
Raport de sinteză privind capsulele/granulele Lianhua Qingwen(AGRIPAVI) pentru tratamentul gripei, 

răcelii și  bolii coronariene 2019 (COVID-19)  

 Capsula/Granula Lianhua Qingwen(AGRIPAVI)  (denumită în continuare 

LHQW(AGRIPAVI)) este un nou medicament brevetat chinez (aprobarea SFDA nr. : Z20040063) 

dezvoltat sub îndrumarea teoriei bolilor colaterale în medicina tradițională chineză (MTC) pentru 

tratamentul răcelii și gripei. LHQW(AGRIPAVI)  este primul medicament nou aprobat printr-un 

proces accelerat de aprobare de către Administrația Națională a Produselor Medicale în timpul 

epidemiei SARS, a primit premiul al doilea „Premiul Național pentru Progresul Științei și 

Tehnologiei” și a devenit, de asemenea, primul medicament chinez brevetat care intră în studiul 

clinic de fază II aprobat de FDA, SUA pentru tratamentul gripei. De la izbucnirea  bolii coronavirus 

2019 (COVID-19), LHQW(AGRIPAVI)  a fost utilizat pe scară largă pentru prevenirea și controlul 

epidemiilor la 70 de milioane de persoane în total în zonele epidemice naționale, inclusiv spitalele 

desemnate și spitalele mobile cu structură de tip container din provincia Hubei. Cercetările clinice în 

domeniul epidemiei au arătat că este capabil să amelioreze în mod eficient simptome cum ar fi febra, 

tusea, expectorația și polipneea în cazurile confirmate și suspectate și să scurteze durata febrei, iar 

ulterior a fost inclus în Orientările pentru diagnosticarea și tratamentul pneumoniei produse de noul 

coronavirus (2019-nCoV) (în studii, ediția a patra/a cincea/a șasea/a șaptea) emise de Comisia 

Națională de Sănătate din Republica Populară Chineză și, de asemenea, recomandată de 20 de 

comisii provinciale de sănătate, inclusiv Hubei, Beijing și Shanghai, precum și Administrația de Stat 

a Medicinii Tradiționale Chineze pentru tratamentul COVID-19. Fiind cel mai recomandat 

medicament chinez brevetat, LHQW(AGRIPAVI)  joacă un rol esențial în prevenirea și controlul 

COVID-19 în China. 

1 Caracteristici ale LHQW(AGRIPAVI)  în tratamentul COVID-19 

Principala leziune a COVID-19 este la nivelul plămânilor, inducând simptome clasice precum 

febra, oboseala și tusea uscată. Manifestările patologice sunt leziuni alveolare difuze bilaterale, 

mucus dens din celule si fibre care se solidifica și infiltrarea limfocitară în interstițiul pulmonar [1], 

sugerând că această boală se încadrează în categoriile de boli infecțioase și boli colaterale în MTC [2].  

Patogeneza sa, transmiterea sunt identificate pe baza teoriei bolilor colaterale în MTC, iar apoi 

principiile terapeutice corespunzătoare pentru intervenția activă sunt prezentate după cum urmează: 

explorarea factorului etiologic pentru eliminarea factorilor toxici; formularea medicamentului bazată 



pe diferențierea sindromului pentru intervenția activă; dezvoltarea unui regim multi-țintă pentru 

reglarea întregului corp [3]. Pe această bază, sunt stabilite metodele terapeutice de „eliminare a bolilor 

infecțioase, îndepărtarea toxinei, dispersarea pulmonară și eliminarea căldurii”. 

LHQW(AGRIPAVI)  este alcătuit din 13 plante medicinale chinezești, și anume Fructus 

Forsythiae, Flos Lonicerae, Herba Ephedrae prelucrată, Cyrtomium Rhizome, Radix Isatidis, 

Gypsum Fibrosum, mentol, Herba Pogostemonis, Herba Rhodiolae, Herba Houttuyniae, Radix et 

Rhizoma Rhei, semințe prăjite de Armeniacae Amarae și Radix Glycyrrhizae. Este derivat din 

decoctul Maxing Shigan menționat în Tratat privind boli induse de frig și boli diverse de Zhang 

Zhongjing din dinastia Han, pulberea Yinqiao menționată în Diferențierea sistematică a bolilor 

induse de căldură de Wu Jutong din dinastia Qing, precum și Radix et Rhizoma Rhei adoptată pentru 

tratamentul bolii infecțioase de Wu Youke din dinastia Ming în cartea sa Tratat privind bolile 

infecțioase induse de căldură. Se formează după adăugarea suplimentară de Herba Rhodiolae și 

Herba Pogostemonis. Decoctul Maxing Shigan este eficient în dispersarea pulmonară și eliminarea 

căldurii, eliberând astfel toxina termică acumulată în zonele colaterale. Pulberea Yinqiao este 

eficientă pentru eliminarea agentului patogen prin exterior și eliminarea toxinei. Radix et Rhizoma 

Rhei are ca efect relaxarea intestinelor pentru a curăța, goli și liniști plămânii. Herba Pogostemonis 

este capabilă să elimine umezeala, să risipească acumulările și să elimine agentul patogen datorită 

aromei sale. Herba Rhodiolae este bună pentru curățarea plămânilor, eliminarea stazei, favorizând qi 

și hrănind yin. Această formulă este o colecție a experienței valoroase pentru tratamentul bolilor 

infecțioase cu MTCîn ultimii 2000 de ani [4] . 

2 Dovezi experimentale pentru LHQW(AGRIPAVI)  împotriva infecțiilor respiratorii 

2.1 Antiviral și antibacterian 

Ultimele cercetări efectuate de Laboratorul Național de Boli Respiratorii, Primul Spital Afiliat 

al Universității Medicale Guangzhou, au relevat faptul că LHQW(AGRIPAVI)  a inhibat 

semnificativ replicarea SARS-COV-2, a afectat morfologia virusului și a redus încărcătura virală a 

celulelor infectate in vitro. Un alt studiu realizat de acest laborator-cheie de stat al bolilor respiratorii 

a indicat, de asemenea, că LHQW(AGRIPAVI)  a inhibat virusurile gripale, inclusiv H3N2, prin 

rezistența la aderența și proliferarea acestora și prin distrugerea lor directă [6]. Potrivit Institutului de 

Microbiologie și Epidemiologie, Academia de Științe Medicale Militare, pre-tratamentul, 

co-tratamentul și post-tratamentul cu LHQW(AGRIPAVI)  ar prelungi timpul de supraviețuire al 



șoarecilor infectați cu virusul H3N2, reducând indicele pulmonar al acestora și reducând inflamația 

pulmonară a acestora [6]. În plus, dovezile acumulate au arătat că LHQW(AGRIPAVI)  a reglementat 

în mod semnificativ răspunsul imun după infecția cu virus [7] și a exercitat efecte antivirale cu spectru 

larg împotriva virusurilor respiratorii comune, cum ar fi virusul FM1, virusul parainfluenței [8] , 

virusul sincițial respirator (RSV)[9] , virusul enteric (EV) 71 și virusul coxsackie[10], [11] . În plus, 

LHQW(AGRIPAVI)  a prezentat efecte antibacteriene clare asupra Staphylococcus aureus, 

Hemophilus influenzași Pneumococcusși a inhibat formarea biofilmului tulpinilor rezistente la 

meticilină, inclusiv Staphylococcus aureus și Staphylococcus epidermidis [12], [15], [14].  

2.2 Anti-inflamarea și atenuarea furtunii de citokine 

Furtuna de citokine este cunoscută sub numele de reacție exagerată a gazdei la agenți patogeni 

precum bacteriile și virușii și se presupune că este un factor independent implicat în progresia bolii 

COVID-19 de la ușoară la severă. Pentru a determina eficacitatea LHQW(AGRIPAVI)  în 

suprimarea expresiilor citokinelor și chimiokinelor induse de SAR2-CoV-2, nivelurile expresiei 

ARNm ale TNF-α, IL-6, CCL-2/MCP-1 și CXCL-10/IP-10 au fost măsurate după tratamentul cu 

LHQW(AGRIPAVI)  în Laboratorul Național de Boli Respiratorii, Primul Spital Afiliat al 

Universității Medicale Guangzhou. S-a arătat că nivelurile de expresie ale acestor citokine și 

chemokine au fost inhibate semnificativ de LHQW(AGRIPAVI)  într-o manieră dependentă de 

concentrație. În plus, a exercitat efectele la șoarecii infectați cu FM1 prin inhibarea replicării 

virusului și reducerea nivelurilor de expresie ale citokinelor și chimiokinelor, inclusiv TNF-α, IL-4, 

IL-6, IL-1β, IL-12 și L-13 din mai multe celule tisulare[15] . În plus, LHQW(AGRIPAVI)  a atenuat, 

de asemenea, leziunile pulmonare acute la șoareci induse de LPS prin reducerea infiltrării celulelor 

inflamatorii și creșterea nivelurilor de expresie a connexinelor în celulele epiteliale alveolare și în 

celulele endoteliale vasculare pulmonare [16].   

2.3 Îmbunătățirea simptomelor și activitatea imunoregulatoare 

LHQW(AGRIPAVI)  a fost prescris pentru tratarea bronșitei, pneumoniei și stadiilor incipiente 

ale rujeolei, datorită activităților sale farmacologice precum reducerea febrei, antiinflamației, 

efectului   antitusiv și activității imunoregulatoare. (1) Efect antipiretic: LHQW(AGRIPAVI)  s-a 

dovedit a fi capabil să amelioreze febra la iepure indusă prin injectarea subcutanată a vaccinului 

triplu. (2) Anti-inflamație: LHQW(AGRIPAVI)  este capabil să atenueze edemul urechii la șoareci 

indus de xilen și edemul labei indus de caragenan și să reducă permeabilitatea capilară în cavitatea 



abdominală a șoarecilor indusă de acidul acetic. (3) Efect antitusiv: LHQW(AGRIPAVI)  este 

capabil să crească  excreția roșie a fenolului în traheea șoarecilor, să prelungească perioada de 

incubație a tusei la șoareci indusă de hidroxidul de amoniu și să reducă apariția acesteia, precum și 

frecvența tusei la cobai indusă de acidul citric. (4) Efectul activității imunoregulatoare: 

LHQW(AGRIPAVI)  este capabil să sporească hipersensibilitatea întârziată la șoareci cu deficiență 

imună indusă de hidrocortizon, să îmbunătățească fagocitoza macrofagelor peritoneale la șoareci cu 

deficiență imună indusă de ciclofosfamidă și să regleze nivelul anticorpilor serici ai hemolizinei.   

3 Studii clinice privind tratamentul infecțiilor respiratorii cu LHQW(AGRIPAVI) 

3.1 Tratamentul pneumoniei produse de noul coronavirus - ameliorarea eficientă a 

simptomelor, cum ar fi febră, tuse, expectorație, respirație dificilă și scurtarea duratei febrei 

Patruzeci și doi de pacienți cu COVID-19 confirmat de Spitalul 9 din Wuhan și Spitalul General 

CR&WISCO au fost incluși în acest studiu și apoi împărțiți aleatoriu într-un grup de tratament (21 de 

cazuri, tratament convențional în asociere cu LHQW(AGRIPAVI), un pliculeț pe oră, de trei ori pe zi) 

și un grup de control (21 de cazuri, tratament convențional). Comparativ cu grupul de control, ratele 

de dispariție a febrei, tusei, expectorației și respirație dificilă în grupul de tratament au fost de 85,7% 

(grupul de control: 57,1%), 46,7% (grupul de control: 5,6%), 64,3% (grupul de control: 9,1%) și, 

respectiv, 77,8% (grupul de control: 0), cu diferențe semnificative din punct de vedere statistic ( P < 

0,05). În plus, durata febrei în grupul de tratament a fost (4,6 ± 3,2) zi, care a fost cu 1,5 zile mai 

scurtă decât (6,1 ± 3,1) zi în grupul de control. Concluzie: Medicamentul chinez brevetat 

LHQW(AGRIPAVI)  a atenuat semnificativ febra, tusea, expectorația și respirație dificilă la 

pacienții cu pneumonie produsă de noul coronavirus [17].   

Un total de 101 pacienți suspectați de COVID-19 din Spitalul General CR&WISCO afiliat 

Universității de Știință și Tehnologie din Wuhan au fost incluși pentru un alt studiu clinic. Aceștia au 

fost randomizați într-un grup de tratament (63 de pacienți cu LHQW(AGRIPAVI)  în asociere cu 

tratament convențional) și un grup de control (38 de pacienți tratați numai cu tratament convențional). 

Ratele de dispariție a febrei, tusei și oboselii în grupul de tratament au fost de 86,7%, 55,6% și 

respectiv 82,5%, care au fost semnificativ mai bune decât 67,7%, 30,6% și 58,6% în grupul de 

control ( P < 0,05). Durata mediană a febrei în grupul de tratament a fost de șase zile, în timp ce cea 

din grupul de control a fost de șapte zile. Ratele de dispariție a respirației dificile și ralului umed în 

grupul de tratament au fost de 68,2% și, respectiv, 56,0%, care au fost semnificativ mai mari decât 

20,0% și 20,0% din grupul de control ( p < 0,05). În timpul studiului, patru pacienți (6,4%) din 



grupul de tratament au raportat agravarea, în timp ce șase pacienți (15,8%) din grupul de control au 

manifestat agravarea bolii, sugerând că ameliorarea în grupul de tratament a fost semnificativă în 

comparație cu cea din grupul de control [18].  

După șapte zile de tratament, cincizeci și patru de pacienți cu COVID-19 la Spitalul Wuhan 

Puren au prezentat rate de dispariție de 80,0%, 75,7% și 76,7% pentru febră, oboseală și, respectiv, 

tuse. Remisia febrei, oboselii și tusei după tratament a durat (3,6 ± 2,14), (4,1 ± 2,58) și, respectiv, 

(5,3 ± 2,63) zile. În plus, ratele de dispariție ale altor simptome și semne, cum ar fi senzația de 

apăsare în piept, dispnee și raluri umede, au fost de 84,6%, 100% și, respectiv, 89,5%. Rata efectivă 

a fost de 81,6% și a fost sigură pentru aplicarea clinică [19]. Datele cercetării clinice menționate mai 

sus din zona epidemică au confirmat faptul că Lianhua Qingwen(AGRIPAVI)  a fost eficace în 

ameliorarea simptomelor pacienților cu pneumonie cauzată de noul coronavirus și scurtarea duratei 

febrei. 

3.2 Tratamentul H1N1 (gripa porcină) - rata negativă de conversie a testului viral de acid 

nucleic comparabilă cu cea a oseltamivirului, în timp ce efectul ameliorării simptomelor clinice 

este mai bun decât cel al oseltamivirului 

În timpul focarului de virus gripal A (H1N1) din 2009, un studiu clinic comparativ, dublu-orb, 

randomizat, multicentric, efectuat în 244 de cazuri în opt spitale, condus de Spitalul Beijing Youan, 

Universitatea Capital Medical, a indicat că (AGRIPAVI)  nu a fost diferit de fosfatul de oseltamivir 

în inducerea conversiei negative a testului viral de acid nucleic și atenuarea simptomelor gripei. Cu 

toate acestea, a redus semnificativ severitatea bolii și a scurtat durata simptomelor, inclusiv febra, 

tusea, durerea musculară și oboseala. De asemenea, nu a fost raportată nicio reacție adversă [20]. 

Un studiu clinic randomizat, pozitiv, controlat medicamentos privind tratamentul a 124 de 

cazuri de gripă H1N1 cu LHQW(AGRIPAVI)  a arătat că LHQW(AGRIPAVI)  a fost similar cu 

oseltamivir în inducerea conversiei negative a testului viral de acid nucleic, dar superior 

oseltamivirului în ameliorarea tusei, durerii în gât, oboselii și durerii musculare[21] . În plus, o analiză 

retrospectivă a utilizării LHQW(AGRIPAVI)  în spitalul desemnat (Spitalul Beijing Ditan) a 

confirmat, de asemenea, că LHQW(AGRIPAVI)  a fost echivalent cu oseltamivirul în atenuarea 

febrei și inducerea conversiei negative a testului viral de acid nucleic. Conform unui studiu clinic 

finalizat [21] privind prevenirea gripei A cu LHQW, (AGRIPAVI)  după tratamentul contacților 

apropiați și al populațiilor înconjurătoare (20.553 de persoane) din orașul Langfang, provincia Hebei, 

rata de apariție a simptomelor din grupul LHQW(AGRIPAVI)  a fost de 1,2%, în timp ce ratele de 



apariție a simptomelor din celălalt grup de medicamente și din grupul fără medicație au fost de 6,8% 

și, respectiv, 8,8%, confirmând efectul terapeutic bun al LHQW(AGRIPAVI)  împotriva infecției 

virale H1N1. Rezultatele studiilor clinice de mai sus au demonstrat că LHQW(AGRIPAVI)  este 

eficace în tratamentul, controlul și prevenția gripei. În ceea ce privește siguranța clinică, o 

meta-analiză bazată pe 4906 pacienți a evidențiat siguranța bună a LHQW(AGRIPAVI)  [22], [ 23]. 

4 Aplicarea pe scară largă a LHQW(AGRIPAVI)  pentru prevenirea și combaterea pneumoniei 

provocate de noul coronavirus în China 

Proiectul de cercetare „LHQW(AGRIPAVI)  pentru tratamentul gripei” a primit premiul al 

doilea „Premiul Național pentru Progresul Științei și Tehnologiei” de către Consiliul de Stat al 

Republicii Populare Chineze în 2011, care reflectă inovarea științifică și tehnologică în formulare, 

precum și cercetarea fundamentală și clinică bazată pe teoria MTC. De la punerea sa pe piață în 2003, 

LHQW(AGRIPAVI)  a fost inclus în diferite planuri de diagnostic și tratament pentru evenimente de 

sănătate publică sau orientări pentru diagnosticarea și tratamentul bolilor infecțioase, cum ar fi gripa 

A, gripa B, gripa aviară, febra hemoragică Ebola și sindromul respirator din Orientul Mijlociu de 

peste 20 de ori [Anexa 4], devenind astfel un medicament brevetat chinez reprezentativ ca răspuns la 

evenimentele de sănătate publică și inclus în Lista națională de asigurări medicale de bază, asigurări 

pentru accidente de muncă și asigurări de maternitate 2019 și în Lista națională a medicamentelor 

esențiale din 2018 [24-26]. 

LHQW(AGRIPAVI)  a fost inclus în Orientările pentru diagnosticarea și tratamentul pneumoniei 

produse de noul coronavirus (2019-nCoV) (în studii, ediția a patra/a cincea/a șasea /a șaptea) emise în comun 

de Comisia Națională de Sănătate din Republica Populară Chineză și Administrația Națională a 

Medicinii Tradiționale Chineze pentru tratamentul pneumoniei produse de noul coronavirus în 

întreaga țară. În același timp, a fost recomandat și în Consensul Experților privind Diagnosticul, 

Tratamentul și Prevenirea Noii Infecții cu Coronavirus la Copii și în Recomandările Experților MTC 

privind Tratamentul pneumoniei produse de noul coronavirus în sarcină (Studii). În consecință, a fost, 

de asemenea, enumerat în planurile de tratament pentru infecția cu noul tip de coronavirus în 20 de 

comisii provinciale de sănătate, inclusiv Hubei, Beijing și Shanghai și administrația provincială 

corespunzătoare a MTC, devenind astfel cel mai frecvent recomandat medicament chinez brevetat  

[26] . În plus, a fost clasificat ca medicament de rezervă și inclus în inventarul materialelor medicale 

de urgență de către 13 provincii. În peste 200 de orașe și județe din întreaga țară, comisiile sanitare 



corespunzătoare au solicitat instituțiilor medicale aflate în gestiunea lor să facă stocuri de 

LHQW(AGRIPAVI)  pentru prevenirea și controlul epidemiilor. Spitalelor desemnate și spitalelor 

mobile de tip container din Wuhan li s-a solicitat să facă stocuri de LHQW(AGRIPAVI), deoarece a 

fost listat în Manualul pentru   spitale mobile de tip container (ediția a treia) emis de Comisia 

Națională de Sănătate a Republicii Populare Chineze ca medicament recomandat brevetat chinez 

[Anexa 4]. Conform datelor privind vânzările din ianuarie până la sfârșitul lunii februarie 2020, 

aproximativ 70 de milioane de persoane au luat LHQW(AGRIPAVI)  în timpul izbucnirii unei noi 

pneumonii provocate de coronavirus, ceea ce indică faptul că aceasta a jucat un rol activ în 

prevenirea și controlul epidemiilor. 
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