
İMMÜN TROMBOSİTOPENİ (İTP) NEDİR?
İTP, kandaki trombosit sayısının azalması nedeniyle aşırı morarmaya 
veya kanamaya neden olabilen nadir bir otoimmün hastalıktır.1,2 
Zayıflatıcı halsizlikle sonuçlanabilir ve yaşam kalitesi üzerinde önemli 
bir etkiye sahip olabilir ve sürekli tıbbi yönetim gerektirir.

I-WISh HAKKINDA
İTP Dünya Etkisi Anketi (I-WISh), küresel İTP uzmanları, hasta kuruluşları 
ve Novartis arasındaki ortak bir araştırmadır. 

Anket, İTP'nin hastaların yaşam kalitesi, durumun yönetimi ve tedavi 
hakkındaki görüşler üzerindeki gerçek dünya etkisini analiz etmiştir.3,4
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Hastalar, hem tanı hem de anketin 

tamamlanmasında halsizliği sıklık ve şiddet açısından 

önemli bir belirti olarak tanımlamıştır

HASTA VE DOKTOR – BİLDİRİLEN BELİRTİ YÜKÜ

Hasta tarafından bildirilen belirtiler 
(anket tamamlandığında):

Doktor tarafından bildirilen 
belirtiler (genel olarak en yaygın):

Halsizlik %50 Peteşi %82

Stabil olmayan trombosit sayımını 

çevreleyen anksiyete %32 Purpura (ciltte morarma) %74

Peteşi (ciltte hafif mor, kırmızı veya 

kahverengi lekeler) %31 Diş etlerinde kanama %69

Bilinen bir neden olmaksızın morarma %30 Epistaksi (burun kanamaları) %69

Hasta tarafından bildirilen şiddet, tanıdan anketin tamamlanmasına kadar geçen 
sürede belirtilerin ve semptomların çoğunluğu açısından genellikle azalmıştır. Bununla 

birlikte, halsizlik, trombosit sayısı hakkındaki endişe ve tromboz şiddetli belirtiler 
olarak değerlendirilmeye devam etmiştir. Trombozun şiddet skorları tanı ve anketin 

tamamlanması arasında artmıştır.

Hastalar ve doktorlar tarafından bildirilen diğer önemli belirtiler arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

Belirti Tanı sırasında Anket 
tamamlandığında

Halsizlik %73 %65

Tromboz %60 %74

Depresyon %68 %64

Trombosit sayısı hakkında 

anksiyete %77 %64

İTP Tanısı

 

yaklaşık 4 ay 
beklediğini bildirmiştir

+ 

İTP BELİRTİLERİNİN YAŞAM KALİTESİ (QoL) ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

anket tamamlandığında 
halsizlik bildirirken, 

buna karşın

hastaların en çok çözüme 
kavuşturulmasını istediği

doktorların yaşam kalitesi üzerinde 
en yüksek etkiye sahip olduğunu 

düşündüğü

Ağır adet kanaması %75 İdrarda/dışkıda kan %81

Tromboz %74 Ameliyat sırasında kanamanın artması %79

Halsizlik %73 Ağır adet kanaması %78

%80 

oranında doktor 

İTP belirtilerinin 
hastanın yaşam kalitesini 

azaltabileceğini düşünmüştür

%59 

İTP ile ilgili halsizliğin bir 
hastanın yaşam kalitesini 

azaltabileceğini de kabul etmiştir

Hastalar, doktorlara kıyasla belirti olarak halsizliğe daha fazla önem vermektedir

Çoğu hasta, İTP'nin zamanın en az %50’sinde, enerji düzeyleri, egzersiz 
yapma, çalışma, konsantre olma ve günlük görevleri üstlenme 

kapasiteleri üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu düşünmektedir.

%85 

enerji seviyelerinde azalma bildirdi

%77 

egzersiz yapma becerilerinin azaldığını söyledi

%75 

İTP'nin günlük görevlerini yerine getirme becerilerini 

etkilediğini hissettiğini bildirdi

%73 

konsantrasyon zorluğu bildirdi

2 hastadan 1'i 
(%49), İTP'nin duygusal  

sağlıkları üzerinde yüksek bir  

etkisi olduğunu belirtti

oranında çalışan hasta, 

İTP'nin iş verimliliğini 

azalttığını hissetti ve

oranında hasta  

da kötüleşen durumları hakkında yüksek  

bir endişe düzeyi belirtti

oranda hasta işten  

ayrılmayı ciddi olarak düşündü

HASTA-DOKTOR İLİŞKİSİ

Doktorlar ve hastalar birincil tedavi hedefleri açısından farklılık göstermektedir

oranında doktor, spontan 

kanamayı azaltmayı bir numaralı 

tedavi hedefi olarak görmektedir

oranında hasta, sağlıklı kan 

sayımının en önemli tedavi 

önceliği olduğuna inanmaktadır

GENEL OLARAK, HEM HASTALAR HEM DE DOKTORLAR 
ARALARINDAKİ İLETİŞMLERDEN MEMNUNDUR

hastalıkları ve tedavileri hakkındaki iletişim 

seviyesinden genelde memnun kaldığını hissetmiştir

*Doktorlar ve hasta kuruluşları aracılığıyla çalışmaya kaydedilen hastalar
**Yerel saha çalışması ajansları aracılığıyla çalışmaya kaydedilen doktorlar
Hastalar ve doktorlar 30 bir dakikalık çevrimiçi anketi tamamladı

Novartis tarafından Hasta Derneği Grupları tarafından kullanılmak üzere geliştirilmiştir 7/21 126342

Referanslar:

1.   Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust. (2016). Immune Thrombocytopenia [[Fact sheet]. Alındığı yer: https://www.
guysandstthomas.nhs.uk/resources/patient-information/haematology/Immune-thrombocytopenia-web-friendly.pdf. Son erişim 
tarihi: Haziran 2021

2.   Oxford University Hospitals NHS Trust. ITP Information for Patients (2015) [[Fact sheet]. Alındığı yer: https://www.ouh.nhs.uk/
patient-guide/leaflets/files/12388Pitp.pdf. Son erişim tarihi: Haziran 2021

3.   Cooper,N. ve ark. Immune thrombocytopenia (ITP) World Impact Survey (I-WISh): Impact of ITP on health-related quality of life. 
American Journal of Haematology, 2020;96(2):199-207. doi: https://doi.org/10.1002/ajh.26036

4.   Cooper,N. ve ark. Immune thrombocytopenia (ITP) World Impact Survey (I-WISh): Patient and physician perceptions of diagnosis, 
signs and symptoms, and treatment. American Journal of Haematology, 2021;96(2):188-198. doi: https://doi.org/10.1002/ajh.26045

5.  Data on file 

ABD Kolombiya Mısır Hindistan Japonyaİspanya İtalya

ÖNEMLİ BULGULAR3,4,5
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