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:فارهاکٍَیژیالًس

:داوص َ فؼانیت ٌای مرتبط با 

عَارض دارٍیی                       
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1
  ردیابی•

2

ارزیابی•

3

دّی گسارش•

4
پیطگیری•



تطخیص سریع عَارض ٍ تذاخالت 
دارٍیی ًاضٌاختِ

ضٌاسایی ریسک فاکتَرّای برٍز 
عَارض دارٍیی

تعییي هیساى خطر عَارض دارٍیی

حفاظت از بیواراى در برابر عَارض 
دارٍیی

هصرف ایوي ٍ هٌطقی دارٍّا 4



Adverse Drug Event

دارييي واخًاستٍ يقايعAdverse Drug Event)) از بخـش بـسرگتـريه  
 ي َستىذ بيمارستاوُا در بسـتري بيمـاران تًسـط شـذٌ تجربـٍ واخًاسـتٍ يقـايع

.ميشًوذ شامل را، آسيبُا كل از درصذ19 حذيد در

 ٍاز واشـي آسـيب َـر شامل ي است ايي گستردٌ مفًُم دارييي واخًاستٍ ياقع 
.ميشًد يدار
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Medication Errors:

 خطاَاي دارييي بٍ َر اضتباٌ رخ دادٌ در فرآيىذ دادن داري، بذين تًجٍ بٍ ايىكٍ آيا آسيب رخ
خطـاي دارييـي    100در  1تقريبـا  . دادٌ يـا پتاوسـيل آسـيب يجـًد داضـتٍ است، اضـارٌ دارد 

را  ADEخطـا، پتاوسـيل رخ دادن  100در  7ميگردد در حالي كـٍ  ADEمىجر بٍ يك 
.داروذ
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دارٍیی ًاخَاستٍِاکٌص  
(ADR)
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ADR

:WHO تعزیف  

  تزای استفادُ هَرد هعوَل دٍسّای در کِ ًاخَاستِ ٍ آٍر سیاى ٍاکٌص ًَع ّز   

.دّذ هی رخ فیشیَلَصیکی عولکزد زتغیی یا ٍ ّا تیواری هاىدر ،تطخیص ،پیطگیزی

 یثَست ًاضی اس اٍپیَئیذّا

 خَاب آلَدگی ًاضی اس آًتی ّیستاهیي ّا

تَْع در سهاى آغاس هصزف فلَکستیي
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ADR

 تؼریفFDA:

  در واخًاسـتٍ يقـايع ضـامل اسـت، اوسان در داري از استفادٌ بٍ مربًط واخًاستٍ ياقعٍ َر      
  حذ از بيص مصرف دليل بٍ دادٌ رخ واخًاستٍ يقايع دارييي، فرآيردٌ يك مصرف طـًل

  داري، مصرف سًء دليل بٍ دادٌ رخ واخًاستٍ يقايع عمـذي، چـٍ ي باضـذ تصـادفي چٍ داري
  فارماكًلًشيكي اثر در تًجـٍ قابـل ضكست َر ي داري مصرف قطع از واضي واخًاستٍ يقايع
  َمچىيه ي حذ از بيص مصرف ضامل ي است گستردٌ بسيار تعريف ايه .داري اوتظار مًرد
.ميگردد ويس داري مصـرف سـًء
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FDAٍمـيريد است آن گسارش بٍ مايل كٍ دارييي مىتظرٌ غير ياكىص تعريف سمت ب ،  
  عارضـٍ يا است وطذٌ آيردٌ داري بريضًر در حاضر حـال در كـٍ عًارضـي ضـامل

  ييصگيُاي ي ضـذت امـا دارد يجـًد داري عـًارض در آن مطـابٍ كـٍ اي واخًاسـتٍ
  ممكه كٍ عارضُاي َمچىيه كبذي، وكريز جاي بٍ كبذ وارسايي مثال براي دارد متفايتي

  .باضذ دادٌ رخ دارييي تذاخل يـك دليـل بٍ است

تؼریف در مىتظري غیر َاژي از استفادي ADRكً را مُاردي تؼداد FDAمایم 

 رَي تؼریف ایه .میكىد محدَد دٌىد گسارش پسضكي حرف كاركىان است

ADRs اگرچـً .دارد تمركـس جدیـد یـا واضـایغ َ مؼمُل غیرADRs گسارش
  .ومیكىىد فراٌم بیطتري اطالػاتFDA براي اما ٌستىد، مٍم مؼمُل َ ضـایغ
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1
ّطذار سریع در هَرد عَارض دارٍیی ًاضٌاختِ ٍ جذیذ•

2
 ADRضٌاسایی عَاهل هستعذ کٌٌذُ برٍز •

3

هقایسِ دارٍّای هختلف یک گرٍُ دارٍیی از ًظر عَارض •
دارٍیی

4
پایص هستور ایوٌی کلیِ دارٍّا• 11
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: رابطً ػهیتي َ احتمال َقُع ػُارض واخُاستً دارَیي

Dechallenge – Rechallenge

Naranjo Algorithm
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Naranjo Algorithm

  باضذ؛ مي پرسص 10 ضامل كٍ كردوذ طراحي الگًريتم يك َمكاراوص ي واروجً•
  مطخص آمذٌ دست بٍ امتيازَاي جمع آخر در ي دارد امتياز پرسص َر بٍ پاسخ
  تا بعيذ طيف در را آن ي است دارييي واخًاستٍ عًارض بريز ي عليتي رابطٍ كىىذٌ
.دَذ مي قرار قطعي

14



15



16



Classification of ADRs
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A: Dose related (Augmented)

 Common

 Related to the pharmacologic action of the drug; 

exaggerated pharmacologic response

 Predictable

 Low mortality

 Ex.: Dry mouth with tricyclic antidepressants, respiratory 

depression with opioids, bleeding with warfarin, serotonin 

syndrome with SSRIs, 

 Management:

 Reduce dose or withhold drug

 Consider effects of concomitant therapy
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B: Non–dose related (Bizarre)

 Uncommon

 Not related to the pharmacologic action of the drug

 Unpredictable

 High mortality

 Ex.: Immunologic reactions: anaphylaxis to penicillin, 

Idiosyncratic reactions: malignant hyperthermia with 

general anesthetics

 Management: 

 Withhold and avoid in future
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C: Dose related and time related (Chronic)

 Uncommon

 Related to the cumulative dose

 Ex.: Hypothalamic-pituitary-adrenal axis suppression by 

corticosteroids, osteonecrosis of the jaw with 

bisphosphonates

 Management:

 Reduce dose or withhold; withdrawal may have to be 

prolonged
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D: Time related (Delayed)

 Uncommon

 Usually dose related

 Occurs or becomes apparent sometime after use of the 

drug

 Ex.: Carcinogenesis, Tardive dyskinesia, Teratogenesis, 

Leucopenia with lomustine

 Management: 

 Often intractable
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E: Withdrawal (End of use)

 Uncommon

 Occurs soon after withdrawal of the drug

 Ex.: Withdrawal syndrome with opiates or 

benzodiazepines (e.g., insomnia, anxiety)

 Management: 

 Reintroduce drug and withdraw slowly
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F: Unexpected failure of therapy (Failure)

 Common

 Dose related

 Often caused by drug interactions

 Ex.: Inadequate dosage of an oral contraceptive when 

used with an enzyme inducer, Resistance to antimicrobial 

agents

 Management:

 Increase dosage

 Consider effects of concomitant therapy
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 افرادی کِ بیطتر در هعرض خطر برٍزADR ّستٌذ:

سًاى/افزاد هسي/کَدکاى
افزادی کِ چٌذیي دارٍ هصزف هیکٌٌذ.
افزاد تا تیواری ّای سهیٌِ ای
افزاد تا ساتقِ آلزصی یا ٍاکٌص ًاخَاستِ دارٍیی
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:افسایص هی یابذ ADRزهاى ّایی کِ ضک بِ برٍز 

:زماوي كٍ عالئم

.بؼد از مصرف دارَی جدید، ضرَع ضُود

.پس از افسایص دَز دارَ ظاٌر ضُود

.با قطغ مصرف دارَ، برطرف ضُود

.با مصرف مجدد دارَ، دَباري ظاٌر ضُود
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:ADRسَاالت هَرد پرسص در هَاقع ضک بِ 
آیا تیوار ساتقِ ٍاکٌص ًاخَاستِ دارٍیی تا سایز دارٍّا دارد؟•
آیا تیوار تیص اس یک دارٍ هصزف هیکٌذ؟•
آیا یک تذاخل دارٍیی،سثة تزٍس عارضِ دارٍیی گزدیذُ است؟•
چِ سهاًی عالئن تیوار آغاس ضذُ اًذ؟•
آیا ًتایج تست ّای آسهایطگاّی اخیز،غیز طثیعی تَدُ اًذ؟•
آیا تیوار هطکل دیگزی دارد؟•

ضایذ عالئن تیوار تِ دلیل آى هطکل تاضذ       

.هی کٌٌذ  ADRتزخی اس تیواری ّا، فزد را هستعذ تزٍس        
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چه مواردی مشاهده می شوند؟  ADRدر صورت بروز 

 تغییزات در اًذاسُ گیزی ّای تالیٌی ٍ تست ّای آسهایطگاّی:
کاّص فطار خَى تا اٍپیَئیذ ّا -     
افشایص ٍسى تا کارتاهاسپیي تِ دلیل افشایص اضتْا -     
افشایص گلَکش خَى تا کَرتیکَاستزٍئیذّا -     
تغییز تست ّای کثذی تا استاتیي ّا -     
تیَپسی تزای تاییذ اختالل کثذی ًاضی اس دارٍّا -     
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چه مواردی مشاهده می شوند؟  ADRدر صورت بروز 

:هثال:اًَاع دستَرات ّطذار دٌّذُ

تزای تجَیش تزخی  PRNدستَر 
دارٍّا

دٍرُ درهاى کَتاُ هذت

ّیستاهیي ّا، کَرتیکَاستزٍئیذ ّای هَضعی ٍ یا  آًتی
خَراکی

(رٍس 7هیلی گزم پزدًیشٍلَى تزای  20تزای هثال )

....PTT,PTٍاًجام تست آسهایطگاّی دستَر

ًاگْاًی دٍس تِ دًثال دریافت  کاّص
ًتیجِ سطح سزهی دارٍ

دٍس آهیٌَگلیکَسیذّا، آًتی آریتوی ّا، ضذ صزع  کاّص
....ّا ٍ 

تزای تجَیش تزخی  STATدستَر 
دارٍّا

..ٍ % 50تجَیش اپی ًفزیي،کَرتیکَاستزٍئیذّا،دکستزٍس 
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ضیَُ ّای صحیح گسارش دّی عَارض ٍ خطاّای دارٍیی
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را گسارش دٌّذ؟ADRچِ کساًی هی تَاًٌذ 

 پشضکاى،پزستاراى،دارٍساساى،دًذاًپشضکاى  )کلیِ ضاغلیي حزفِ پشضکی
ٍ)...
تخص دٍلتی ٍ غیز دٍلتی       
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اس ًظز َّیت گشارضگز ٍ تیوار  ADRکلیِ گشارش ّای ارسال ضذُ تِ هزکش 
.تلقی هی گزدد هحزهاًِهثتال تِ عارضِ دارٍیی، 



:هَارد هَرد گسارش
:  کلیِ عَارض ًاخَاستِ هطکَک تِ هصزف فزآٍردُ ّای درهاًی-

(خَد درهاًی یا دارٍّای تا ًسخِ پشضک)دارٍّا•
هَارد هَرد استفادُ در دًذاًپشضکی ٍ جزاحی/هَاد حاجة/ٍاکسي ّا•

فزآٍردُ ّای گیاّی•
فزآٍردُ ّای خًَی•

ٍ....
 

کلیِ عَارض هطاّذُ ضذُ اعن اس خفیف یا ضذیذ، گذرا یا پایذار                  

پذیزفتِ هی ضًَذ ADRتَسط هزکش                                  
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 افتراق بیي عالئن عارضِ ًاخَاستِ دارٍیی ٍ سایر
....(عالئن بیواری ٍ )هطکالت بیوار

 ،بِ رخ دادى عارضِ دارٍئی  ضکبرای گسارش دّی
.کافی هی باضذ
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مشکوک به  موارد جدی ارسال گسارش فرم زرد رنگ به مرکس در خصوص  

درمانی                       -مصرف فرآورده های دارویی در بیمارستانها و مراکس بهداشتی

.از وقوع آنها اجباری می باشد ساعت 48سطح کشور طی                             
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:عَارض ًاخَاستِ دارٍیی جذی

کلیِ هَارد هٌجر بِ هرگ

کلیِ هَارد تْذیذ کٌٌذُ حیات

کلیِ هَارد هٌجر بِ ًاتَاًی یا ًقص عضَهطخص ٍ دائوی

کلیِ هَارد هٌجر بِ بستری ضذى در بیوارستاى یا افسایص طَل  هذت بستری

کلیِ هَارد هٌجر بِ ًاٌّجاری ّای هادرزادی
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.ها گزارش می شوند  ADRاز کل % 4-2تنها 
  

.موارد جدی و تهدید کننده حیات گزارش می شوند% 10تنها 
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راٌّوای ثبت عَارض ٍ خطاّای دارٍیی
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گسارش دّی عَارض ًاخَاستِ

دارٍیی با استفادُ از       
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گسارش دّی عَارض ًاخَاستِ

دارٍیی با استفادُ از       
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چْار قسوت جْت پرکردى فرم زرد ضرٍری هی باضذ:

اطالعات بيمار-1                             
                        

داريي مشکًک بٍ ايجاد عارضٍ-2                             
                      

ياكىش احتمالي رخ دادٌ-3                             
 

جسئيات اطالعات گسارشگر-4                             
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ًحَُ ثبت اًالیي برگِ زرد
در ساهاًِ عَارض ًاخَاستِ دارٍّا

adr.ttac.ir
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