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شنایی با عوارض نا خواسته دارویی  آ

Advers drug reaction



ADR
هر نوع واکنش زیان آور و ناخواسته  که در دوزهای معمول مورد استفاده برای

کی رخ می پیشگیری، تشخیص یا درمان بیماری یا تغییر عملکرد فیزیولوژی
.تلقی می گرددADRدهد، 



میزان شیوع عوارض دارویی

تصادفات سرطان سینهایدزبیماری
بزرگراهی

مشکالت دارویی

نفر100000نفر43458نفر42297نفر16516



از  ضرورت بررسی عوارض نا خواسته دارویی پس
ورود دارو به بازار

محدودیت کمی بیمار:
.بیمار داروی مورد مطالعه را دریافت می نمایند2000کمتر از 

سادگی بیش از حد در انتخاب نمونه:
ه حذف بیماران با سابقه پزشکی پیچیده یا مصرف کننده داروهای خاص از مطالع

می شوند
انتخاب جمعیت محدود:

رده نوزادان، اطفال و سالمندان حذف می شوند و به ندرت از بیماران باردار یا شی
در مطالعه استفاده می شود



محدودیت شدید در انتخاب بیماریهای مورد مطالعه:
.آزمون های پیش از فروش تنها یک مورد مصرف دارو را در نظر می گیرند

کوتاه بودن بیش از حد زمان مطالعه

با توجه به محدودیت های ذکر شده نیاز به نظارت پس از ورود به بازار فروش
.آشکار می گردد



چگونه می توان عوارض دارویی مشاهده شده را  
گزارش نمود؟

ساختسریشمارهوسازندهشرکتنام
.گردددرجفرمدروجستجو

اطالعاتازبرخیبودنمعلومنادلیلبههرگز
عارضهنمودنگزارشازفرمدردرخواستی

شاملاطالعاتحداقلداشتنونفرماییداجتناب
مشکوکعارضهگزارشگر،ناموبیمارمشخصات

.استکافیعارضهایجادبهمشکوکداروینامو
ماندخواهدمحرمانهگزارشگروبیمارهویت.



چه مواردی را می توان گزارش نمود؟
کلیه عوارض نا خواسته مشکوک به مصرف فراورده های درمانی از جمله

داروها
فراورده های خونی

واکسن ها
مواد حاجب

موارد مورد استفاده در دندانپزشکی یا جراحی
فراورده های گیاهی

محلول های لنز



چه افرادی می توانند عوارض نا خواسته را 
گزارش نمایند؟

:کلیه حرف پزشکی نظیر
پزشکان عمومی

داروسازان
دندانپزشکان

متخصصین رشته های پزشکی و داروسازی و دندانپزشکی
پرستاران

سایر کارکنان حرف پزشکی



بهمشکوکجدیمواردخصوصدرمرکزبهرنگزردفرمگزارشارسال
طحسدرمانی-بهداشتیمراکزوهابیمارستاندرداروییهایفراوردهمصرف
.استاجباریآنهاوقوعازساعت48طیکشور

:موارد جدی
کلیه موارد منجر به مرگ

کلیه موارد تهدید کننده حیات
کلیه موارد منجر به ناتوانی یا نقص عضو مشخص و دائمی

کلیه موارد منجر به بستری شدن در بیمارستان
کلیه موارد منجر به ناهنجاری های مادرزادی



برخی نکات قابل توجه
د از اثرات نا خواسته تأخیری مورد توجه قرار گیرد زیرا ممکن است سالها بع

:مصرف دارو رخ دهد
مانند رتینوپاتی ناشی از کلروکین

استئو ماالسی ناشی از داروهای ضد صرع
سالمندان:

و توجه بیش از سایرگروه های سنی مستعد به بروز عوارض دارویی هستند از این ر
.ویژه ای را می طلبند

 در ناهنجاری های مادرزادی و یا سقط جنین نارس کلیه داروهای مصرف شده
.در طول بارداری گزارش شود



1392نمودار بیشترین داروهای مورد عارضه 

Amp    penicillin

Amp     plasil

Amp    Dexamethasone

Amp    Ceftriaxone

Tab      ciprofloxacin

Amp     Vancomycin

Cap     Celexib

Cap     Amoxicillin

Syr     methadone

Amp     Pethedin



اختالالت پوستی
25%

اختالالت گوارشی
15%

اختالالت عصبی
16%

اختالالت محل تزریق
6%

عروقی-اختالالت قلبی
8%

اختالالت بینایی
1%

اختاللت تنفسی
14%

اختالالت عمومی بدن
14%

اسکلتی-اختالالت عضالنی 
0%

یاختالالت دستگاه تناسل
1%

ADRنمودار درصد اختالالت ناشی از گزارشهای ارسالی 



کیمرگ یک کودک متعاقب اشتباهات دارو پزش
 راتاسیون ماهه ای به علت ابتال به گاسترو انتریت غیر توکسیک بدون عالئم دهید4.5کودک

:به بیمارستان مراجعه و پزشک برای وی
250mgسفتریاکسون
 محلولORS

قطره متوکلوپرامید
ده و در تجویز می کند، روز بعد به علت بی قراری و ادامه گاسترو انتریت به پزشک مراجعه کر

:این مرحله برای وی
شربت کوتری موکسازول و دی سیکلومین و پرو متازین

آمپول های هیوسین و دگزامتازون
و برای وی نیمه شب به علت بی قراری و گریه زیاد کودک به بیمارستان منتقل.تجویز می گردد

تجویز می گردد که در مراجعه به منزل کودک دچار IM½ آمپول دی سیکلومین به میزان 
.تاکی کاردی و تنگی نفس و سیانوز شدید  می گردد و نهایتا فوت می شود



بررسی خطاهای رخ داده
کاسیوناندیاولروزدودرعارضهبدونگاستروانتریتدرماندربیوتیکآنتیمصرف

.ندارد
ندارداندیکاسیونگاستروانتریتدرماندردگزامتازونمصرف.
وباشدمیممنوعماه6ازکمترشیرخواراندرشکلهربهسیکلومیندیمصرف

.استنشدهثابتکودکاندرسیکلومیندیمصرفایمنی
کودکاندرشکلهربهپرومتازینمصرفآمریکادارویوغذاسازمانهشدارطبق

..استممنوعسال2زیر
وانندتمیدوهر(سیکلومیندیوهیوسین)هاکولینرژیکآنتیومتوکلوپرامید

نظرمدبایدداروییتداخلانهاهمزمانتجویزدرلذاگردندبیماردرقراریبیسبب
.گیردقرار

کیلوگرمهرازاءبهمیکروگرم6کودکاندرعضالنیصورتبههیوسینمصرفدوز
درهیوسینآمپولچونولیاستتکرارقابلساعت8تا6هرکهاستبدنوزن

.نداردوجودکودکانبرایمناسبدوزتهیهامکانپساست20mg/mlایران



Medication errors
راورده هرگونه رویداد قابل پیشگیری که منجر به مصرف نا مناسب ف: تعریف

دارویی دارویی یا سبب بروز اثرات زیان آور در فرد مصرف کننده، گردد، اشتباه
.  تلقی می گردد



انواع اشتباهات داروپزشکی
Prescribing error

سال13تجویز آمپول دیکلوفناک در درمان درد اپی گاستر یا در کودکان زیر : مثال

Omission error
عدم رسیدن دارو با دوز مشخص مورد نظر پزشک به دست بیمار

Wrong time error

فاصله مصرف بین دو دوز دارویی
تاخیر در مصرف دارو

تداخل دارو با غذا



Unauthorized drug error

مصرف فراورده غیر مجاز و تقلبی

:انگلیسpantherلیدوکائین ساخت شرکت 
مورد بروز تشنج8
مورد فلج مغزی در نوزادان1
مورد مرگ4



 سرنگ انسولین با مارکBD



Urocol

افزایشسدیمانتاسیون،افزایشاشتهایی،بیاستفراغ،تهوع،تب،:عالیم
کشتنتیجهبامثبتcrpحرکتی،محدودیتراش،کونژکتویت،پالکت،

منفیادراروخون

خمیر تری کلسیم فسفات: محتویات



Improper dose error

سن

جنس

شرایط 
عمومی 

بیمار



Wrong dosage- form error

spray

syrup

suup



Wrong drug preparation error

عدم رعایت استریلیتی •
(ویال سفتریاکسون با سرم رینگر)رقیق کردن نادرست دارو•

=                   +رسوب دارو در ریه و کلیه   •



 مصرف سوسپانسیون بدون همگن کردن



Wrong administration- techniqe error

عدم رعایت دستور صحیح به کارگیری اسپری های استنشاقی: مثال



عدم رعایت تکنیک مناسب جهت تزریق برخی از آمپول ها:
.عدم تزریق صحیح انوکساپارین باعث افزایش ریسک اکیموز می گردد



عدم رعایت سرعت مناسب در تزریق فراورده:
دقیقه در محلول مناسب30تا 15حداقل : سفتریاکسون 

کان از تزریق وریدی صحیح و هم چنین تزریق توسط افراد غیر حرفه ای در م: توصیه
هایی غیر از مراکز درمانی مجهز به امکانات احیا اجتناب گردد

ساعت1گرم از دارو حداقل در 1تزریق : وانکومایسین

red man syndrom: واکنش



Deteriorated drug error

اسب تحویل یا مصرف داروهای تاریخ مصرف گذشته یا داروهایی که در شرایط من
.نگهداری نشده اند

تغییر رنگ یافتهIVIGمصرف : مثال

کدورت
تغییر رنگ 

وجود اجسام خارجی



Monitoring error

دارومصرفازپسیاوحیندرداروپایشباارتباطدرکهاشتباهاتیتمام
دهدمیرخپزشکیکادرتوسط

أثیرتارزیابیعدمیادارویکسرمیغلظتگیریاندازهعدممثالطوربه
کبدیهایآنزیمیاکراتنینسطحبردارویک

اسینسیپروفلوکسبازمانهممصرفصورتدرتئوفیلینسرمیغلظت
.گیردصورتدوزتنظیملزومصورتدروگرددمانیتورباید



Compliance  error

Other medication error



علل وقوع اشتباهات دارو پزشکی
دست خط نا مناسب



نام گذاری فراورده های دارویی:
شبیه بودن از لحاظ نوشتاری یا لفظی

Acetazolamid/acetahexamid

Pantoprazol/propranolol

Hydrocodon/hydrocortison

Prednisolone/primidone

Chlorpromazine/chlorpropamide

Dopamine/dobutamine

nicardipine/nifedipine



:استفاده از اختصارات نا مناسب در نسخ
Mis interpretationIntended meaningAbbrevation/acronym

AzathioprineZidovudineAZT

HydrochlorothiazideHydrocortisoneHCT

HydrocortisoneHydrochlorothiazideHCTZ

Morphin sulfateMagnesium sulfateMgSO4

Magnesium sulfateMorphin sulfateMSO4

Tetracaine, adrenalin, 
cocaine

TriamcinoloneTAC

Five tablet of aspirin5-aminosalicylic acid5-ASA



نقص در عملکرد تجهیزات پزشکی
optipenنشت انسولین گالرژین از : مثال  pro-1 insulin pen 

injection systemو بروز کتوزیس در بیمار



محاسبه نا صحیح دوز دارو
اشتباه در انتقال دستور پزشک به پرونده بیمار
 اشتباهات درlabelingداروها

Bبه عنوان مثال اشتباه در برشور داروی آمفوتریسین



فشار کاری زیاد
اشتباه در عملکرد پرسنل
عدم دسترسی به دارو
کافی نبودن پرسنل آموزش دیده
شباهت فراورده های دارویی با یکدیگر:

به عنوان مثال تزریق ویال پتاسیم کلراید به جای ویال مترونیدازول



راههای جلوگیری از اشتباهات دارو پزشکی در
بیمارستان

حضور داروسازان در راندهای پزشکی

ثبت کامپیوتری دستورات دارویی

 محدود نمودن دسترسی داروهایی با ریسک باال

رفع مشکالت ساختاری



 ایجاد سیستمunit dosing



عوارض داورهای تزریقی



مقایسه فراهمی زیستی راههای مختلف مصرف
دارو

IV
IM

SC
Oral



عوارض داروههای تزریقی در مقایسه با سایر 
روشهای مصرف دارو

احتمال انتقال بیماریهای عفونی نظیر:
B32%هپاتیت 
C40%هپاتیت 

HIV5%
در میان بیماران ، کادر درمانی و عموم مردم جامعه

بروز عوارض خاص داروهای تزریقی مانند:
آسیب عصب در محل تزریق

آسیب به عروق در محل تزریق
آبسه در محل تزریق

هماتوم، اکیموز و اسکارهای موضعی در محل تزریق



درمان و کنترل عارضه بوجود آمده بسیار مشکل تر از موارد دیگر است

  افزایش هزینه تقبل شده توسط بیمار و سیستم بهداشتی



فراوانی تجویز داروهای تزریقی
95 %مقاصد درمانی
3-10 %به دلیل ایمونیزاسیون
1 %جهت دریافت کنتراسپتیو های تزریقی
1 %به منظور دریافت خون و فراورده های خونی



د دالیل استفاده بیش از حد تزریقات در مقاص
بالینی

پیش فرض اشتباه  پزشک تجویز کننده دارو در مورد:
قدرت داروهای تزریقی. 1

شروع اثر سریع تر داروهای تزریقی. 2

جذب ضعیف داروهای خوراکی. 3

فقدان اثربخشی داروهای خوراکی. 4

بیمار
نا توانی بیماران در دریافت دارو از طریق دهان. 1

تمایل بیماران به داروهای تزریقی. 2

شرایط مزمن بیمار همچون بیماری وخیم، سوء تغذیه و سوء مصرف الکل. 3

پیگیری مستقیم وضعیت بیمار توسط کادر درمانی. 4

سیستم های بهداشتی
فقدان تأثیر کافی فراورده خوراکی. 1

مقاصد اقتصادی کادر درمان. 2



ی دسته های دارویی شایع با بیشترین فراوان
تجویز نوع تزریقی

آنتی بیوتیک ها

 (مسکن ها)ضد التهابهای غیر استروئیدی

ویتامین ها



مقایسه سطح سرمی آنتی بیوتیک ها در 
روشهای مختلف تجویز

وتوجهقابلبرتریبیوتیکیآنتیمختلفگروههایرویبرشدهانجاممطالعاتطبق
جودوخوراکیروشبهنسبتتزریقیروشدرداروهاسرمیپیکسطحنظرازمهمی
ندارد

IVIMoralClass of antibiotic

+++++-++Natural penicillin

++++++Aminopencillin

+NA+Fluroquinolones

+++++Chloramphenicol

+NA+Sulfonamides

++NA+rifampin



درمان عفونت های خفیف تا متوسط
% 8ر موارد رژیم آنتی بیوتیک خوراکی تأثیری برابر با رژیم تزریقی دارد و د% 92در 

موارد نتیجه متفاوت از برتری این دو روش نسبت بهم بدست آمد

Studies 
reporting 
parentral

benefit

Studies 
reporting 

equivalenc
e

Studies 
reporting 
parentral

benefit

Studies 
reporting 

equivalenc
e

No. of 
studies

disease

BACTRIAL OUT COMCLINICAL OUT COM

NANA0/44/44Otit media

1/10/11/32/33Pneumonia

0/1212/120/22/213STD

0/32/30/33/35UTI

0/22/20/11/12Osteo-
myelitis



درمان عفونت های شدید
 ساعت اول شروع درمان و سپس تغییر رژیم دارویی 72-48استفاده از آنتی بیوتیک تزریقی به مدت

ی در بیماران آنتی بیوتیکی به روش خوراکی اثری معادل تأثیر درمان طوالنی مدت آنتی بیوتیک ورید
بستری در بیمارستان دارد

Studies 
reporting 
equivalen

ce

Studies 
reporting 
equivalen

ce

Studies 
reporting 
parentral

benefit

Studies 
reporting 
equivalen

ce

No. of 
studies

disease

Bacterial out comClinical out com

0/21/20/22/22UTI

0/22/20/33/33Pneumoni
a

0/22/20/21/22Skin 
infection

0/11/10/22/22Febrile 
cytopenia

0/24/40/44/44mixed



داروهای ضد التهاب غیر استرئیدی
روشدوبینهاNSAIDجانبیعوارضوداروتأثیرنظرازتفاوتی

.نیستتزریقیوخوراکی

بهمچورپرهنوزاداندر(بازشریانیمجرای)PDAبیماراندرحالاینبا
رو،دازیستیفراهمیبودنپایینوخوراکیجذببودنطوالنیدلیل

.استبودهدارووریدیتزریقدرماناولانتخاب



ویتامین ها
B6,B12,Kویتامین های : شایعترین 

در همراه با تیامین برای جلوگیری از سندروم ورینکه کورساکوف: B6ویتامین 
بیماران الکلی

درمان آنمی پرنشیوز: B12ویتامین 

جلوگیری از بیماریهای خونریزی دهنده در نوزادان: Kویتامین 



مقایسه سطح سرمی ویتامین ها به روش 
خوراکی و تزریقی

Outcom
equal oral 

and IM

Number of 
studies

VITAMIN

NA0B6

1/11B12

1/22K



نتیجه گیری
داردردیگروشهایانواعبهنسبتتریکوتاهاثرشروعداروهاوریدیتجویز

نیزریباالتسرمیسطحوبیشترزیستیفراهمیداروهاازبرخیبرایو
.داردوجودوریدیتجویزدر

فرمهبنسبتفارماکوکینتیکبرتریتزریقی،داروهایبعضیدراگرچه
استفادهبرتریمعنایبهموضوعاینولیدارد،وجودداروخوراکی
.باشدنمیمتوسطتاخفیفبیماریهایدرداروآنکلینیکی

Sequentialاجرایشدیدبیماریهایدرحتی therapyاثریتواندمی
.باشدداشتهتزریقیداروهایمدتطوالنیدریافتبابرابر



یاندیکاسیون های درمان با داروهای تزریق
بیماریهای جدی و تهدید کننده حیات
نا توانی در بلع
استفراغ شدید
عدم اثربخشی فراورده خوراکی
اختالالت جذبی



 medicationنکاتی در خصوص پیش گیری از 
error در مورد داروهای تزریقی

شودتوجههابرچسببهحتماهاسرمتزریقیاتحویلهنگام
زابیمارشکایتصورتدرتزریقیفراوردهنوعهرتزریقبهشروعازپس

وکمشکداروییعارضهیکوقوعبهبایدمعمولغیربالینیعالیمهرگونه
.برآمدآنعلتیافتنپیدرسرعتبهوگردید

توجهآنربروشویابرچسببهحتمابایدتزریقیفراوردهنوعهرتجویزازپیش
.نمودحاصلاطمینانمجازتجویزروشازونموده

داروببرچسمحتویاتکاملدقتبابایدحتمادارومصرفیاوتحویلازپیش
.نمودحاصلاطمینانداروصحیحکاربردازونمودهمروررا



دیکلوفناک: اجتناب از انجام تزریق های غیر ضروری

نحوه آماده سازی دارو

توجه به رنگ و شفافیت فراورده دارویی هنگام تزریق

سرعت تزریق دارو























عوارض پوستی ناشی از داروها



:بیشترین شیوع عوارض دارویی در پوست می باشد
ندپس از بستری به یک عارضه پوستی ناشی از دارو مبتال می شو% 3الی 2
%  10ود به دلیل واکنش های پوستی در بیمارستان بستری می شوند که حد% 5

تهدید کننده حیات بیمار است
برابر آقایان است2شیوع آن در خانمها 



شایعترین واکنش های پوستی
سندروم استیون جانسون

 توکسیک اپی درمال نکروزیس(TEN)
واکنش های ازیاد حساسیتی

Serum sickness

نکروز پوستی
آنژیوادم



:دسته تقسیم می شوند2واکنش های پوستی به 

.شیوع باال دارند و قابل پیش بینی هستند: Aتیپ 
اثرات نا خواسته در ارگانی غیر ارگان هدف

 اثرات سمی ناشی ازOVERDOSE داروها
.شیوع کمی دارند و غیر قابل پیش بینی هستند: Bتیپ 

واکنش های افزایش حساسیتی
 واکنش پسودو آلرژیک
واکنش ایدیوسنکراتیک



تعریف برخی از ضایعات جلدی
Macule:

سانتی متر1تغییری با حدود مشخص در رنگ پوست با قطر تا 

Patch:

سانتی متر1تغییری با حدود مشخص در رنگ پوست با قطر بیش از 
مانند ویتیلیگو



Plaque:
سانتی متر1منطقه برجسته پوستی با حدود مشخص با قطر بیش از 

Nodule:
سانتی متر که ممکن است هم سطح، 1یک ضایعه سفت و عمقی با عمق کمتر از 

.  باالتر یا پایین تر از سطح پوست باشد



Bulla:
سانتی متر مانند  1برجستگی پوستی حاوی مایع شفاف یا چرکی با قطر بیش از 

سوختگی های درجه دوم

Petechia:
میلی 2-1رسوبهای خونی یا پیگمان های خونی با حدود مشخص و قطر حدود 

متر  مثل پتشی ثانویه به کمبود پالکت



Pustula:
برجستگی ها جلدی، حاوی مایع چرکی، با حدود مشخص و قطر متغیر

Purpura:
سانتی  1رسوب های خونی یا پیگمان های خونی با حدود مشخص و قطر بیش از 

متر



Vesicule:
سانتی  1برجستگی پوستی حاوی ماده شفاف با حدود مشخص و قطر کمتر از 

متر

Papule:

سانتی  1برجستگی سطحی و قابل لمس پوست با حدود مشخص با قطر کمتر از 
متر مانند زگیل



Wheal:
.پاپولی است که در اثر ادم موقتی درم، درم و هیپودرم ایجاد می گردد



ایران از سال ADRگزارش های ارسالی به مرکز 
1386تا خرداد 1377

تعداد کل گزارش

ها

تعداد گزارشهای 

مربوط به 

عوارض پوستی

ه شایعترین عارض

پوستی

ه شایعترین دست

دارویی مسبب  

عارضه

شایعترین داروی

مسبب عارضه

-ANTIراش%(22)112862565
INFECTIVES

لکوتریموکسازو



شایعترین دسته های دارویی مسبب عوارض 
پوستی گزارش شده

 48آنتی بیوتیک ها%

 داروهایCNS18%
 9.5داروهای تشخیصی%
 5هورمونها%
4عروقی -داروهای قلبی%



شایعترین عوارض پوستی گزارش شده
%درصد بروزعارضه

38راش پوستی
31خارش
25کهیر

7اختالالت پیگمانتاسیون
5آلوپسی

3ضایعات تاولی
3سندروم استیون جانسون



مهم  ADRبررسی چند
o میلی گرم آتنولول به 50ساله متعاقب مصرف 50بروز آنژیوادم در یک خانم

صورت روزانه

oبروز خارش ژنرالیزه و بثورات جلدی و مخاطی در دهان متعاقب مصرف قرص
ساله14مترونیدازول در دختر خانم 

o ساله عالئم آرتریت روی مچ 7متعاقب مصرف شربت فورازولیدون دردختر خانم
تم پا و پشت ابرو، درد و تورم مفاصل مچ های دست و پا که تؤام با خارش و اری

بوده بروز کرده است



o وقوع ضایعات جلدی شدید، زخم در قرنیه و بستری شدن درICU در خانم
ساله متعاقب مصرف همزمان دو داروی والپروئیک اسید و الموتریژین16



فنی توئین و عوارض شدید پوستی
.شوندمیمبتالپوستیعوارضبهکنندگانمصرف%10تا5

ثراکدروبودهکهیریامخملکشبهسرخک،شبهصورتبهپوستیضایعات
توجهموردبایدافتراقیهایتشخیصدروباشندمیخارشباهمراهموارد
.گیرندقرار

ها،نتوئینهیداسایریادارواینبهحساسیتیافزایشواکنشسابقهبابیماراندر
مانندمشابهساختمانباترکیباتمصرفمورددروداردمصرفمنع

صورتمالزاحتیاطبایدهادیوناکسازولیدینسوسینیمیدها،ها،باربیتورات
.گیرد

.گرددقطعداروبادرمانبایدپوستیراشبروزصورتدر




