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  )مقاله پژوهشي(
 ينيمارستان امام خميدر نوزادان  نارس متولد شده در ب يسترس تنفسيد يفراوان  

  آنان  يدگزامتازون رو ريو تاث اهواز) ره(
  

  **، بهاره بهروز*انيشهبازد ي، ناه۱ *احمد بهروز
  

  دهيچک
از بدو تولد است که  يسترس تنفسيجه  ديه و در نتير ينوزادان نارس، عدم تکامل کاف هاز مشکالت عمد يکي :زمينه و هدف

در  يسترس تنفسيد يفراوان ين مطالعه بررسيهدف از انجام ا .نوزادان  شناخته شده است يسترس تنفسينام سندرم ده ب
 .از آن بود يريش گينوزادان نارس و اثر دگزامتازون در پ

نوزاد نارس بودند که مادران  ۲۳۰جامعه مورد مطالعه، تعداد . گذشته نگر است يفيک مطالعه توصين مطالعه يا :يروش بررس
 ۶۹تعداد . شده بودند ياهواز بستر ينيمارستان امام خميب در ۱۳۸۶و  ۱۳۸۵ يسال ها يمان زودرس طيص زايتشخ آنها با
مورد،  ۱۶۶و ) دوز ۴ساعت و حداکثر  ۱۲گرم هر يليم ۶(بودند ش از تولد تحت درمان با دگزامتازون قرار گرفته يمورد پ

و اثر  يسترس تنفسيق شامل تعداد نوزادان مبتال به دياهداف تحق بر ياطالعات مبتن. افت نکرده بودنديدگزامتازون در
و توسط آزمون  SPSS (17) ج، با استفاده از نرم افزار يسپس نتا. از آن، از پرونده ها استخراج شد يريش گيدگزامتازون در پ

  .ل  قرار گرفتنديه و تحليمورد تجزکاي و ضريب همبستگي پيرسون  مربعهاي 
که  يگروه از و) درصد ۴/۳۰(نفر ۲۱ش از تولد تحت درمان با دگزامتازون قرار گرفته بودند يپ که يگروه از :افته هاي

است  معنادار ينظر آمار ن تفاوت ازيکه ا شدند يسترس تنفسيمبتال به د) درصد ۴۱(نفر ۶۶افت نکرده بودند يدگزامتازون در
)۰۱۲/۰ P= .(  
توان از  ين سندرم، مياز ا يريش گيپ جهتموقع از دگزامتازون ه ح و درمان مناسب و استفاده بيص صحيبا تشخ :يريجه گينت

ن مشکل در منطقه و کشور موثر باشد و ينة کاستن از ايق در زمين تحقيج ايد است نتايام. کاست يمارين بيا يعوارض جد
  .قبل از تولد گنجانده شود يدر مراقبت ها يمارين بياز ا يريش گيمات الزم در جهت پيتصم

  ۳۳۹ -٣۴۴): ۴( ٩ ؛١٣٨٩م ع پ 
  مان زودرسي، زايسترس تنفسيدگزامتازون، سندرم د: د واژگانيکل
  

  

  

____________________  
  شاپور اهواز يجند يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده پزشک ،يار گروه زنان مامائيدانش *

  يکارورز پزشک * *
   Email:ahmadbehrooz@yahoo.com :سنده مسوولينو- ۱

  

  ٨/٤/١٣٨٩:  اعالم قبولي     ۱/٤/١٣٨٩: دريافت مقاله اصالح شده  ٩/۱۲/١٣٨٨ :دريافت مقاله
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  مقدمه 
، يجهانبهداشت سازمان   يشمس ١٣۴٠در سال 

ف نوزادان يتعر يبرا ياريرا به عنوان مع" يسن حاملگ"
مان پره ترم ين سازمان، زايطبق نظر ا. کرد يزودرس معرف

 يهفتگ ٢٠ن پس از يشود که جن ياطالق م يمانيبه زا
متولد  يباردار  يهفتگ ٣٧ ليو قبل از تکم يکامل باردار

رس باشد زود يمانين زايکه حاصل چن ينوزاد ).١(شود
 دهند ير قرار ميرا تحت تأث يات ويح يمشکالت بوده و

)٢.(  
ر يمرگ و م ي، علت اصل)پره ترم(مان زودرس يزا 

ن نوزادان يو ااست شرفته بوده يپ ينوزادان در کشور ها
عوارض کوتاه مدت و  يبرا يشتريب يخطرها در معرض

 يو تکامل ذهن يجسم يبلند مدت، از جمله ناتوان
 .)٣(هستند

 ينوزاد يل عارضه هايمان زودرس به دليزا
جاد مشکل يشود، ا يده ميآن د يکه اغلب در پ يديشد

سترس يسندرم د عوارض عبارتند ازن ياز ا يبرخ. کند يم
س ي، سپسيزمغ يدرون بطن ها يزير، خوننوزادان يتنفس

 يبه مرگ نوزاد منته بعضأکه ) ۴(ت نکروزان يو انتروکول
مادران حاصل از وع آن در نوزادان يدر کل ش .شوند يم
چند قلو، نوزاد  يهفته، حاملگ ٣٧مان کمتراز ي، زايابتيد

ع شده و استرس سرما يمان تسرين، زايحاصل سزار
د يا سفيبروز آن در نوزادان پسر نارس . ابدي يش ميافزا

  ).۴(شتر است يپوستان از همه ب
در  يسترس تنفسيگر، بروز سندرم ديد ياز سو

مزمن و فشار  يهمراه با فشار خون باال يها يحاملگ
، اد مادر به مواد مخدري، اعتيزمان باردار يخون باال

صرف ـک و مـيوتينـآم ياـه ردهـپ يـوالنـط يـارگـپ
  ).۵(ابد ي يمان کاهش ميدها قبل از زايکواستروئيکورت

در  ياديز يشرفت هاي، پسال گذشته ٣٠تا ٢٠يط
ن يدانشمندان چن. جاد شده استيات نوزادان ايزان حيم
 يمراقبت ها اء ويدامات احاند که اق ردهک يريجه گينت

به "هفته  ٢۶ ينيسن جن يد در نوزادان دارايژه بايو
به "هفته  ٢۵ ينينوزادان با سن جن، در "يصورت قطع

در "هفته  ٢۴ينيو در نوزادان با سن جن" يصورت احتمال
 ٢٣مان در يدر مورد زا يرد وليصورت گ" صورت امکان

در واقع زمان . د انجام شودينبا يچ اقداميا کمتر هيهفته 
  .)۶( است يباردار ٣۴تا  ٢۴مان زودرس از هفته يدرمان زا

سترس يوع سندرم ديش مختلف،ات در مطالع
که مادرانشان تحت درمان با  يدر نوزادان نارس يتنفس

 ) ٧(درصد ٣٣ نيبکه  بودهمتفاوت  دگزامتازون قرار داشتند
 .است شده گزارش )۴(درصد  ٣۵ تا

از  يريشگيد در پيکواستروئير کورتيدر مورد تاث
 يو نارس، علنوزادان دوقلو  يرو يسترس تنفسيسندرم د
طبق سندرم ن يااز  يريگشيدارو در پ ر مثبتيرغم تاث

ن دارو ياز معتقدند که ين يگروه ،)٩،  ٨(فراوان مطالعات 
  ).١٠(نوزادان داردبر رشد   ياثرات نامطلوبو موثر نبوده 

د تک دوز بر يکواستروئيکورت يزان اثربخشيم
نوزادان نارس، مختلف  يسن يگروه هادر  يماريوع بيش

هفته  ٢٧تا  ٢۵که در نوزادان  ي، به طوربوده استمتفاوت 
نداشته  يريهفته تاث ٣۴ تا ٣٢در گروه  يولبوده د يمف

د يمورد ترد يف سنين دو طين ايبد بودن آن يمفلذا  .است
  ). ١١(است

سترس يسندرم د يطالعه بررسـن مـيا دف ازـه
 يو ارتباط با عوامل يدر نوزادان نارس از نظر فراوان يتنفس

هنگام تولد، وزن هنگام تولد، جنس،  ياز جمله سن باردار
 . از آن بود يريگشيمادر و اثر دگزامتازون در پ يميسن تقو

  
  يبررسروش 

از شروع سال  استخراج شده يتعداد کل پرونده ها
 ٣٠٠عدد بوده که  ٧٢٣برابر با  ١٣٨۶ان سال يتا پا ١٣٨۵

سپس  وشد ان آنها انتخاب ياز م يمورد به صورت تصادف
ط نبودند از مطالعه يمورد که به علل مختلف واجد شرا ٧٠
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  ٣٤١  
 

۴۴،،  ١٣٨٩١٣٨٩
 

افت يمان دگزامتازون دريش از زايکه پ يگروه) ب
. 

دگزامتازون طبق اطالعات پرونده ها  ز يزان تجوي
مان و يساعت تا موقع زا ١٢گرم هر  يليم ۶به صورت 

سندرم  يو سپس فراوان .)١٢(ت دوز بوده اس ۴
ن يک از ايدر نوزادان متولد شده از هر  يسترس تنفس

  .سه شديدو گروه با هم مقا
  

 افته ها

 ۶٩ ق،ين تحقيمار مورد مطالعه در ايب ٢٣٠ن ياز ب
 ١۶١و  قرار گرفته بودندتحت درمان با دگزامتازون 

 ٢١ از گروه اول .ه بودندنکردافت يدگزامتازون در
) درصد ۴١(نوزاد  ۶۶از گروه دوم  و) درصد ٣٠

ن رابطه ياکه ند شد يسترس تنفسيمبتال به سندرم د
  ).۱جدول ( P= ٠١٢/٠. بود

بررسي اثر دگزامتازون در پيشگيري از سندرم ديسترس تنفسي نوزاد
 مجموع

 
( % )تعداد ( % )  
(۶٩ 

١۶١ 
۶(٢٣٠ )۱۰۰(  

  
نوزاداني که مادران آنان دگزامتازون دريافت کرده بودند و آناني که دگزامتازون 

30%
41

70%

دگزامتازوندریافت دگزامتازون

      احمد بهروز و همکاران

۴۴  هه، شمار، شمار٩٩مجله علمي پزشكي، دوره مجله علمي پزشكي، دوره   

ن، مرگ هنگام يجن ين علل شامل آنوماليا. 
 و يي، چندقلويص نادرست هنگام بستر

که وارد  ييپرونده ها .بود نيمان به روش سزار
مورد بود که با حجم نمونه مطابقت  ٢٣٠پژوهش شدند، 

ماران يب يها دهـرونـه از پـعـالـطـورد مـم اء
 يو به صورت جدول ها و نمودارهاد يگرد
توسط آمون های مجذور  جيسپس نتا .شدم 

 با استفاره از نرم افزارکای و ضريب همبستگی پيرسون و 
  .ندل  قرار گرفتيه و تحليمورد تجز 

از  يريشگياثر دگزامتازون در پ يهت بررس
در نوزادان نارس، مادران مبتال به   يسترس تنفس

  : قرار گرفتندگروه  ٢مان زودرس در 
زامتازون ـمان دگـيش از زاـيه پـک يـروهـگ

  .افت کرده اند

ب
.نکرده اند
يم

به صورت 
۴حداکثر 

سترس تنفسيد
دو گروه با هم مقا

  
افته هاي

از ب
تحت درمان با دگزامتازون  مورد
دگزامتازون در ،مورد

۴/٣٠(نوزاد 
مبتال به سندرم د

بوددار امعن
بررسي اثر دگزامتازون در پيشگيري از سندرم ديسترس تنفسي نوزاد: ١جدول   
يسترس تنفسيسندرم د دگزامتازون  

 نداشتند داشتند  
( % )تعداد   ( % )تعداد    

ز شديتجو  ٢١  )۴/٣٠(  ۴٨  )۶/۶٩(  
ز نشديتجو  ۶۶  )۴١(  ٩۵  )۵٩(  

)٨/٣٧(  ٨٧ کل  ١۴٢(  ٣/۶٢  

نوزاداني که مادران آنان دگزامتازون دريافت کرده بودند و آناني که دگزامتازون مقايسة فراواني سندرم ديسترس تنفسي در 
 دريافت نکرده بودند

41%

59%

دگزامتازوندریافتعدم

مبتال
سالم

احمد بهروز و همکاران

. خارج شدند
ص نادرست هنگام بستريمان، تشخيزا
مان به روش سزاريزا

پژوهش شدند، 
  .داشت

اءزـاج
گرداستخراج 

م يترس يآمار
کای و ضريب همبستگی پيرسون و 

SPSS (17) 
هت بررسـج

سترس تنفسيدسندرم 
مان زودرس در يزا

گ)الف
افت کرده انديدر

۰۱۲/۰ P=  

مقايسة فراواني سندرم ديسترس تنفسي در  :١نمودار
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  بحث
سترس يسندرم د ين مطالعه بررسيهدف از انجام ا

و اثر دگزامتازون  يدر نوزادان نارس از نظر فراوان يتنفس
دگزامتازون ر استفاده از يتاث .از آن بوده است يريشگيدر پ

سترس يداز سندرم کننده  يريش گيپ يک دارويعنوان ه ب
به اثبات  ها قياز تحق ياريدر نوزادان نارس در بس يتنفس

ر موارد، در يبسته به سار آن يزان تاثياما م ده استيرس
ن يا در .مختلف، متفاوت گزارش شده است يق هايتحق
 يسترس تنفسياز د يريگشيدر پر دگزامتازون، يق تاثيتحق

مورد  انماريبکل  از .شد يبررسمان زودرس ينوزادان با زا
مار تحت درمان با دگزامتازون يب ۶٩ ق،ين تحقيمطالعه در ا

ن سندرم شده يمبتال به انوزاد  ٢١قرار گرفته بودند که 
تحت  ماريب ١۶١ زيبودند و ن فاقد آننوزاد  ۴٨و بودند 

 نيا نوزاد از ۶۶گرفته بودند که نقرار درمان با دگزامتازون 
 ٩۵و بودند شده  يسترس تنفسيدچــار سندرم دموارد 
 يق نشان مين تحقيج اينتا .نده بودمبتال نشد گرينوزاد د

 يگروه کننده دگزامتازون و افتيگروه در ن دويدهد که ب
 يآماراختالف  ،افت نکرده بودنديکه دگزامتازون در

   ).۱نمودار( ) P= ٠١٢/٠ (معنادار بوده است
 بر همکارانش و نويلياسپ توسط که يا مطالعه در

)  هفته ۳۵ از قبل يباردار سن( باردار مادر ۳۸۰ يرو
 سندرم از يريشگيپ در دگزامتازون ريتاث گرفت، صورت

 ٣۳ آن وعيش و يبررس نارس نوزادان در يتنفس سترسيد
 هم حاضر قيتحق آن با جينتا کهگزارش شد   درصد

      ).۷(دارد يخوان

و  يمورفوسط ـتز يـن يرـگـذشته نـة گـمطالع
د در يکواستروئير کورتيهمکارانش در انگلستان در مورد تاث

نوزادان دوقلو  يرو يسترس تنفسيدرم داز سنـ يريگشيپ
مورد مطالعه  نوزاد دوقلو ١٠٣٨ ين بررسيدر ا. انجام شد

ن دارو موثر نبوده يق نشان داد که ايجة تحقينت. قرار گرفتند
وب آن بر رشد، درمان با ـطلـامـر نـه اثـه بـوجـا تـو ب

  ).١٠(اعالم شده بود  ير ضروريد غيکواستروئيکورت

همکارانش توسط کوستا و که  يگريمطالعة ددر 
د تک دوز بر يکواستروئيکورت يزان اثربخشيانجام شد م

. قرار گرفت ينوزادان نارس مورد بررسدر  يماريوع بيش
ت مورد مطالعه، نوزادان با سن يق جمعين تحقيدر ا

 ١٧٠نوزاد، ۴١١ن ياز ب .بودند هفته ٣۴ يال ٢۵ن يب يباردار
افت يدر ييآنها دارو ياقو ب ندمورد تحت درمان قرار گرفت

د يکواستروئيکــه اثر کورت نشان دادق يجة تحقينت. نکردند
بر که  يمختلف، متفاوت است، به طور يسن يدر گروه ها

در  يولبود د واقع شده يهفته مف ٢٧تا  ٢۵نوزادان  يرو
د بودن آن يمفو  است نداشته يريهفته تاث ٣۴ تا ٣٢گروه 

  ).  ١١( باشد يمد يمورد ترد يف سنين دو طين ايدر ب
دانشگاه  و در ورکـيويـدر نه ـک يعه اـطالـدر م

وع  يو همکارانش انجام شد، ش يتوسط عباسا يلوانيپنس
که مادرانشان  يدر نوزادان نارس يسترس تنفسيسندرم د

درصد  ٣۵قرار داشتند برابر با  تحت درمان با دگزامتازون
 ).۱۳(بوده است

دانشگاه ق کروتر و همکارانش در يبر اساس تحق
در  ينفسـسترس تـيدرم دـسن يراوانـف ا،يترالـاس ديآدال

افت کرده يد دريکواستروئيش از تولد کورتيکه پ ينوزادان
 .بوده است درصد ۴١ر نوزادان يو در سادرصد  ٣٣ بودند
ه قرار گرفت يمورد بررسباردار  مادر ٩٨٢ن مطالعه يدر ا

) نرمالن يسال(دارونما ن يريسا دارو و يه تعدادکـبودند 
 قيـحقـن تـياس اـر اسـد و بـودنـبرده ـت کـافـيدر

 يسترس تنفسياز سندرم د يريشگيد در پيکواستروئيکورت
ن يجه اينت که )۱۴(در نوزادان نارس، موثر اعالم شده بود 

 .دارد يخوانهم مطالعه حاضربا  زين قيتحق

  
  يريجه گينت

نوزاد  ٨٧ق، يمورد تحق در مجموع در کل موارد
ق حاضر، يدر تحق يمارين بيوع ايشمبتال وجود داشت و 

  .داد يل ميرا تشکزودرس  ياز تولدها درصد ٨/٣٧حدود 
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Abstract 

Background and Objective: One of the most important disorders in preterm infants is lung 
immaturity which can lead to respiratory failure after birth. This condition is known as 
neonatal respiratory distress syndrome (RDS).The purpose of this study was to evaluate the 
RDS frequency in preterm neonates and the effect of antenatal dexamethasone in preventing 
this condition. 
Subjects and Methods: This study was a retrospective random descriptive cross sectional 
clinical trial. Two hundred and thirty mothers who suffered from preterm labor and were 
admitted in Ahvaz Imam Khomeini hospital from 2006 to 2007 were included. Sixty nine 
mothers received 6 mg dexamethasone every 12 hours (maximum 4 doses) during pregnancy. 
Control group (166 cases), did not receive dexamethasone. The information, including the 
number of affected infants, and the effect of dexamethasone in the prevention of RDS were 
extracted from patients' files. xChi-square and Pierson Correlation Coefficient tests were used 
for data analysis. SPSS (17) was used for statistical analysis. 
Results: Out of the 69 mothers who received dexamethasone, 21(30.4%) newborns developed 
RDS, while 66(41 %) ones in the control group suffered from it (P= 0.012).  
Conclusion: Dexamethasone is effective in the prevention of RDS in premature infants. Our 
study showed that the use of dexamethasone was beneficial in preventing this condition. 
Sci Med J 2010; 9(4):339-344  
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