
 

Progresul cercetării asupra efectelor antivirale și antiinflamatorii ale 

capsulelor Lianhua Qingwen(AGRIPAVI) asupra noului coronavirus 

 

În prezent nu există niciun medicament specific pentru infecțiile cu noul coronavirus. Cu toate 

acestea, ceea ce este imbucurator este faptul că oamenii de știință chinezi au devenit mai 

conștienți de fondul genetic și de patogenitatea noului coronavirus. În plus, există unele 

medicamente antivirale și antiinflamatorii care sunt comercializate în China pentru tratamentul 

infecțiilor respiratorii și au o capacitate mare de producție. Unele dintre aceste medicamente 

tradiționale chinezești (cum ar fi Lianhua Qingwen-AGRIPAVI Capsule) au trecut testul 

medicamentului bazat pe dovezi în tratarea infecțiilor gripei. În fața noii epidemii de 

coronavirus, este planificat să se investigheze și să se evalueze potențialul său de prevemire si 

tratament prin cercetarea de baza si consolidarea extensiei clinice. 

Recent, echipa profesorului Yang Zifeng din cadrul State Key Laboratory of Respiratory Disease 

de la Universitatea de Medicina din Guangzhou a lansat un studiu de model celular privind 

activitatea anti-neocoronavirus și antiinflamatoare a Capsulelor Lianhua Qingwen(AGRIPAVI) 

și a constatat că Lianhua Qingwen(AGRIPAVI) poate trata infectia cu coronavirusul comun 

(HCoV-229E), dar și infecția virală cu noulcoronavirus (2019-nCoV), provocand o bună inhibare 

a efectelor citopatice (Figura 1), IC50 a fost de 338,74 și 414,02 μg / mL, SI a fost 3,47 și, 

respectiv, 2,89 (Tabelul 1). Analiza  microscopiei electronice prin transmisie a arătat că celulele 

normale au morfologie celulară completă și că nu au fost găsite particule de virus în celulele 

extracelulare; in celulele infectate cu virus a fost vazut un număr mare de particule de virus în 

membrana celulară, citoplasmă și vezicule; dupa tratamentul cu Lianhua Qingwen(AGRIPAVI) 

au fost observate mai putine particule de virus intracelular, iar unele particule de virus sunt ușor 

deformate (figura 2). După infecția cu CoV-2019 cu celule Huh-7, s-au adăugat diferite 

concentrații de Lianhua Qingwen(AGRIPAVI). După 48 de ore, mRNA a fost extras din celule, 

transcris invers în ADNc, iar expresia factorilor inflamatori a fost detectată de RT-qPCR. 

Rezultatele arată că cele două medicamente au expresia ARNm a factorilor inflamatori precum 

TNF-α, IL-6, CCL2 / MCP-1 și CXCL-10 / IP-10. Are un efect inhibitor semnificativ și are o 

relație dependentă de doză (figura 3). 
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Figura 1 Sensibilitatea coronavirusurilor comune (HCoV-229E) și a noului coronavirus (2019-

nCoV) la capsulele Lianhua Qingwen(AGRIPAVI) 

Inhibarea citopatiei 

 

 

Tabelul 1 Efect inhibitor in vitro al Lianhua Qingwen(AGRIPAVI) asupra HCoV-229E și 2019-

nCoV 

 

Coronavirus Celula Lianhua qingwen （μg/mL） 

  TC50                                                                IC50                                                     

SI 

HCoV-229 Huh-7 1177.25±42.17 338.74±8.31 3.47 

2019-nCoV Vero E6 1197.75±51.26 414.02±14.18 2.89 

 

TC50: Concentrația de jumătate toxică a medicamentului pe celule 

IC50: Concentrație pe jumătate eficientă 

SI: Index de selecție (TC50 / IC50) 
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Fig. 2 Micrografie electronică a efectului inhibitor al Lianhua Qingwen(AGRIPAVI) asupra 

celulelor Vero E6 infectate cu HCoV-229E și 2019-nCoV 



 

 

Figura 3 Efectul inhibitor al Lianhua Qingwen(AGRIPAVI) asupra expresiei ARNm a factorului 

inflamator indus de celulele Huh - 7 infectate cu 2019-CoV. 

 

 

 

 

 

 


