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ABSTRACT

Background & objectives: In many medical studies, the response variable is measured
repeatedly over time to evaluate the treatment effect that is known as longitudinal study. The
analysis method for this type of data is repeated measures ANOVA that uses only one
correlation structure and the results are not valid with inappropriate correlation structure. To
avoid this problem, a convenient alternative is mixed models. So, the aim of this study was to
compare of mixed and repeated measurement models for examination of the Entonox effect
on the labor pain.
Methods: This experimental study was designed to compare the effect of Entonox and oxygen
inhalation on pain relief between two groups. Data were analyzed using repeated
measurement and mixed models with different correlation structures. Selection and
comparison of proper correlation structures performed using Akaike information criterion,
Bayesian information criterion and restricted log-likelihood. Data were analyzed using SPSS-
22.
Results: Results of our study showed that all variables containing analgesia methods, labor
duration of the first and second stages, and time were significant in these tests. In mixed
model, heterogeneous first-order autoregressive, first-order autoregressive, heterogeneous
Toeplitz and unstructured correlation structures were recognized as the best structures. Also,
all variables were significant in these structures. Unstructured variance covariance matrix was
recognized as the worst structure and labor duration of the first and second stages was not
significant in this structure.
Conclusions: This study showed that the Entonox inhalation has a significant effect on pain
relief in primiparous and it is confirmed by all of the models.
Keywords: Repeated Measure Design; Mixed Models; Labor Pain Intensity; Entonox.
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مقدمه
ــه  ــکی ب ــوم پزش ــات عل ــیاري از تحقیق ــور در بس منظ

ها ها و همچنین روند بیماريبررسی اثربخشی درمان
الزم است که پاسخ مورد نظر به طور مکرر در طول 

هـا،  ایـن نـوع داده  کـه بـه  د،گیـري شـو  زمان اندازه

هـا  هاي طولی و مطالعاتی که بـر روي ایـن داده  داده
.]1[شـوند  شود، مطالعات طـولی گفتـه مـی   انجام می

درد زایمان یکی از شـدیدترین دردهـایی اسـت کـه     
. داروهـاي متعـددي جهـت    ]2[کننـد  زنان تجربه می

کــاهش درد زایمــان وجــود دارد. انتونــوکس یکــی از 

چکیده
زمـان طـول مکرر درطوربهمتغیر پاسخها،اثر درمانمنظور بررسیبهپزشکیمطالعاتازبسیاريدرزمینه و هدف: 

تکراري گیريها، تحلیل اندازهروش تحلیل این نوع از داده. شودگفته میها مطالعات طولیشود، که به آنمییريگاندازه
که این ساختار همبستگی مناسب نباشد نتـایج معتبـر   کند و در صورتیاست که تنها از یک نوع ساختار همبستگی استفاده می

هـاي تحلیـل   ایگزین مناسبی است. لذا هدف ایـن پـژوهش مقایسـه روش   هاي آمیخته جنیست. براي رفع این مشکل، مدل
باشد.هاي آمیخته در بررسی اثر انتونوکس بر درد زایمان میتکراري و مدلگیرياندازه

این مطالعه تجربی براي مقایسه تاثیر استنشاق گاز انتونوکس و اکسیژن بر میـزان تسـکین درد زایمـان در دو    : روش کار
هاي آمیخته با ساختارهاي همبسـتگی  گیري تکراري و مدلها با استفاده از روش اندازهاست. تحلیل دادهشدهگروه انجام

و لگاریتم درسـت نمـایی   )بیزین(معیار اطالع بیزي، یکئاطالع آکامختلف انجام شد. ساختارهاي مناسب با استفاده از معیار 
شدند.تحلیلSPSS-22با استفاده از نرم افزار هاشده انتخاب و با هم مقایسه شدند. دادهمحدود

نتایج مطالعه ما نشان داد که تمامی متغیرها شامل روش بیدردي، طول مدت مرحله اول زایمـان، طـول مـدت    یافته ها:
وابسـتگی مرتبـه   آمیخته ساختارهاي پـیش ها معنادار هستند. در مدلگیري درد در این آزمونمرحله دوم و زمان اندازه

به عنوان بهترین سـاختارها شـناخته شـدند.    بدون ساختار همبستهناهمگن، تاپلیتسهمبستگی مرتبه اول ناهمگن، خودول، ا
ساختار واریانس کواریانس بدون ساختار به عنوان بدترین ساختار شناخته شد و متغیرهاي طول مرحله اول و دوم زایمـان  

در این ساختار معنادار نبودند. 
کوواریـانس و  -پـذیري نسـبت بـه انتخـاب سـاختارهاي مختلـف واریـانس       هاي آمیخته به دلیل انعطافمدل:گیرينتیجه

گیري تکراري مناسب هستند.هاي مهم دیگر و عدم نیاز به مفروضات محدود کننده براي اندازهویژگی
نتونوکسهاي آمیخته، شدت درد زایمان، گاز اگیري تکراري، مدلطرح اندازه:کلیديواژه هاي 
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ــراي تســکین درد  روش ــی و استنشــاقی ب هــاي داروی
درد کننـده سـالم، ارزان و مـوثر    باشد که یک بـی می

. انتونوکس گازي است ]3[براي استفاده در لیبر است 
بـا  1اکسایدنیترو ديدر آن از مخلوط مساوي گاز که 

شـود و بطـور متنـاوب در طـول     اکسیژن استفاده می
. اثـرات ایـن گـاز را    ]4[لیبر مورد استفاده قرار گیرد 

توان در یک مطالعه طولی مورد بررسی قرار داد.می
س بـر  مطالعات بسیاري در زمینه تـاثیر گـاز انتونـوک   

اثـر  انجام شده است. پراشـی و همکـاران  درد زایمان
انتونوکس را در مقایسه با اکسیژن در کـاهش درد و  
سیر زایمان مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجـه  
رسیدند که انتونوکس منجر به کاهش درد و کاهش 

در . مسعودي و همکاران]5[شود طول مدت لیبر می
پژوهشی به مقایسه تاثیر انتونوکس و آبگرم بـر درد  

ایـن نتیجـه رسـیدند کـه گـاز      زایمان پرداختنـد و بـه  
و نیــز هــاي روتــینانتونــوکس در مقایســه بــا روش

ـ ]2[آرامی با آبگـرم بیشـتر بـوده اسـت     تن اي ه. مقال
اثر انتونـوکس بـر دردهـاي    توسط طالبی و همکاران

ند و بـه ایـن نتیجـه    زایمانی را مورد بررسی قرار داد
50رسیدند که اسـتفاده از ایـن گـاز موجـب کـاهش     

مطالعــه زارع شــود.درصــدي دردهــاي زایمــان مــی
تاثیر مصرف انتونـوکس درطـی   طرزجانی و همکاران

مرحله اول زایمان بـر طـول مـدت زایمـان را مـورد      
پژوهش قرار دادنـد و بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه       

رحله اول زایمان را استفاده از انتونوکس طول مدت م
.]6[دهد و بر مرحله دوم بی تاثیر است کاهش می

گیـري  هـاي بـا انـدازه   هـاي تحلیـل داده  یکی از روش
گیـري تکـراري   تکراري، روش آنالیز واریانس انـدازه 

هاي زیربنایی است که این روش مستلزم برخی فرض
است که با برقراري این مفروضات نتایج تحلیل معتبر 

تـوان  است. در صورت عدم برقراري مفروضات مـی 
داد و تا حـدي اریبـی   با برخی تعدیالت تحلیل را انجام

ــام    ــه در انج ــکلی ک ــیکن مش ــاهش داد ول ــایج را ک نت
گیري تکراري وجود دارد این با اندازههاي طولیداده

1 N2O

است کـه تنهـا یـک سـاختار همبسـتگی در ایـن روش       
تــوان در نظــر گرفــت (واریــانس در تکرارهــاي مــی

ها هم بـا هـم برابـر)    مختلف با هم برابر و کواریانس
ممکن اسـت در  تار همبستگی مختلفیکه ساخحال آن

هاي آمیخته بـرخالف  ها وجود داشته باشد. مدلداده
هاي تعدیل شده گیري تکراري و آزمونتحلیل اندازه

آورند تا سـاختارهاي متفـاوت   این امکان را فراهم می
. به عالوه در آنالیز کوواریانس انتخاب شود-واریانس

ري و تحلیـل پروفایـل الزم   گیري تکراواریانس اندازه
ها شامل مقادیر گمشده نباشند. در صورت است داده

گیري تکـراري،  وجود مقادیر گمشده در طرح اندازه
هاي داراي مشاهدات گمشده از تحلیـل حـذف   نمونه

هاي آمیخته در مـورد  شوند، در صورتی که مدلمی
ها محدودیتی ندارنـد  وجود مقادیر گمشده در داده

هـا بـا توجـه بـه     لذا براي تحلیل این نـوع از داده . ]7[
پذیرتري -هاي آمیخته ساختارهاي انعطافکه مدلاین

گیرنـد  از ماتریس واریانس کوواریانس را در نظر می
اي بـر روي سـاختار   گونه فرض محدودکننـده و هیچ

هـا،  هاي همبسته ندارند نسـبت بـه سـایر روش   داده
لذا هدف این پژوهش مقایسـه  .]8[تر هستند مناسب

هـاي  تکـراري و مـدل  گیـري هاي تحلیل انـدازه روش
آمیخته در بررسی اثر انتونـوکس بـر درد زایمـان و    
نیز تعیـین سـاختار واریـانس کوواریـانس مناسـب در     

باشد.هاي آمیخته میمدل

روش کار
مطالعه حاضر یـک مطالعـه تجربـی بـراي سـنجش و      

ــان د  ــزان درد زایم ــه می ــت121ر مقایس زا زن نخس
کننده به زایشگاه آتیه شهر همدان (از آبان تـا  مراجعه

) به صورت کارآزمایی یک سـوکور  1393اسفند سال 
نفـر در  60نفر در گـروه مـورد و   61بوده است که

گروه شاهد قرار گرفتند. حجم نمونـه بـا اسـتفاده از    
) محاسـبه و بـا   1389مطالعه مسـعودي و همکـاران (  

گیري تصـادفی سـاده انتخـاب    وش نمونهاستفاده از ر
زا شدند. معیارهاي ورود به این مطالعه زنان نخسـت 
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سال، داراي جنین ترم، تـک  18-35در محدوده سنی 
تحریـک  وضعیت نرمال لگن در معاینـه، بـدون   قلو با

و تقویت دردهاي زایمـانی و  شروع دردهاي زایمانی
ت هـا بـه صـور   در فاز فعـال زایمـانی بودنـد. نمونـه    

تصادفی بلـوکی بـه دو گـروه مـورد (استنشـاق گـاز       
انتونوکس) و شاهد (استنشاق اکسیژن) تقسیم شـدند.  
متغیرهاي پرسشنامه مورد اسـتفاده در ایـن مطالعـه    

ــک واحــد  هــاي مــورد شــامل خصوصــیات دموگرافی
مادر، وزن نوزادان ، طول مـدت  پژوهش شامل سن

مرحله اول زایمان، طول مدت مرحلـه دوم، شـاخص   
ــارداري، میــزان درد مــادر در 1تــوده بــدنی ، ســن ب

هاي اول، دوم، سوم و چهارم بعـد از استنشـاق   ساعت
گاز با استفاده از مقیاس آنالوگ دیـداري درد، نمـره   
آپگار نوزاد در دقایق اول و پـنجم بعـد از تولـد، وزن    

و فاز فعال زایمان می باشد. نوزاد
اده شـد  در این پژوهش به افراد دو گروه آموزش د

که به محض شروع دردهاي زایمانی از ماسک متصل 
به مخـزن تـنفس کننـد و در فواصـل بـین انقباضـات       
ماسک را کنار بگذارند. همچنـین هـر زمـان نیـاز بـه      
تنفس هواي تازه داشتند ماسک را خودشان از طریـق  

گیـري درد  براي انـدازه ماسک صورتی کنار بگذارند. 
ي درد اسـتفاده شـد.   از مقیاس دیداردر این مطالعه 

بدین صورت که تا زمان زایمان در هر ساعت شـدت  
درد زنان با استفاده از مقیاس دیداري درد سـنجیده  
می شد و از زنان خواسته می شد که شدت درد خود 

.تعیین کنند10تا 0را از

تحلیل آماري
هـاي تکـراري از   براي بررسی اثر دارو بـر روي داده 

هـاي  تکراري و مدلگیريازهاندتحلیل واریانس مدل
هـاي آمیختـه خطـی    آمیخته خطی استفاده شد. مدل

داراي فرم کلی زیر هستند:

بـه عنـوان بـرداري از مشـاهدات پاسـخ      Yکه در آن
شامل میـزان درد مـادر قبـل از استنشـاق گـاز و در      

1 BMI

هاي اول، دوم، سوم و چهارم بعـد از استنشـاق   ساعت
ــال   ــاس آن ــتفاده از مقی ــا اس ــاز ب ــداري درد گ وگ دی

برداري از uq×1برداري از اثرات ثابت، p×1باشد،می
توزیــع نرمــال بــا اثــرات تصــادفی هســتند کــه داراي

ــانس  ــاتریس واری ــفر و م ــانگین ص ــانس-می Gکواری

و ماتریس خطاي تصادفی با میانگین صفرeهستند و
بـه و اسـت. Σکواریـانس  -واریانس 

ــه اثــرات ثابــت و  ترتیــب مــاتریس طــرح مربــوط ب
. در این مطالعه متغیـر زمـان اثـر    ]9[تصادفی هستند 

همبســتگی بــدون باشــد و ســاختارهاي تصــادفی مــی
-، خود4، تقارن مرکب ناهمگن3رکب، تقارن م2ساختار

ــه اول ــتگی مرتب ــود5همبس ــه اول ، خ ــتگی مرتب همبس
وابسـتگی  ، پـیش 8، تاپلیتس نـاهمگن 7تاپلیتس، 6ناهمگن

مـورد اسـتفاده   10همبستهبدون ساختارو 9مرتبه اول
قرار گرفته است.

منظور انتخاب بهترین سـاختار از بـین سـاختارهاي    به
معیــار اطــالع ، ]10[11اطــالع آکائیــکممکــن، از معیــار 

، منفـی دوبرابـر لگـاریتم درسـت نمـایی      ]11[12بیزي
استفاده شده است. تحلیل داده ها بـا  13محدود شده

انجام پذیرفتـه  22نسخه SPSSاستفاده از نرم افزار 
ــون   ــی داري آزم ــطح معن ــت و س ــا اس ــد 5ه درص

باشد.می

یافته ها
60ه مـورد و  نفر در گرو61در مطالعه حاضر تعداد 

ــه  ــوکی نفــر در گــروه شــاهد ب صــورت تصــادفی بل

2 Unstructured (UN)
3 Compound Symmetry (CS)
4 Compound Symmetry Heterogeneous (CSH)
5 First-Order Autoregressive (AR(1))
6 Heterogeneous First-Order Autoregressive
(ARH(1))
7 Toeplitz (TOEP)
8 Heterogeneous Toeplitz (TOEPH)
9 First-Order Ante-Dependence (ANTE(1))
10 Unstructured Correlation (UNR)
11 Akaike Information Criterion (AIC)
12 Bayesian Information Criterion (BIC)
13 Restricted log Likelihood
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تخصیص داده شدند. میـانگین سـن در گـروه مـورد     
27/25±40/4سال و در گـروه شـاهد   24/5±10/26

ـ  سال بود که تفاوت معنـی  ین دو گـروه  دار آمـاري ب

1هاي دو گروه در جدول ، سایر ویژگیمشاهده نشد
آمده است. 

هاي دو گروه مورد و شاهدویژگیتوصیف و مقایسه.1جدول 

مقدار احتمال
گروه شاهد گروه مورد

متغیرها
x SD x SD

347/0 40/4±27/25 24/5±10/26 سن
501/0 65/2±15/25 43/2±46/25 شاخص توده بدنی
301/0 44/5±37/40 93/2±54/39 سن بارداري
372/0 9/403±8/3115 7/427±6/3183 وزن نوزادان
0001/0< 88/26±33/98 60/25±80/64 مدت زایمان در مرحله یک
0001/0< 14/30±25/64 09/21±26/44 مدت زایمان در مرحله دو

xمیانگین : ،SDانحراف معیار :

پـیش فـرض اسـتفاده از آزمـون     به منظور ارزیـابی  
تکـراري، نتـایج حاصـل از    گیريآنالیز واریانس اندازه

آزمون کرویت نشان داد که فرض کرویـت برقـرار   
ــت ( ــد از روش ،)p>0001/0نیس ــابراین بای ــاي بن ه

و آزمـون  1گیـزر -آزمون تعدیل شده گرین هاوس
نتـایج  2جـدول  .استفاده کـرد 2هن فلتتعدیل شده

رون فـــردي حاصـــل از آزمـــون تحلیـــل اثـــرات د
دلیــل دهــد. بــهگیــري تکــراري را نشــان مــیانــدازه
ــبرقرار ــودن ف ــون نب ــایج آزم ــت، نت ــاي رض کروی ه
دهد نشان می2بهتر هستند. نتایج جدول شده تعدیل

که 1که تمام اثرات معنادار هستند. با توجه به نمودار 
دهـد،  میانگین میزان درد در دو گـروه را نشـان مـی   

رد در گروه انتونوکس در مقایسه با اکسیژن میزان د
نتایج تحلیل اثرات بـین  3جدول کاهش بیشتري دارد.

1 Green House Geisser (G-G)
2 Huynh Feldt (H-F)

گیري تکراري را نشـان  فردي حاصل از آزمون اندازه
دست آمده تمـام اثـرات   دهد. با توجه به نتایج بهمی

معیارهـاي  4جدول شماره بین فردي معنادار هستند.
کوواریـانس را نشـان   -انتخاب بهترین ساختار واریانس

دهد. بـا توجـه بـه مقـادیر معیارهـا، سـاختارهاي       می
ــانس  وARH(1)،TOEPH،ANTE(1)کوواری

UNR  بهترین ساختارها براي لحاظ کردن همبسـتگی
زمان متـوالی و  5گیري درد در بین تکرارهاي اندازه
بدترین سـاختار بـراي مـدل   UNساختار کوواریانس 

، 5توجـه بـه نتـایج جـدول     بـا باشد.خطی آمیخته می
دردي و زمـــان در تمـــام  متغیرهـــاي روش بـــی 

ــتند   ــادار هس ــانس معن ــانس کوواری ــاختارهاي واری س
)0001/0<p( .  1متغیر مدت زمان زایمان در مرحلـه

متغیر مدت زمان زایمـان در  و CSوUNدر ساختار 
.معنادار نیستUNدر ساختار 2مرحله 
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گیري تکراريردي بر اساس آزمون اندازهنتایج اثرات درون ف.2جدول 
مقدار احتمال

Fآزمون مجموع مربعات درجه آزادي منبع تغییرات
H-Fروش G-Gروش
01/0< 01/0< 20/94 75/1288 4 زمان
01/0< 01/0< 78/9 79/133 4 مدت زایمان در مرحله یک× زمان 
01/0< 01/0< 14/14 40/193 4 مرحله دومدت زایمان در× زمان 
01/0< 01/0< 90/8 71/117 4 روش× زمان 

Fگیري تکراري، : آزمون تحلیل واریانس طرح اندازهG-Gگیزر، -شده گرین هاوس: آزمون تعدیلH-Fهن فلتشده: آزمون تعدیل

میانگین میزان درد در دو گروه انتونوکس و اکسیژن.1نمودار 

گیري تکراريین فردي بر اساس آزمون اندازهنتایج اثرات ب. 3جدول 
مقدار احتمال Fآزمون  مجموع مربعات درجه آزادي منبع تغییرات

0001/0< 83/21 10/121 1 )1زمان زایمان (
0001/0< 06/34 97/188 1 )2زمان زایمان (
0001/0< 97/40 34/227 1 روش

ساختار مناسببانتخامعیارها براي .4جدول 
BIC AIC -2 Res. Log

Likelihood
روش برآورد پارامتر کوواریانس

2815 2797 2789 UN

2780 2767 2761 CS

2800 2782 2774 CSH

2776 2763 2757 AR(1)وTOEP

2778 2761 2753 ARH(1)وTOEPHوANTE(1)وUNR

UN ،بدون ساختار :CS ،متقارن مرکب :CSH ،متقارن مرکب ناهمگن :AR (1):همبستگی مرتبه اولخود ،TOEP:تاپلیتس ،ARH (1):همبستگی مرتبه اول خود
-، اطالع آکائیک: معیار AIC، نبیزیمعیار اطالع : BIC، دون ساختار همبستهب:UNR، وابستگی مرتبه اولپیشANTE (1) :، تاپلیتس ناهمگن:TOEPH، ناهمگن

2Res.Log Likelihood: محدود شدهماییندرستمنفی دوبرابر لگاریتم
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بحث
گیـري میـزان درد   هدف از این مطالعه مقایسه اندازه

ت متوالی در دو گروه گاز اکسـیژن  ساع5زایمان در 
انتونوکس بود. در این مطالعـه کـاهش درد در   و گاز

-گروه گاز انتونوکس بیشتر از گروه استنشـاق کننـده  

گاز اکسیژن در دو مدل مورد بررسی بود. همچنـین  
ها با زمان معنـادار  تمامی متغیرها و اثرات متقابل آن

نبـود.  در مطالعه حاضر فرض کرویت برقراربودند.
با توجه به برقرار نبودن فـرض کرویـت، اسـتفاده از    

گیري تکـراري مناسـب نیسـت    تحلیل واریانس اندازه
بنـابراین  زیرا منجر به تفاسیر غلط اثرات خواهد شد.

ــون ــده ( آزم ــدیل ش ــاي تع ــورد H-F) و (G-Gه ) م
از )H-Fاستفاده قرار گرفت. آزمـون تعـدیل شـده (   

تـر اسـت، زیـرا در    ) رایـج G-Gآزمون تعدیل شده (
کـارتر عمـل   هاي بین گروهـی محافظـه  تعیین تفاوت

.]7[کند می
ها معنادار تمام متغیرهاي مورد مطالعه در این روش

دهنده آنست کـه  شدند. معناداري متغیر زمان نشان
میزان درد زایمان در ساعات مختلـف از هـم   متوسط

داري رابطه متقابل بین زمـان و  متفاوت هستند. معنی
بیان کننـده آن اسـت کـه    2و 1مدت زایمان مرحله 

متوســط میــزان درد در مراحــل مختلــف زایمــان در 
همچنـین معنـاداري   ساعات مختلـف متفـاوت اسـت.   
هـاي بیـدردي نشـان    رابطه متقابل بین زمان و روش

دهد که متوسط میزان درد در ایـن دو گـروه در   می
هاي مختلف از هم متفاوت هستند.زمان

هایی بـا  هاي آمیخته، مدلهاي مدلبا توجه به مزیت
هـا  کوواریانس متفاوت بـه داده -ساختارهاي واریانس

رسـد  برازش شد. با توجه به معیارهـا، بـه نظـر مـی    
-دادهساختارهاي واریانس کوواریانس ناهمگن بـراي 

تر از سـاختارهاي همگـن   هاي پژوهش حاضر مناسب
اي کــه اکبــاس بــه تعیــین ســاختار اســت. در مطالعــه

هـاي طـولی پرداختـه    واریانس کوواریانس براي داده
است، ساختارهاي ناهمگن برازش بهتـري را بـر روي   

هاي طولی ایجاد کردند.داده
در مدل آمیخته با ساختارهاي مناسب انتخاب شـده،  

می متغیرها معنادار شدند. معناداري زمان در این تما
مدل نشان می دهد تغییـرات میـزان درد زایمـان در    

صـورت تصـادفی رخ نـداده اسـت. در     طول زمان به
ــهUNســاختار  ــانس ب ــدترین ســاختار واری ــوان ب -عن

کوواریانس متغیرهاي روش بیدردي و زمان معنـادار  
و شـدند و متغیرهـاي مــدت زایمـان در مرحلــه اول   

همچنین در ایـن مطالعـه   مرحله دوم معنادار نشدند.
میانگین میزان درد در گـروه مـورد کمتـر از گـروه     

،شابه با مطالعه مسعودي و همکارانشاهد است که م
باشد. طول میو طالبی و همکاران،پراشی و همکاران

مــدت زایمــان در دو گــروه متفــاوت اســت و طــول 
کمتـر از گـروه   زایمان مرحلـه اول در گـروه مـورد    

هاي آمیختهنتایج ارزیابی اثرات در تحلیل مدل. 5جدول 
زمان 2مدت زایمان مرحله 1مدت زایمان مرحله روش

ساختار کوواریانس
مقدار احتمال Fآزمون مقدار احتمال Fآزمون مقدار احتمال Fآزمون مقدار احتمال Fآزمون

01/0< 69/568 090/0 88/2 320/0 99/0 01/0< 77/21 UN

01/0< 57/596 010/0 17/9 060/0 5/4 01/0< 73/31 CS

01/0< 55/762 01/0< 11/34 01/0< 9/21 01/0< 03/41 CSH

01/0< 72/677 01/0< 54/14 01/0 97/7 01/0< 24/35 AR(1)

01/0< 72/677 01/0< 54/14 01/0 97/7 01/0< 24/35 TOEP

01/0< 11/575 01/0< 48/17 002/0 7/9 01/0< 96/40 ARH(1)

01/0< 11/575 01/0< 48/17 002/0 7/9 01/0< 96/40 TOEPH

01/0< 11/575 01/0< 48/17 002/0 7/9 01/0< 96/40 ANTE(1)

01/0< 11/575 01/0< 48/17 002/0 7/9 01/0< 96/40 UNR
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شـاهد اسـت کــه مشـابه بـا نتــایج مطالعـه پراشــی و      
جانی و همکاران سازگاري دارد.زارع طرز،همکاران

هاي تکهاي طولی با استفاده از روشدر تحلیل داده
واسـطه  یافته، با کاهش درجه آزادي بهمتغیره تعدیل

اپسیلون، نسبت میزان خطاي نوع اول تا حد محدودي 
. اگرچه در صورت اطمینان از برقـراري  ماندباقی می

هـاي  هاي طولی، توان آزمـون فرض کرویت در داده
باشـد  متغیره میهاي چندتک متغیره بیشتر از آزمون

]12[ .
تمایل نمونه ها بـه  هاي این تحقیق عدماز محدودیت

شرکت در مطالعه در ابتداي تحقیق بود کـه بـا ذکـر    
منــافع روش و تشــویق و حمایــت ماماهــا و پزشــکان 
بیهوشی به تدریج افراد بیشتري تمایل به شـرکت در  
تحقیق پیدا کردند. همچنین به علت وجود یک فضاي 

هاي درد، امکـان اسـتفاده از گازهـاي    عمومی در اتاق
سیژن در یک روز میسر نبود و بـه ایـن   انتونکس و اک

علــت در روزهــاي زوج و فــرد از گازهــاي مختلــف  
.استفاده شد

گیرينتیجه
ــانس     ــل واری ــراي تحلی ــت ب ــرض کروی ــراري ف برق

تکراري شرطی الزم و ضـروري اسـت و   گیرياندازه
هـاي مختلـف   در صورت عدم برقراري باید از روش

هـاي  یراً مدلمتغیره و چندمتغیره بهره جست. اختک
پـذیري نسـبت بـه انتخـاب     آمیخته به دلیـل انعطـاف  

کوواریـــانس و -ســـاختارهاي مختلـــف واریـــانس  
هـاي مهـم دیگـر و عـدم نیـاز بـه مفروضـات        ویژگی

مورد استفاده ها گونه از دادهمحدود کننده براي این
گیرد. لذا براي بررسی و مقایسه مداخالت بر قرار می

ا بـه صـورت طـولی و    هـ درمان در صورتی که پاسـخ 
تـوان از  انـد مـی  آوري شدهگیري تکراري جمعاندازه
هاي آمیختـه بـدون نیـاز بـه بررسـی فرضـیات       مدل

گیـري تکـراري اسـتفاده    محدود کننده تحلیل انـدازه 
در نهایت با توجه به موثر بودن گاز انتونکس بر کرد.

شــود در جهــت رفـــع   کــاهش درد پیشــنهاد مـــی  
این گـاز بـراي اسـتفاده    هاي دسترسی بهمحدودیت

هاي اساسی برداشته شود.کلیه مادران بستري گام
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