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Zbadano  1331 noworodki między 23-42
tygodniem ciąży w okresie 2018-2021r
Wśród grupy badaniej było 321 dzieci
przedwcześnie urodzonych oraz 1010
noworodków donoszonych
Badanie przeprowadzono między 1-7
dobą życia
W momencie badania dzieci karmione
były wyłącznie mlekiem kobiecym  lub
orzymuywały całkowite zywienie
parenteralne

MATERIAŁ

Grasicę mierzono podczas badania
echokardiograficznego w projekcji
trzynaczyniowej (3VV) 
Mierzono szerokośc grasicy (width),
glebokość grasicy (depth) oraz wyliczono
indeks grasiczy (thymic index, TI 3VV)

uzyskane wyniki odniesiono do
urodzeniowej masy ciała, polem
powierzchni ciała wyliczonego wg
formuły Haycoc'a (BSA) oraz tygodnia
ciąży.

       TI 3VV=szerokość x głębokość  

METODY

Badanie echokardiograficzne jest
powszechnym narzędziem diagnostycznym i
screeningowym na Oddziałach
Noworodkowych. Służy do diagnostyki wad
wrodzonych serca oraz  do funkcjonalnej
oceny układu krążenia. 
Projekcja trzynaczyniowa-3VV przedstawia
równoległy układ 3 naczyń: pnia płucnego,
aorty i żyły głównej górnej. W tej projekcji
widoczny również jest miąższ grasicy.

WPROWADZENIE

Mając na uwadze dość częste występowanie wrodzonych noedoborów
odporności oraz fakt, iż wiekszosc z nich nie daje objawów w okresie
noworodkowym, istniej potrzeba stworzenia narzędzia screenigowego do
oceny wielkości grasicy w okresie noworodkowym. Screening ten miałaby na
celu wyodrębnienie dzieci, które powinny pozostać pod obserwacją i zostać
zaszczepione w późniejszym terminie
CEL
Celem badania była analiza wielkości parametrów grasicy uzyskanych
podczas badania echokardiograficznego u noworodków donoszonych i
przedwcześnie urodzonych oraz ich korelacja z urodzeniową masą ciała,
polem powierzchni ciała (BSA) i wiekiem ciążowym.

 

Wykazano korelację szerokości i głębokość grasicy oraz TI 3VV z
urodzeniową masa ciała noworodka, BSA oraz jego wiekiem
ciążowym. 
Najsilniejsza korelacja wystąpiła między TI 3VV i urodzeniową masą
ciała dziecka oraz BSA
Analiza regresji wskazuje, że na wartość TI 3VVwiększy wpływ ma
wymiar głębokości grasicy.

WYNIKI

Wykres 1
 Korelacja pomiędzy wartością TI 3VV i

urodzeniową masą ciała  r=0,529, p<0,05
 
 

Wykres 3
 Korelacja pomiędzy wartością TI 3VV i tygodniem

ciąży r=0,344, p<0,05

Wielkość grasicy u noworodków zwiększa się wraz z zaawansowaniem ciąży oraz zwiększaniem
wymiarów dziecka: masy ciała dziecka oraz BSA. 
Oceny TI 3VV najlepiej dokonywać odnosząc się do urodzeniowej masy ciała dziecka lub BSA. 
Głębokość grasicy ma najsilniejszy wpływ na wartość TI 3VV. 
Głębokość grasicy jako wyłączny parametr może służyć do screeningowej oceny  wielkości
grasicy u noworodków. 

WNIOSKI

Grasica jest narządem limfatycznym, w którym dojrzewają limfocyty T,
uczestniczy w odpowiedzi odpornościowej typu komórkowego.
Hipoplazja lub aplazja grasicy, charakterystyczna dla 22q11.2 deletion
syndrome- DiGeorge syndrome, związana jest z upośledzeniem odporności
typu komórkowego. Jest to jeden z najczęstszych zespołów niedoboru
odporności w populacji (częstość występowania 1/4,500-1/10,000)
W okresie noworodkowym wykonywane jest sczepienie przeciwko gruźlicy.
Jest to szczepionka żywa i jest przeciwskazana u dzieci z niedoborami
odporności.

 

Noworodki z rozpoznaną sinicza wadą serca, cechami dysmorfii w
badaniu fizykalnym lub z rozpoznaną prenatalnie chorobą genetyczną
nie brały udziału w badaniu

W badaniu wykorzystano aparat usg Mindray DC-70X Insight, sonda
sektorowa P10-4E. 

Wykres 2 
Korelacja pomiędzy wartością TI 3VV i wartością

współczynnika BSA r=0,492, p,0,05
 


