
1. PRURIT 8-10
 

La persoanele cu DA, 

celulele sistemului imunitar 

din straturile profunde ale 

pielii transmit semnale 

inflamatorii la suprafață, 

provocând mâncărimile pe 

care aceste persoane le 

cunosc foarte bine. 

2. SCĂRPINAT 8-10  

Atunci când se scarpină, 

persoanele cu DA pot 

provoca leziuni ale stratului 

exterior al pielii, permițând 

pătrunderea germenilor, 

virusurilor și alergenilor. 

4. ELIBERAREA 

SEMNALELOR 

INFLAMATORII 
8,9,12 

Cu cât persoanele cu DA  

se scarpină mai mult, cu 

atât se produc mai multe 

leziuni ale barierei pielii, iar 

ciclul prurit-scărpinat 

continuă. 

 

3.  LEZAREA PIELII 
5,8,10,11  

Ca răspuns la aceste 

invazii, sistemul imunitar 

continuă să transmită 

semnale la suprafață, 

agravând roșeața și 

mâncărimile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Știința de dincolo de suprafața pielii 7
 

Erupțiile cutanate sunt doar semnele vizibile ale unor   

procese mult mai profunde care au loc dincolo de piele. 

Chiar dacă nu apar simptome la nivelul pielii, inflamația 

este în continuare activă, dincolo de suprafață. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simptome fizice 8
 

Erupțiile cutanate care caracterizează DA moderată 

până la severă acoperă adesea o suprafață mare a 

corpului și se pot manifesta ca mâncărimi intense și 

persistente, uscarea, crăparea și înroșirea pielii, 

formarea  de  cruste și supurații. 

 

Impactul bolii 13-16
 

Persoanele cu DA moderată până la severă 

necontrolată corespunzător suferă simptome 

invalidante, în pofida opțiunilor de tratament 

disponibile. 

DA necontrolată corespunzător poate prelua controlul 

asupra vieții oamenilor, provocând tulburări ale 

somnului, simptome de anxietate și depresie și 

sentimente de izolare. 

Multe persoane cu DA moderată până la severă simt 

că boala le afectează negativ toate aspectele vieții și le 

influențează deciziile importante în viață, atât sociale 

cât și profesionale. 

 

Știați că? 5,13,17
 

În perioadele de exacerbare a bolii, persoanele cu DA 

relatează că 10% din timpul lor de lucru este afectat. 

În prezent, DA este o boală cronică incurabilă care 

poate reprezenta o povară grea pentru familii, 

sistemele de sănătate și societate. 

Având la bază o inflamație subiacentă, DA începe în 

sistemul imunitar și este asociată frecvent cu alte 

tulburări inflamatorii. 
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Regeneron și Sanofi și-au asumat 
angajamentul de a investiga noi abordări 
care să satisfacă nevoi medicale 
neacoperite în bolile inflamatorii și 
imunologice. 

 

Dermatita atopică (DA), o formă de eczemă, este o boală inflamatorie cronică cu simptome care se prezintă adesea 

sub formă de erupții cutanate.1-4
 

 

http://www.niams.nih.gov/Health_Info/Atopic_Dermatitis/default.asp

