
)56پیدر(پی4شماره/17دوره/1394زمستان/گرگانپزشکیعلومدانشگاهعلمیمجله/16

20تا16صفحات

تحقیقی

نوزادیتنفسیینارسابريریتاخترمپرهبارداريدربتامتازوناثر
4يجعفرمیمردکتر،3یکانیبارآمنهدکتر،2*موحددهیفردکتر،1يدجوادیسیحاجالساداتعزتدکتر

، قزوین، ایران.نیقزویپزشکعلومهدانشگا،مانیزاوزنانگروه،اریدانش- 2.، قزوین، ایراننیقزویپزشکعلومدانشگاه،مانیزاوزنانگروه،اریاستاد- 1
، قزوین، ایران.نیقزویپزشکعلوماهدانشگ،مانیزاوزنانیتخصصاریدست-4.، قزوین، ایراننیقزویپزشکعلومهدانشگا،یاجتماعیپزشکگروه،اریدانش- 3

 ________________________________ _____________________________
چکیده
ـ ییتنفسیینارسا:هدفوزمینه ـ مطالعـات هرچنـد اسـت. نـارس نـوزادان يریـو مشـکالت تـرین مهـم ازیک ـ یمختلف یاثربخش

مـورد هنـوز ،34هفتهازباالتريهايبارداردرمداخالتایناثریولاند؛دادهنشانراهفته34ازکمتربارداريسنیندرکورتیکواستروئید
متولـد نـوزادان یتنفسیینارساازيپیشگیردرياردارب36تا34يهاهفتهیطیتزریقبتامتازوناثرتعیینمنظوربهمطالعهایناست.بحث
شد.انجامشده

70گروهدودرهفته34-36يباردارسنباترمپرهزایمانخطرمعرضدرزن140سوکوردویبالینیکارآزمایینادر:بررسیروش
)نیسـال نرمـال کننـده افتیدر(کنترلگروهوساعت)12فاصلهبایعضالندوزدودرگرمیلیم12بتامتازونکنندهافتیدر(مداخلهينفر

ـ ويهـا مراقبتبخشدرنوزادانيبستربهنیاز،یتنفسزجرسندرمبهابتالنوزاد،وزنوجنسشاملنیازمورداطالعاتگرفتند.قرار وژهی
گردید.يآورجمعیتنفستیحمابهازین

مداخلـه گروهدرصد)5/12(نوزاد9دریتنفسزجرسندرمنشد.مشاهدهگروهدوننوزاداجنسووزندريداریمعنتفاوت:هاهیافت
ـ تیحمابهازیننظرازنیهمچننداشتند.يداریمعنيآماراختالفکهشدمشاهدهکنترلگروهدرصد)22(نوزاد16و دريبسـتر ویتنفس

شتند.ندايداریمعنيآماراختالفهمبامطالعهموردگروهدوNICUبخش
ازيریجلـوگ بـر ياثريباردار34-36يهاهفتهدرساعت12فاصلهبهدوز2درگرمیمیل12مقداربهبتامتازونتزریق:گیرينتیجه

شت.نداترمپرهنوزاداندریتنفسیینارسابروز
ترمپرهيباردار،زودرسزایمان،بتامتازون،نوزادیتنفسزجرسندرم:هاواژهکلید

 ________________________________ _____________________________
drmovahed@yahoo.comالکترونیکیپست،موحددهیفردکتر:مسؤولنویسنده*

33242661نمابر،028-33236375تلفن،کوثرمارستانیبکوثر،کوچه،یطالقانابانیخن،یقزو:ینشان
30/3/94:مقالهپذیرش،12/3/94:نهاییاصالح،4/5/93:مقالهوصول

مقدمه
ریـ مومـرگ وعـوارض جادیامهمعللازیکیزودرسمانیزا

14زودرسنمـا یزاازحاصـل نـوزادان تولدزانیماست.نوزاداندر
هفتـه نیبـ شـده متولدنوزاد.)1(شودیمزدهنیتخمسالدردرصد

lateگروهدربارداري36تا34 pretermازقبـل شدهمتولدنوزادو
earlyگــروهدر34هفتـه  pretermنــوزادانشــود.یمـ يبنــدمیتقســ
ــهنســبتتــرمپــره ــرمنــوزادانب ،يزرد،یســمیپوگلیهمعــرضدرت
هستندیتنفساختالالتهمهازشتریبوبدنحرارتدرجهيداریناپا

مقابـل دردرصـد 29ترمهپرنوزاداندریتنفساختالالتوعیش.)2(
مـرتبط هـا هیـ ربـودن نـارس بااغلبوبودهترمنوزاداندردرصد4

،ينـوزاد يگـذرا پنـه یتاکشاملیتنفساختالالتنیترعیشااست.
ــرســندرم ــزج respiratory)یتنفس distress syndrome: RDS)

ایـ رخوارانیشـ یتنفسـ زجرمسندر).3(استیپنومونورخوارانیش

بـا کهاستنارسنوزاداندریتنفسسندرمکیالنیهغشاءيماریب
مشــخصهــاهیــريســاختاریارســنوســورفاکتانتدیــتولدرنقــص

.دهـد یمـ لیتشـک راناتـال پرهيهامرگدرصد44علتوگرددیم
بخـش .)4(داردمعکـوس نسـبت يبـاردار سـن بـا يماریبنیابروز

بـه وگـردد یمـ دیـ توليبـاردار 30هفتـه ازپسسورفاکتانتعمده
بـه هفتـه 28ازکمتـر يبـاردار نیسندريماریبنیابروزعلتنیهم
کـاهش زانیـ منیـ ايباردارسنشیافزاباورسدیمدرصد80-60
ــوزاداندر.ابــدییمــ ــابــروزهفتــه32-36تــرمپــرهن ــهيمــاریبنی ب

).5(رسدیمدرصد30-15
اسـتفاده شاملالنیهغشايماریبایRDSازرانهیشگیپمداخالت

ازاسـتفاده اسـت. مـان یزاانـداختن قیـ تعوبهودیکواستروئیکورتاز
ــونکور ــانیزادرت ــام ــوعزودرسيه ــوارضوق ــع ــارایتنفس ت

.دهـــدیمــ کــاهش درصــد 40تـــاراریــ مومــرگ ودرصــد 50
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وسـورفاکتانت بـه وابسـته يهـا نیپـروتئ دیـ تولبادهایکوئیگلوکورت
راسالمتيهانهیهزوRDSشدتوبروزدهایپیفسفولسنتزشیافزا

يهـا مـان یزادريریشـگ یپمـداخالت یاثربخش).6(دهدیمکاهش
ازاســــتفادهودهیرســــاثبــــاتبــــههفتــــه34ازکمتــــرزودرس

نیسندرزودرسمانیزاخطرمعرضدرزناندردهایکوئیگلوکورت
زیتجـو مطالعاتازیبرخدر).7(تاسشدههیوصتهفته34ازکمتر

بـه ازیـ نوRDSکـاهش موجـب يبـاردار 34-36هفتـه درکورتون
نـه یهزویدسترسـ کـه ازآنجـا اسـت. دهشتولدازبعدسورفاکتانت

ــورفاکتانت ــراسـ ــارانیبيبـ ــکلمـ ــرمشـ ــتنیآفـ ــو؛اسـ زیتجـ
همـراه مـاران یبنیـ ادرنـه یهزکاهشباتواندیمدیکوئیگلوکوکورت

یطـ مـداخالت نیـ ااثـر مـورد دریانـدک مطالعاتکنیل).8(باشد
معـرض درتوانندیمکهزین34-36هايهفتهبارداريسنبامانیزا

سـن نیـ ادردیکواسـتروئ یکورتاثـر واستدسترسدرباشند؛خطر
کــالج،الیــرویدرمــانراهنمــايدرت.اســبحــثمــوردهنــوز
ــم ــگمیتص ــورددرريی ــتفادهم ــازونازاس ــادربتامت ــننی ــهنیس ب

اثـر نیـی تعمنظـور بـه مطالعـه نیا).9(استشدهواگذارنیمتخصص
ــازون ــیتزربتامت ــهدریق ــ34-36هــايهفت ازريیشــگیپدرارداريب

د.شانجامشدهمتولدنوزادانیتنفسیینارسا
یبررسروش

بـاردار زن140رويسـوکور دویتصـادف ینیبالییکارآزمانیا
روشبــهنیقــزوکــوثریدرمــانیآموزشــمرکــزبــهکننــدهمراجعــه

1392-93يهاسالیطهدفبریمبتنایآسانیتصادفيریگنمونه
شد.انجام
شـماره بـا رانیـ اینیبـال يهاییکارآزماثبتمرکزدرلعهمطانیا

2N2014102919037IRCTاست.شدهثبت
خــتمداوطلــببــاردارزنــانهمــهشــاملمطالعــهبــهوروداریــمع
شـامل مطالعهبهورودعدماریمعبود.36تا34يهاهفتهرديباردار

ازقبـل انمـ یزا،ینیجنهايناهنجاريابت،ید،37هفتهزابعدمانیزا
د.بودوقلوهاييبارداروبتامتازوندوزدوافتیدر

یپزشـک علـوم دانشـگاه اخـالق تـه یکمبیوتصـ بامداخلهانجام
درمـان نحـوه مـورد درالزمیآگـاه واطالعـات .شـد انجامنیقزو

همـه بـه نـوزادان تیوضـع بعـدي هـاي ريیگیپودیکواستروئیکورت
بـه ورودبـراي آگاهانـه تیرضاودیگردارائههمسرانشانومادران
د.شگرفتهآنانازمطالعه

مداخلهوکنترلگروهدوبهیبلوکیتصادفروشبامادرانهمه
یسـهام ياروسـاز دشرکت(بتامتازونمداخلهگروهبهشدند.میتقس

گـروه بهوساعت12فاصلهبهدوز2درگرمیلیم12)بروجردعام،
.شدقیتزرفواصلهمانباونیسالنرمالحجمهمانبهزینکنترل

سـن مـان، یزاتعـداد سـن، شـامل مـادر کیـ دموگرافمشخصات
جـنس، نظـر ازنـوزاد تیعوضـ زیـ نتولـد ازپـس شـد. ثبتيباردار
یتنفسـ زجرسندرممیعالنظرازنوزادان.دیدگرثبتوزنوآپگار
د.گرفتنـ قـرار نـوزادان تخصـص فوقپزشکتیزیوویبررسمورد

رتراکشنشاملیمیعالوجودبراساسیتنفسزجرندرمسصیختش
نـگ یگرانتهمـراه پنـه یتـاک وینیبهايپرهپرشاي،دندهنیبوریز

نمــاي،)مرکــزيایــویطــیمحانوزیســبــدونایــهمــراه(نالــه،
کیکالسـ نمايوکوندوالریرتالگويشاملمشخصکیولوژیراد

Groundنمايهمراهبههیردوهردرماتشهیش - Glassریسـا ردو
Airبازینویستنفسترسیدعلل Bronchogramپزشکدییتامورد
شد.انجامنوزادانتخصصفوق
هايمراقبتبخشدربستريبهازینشاملمطالعهیفرعامدهايیپ

درویابیـ ارزیتنفسـ هـاي تیـ حمابـه ازیـ نوNICU)(نوزادانژهیو
د.شثبتپرسشنامه

يهـا آزمـون وSPSS-15يرآمـا فـزار انـرم ازاسـتفاده بـا هاداده
یتـ آزمـون وشـده بنـدي گـروه هـاي دادهايربشریفواسکوئريکا

ازکمتـر يداریمعنـ سطحبایکميرهایمتغبرايیتنیومنومستقل
شدند.لیتحلوهیتجز05/0
هاافتهی

آمـده کیـ جـدول درنوزادانومادرانکیدموگرافمشخصات
يهـا گـروه مـان یزاتعدادوبارداريسنان،مادرسننیانگیماست.

نداشتند.يداریمعنيآماراختالفکنترلومداخله
گـروه وگـرم 2586±7/357مداخلهگروهنوزادانوزننیانگیم

ــرل ــودگــرم1/2440±425کنت ــاراخــتالفکــهب ــيآم يداریمعن
شـتر یبپسرنوزادانتعدادگروهدوهردر.ک)ی(جدولنشدمشاهده

نـوزاد تیجنسـ نظـر ازگـروه دونیبـ یولـ )؛>05/0P(بـود دختراز
ازگـروه دونیبـ نیهمچننداشت.وجوديداریمعنيآماراختالف

يداریمعنـ يآمـار تفـاوت نـوزادان پـنجم واولقهیدقآپگارلحاظ
).2(جدولنشدافتی

دریتنفسـ زجـر زانیمتولدازبعدشدهجادیايامدهایپمورددر
کنترلومداخلههايگروهآپگارونوزادوزنبارداري،سنمادر،سنمعیارانحرافومیانگین:1جدول

p-valueنفر)70(کنترلگروهنفر)70(مداخلهگروهریمتغ

305/0±291/11±8/9)سال(مادرسن
07/356/0±3488/0±7/0(هفته)بارداريسن

1/244006/0±2586425±7/357(گرم)نوزادوزن
5/82/0±7/878/0±56/0اولدقیقهآپگار
6/956/0±7/961/0±56/0پنجمدقیقهآپگار

ساعت12فاصلهباعضالنیدوزدودرگرممیلی12بتامتازونکنندهدریافت:مداخلهگروهمادران
سالیننرمالکنندهدریافت:کنترلگروهنمادرا



نوزادیتنفسیینارسابريریتاخترمپرهبارداريدربتامتازوناثر/18

)56پیدر(پی4شماره/17دوره/1394زمستان/گرگانپزشکیعلومدانشگاهعلمیمجله

بـا کـه بـود درصـد 22کنتـرل گـروه درودرصـد 12داخلهمگروه
نیـ اکنتـرل، گـروه دریتنفسـ زجـر مـوارد تعدادبودنشتریبوجود

تولـد ازبعـد کهینوزاداندرصدنبود.داریمعنيآمارنظرازتفاوت
گـروه در؛کردنـد دایـ پیتنفسـ تیـ حمابـه ازینیتنفسزجرلیدلبه

نیـ اکـه بـود درصـد 5/35رلکنتـ گـروه درودرصد5/28مداخله
بهبـود نـوزادان یدرمـان اقداماتانجامباونبودداریمعنزیناختالف

ازدرصـد) 4(نـوزاد 3تنهـا شـدند. يبسـتر يعـاد بخشدروافتندی
زانیـ منیاکهشدنديبسترژهیويهامراقبتبخشدرمداخلهگروه

يدارینـ معيآمـار تفاوتکهبوددرصد)11(نفر8کنترلگروهدر
).3(جدولنداشت
بحث

بـارداري سـن دربتامتـازون تجویزحاضرمطالعهنتایجبهتوجهبا
نـوزادان درتنفسینارساییبروزازجلوگیريبراثريهفته36تا34

ــره ــرمپ ــتت ــازونداش ــهنی ــتب ــیحمای ــتريوتنفس ــشدربس بخ
نداد.کاهشراویژههايمراقبت
ــهدر ــوCrowleyمطالعـ ــیم24زیتجـ ــرمیلـ ــازونگـ ــبتامتـ ایـ

درزن700بـه زونیدروکورتیهگرمدوایدگزامتازونگرمیلیم24
کـاهش بازودرسمانیزاخطرمعرضدرمختلفیدرمانمرکز18

یبطنـ داخليزیخونرویتنفسزجرسندرمته،یمورتالدرتوجهقابل
نـژاد ونـوزاد جنسبهوابستهدیمفاثراتنیاوبودهمراهنوزاداندر

دیشـا .نـدارد یخـوان هـم مـا مطالعهباقیتحقنیاجینتا).10(نداشت
باشد.حاضرمطالعهدرنمونهحجمتعدادتیمحدودآنعلت

Gyamfi-Bannermanيمرکـز چنـد مطالعهکیدرهمکارانو
،يریتــاختــرمپــرهبــارداريبــابــاردارمــادر5924يروشــدهانجــام

دورهکیـــکننــده افــت یدرداربـــارمــادر 550ازکــرد مشــاهده 
ــهازیــنزانیــم،مــانیزاازقبــلدیکواســتروئیکورت یتنفســتیــحماب

ــوزادان ــدن ــدازبع ــرلگــروهازشــتریبدرصــد)5/11(تول 5/8(کنت

ــد) ــت.درص ــاس ــمنیهمچن ــروززانی ــترسیدب ــس ــهیتنفس ــورب ط
کنترلگروهازباالتردرصد)2/12برابردردرصد1/17(يداریمعن
ویتنفسـ زجـر بروزنیبکنندهمخدوشيرهایمتغکنترلازعدب.بود

ــهازیــن يداریمعنــيآمــارتفــاوتگــروه،دودریتنفســتیــحماب
دوزمـــامطالعـــهریــ نظهـــممطالعـــهنیــ ادر).11(نشـــدمشــاهده 

.بودمشابهشدهمصرفدیکواستروئیکورت
متولــدنــوزاد1078يروکــهناهمکــاروVentoliniمطالعــهدر

دیکواسـتروئ یکورتبـاردار مـادر 574شـد؛ انجـام ههفتـ 34-36شده
نوزاد118کهبودندنکردهمصرفییدارونفر470وکردهافتیدر

گـروه از.کردنـد دایـ پژهیـ ويهـا مراقبـت بخـش دريبسـتر بـه ازین
دچـار درصـد) 4/24(نـوزاد 140دیکواسـتروئ یکورتکنندهافتیدر

دچـار درصـد) 3/81(نوزاد382کنترلگروهازویتنفساختالالت
زانیمنیهمچنبود.داریمعناختالفنیاکهشدندیتنفساختالالت

RDS5/35(نـوزاد 167ومداخلـه گـروه درصد)5/7(نوزاد43در
نیـ اجینتا).12(شدمشاهدهيداریمعنطوربهکنترلگروهدرصد)
یتنفسـ زجـر انزیـ ممامطالعهدر.نداردیخوانهممامطالعهبامطالعه

کــهبــوددرصــد22کنتــرلگــروهدرودرصــد12درمــانگــروهدر
p-valueزانیمامانداشتند؛يداریمعناختالفيآمارنظرازاگرچه

دونیبيدرصد10تفاوتبهتوجهباوبودشدنداریمعنبهکینزد
گریدتفاوتباشد.تیاهمحائزتواندیمینیبالنظرازافتهینیاگروه

کـو یکورتزیتجـو زمـان دراخـتالف علتبهتواندیممطالعهدونیا
زیتجــو)12(همکـاران وVentoliniمطالعـه درکــهباشـد دیاسـتروئ 

مـا مطالعـه دروبـود يبـاردار هفتـه 34تـا 24بـارداري سندردارو
.بودهفته36تا34بارداريسندرداروزیتجو

يرودوسـوکور ینیبـال ییکارآزماکیدرهمکارانويمنصور
هفته36تا35بارداريسنباترمپرهمانیزاخطرمعرضدرزن200
دریعضـالن گـرم یلـ یم12مقـدار بـه بتامتـازون زیتجوکهدادنشان

کنترلومداخلهيهاگروهمانیزاتعدادونوزادتیجنسیفراوان:2جدول
نفر)70(مداخلهگروهریمتغ

(درصد)تعداد
نفر)70(کنترلگروه

p-value(درصد)تعداد

1/0)33(23)67(47پسرتیجنس )46(32)54(38دختر
3/0)7/55(39)5/48(34پارینولمانیزاتعداد )2/44(31)4/51(36پاریمولت

ساعت12فاصلهباعضالنیدوزدودرگرممیلی12بتامتازونکنندهدریافت:مداخلهگروهمادران
سالیننرمالکنندهدریافت:کنترلگروهمادران

بتامتازونکنندهدریافتمادراننوزادانیتنفستیحماوNICUدريبستر،یتنفسزجريامدهایپسهیمقا:3جدول
سالیننرمالکنندهدریافتمادراننوزادانوساعت12فاصلهباعضالنیدوزدودرگرممیلی12

نفر)70(مداخلهگروهریمتغ
(درصد)تعداد

نفر)70(کنترلگروه
(درصد)تعداد

p-value

06/0)22(16)12(9یتنفسزجر
NICU3)4(8)11(69/0دريبستر

58/0)5/35(25)5/28(20یتنفستیحما



19/انهمکارويدجوادیسیحاجالساداتعزتدکتر

)56پیدر(پی4شماره/17دوره/1394زمستان/گرگانپزشکیعلومدانشگاهعلمیمجله

گـروه دریتنفسـ زجـر کـاهش باعـث سـاعت 24فاصـله بهدوزدو
بخـش دريبسـتر ویتنفستیحمابهازیننیهمچنگردد.یممداخله
فواصـل کـه نیـ اوجـود بـا ).13(ابـد ییمـ کاهشژهیويهامراقبت

انتظـار، برخالفیول؛بودکمترمامطالعهدربتامتازونزیتجویزمان
ــرات ــازوناث ــهدریتنفســزجــرکــاهشدربتامت ويمنصــورمطالع

داروسـم یمتابولدرتفاوتآنعلتدیشاکهبودبهتر)13(همکاران
باشد.مختلفییایجغرافمناطقدر

بـارداري سنباباردارمادرانيروهمکارانويرینمطالعهجیتان
یواضـح طـور بهیتنفسیینارسازانیمکهدادنشانهفته37ازکمتر

گـروه ازکمتـر درصـد) 6/18(دگزامتازونکنندهافتیدرگروهدر
دردرصـد 7/5(تهیمورتالزانیمنیهمچناست.درصد)9/35(کنترل
9/12(ژهیــويهـا مراقبــتبخـش دريســتربودرصـد) 8/14مقابـل 
قابـل طـور بـه مطالعـه مـورد گروهدردرصد)1/21مقابلدردرصد
مـا مطالعـه بـا مطالعـه نیـ ا).14(اسـت کنترلگروهازکمتریتوجه

درشـده متولـد نـوزادان باالترسنآنعلتدیشا.نداشتیخوانهم
باشد.یرفمصدیکواستروئیکورتنوعدرتفاوتایومطالعهنیا

بـا بـاردار زن320يروشـده انجامهمکارانوPortoمطالعهدر
افــتی(دردرمــانگــروهدرنفـر 163هفتــه،36تــا34بــارداريسـن 

نفـر 157و)یمتوالدوزدودریعضالنبتامتازونگرمیلیم12کننده

گروهدریتنفسسترسیدسندرمزانیم.گرفتندقرارکنترلگروهدر
پنـه یتـاک زانیـ مونییپـا يداریرمعنیغطوربهکنترلهگروودرمان
دردرصـد 24(بـود بـاال يداریرمعنیغطوربهگروهدوهردرگذرا
بود.درصد20گروههردریتنفستیحمابهازیندرصد).22مقابل
یکلـ جـه ینتنشـد. مشـاهده گـروه دوناتـال پرهیتیدیموربدریتفاوت

بتامتــازونبــادرمــانگــروهدریســتنفمشــکالتکــاهشازمطالعــه
).15(نکردتیحما

گیرينتیجه
ــا ــاجینت ــهنی ــانمطالع ــهدادنش ــوک ــازونزیتج ــهبتامت ــمب زانی

34-36يهـا هفتـه درسـاعت 12فاصـله بـه دوزدودرگرمیلیم12
.نداردنوزادانیتنفسزجرسندرمازيریشگیپدرياثريباردار

قدردانیوتشکر
درجـه اخـذ يبـرا يجعفـر میمردکترنامهپایانحاصلمقالهنیا
علـوم دانشـگاه یپزشـک دانشکدهازمانیزاوزنانرشتهدرياریدست

علـوم دانشگاهیپژوهشمعاونتیمالتیحماباوبودنیقزویپزشک
محترممعاونتهمکاريازلهیوسنیبدد.یرسانجامبهنیقزویپزشک

تحقیقـات توسـعه مرکـز ونیقـزو یپزشـک علـوم دانشـگاه یپژوهش
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________________________________________________________________________________________________________________________________

Abstract
Background and Objective: Respiratory failure is one of the most important respiratory problems in
premature infants. Several studies have shown the efficacy of corticosteroids in gestational age less than
34 weeks. This study was done to determine the effect of prenatal betamethasone injection during 34 to
36 weeks of pregnancy on the prevention of newborn respiratory failure.

Methods: This clinical trial study was conducted on 140 women with risk of preterm labor at 34 to 36
weeks of gestational age. Women in interventional group were received betamethasone 12 mg IM (2
doses, 12 hours apart). Women in control group were received the same volume of normal saline. Sex and
birth weight, respiratory distress syndrome, requiring hospitalization in neonatal intensive care units and
require respiratory support were recorded for each newborn.

Results: No significant difference was seen in sex and weight of newborns between two groups. The
precent of newborns with respiratory distress syndrome in the intervention and control groups was 12.5%
and 22%, respectively. This difference was not significant. No significant difference was seen in the need
to respiratory support, hospitalized in the NICU between intervention and control groups.

Conclusion: Adminestration of betamethasone in 36-34 weeks of pregnancy has no effect on the
prevention of respiratory failure in preterm infants.

Keywords: Neonatal respiratory distress syndrome, Betamethasone, Preterm labor
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