseala, tahipneea și ralurile 

umede; în același timp, proporȀia cazurilor severe din grupul de tratament a prezentat, de asemenea, 

un declin semnificativ, arătând că granulele Lianhuaqingwen(AGRIPAVI) prezintă o eficacitate 

clinică bună pentru cazurile suspectate pentru ameliorarea simptomelor clinice, ameliorarea 

severităȀii bolii și așa mai departe. Rezultatele au arătat că durata febrei în grupul de tratament a fost 

cu 1 zi mai scurtă decât cea din grupul de control, deși nu a existat nicio diferenȀă statistică, tendinȀa 

de scurtare a timpului a fost evidentă, în același timp, a indicat o tendinȀă bună de ameliorare a 

mialgiei, expectoraȀiei, congestiei toracice, dispneei și a altor simptome. Acesta dezvăluie avantajul 

caracteristic al „reglării generale, tratamentului multiȀintă” al medicamentului compus chinez și 

sugerează că granulele Lianhuaqingwen(AGRIPAVI) au o valoare clinică importantă în cazurile 

suspectate. 

Trebuie remarcat faptul că acest studiu a fost un studiu clinic retrospectiv al pacienȀilor colectaȀi și 

incluși conform < diagnosticului și tratamentului pneumoniei cauzate de infecȀia cu 2019-ncov 

(ediȀia a patra) >[7]. Dimensiunea eșantionului a fost mică, eficacitatea clinică exactă trebuie 

evaluată în studii clinice controlate pe scară largă, prospective, randomizate. 
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