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บทคดัยอ: โลหติ จาง เปน ปญหา ที ่พบ บอย ใน เวช ปฏบิตัิ ผูปวย อาจ มา พบ แพทย ดวย อาการ ของ โลหติ จาง โดย ตรง หรอื พบ
ภาวะ โลหติ จาง รวม กบั โรค ที ่เปน อยู หรอื อาจ พบ เปน ภาวะ แทรก ซอน ขณะ รบั การ รกัษา
วตัถปุระสงค:  เพือ่ ศกึษา ภาวะ โลหติ จาง ใน ผูปวย ทีอ่ยู รกัษา ใน โรงพยาบาล คาํนวณ หา อบุตั ิการณ ของ ภาวะ โลหติ จาง ที ่เกดิ
ขึน้ ใหม เปน ภาวะ แทรก ซอน ขณะ อยู ใน โรงพยาบาล และ พยายาม หา สาเหต ุของ ภาวะ โลหติ จาง ที ่เกดิ ขึน้
รปูแบบ การ วจิยั:  การ วจิยั เชงิ พรรณนา
ระเบยีบวธิ ีวจิยั:  รวบรวม ผูปวย ใหม ที ่ไม ม ีภาวะ โลหติ จาง แรก รบั และ เขา รบั การ รกัษา ใน แผนก อายรุกรรม โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ ชวง เดอืน มนีาคม ถงึ พฤศจกิายน 2544 โดย ผูปวย ตอง อยู รกัษา ใน โรงพยาบาล ไม นอย กวา 1 สปัดาห เฝา
ตดิ ตาม คาฮโมโกลบนิ ตัง้แต แรก รบั จน ผูปวย กลบั บาน คาํนวณ หา อบุตั ิการณ ของ ภาวะ โลหติ จาง ที ่เกดิ ขึน้ และ หา สาเหตุ
 ผล การ วจิยั: รวบรวม ผูปวย 118 คน ผูปวย 18 คน ไม สามารถ นาํ ขอมลู มา ประมวล ผล ได  (drop out) คง เหลอื ผูปวย
100 คน พบ ภาวะ โลหติ จาง เกดิ ขึน้ 66 คน คดิ เปน อบุตั ิการณ ของ ภาวะ โลหติ จาง ขณะ รกัษา ใน โรงพยาบาล 66% หรอื
2 ใน 3 ของ ผูปวย ทัง้ หมด ระยะ เวลา ที ่เริม่ พบ ภาวะ โลหติ จาง ( มธัยฐาน) ที่ 5 วนั คาฮโมโกลบนิ ลดลง ต่าํ สดุ เฉลีย่(mean)
3.59 กรมั ตอ เดซลิติร ความ รนุ แรง ของ ภาวะ โลหติ จาง แปร ผนั ตรง กบั ปรมิาณ เลอืด ที ่ตอง ใช ใน การ ตรวจ ทาง หอง ปฏบิตัิ
การ และ ระยะ เวลา ที ่ผูปวย นอน รกัษา ใน โรงพยาบาล อยาง ม ีนยั สาํคญั ทาง สถติิ คดิ คา สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ (r) 0.642
และ 0.366 ตาม ลาํดบั (p < 0.05) อยางไร ก ็ตาม ยงั ไม สามารถ สรปุ ได วา ปรมิาณ เลอืด ที ่ใช ใน การ ตรวจ ทาง หอง ปฏบิตั ิการ
เปน สาเหต ุของ ภาวะ โลหติ จาง เนือ่ง จาก ยงั ม ีปจจยั อืน่ ทีม่า เกีย่วของ เชน เสยี เลอืด ใน ทาง เดนิ อาหาร ภาวะ โลหติ จาง จาก
โรค เรือ้ รงั ที ่ม ีอยู แลว ภาวะ การ เจอื จาง ของ เลอืด  (dilutional effect)   จาก การ ให สาร น้าํ ทาง หลอด เลอืด ดาํ
สรปุ:  ภาวะ โลหติ จาง เกดิ ขึน้ ได บอย ถงึ 2 ใน 3 ของ ผูปวย ทีอ่ยู รกัษา ใน โรงพยาบาล นอก จาก การ เสยี เลอืด ขณะ รกัษา ใน
โรงพยาบาล และ โรค เรื้อ รัง ที่ มี อยู แลว ภาวะ การ เจือ จาง ของ เลือด ขณะ รักษา อาจ เปน สาเหตุ สําคัญ อัน หนึ่ง ที่ ทําให
คาฮโมโกลบนิ ลดลง จน เขา เกณฑ การ วนิจิฉยั โลหติ จาง ได

บทคัดยอ
อบุตั ิการณ ของ ภาวะ โลหติ จาง ที ่เกดิ ขึน้ ใน โรงพยาบาล ของ ผูปวย
ในแผนก อายรุกรรม โรงพยาบาล จฬุาลงกรณ

พรีะพล  วองและ   ธานินทร อินทรกําธร ชัย
สาขา โลหิต วิทยา ภาควิชา อายุรศาสตร คณะ แพทยศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
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Abstract
Causes of Anemia in Deferred Blood Donors and Response to
Iron Supplement

Nuchprayoon I, Boonchalermvichian C*, Ungbumnet W, Vaivanijkul J**,
and  O-chareon R**
Department of Pediatrics, and *Laboratory Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, and **The National Blood
Center, Thai Red Cross Society

Background: Iron deficiency and thalassemia trait are highly prevalent in Thailand.  We investigated
the  magnitude of iron deficiency and thalassemia trait among volunteer blood donors whose dona-
tions  were deferred because of anemia.
Methods: Volunteer blood donors who failed copper sulfate  screening tests at the National Blood
Center were included for this study.  Each donor had a  complete blood count (CBC), a DCIP test,
and a hemoglobin typing if MCV was <80 fL or DCIP positive.  Serum ferritin and transferrin receptor
(sTfR) were determined in 200 cases.  All were given iron   sulfate 100 tablets (40 mg elemental iron
each) orally 1 tablet three times daily and scheduled for  a repeat CBC after 3 weeks to determine
response to iron supplement.
Results: Of 364 deferred donors,  327 (89.8%) were females, aged 31.8 + 9.8 years.  Forty percent were
first-time donor.  Pre-treatment  hemoglobin (Hb) level were 11.1  ±  1.1 g/dL (Mean  ±  SD) .  
Thalassemia traits were identified  in 106 (39.1%) of 265 evaluable donors; 41 (15.1%) were
hemoglobin E trait, 35 (12.9%) were   α-thalassemia-1 trait, 21 (7.7%) were   β-thalassemia trait, 6
(2.2%) were homozygous hemoglobin E,  and 3 (1.1%) were hemoglobin H disease).  After a median
follow up time of 4.5 weeks, 237 (65%) returned  for a repeat CBC, which showed a significantly
increase in Hb level to 12.3  ±  1.3 g/dL.  Irondeficiency,  based on serum ferritin < 20 ng/dL or an
increase in Hb >1 g/dL after iron supplement,  were found in 175 (64%) of 272 evaluable deferred
donors. In 55 (51.9% of 106 thalassemia ) cases, iron deficiency  co-exist with thalassemia trait.  Among
82 deferred donors who intended to donate blood after  iron supplement, 70 (85.4%) were successful.
Conclusions: Deferred donors were predominantly female  and most were iron-deficient.  α-thalas-
semia-1, but not other types of thalassemia traits, was  more prevalent in deferred donors than in
general population.  An iron supplement regimen used in  this study (100 tablet given over 4 weeks)
is very useful for deferred donor to successfully donate blood.  Because both conditions often co-
exist, iron deficiency should be suspected in anemic people with thalassemia traits.
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Abstract
Study of Pathogenesis of Paroxysmal Nocturnal
Hemoglobinuria  by a Cohort Follow-up of PNH Clones in
Aplastic Anemia*

Wanachiwanawin W, Piyawattanasakul N, Visuthisakchai Sand   Issaragrisil S
Department of Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) is an acquired clonal, hemolytic disorder character-
ized  by the presence of peripheral blood cells which are deficient in glycosylphosphatidyl inositol
anchored  proteins (GPI - AP) i.e., PNH cells.   Somatic mutation of the PIG - A gene in a hematopoietic
stem cell is responsible for the origin of PNH clone.  So far, it is unclear how the mutant stem cell
clone dominates hematopoiesis. PNH is closely related to and frequently occurs following aplastic
anemia.  Our recent study indicated the in vitro condition of deficient hematopoiesis in patients with
PNH.  It is likely that a process inducing bone marrow failure is also responsible for the selection
of   GPI - AP deficient cells. In order to explore the growth characteristics of PNH clone, we performed
regular,  repeated flow cytometric analyses of CD59 expression on peripheral blood cells of 32 patients
with aplastic anemia. The duration and median time of follow - up were 12-48 and 20 months, respec-
tively.  Twenty - two patients (69%) had one or more occurrences of GPI - AP deficient granulocytes,
six  of them with PNH erythrocytes, on the same occasion. Repeated occurrences of PNH cells (up
to  four times) were observed in 15 patients (47%). Most of the emerging PNH clones were transient
and  variable in size. Persistence and expansion of the GPI - AP deficient populations to the level of
clinical PNH were seen in only four patients (12.5%). During the course of PNH evolution, GPI- AP
deficient  PMNs were more apparent than PNH erythrocytes. Our study indicates that PIG - A muta-
tions  of hematopoietic stem cells are relatively common among aplastic anemia patients. Our data
argue  against the concept of intrinsic growth advantage of PNH clone, on the contrary they support
the  hypothesis of a selective process which must be persistently strong enough to favor the out-
growth  of a GPI - AP deficient population for the evolution of clinical PNH in a proportion of patients
with  aplastic anemia.
*Part of this work was presented in the 1st International Symposium on PNH and Related Disorders, Aug 28-29, 2001, Tokyo
(Supported by the Thailand Research Fund BRG 02/2541)
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Abstract
Secretion of a Unique Peptide from Interleukin-2-Stimulated
Natural Killer Cells that Induces Endomitosis in Immature
Human Megakaryocytes

Pantep Angchaisuksiri, Shawn R. Grigus*, Patricia L. Carlson*,
Geoffrey W. Krystal*,  and  Emmanuel N. Dessypris*
Division of Hematology, Department of Medicine, Ramathibodi Hospital, Bangkok, Thailand, *Hunter Holmes McGuire
Department of Veterans Affairs Medical Center, and the Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University,
Richmond, VA, USA

When interleukin-2 (IL-2) was added to immature, low-ploidy (greater than 80% 2N+4N) mega-
karyocytes  generated in IL-3 and stem cell factor (SCF)-containing liquid cultures of blood mono-
nuclear  cells highly enriched in hematopoietic progenitors, a 2- to 6-fold increase in the absolute
number  of polyploid (more than 8N) megakaryocytes was noted.  This effect was found to be indirect
and  was mediated through natural killer (NK) cells that constitute the major lymphoid cell contami-
nating  day 6 megakaryocyte cell populations.  IL-2 had no effect on megakaryocytes generated from
CD34+  cells stimulated with IL-3 and SCF.  However, medium conditioned by IL-2-stimulated, but
not resting, NK cells (NKCM) contained a trypsin-sensitive factor capable of increasing 2- to 5-fold
the number of polyploid megakaryocytes generated in vitro from IL-3 and SCF-stimulated CD34+ cells.
The activity in NKCM was dose dependent and could not be neutralized by an excess of antibodies
to  IL-6, IL-11, leukemia inhibitory factor (LIF), gp130, stromal cell derived factor-1a (SDF-1a), and
thrombopoietin  (TPO).  Addition of IL-11, but not TPO, to NKCM-containing cultures resulted in fur-
ther  augmentation of polyploidy, with the generation of 50% to 70% polyploid megakaryocytes with
a modal ploidy of 16N.  This factor is distinct from TPO because it induces endomitosis in IL-3-
generated megakaryocytes in vitro, whereas TPO does not, and its activity on megakaryocyte ploidy
is not altered by optimal concentrationsof TPO.  In addition, no message for TPO is detectable in
IL-2-stimulated NK cells by reverse transcription-polymerase chain reaction.  These findings indicate
that  IL-2-stimulated NK cells produce a novel peptide, distinct from TPO, IL-6, IL-11, LIF, other gp130-
associated  interleukins, and SDF1a, that can induce in vitro endomitosis in immature human mega-
karyocytes  in the presence of IL-3 and SCF.
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Abstract
The Purification of CD34+ Cells by CiliniMACS for
Stem Cell Transplantation

Yaowalak U-pratya, Orathai Promsuwicha, Sirikwan Boonmoh, Virat Chanjerboon*,
Viroje Chongkolwatana*, Chirayu Auewarakul, and  Surapol Issaragrisil
Division of Hematology, Departments of Medicine, *Departments of Transfusion Medicine, Faculty of Medicine Siriraj
Hospital, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand

In 1999, we developed a stem cell purification program at Faculty of Medicine Siriraj Hospital
using  a Immunomagnetic-activated cell sorter system (ClinMACS, Germany).  In this report, we sum-
marized  our current data regarding CD34+ purity and recovery from 14 experiments over the past 
two years.   Peripheral blood stem cells were mobilized by high dose G-CSF 16   µg/kg/day for 5 days
and  collected using COBE spectra device.  The number of CD34+ cells in the purified fraction were
(1.81±0.03)x108 cells, 94.2±0.33 % purity and 64.28-119.76 % recovery.  Most T cells and NK cells were
removed  and less than 0.56x106 cells of T cells and 3.52x106 cells of NK cells were retained in the
purifed  fraction.  Difficulties encountered included the clog of the cells in the prefilter system with
the  use of the leukapheresis product from CS3000 device and the leakage of the tubing set after
priming  the system.  In conclusion, the purification procedure of CD34+ cells by CliniMACS is easy
to  operate and can be completed within 3 hours with good purity and recovery.  The apheresis could
also  be kept at 4 oC overnight without the loss of cells.
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Abstract
Collection and Processing of Umbilical Cord Blood for
Allogeneic  Stem Cell Transplantation

U-pratya Y, Boonmoh S, Promsuwicha O, Kalanchai L*, Chancherboon V*, Sirimai K**,
Visuthisakchai S, Petchchan S*,and   Issaragrisil S
Division of Hematology, Department of Medicine, *Department of Transfusion Medicine, **Department of Obstetrics and
Gynecology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

Umbilical cord blood (UCB) transplantation is increasingly used as an alternative source of hemato-
poietic  stem cells for allogeneic bone marrow transplantation.   It has been successfully used to treat
a  variety of genetic, hematological, and oncologic disorders in children.   The aim of this study was
to  establish a closed-system collection technique and buffy coat separation by Optipress I device.
Thirty-four UCB were collected by triple-bag system.   The mean volume of UCB collection were
120±5 mL (range 65-180 mL).  Total WBC, CD34+ cells, BFU-E and CFU-GM in the UCB units were
(9.36±0.84)x108, (3.61±0.52)x106, (9.12±1.60)x105, and (5.32±1.23)x105, respectively.  Good correlation
between CD34+ cells and the following parameters: WBC, BFU-E or CFU-GM could be demonstrated
(p = 0.001, 0.0105 or 0.0001, respectively). Buffy coat were subsequently separated from 18 UCB
units by Optipress I device. 70±3 mL of buffy coat were collected and cryoprocessing had been done
by automatic controlled rate freezer.  Good recovery of total WBC, CD34+ cells, progenitor cells BFU-
E and CFU-GM after buffy coat separation were observed, 89%, 95%, 109%, and 102%, respectively.
There were no aerobic bacterial or fungal contamination in the separated blood products.  By using
this technique, the UCB units were easily collected, rapidly separated within one hour and high
recovery  of the hematopoietic progenitor cells could be obtained.
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บทคัดยอ
Malignant Lymphoma Incidence in Songkhla, 1990-1996

Thamprasit T., Lekhakula A., Viboonchantra P., and  Sriplung H.*
Division of Hematology, Department of Internal Medicine, * Department of Pathology, Faculty of Medicine ,
Prince of Songkla University

หลักการ: มะเร็ง ตอม น้ํา เหลือง เปน โรค ที่ พบ บอย รายงาน จาก ตาง ประเทศ พบ วา มี อุบัติ การณ เพิ่ม ขึ้น การ ศึกษา นี้ มี
วตัถปุระสงค เพือ่ ด ูอบุตั ิการณ ของ มะเรง็ ตอม น้าํ เหลอืง ใน จงัหวดั สงขลา และ ปจจยั ที ่เกีย่วของ
วธิกีาร: นาํ ขอมลู มะเรง็ ตอม น้าํ เหลอืง จาก ทะเบยีน มะเรง็ ของ จงัหวดั สงขลา และ จาก หนวย โลหติ วทิยา คณะ แพทยศาสตร
มหาวทิยาลยั สงขลา นครนิทร ตัง้แต ป 2533-2539 มา วเิคราะห หา ASR (age-standardized rate) และ แยก ด ูใน ปจจยั
เกีย่ว กบั เพศ ศาสนา  และ ทีอ่ยู อาศยั
ผล การ ศกึษา: ได ทาํ การ รวบรวม ผูปวย มะเรง็ ตอม น้าํ เหลอืง ทัง้ สิน้ 227 ราย โดย เปน Non Hodgkin’s lymphoma
(NHL) 199 ราย Hodgkin’s disease (HD) 28 ราย พบ วา อบุตั ิการณ ของ HD คอน ขาง คงที่ (ASR เฉลีย่ 0.41 ตอ
แสน ใน ป 2533-36 เปน 0.43 ตอ แสน ใน ป 2537-39) แต อบุตั ิการณ ของ NHL เพิม่ ขึน้ อยาง ชดัเจน (ASR เฉลีย่ 2.42
ตอ แสน ใน ป 2533-36 เปน 3.97 ตอ แสน ใน ป 2537-39) โดย เพิม่ ขึน้ ทัง้ เพศ ชาย และ หญงิ แต อบุตั ิการณ ใน เพศ ชาย จะ
สงู กวา (ASR เฉลีย่ 2.99 ตอ แสน ใน ชาย 1.86 ตอ แสน ใน หญงิ ใน ชวง ป 2533-36 เพิม่ เปน 5.22 ตอ แสน ใน ชาย 2.87
ตอ แสน ใน หญงิ ใน ชวง ป 2537-39) ชาว พทุธ ม ีอบุตั ิการณ สงู กวา อสิลาม และ ม ีอตัรา เพิม่ มาก กวา (ASR เฉลีย่ 2.80 ตอ
แสน ใน ชาว พทุธ 0.92 ตอ แสน ใน อสิลาม ใน ชวง ป 2533-36 เพิม่ เปน 4.85 ตอ แสน ใน ชาว พทุธ 1.37 ตอ แสน ใน อสิลาม
ใน ชวง ป 2537-39) ประชากร ที ่อาศยั อยู ใน เขต เมอืง ม ีอบุตั ิการณ เพิม่ มาก กวา เขต ชนบท (ASR เฉลีย่ 2.32 ตอ แสน ใน
เขต เมอืง 2.41 ตอ แสน ใน ชนบท ใน ชวง ป 2533-36 เพิม่ เปน 5.38 ตอ แสน ใน เขต เมอืง 3.17 ตอ แสน ใน ชนบท ใน ชวง
ป 2537-39)
สรปุ: HD ม ีอบุตั ิการณ คงที่ NHL ม ีอบุตั ิการณ เพิม่ ขึน้ ทัง้ ชาย และ หญงิ ชาว พทุธ ม ีอบุตั ิการณ สงู กวา อสิลาม และ ประชากร
ใน เขต เมอืง ม ีอบุตั ิการณ ของ NHL เพิม่ ขึน้ มาก บง ถงึ ปจจยั ทาง พนัธ ุกรรม สิง่ แวด ลอม หรอื มล ภาวะ ใน เมอืง ม ีผล ตอ การ
เกิด NHL
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Abstract
The Association of Hepatitis B Virus and
Non-Hodgkin’s Lymphoma in Thailand

Meemongkolguldilog K, Intragumtornchai T*,and   Mahachai V
Gastroenterology Unit, *Hematology Unit, Department of Medicine,  Faculty of Medicine, Chulalongkorn University Hospital,
Bangkok, Thailand

Background : Hepatitis B virus infection is implicated in the association with hepatocellular carci-
noma,  and has been recently suspected to play a role in the development of malignant lymphoma
worldwide.  Thailand is an endemic region for hepatitis B virus infection, however the prevalence
of  hepatitis B in Thai patients with non-Hodgkin’s lymphoma (NHL) has never been elucidated.
Methods : Hepatitis B virus surface antigen was determined in a cohort of fifty consecutive patients
newly diagnosed with NHL at Department of Hematology, King Chulalongkorn Memorial Hospital
between January and December 2001.  Fifty age-and sex-matched normal blood donors were used
as a control group.
Results : The median age of the patients and controls was 48 (19 to 89) and 48 (19 to 89)  years, re-
spectively .  Hepatitis B virus infection was found in twelve cases of NHL patients (twenty-four per-
cents).  In the control group, hepatitis B virus infection was documented in three cases (six percents).
The incidence of hepatitis B virus infection was nificantly hiher in the NHL patients  with the odds
ratio of 5.5 (95% confidence interval 1.22-24.82) (p < 0.001).  The majority of NHL in hepatitis B virus
infected patients was B cell type of intermediate grade(75%).  Hepatitis envelope antigen were
negative in the majority of the patients (75%).
Conclusions: The high prevalence  of hepatitis B virus infections in NHL patients in our population
suggested that hepatitis B virus   infection might be one of the etiological factors of NHL in Thailand.
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Backgrounds: The outcome of the patients with aggressive non-Hodgkin’s lymphoma (NHL) is largely
affected  by a number of biological as well as clinical features.  Among those invented prognostic
models, the  international prognostic index (IPI) is currently the most widely used in clinical practice.
The immuno-phenotype  of the disease however was not enrolled as an independent variable
constructing the IPI.
Purpose: To assess the prognostic significance of the immunophenotype (B  cell vs. T  cell) of
aggressive NHL  classified according to the Revised European-American Lymphoma (REAL) classi-
fication.
Materials and methods: A retrospective analysis on clinical and pathological data on patients aged
> 15 years newly diagnosed  with aggressive NHLs between January 1995 to December 2000 were
conducted.   The eligibilty criteria  included complete immunophenotyping studies of the pathological
specimen, complete work up for  baseline evaluation and seronegativity for human immunodeficiency
virus exposure.   All pathology slides were  reviewed and classified based on REAL classfication.
Patients  diagnosed with B-chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma,
lymphoplasmacytoid lymphoma, follicular small cleaved and mixed cell  lymphomas were excluded.
Outcomes were assessed as tumor response (complete remission  (CR) vs no  CR), overall survival
(OS), event-free survival (EFS) and disease-free survival (DFS).
Results: A total of 181 patients were eligible.  The median age of the patients was 51 years (range,
15-86).    Forty-one patients (22%) had T  cell lymphomas, 61% of which were peripheral T  cell, unspeci-
fied.  Fifty-five percent of the patients had far advanced disease (stage III, IV), 31% had poor
performance status (PS)(grade 2-4, ECOG criteria) and 57% had elevated serum LDH.  The frequency
of low-, low-intermediate, high-intermediate and high-risk group according to the IPI was 20, 27, 40

Abstract
T  Cell Phenotype Is An Important Poor Prognostic Factor in
Patients with Aggressive Non-Hodgkin’s Lymphoma

Tanin Intragumtornchai, Ponlapat Rotnakkarin, Pranee Sutcharitchan,
and  Pongsak Wannakrairot
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
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and 13% respectively.  Eighty-percent of the patients received doxorubicin-based therapy.  Sixty-six
percent attained a CR.   The most significant factors adversely affected CR were poor PS (p = 0.002),
B symptoms (p = 0.009) and T  cell phenotype (p =  0.063).  At a median follow-up of 31 months, the
5-year OS rate of the patients was 42% (95% confidence interval, 32-52).  The median survival of
patients with T  cell lymphoma was significantly less than patients with B  cell phenotype (19 vs. 58
months, p = 0.0005).  By using Cox proportional hazard model, the most significant  factor adversely
affected OS was T  cell phenotype (p = 0.000).  Poor prognostic factors for EFS were  T  cell phenotype
(p = 0.000), poor PS (p = 0.005) and male sex (p = 0.022).  The only variable that marginally  affected
the DFS was T  cell phenotype (p = 0.067).
Conclusion: T  cell NHL is one of the most significant  factor adversely affected therapeutic outcome
for patients with aggressive NHL.  In addition to the  IPI, the immunophenotypic feature should be
evaluated in every patients newly diagnosed with aggressive  NHL.
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Abstract
Serum Erythropoietin and Transferrin Receptor Levels in
Children  with Transfusion Dependent  βββββ-thalassemia/
Hemoglobin E Disease

Boonchalermvichian C, Paritpokee N, Nuchprayoon I*, Bhokaisawan N,
and   Wiwanitkit V
Department of Laboratory Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University;  ** Department of Pediatrics, Faculty of
Medicine, Chulalongkorn University

Background: Serum transferrin receptor level (sTfR) and erythropoietin (Epo) are sensitive and real
time evaluation of erythropoietic activity in patients with several types of anemia.  There were few
reports on sTfR in children with  β-thalassemia/hemoglobin E disease (  β-thal-HbE). In this study,
we  evaluate the clinical utility of sTfR and Epo in 86 children with  β-thal-HbE and 12 homozygous
β0-thalassemia disease (  β0-thal).  Thirty transfusion dependent patients were followed up for 1 year
to assess the temporal changes in serum transferrin receptors due to transfusion regimens.  Non-
anemic healthy children were recruited as a control group.
Results : The sTfR level in non-anemic healthy children group (n=31) were 1.6  ±  0.4 mg/L (mean  ±
SD).  The sTfR level in  β-thal-HbE group (13.9  ± 5.1 mg/L) were significantly higher than  β0-thal
group (7.43  ±   3.54 mg/L, p = 5.4x10-5).   The log-transformed sTfR level correlates well with log serum
Epo levels (r = 0.406, p = 1.2x10-4).  The serum Epo was 376.09  ±  373.83 mU/mL.   In  β-thal-HbE
patients, the pre-transfusion hemoglobin  level correlate with serum Epo level (r = -0.602, p = 7.09
x 10-8) but not with sTfR level (p = 0.154).  sTfR levels significantly (p = 0.020) decreases  In 12  β-
thal-HbE patients treated with high transfusion regimen (keep Hb> 9g/dL) for one year.
Conclusion : sTfR and Epo are highly elevated in children with  β-thal-HbE.  sTfR may be a useful
indicator for suppression of erythropoiesis in patients on high tranfusion regimen.
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Abstract
Interaction of Hb G-Makassar and  βββββo-Thalassemia in
A Thai Family

Vipr Viprakasit*, Aranya Wiriyasateinkul, Benjamas Sattayasevana,
and  Vichai Laosombat
Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Songkla 90110, Thailand.  *MRC Molecular
Haematology Unit, Institute of Molecular Medicine, John Radcliffe Hospital, University of Oxford, Headington, Oxfordshire
OX3 9DS, United Kingdom.

Hb G - Makassar is an abnormal hemoglobin which shares chromatographic properties identical
to  Hb S and usually misdiagnoses as Hb S. Hb G - Makassar was first described in an Indonesian.
Homozygotes  of Hb G - Makassar has been described in a Thai woman without any abnormal clinical
features. We report a Thai woman with compound heterozygotes for Hb G - Makassar and  βo-
thalassemia (IVS-1nt 1, G-T) who is asymptomatic and did not have any abnormal clinical features.
She had a hypochromic anisopoikilocytic red blood cells with 83.9% of Hb G-Makassar.  The hema-
tologic  data of this patient was compared with that of the heterozygosity for Hb G-Makassar found
in her husband her mother and her husband’s parents and the  βo- thalassemia heterozygosity detected
 in her daughter.  A simple PCR-PFLP for detection of Hb G-Makassar is described.
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Abstract
Human AML Cells in NOD/SCID Mice:
Engraftment Potential and Gene Expression

Rachata Lumkul*, Norbert-Claude Gorin**, Matthew T Malehorn, Gerard T Hoehn,
Rui Zheng, Brenda Baldwin, Donald Small, Steven Gore, Douglas Smith,
Paul S Meltzer***, and Curt I Civin
Johns Hopkins University School of Medicine, Department of Oncology, Baltimore, MD 21231 USA;   *Phramongkutklao Army
Hospital, Division of Hemato-Oncology, Department of Pediatrics, Bangkok, Thailand;  **Hospital Saint-Antoine, Department
of Hematology, Paris, France;  ***Cancer Genetics Branch, National Human Genome Research Institute, National Institutes
of Health, Bethesda, MD 20892-4470, USA

Most cases of human acute myeloid leukemia (AML) engraft in irradiated non-obese diabetic/
severe  combined immunodeficient (NOD/SCID) mice.  Although NOD/SCID engraftment of human
AML cells was transplant cell dose-dependent, intravenous transfer of as few as 105 human AML
cells resulted in engraftment.   Cases with poor prognosis clinical features, including FLT3 mutations,
tended  to engraft efficiently.   Nevertheless, AML cells obtained from patients at relapse did not
engraft  more efficiently than cells obtained from the same patients at initial diagnosis.   One passage
of  human AML cells in NOD/SCID mice did not appear to select for increased virulence, as measured
by  serial transplantation efficiency.  Finally, cDNA microarray analyses indicated that >95% of genes
were  expressed at similar levels in human AML cells immunopurified after growth in mice, as com-
pared  to cells assessed directly from patients.   Thus, we further characterized parameters regulating
growth  of human AML cells in the NOD/SCID transplant model, and showed that human AML cells
obtained  after expansion in mice can provide useful material for investigation of the cell and molecu-
lar  biology of AML.
Keywords:      Acute myeloid leukemia     NOD     SCID mice      Flow cytometry

   cDNA microarrays     Gene expression
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บทคัดยอ
ความ สัมพันธ ระหวาง Leukocyte Alkaline Phosphatase (LAP)
Score และ ยนี BCR-ABL ใน การ ตรวจ วนิจิฉยั โรค มะเรง็ เมด็ เลอืด ขาว เรือ้
รัง ชนิด Chronic Myeloid Leukemia (CML)

ศรี ประภา  ชิน ประเสริฐ ศักดิ์, สิริ ขวัญ  บุญ เหมาะ, เยาวลักษณ   อู ปรัชญา, และ จิรา ยุ   เอื้อวรา กุล
สาขา วิชา โลหิต วิทยา ภาควิชา อายุรศาสตร คณะ แพทยศาสตร ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล

ใน ปจจุบัน การ ตรวจ หา Philadelphia (Ph1) chromosome [ t (9;22) (q34; q11)] และ การ ตรวจ วัด คา LAP
score ถอื เปน การ ตรวจ มาตรฐาน สาํหรบั ยนืยนั การ วนิจิฉยั โรค chronic myeloid leukemia (CML) ผล จาก การ คน
พบ ยนี BCR-ABL บน Ph1 chromosome ทาํให ม ีการ นาํ เอา เทคนคิ ทาง อณ ูชวีวทิยา มา ใช ใน การ ตรวจ หา ยนี ดงั กลาว
ใน เซลล มะเรง็ ของ ผูปวย CML ทัง้ นี ้เพือ่ ชวย ใน การ วนิจิฉยั และ ตดิ ตาม ผล การ รกัษา ใน การ ศกึษา นี ้ตองการ เปรยีบ เทยีบ
หา ความ สอด คลอง ของ การ ตรวจ วดั คา LAP score กบั การ ตรวจ หา ยนี BCR-ABL โดย วธิี reverse transcriptase-
polymerase chain reaction (RT-PCR) ใน ผูปวย CML 124 ราย polycythemia vera (PV) 8 ราย agnogeneic
myeloid metaplasia/idiopathic myelofibrosis (AMM/IMF) 7 ราย acute myeloid leukemia (AML) 21 ราย
และ ใน คน ปกติ 95 ราย ผล การ ศกึษา พบ วา ผูปวย CML 113/124 ราย (91%) ม ีคา LAP score ต่าํ โดย ม ีคาเฉลีย่ 1.5
±   2.8 ( พสิยั 0-18) และ 110/124 ราย (89%) สามารถ ตรวจ พบ ยนี BCR-ABL โดย วธิี RT-PCR โดย พบ เปน ชนดิ
B3A2 78 ราย และ B2A2 32 ราย ใน ผูปวย ที ่ไม ใช CML และ กลุม ปกติ ไม ม ีราย ใด ที ่ตรวจ พบ ยนี BCR-ABL สาํหรบั
คาเฉลีย่ ของ LAP score ใน กลุม ที ่ไม ใช CML ได คา ดงั ตอไป นี้ PV 176  ±  29 (92-204), AMM/IMF 117  ± 78 (12-
222), AML 63  ± 48 (0-151) และ กลุม ปกติ 50  ± 26 (10-112) เมือ่ เปรยีบ เทยีบ ความ สอด คลอง ระหวาง คา LAP
score ที ่ต่าํ กบั การ พบ ยนี BCR-ABL และ LAP score ที ่ไม ต่าํ กบั การ ไม พบ ยนี BCR-ABL พบ วา ม ีความ สอด คลอง
กนั ดี ดงันี้ CML 94%, PV 100%, AMM/IMF 86% และ กลุม ปกติ 88% ทัง้ นี ้ใน กลุม ที ่ไม สอด คลอง พบ วา 11/124
ราย มี LAP score ต่าํ แต ไม พบ ยนี BCR-ABL และ 8/124 ราย มี LAP score ไม ต่าํ แต ตรวจ พบ ยนี BCR-ABL โดย
สรปุ คา LAP score ที ่ต่าํ ม ีความ ไว กวา การ ตรวจ ยนี BCR-ABL เลก็ นอย การ ตรวจ สามารถ ทาํ ได งาย ใน หอง ปฏบิตั ิการ
ทัว่ ไป ใน ขณะ ที ่การ ตรวจ ยนี BCR-ABL โดย วธิี RT-PCR ม ีความ จาํเพาะ กวา เพราะ ไม พบ ยนี ดงั กลาว ใน ผูปวย ที ่ไม ใช
CML และ ใน กลุม ปก ติ แต การ ตรวจ จะ ทาํ ได เฉพาะ ใน หอง ปฏบิตั ิการ ที ่ม ีความ พรอม ทาง ดาน อณ ูชวีวทิยา
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Abstract
Matched Unrelated Donor Peripheral Blood Stem Cell
Transplantation from Thai Volunteer:
The First Case Report in Thailand

Vanichsetakul P, O-Charoen R*, Seksarn P, Desudchit T, Shotelersuk V,
and  Nuchprayoon I
Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. *National Blood Centre, Thai Red Cross Society

When an HLA-matched related donor is not available, and the treatment without stem cell trans-
plant  is considered ineffective, unrelated stem cell donor transplantation is an option to cure or inhibit
the progression of certain diseases.  The patient was a 10-year-old boy who suffered from cerebral
deterioration  caused by X-linked adrenoleukodystrophy (ALD), which is a genetically determined
metabolic  disorder associated with the accumulation of saturated very long chain fatty acids and
a  progressive dysfunction of the adrenal cortex and nervous system white matter.   He had a mis-
matched  sister and a matched younger brother but also diagnosed presymptomatic ALD.  Fortu-
nately,  however, a complete major HLA-matched Thai volunteer donor was identified via informal
donor  registry and willingly agreed to donate her peripheral blood stem cells.   The leukapheresis and
collection  were done and the stem cells were cryopreserved prior to the admission of patient to keep
confidential between donor and recipient.  Conditioning consisted of cyclophosphamide (60 mg/kg/
day  on day -5, -4), equine ATG (30 mg/kg/day on day -5 to -3), and melphalan (100 mg/m2/day on
day  -2, -1), while graft-vs-host disease (GvHD) prophylaxis consisted of cyclosporine and short course
methotrexate.  After the thawed stem cell re-infusion (day 0) was performed at the end of May 2001,
initial  neutrophil recovery was present 11 days later.  The early post-transplant period was unevent-
ful.  At  present, 6 months post-transplant, the patient is physically healthy and subjectively has no
further neurologic deficit, even though follow-up MRI brain is found no improvement.   He has had
no GvHD with evidence of mixed chimerism at 1 and 6 months post-transplant study.   Further follow-
up is warranted to evaluate treatment outcome and detect any possible long-term complications.
Wereport here to emphasize the necessity of official establishment of Thai stem cell donor registry
that  meets international standard and qualification, in order to facilitate procurement of marrow or
peripheral  blood stem cell donation from volunteers, whereas the demand for allogeneic transplant
in  Thai patients are increasing every moment.
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Abstract
Unrelated Bone Marrow Transplantation:
Ramathibodi Hospital Experience

Suradej Hogneng, Wasana Jaratwachirakul, Phongjan Hathirat,
Ampaiwan Chuansumrit, Artit Ungkanont, Saengsuree Jootar,
and  Parttraporn Isarangkura
Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Bangkok, Thailand

Between September 2000 and December 2001, we perform unrelated bone marrow transplant in
6  patients.  All these patients receive stem cell grafts from HLA matched donors.  This HLA typing
is confirmed by high resolution SSOP.  The median age of these transplant patients is 7 year (range;
2 year to 16 year).  Four of these have thalassemia, 1 has 1st CR AML, and 1 has 2nd CR Philadelphia
ALL.  The conditioning regimen is busulfan, and cyclophosphamide for thalassemia patients, and
cyclophosphamide,  Ara-C, and TBI for leukemia patients.  All patients receive ATG for conditioning
regimen  as well.  All patients have neutrophil engraftment at median of day+ 13 and platelet engraft-
ment  at median of day+ 70.   Acute GVHD grade I-II occurs in 5 patients and grade III-IV 1 patient.
Chronic GVHD (limited) occurs in 1 patient.   Four of 6 patients are still alive and free of disease.
Onepatient has mixed chimerism and one died of GVHD and sepsis.
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Abstract
Favorable Outcome of Stem Cell Transplantation in
Thalassemia at Ramathibodi Hospital

Suradej Hongeng, Bunchoo Pongtanakul, Samart Pakakasama, Ampaiwan Chuansumrit,
Artit Ungkanont, Saengsuree Jootar, Parttraporn Isarangkura, and  Phongjan Hathirat
Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

Between 1989 and 2001, 20 thalassemia patients underwent allogeneic stem cell transplantation
at Ramathibodi Hospital.  Fifteen patients had   β-thalassemia/hemoglobin E  disease and 5 patients
had   β-thalassemia  major.  Median age at transplant was 7 year old (range 3 to 16 year old).  Sixteen
patients received either bone marrow or peripheral blood stem cells.  Four patients received cord
blood  stem cells.  Of those 16 patients who received either bone marrow or peripheral blood stem
cells,  4 patients received HLA matched unrelated bone marrow transplant, 2 patients received 1
antigen mismatched sibling peripheral blood stem cell transplant, 1 patient received nonmyeloablative
matched sibling peripheral blood stem cell transplant, and 9 patients received HLA matched sibling
either  bone marrow or peripheral blood stem cell transplant.  Of those 4 patients who received cord
blood stem cells, 1 patient had 2 antigen mismatched.  Overall survival rate is 95% and event free
survival  rate is 85%.  One patient has mixed stable chimerism (donor chimerism 30%).
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Abstract
Non-myeloablative Stem Cell Transplantation
at Ramathibodi Hospital, Current Status

Ungkanont A, Hong-Eng S, Jootar S, and  Chaisiripoomkere W
Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Bangkok, Thailand

Stem cell transplantation using non-myeloablative or reduced intensity conditioning regimen at
Ramathiboid  Hospital are reported.  Currently 12 patients age ranged from 2 to 55 years have under-
gone  transplantation using such regimen.  Indications for transplantation included ALL, ANLL, thalas-
semia,  Hodgkin’s disease.  Cyclosporin or tacrolimus plus mycophenolate mofetil were used for
immunosuppression.   Myelosuppression were observed to be significantly less comparing to using
conventional  regimen.  Acute GVHD and other regimen related toxicities were also reduced, leading
to easier supportive care during immediate post transplatation period.  However, chronic GVHD and
disease relapse remain our current problems.  In order to achieve better outcome, refining the
regimen, cell doses and immunosuppression according to each patient’s status needs to be further
investigated.
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Abstract
CHOP Plus ESHAP and Mabtherafor High-Intermediate and
High-Risk Aggressive Non-Hodgkin’s Lymphoma:
A Preliminary Report

Tanin Intragumtornchai, Ponlapat Rotnakkarin, and  Pranee Sutcharitchan
Division of Hematology, Department of Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

Background:  With standard doxorubicin-based combination chemotherapy, the outcome of aggres-
sive  non-Hodgkin’s lymphoma (NHL) patients identified as “high” and “high-intermediate” risk groups
according  to the international prognostic index (IPI) is still unsatisfactory.   The complete remission
(CR)  rate was 44-55% and five-year survival was achieved in only 26-43% of the patients.  Conceiv-
ably,  more innovative therapy is required to improve the survival of the patients.
Intervention:  The eligibility  criteria were patients newly diagnosed with diffuse large  cell/
immunoblastic  B  cell lymphoma,  “high” and “high-intermediate” risk groups.  The treatment consisted
of 7 courses of chemotherapy  given 21 days apart.    Mabthera 375 mg/m2 was given on day 1 of
cycle 1-6 and on day 21, 28  of cycle 7.   Standard CHOP was given on day 3 of cycle 1, 3, 5 and
ESHAP was administered on day  3 of cycle 2, 4, 6 and day 1 of cycle 7.
Results:  Between January 1999-December 2001, 30 consecutive  patients entered the study.  Fifty
percent of the patients were high-risk and 50% were high -intermediate.   The median age was 42
years (range, 16-65).  Ninety-seven percent of the patients   had stage III/IV, 49% had poor
performance status (ECOG 2-4) and 100% elevated serum LDH. Of  the evaluable 24 patients
(completed therapy or had shown outcome), CR was achieved in 67%, six patients (25%) had
progressive disease (2 in the CNS).   One patient died from uncontrolled infection.  With the current
median follow-up time (11 months), the projected 3-year overall and progressive disease-free survival
were 57% and 36%, respectively.   Of the 16 patients obtaining CR, none had relapsed.
Conclusion: In spite of a preliminary result, the corporate regimen of CHOP/ESHAP/ Mabthera
improves outcome for patients with newly diagnosed poor-prognosis aggressive NHL.   The rates of
CR, OS and DFS were superior to conventional CHOP therapy.
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Abstract
Spontaneous Regression and Tumor Lysis Syndrome in  HIV-
Associated Lymphoblastic Lymphoma without Antiretroviral
Therapy : Case Report and Review Literature

Rujirojindakul P, Thamprasit T, Lekhakula A, Dandacha P*,and   Wangsiripaisan A*
Division of Hematology, **Division of Nephrology, Department of Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University

Spontaneous regression in high-grade malignant non-Hodgkin’s lymphoma is rare.   We report on
a  26-year-old asymptomatic HIV patient presenting with acute renal failure and pulmonary hemor-
rhage  from severe thrombocytopenia.   He improved with only supportive treatment.   Thereafter, he
developed cervical lymphadenopathy, which a biopsy revealed to be lymphoblastic-type malignant
lymphoma, and he suffered from spontaneous tumor lysis syndrome and generalized tonic-clonic
seizure.   Spontaneous regression occurred again.   Review of literature as well as proposed mecha-
nisms  of spontaneous regression in non-Hodgkin’s lymphoma are discussed in this report.



403บทคดัยอ

วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่11 ฉบบัที ่4 ตลุาคม-ธนัวาคม 2544

บทคัดยอ
การ รักษา Acute Promyelocytic Leukemia (APL) ดวย
Arsenic Trioxide : รายงาน ผูปวย ราย แรก ใน ประเทศ ไทย

สกุจิ บรรจง กจิ, พรีะพล วอง, ฉนัทนา บญุ รอด, พล ภทัร โรจน นครนิทร,และ   ธานนิทรอนิทรกาํธร ชยั
สาขา วิชา โลหิต วิทยา ภาควิชา อายุรศาสตร โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ

APL เปน AML ที ่ม ีลกัษณะ จาํเพาะ แตก ตาง จาก AML FAB subtype ชนดิ อืน่ ๆ  กลาว คอื เกดิ จาก balanced
translocation  ระหวาง chromosome คู ที่ 15 และ 17 [t (15;17) และ ถา รกัษา ดวย เคม ีบาํบดั เหมอืน กบั subtype
อืน่ ๆ  มกั จะ เกดิ ภาวะ disseminated intravascular coagulation (DIC) และ ม ีอตัรา ตาย สงู all-trans retinoic acid
(ATRA) เปน differentiating agent ซึง่ สามารถ นาํ มา ใช รกัษา ผูปวย APL ทาํให เกดิ remission โดย ไม เกดิ DIC
ปญหา คอื ยา นี ้ยงั ไม ม ีจาํหนาย ใน ประเทศ ไทย และ ถงึ แม จะ ม ีจาํหนาย ใน อนาคต ราคา ก ็จะ แพง มาก ใน ระยะ หลงั นี ้ม ีรายงาน
การ ใช arsenic trioxide (As2O3) ซึง่ เปน differentiating agent อกี ตวั หนึง่ มา ใช ใน APL ไดผล ดี ยา นี ้สามารถ หา
ซือ้ ได จาก โรงงาน และ นาํ มา เตรยีม ได โดย เภสชักร ใน โรงพยาบาล นอก จาก นี ้ยงั ม ีราคา ถกู มาก เมือ่ เทยีบ กบั ATRA  ผูปวย
หญิง อายุ 52 ป รับ ไว ใน โรงพยาบาล ดวย เรื่อง ไข และ เลือด ออก การ ตรวจ ไข กระดูก ดวย กลอง จุลทรรศน และ flow
cytometry เขา ได กับ APL karyotypic study พบ trisomy 8 และ พบ t (15;17) โดย fluoresent in sita
hybridization (FISH) การ ตรวจ การ แขง็ ตวั ของ เลอืด เขา ได กบั ภาวะ DIC   ผูปวย ไดรบั การ รกัษา ดวย As2O3 0.16มก/
กก./ วนั เปน เวลา 6 สปัดาห ภาวะ DIC คอย ๆ  ดขีึน้ และ ผูปวย เขา สู ภาวะ complete remissionจาการ ตรวจ ไข กระดกู
ที่ 4 สปัดาห หลงั รกัษา แต ยงั สามารถ ตรวจ พบ t (15;17) ได โดย FISH ไม พบ ผล ขาง เคยีง ของ As2O3 ใน ผูปวย ราย นี้
ผูปวย ขณะ นี ้ไดรบั consolidation ดวย Adriamycin 1 ครัง้ ยงั อยู ใน remission และ วาง แผน จะ ให ตอ อกี 2 ครัง้
สรุป:  As2O3 เปน ยา ที ่รกัษา APL ไดผล ดี ม ีราคา ถกู นา จะ ม ีการ ศกึษา เพือ่ นาํ มา ใช มาก ขึน้ ใน ประเทศ ไทย
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Abstract
Successful Treatment of Refractory Autoimmune Hemolytic
Anemia in a Post Unrelated Bone Marrow Transplant
Pediatric Patient with Rituximab

Suradej Hongeng, Pimpan Tardtong, Surapon Worapongpaiboon,
Artit Ungkanont,and   Saengsuree Jootar
Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

A 37-month-old Thai boy who had   β-thalassemia major underwent unrelated T cell-nondepleted
bone  marrow  transplantation.  His course of transplant was uneventful with full donor engrafument.
On day 180 post-transplant, the child was hospitalized due to immediate onset of pallor and listless-
ness.   Physical examination was unremarkable with the exception of pallor and jaundice.   The child
did not present either spleen  or liver enlargement.   Full blood count at admission showed
haemoglobin 6.7 g/dL, with reticulocyte count  35 x  109/L and normal white blood cell and platelet
counts.   Total and unconjugated bilirubin levels were  increased (2.4 mg/dL and 1.6 mg/dL,
respectively), lactate dehydrogenase (LDH) was 400 U/L. direct and  indirect Coombs tests were
positive (direct Coombs test: ++++, indirect Coombs test: +).   Antibody identification  was anti E
(IgG) and cold autoantibody (IgM).   Evaluation of the blood film revealed the presence  of spherocytes
and autoagglutination.   A blood count performed one week earlier had shown normal haemoglobin
(10/g/dL).   Bone marrow aspiration showed erythroid hyperplasia.   Then, the child was treated   with
methylprednisolone (2 mg/kg/ d) and intravenous immunoglobulin (2 g/kg).  Due to steadily
decreasing hemoglobin  level on day 3 of admission, the child was transfused and the of methylpred-
nisolone  was increased  to 5 mg/kg/d.  During first week of admission, his haemoglobin levels were
unsteady,  reticulocyts  count was increased to 220 x 109/L, and serum unconjugated bilirubin was
increased  to 5.6 mg/dL.   We decided to give him rituximab 375 mg/m2 as a 4-hour infusion, once
weekly  for a total of 2 doses.   The drug  was well tolerated and the child did not present any adverse
reaction  or side effects.   Haemolysis was noted to be decreased during 3 months of observation after
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treatment  (haemoglobin 10 g/dL, reticulocyte count 40 x 109/L, unconjugated bilirubin 0.6 mg/dL,
LDH 250 U/L).   The percentage of CD19+ and CD20+ cells  had dropped from the pretreatment values
of 23.5% and 6.4%, respectively, to valued less than 1% for both  antigens 2 weeks after second in-
fusion.   The corticosteroid for this child was tapered off and discontinued  in one month after the
second infusion. During observation period, the child did not develop any significant  infectious com-
plication.   In conclusion, even though a longer follow-up is required to assess the long-term efficacy
of this treatment, this case provides a basis for future prospective trials aimed at defining the role
of rituximab for antibody-mediated haematologic disorders especially in post stem cell transplant
setting.
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Abstract
Primary Lymphoma of the Pituitary: A Case Report

Tanin Intragumtornchai, and  Pongsak Wannagrairot
Department of Medicine, Department of Pathology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

Pituitary adenomas are the most common cause of a mass in the sella, accounting for up to 10-
15%  of intracranial neoplasms.  Lymphomas originating in the parasellar region have been
anecdoctically  reported to be among the most unusual causes of sellar masses.   The total number
of apparently  primary pituitary lymphoma reported in the literature so far is 14 cases.  A Thai male
patient,  aged 44 years, presented with retroorbital dull aching pain for 1 month.   Two weeks prior
to  admission, he had headache, increasing retroorbital pain, paresthesia in the upper face and diplo-
pia .  Physical examination revealed bilateral cranial nerve III and V (V I, V II branch) palsy.   Visual
acuity  was diminished bilaterally.   MRI of the brain revealed a 1.5 x 2.5 x 4 cm heterogeneously
enhancing, lobulated contour mass within sella and parasellar region.   Encasement of cavernous
portion of bilateral internal carotid arteries was also seen.   The patient developed polyuria and
endocrinological work up showed central diabetes insipidus with panhypopituitarism.  Transphenoi-
dal  surgery revealed a highly vascularized, pinkish sellar tumor.   Pathological exam revealed diffuse
large  B-cell lymphoma.   The patient showed seronegative for HIV exposure.   Complete evaluation
showed  no extracranial lymphoma.   The patient responded satisfactory (clinically and follow up
imaging study) to combined chemoradiotherapy (high dose methotrexate, cytarabine and local radia-
tion).


