
 

 

 

 

 

 

 

 

Despre Dupixent 
 

Dupixent® (dupilumab), un medicament biologic inovator (first-in-class) dezvoltat de 

Regeneron și Sanofi, este aprobat de Comisia Europeană (CE) pentru tratamentul dermatitei 

atopice moderată până la severă la pacienţii adulţi care sunt candidați pentru terapia 

sistemică.1
 

 

Aprobarea Dupixent de către CE s-a bazat pe rezultatele obținute în cadrul programului 

internaţional de studii clinice LIBERTY AD, care a inclus aproximativ 3.000 de adulți care 

trăiesc cu această boală gravă.2,3,4
 

 

Dupixent este disponibil sub forma unei seringi preumplute și poate fi auto-administrat prin 

injecție subcutanată, o dată la două săptămâni, după o doză de atac inițială și parcurgerea 

unui instructaj efectuat de un cadru medical.1  Reacțiile la locul injectării reprezintă o reacţie 

adversă foarte frecventă. 

 

Despre dermatita atopică moderată până la severă 
 

Dermatita atopică (DA, Atopic Dermatitis, AD), o formă de 

eczemă, este o boală inflamatorie cronică însoţită de 

simptome care se prezintă adesea ca erupții cutanate.5,6,7,8
 

 

Dermatita atopică moderată până la severă este caracterizată 

de erupții cutanate care acoperă o mare parte din suprafața 

corpului și poate fi însoţită de simptome precum mâncărimi 

intense și persistente, uscarea, crăparea și înroșirea pielii, 

formarea de cruste și supurații.9,10
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DA moderată până la severă afectează calitatea vieții, ducând la tulburări de somn, anxietate și depresie, pe lângă simptomele 

propriu-zise ale bolii. 11
 

 

Mecanismul de acțiune al Dupixent 
 

Dupixent, creat pe baza tehnologiei VelocImmune® de la 

Regeneron, este un anticorp monoclonal uman conceput special 

să inhibe supra-activarea semnalizării produsă de două proteine 

cheie, interleukina 4 (IL-4) și interleukina 13 (IL-13), 

considerate principalii factori biologici care determină 

inflamația subiacentă persistentă care provoacă DA.12
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