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 تعن اهلل االرحوي الرحین                                       

 

 COVID-19 ترای هَثر (طة ظٌتی چیي) TCM العول دظتَر 6

 اپیذهی تا هثارزُ تِ کوک ترای را TCM خَؼاًذُ دٍز( TCM) چیٌی ظٌتی طة دارٍظاز یک

 هرکسی َّتی اظتاى ، Xiaogan ؼْر در Xiaogan چیي پسؼکی تیوارظتاى در خذیذ کرًٍاٍیرٍض

 . دّذ هی ترتیة 2020 فَریِ 25 ، چیي

 خذیذ ٍیرٍظی کَرٍ پٌَهًَی تَاًثخؽی ٍ درهاى ، پیؽگیری در هْوی ًقػ چیٌی ظٌتی طة

 92.4 ٍ َّتی اظتاى در تیواراى از درصذ 91.6 کِ دّذ هی ًؽاى رظوی آهارّای. اظت داؼتِ

 ایالتی دٍلت فرهَل طثق.اًذ گرفتِ قرار TCM تا درهاى تحت کؽَر ظراظر در تیواراى از درصذ

 آًْا از لیعتی ایٌدا در. اظت هؤثر عفًَت درهاى در دارٍ ظِ ٍ فرهَل ظِ ، چیي ظٌتی طة

 .اظت ؼذُ آٍردُ

 

 Jinhua Qinggan گراًَل. 1

 گیاُ ایي. ؼذ ظاختِ 2009 ظال در H1N1 آًفَالًسای گیر ّوِ طَل در Jinhua Qinggan گراًَل

هصرف زیاد ؼیریي تیاى دکترخذیذ:)تیاى ؼیریي ٍ ًعٌا ، خارپؽت گیاُ ؼاهل گیاّی هؤلفِ 12 از

 ٍ کردُ خارج تذى از را گرها تَاًذ هی ٍ ؼذُ تؽکیل هوکي اظت تاعث ًارظایی کلیِ ّا ؼَد(

 ٍ دارد هتَظط ٍ خفیف عالئن تا تیواراى هعالدِ در درهاًی اثر ایي. کٌذ زدایی ظن را ّا ریِ

 تذتر هیساى ّوچٌیي ٍ ظفیذ ّای گلثَل ٍ ّا لٌفَظیت تْثَدی تْثَدی تاعث تَاًذ هی ّوچٌیي

 .دّذ کاّػ را  ؼرایط ؼذى

 2.5 اًذ کردُ هصرف Jinhua Qinggan گراًَل کِ تیواراًی داد ًؽاى ای هقایعِ آزهایػ یک

 تحت گرٍُ.  اًذ ًکردُ هصرف را آى کِ گرٍّی تِ ًعثت ؼذًذ هٌفی کرًٍاٍیرٍض از زٍدتر رٍز

 رٍز 10.3 دیگر گرٍُ کِ حالی در ، دّذ ًؽاى را تْثَد تا کؽیذ طَل رٍز ّؽت ًیس گراًَل تا درهاى

 .کؽیذ طَل
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 Lianhua Qingwen گراًَل/  کپعَل. 2

 هعالدِ ترای کِ اظت رایح تعیار( TCM)چیٌی ظٌتی طة دارٍی یک Lianhua Qingwen دارٍی

 خفیف عالئن تا تیواراى در ، دارٍیی گیاّاى خسء 13 از. ؼَد هی اظتفادُ آًفَالًسا ٍ ظرهاخَردگی

 خلَگیری تِ تَاًذ هی ّوچٌیي. کٌذ هی کوک خعتگی ٍ ظرفِ ، تة تعکیي تِ ٍ دارد درهاًی اثر

 .کٌذ کوک تیواری ؼذى تذتر از

 ایي. ؼذ تازار رٍاًِ ٍ تْیِ 2003 ظال در SARS اپیذهی طی در تسریق ایيXuebijing تسریق. 3

 خَى اظتاز رفع ٍ زدایی ظن آى اصلی عولکرد ٍ اظت ؼذُ تؽکیل دارٍیی گیاُ عصارُ 5 از هادُ

 التْاتی پاظخ ظٌذرم ظرکَب در هادُ ایي. ؼَد هی اظتفادُ ظپعیط درهاى ترای هعوَالً. اظت

 ترهین ّوچٌیي ٍ حعاض ؼذت تِ ٍ ؼذیذ تیواراى هعالدِ در عفًَت از ًاؼی ظیعتویک

 .اظت هؤثر اختالل دارای اًذام عولکرد

 ترخیص هیساى تَاًذ هی غرتی دارٍی ّوراُ تِ تسریق کِ اظت دادُ ًؽاى اٍلیِ تالیٌی هطالعات

 ّوچٌیي تٌیادی تحقیقات. دّذ کاّػ را تیواری زٍال هیساى ٍ دادُ افسایػ را تیوارظتاى از

 طَر تِ تَاًذ هی کِ اظت in vitro ؼرایط در خاصی ٍیرٍظی ضذ اثر دارای کِ اظت دادُ ًؽاى

 از ای هقایعِ آزهایػ یک.کٌذ هْار را خذیذ ٍیرٍض کرًٍا از ًاؼی التْاتی عَاهل تَخْی قاتل

 تا ّوراُ تسریق کِ داد ًؽاى ؼذُ اًدام تیوارظتاى 30 از تیػ تَظط هؽترک طَر تِ هَرد 710

 تعتری ٍ دّذ کاّػ درصذ 8.8 را ؼذیذ تیواراى هیر ٍ هرگ هیساى تَاًذ هی ، هٌظن درهاى

 .کٌذ کَتاُ رٍز چْار هذت تِ را ٍیصُ ّای هراقثت تخػ در ؼذى

 

 ریِ پاکعازی ٍ ظن ؼَیٌذُ خَؼاًذُ -4

 تِ کِ TCM کتاب یک در کالظیک العول دظتَر چٌذیي از ّا ریِ زدایی ظن ٍ پاکعازی خَؼاًذُ

 زا ّاى ؼاًگ) ظرهاخَردگی ّای تیواری هَرد در ای رظالِ عٌَاى تِ اظت هعرٍف اًگلیعی زتاى

 هیالدی 220 ظال از قثل هذتی شًٍصخیٌگ شاًگ دکتر تَظط کِ اظت ؼذُ تْیِ ،( لَى تیٌگ
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 ٍ ظرفِ ، تة عالئن تْثَد در عوذتاً ٍ اظت گیاّی هادُ 21 دارای گیاُ ایي. اظت ؼذُ ًَؼتِ

 اظکي تی ظی تَظط کِ ّواًطَر ، اظت هؤثر ؼذیذ تیواراى در ریِ ؼرایط ّوچٌیي ٍ خعتگی

 ظیگٌال هعیر چٌذیي تَاًذ هی خَؼاًٌذُ کِ اًذ کردُ ثاتت هطالعات.اظت ؼذُ دادُ ًؽاى

 در ؼیویایی ّای ظیگٌال پردازغ ٍ دریافت تا ّا ظلَل کِ ّواًطَر - کٌذ تٌظین را ظلَل دّی

 تکثیر از خلَگیری ترای - کٌٌذ هی ترقرار ارتثاط یکذیگر تا - هحیطی تغییرات تِ پاظخ

 اظتاى 10 در تیوار 1،264: گفت ، چیي پسؼکی علَم آکادهی رئیط ، لَچی َّاًگ.ٍیرٍض

 ٍ اظت تخؽیذُ تْثَد را آى درصذ 96.1 کِ اًذ یافتِ تْثَد 1،214 ٍ اًذ کردُ دریافت خَؼاًذُ

 .ؼَد ًوی تذتر هَردی ّیچ

 

 Huashi Baidu فرهَل. 5

 علَم آکادهی از TCM هلی تین تَظط کِ اظت اصلی العول دظتَر یک Huashi Baidu فرهَل

 ّای تَصیِ تراظاض ، گیاّی هادُ 14 از ؼذُ ظاختِ فرهَل. اظت ؼذُ ظاختِ چیي پسؼکی

 تیوارظتاى در تالیٌی عول از حاصل تدرتیات ّوچٌیي ٍ هلی درهاى ٍ تؽخیص اٍلیِ ترًاهِ

 تعکیي ٍ تذى از گرها ٍ رطَتت تردى تیي از ، زدایی ظن آى اصلی کارترد.اظت خیٌییٌتاى ٍٍّاى

 خفیف ؼرایط تا تیواراى درهاى ترای تَاًذ هی ایي. اظت تذى درًٍی تعادل تِ رظیذى ترای ظرفِ

 رات هختلف هراحل در خاهع درهاًی اثر یک دارای ًعخِ ایي.ؼَد اظتفادُ ؼذیذ ٍ هتَظط ،

 کَتاُ را تعتری هذت طَل تَخْی قاتل طَر تِ تَاًذ هی ایي. اظت کرًٍاٍیرٍض پٌَهًَی الریِ

 ظایر ٍ اظکي تی ظی تَظط کِ ّواًطَر ، تثخؽذ تْثَد را ریِ ؼرایط ٍ تالیٌی عالئن ٍ کٌذ

 ایي کِ داد ًؽاى ٌّذی خَکچِ هَرد در ؼذُ اًدام هطالعات. اظت ؼذُ دادُ ًؽاى هعایٌات

 .دّذ کاّػ درصذ 30 را ریِ ٍیرٍظی تار تَاًذ هی فرهَل
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 Xuanfei Baidu گراًَل. 6

 ظرچؽوِ کالظیک TCM العول دظتَر چٌذیي از ، گیاّی هادُ 13 تا ، Xuanfei Baidu گراًَل

 تا تیواراى هعالدِ ترای ٍ کٌذ پاک را گرها ٍ رطَتت ٍ ّا ریِ تَاًذ هی هادُ ایي. اظت گرفتِ

 تَاًذ هی ًعخِ ایي کِ اظت دادُ ًؽاى تحقیقات. ؼَد هی اظتفادُ هتَظط ٍ خفیف عالئن

 کَتاُ را طثیعی حالت تِ تذى دهای تازگؽت ٍ تالیٌی عالئن رفتي تیي از ترای الزم زهاى هذت

 .ؼَد هتَظط ٍ خفیف عالئن تا تیواراى ؼذى تذتر از هاًع هَثری طَر تِ تَاًذ هی ّوچٌیي. کٌذ

 تْیِ ٍ ترخوِ:دکترحعیي خذیذ                                  

 ترکیة ایي دارٍّا را ترخوِ خَاّن کرد پیذا کٌن اًؽاء اهلل در هقاالت تعذی اگِ تًَعتن
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