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 ภาวะเกล็ดเลือดขนาดใหญ (Giant platelet syndrome) เปน

กลุมความผิดปกติที่มีลักษณะเฉพาะคือ ขนาดเกล็ดเลือดใหญผิด

ปกติมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 5-20 mM (ปกติ 1.5-2.5 mM)1 

หรือ mean platelet volume 19.2+3.8 fL (ปกติ 7.8-10.2 fL)2 

โดยมักพบรวมกับการลดลงของระดับเกล็ดเลือด (นอยกวา 150 x 

109/L) ที่เรียกวา Macrothrombocytopenia โดยทั่วไปสามารถ

ตรวจเกล็ดเลือดขนาดใหญไดงายจากการดูเสมียรเลือด โรคที่พบสวน

ใหญเปนภาวะที่เกิดขึ้นภายหลัง (Acquired disorders) ไดแก 

Immune thrombocytopenia (ITP) และ Myelodysplastic 

syndrome (MDS) 

 สวนภาวะเกล็ดเลือดขนาดใหญที่เปนโดยกำาเนิดพบไดนอย 

และมีพยาธิกำาเนิดของการเกิดเกล็ดเลือดผิดปกติไดหลายอยาง 

ดังนี้

1. MYH9-related disorders เปนภาวะที่ถายทอดทางพันธุ- 

กรรมแบบ autosomal dominant สาเหตุเกิดจากการกลาย

พันธุของ MYH9 gene ที่ทำาหนาที่สราง cytoskeletal protein 

ในเกล็ดเลือด และ megakaryocyte ไดแก non-muscle myosin 

heavy chain IIA (NMMHCA)3,4 ทำาใหการสรางเกล็ดเลือดจาก 

megakaryocyte มีความผิดปกติ คือ มีเกล็ดเลือดขนาดใหญแตมี

จำานวนนอยลง ลักษณะจำาเพาะที่ตรวจพบไดจากเสมียรเลือด คือ 

เกล็ดเลือดขนาดใหญ (giant platelet), และมี inclusion body 

สีน้ำาเงินใน cytoplasm ของเม็ดโลหิตขาวขนาด 2-5 mM, คลาย 

DÖhle bodies 

2. ความผิดปกติของ von Willebrand factor (vWF)/ 

Glycoprotein Ib/IX/V complex/ Cytoskeletal pathway เชนโรค 

Bernard-Soulier syndrome (Autosomal recessive) ซึ่งมีการ 

กลายพันธุของ Gp Ib มักมีเลือดออกรุนแรงแตเด็กเพราะเสีย Platelet 

adhesion, DiGeorge syndrome เกิดจาก microdeletion ของ 

Chromosome 22q11 ซึ่งมียีน Gp Ib beta ทำาใหมี phenotype 

ทางโลหิตวิทยา คลาย Bernard-Soulier carrier คือ มีเกล็ด

เลือดใหญและต่ำาเล็กนอยแตไมมีอาการ นอกจากนี้ความผิดปกติ

ของ vWF ที่ทำาใหจับกับ Gp Ib/IX/V complex มากผิดปกติ 

(Type 2B von Willebrand disease, vWD) หรือ ความผิด

ปกติของ Gp Ib/IX/V ที่จับ vWF  มากผิดปกติ (Platelet-type 

vWD) ทำาใหมีการใชไป (Consumption) ของ large multimer 

ของ vWF และเกล็ดเลือดต่ำาได ผูปวยกลุมโรคนี้พบวามี giant 

platelet ไดเชนเดียวกันซึ่งเชื่อวาอาจเกิดจาก vWF ที่ผิดปกติไป

จับ และขัดขวางการทำางานของ Gp Ib นอกจากนั้น มีรายงานพบ
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การกลายพันธุของยีน FLNA (X-linked dominant) ซึ่งสราง

โปรตีน filamin A อันเปนที่เกาะของ cytoplasmic domain 

ของ Gp Ib กับ cytoskeleton ทำาใหเกิด giant platelet และ 

พบรวมกับความผิดปกติในระบบประสาทได

3. ความผิดปกติของ transcription factor Fli1 และ 

GATA-1 ทำาใหเกิด Paris-Trousseau/Jacobsen syndrome 

และ GATA-1-associated thrombocytopenia ตามลำาดับ ซึ่ง

พบเกล็ดเลือดขนาดใหญได

4.  Gray platelet syndrome เปนโรคที่พบนอยมากโดย 

กลไกยังไมทราบแนนอน พบวาไมมี protein content ใน alpha 

granule ของเกล็ดเลือด จากเสมียรเลือดจะเห็นเกล็ดเลือดเปนสี

เทาและมีขนาดใหญ รวมกับมีความผิดปกติของการเกาะกลุมของ

เกล็ดเลือดตอ thrombin

รายงานผูปวย

ผูปวยหญิงไทยคู อายุ 60 ป ภูมิลำาเนาอยูที่จังหวัดเพชรบุรี 

เมื่อ 5 ปกอนไดตรวจสุขภาพประจำาป พบเกล็ดเลือดต่ำา แตไมเคย

มีภาวะเลือดออกงายหยุดยาก ระดับเกล็ดเลือด 30 x109/L, Hct 

33%, WBC 4.5 x 109/L, PMN 54%, L 39% รักษาโดยกินยา 

prednisolone ระดับเกล็ดเลือดยังต่ำาเทาๆ เดิม 

สามปกอน ไดรับการสงตัวมารักษาในกรุงเทพฯ CBC: Hb 

12.6 g/dL, Hct 38.3 %, MCV 89.7 fL, RDW 14.5%, MCH 

29.5 pg, WBC 4.28 x 109/L ; N 61%, L 26%, Platelet 3 

x 109/L, bone marrow aspiration พบ hypercellularity 

1+, increased megakaryocyte1+, M:E ratio เทากับ 3:1, 

bone marrow biopsy พบ normocellularity และ mature 

megakaryocytes เพิ่มขึ้นเล็กนอย นอกจากนี้ผูปวยยังไดรับ

การตรวจ Computed tomography ของชองทอง และ anti 

HIV ไดผลเปนลบ ไดรับการวินิจฉัยเปน ITP ไดรับการรักษา

โดยยา dexamethasone ตอดวย prednisolone และยากด 

ภูมิตานทาน azathioprine อยูประมาณ 5 เดือน แตเกล็ดเลือด

ยังอยูในชวง 3-16 x 109/L ตลอด ระดับเกล็ดเลือดหลังสุด 6 x 

109/L แพทยแนะนำาการตัดมาม

สองปกอน ยายมาตรวจอีกโรงพยาบาลหนึ่ง เนื่องจากกลัว

การตัดมาม ไมมีเลือดออกผิดปกติ ตรวจรางกายไมพบความ

ผิดปกติในระบบอื่น ตรวจเลือดพบเฉพาะเกล็ดเลือดต่ำา (isolated 

thrombocytopenia)

ผูปวยปฏิเสธสุรา ไมสูบบุหรี่ ปฏิเสธการใชยาอื่น 20 ปกอน 

ผาตัดเนื้องอกมดลูกและรังไขทั้งสองขาง ไมมีเลือดออกผิดปกติ กิน

ยาฮอรโมนทดแทนเปนครั้งคราวหยุดมา 3 ป ไมมีใครในครอบครัว

มีเลือดออกผิดปกติ ทั่วไปแข็งแรงดี แตไมทราบระดับเกล็ดเลือด 

Pedigree แสดงไวในรูปที่ 1

ตรวจรางกาย BP 130/80 mmHg และ ไมพบความผิดปกติ 

ใดๆ ไมมีเลือดออก ไมมีความผิดปกติในการมองเห็น หรือการ

ไดยิน CBC: Hb 10.9 g/dL, Hct 33.2%, MCV 88 fL, RDW 

13.9%, MCH 28.8 pg, WBC 3.71 x 109/L; N 55%, L 

รูปที่1.  Pedigree ของผูปวย: 1.2 เสียชีวิตอายุ 80 ป ดวยโรคชรา   2.2 เสียชีวิตขณะอายุมากกวา 60 ป ดวยมะเร็งปอด (ประวัติ

สูบบุหรี่มาก)   2.4 ผูปวยอายุ 60 ป   2.7 เสียชีวิตขณะอายุ 54 ป ดวยมะเร็งปอด   3.6 เสียชีวิตขณะอายุนอยกวา 1 ป ไมทราบ

สาเหตุ   3.7 อายุ 35 ป แข็งแรง   3.8 อายุ 34 ป แข็งแรง   3.9 อายุ 30 ป แข็งแรง   4.3 อายุ 5 ป แข็งแรง
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34%, Platelet 5 x 109/L, bone marrow aspiration ซ้ำาพบ 

normocellular marrow, M:E ratio เทากับ 3:1, iron 2+ ไมพบ 

ringed sideroblast, megakaryocyte เพิ่มขึ้นเล็กนอย bone 

marrow biopsy พบ hypercellular trilineage marrow และมี 

megakaryocyte hyperplasia ไมพบ leukemia หรือ dysplasia, 

marrow cytogenetics เปน 46,XX/46,xx,-2, +mar [4 จาก 8 

metaphase], anti nuclear antibody (ANA) ใหผลบวก titer 

1:640 (discrete speckled and positive in centromere)  

สวน anti double-stranded DNA, antiHIV, HBsAg และ 

antiHCV ใหผลลบ และอีก 7 เดือนตอมาไดทำา ANA ซ้ำา พบ 

titer เทาเดิม และ type เปนแบบเดิม 

ไดรับตรวจติดตามที่คลินิกผูปวยนอก มีประวัติถูกมีดบาดเลือด

หยุดไหลได ในเวลา 1-2 นาที  ไมพบจุดจ้ำาเลือด หรือ อาการเลือด

ออกใดๆ ตรวจรางกายอยูในเกณฑปกติตลอดการตรวจติดตาม 

ไดรับการรักษาแบบ ITP  ผลการติดตามระดับเกล็ดเลือดอยูในชวง 

3-24 x 109/L (ดังรูปที่ 2) จึงหยุดยาทุกชนิด หลังรักษาได 1 ป 

และใหเกล็ดเลือดเฉพาะกอนการถอนฟน

เนื่องจากระดับเกล็ดเลือดต่ำาตอเนื่องจึงเจาะไขกระดูก และตรวจ 

chromosome ซ้ำา เพราะครั้งแรกมีความ ผิดปกติ ทำาใหสงสัยภาวะ 

MDS ไดทบทวนเสมียรเลือด พบเกล็ดเลือดขนาดใหญมาก รูป 

รางรี และ มีขนาดใหญทุกตัว นอกจากนี้มี basophilic inclusion 

body ขนาดใหญ รูปเหลี่ยม หรือ รูปเข็ม 1-2 อัน ในเม็ดโลหิต

ขาว neutrophil (รูปที่ 3) Bone marrow aspiration พบ 

normocellularity, M:E ratio เทากับ 2:1, ไมพบ ringed 

sideroblast, moderately increased megakaryocyte (รูปที่ 

4) ไมพบ dysplastic feature ผล cytogenetics เปน normal 

female karyotype [15 metaphase]

ผูปวยรายนี้มีปญหาปสสาวะขัดรวมดวย เมื่อตรวจเพิ่มเติม 

urinalysis พบเม็ดเลือดขาว 2-3/ high power field (HPF), 

เม็ดเลือดแดง 30-50/HPF ไขขาว (Albumin) 1+ ผลเพาะเชื้อ

ในปสสาวะขึ้นเชื้อ Streptococcus agalactiae (group B) 3,000 

CFU/mL วินิจฉัยเปนภาวะติดเชื้อทางเดินปสสาวะและใหการรักษา

ดวยยา ciprofloxacin เปนเวลา 1 สัปดาห urinalysis ซ้ำาพบเม็ด

เลือดขาว 1-2/HPF  เม็ดเลือดแดงเหลือ 3-5/HPF แตไขขาวยัง 

2+ เก็บปสสาวะ 24 ชั่วโมง พบ urine protein 0.92 กรัม/วัน 

creatinine clearance 68.1 mL/min, glomerular filtration 

rate 72.8 mL/min ไดทำา ultrasonography ของไต พบไต

ขวาและซายขนาด 9.22 และ 8.89 ซม. ตามลำาดับ พบ cortical 

รูปที่2  ระดับเกล็ดเลือดตามลำาดับวันที่และการรักษาที่ผูปวยไดรับตั้งแตมารักษาในกรุงเทพฯ

* หมายถึงไดรับ Vincristine (VCR) 1 mg intravenous/ dose
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รูปที่3  เสมียรเลือด แสดง A.  เกล็ดเลือดขนาดใหญมากเทียบกับเม็ดเลือดแดง มีรูปรางรี (Proplatelet) และ B. Inclusion body 

ใน cytoplasm ของเม็ดโลหิตขาว (Neutrophils) คลาย DÖhle bodies (ศรชี้) 

B

A
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cyst ที่ไตทั้ง 2 ขางและมีนิ่วอยูภายใน ซึ่งไมอธิบายความผิดปกติ

ในปสสาวะและเริ่มพบความดันโลหิตสูง (BP 160/90 mmHg) จึง

ใหการวินิจฉัยเปน Glomerulonephritis แตเนื่องจากการทำางาน

ของไตผูปวยยังดี ไขขาวในปสสาวะยังไมมาก และมีเกล็ดเลือดต่ำา

มีความเสี่ยงตอเลือดออก จึงไมไดทำาการตัดชิ้นเนื้อไต และใหการ

รักษาดวย ยาลดความดันโลหิต (Amlodipine) และตรวจติดตาม 

1 เดือนตอมา ความดันโลหิตลดลงเหลือ 140/80 mmHg, serum 

creatinine 0.76 mg/dL, ปสสาวะพบเม็ดเลือดแดง 5-10/HPF 

และไขขาว 2+ จึงไดเพิ่มยา ACE inhibitor (Ramipril)

วิจารณ

ผูปวยรายนี้ไดรับการวินิจฉัย วาเปน ITP และ ตอมาสงสัย 

MDS แตภาวะ macrothrombocytopenia ในผูปวยรายนี้มีปริมาณ

เกล็ดเลือดต่ำาแบบคอนขางคงที่ ไมตอบสนองตอการรักษาแบบ ITP 

มากมายหลายชนิด แตก็ไมพบภาวะเลือดออกผิดปกติใดๆ การ

ตรวจเลือดและไขกระดูกไมพบ dysplasia และ ไมพบความผิด

ปกติของ chromosome ที่พบใน MDS ประกอบกับผลตรวจ 

เสมียรเลือด พบ เกล็ดเลือดขนาดใหญมาก และ ใหญทุกตัว ซึ่ง

ตางจาก ITP หรือ MDS ซึ่งมีเกล็ดเลือดใหญเพียงบางตัวเทานั้น 

การพบ granulocyte inclusion body ชี้บงวาผูปวยเปน MYH9-

related disorders ซึ่งอาจเลียนแบบโรค ITP ได จากการศึกษา

ในประเทศญี่ปุน2 พบวาผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยเปน ITP 112 

ราย แทจริงแลว เปน hereditary macrothrombocytopenia 

4 ราย (รอยละ 3.6) และในจำานวนนี้พบเปน MYH-9 related 

disorder 1 ราย 

โรคในกลุม MYH9-related disorder ประกอบดวย 4 กลุม 

อาการไดแก May-Hegglin anomaly (MHA), Sebastian 

syndrome, Fechtner syndrome และ Epstein syndrome 

สามารถแยกกันโดยลักษณะของ Leukocyte inclusions และ

ลักษณะการแสดงออกของระบบอื่นที่ไมใชระบบเลือด (Alport-like 

syndrome) ไดแก ภาวะการไดยินผิดปกติ (hearing loss) การ

ทำางานของไตบกพรอง และ ตอกระจก (ตารางที่ 1) อยางไรก็ตาม 

ผูปวยอาจมีลักษณะการแสดงออกของ Alport-like syndrome 

คอยๆ ปรากฏตามมาภายหลังเมื่ออายุมากขึ้นได เชน Pecci และ 

คณะ 5 รายงานระยะเวลาเริ่มตนของความผิดปกติของการไดยิน

ในผูปวยอายุนอยกวา 20 ป พบรอยละ 33   อายุ 20-40 ป พบ 

รอยละ 31 และ อายุมากกวา 40 ป พบรอยละ 36  ภาวะไตอักเสบ 

(Glomerulonephritis) คือมี proteinuria และ microhematuria 

พบอายุเฉลี่ยเริ่มตนที่ 23 ป โดยรอยละ 77 วินิจฉัยที่อายุกอน 

30 ป และเมื่อแรกวินิจฉัยจะกลายเปนโรคไตเรื้อรัง (End stage 

renal disease) ในเวลาไมกี่ป สวนตอกระจกพบที่อายุเฉลี่ยเริ่ม

ตน 23 ป และจะเปนมากขึ้นตามอายุ  ดังนั้น การวินิจฉัยโรคใน

กลุมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามลักษณะการแสดงออกที่พบ ผูปวย

รายนี้มี glomerulonephritis ที่ไมรุนแรงรวมดวย คาดวานาจะ

รูปที่4.  เสมียรไขกระดูกแสดง Normocellularity และ moderately increased megakaryocytes ที่รูปรางปกติ
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ยันแนชัดโดยตรวจการกลายพันธุของยีน MYH-9 ระดับโมเลกุล 

(molecular genetic testing)

มีรายงานพบวา ใน MHA มีการทำางานของเกล็ดเลือดปกติ8,9 

ขณะที่ Noris P และคณะ  ในป 1998 รายงานวามีความผิดปกติ

ของการตอบสนองตอ epinephrine7 แตผูปวยรายนี้ไมเคยมีเลือด

ออกผิดปกติเลยแมระดับเกล็ดเลือดต่ำามาก บงวาการทำางานของ

เกล็ดเลือดเปนปกติ ปจจุบันพบวาลักษณะแสดงออกของกลุม 

MYH9-related disorder สัมพันธกับ MYH9 mutation โดย

การกลายพันธุของ motor domain ของ NMMHCA protein จะ

พบเกล็ดเลือดต่ำามาก และมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดภาวะการทำางาน

ของไตบกพรอง และหูหนวก เมื่อเทียบกับการกลายพันธุของ tail 

domain เชน การกลายพันธุของ motor domain ที่ Arginine 

(Arg) ตำาแหนงกรดอะมิโนที่ 702 สัมพันธกับระดับเกล็ดเลือดต่ำา

มาก มักต่ำากวา 4 x 109/L รวมกับการทำางานของไตบกพรองและ

การไดยินผิดปกติที่อายุกอน 40 ป สวนการกลายพันธุของ Arg 

ที่ตำาแหนง 1933 ของ tail domain ของ MYH9 protein ไม 

สัมพันธกับการทำางานของไตบกพรองและไมพบหูหนวกที่อายุกอน 

60 ป และ การกลายพันธุของ Aspartate (Asp) ที่ 1424 หรือ 

Glutamate (Glu) ที่ 1841 ของ tail domain เสี่ยงปานกลางตอ

ภาวะการทำางานของไตบกพรองและการไดยินผิดปกติ5 ผูปวยราย

นี้ไมพบประวัติเกล็ดเลือดต่ำาในครอบครัว ซึ่งเปนไปไดวามีผูปวย

ในครอบครัวแตไมไดรับการตรวจเลือดทำาใหไมทราบ หรือ อาจ

เปน sporadic case ซึ่งพบไดประมาณรอยละ 20 ของผูปวย10

ผูปวย MYH-9 related disorder มักไมมีเลือดออกรุนแรง

ที่ตองการการรักษา หนาที่ของแพทยคือวินิจฉัยภาวะนี้ใหไดเพื่อ

ไมใหผูปวยตองไปถูกตัดมาม หรือ ไดยากดภูมิตานทานโดย

ไมจำาเปน การรักษา ITP เหลานี้อาจทำาใหเกิดผลขางเคียงถึงแกชีวิต

ได ผูปวยจึงไดรับคำาแนะนำาใหหยุดยารักษา ITP ทุกชนิด หลีก

เลี่ยงยาที่มีผลตอการทำางานของเกล็ดเลือด เชน ยาตานการอักเสบ 

สัมพันธกับการกลายพันธุของยีน MYH-9 ใน May-Hegglin 

anomaly มากกวา Fechtner syndrome เพราะถาเปน Alport-

like syndrome จริงผูปวยอายุ 60 ปนาจะมีไตวายไปแลว และ

ควรมีอาการทางตาและหูรวมดวย นอกจากนี้ผูปวยมี ANA สูง 

แต ชนิดการติด (Discrete speckled ซึ่งพบใน autoimmune 

hepatitis และ primary biliary cirrhosis และ centromere 

ซึ่งพบใน scleroderma และ CREST syndrome) ไมจำาเพาะตอ 

systemic lupus erythematosus และ Anti dsDNA ใหผลลบ 

จึงทำาใหไมคิดถึง lupus nephritis ผูปวยรายนี้ยังไมมีอาการของ

โรคภูมิตานทานใดๆ จึงยังไมใหยากดภูมิตานทาน เพียงแตตรวจ

ติดตามเทานั้น

ผูปวยรายนี้ ไมมีอาการนอกระบบโลหิตแมอายุถึง 60 ปแลว 

ไมพบการไดยินบกพรอง การมองเห็นปกติ และ มี inclusion body 

ขนาดใหญและจำานวนนอย เขาไดกับ May-Hegglin anomaly 

(MHA) ซึ่งมี inclusion body ขนาดใหญและมีจำานวนตอเซลล 

นอยกวา Sebastian syndrome6 MHA เปนภาวะที่มีความผิด

ปกติที่ถายทอดแบบ autosomal dominant พบปริมาณเกล็ด

เลือดต่ำาไดหลากหลาย ซึ่งอาจมีความสัมพันธกับภาวะเลือดออก 

หรือ จุดจ้ำาเลือดตามรางกาย ลักษณะจำาเพาะที่ตรวจพบไดจาก 

เสมียรเลือด คือ เกล็ดเลือดขนาดใหญ (giant platelet > 4 mM), 

และในเม็ดเลือดขาวพบ cytoplasmic inclusion bodies (2-5 

mM) สีน้ำาเงินจางๆ คลาย DÖhle bodies โดยการทำาหนาที่ของเม็ด

เลือดขาวเปนปกติ โครงสรางของ inclusion body เหลานี้ประกอบ 

ดวย NMMHCA ที่ตกตะกอน จากกลองจุลทรรศนอิเลคตรอน 

พบกลุมของ Ribosome ซึ่งเรียงตัวขนานไปกับ NMMHCA โดย

มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 7-10 nM7 การวินิจฉัยสามารถตรวจดวย 

immunofluorescence โดยใช anti-myosin-9 antibody6 ซึ่ง

ยอมติด inclusion เหลานี้ และ ติดแม inclusion ของ Epstein 

syndrome ซึ่งยอมไมเห็นจาก Wright stain สวนการตรวจยืน

Phenotype Leukocyteinclusions Alport-likesyndrome*

May-Hegglin anomaly DÖhle like, linear No

Sebastian syndrome Spherical granules No

Fechtner syndrome Spherical granules Yes

Epstein syndrome Seen only on immunofluorescent stain for 

NMMHCA** 

Yes

*Alport-like syndrome = Glomerulonephritis, high-frequency sensorineural hearing loss, cataract

**NMMHCA = nonmuscle myosin heavy-chain A

ตารางที่1  MYH-9 related disorder
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(NSAIDs) ถาผูปวยมีเลือดออกอาจพิจารณาใหเกล็ดเลือดตามความ

จำาเปน แตตองระวังการเกิด alloimmunization และ platelet 

refractoriness ตามมา อยางไรก็ดีปจจุบันยังเปนที่ถกเถียงกัน

วาผูปวยภาวะนี้ตองไดเกล็ดเลือดหรือไม เพราะมีรายงานผูปวยที่

ไดรับการผาตัดโดยไดรับเพียง Desmopressin (DDAVP) และ

ไมตองรับเกล็ดเลือด11, 12

โดยสรุปแม macrothrombocytopenia จะพบนอยแตพบได 

ซึ่งแพทยผูรักษาควรตระหนักถึงภาวะนี้ และ ตรวจเสมียรเลือด

ทุกรายเพราะเปน การตรวจพื้นฐานที่มีประโยชนและจำาเปนใชเพื่อ
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Abstract : Five years ago, a 60-year-old female presented with severe thrombocytopenia on a check-up.  She 

has never had bleeding symptoms.  The patient was diagnosed as immune thrombocytopenia (ITP) after a bone 

marrow study.  She has been treated with steroids and immunosuppressive agents for 4 years, but the platelet 

counts were still below 25 x109/L.  Physical examination found no abnormality.  However, blood and marrow smears 

showed giant platelets and basophilic inclusion bodies in granulocytes consistent with MYH9-related disorders.  

Therefore, all ITP treatment was discontinued.  Recognition of these conditions is very important because these 

patients do not require therapy. Unnecessary treatments may put them at risk for serious side effects.
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