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تعیین مقادیر بهینه خون ارسالی به بیمارستانهای موجود در
شبکه انتقال خون
(موردمطالعه :پایگاه انتقال خون شهر مشهد)
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منیره احمدیمنش ،1احمد توکلی ،*2علیرضا پویا ،3اسداله ایلبیگیزاده
 .1دکتری تحقیق در عملیات ،دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ايران
 .2استاديار ،گروه مديريت ،دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ايران
 .3استاد ،گروه مديريت ،دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد ، ،مشهد ،ايران

 .4کارشناس ارشد مديريت فناوری اطالعات ،رئیس اداره فناوری اطالعات ،سازمان انتقال خون مشهد ،مشهد ،ايران
تاريخ ارسال1398/11/20 :

تاريخ پذيرش1399/07/07 :

چکیده
مديران موجودی در پايگاههای انتقال خون همواره به دنبال ايجاد ذخیره کافی برای افزايش دسترسی به
محصوالت مختلف خونی و کاهش تلفات ناشی از به پايان رسیدن زمان انقضای خون میباشند .چراکه
پاسخگويی بهموقع ،مناسب و بهاندازه کافی تأمینکنندگان آن به مصرفکنندگان به دلیل فسادپذيری خون،
غیرقطعی بودن تقاضای خون و رابطه مستقیم وجود يا عدم وجود آن با حیات يک انسان ،امری بسیار
مهم و ضروری تلقی میگردد .الزمه اين امر آگاهی کامل از تقاضای بیمارستانهای تحت پوشش بهعنوان
مصرفکنندگان پايگاه و تصمیمگیری در مورد چگونگی برآوردن نیازهای آنها به بهترين شکل ممکن با
هدف حداقل کردن میزان کمبود و اتالفات موجود در شبکه میباشد .با توجه به اهمیت اين موضوع ،در
مقاله حاضر سعی شده است با هدف کاهش هزينه اتالفات و کمبود خون ،مدل بهینه نحوه پاسخگويی به
تقاضای بیمارستانهای موجود در شبکه انتقال خون مشهد طراحی و پیادهسازی گردد .بهعبارتديگر مدل
پیشنهادی تعیین میکند زمانی که پايگاههای انتقال خون از مصرفکنندگان خود سفارش دريافت میکنند،
با توجه به موجودی در دسترس چگونه به سفارشات پاسخ بهینه و مناسب بدهند که کمترين اتالفات و
کمبودهای خونی را در پی داشته باشد .بهمنظور اعتبارسنجی مدل پیشنهادی ،از پارامترهای آماری همچون
خطای نسبی مطلق میانگین ،خطای مطلق میانگین ،ثابت  𝑅2و میانگین مجذور خطا استفادهشده است.
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کلیدواژه :شبیهساز -شبکه عصبی ،زنجیره تأمین خون ،مديريت موجودی

-1مقدمه
طب انتقال خون يکی از شاخههای علوم پزشکی است که نقشی مهم و غیرقابلانکار در ارائه
خدمات درمانی به بیماران دارد و بايد جايگاه آن در کشور موردتوجه جدی سیاستگذاران و
برنامه ريزان حوزه سالمت قرار گیرد .ساالنه بیش از  2.5میلیون نفر داوطلب اهدای خون کامل،
پالکت ،پالسما و يا سلول بنیادی خونساز به مراکز انتقال خون سراسر کشور مراجعه میکنند
و اين جمعیت داوطلب يکی از سرمايههای اصلی نظام سالمت هستند .از اين تعداد داوطلب ،بیش
از  2میلیون نفر موفق به اهدای خون میشوند و در نهايت ساالنه بیش از  4.5میلیون واحد
فرآورده تولید و جهت تزريق به بیماران بین مراکز درمانی کشور توزيع میگردد .بهعبارتديگر
حداقل  %10مردم کشور درگیر موضوعی بنام انتقال خون هستند ،لذا ضرورت تحقیق مبتنی بر
بهبود مديريت موجودی در پايگاههای انتقال خون احساس میگردد.
در اين راستا با بررسی دقیق مديريت موجودی پايگاههای انتقال خون ،میتوان گفت
متغیرهايی همچون پیشبینی تقاضا ،و کاهش ضايعات تأثیرگذارترين متغیرهای موجود هستند
که کنترل آنها منجر به تأثیرگذاری بر ساير عوامل خواهد شد .پیشبینی تقاضا در سطح پايگاهها
در مقايسه با بیمارستانها حیاتیتر خواهد بود ،زيرا پیامدهای آن برای گروههای خونی کمیاب
که بهراحتی در دسترس نیست ،شدت بیشتری پیدا میکند .چراکه عدم دسترسی به واحد خونی
مناسب و موردنیاز ممکن است باعث تأخیر در جراحیها گردد و در برخی موارد منجر به مرگ
شود .همچنین ،ضايعات محصوالت خونی منجر به کمبود در بانک خونهای ديگر شود .عالوه
بر اين ،چون يک شخص که يک واحد خون اهدا میکند ،ديگر نمیتواند دوباره تا چندين ماه آينده
اهدای خون داشته باشد .از بین رفتن يک واحد خون معادل با ايجاد کمبود يک واحد تا چندين ماه
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آينده میشود ] .[1درنتیجه ،موفقیت مديريت موجودی خون در منطقه ،بسته به کارگیری روش-
های بهینه و کارا در پیشبینی تقاضای مصرفکنندگان ،برنامهريزی در مورد میزان مصرف
خون پايگاه و تصمیمگیری در مورد سیاستهای نگهداری و سفارشدهی خون مصرفکنندگان
بهمنظور پاسخگويی بهموقع به تقاضای بیماران میباشد ].[2
با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع مديريت موجودی پايگاههای انتقال خون ،طراحی
مدلی در اين زمینه که قابلیت کاربرد برای کلیه پايگاهها را داشته باشد ،ضروری تلقی میشود.
چراکه از اين طريق کنترل مناسب ،دقیق و علمی بر روی موجودی محصوالت خونی مانند جمع-
آوری ،نگهداری ،کاهش ضايعات خونی و مواردی ازايندست صورت میگیرد .بنابراين ،در مقاله
حاضر سعی بر اين است که مدلی تدوين گردد که برای کلیه پايگاههای موجود در شبکه انتقال
خون قابلیت کاربرد داشته باشد و برای بررسی هرکدام نیاز به مدلسازی مجدد و صرف هزينه
و زمان اضافی نباشد که بدين منظور از تکنیک شبیهساز شبکه عصبی استفاده گرديد که به
برآورد مقادير تقاضای مصرفکنندگان و میزان بهینه ارسالی خون از پايگاه به مصرفکننده با
توجه به موجودی در دسترس پايگاه پرداخته میشود.

 -2مبانی نظری
-2-1خون و بانک خون
خون يک بافت زنده منحصربهفرد پزشکی و ارزشمند برای بدن انسان بوده و وسیلهای است که
اکسیژن ،مواد غذايی و شیمیايی را به همه بخشهای بدن انسان حمل و مواد زائد را دور میکند.
تأمین خون سالم و کافی موردنیاز بیمارستانها و مديريت آن در شرايط عادی و بحرانی
چالشی است که سیستم سالمت دولتها همیشه با آن مواجه هستند .نیاز به اهداکنندگان خون
و فرآوردههای آن همیشه وجود دارد؛ درحالیکه عرضه آن از سوی اهداکنندگان تا حدودی
نامنظم و تقاضا برای فرآوردههای خونی اغلب تصادفی است ] .[3خون در هشت نوع اصلی
تقسیمبندی میشود که فراوانی انواع آن در جمعیتهای مختلف متفاوت است .خون از اجزای
زيادی تشکیلشده است (سلولهای قرمز ،پالکتها ،پالسما و  115جزء ديگر) که پس از
آزمايشات و فرايندهايی مشخص از خون اصلی استخراج میشوند که هرکدام از اين اجزا،
فاسدشدنی بوده و عملکرد جداگانهای برای ارگانیسم بدن انسان دارند و دارای استفاده متفاوت
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در درمان پزشکی بیمار ،طول عمر ،شرايط ذخیرهسازی و دمای متمايزی هستند .بنابراين
مديريت موجودی اين اجزا در عمل از يکديگر متفاوت است .در اين مطالعه به بررسی مديريت
موجودی سلولهای قرمز خونی پرداختهشده است.
خون در سايتهای مختلف جمعآوری مثل مرکز خون منطقهای ،مرکز اهدا ،بانک خون
بیمارستان جمعآوری میشود .پس از جمعآوری ،آزمايش و جداسازی به اجزای مختلف به بانک
خون بیمارستانهای متقاضی منتقل میشود .در طول يک روز بانک خون تعدادی تصادفی
درخواست انتقال خون را دريافت کرده که با هر بار درخواست ،تعداد واحدهای گروه خونی
موردنیاز از لیست موجودی آزاد حذفشده و به قسمت کراس مچ منتقل میشود .کراس مچ،1
آزمايشی است که بررسی میکند خون اهدايی برای انتقال به بیمار مناسب بوده يا خیر .هر
واحدی که برای بیمار مورداستفاده قرار نگرفت ،به موجودی تخصیص نیافته برگشت داده می-
شود تا در آينده از آن برای تقاضای موردنیاز استفاده شود .فاصله زمانی سپریشده بین عملیات
بیمار و برگشت واحدهای خونی به موجودی آزاد ،دوره آزمايشی کراس مچ 2نامیده میشود
].[4
وظیفه عملیاتی بانک خون شامل برنامهريزی و جمعآوری خون و پاسخگويی به تقاضای
بیماران است .هدف اصلی يک بانک خون ،حصول اطمینان از در دسترس بودن نوع مناسب خون
و اجزايش به هنگام نیاز برای انتقال ،کاهش کمبود خون و اجزايش و کنترل ضايعات خونی است.
کنترل کمبود محصوالت خونی در يک بانک خون مهم است ،چون عدم دسترسی به واحد خونی
مناسب و موردنیاز ممکن است باعث تأخیر در جراحیها گردد و در برخی موارد منجر به مرگ
شود .ضايعات محصوالت خونی يک مشکل جدی است؛ چون يک واحد خون که تلف میشود در
يک بانک خون خاص ممکن است منجر به کمبود در بانک خونهای ديگر شود .عالوه بر اين،
چون يک شخص که يک واحد خون اهدا میکند ،ديگر نمیتواند دوباره تا چندين ماه آينده اهدای
خون داشته باشد .از بین رفتن يک واحد خون منجر معادل با ايجاد کمبود يک واحد تا چندين ماه
آينده میشود ].[1
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-2-2شبکه انتقال خون
در يک منطقه جغرافیايی ،پايگاههای انتقال خون ( )RBBمسئول ارائه و تأمین محصوالت (اجزای)
خونی به بیمارستانها برای بیماران هستند ] .[5طبق نظر پیرساکاال ( )1979سه گزينه اصلی
شکل ساختاری اين پايگاهها شامل مدل مرکزی واحد ،)SC(1مدل مراکز مستقل چندگانه)MIC(2
و مدل مراکز چندگانه هماهنگکننده )CMC(3میباشد .شکل  1بهصورت شماتیک انواع اين
ساختارها را به نمايش میگذارد ] .[4در مدل  ،SCيک مرکز خون مجتمع 4کلیه خدمات خونی
مربوط به يک شبکه از بیمارستانها را در يک منطقه جغرافیايی خاص فراهم میکند.
بهعبارتديگر ،مرکز خونی واحد ،به کل نیازهای بیمارستان در يک بخش خاص خدمترسانی
میکند .در مدل  ،MICبیش از يک مرکز خون در يک منطقه وجود دارد و هرکدام دارای فعالیت-
های اصلی مشابه در مدل  SCهستند و بهعنوان يک مجموعه ارتباطی مراکز خون است که
نیازهای خونی بیمارستان را در يک منطقه برآورده میکند .اگرچه  CBCها مستقل از يکديگر
هستند ،اما آنها میتوانند در وضعیتهايی که کمبود اتفاق میافتد به يکديگر کمک کنند .در مدل
 ،CMCکه دارای ساختار سازمانی منعطفتری میباشد ،بخشهای عملکردی و بخشی از
هماهنگی  /همکاری بین  CBCها توسط مرکز خون منطقهای )RBC(5انجام میشود و فعالیتهای
جمعآوری مراکز خون در يک منطقه را هماهنگ و کنترل میکند RBC .خدماتی همچون پردازش
اطالعات و برنامههای آموزشی ،جذب اهداکنندگان و غیره را انجام میدهند و بهعنوان تصمیم-
گیرنده و صاحب اختیار برای عملیات کل سیستم محسوب میشود .قابلذکر است که
شبکه انتقال خون موردمطالعه در اين تحقیق ،مدل  SCمیباشد.
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شکل  .1انواع ساختار شبکههای انتقال خون

پايگاههای انتقال خون با چالشهای اصلی برقراری تعادل بین ذخیره و ضايعات واحدهای
خونی مواجه است .به دلیل ماهیت فسادپذيری خون ،چنانچه آن را در مدت طوالنی ذخیره کنیم
به ضايعات تبديل میشود .از طرفی ديگر ،کمبود خون ممکن است منجر به نتیجه غمانگیزی شود،
چراکه ممکن است در صورت عدم وجود ذخیره کافی خون ،در زمانی که موردنیاز است ،جان
انسانی از بین برود .مدير زنجیره تأمین خون ،بايد اين قابلیت را داشته باشد که تقاضا را برآورده
نمايد درحالیکه ضايعات و هزينهها را کاهش میدهد .هزينههای که در زنجیره وجود دارد مثل
هزينه نیروی کار ،آزمايشات ،جداسازی خون کامل به مشتقاتش ،ذخیره و توزيع .کاهش هزينه
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و بهینهسازی آن در طول زنجیره تأمین خون با چالش پیچیدهای مواجه است ،چراکه ماهیت عدم
اطمینان تقاضا با عمر کوتاه و محدود خون ترکیبشده است و محدوديتهايی را ايجاد کرده
است که ريسک کمبود و ضايعات را افزايش میدهد.
فعالیتهای موجود در پايگاههای انتقال خون شامل فعالیتهای جمعآوری ،آزمايش ،پردازش
و توزيع خون (و مشتقاتش) از اهداکنندگان به بیماران است تا برای امور اورژانسی ،عملهای
جراحی يا درمانهای پزشکی روتین در دسترس باشد .اين فعالیتها را میتوان در قالب چهار
سطح اصلی جمعآوری ،تولید ،موجودی و توزيع تقسیم نمود .اين زنجیره با جمعآوری خون از
اهداکنندگان آغاز میگردد ،سپس ،خون ذخیرهشده و بهعنوان يک واحد خونی کامل پردازش
میشود تا سلولهای قرمز خونی از ديگر محصوالتش مثل پالسما و پالکت جدا شود ،سپس
محصوالت خونی بهعنوان موجودی در بانک خون مرکز انتقال خون ذخیره میشود که برای
توزيع آماده است ] .[6در نهايت ،بیمارستانها بر اساس تقاضای پیشبینیشده ،سفارشهای
خود را به مراکز خون اعالم میکنند ،خون دريافتی آزمايششده و پس از انجام فرايند کراس مچ
بر روی آن و در صورت سازگاری و مطابقت ،واحدهای خونی برای بیمار خاص مورداستفاده
قرار میگیرد ].[7

 -2-3شبکه عصبی مصنوعی
ازجمله فنون تحلیل تشخیص که مبتنی بر علوم رايانه است ،میتوان به شبکه عصبی اشاره کرد.
مبحث شبکه عصبی مربوط به شبیهسازی قوه يادگیری در انسان و پیادهسازی آن بهصورت
الگوريتمهای رايانهای است .شبکههای عصبی مصنوعی ،سیستمها و روشهای محاسباتی
هستند که ايده اصلی عملکرد خود را از شبکه عصبی زيستی الهام گرفتهاند .مهمترين ويژگی اين
سیستمها ،پردازش موازی و آموزشپذيری آنهاست .شبکههای عصبی مصنوعی زيرمجموعه
مطالعات هوش مصنوعی هستند و هدف نهايی اين مطالعات ،افزايش توانايیها و قابلیتهای رايانه
يا هر نوع ماشین است؛ بهنحویکه بتواند پردازش اطالعات را مانند انسان انجام دهد .هنگام کار
با شبکههای عصبی با دو مسئله روبهرو هستیم :انتخاب معماری مناسب و انتخاب الگوريتم
آموزشی مناسب .معماری مناسب به معنی انتخاب بهینه تعداد اليهها ،تعداد نرونها در هر اليه
و نوع تابع انتقال هر نرون است و معماری بهینه شبکههای عصبی مبتنی بر مجموعه دادهها و
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ويژگیهای آنهاست .يکی از معماریهای شبکه عصبی که بهطور گستردهای به کار میرود و
در راستای يادگیری با ناظر قرار دارد ،شبکه عصبی پرسپترون چنداليه است].[8

 -3پیشینه تحقیق
مطالعه بر روی مديريت زنجیره تأمین محصوالت خونی ،برای اولین بار در سال  1964توسط
وان زيل و در قالب محصول فسادپذير صورت گرفت .کاتسالیاکی و بريلسفورد در سال 2007
] [9سیاستهای مديريت سیستم موجودی خون در يک بیمارستان خاص  UKرا که از طريق
مرکز خون منطقهای تأمین میشد ،تحلیل و بررسی کردند .هدف اين مطالعه ،بهبود رويهها و
خروجیها از طريق مدلسازی زنجیره تأمین کل برای آن بیمارستان است .بهمنظور اجرای اين
هدف از مدل شبیهسازی رويداد گسسته استفادهشده است تا سیاستهای سفارشدهی که منجر
به کاهش در کمبود و ضايعات و افزايش سطوح خدمترسانی میشوند ،تعیین گردند .نتايج مدل
برای مديران بیمارستان و مرکز خون منطقهای ابزار پشتیبانی است که میتوانند رويهها و
سیاستهای مختلف را بررسی کنند .عقیانی و همکاران ] )2013( [10از مدل شبیهسازی برای
مديريت اثربخش هزينه زنجیره تأمین خون در انگلستان استفاده کرد تا سیاستهای موجودی و
توزيع را آزمايش و شناسايی کند .نتايج بهدستآمده از حل مدل حاکی از اين بود که محصوالت
منقضی شده ،کمبودها و تحويلهای کمتری رخ میدهد و امکان ذخیره گروههای خونی نادر
افزايش میيابد که منجر به کاهش هزينه و افزايش ايمنی خواهد شد .بلک ] ،)2014( [2در تحقیق
صورت گرفته توسط بلک و هاردی ،با استفاده از مدل شبیهسازی قابلاستفاده مجدد ،به توسعه
و ارزيابی سیاستهای موجودی شبکه خون منطقهای در کانادا پرداخته و با استفاده از متد سطح
پاسخ و برنامهريزی غیرخطی به تدوين سیاستهای موجودی بهینه عرضهکننده /تأمینکننده
پرداختند .نتايج حل مدل ،سطح بهینه موجودی برای منطقه موردی بررسی ،سطح بهینه موجودی
هدف ،برآورد تقاضا ،سطح پاسخ بهینه را نشان میدهد .زهرايی و همکاران ])2015( [11
بهمنظور بهبود کارايی زنجیره تأمین خون پايدار از ترکیب روش شبیهسازی پويا و تاگوچی
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استفاده کردند و نتايج آنها بیانگر بهبود فاکتورهای موردبررسی آنها بود .خلدی و همکاران
] )2017( [12با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی به پیشبینی تقاضای خون در مراکز
انتقال خون پرداختند .آنها به پیشبینی ماهانه تقاضای سه جزء خون (سلول قرمز خونی ،پالسما
و پالکت) در يک شبکه خون منطقهای پرداختند .نتايج مطالعه نشان میدهد که روش شبکه عصبی
مصنوعی نسبت به مدل آريما 1در پیشبینی تقاضا برتری دارد و استفاده از اين روش را در
پیشبینی ماهانه تقاضای خون توصیه کردند .در سال  ،1395ابريشمی و همکاران ] [13به
بررسی بهینهسازی زنجیره تأمین خون دوسطحی پرداخته و يک مدل برنامهريزی عدد صحیح
بهمنظور يکپارچهسازی تصمیمات سفارشدهی بیمارستان و گردآوری خون توسط مرکز خون
ارائهشده است .نتايج محاسباتی حاکی از آن است که در مدل ارائهشده میزان کمبود نسبت به
حالتی که هر يک از سطوح بهطور مستقل به بهینهسازی تصمیمات خود میپردازند ،بسیار کمتر
بوده درحالیکه ظرفیت مرکز خون در مقايسه با حالت تک سطحی تقريباً يکسان است .فیروزی
جهانتیغ و همکارانش ] [14در سال  1396مدلی جهت پیشبینی تقاضا در زنجیره تأمین پالکت
خون با رويکرد شبکه عصبی مصنوعی و آريما ارائه دادند .در اين مطالعه کاربردی که در
سازمان انتقال خون استان سیستان و بلوچستان انجامشده است ،دادههای مربوط به تقاضا
برای  8نوع پالکت خون در بازه زمانی سالهای  1390تا  1394از مرکز انتقال خون زاهدان
جمعآوری گرديد .سپس با بهرهگیری از مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و آريما ،پیشبینی
تقاضای روزانه انجام پذيرفت .نتايج بهدستآمده از روشهای مذکور با هم مقايسه شدند .نتايج
اين مطالعه حاکی از دقت باالی مدلهای شبکه عصبی و سپس آريما نسبت به روند فعلی سازمان
بود.
با مرور مطالعات پیشین میتوان گفت کاهش کمبود و واحدهای خونی منقضی شده جزء
پرتکرارترين متغیرهايی هستند که در مديريت موجودی پايگاهها يا بیمارستانها استفادهشده
است ،اما تعداد کمی از مقاالت به توسعه روش جامع که برای کلیه پايگاههای انتقال خون پرداخته-
اند .لذا در مقاله حاضر سعی شد بهمنظور پیشبینی دقیق تقاضای مشتريان ،مقدار بهینه میزان
سفارشات ارسالی به مشتريان و میزان بهینه ذخیره احتیاطی برای هر تأمینکننده از تکنیک
شبیهساز شبکه عصبی استفاده شود که منجر به اين مزيت شد که برای کلیه مشتريان موجود
در منطقه نیز مقدار بهینه سفارشهايشان را پیشبینی کرده که اين امر به میزان قابلتوجهی از
1 - Arima
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نرخ واحدهای خونی برگشتی کم خواهد کرد و منجر به افزايش موجودی در دسترس
تأمینکنندگان خواهد شد.

-4توصیف مدل
در شبکه موردمطالعه ،مصرفکنندگان روزانه نیاز خود را فراتر از آنچه میخواهند به تأمینکننده
خود اعالم میکنند و پايگاههای مرکزی نیز چون از اين موضوع اطالع دارند ،در بیشتر مواقع کمتر از
میزان درخواستی آنها ،خون ارسال میکنند .لذا بهمنظور سازماندهی وضعیت مديريت موجودی
پايگاه انتقال خون ،الزم است از سیستمی استفاده شود که با توجه به میزان سفارشات دريافتی از
بیمارستانها ،میزان خونهای ارسالی به آنها را تعیین نمايد .بدين منظور تصمیم گرفته شد از تکنیک
شبیهساز شبکه عصبی برای برآورد میزان خونهای ارسالی به مصرفکنندگان استفاده گردد.
بهعبارتديگر اين تکنیک آنچه را که بهعنوان تقاضای مصرفکنندگان در سیستم مديريت موجودی
فعلی ثبتشده است ،با آنچه بايد واقعاً ارسال میشده مقايسه میکند و ارتباط بین میزان خونهای
ارسالی به بیمارستانها را با درخواستیهای آنها محاسبه میکند.
همانطور که گفته شد ،تکنیک مورداستفاده در اين قسمت ،شبکه عصبی با چندين اليه
بازگشتی و کامالً متصل 1میباشد .برای پیادهسازی شبکه عصبی پیشنهادی ،الگوريتم موجود
در شکل  2اجرا گرديد .در ابتدا ،دادهها جمعآوری شده و به دو دسته مجموعه دادههای ورودی
و خروجی تقسیمشده است .در مرحله دوم ،شبکه با انتخاب نوع يادگیری (يادگیری نظارتشده)
ايجاد و طراحی گرديد .در اين مرحله نیز پارامترهای شبکه ،ورودی خالص ،تابع محرک ،2تابع
يادگیری ،نرخ يادگیری و تعداد نورونهای موجود در هر اليه مشخص گرديد .سپس ،دادهها
بهمنظور پیشپردازش ،نرمااليز و استاندارد شدند .در مرحله بعدی ،دادهها به سه بخش دادههای
آموزش ،3آزمون 4و اعتبارسنجی 5تقسیم شدند .در نهايت شبکه عصبی اجرا گرديد و اصالحات
الزم انجام شد تا بهترين نتايج حاصل گردد.
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جمعآوری داده
شناسایی مجموعه دادهها

ساخت مدل و تنظیمات

پیشپردازش دادهها

تقسیم دادهها

اجرا

خیر

نتایج خوب است؟

بله

ذخیره مدل
شکل  .2نمودار جريان شبکه عصبی

بهمنظور برآورد میزان خونهای ارسالی به بیمارستانها با توجه به سفارشات آنها و با
در نظر گرفتن میزان موجودی پايگاه ،ابتدا میزان برگشتی خونهای هر مصرفکننده ناشی از
عدم انقضا و عدم مصرف ،میزان خونهای درخواستی هر مصرفکننده بهعنوان ورودی مدل
شبکه عصبی در نظر گرفته شد ،بهطوریکه الزم بود تغییرات تقاضا در شبکه لحاظ گردد ،لذا
اليه ورودی ،مربوط به اطالعات سری زمانی تقاضا در زمانهای قبل میباشد و از میزان
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ضايعات و برگشتیها نیز بهعنوان جريمه استفادهشده است .اليه خروجی ،میزان گلبول قرمز
خونی ارسالی میباشد .اليه مخفی شامل تعداد مناسبی نورون میباشد که اين نورونها بر مبنای
کمترين میزان مربعات خطا ( )MSEانتخاب میشود .از مجموع دادههای موجود در بازه زمانی
مهرماه  1394تا مهرماه  1396برای هر نوع سلول قرمز خونی 500 ،روز از دادهها برای آموزش
و اعتبارسنجی شبکه عصبی و  230روز برای آزمون شبکه استفاده گرديده است .تنظیمات
مربوط به تابع محرک در اليه مخفی و اليه خروجی برای هر نوع گلبول قرمز خونی به ترتیب
تابع سیگموئید 1و تابع خطی 2میباشد .مدل پیشنهادی بر اساس تفکیک گروه خونی و صرفاً برای
سلولهای قرمز خونی تحلیل و بررسی میشود .متغیرها و پارامترهای مورداستفاده در مدل در
قالب جدول  1بیانشده است.
جدول .1متغیرها و پارامترهای مورداستفاده در مدل شبکه عصبی
پارامترها
نماد

تعریف

R

مقدار درخواستی هر مصرفکننده

Z

میزان ضايعات ناشی از منقضی شدن هر مصرفکننده

B

میزان برگشتیهای ناشی از عدم مصرف مصرفکننده

E

میزان موجودی در ابتدای روز پايگاه

O

ذخیره احتیاطی پايگاه

y

 targetمیزان ارسالی مشخصشده در پايگاه داده

تابع هدف مدل پیشبینی شبکه عصبی بهصورت رابطه  1میباشد:
()1

𝑂𝑓 =𝑅−𝑍−𝐵+𝐸−
با توجه به تابع هدف  fو با ورودی و  targetمشخصشده ،مقدار خروجی شبکه عصبی که
میزان برآورد مقدار بهینه ارسالی به بیمارستانها میباشد ،مشخص میشود .ورودیهای شبکه
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1 - Purelin
Sigmoid
2
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عصبی 𝑅 = 𝐼 میزان درخواستی مصرفکنندگان در هرروز میباشد که آن از برگشتیها کسر
میشود .اين شیوه سبب میشود که میزان برگشتیها هم بهعنوان مقدار جريمه در محاسبات
واردشده و از منقضی شدن واحدهای خون به علت عدم استفاده جلوگیری شود .با کمک نرمافزار
 MATLABساختارهای متعددی از نوع پرسپترون بهمنظور پیشبینی تقاضا طراحی شد.
اليه ورودی ،اليه مخفی و اليه خروجی بهطور کامل به هم متصل شده است .وزنهای
اتصاالت بهطور تصادفی توسط سیستم انتخابشده و از طريق فرايند يادگیری تنظیمشدهاند.
بهمنظور محاسبه مجموع اوزان در بازه [ ،]-1 ،1تابع سیگمويید 1در اليه مخفی طبق رابطه  2در
نظر گرفتهشده است .بنابراين ،تابع محرک در اليه مخفی و اليه خروجی برای هر نوع سلول قرمز
خونی به ترتیب تابع سیگموئید و تابع خطی 2میباشد.

2
()2
−1
𝑡1 − 𝑒 −2
برای انتخاب مناسبترين مدل شبکه عصبی برای برآورد تقاضای خون هر مصرفکننده به

= )𝑡(𝑓

تفکیک گروه خونی ،معماریهای متفاوتی از شبکه با تعداد اليههای پنهان (بین  2تا  15نورون)،
سه متغیر ورودی و يک متغیر خروجی بررسی شدند و در نهايت مدلی با کمترين مقدار MSE
انتخاب گرديد (جدول .)2
جدول  .2بهترين مدل شبکه عصبی برای انواع سلولهای قرمز خونی بر حسب معیار MSE
مشخصات

A

O

B

AB

معماری شبکه

()3 :5 :1

()3 :7 :1

()3 :9 :1

()3 :8 :1

MSE

0.013

0.0092

0.0099

0.0072

با کمک نرمافزار  MATLABساختارهای متعددی از نوع پرسپترون بهمنظور پیشبینی
تقاضا طراحی شد.
بهمنظور اعتبار سنجی مدل ،ساختار شبکه عصبی طوری طراحی و کدنويسی گرديد که داده-
ها را در حین آموزش اعتبار سنجی میکرد ،لذا اعتبارسنجی تکنیک شبکه عصبی در حین 500
روز آموزش صورت گرفته است .برای ارزيابی عملکرد اين مدل ،از تحلیلهای آماری
استفادهشده است .برای اين تحلیل از پارامترهای آماری شامل خطای نسبی مطلق میانگین ،خطای
مطلق میانگین ،ثابت  𝑅 2و میانگین مجذور خطا استفاده شد .جدول  3تحلیل خطاهای آماری مدل
1 - Sigmoid transfer function
2 - linear transfer function
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شبکه عصبی را نشان میدهد .همانطور که ديده میشود ،مدل موجود در هر سه گام آموزش،
اعتبارسنجی و آزمون دقت بسیار خوبی دارد.
جدول  .3پارامترهای خطاهای آماری مدل شبکه عصبی در سه گام آموزش ،اعتبارسنجی و آزمون
خطای مطلق

خطای نسبی مطلق

میانگین

میانگین
5.67

گام

میانگین مجذور خطا

ثابت 𝟐𝑹

آموزش

1.21

0.978

0.529

اعتبارسنجی

1.06

0.995

0.432

4.96

آزمون

1.24

0.987

0.522

6.13

ازآنجايیکه در تابع هزينه شبکه عصبی ،يک مقدار جريمه برای واحدهای خون برگشتی و
منقضی شده در نظر رفته میشود .طبق اين هزينه و جريمه لحاظ شده ،شبکه عصبی حالت بهینه
ممکن را برآورد میکند.

 -4-2پیادهسازی مدل
بهمنظور پیادهسازی مدل تدوينشده از دادههای روزانه موجود در پايگاههای انتقال خون مشهد
در بازه زمانی مهرماه  1394تا مهرماه  1396استفادهشده است .سازمان انتقال خون استان
خراسان در  22مهرماه  1357همزمان با میالد حضرت علی ابن موسیالرضا (ع) افتتاح گرديد.
اين اداره کل از لحاظ تولیدات پس از استانهای تهران و فارس قرار داشته است .وجود مراکز
درمانی تخصصی و فوق تخصصی ،مرکزيت درمانی مشهد مقدس در شرق کشور ،سفرهای
زيارتی و سیاحتی به استان و افزايش سوانح و حوادث ،وجود بیش از  450بیمار خاص در استان
(هر بیمار بهطور متوسط يک تا دو تزريق در ماه نیاز دارد که حدود  10درصد خون استان
توسط اهداکنندگان مصرف میشود) اهمیت توجه به مديريت موجودی و انتقال علمی و
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سیستماتیک خون به بیمارستانهای وابسته را مضاعف مینمايد.
اطالعات موردنیاز جهت اجرای اين روش ،از مطالعات کتابخانهای استخراج گرديد و سپس
با مصاحبه با مدير آموزش و تحقیقات ،مدير بخش انتقال خون و مدير بخش تکنولوژی اطالعات
پايگاه اصلی دادههای موردنیاز استخراج و توسط کارشناس آمار اين پايگاه به محقق ارائه گرديد.
اين دادهها شامل دادههای مربوط به میزان درخواست خون هر مصرفکننده از هر تأمینکننده،
میزان خون برگشتی مصرفکنندگان ناشی از منقضی شدن و عدم مصرف مصرفکنندگان،
میزان خون ارسالی هر تأمینکننده به مصرفکنندگانش به تفکیک هر مصرفکننده در بازه زمانی
مهرماه  1394تا مهرماه 1396بهطور روزانه به تفکیک گروه خونی  O ،B ،Aو  ABبرای سلول-
های قرمز خونی میباشد.

-5نتایج
اين پايگاه ،پايگاه مرکزی انتقال خون در شهر مشهد میباشد که بهطور مستمر به  27بیمارستان
در مشهد ،شش بیمارستان در شهرستانهايی که پايگاه مرکزی ندارند (سرخس ،فريمان ،چناران،
درگز ،تايباد ،تربتجام) ،خدمترسانی میکند .برای ساير پايگاههای مرکزی استان (سبزوار،
تربتحیدريه ،گناباد ،نیشابور ،قوچان) دو نقش تأمینکننده و مصرفکننده دارد .بهعبارتديگر
تبادل ارسال و دريافت خون بین پايگاههای مرکزی استان وجود دارد .اين پايگاه ،بزرگترين
پايگاه مرکزی انتقال خون در استان خراسان رضوی محسوب میشود .بهمنظور سهولت ارائه
نتايج ،مصرفکنندگان اين پايگاه به دو دسته مصرفکنندگان مشهد (بیمارستانهای واقع در
مشهد) و مصرفکنندگان شهرستان (بیمارستانها و پايگاههای مرکزی شهرستانهای استان)
تقسیمبندی میشوند.
بهمنظور برآورد مقدار بهینه ارسالی خون به بیمارستانهای اين پايگاه ،دادهها به سه شیوه
تحلیل گرديدند.
در شیوه اول ،کلیه تقاضای بیمارستانهای پايگاه مرکزی مشهد (شامل بیمارستانهای مشهد
و شهرستانها) در بازه زمانی موردنظر بدون تفکیک گروه خونی در نظر گرفته شد و با استفاده
از تکنیک شبکه عصبی در  700روز آموزش ،تقاضای آنها برآورد میگردد .شکل 3بیانگر تفاوت
مقدار واقعی خون مورد تقاضای بیمارستانهای پايگاه مرکزی مشهد و مقدار ارسالی آن پايگاه
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بدون تفکیک گروه خونی میباشد.

شکل  .3مقادير تقاضای واقعی و ارسالی خون به بیمارستانهای (مشهد و شهرستان) پايگاه مرکزی مشهد

در شیوه دوم ،تقاضای کل مصرفکنندگان بر اساس نوع گروه خونی و نوع مصرفکننده
(بیمارستانهای مشهد و شهرستان) تفکیک گرديد که با استفاده از تکنیک شبکه عصبی در 230
روز آزمون ،مقدار تقاضای آنها برآورد گرديده است .شکل 4بیانگر مقادير خونهای ارسالی
واقعی و بهینه به مصرفکنندگان مشهد اين پايگاه به تفکیک گروه خونی میباشد .خطوط
قرمزرنگ اين شکل ،میزان خون ارسالی بهینه بیمارستانهای مشهد از پايگاه مرکزی مشهد را
نشان میدهد .اين میزان ارسال در روزهای مختلف منجر به کاهش بازگشتیهای خون به اين
پايگاه مرکزی و کمبودهای موجود در بیمارستانهای مشهد میگردد .تفاضل بین خطوط آبی و
قرمز نشاندهنده شکاف بین وضع موجود و مطلوب است .اين پايگاه با توجه به تعداد زياد
مصرفکننده دارای حساسیت بیشتری نسبت به ساير پايگاههای موجود در منطقه میباشد؛
225

منیره احمدیمنش و همکاران ــــــــــــــــــــــــــــــــ تعیین مقادیر بهینه خون ارسالی...

بنابراين ،نیاز شديدی به برنامهريزی بهینه موجودی و نظارت شديد بر مصرفکنندگان خود
دارد.

A

B

O

AB

شکل  .4مقادير خونهای واقعی و ارسالی به بیمارستانهای مشهد به تفکیک گروه خونی

در روش سوم ،تقاضای کل مصرفکنندگان ،بر اساس نوع گروه خونی و برای هر
مصرفکننده بهطور مجزا تفکیک گرديد و با استفاده از تکنیک شبکه عصبی در  230روز آزمون،
میزان ارسالیهای آنها برآورد گرديد .شکل  5بیانگر مقادير ارسالی واقعی و بهینه خون به
مصرفکنندگان شهرستان اين پايگاه به تفکیک گروه خونی میباشد .نتايج نشان داده شده در
اين شکل بیانگر آن است که درصورتیکه پايگاه به خواهان ارسال بهینه خون به مصرفکنندگان
شهرستان خود باشد ،تا از کمبود و ضايعات جلوگیری نمايند ،بايستی طبق خطوط قرمزرنگ
واحدهای خونی موردنیاز مصرفکنندگان خود را درخواست مینمود .پايگاه با توجه به تعداد
زياد مصرفکننده دارای حساسیت بیشتری نسبت به ساير پايگاههای موجود در منطقه میباشد؛
بنابراين ،نیاز شديدی به برنامهريزی بهینه موجودی و نظارت شديد بر مصرفکنندگان خود
دارد.
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A

B

AB

O

شکل  .5مقادير ارسالی واقعی و بهینه خون به بیمارستانهای شهرستان به تفکیک گروه خونی

شکل  6بیانگر مقادير ارسالی واقعی و بهینه خون به مصرفکنندگان اين پايگاه به تفکیک
گروه خونی و مصرفکننده برای بیمارستان آريا بهعنوان نمونه مصرفکننده مشهد میباشد.
آنچه از نتايج اين شکل میتوان برداشت نمود اين است که در واقعیت ،ارسالیهای بیمارستان
آريا در برخی روزها خیلی بیشتر از حد موردنیاز آنها و در روزهايی خیلی کمتر از نیاز بوده
است و اين امر منجر به ضايعات و کمبودهای زيادی در کل سیستم خواهد شد .نتايج اين شکل
نشان میدهد که چنانچه پايگاه مرکزی مشهد بخواهد کمترين میزان برگشتی و اعالم کمبود از
بیمارستان آريا را داشته باشند ،بايستی طبق خطوط قرمزرنگ واحدهای خونی را ارسال میکرد.
آنچه که میتوان از نتايج اين بیمارستان برداشت نمود اين است که در درخواست خون در
گروههای خونی  Aو  Oدچار خطای زيادی بوده است و در اکثر مواقع خیلی کمتر از واقعیت
سفارش داده است که اين امر سفارشات اورژانسی زيادی را به همراه خواهد داشت و منجر به
کمبود در بیمارستان خواهد شد .بنابراين با اجرای مدل پیشنهادی میتوان تا حد زيادی از بروز
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ضايعات و کمبودهای بیشازحد جلوگیری کرد و نظارت کافی بر عملکرد بیمارستانها در
خصوص میزان سفارشها و مصرف آنها داشت.

A

B

A

O

شکل  .6مقادير ارسالی واقعی و بهینه خون به بیمارستان آريا به تفکیک گروه خونی

-6بحث و نتیجهگیری
هدف از اين مطالعه ،طراحی مدل بهینه مديريت موجودی شبکه انتقال خون میباشد .بدين منظور
با استفاده از شبیهساز شبکه عصبی مصنوعی به تعیین رفتار بهینه پايگاه پرداخته شد که اين
امر به منجر به کاهش قابلتوجه واحدهای خونی برگشتی توسط مشتريان ،افزايش موجودی
پايگاه جهت جلوگیری از کمبود خواهد شد .همچنین اين مقاله ،کاربرد مدل شبیهساز عصبی را
در حوزه پزشکی و مديريت موجودی شبکه انتقال خون نشان داد که تاکنون مطالعهای با اين
وسعت در تحقیقات مربوط به زنجیره تأمین خون انجامنشده است ،از مزايای اين روش میتوان
به الگوی جامع مورداستفاده در اين مطالعه اشاره کرد که بهگونهای طراحیشده است که نیازی
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نیست برای هر پايگاه در منطقه يک مدل جداگانه نوشته شود؛ بلکه با الگوريتم موجود میتوان
رويدادها را بهروزرسانی کرد و رفتارهای فعلی و مطلوب را تدوين نمود .بهمنظور اثبات موفقیت
مدل طراحیشده ،در شبکه انتقال خون مشهد با وجود حدود  54بیمارستان پیادهسازی شد .نتايج
اجرای مدل در اين پايگاه حاکی از اين است که چنانچه پايگاهها و بیمارستانها طبق رفتار
پیشبینیشده عمل کنند ،میزان برگشتی واحدهای خون به مقدار صفر میل میکند و موجودی به
مقدار  2000واحد ذخیره خواهد شد .در هر پايگاه نتايج مدل با آنچه در وضع موجود اتفاق
میافتد ،مقايسه و اعتبار مدل اثبات گرديد.

-7پینوشتها
1. cross match
2. cross match release period.
)3. the single center model (SC
)4. the multiple independent centers model (MIC
)5. the coordinated multiple centers model (CMC
)6. Community Blood Center(CBC
)7. Regional Blood Center(RBC
8. Arima
9. Fully connected
10. Transfer Function
11. Training
12. Test
13. Validation
14. Sigmoid
15. Purelin
16. Sigmoid transfer function
17. linear transfer function
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