
ما هو مرض فرفرية نقص الصفيحات المناعية )ITP(؟
ITP هو مرض مناعة ذاتية نادر يمكن أن يُسبّب تكّدًما أو نزيفًا ُمفرًطا نتيجة النخفاض عدد الصفائح 

 الدموية في الدم.1,2 
يمكن أن يؤدي إلى إرهاق ُمنهك وله تأثير كبير على نوعية الحياة، مّما يتطلب إدارة طبية مستمرة.

I-WISh نبذة عن
الدراسة االستقصائية لتأثير ITP العالمي )I-WISh( هو بحث مشترك بين خبراء ITP العالميين، 

 .Novartis ومنظمات المرضى، وشركة

قامت الدراسة االستقصائية بتحليل التأثير الواقعي لمرض ITP على نوعية حياة المرضى، وإدارة 
الحالة، واآلراء حول العالج.3,4

 :I-WISh
دراسة استقصائية لتأثير ITP العالمي

 أدِخل شعار 
 مؤسسة المريض هنا 

نظرة عامة - دراسة تتضمن: 3,4

 1,507 
المرضى الذين تم تشخيص 

إصابتهم بالمرض تبلُغ أعمارهم 
18 عاًما أو أكثر* 

 472 
األطباء** 

13
الدول

المريض والطبيب - عبء األعراض التي تم اإلبالغ عنها

 األعراض التي يُبلّغ عنها المريض 
)عند اكتمال الدراسة االستقصائية(:

 األعراض التي يُبلّغ عنها الطبيب 
)األكثر شيوعاً بشكل عام(:

82%حبَرات50%اإلرهاق

 القلق المحيط بعدم استقرار 
74%الفرفرية )تكدُّم أرجواني على الجلد(32%عدد الصفائح الدموية

 الحبَرات )بُقع صغيرة أرجوانية، أو حمراء، 
69%نزيف اللثة31%أو بُنية على الجلد(

69%الرعاف )نزيف األنف(30%حدوث كدمات بدون سبب معروف

انخفضْت شّدة األعراض التي أبلَغ عنها المريض بشكل عام لغالبية العالمات واألعراض من وقت التشخيص إلى 

وقت إكمال الدراسة االستقصائية. ومع ذلك، استمر تصنيف اإلرهاق، والقلق حول عدد الصفائح الدموية، والتخثر 

كأعراٍض شديدة زادْت درجات الخطورة للتخثر بين وقت التشخيص ووقت إكمال الدراسة االستقصائية.

تشمل األعراض الرئيسية األخرى التي أبلَغ عنها المرضى واألطباء 

عند إكمال الدراسة االستقصائيةعند التشخيصالعََرض

65%73%اإلرهاق

74%60%التخثر )التجلط(

64%68%االكتئاب

64%77%القلق حول عدد الصفائح الدموية

ITP تشخيص مرض

 4 أشهر
أظهروا الرغبة في مزيد من الدعم 

عند التشخيص

 +

)QoL( على جودة الحياة ITP تأثير أعراض مرض

يعتقد األطباء أن لهذا أعلى تأثير على جودة الحياةقد يُفّضل المرضى في الغالب عالج المرض

81%دم في البول/البراز 75%نزيف الحيض )الطمث( الغزير 

79%نزيف غزير أثناء الجراحة 74%التخثر )التجلط( 

78%نزيف الحيض )الطمث( الغزير73%اإلرهاق

 %80
 من األطباء من شعروا 

 ITP أن أعراض مرض 
يمكن أن تِحد من جودة حياة المريض

 %59
 أيًضا اتفقوا على أن 

 ITP اإلرهاق المرتبط بمرض 
يمكن أن يِحد من جودة حياة المريض

يُولي المرضى أهمية أكبر لإلرهاق كعَرض مقارنةً باألطباء

شعَر معظم المرضى أن مرض ITP كان له تأثير سلبي على مستويات الطاقة لديهم، وعلى قدرتهم على 
ممارسة الرياضة، والعمل، والتركيز، والقيام بالمهام اليومية بنسبة 50% على األقل من الوقت

 %85
تم اإلبالغ عن انخفاض مستويات الطاقة

 %77
ذكروا أن قدرتهم على ممارسة التمارين الرياضية قد انخفضت

 %75
 شعروا بأن مرض ITP أثَّر على قدرتهم على تنفيذ المهام اليومية 

 %73
تم اإلبالغ عن صعوبة في التركيز

1 من 2 
أشاَر المرضى )49%( إلى أن 
 مرض ITP كان له تأثير كبير 

على صحتهم النفسية

 من المرضى الذين لديهم وظائف 
 من شعروا بأن مرض ITP قد قلّل 

 من إنتاجيتهم في العمل 
و

 من المرضى 
من قاموا بِذكر مستوى عالي 
من القلق بشأن تفاقُم حالتهم

 قد فّكروا 
بجدية في ترك وظائفهم

العالقة بين المريض والطبيب
يختلف األطباء والمرضى من حيث أهدافهم العالجية األساسية

من األطباء من يرون أن الحد 
من النزيف التلقائي هو الهدف 

العالجي رقم واحد

 من المرضى من يعتقدون 
أن تعدادات الدم الصحية هي 

 أهم أولوياتهم العالجية 

بشكٍل عام، المرضى واألطباء ُسعداء بعالقتهم

كانوا راضين بشكٍل عام عن مستوى التواصل بشأن مرضهم وعالجهم 

 *المرضى الذين يتم استدعاؤهم عن طريق األطباء ومنظمات المرضى
 **األطباء الذين يتم استدعاؤهم عن طريق وكاالت العمل الميداني المحلية 
أكمَل المرضى واألطباء دراسة استقصائية عبر اإلنترنت مّدتها 30 دقيقة

126342قامْت باإلعداد شركة Novartis الستخدامها من قِبل مجموعات جمعية المرضى  7/21
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البيانات في الملف  .5

كندا فرنساالصين ألمانيا المملكة المتحدةتركيا

الواليات المتحدة كولومبيا مصر الهند إسبانيااليابان إيطاليا

النتائج الرئيسية3,4,5

حّدَد المرضى اإلرهاق باعتباره عَرًضا رئيسيًا من حيث التكرار والشّدة عند 
وقت التشخيص وإكمال الدراسة االستقصائية

قاموا باإلبالغ عن اإلرهاق 
عند إكمال الدراسة 

بـ مقارنةً  االستقصائية 
50% من المرضى 31% من األطباء

 من هؤالء المرضى عانوا من 
مستويات مرتفعة من القلق خالل 

فترة التأخير 

 
 %73 

أظهروا الرغبة في مزيد من 
الدعم عند التشخيص

 
 %63 

أهم 3 أعراض

 

 
 %63 

 إلى جانب زيادة 
مستويات الطاقة 

 
 %88 

 
 %79 

من األطباء من شعروا بأن المرضىمن المرضى

 +

من المرضى من شعروا 
بأنهم عانوا من التأخير في 
الحصول على تشخيص 

...ITP لمرض

ً ...واإلبالغ تقريبا

 1 ⁄4 >

 
 %45 

 من المرضى العاملين 
 من خفّضوا ساعات عملهم 

.ITP بسبب مرض 

على الرغم من تأثير مرض ITP على اإلنتاجية

 
 %63 

من المرضى من يعملون أكثر 
من 30 ساعة كل أسبوع

مع

 
 %41 

⅓>

 %72 
  

 %64 
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