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Abstract
Purpose: The chemical attributes of Technetium-99m have made it popular for most medical imaging procedures.
However, in recent years, the decay product of molybdenum-99, i.e., technetium-99m, has become expensive, and its
routine availability can no longer be taken for granted. We proposed scenarios to maximize the throughput of
Technetium-99m which is used to produce radiopharmaceuticals in a medical imaging center.
Methodology: We proved a recursive function to imitate the decay dynamics of Technetium-99m, which is used in 80
percent of medical imaging. Then, we proved necessary and sufficient optimality analysis for this function.
Findings: We found optimal scenarios for distributing the radiopharmaceuticals into elusion periods according to clinical
considerations.
Originality/Value: We developed a rigorous mathematical model based to maximize the throughput of
radiopharmaceuticals in a molecular imaging center.
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تصمیمگیری و تحقیق در عملیات

نوع مقاله :پژوهشی

ارائه مدل ریاضی مدیریت تولید و موجودی داروهای وابسته به زمان در مرکز
تصویربرداری مولکولی
محمد نمکشناس

*

 ،محمد مهدوی مزده

دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و صنعت ،تهران ،ایران.

چکیده
هدف :خواص شیمیایی عنصر شیمیایی تکنسیم 99-منجر به تقاضای زیاد آن در رویههای تصویربرداری پزشکی شده است .در
این محصول شده است .در این مطالعه ،سناریوهایی جهت بیشینهسازی خروجی تکنسیم 99-ارائه میشود .به کمک این عنصر
شیمیایی بسیاری از پرتوداروهای حوزه تصویربرداری تولید میشوند.
روششناسی پژوهش :در این مطالعه ،رابطه بازگشتی برای شبیهسازی رفتار واپاشی عنصر تکنسیم 99-اثبات شده است .سپس،
شرایط الزم و کافی بهینگی برای این تابع اسخراج میشود .
یافتهها :سناریوهای بهینه برای توزیع پرتودارو در زمانهای مناسب با توجه به شرایط کلینیکی و فیزیک هستهای ارائه گردید .این
سناریوها باعث استخراج بیشترین خروجی از ژنراتور تولیدکننده تکنسیم 99-میشود.
اصالت/ارزش افزوده علمی :در این مطالعه ،مدل ریاضی جهت بیشینهسازی استخراج پرتوداروها در مرکز تصویربرداری مولکولی
ارائه گردید .این مدل ریاضی کاربردهای عملی برای پزشکان ،تکنولوژیستها و تکنسینهای حوزه پزشکی هستهای به همراه دارد.
کلیدواژهها :مدل ریاضی ،شرایط بهینگی ،مدیریت دارو ،تصو یربرداری مولکولی.

 -1مقدمه
در سالهای اخیر تقاضای خدمات درمانی و تشخیصی در جهان و در کشور منجر به افزایش هزینههای بهداشت و خدمات درمانی گردیده
است .سیستم های بهداشت و سالمت عمومی در سراسر جهان و در داخل کشور به دلیل افزایش تقاضای خدمات تشخیصی ،پیچیدگی

* نویسنده مسئول
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نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

سالهای اخیر ،محصول واپاشی شده عنصر مولیبدنیم ( 99-تکنسیم )99-در بازارهای جهانی به دلیل کمبود ،باعث گرانقیمت شدن

انجام این خدمات ،افزایش زمان انتظار بیمارها و عدم مدیریت یکپارچه این طیف مراکز ،ساالنه با افزایش هزینهها و نارضایتی سطح

1
برخوردار است.
خدمتدهی به متقاضیان روبرو است .این موضوع در مراکز تشخیصی از اهمیت ویژهای

مدیریت دارویی در چنین مراکزی با مسائل چالشی بسیاری روبرو است و همواره شاهد بروز عارضههایی چون بهرهوری پایین منابع
کلینیکی و سطح نارضایتی باالی متقاضیان هستیم .ز این خدمات تخصصی پزشکی که ساالنه نرخ مراجعات قابلتوجهی را دارد،

تصویربرداری مولکولی است .تصویربرداری مولکولی 2
زیررشتهای از رادیولوژی است که به کمک پرتوداروها جهت مطالعه جزییات

ساختاری و کارکردی اعضای بدن ،شناسایی بیماری در مراحل اولیه و تجویز درمان برای عضو هدف است .در علم تصویربرداری
مولکولی وابستگی زیادی بهنوعی پرتوایزوتوپ خاص به نام تکنسیم 99-وجود دارد .پرتوایزوتوپ تکنسیم 99-از واپاشی مولیبدنیم-
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3
(حدود  30میلیون رویه در سال) در سراسر جهان
 99حاصل میشود .تکنسیم 99-در  80درصد رویه های تصویربرداری مولکولی
5

4
.)2020
استفاده میشود (ناگورنی و ناگورنی 2012 ،؛ رادل و همکاران ،

کنترل تولید و موجودی تکنسیم 99-مالحظات ویژهای را میطلبد .تکنسیم 99-با نیمعمر حدود  6ساعت از طریق دستگاههایی به نام
ژنراتور MT-G

به این مراکز تحویل داده میشود6.زنجیره واپاشی مکانیسم درونی  MT-Gو نیمعمر7کوتاه تکنسیم ،99-محدودیتهای

همکاران ( )2020و ساثومانون و همکاران )2005( 8نشان دادند که تصدی 9
گری پرتوداروها بیشترین هزینهها به ازای هر رویه را شامل

میشود .همچنین عدم رعایت مدیریت دز پرتودارو ،مخاطرات زیادی من جمله ازدیاد تشعشعات را متوجه بیمار ،همراه بیمار و کادر
درمان میکند (عدام و همکاران .)2021 ،

0

1

یک پرتودارو ترکیبی از یک کیت غیر پرتوزا با ایزوتوپ پرتوزا مانند تکنسیم 99-است .ژنراتور شامل جفت ایزوتوپهای تکنسیم 99-و
مولیبدنیم 99-در یک محفظه فلزی است که امکان تجزیه تکنسیم 99-را از مولیبدنیم 99-فراهم میکند .این فرایند در طول یک هفته
ا
بهطور پیوسته تا زمانی که عمال دوشیدن ژنراتور اقتصادی نباشد ،صورت میگیرد .نیمعمر مولیبدنیم 99-حدود  66ساعت است.

1

تکنسین با ترکیب مقداری از تکنسیم 99-با کیت غیر پرتوزا بر اساس پروتکل رویه ،پرتودارو را تهیه میکند (زول و همکاران .)2007 ،
پرتوداروی تولیدشده به جریان خونی بیمار تزریق میشود و پس از مدتی (بسته به نوع رویه) در عضو هدف انباشته میشود .پس از مدتی
فرایند اسکن شروع خواهد شد.
در عمل استخراج تکنسیم از ژنراتور در هر زمان دلخواهی در روز امکانپذیر نیست .فرایند استخراج تکنسیم از ژنراتور به عمل دوشیدن
ا
مشهور است .دقیقا در این لحظه میزان تولید و نرخ واپاشی برابر میشود .به این حالت که جفت تکنیسم (ایزوتوپ دختر) و مولیبدنیم
(ایزوتوپ مادر) دارای اکتیویته برابر میشوند ،موازنه موقت گفته میشود .بالفاصله پس از 3موازنه موقت ،اکتیویته 1
تکنسیم بهجای
ا
واپاشی با نیمعمر خود با نیمعمر مولیبدنیم کاهش مییابد (چری و همکاران  .)2012 ،به لحاظ نظری و با 4
استفاده از معادالتی که بعدا

تشریح میشود ،اکتیویته تکنسیم از مولیبدنیم پس از عبور از موازنه موقت ،پیشی میگیرد .هدف از این مطالعه پاسخ به این سؤال است
که «چه زمانی بدوشیم؟» و سناریوهای دوشیدن ژنراتور را موردبررسی قرار دهیم؛ بنابراین متغیرهای اصلی این مطالعه زمانهای دوشیدن
و مقادیر اکتیو یته حاصلشده در این زمانها است .در سراسر این مطالعه از اعالم اختصاری به شرح فهرست ذیل استفاده میشود.

1

Diagnostic Cernters
Molocular Imaging
3
Procedure
4
Nagurney and Nagurney
5
Ruddell et al.
6
Molybdenum-Technetium Generator
7
Decay Chain
8
Edam et al.
9
Suthummanon et al.
10
Edam et al.
11
Zolle et al.
12
Elution
13
Transient Equilibrium
14
Cherry et al.
2
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بسیار پیچیدهای را متحمل سیستمهای مدیریت و نوبتدهی مراکز تصویربرداری پزشکی میکند (ناگورنی و ناگورنی .)2012 ،عدام و

2

مجموعهها.
J

مجموعه کل بیماران،

 : Kمجموعه دورههای دوشیدن ژنراتور.
پارامترها.
 : Mنرخ واپاشی مولیبدنیم 99-معادل،

1

 : Tنرخ واپاشی تکنسیم 99-معادل،
 : تعداد کل دفعات دوشیدن،

176

) : AM (0میزان اکتیویته مولیبدنیم 99-در زمان صفر،
 : u jمیزان اکتیویته ( )mCiموردنیاز برای اسکن بیمار  jام.
متغیرهای تصمیم.
 : Rkمیزان اکتیویته ( )mCiدوشیده شده در دوره  kام،

نمکشناس و مهدوی مزده /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره  ،2تابستان  ،1400صفحه174-182 :

 : Tkزمان دوشیدن دوره  kام.
معادله زیر که به فرم تقلیل یافته معادله باتمن (چری و همکاران )2012 ،برای2جفت ایزوتوپ مادر/دختر مشهور است ،موازنه موقت را
بین این جفت نشان میدهد .متغیر )  AT (tمیزان اکتیویته تکنسیم در زمان  tرا در مقیاس میلیکوری ( )mCiاندازهگیری میکند.
()1

.

M

M  T

)AT (t )    e M t  e T t  ,   AM (0

در عمل ،امکان محاسبه دقیق میزان اکتیویته تکنسیم از معادله ( )1وجود ندارد چراکه ژنراتور در عمل بازدهی  100درصد از خود نشان
نمیدهد .نرخ بازدهی تبدیل ایزوتوپ مولیبدنیم 99-به تکنسیم 99-در داخل ژنراتور به نرخ انشعاب معروف است و مقدار آن
B  0.86

معادل 3

است .بازدهی نظری در برابر بازدهی واقعی در نمودار شکل  1ترسیمشده است .مقدار تجمعی میزان اکتویتیه حاصلشده در

این مطالعه تفاوت قابلتوجهی با مقادیر منابع پزشکی دارد .برای این منظور ،ابتدا یک رابطهی بازگشتی طبق گزاره ( )1بر اساس میزان
اکتیویته حاصلشده در دورهی  kام توسعه داده میشود .سپس به کمک لم  1و  2نشان میدهیم که هر جواب بهینه محلی که شرایط الزم
و کافی کروش-کان-تاکر ( )KKTرا ارضا کند ،بهینهی سراسری برای عبارت بیشینهسازی رابطهی تجمعی بازگشتی نیز محسوب میشود.

شکل  -1بازدهی نظری در برابر بازدهی واقعی حاصل از معادله باتمن.
Figure 1- Theoretical build-up vs practical build-up according to Bateman equation.

1

Decay Rate
Bateman Equation
3
Branching Ratio
2

گزاره  .1درصورتیکه فرض شود در کل به میزان  تعداد عمل دوشیدن انجام میگیرد ،میزان اکتیویته دوشیده شده در مرحله  kام
بهصورت رابطه بازگشتی زیر قابلمحاسبه است.
AM (0) BM
, T0  0.
M  T

()2





Rk   eM Tk 1 eM (Tk Tk 1 )  eT (Tk Tk 1 ) , k {1,,},  

اثبات .کافی است میزان اکتیویته موجود مولیبدنیم 99-در لحظه دوشیدن قبلی

k 1

یعنی  AM (0)eM Tk 1و اختالفزمانی دوشین

 kام را با  k  1ام یعنی )  (Tk  Tk 1را محاسبه کنیم و در معادله باتمن قرار دهیم.
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در هر بار دوشیدن ،میزان اکتیویته تکنسیم 99-در داخل ژنراتور تقریبا به عدد صفر رسیده و درصدد رسیدن مجدد به موازنه موقت است
(شکل .)2

Figure 2- Activity build-up during consecutive elutions.

 -2حل مسئله
در این بخش با توجه به معیار بیشینهسازی مجموع ،عالقهمندیم میزان اکتیویته تجمعی در تمامی دورههای دوشیدن را بیشینه کنیم ،به
عبارتی

) (max  k Rk

که در رابطه ( )2مشهود است .بنابراین هدف این است که تنها متغیر این معادله (زمانهای بهینه دوشیدن یا

 ) Tبهنحویکه میزان اکتیویته تجمعی بیشینه گردد یافت شود (مدل ر یاضی ( .))3در ادامه شرایط بهینگی برای معادلهی تجمعی
)  F (Tبررسی میگردد.
max F (T ),

T R

()3





 1

F (T )    eM Tk eM (Tk 1 Tk )  eT (Tk 1 Tk ) ,
k 0

Gk (T )  Tk  0, k {1, ,}.
 -1-2بررسی شرایط بهینگی

لم  .1تابع  F T به ازای  T  Rنا محدب و نامقعر است.
اثبات .میتوان نشان داد که تابع  F T به فرم زیر قابلتجزیه است:
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شکل  -2نحوه رشد اکتیویته در دوشیدنهای متوالی.




F1 (T )   e  M T1   e  T Tk  ,
k 2




 1
F2 (T )   eT T1   eTk (M T )T Tk 1  ,
k 1


F (T )    F1 (T )  F2 (T )  .

()4
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روابط  e ، e Tو  e Tبه ازای } k {2,,همگی مثبت ،دو بار مشتقپذیر و محدب هستند .عبارت نیز k 2 e T
محدب است زیرا که مجموع توابع محدب ،تابعی محدب است .از طرفی تحدب رابطه  k 11eT (  ) Tبر اساس این قضیه
M 1

 T T1

T k

T k

T k 1

که ضرب دو تابع محدب مثبت

) eTk (M T

و

eT Tk 1

T

M

k

تابعی محدب است ،تصدیق میشود؛ بنابراین ،دو تابع )  F1(Tو )  F1(Tتوابع

نمکشناس و مهدوی مزده /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره  ،2تابستان  ،1400صفحه174-182 :

محدبی هستند ولی قضیهای پشتیبان برای تفریق دو تابع محدب از همدیگر که منجر به تابعی محدب یا مقعر میشود ،وجود ندارد ،بنابراین
هیچ تضمینی وجود ندارد که  F T نیز تابعی محدب یا مقعر باشد .با توجه به موارد فوق کافی است با یک مثال نقض نشان دهیم که تابع
به ازای یک جواب دلخواه نا محدب و نامقعر است ،با فرض    2از طریق محاسبه بردار مقادیر ویژه برای ماتریس هشین در نقاط
 T1  500و  T2  500برحسب دقیقه داریم.   (0.000234, 0.00009848 ) :
از طرفی شرایط الزم  KKTبهواسطه معادالت رابطه ( )5قابلاستخراج است .بردار بهینه محلی یعنی *  Tبهنحویکه شرایط الزم  KKTرا
ارضا نماید ،به کمک روشهای عددی بهینهسازی غیرخطی به دست میآید.
) *  F (T
 k  0, k {1, ,},
 Tk

()5

Tk  0, k  0 or Tk  0, k  0, k {1, ,}.

از طرفی شرایط کافی برای

) F (T

بایستی بررسی شود .این امر باعث میشود تا بهینهی محلی یافت شده ضمانت سراسری بودن را نیز

داشته باشد .به کمک لم زیر این موضوع را موردبررسی قرار میدهیم.
لم ( .2شرایط کافی  KKTبرای مسائل محدب یا مقعر تعمیمیافته ) .مسئله بهینهسازی ( )6به فرم زیر 1را در نظر بگیرید:
max x

)f ( x

g ( x )  0,
h( x )  0,
x  X.

()6

s.t.

بهنحویکه  Xمجموعهای باز و  g ( x)   g1 ( x),, gm ( x)  : R n R mو همچنین  . h( x)   h1 ( x),, hl ( x)  : R n Rlفرض
3
درصورتیکه  xجواب شدنی برای مسئله باشد و
کنید  f  x تابعی شبهمقعر  g  x  ،تابعی نیمه مقعر و  h2 x تابعی خطی است.
ضرایبی چون
()7

) (u , v

وجود داشته باشند که رابطه ( )7را ارضا کنند.
l

m

i 1

i 1

f ( x )  ui gi ( x )  vi hi ( x )  0,

1

KKT Sufficient Conditions for Generalized Convex Problems
Pseudoconcave
3
Quasiconcave
2

ui gi ( x )  0, i  1, , m.
بنابراین  xیک جواب بهینه سراسری برای این مسئله است.
4
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.)2017
اثبات( .بازارا و همکاران 2013 ،؛ سلیمانپور

ا
لم  .3هر جواب بهینه محلی *  Tکه شرایط الزم  KKTرا ارضا نماید ،به ازای  T  Mالزاما جواب بهینه سراسری برای معادله ()1
است.
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اثبات .طبق قاعده شرایط کافی  KKTبرای مسائل مقعر تعمیمیافته ،کافی است نشان دهیم که ) F (T

تابعی شبه محدب است ،بنابراین

داریم
()8

}(T  M )e(M T )Tk T Tk 1 (Tk  Tk )  0  F (T )  F (T ), k {0,,  1

بنابراین طبق استنتاج در رابطه ( )8و تحت فرض  ، T  Mعبارت  (T  M )e(M T )Tk T Tk 1تابعی غیرمنفی است .بالفاصله

 -2-2سناریوهای کلینیکی

برای ایجاد سناریوهای مناسب بردار دوشیدن ،محدودیتهای کلینیکی نیز بایستی موردبررسی قرار گیرد .این محدودیتها عبارتاند
از:
 چرخه عمر ژنراتور یک هفته ( 5روز کاری) در نظر گرفته میشود ،بنابراین برنامهریزی برای دوشیدن ژنراتور برای افق  5روزه صورت میگیرد .پسازاین
مدت ژنراتور جهت شارژ مجدد به نهاد باالدستی عودت داده میشود.

 زمان شروع برنامهریزی از ساعت  7صبح روز اول یعنی ساعت  22.78طبق نمودار است .به عبارتی ،مرکز باالدستی ژنراتور را دقیقا در این ساعت در
اختیار مرکز تصویربرداری میگذارد .بدیهی است که دقیقا یک دوشیدن در این لحظه باید اتفاق بیافتد.

 تعداد دوشیدنها باید بین ابتدای روز اول تا انتهای روز پنجم توزیع گردد .

5

 حداقل میزان اکتیویته مستخرج شده نباید کمتر از میزان آستانه مشخص باشد .این آستانه به لحاظ نظری برابر است با کمترین میزان اکتیو یته الزم در
مجموعه بیماران تحت پردازش است.

 درصورتیکه اولین دوشیدن ساعت  7صبح باشد ،بین ساعت  7الی  11دوشیدن دیگری با حداکثر میزان اکتیویته میتواند رخ دهد .دو دلیل برای این
مالحظه میتوان عنوان کرد .اول اینکه بیماران در این ساعات ناشتا بوده و مطلوب است که در ساعات صبح پرتودارو را دریافت کرده و در اسرع زمان پس
از اسکن ،مرکز را ترک نمایند .دلیل دیگر اینکه تهیه پرتوداروها کمی زمانبر است .درصورتیکه تکنسین دارو را برای  10بیمار از ساعت  7الی  8آماده و
فرآوری نماید ،بدیهی است که دوشیدن دوم در حداکثر فاصله از ساعت  7بایستی اتفاق بیافتد .این عمل باعث رشد اکتیویته بیشتری در داخل ژنراتور
خواهد شد.

بنابراین با توجه به مالحظات مطرحشده ،محدودیتهایی به فرم زیر به مدل ریاضی ( )9بایستی اضافه شود .مدل نهایی بیشینهسازی به
فرم معادله ( )9بازنویسی میشود.

1

Bazaraa et al.
Soleymanpour Bakefayat
3
Edalatpanah
4
Rahpeymaii and Kimiaei
2

 5روز اول برنامهریزی شنبه است و روز آخر چهارشنبه در نظر گرفته میشود.

ارائه مدل ر یاضی مدیر یت تولید و موجودی داروهای وابسته به زمان در مرکز تصو یربرداری مولکولی

استنباط میشود که

 Tk  Tk , kو همچنین ) F (T

تابعی یکنوا و غیر کاهشی است .درنتیجه اثبات کامل است.



max   Rk
k 1



 eT (Tk Tk 1 ) , k {1, ,},

()9

)  M (Tk Tk 1

e

T , RR

 M Tk

Rk  e

k  H  (11  7 ), k {1, ,},
 
k  H , k {1, ,},
 


Tk  


Tk  


s.t.

Tk  min j J {u j }, k {1, ,},
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T0  0.

در این مدل پارامتر  Hمعادل )    ln(T )  ln(M )  (T  Mو پارامتر  برابر تعداد دوشیدن در یک روز است .دو محدودیت اول
نمکشناس و مهدوی مزده /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره  ،2تابستان  ،1400صفحه174-182 :

زمانهای دوشیدن را محدود به بازهی خاصی در روز کرده و محدودیت آخر تضمین میکند که حداقل میزان اکتیویته مستخرج شده کمتر
از میزان آستانه مشخص نباشد .در گزارهی پیشرو نشان میدهیم که علیرغم تحمیل محدودیتها به مدل اصلی ( ،)1هر جواب محلی
که در شرط الزم  KKTرا صدق نماید کماکان شرط کافی تعمیمیافته  KKTرا نیز ارضا نموده و بهینهی سراسری است.
ا
گزاره  .2هر جواب بهینه محلی *  Tکه شرایط کافی  KKTتعمیمیافته را ارضا نماید ،به ازای الزاما جواب بهینه سراسری برای مسئله ()1
است.
اثبات .طبق قاعده شرایط کافی  KKTبرای مسائل مقعر تعمیمیافته ،شبهمقعر بودن تابع هدف مدل ر یاضی ( )9در لم  3اثبات گردید.
واضح است که محدودیتهای این مدل به دلیل خطی بودن ،نیمه مقعر نیز هستند .اثبات کامل است.

 -3تحلیل محاسباتی و ارائه سناریوها
بهعنوانمثال ،فرض کنید  AM (0)  1000 ،   10و  .   2پس از حل مدل ریاضی ( ،)9زمانهای دوشیدن بهینه در ساعات  7و 11
صبح طبق نمودار شکل  3حاصل میشود .

1

شکل  -3زمانهای بهینه دوشیدن تحت سناریوهای کلینیکی.
Figure 3- Optimal elution times according to clinical scenarios.

بنابراین با توجه به تحلیلهای ارائهشده ،چهار سناریو برای بردار دوشیدن ژنراتور  MT-Gمیتوان ارائه داد:

 1مقادیر جواب بهینه محلی که شرایط  KKTرا ارضا نماید توسط بسته کتابخانه  scipyدر پایتون بدست آمده است.

 درصورتیکه سیاست بر عدم پذیرش بیماران اورژانسی باشد ،زمانهای مناسب برای بردار دوشیدن بر اساس مدل ریاضی ( )9و اطالعات نمودار شکل
 3انتخاب میشود.
 درصورتیکه سیاست بر پذیرش بیماران اورژانسی باشد ،الگوی ورود این نوع بیماران را بهعنوان یک اختالل میتوان در نظر گرفت .بدین ترتیب دومین
الی  nامین زمان دوشیدن قبل از ساعت  11:00صبح تحت برنامهریزی عدم قطعیت قابلبررسی است .در این مطالعه پیشنهاد میشود در صورت بروز
اختالل یک دوشیدن بین فاصله زمانی روزانه در نظر گرفته شود .تحت این شرایط نمودار آن بهصورت شکل  4خواهد بود .بایستی به این نکته توجه کرد
که تعدد دوشیدن به لحاظ نظری میزان کل اکتیویته را افزایش میدهد ولی در عمل بهاینعلت که حداقل مقدار دز کافی برای هر بیمار بایستی استخراج
شود و هر دوشیدن و آمادهسازی پرتودارو زمانبر است ،تعداد دفعات دوشیدن بایستی عدد مناسبی در نظر گرفته شود.

 درصورتیکه تعداد بیمارانی که در یک هفته بایستی نوبتدهی شوند کمتر از مقدار مشخصی باشند (قابلمحاسبه) ،میتوان اثبات نمود که یکبار دوشیدن
در ابتدای صبح سطح تقاضای این بیماران را ارضا میکند.

 تحلیل حساسیت مدل ر یاضی ( )9بر مبنای تغییر اکتیو یته مولیبدنیم 99-در زمان صفر در نمودار شکل  5بررسیشده است .درصورتیکه به لحاظ
عملی امکان تزریق مولیبدنیم 99-در  MT-Gبا اکتیویته بیشتر با توجه صرفههای ناشی از مقیاس امکانپذیر باشد ،همانطور که در نمودار واضح است،
تفاوت اکتیویته قابلتوجهی در دوشیدنهای صبحگاهی حاصل میشود.

شکل  -5تحلیل حساسیت مدل ریاضی  9بر مبنای تغییر اکتیویته مولیبدنیم 99-در زمان صفر.
Figure 5- Mathematical model 9 sensitivity analyses based on zero activity of Molybdenum-99.

 -4نتیجهگیری و پیشنهادهای آتی
در علم تصو یربرداری پزشکی وابستگی زیادی بهنوعی پرتوداروی خاص به نام تکنسیم 99-است .کنترل تولید و موجودی این پرتودارو
مالحظات و یژهای را میطلبد .این عنصر حساس با نیمعمر  6ساعت از طریق ژنراتورهایی با ابعاد  40×30×30سانتیمتر به این مراکز
تحو یل داده میشود .زنجیره واپاشی مکانیسم درونی این ژنراتورها ،محدودیتهای بسیار پیچیدهای را متحمل سیستمهای مدیریت
مراکز تصو یربرداری پزشکی میکند .حداکثر مدتزمان استفاده از ژنراتور یک هفته است و سپس آن را به نهاد تأمینکننده فرستاده

ارائه مدل ر یاضی مدیر یت تولید و موجودی داروهای وابسته به زمان در مرکز تصو یربرداری مولکولی

شکل  -4زمانهای بهینه دوشیدن تحت سناریوهای کلینیکی در حالت یک اختالل
Figure 4- Optimal elution times according to clinical scenarios and one perturbation
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ا
. تولید میکنند99- درصد) تکنسیم90  تا70  مقدار زیادی (معموال بینMT-G  امروزه ژنراتورهای.میشود که هسته دستگاه جابهجا شود
 (عنصر پرکاربرد در صنعت تصویربرداری پزشکی) ارائه99-در این مطالعه سناریوهایی عملی جهت مدیریت تولید و موجودی تکنسیم
 با بررسی شرایط بهینگی. همچنین مدل ریاضی بهینهسازی با در نظر گرفتن محدودیتهای کلینیکی در اینگونه مراکز ارائه گردید.شد
 پیشنهاد میگردد زمانهای مناسب، درصورتیکه سیاست بر عدم پذیرش بیماران اورژانسی باشد. جواب سراسری حل و یافته شد،مسئله
 نوع اختالل در پذیرش بیماران بایستی بررسیشده و بردار مقتضی، در غیر این صورت. صبح انتخاب میشود11  و7 دوشیدن ساعات
2
)2021
،؛ پیکانی و همکاران2020 ، ان1؛ پیکانی و همکار2019 ،  بررسی و تحلیل عدم قطعیت (نمکشناس و پیشوایی.دوشیدن ارائه شود

 بر اساس شاخص تودهی بدنی بیمار ازجمله پیشنهادهای برای مطالعات آتی99-میزان اکتیویته مستخرج و همچنین دوشیدن تکنسیم
.است
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