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کنند بیماري مزمن کلیوي است این بیماري از دست رفتن، پیشرونده و ا آن دست و پنجه نرم میهایی که افراد بسیاري در سراسر جهان باز بیماريیکی –دهیچک
درصد  10یک کلیه کمتر از کارایی دهد که باشد و هنگامی رخ میمی ESRTهاست و آخرین مرحله آن ها و سالکرد کلیه در یک دوره از ماهلناپذیر عمبرگشت

. گیردمار صورت میکه توسط عمل پیوند شخص سالم به فرد بی باشد، پیوند کلیه میاین بیماريهاي درمان ترین شیوهمرسوماز باشد و یکی یه سالم لاز یک ک

این روش باعث  .کندو کلیه دریافت می استگروه دیگر سازگار  يندههر بیمار با اهداکن که باشدمی ناسازگار يو جفت بیمار و اهداکنندهد تعویض جفتی شامل
طول درمان دیالیز و در نتیجه کاهش هزینه می باشد و این مهم تنها با هدف به حداکثر رساندن تعداد پیوند و تبادل  کاهش  و کاهش زمان انتظار براي پیوند

 -هاي بیماردلیل وجود تعداد زیاد جفتبه  .مطرح گردید 1980در سال  Rapaportتوسط دکتر  اولین بار  تعویض جفتی مفهوم گیرد وفوري پیوند صورت می

با مدل سازي به صورت یک بازي  هدفباشد. این هاي موجه میهدف اصلی یافتن سیکلکه است ، مسئله به صورت یک گراف مدل شده ي ناسازگاراهداکننده
  گردد. ازي محقق میي برقابتی و به دست آوردن نقاط تعادل، با استفاده از نظریه

  بهینگی پارتو ,، گرافض دو طرفهی، تعونظریه بازي، کلیه، دیالیز  - کلید واژه

  همقدم

پایدار شناخته  يبه عنوان محور توسعه، از آنجا که انسان سالم  
ترین ارکان  از مهم هاي آن امنظ شود، نظام سالمت و خرده می

ي باشد. چگونگی مدیریت کارا معه میو پیشرفت جا رشد
، مت و تخصیص موثر منابع به نیازهاهاي مختلف نظام سال بخش

گران و  نزد پژوهش ي دیرینهمطرح شدههاي  از جمله چالش
مدیران این حوزه بوده است. علم تحقیق در عملیات به عنوان 

در حل  انایی قابل توجهیداراي تو ،یک روش کمی سیستمی
هاي  رو در سال باشد. از این الذکر در نظام سالمت می مسائل فوق

سالمت با  يحوزه کاربرد تحقیق در عملیات در ادبیاتر، اخی
مهمترین و از جدیدترین  .سرعت زیادي رو به گسترش بوده است

بردي در سیستم سالمت، رهاي وارد شده به خیل علوم کاعرصه
اي از ریاضیات ها حوزه ي بازينظریه باشد. ها می بازينظریه 

 يکاربردي است که در بستر علم اقتصاد توسعه یافته و به مطالعه
رفتار راهبردي زمانی بروز  پردازد.راهبردي بین عوامل عقالنی می

نه فقط به راهبرد انتخاب شده  کند که مطلوبیت هر عامل، می
اهبرد انتخاب شده توسط بازیکنان بلکه به ر ،توسط خود وي

کند تا رفتار حاکم دیگر بستگی داشته باشد و این علم تالش می
-نارساییبیماري .[1]کندمدلسازي را استراتژیکبر یک موقعیت 

-ترین دالیل مرگ در جهان محسوب میاز اساسییکیکلیهمزمن

وجود   بیماري این بطور کلی سه روش عمده درمانی براي .شود
  :دارد

باشد که در آن نوعی دیالیز میروش صفاقی  :اولروش 
در  ،دستگاهی به نام کانتر در یک عمل جراحی توسط پزشک

که از  ،داخل شکم بیمار کار گذاشته می شود مراکز درمانی
در این روش بیمار  شود.طریق این دستگاه خون بیمار تصفیه می

بار در روز این عمل را انجام دهد و نیاز به سوزن و دستگاه   4 باید 
 .[2-1]شدکدقیقه طول می  45 تا   40 ندارد و هر بار استفاده 

آن بیمار بایستی سه مرتبه در  همودیالیز بوده که در :روش دوم
هفته به مراکز درمانی مراجعه نموده و اقدام به تعویض خون و به 

ترین و  نماید که این روش پر هزینهاصطالح تصفیه سازي خون 
  4 تا   3 شود و هر جلسه دشوارترین روش درمانی محسوب می

  . [3]کشدساعت طول می

حال  سودمندترین روش درمانی تا زمانِ پیوند کلیه :روش سوم
پیوند کلیه عمل جراحی است که طی آن یک کلیه سالم از  ،است

منتقل  ،از کار افتاده استهایش ي که کلیهبیماربه  سالمیک فرد
اش سالم باشد و فرد هر دو کلیه بایدشود. فرد اهدا کننده می

تواند هر انسانی می ،اش از کار افتاده باشدباید هر دو کلیه گیرنده
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شکان قبل از پز اش ادامه دهد.ي سالم به زندگیبا یک کلیه
 در  نددههاي متعددي قرار میهر دو فرد را مورد آزمایش پیوند،

هاي پزشکی و به اصطالح پذیرفتن کلیه صورت انطباق تست
 داند به زندگی طبیعی خود ادامه دهتوتوسط بدن بیمار، وي می

بر هر دلیلی از دارا بودن یک اهداکننده محروم یمارانی که بناو ب
ده و در صف انتظار قرار هستند، براي دریافت کلیه ثبت نام نمو

  .[4-3]گیرندمی

کنیم این  استفاده می انتظار ما از مفهوم تعویض دوطرفهصف در  
ي که براي هر بیمار و اهداکنندهتعریف داراي این مفهوم است 

تشکیل یک جفت بیمار و اهداکننده می دهند، که  ،مربوط به وي
ی امکان اهداي عضو فرد پزشکدلیل بروز برخی مسائل ه ب

 این رابطه  یپزشکگاه از دید ود ندارد.اهداکننده به فرد بیمار وج

و اهداکننده گروه دیگر  بصورت ضربدري بین بیمار یک گروه
باشد معروف می "پیوند ضربدري"در واقع به مفهوم   دارد وجود
معناست که اگر فردي در خانواده خود بیماري نیازمند به  بدین

اش براي این کار میسر نبود بتوان  پیوند دارد ولی گروه خونی
اي دیگر که  شرایطی را فراهم کرد تا با داوطلب دیگري از خانواده

نیازمند به پیوند کلیه است و متعاقباً یکی از اعضاي آن خانواده 
ط تبادل کلیه پیوندي بین این دو قصد اهداي کلیه دارد شرای

این روش باعث کاهش زمان انتظار براي  و  خانواده محقق شود
در نتیجه کاهش هزینه می ، دیالیز درمان پیوند و همچنین طول

باشد و این مهم تنها با هدف به حداکثر رساندن تعداد پیوند و 
 .[6-5]   تبادل فوري پیوند صورت می گیرد

عامالت استراتژیکی است که بین افراد تصمیم بازي، توصیفی از ت
هاي ریاضی  ها از روش گیرنده(بازیکنان)رخ می دهد. نظریه بازي

کند که دو فرد یا  به منظور تجزیه و تحلیل مواردي استفاده می
گیري در شرایطی هستند که تصمیم  بیشتر، ملزم به تصمیم

  .هریک از طرفین بر پیامد طرف دیگر تأثیرگذار است

  :عضاي تشکیل دهنده بازيا

  قواعد بازي -2  بازیکنان -1

  پیامد -4  خروجی -3

  

هایی هستند که  بازي  (غیرهمکارانه) هاي رقابتی  بازي
افزایش پیامد یک بازیکن متناسب با کاهش پیامد 

ها، بازي هاي با مجموع  بازیکن مقابل است. این بازي
  صفر یا مجموع ثابت هستند.

                   :رقابتی مدلسازي مسئله در قالب یک بازي

)1(,,  ii UANG 
  

 :که در آن داریم

N:  ي متناهی از بازیکنانمجموعه  

Ai:  ي استراتژي هر یک از بازیکنان مجموعه  

Ui : پیامد هر یک از بازیکنان  

)2(}1..2.1{}.,2,1{   iNiN ii 
  

-بیماران و اهداکنندگان می ،بازیکنان در این بازي  

قواعد این بازي این است که هر گروه باشند و یکی از 
بیمار  باشد.ي ناسازگار میشامل یک بیمار و اهداکننده

ي ي اهداکنندهاول در ازاي در اختیار گذاشتن کلیه
 دریافت کلیه با کسب اولویت باالوابسته به خود، براي 

 دیگر انگیرد و همچنین بیمارمیقرار  در صف انتظار

به طور زنجیروار از اهداکنندگان قبل خود کلیه دریافت 
کلیه دریافت  N-1ي کننده ز اهداا امNکنند و بیمارمی
ي خود را در اختیار ي اهداکنندهکلیه و کندمی

بیمارستان قرار می دهد که بنا بر تشخیص پزشکان به 
تزریق شود و در این مدل هر گروه (شامل صف انتظار 

یک بازیکن محسوب ده مربوط به آن) ننبیمار و اهداک
  می شود.

  هاي بازیکنان عبارت است از: در این مدل استراتژي

  عدم انجام پیوند  - 2انجام عمل پیوند             -1

  قواعد بازي:              

ي فرد اهداکننده در طول زمان کیفیت کلیه -1
ماند و گذشت زمان تأثیري در  ثابت باقی می
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  نخواهد داشت نآ میزان سالمت

 اشزوج بیمار با اهداکنندهیک مورد، گر در ا -2

فرد بیمار پیش از انجام عمل پیوند بمیرد، 
دیگر اهداکنندگان تمایلی به اهداي کلیه 
نخواهند داشت، بنابراین در چنین صورتی 

خواهد  زنجیره از همان قسمت قطع
  [7] .شد(طبق خواص زنجیره مارکف)

نظر، اطالع کامل در بازي مورد شرط الزم  -3
براي تمامی بیماران نسبت به حال گذشته 

  خود و سایر بیماران است.

هر بیمار  با توجه به شرایط رقابتی این بازي، -4
با در اختیار داشتن استراتژي سایر بیماران و 

نا بر شرایط موجود می تواند وضعیت ب
سالمتی و عوامل موثر بر عمر خود را به 

یا ماهانه تخمین زانه یا هفتگی روصورت 
  بزند.

  خروجی:

},,{)3(حاالت افراد        1  nssS
  

}2,1,,{)4(مجموعه وضعیت   r
  

  حالت مرگ بیمار می باشد و rکه در این مطلب                     

  
)5(, N

is  
  

                     
    )6(1,0)(,)(   SSa iSii    

  باشد.ام میiبردار استراتژي بیمار 

  
:)(Si  

 S در موقعیتi مال انجام عمل پیوند توسط بیمارتاح 

 دهد.را نشان می

}{: استراتژي سایر بیماران }{iNjjia   
  

                                 
:),( ii aaA 

    

-براي همهنمود استراتژي بیانگر کل استراتژي انتخابی 

  ي افراد می باشد.

  پیامد ها:

  
:)0,(Su

i    

استراتژي عدم بالفاصله بعد از انتخاب  ام، iپیامد بیمار
  Sپیوند در حالت کنونی انجام

  
:)1,(Su

i 

عد از انتخاب استراتژي انجام ام، بالفاصله بiپیامد بیمار
  Sپیوند در حالتعمل 

  نو همچنی

)7(

)()1,(),,(, SSuaaSgNiS jNjiiii i
  

)),(,())(1( iiiijNj aagSFS  
 

  
:),,(

iii
aaSg   

 ام در حالت کنونیiمقدار کل پیامد مورد انتظار بیمار

S يتحت استراتژA باشد.می  

  
:)),(,(

iiii
aagSF   

ام که iپیامد آتی مورد انتظار عدم پیوند براي بیمار
  باشد.می Aتحت استراتژي Sدر حالت اکنون

)8(         )()( iiNi SSSS     

را   tکه در این مورد حالت گذار از یک حالت در زمان 
  باشد.می t+1در زمان به حالت گذار 

 )9(
)()()0,(),( SSSSuSF iiiii  

    

  که در آن 
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:),( ii SF 

  

ام با شروع از حالت iمیزان کل پیامد مورد انتظار بیمار
 یدر صورت عدم انجام پیوند در زمان کنون ،Sکنونی

    باشد و همچنین می

  
  :),,(),(  

Siiiiii aaSgaag
  

باشد.می  Aتحت استراتژي Sام در حالت کنونی iپیامد کل بیمار ماتریسابر 
  

),(همان  در واقع  iii aag  باشد.می  

  

  کنیم:بررسی می و اهداکننده  همین بازي را براي سه بیمار مثال:

  برديي بیماران در مثال کار. زنجیره1شکل 

نشان  irي بیماران ونشان دهندهipدر این مثال                 
یال جهت دار باشد که با یک ي اهداکنندگان می دهنده

یک و فقط  اهداکننده  و از هر اندبه یکدیگر متصل شده
بیماریال به 

 
ي ارتباط بین شود که نشان دهندهوارد می

می تواند چندین یال اهداکننده  باشد و از هرآن گروه می
ي این است که هر وارد شود که نشان دهندهبیمار  به

کلیه دریافت کند.  ،می تواند از چندین اهداکننده بیمار 
ایم هر گروه که شامل یک و در این مدل ما فرض کرده

هاي پزشکی باشد از نظر تستبیمار و اهداکننده می
هداي کلیه به بیمار ن اناسازگارند و هر اهداکننده امکا

بل خود قي مابیماران از اهداکننده بلکهخود را ندارد 
کنند. در این مثال تعداد بازیکنان به می کلیه دریافت
  باشد:شکل زیر می

  
}3,2,1{N

  

بیمار اول انتخاب کرده است که در ازاي در این مثال 
دریافت یافتن اولویت مناسب به فهرست انتظار براي 

سازي براي این کلیه مناسب قرار گیرد در این مدل

عدم در بین اهداکنندگان موجود در مدل بدلیل  بیمار
گزینه دریافت کلیه وجود  هاي پزشکی،تستتطابق 

ي ندارد. در ازاي این اولویت، این بیمار کلیه
ي خود را در اختیار کلنیک جهت پیوند به اهداکننده

 دهد. به همین ترتیب بیمار دوم،یسایر بیماران قرار م

یابد و هداکننده اول تخصیص میبراي دریافت کلیه به ا
ي تواند کلیه از اهداکنندههمچنین بیمار سوم نیز می

اهداکننده سوم یا  يکلیه در نهایتدوم دریافت نماید 
گیرد و یا هاي دیگر مورد استفاده قرار میبراي زنجیره

این طریق به صف انتظار ترزیق به کلنیک اهداشده و از 
   شود.می

همچنین حاالت بیماران براي این مثال به شرح زیر  
  خواهد بود:

               
},,{ 321 sssS 

  

براي وضعیت بیمار دو حالت خوب و وخیم را در نظر 
می گیریم خوب به این معناست که بیمار در صورت 

دت مشخص شده عدم پیوند با انجام دیالیز در ان م
و حالت وخیم بدین معناست که در  ماندزنده می

. صورت عدم پیوند جان خود را از دست خواهد داد

حالت وخیم را و  1براي مدل کردن، حالت خوب را با 
ي وضعیت نمایش می دهیم و همچنین مجموعه 2با 

  باشد:این مدل به شکل زیر می

}2,1{ك در آن داریم:                      
  

  
3

,  iS  

بنابراین مجموعه 
  داراي هشت عضو می باشد: 

}2,2,2{5 s
  

}2,1,1{1 s

  

}1,2,2{6 s
  

}2,1,2{2 s
  

}2,2,1{7 s
  

}1,2,1{3 s
  

}1,1,1{8 s
  

}1,1,2{4 s
  

را مورد بررسی قرار به عنوان مثال یک عضو دلخواه از مجموعه 
ي را در نظر بگیرید این حالت نشان دهنده 1sمی دهیم حالت
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باشد که بیمار اول و دوم در حالت حاالت سیستم در زمانی می
خوب و بیمار سوم در حالت وخیم قرار دارد و بردار استراتژي 

  :براي بیمار اول به شکل زیر خواهد بود

             
  )10()(),...,(),( 8121111 sssa 

  

  و همچنین استراتژي سایر بیماران عبارت است از:
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  دهیم:را به شکل زیر نمایش می Aنمود استراتژي  و
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هر درایه این ماتریس بیانگر احتمال انجام عمل پیوند 
براي بیمار مربوط به آن درایه می باشد و در این 

نشان ها ها برابر با تعداد بیماران و سطرماتریس ستون
 باشد.ي تعداد حاالت بیماران میدهنده

  پیامدها:

)1,(Suiو)0,(Sui را براي هر یک از بیماران و براي هر
یک از حاالت سیستم بدست می آوریم.که در این مثال 

)1,(Suiو)0,(Sui براي هریک از سه بیمار و براي
تعریف می شود که به هریک از هشت حالت سیستم 
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ماتریس آهنگ انتقال بیمار اول بعد از این ماتریس، 
  دهد.یک دوره یک ماهه را نشان می

)12(1P 2به حالت 1احتمال گذار از حالت  بیانگر 

ي یک ماهه را نشان یمار اول پس از یک دورهبراي ب
و این ماتریس هم باید بصورت ورودي براي   دهدمی

استفاده از تمام بیماران وارد مدل شود، که نیازمند 
-هاي گذشته میآوري و بررسی دادههاي جمعروش

سیستم در زمان در اینجا فرض بر این است باشد. 
 در کنونی

}2,1,1{1 sخواهیم احتمال قرار دارد و می
2}2,1,2{گذار آن را به حالت s در طی ماه آتی

  یم.بدست آور

  
)14()22()11()21()( 32112  ss

  

 ین بایست براي هر انتقال حالت سیستم چنبنابراین می          

با وجود هشت حالت  در نتیجهاي انجام شود که محاسبه
باید محاسبه احتمال گذار می 64سیستمی در مدل موردنظر،

),,(شود و 1111 aasg
 

بیمار اول تحت نمود استراتژي پیامد کل 
),( 11  aaA،  1در حالت سیستمیsمقدار یک  این مقدار، که

ي اصلی همان پیامد کلدر اینجا محاسبه حقیقی می باشد.
),,( iii aaSg  است که براي محاسبه این مقدار به دو پیامد
)0,(Suiو)1,(Suiودي وارد که هر دو به عنوان ور ،نیاز داریم

مدل می شوند. مشکل اصلی در اینجا پیامد ناشی از عدم پیوند 
چرا که مقدار  نمی باشدSui),0(یعنی این مقدار برابر  ،است

در صورت تنها پیامد عدم انجام پیوند را Sui),0(مطرح شده 
در  اما در این مدل،. عدم پیشروي مدل در زمان بدست می آورد

ي زمانی آتی حالت بیمار گذار کرده و امکان انجام عمل دوره
بنابراین نیاز است که این . آن دوره وجود خواهد داشتپیوند در

از این رو  احتمال گذار براي پیامد انجام پیوند در نظر گرفته شود.
),),(( عبارت  iiii aagSF  

به عنوان پیامد مورد انتظار عدم 
 قرار دارد و تحت Sکه اکنون در حالت iپیوند براي بیمار

),(استراتژي  ii aaA وجود دارد. ،تعریف می شود  
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 مقدار پیامدي که در محاسبه مشکل اصلی اینجاست

g پیامد عدم پیوند بهF و براي بدست   احتیاج است
کنیم و همچنین ) عمل می9ي(ردن آن طبق رابطهآو

  گیریم.در نظر می 1iبدلیل کاهش پیچیدگی 
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 gبه مقدار پیامد کلF و براي محاسبه پیامد عدم پیوند

د بنابراین نبازگشتی می باش ،این روابط پس ،نیاز است
اي باید از روش مقداردهی براي محاسبه چنین رابطه

یعنی در ابتدا براي  متوالی بازگشتی استفاده کرد.
مقادیر دلخواهی انتخاب نموده و  ، gدارمق 64تمامی 
 با بعدرا بدست آورده و F  دارمق )7ي(از رابطه سپس

را محاسبه میg مقادیر اً مجدد )9(استفاده از رابطه
این  ،بنابراین با توجه به همگرایی این رابطه نماییم

دار روند تا جایی ادامه می یابد که محاسبات به مق
را بدست g به این ترتیب مقدار  شود.یکتایی همگرا می

توان ابرماتریس کلِ هر به همین ترتیب میآوریم یم
 .[11-8]بیمار را بدست آورد

  ينتیجه گیر

و کم کردن صف انتظار  يتمرکز بر روي مسئله مقاله در این  
باشد بیماران نیازمند کلیه پس مدت زمان انتظار در این صف می

گیرند که ممکن از تشکیل پرونده پزشکی در این صف قرار می
ها در این لیست بمانند و جان خود را از دست بدهند است سال

ا به شکل یک گراف له رمسئ در ابتدا که ما براي کاهش این زمان
نخست بررسی مسئله از دیدگاه مراکز  کهمدل سازي کردیم، 

درمانی و بیمارستان و دولت است که سعی بر یافتن بهترین 
هاي بیمار و اهداکننده با هدف بیشینه نمودن سالمت سیکل

سازي این امر را عمومی جامعه کل بیماران دارند و ما با این مدل
ي فرد اهداکننده آن بیمار چرا که با اهداي کلیهیم امحقق ساخته

به زنجیره در گروه آخر زنجیره، بیمار کلیه از گروه ماقبل خود 
ي وي به صف بیماران اهدا ي اهداکنندهکند و کلیهدریافت می

شود و تعداد در صف شده و باعث پیوند کلیه به به یک بیمار می
یابد بنابراین با این استراتژي به تمامی بیماران چه کاهش می

داراي اهداکننده و منتظر تشکیل سیکل، چه خود بیمارداوطلب 
-پیوستن به صف و چه بیماران موجود در لیست انتظار منفعت 

هاي موجه میرسد. در واقع این مدل باعث به وجود امدن سیکل
ها در قالب ازيمسئله را از دیدگاه نظریه ب و همچنین شودمی

-یک بازي رقابتی مدل کردیم و نقاط تعادل نش ان را بدست می

که با بدست آوردن این نقاط مدت زمان انتظار در لیست را  آوریم
چون براي بدست آوردن نقاط تعادل با استفاده از  .کاهش دادیم

باشد ما در ادامه این بازي ها کار دشوار و زمانبري مینظریه بازي
کنیم و در واقع جواب موجه آن ک روش ریاضی متناظر میرا با ی

و این روش  متناظر با نقاط تعادل بازي خواهد بود ،مدل ریاضی
ها هاي موجه خواهد بود و این سیکلباعث به وجود آمدن سیکل

  .[12] شوددر اختیار  پزشکان قرار داده می
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