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During 1960-1999 there were 121 safety

related withdrawals Worldwide.

Market life less than 2 years 31%.

Market life less than 5 years 50%.

Fung et al. Drug Information Journal, 2001; 35:293-317



During 1972-1994 in 583 new active

substances were approved.(UK)

Of these 59 were withdrawn later.



History Of drug safety

Rhazes (860-932) advised ‘if simple remedies are 
effective do not prescribe compound remedies’.



1848:15 year old Hannah Greener died in

course of routine anaesthesia with

chloroform (problem: ingrown nail of

toe; fibrillation of ventricles?). Lancet.

1936–USA:107 lethal cases

(diethylenglycol was used to solubilize

sulphanilamides)



SAFETY EFFICACY



Limitations of Clinical Trials:

 Limited size

Narrow population

Narrow indications

 short duration

Ref:J. Russell May. Adverse drug Reactions and interaction, In: pharmacotherapy, A
pathophysiologic Approach. 1997. Appleton & lange.



History of drug safety after
thalidomide disaster

1961

Dr William McBride (Australia)

(thalidomide 4000 cases).



1964
UK started 
“yellow cards” system



1968:

Start of WHO programe for International 
Drug Monitoring.



“Yellow Cards” in IRAN (1372)



Pharmacovigilance:

The science and activities to the detection,
assessment, understanding and
prevention of adverse effects or any other
possible drug – related problems.

The importance of pharmacovigilance, who, 2002.



 Adverse Drug Reactions are the 4th to
6th largest cause of mortality in the
USA.

(Lazarou J. et al., 1998) 

ADR database



ADR database

o No of reports: more than 3-4 million

o Each year increase ~250,000 / year

o Top 5 reporting countries

o USA

o United Kingdom

o Germany

o Australia

o Canada



The percentage of hospital admissions
due to drug related events in some

countries is about or more than 10%.

 UK Study : 10.1 % (Bhalla et al, 2003)

 French study : 10.3 % prevalence of
ADRs (Imbs et al, 1999)



HOW Common are ADRs?

 Up to 40% patients in the community 
experience ADRs

 In the UK Non Steroidal Anti-Inflammatory 
Drug (NSAID) use alone accounts for

 65,000 emergency admissions/year 

 12,000 ulcer bleeding episodes/year 

 2,000 deaths/year 

Blower et al. Emergency admissions for upper gastrointestinal disease and their relation to NSAID
use. Aliment Pharmacol Ther 1997; 11: 283-291 .



Medication Errors Injure 1.5 Million 
people a year.

Institute of Medicine Board on Health Care Services  Committee on 
Identifying and preventing Medication Errors

July 2006



If errors were a disease , we would call it
an Epidemic.

If errors were a disease , we would
attack it with the best research we could
support.



Errors reflect failure to 
systematize practice

Chances of death from error on entering 
hospital:1/200

Chances of death from error on entering 
airplane:1/2000000



The difference isn` t due to pilots being
smarter or better trained than doctors

(And , of course , patients are sicker than 
passengers!)

Airplane systems are designed to
prevent error and to recognize it early
before harm is done.



Spontaneous Reporting

Large population

All medicines

Hospital and out-patient care

Long perspective

Patient analysis possible

Non-interventional

 cheap



Are all ADRs reported?

No
 Only 2-4% of all ADRs are reprted.

 Only 10% of serious ADRs are reported.

If you suspect an ADR

Never assume that someone else will 
report!



دالیلی که باعث کاهش 
:  می گردد ADRگزارشات

موجودمکانیزمازاطالععدم
گزارشارسالبرای

مربوطهفرمبهدسترسیعدم

نظرازعارضهاهمیتعدم
گزارشگر

وقتنداشتن

کارهایدردرگیریازاجتناب
اداری

کیفریوحقوقیشکایاتازترس



What information must I have 
to complete a Yellow Card?

Four critical pieces of information are
needed,

 Patient details

 Suspect drug

 Suspect reaction

 Reporter details



All serious ADRs are documented by
the time a drug is marketed!!!

Patient receiving multiple medications,
it is difficult to determine if a drug is
responsible for the ADR.

ADRs should only be reported if
absolutely certain?



دستورالعمل ثبت عوارض و خطاهای دارویی

،پرستارانپزشکان،)پزشکیحرفشاغلینکلیه
ایدبدولتیغیرودولتیبخش(...ودندانپزشکان

مرکزبهراشدهمشاهدهداروییخطاهایوعوارض
گزارشداروهاناخواستهعوارضبررسیوثبت

.نمایند



مواردخصوصدرمرکزبهزردرنگفرمگزارشارسال
درداروییهایفرآوردهمصرفبهمشکوكجدی

طیرکشوسطحدرمانی–بهداشتیمراکزوهابیمارستان
.باشدمیاجباریآنهاوقوعازساعت48





اطالعیه های مرکز ثبت و بررسی 

عوارض ناخواسته دارویی



Diclofenac (Voltaren)

1377

183 cases of

Foot drop and walking difficulty

1،3،14،15،16،17،18،19،22،60اطالعیه هاي





امهشدار در مورد شکل تزریقی پیروکسیک
 ،2 17،16، ،11،15 اطالعیه هاي



Ceftriaxone

No. of Total Reports: 2388

Death: 71

Anaphylactic reactions: 132

Cardiac arrest: 22

TEN: 4

SJS: 3

های مرگ ناشی  از تزریق همزمان سفتریاکسون با فراورده
حاوی کلسیم 

39، 70، 98،80، 102اطالعیه هاي  





Cisapride

2 cases of cardiac  Arrrest

82ماهبهمن–تهران
33،8هایاطالعیه



Sildenafil

One Case of Cardiac Arrest

55 year old man

1383–تهران 
36اطالعیه 



Tramadol

Total Reports: 627

8 cases of death

Cause of Death: Cardio respiratory arrest

28، 42،30، 87اطالعیه هاي 



Pantherلیدوکائین تقلبی 

مورد مرگ 2•
مورد آپنه تنفسی2•
مورد فلج مغزي1•
مورد تشنج14•

63، 62، 58اطالعیه 



ونکومایسین

Redعارضهبروزازفراوانهايگزارش Man Syndrome
.وانکومایسینسریعتزریقازناشی

سرعتبهوابستهحساسیتیعوارضبروز
داروغلظتوانفوزیون

86،66هاياطالعیه



رانیتیدین

144: 1388کل گزارشات ارسالی تا پایان سال 
ها ناشی از تزریق وریديگزارش%63

دت  الزم است از تزریق سریع وریدي اجتناب گشته، سرعت و م
زمان تزریق با توجه به شرایط بیمار و مندرجات بروشور

.فراورده تنظیم شود
شوك آنافیالکسی، واکنش:عوارض ناشی از تزریق وریدي دارو

فس و  هاي آلرژیک، ارست قلبی، تاکیکاردي، تشنج، تنگی ن
واکنشهاي محل تزریق

.استشدهتزریقمستقیموریديبصورتشدن،رقیقبدونداروارسالیگزارشهاياکثردر

99: اطالعیه 



یافته های جدید در خصوص آسیب های 
ها تاندونی به دنبال مصرف فلوروکینولون

میهافلوروکینولونداروییگروهعوارضازتاندونپارگیوالتهاب
مصرفسال،60بااليبیماراندرآنبروزاحتمالکهباشد

لیه،کپیوندکنندگاندریافتواستروئیديداروهايکنندگان
.یابدمیافزایشریهیاقلب

90اطالعیه 



ا داروهای ضد صرع و افزایش خطر افکار ی
رفتار خودکشی

صرعضدداروهايLabelingتغییر
صرع،درماندراستفادهمورد

شرایطسایروروانیاختالالت
دردهايومیگرنمانند)

مبنی،FDAتوسط(نوروپاتیک
اررفتیاافکارخطرافزایشذکربر

خودکشی

97اطالعیه 



عوارض کشنده ناشی از مصرف فراورده 
تقلبی کاهنده وزن سوپراسلیم 

مصرف این فراورده می تواند منجر به عوارض شدید و خطرنااکی 
.گرددمانند سکته قلبی، سرطان، افسردگی و افکار خودکشی

ترکیبااات فلااال دارویاای در ایاان  FDAبراساااب بررساای هاااي 
فراورده هااي کاهناده وزن شاامل سایبوترامین، ریموناباات،      

.فنی توئین، فنل فتالئین و بومتانید بوده است
مقادیر برخی از داروهاي موجود در این فراورده ها بسیار بایش از 

رار میزان مجاز بوده و سالمت مصرف کننده را تحات تااریر قا   
.می دهد

106، 101اطالعیه 



Mioflex

2 Certain cases of deaths

One suspected death

1385تیر 



م مرگ ناشی از تزریق سرم حیوانی به جای سر
انسانی





سیم مورد مرگ ناشی از تزریق اشتباه پتا3
کلراید به جای مترونیدازول

1384دي ماه 

47و 43اطالعیه هاي 







راکوریومایست قلبی تنفسی ناشی از تزریق اشتباه آت
(Tracrium)  به جاي تریامسینولون(Tricortal)



One Case Of Death 

Promethazin + Hyoscin + Dicyclomin

2 year

1385اردیبهشت 
52و 55اطالعیه 





هشدار در خصوص مصرف فراورده های مورد استفاده جهت 
از دو  رفع عالئم سرماخوردگی و سرفه در کودکان با سن کمتر

سال 

وقوعبهنسبت(FDA)آمریکادارويوغذاسازمانهشدار
باسالدوازکمترسنباکودکاندرمرگحتیوشدیدعوارض
ضدها،هیستامینآنتیمانندOTCهايفراوردهمصرف

آورهاخلطوهاسرفه

76، 85اطالعیه 



متادون

خطاي داروپزشکی در مصرف شربت متادون
مورد مرگ 10
مورد آپنه14

74اطالعیه 



Bupivacaine

4 cases of Para-plegia following IT injection

2 of them led to Death .

1380-درود



انهشدار در رابطه با تزریق آهن دکستر

نیعضالتزریقمتلاقبپادوهرآمپوتاسیونونکروز
32خانمدرFercaylتجارينامبادکسترانآهن
خونیکماحتمالیتشخیصعلتبهساله

57اطالعیه 



اتمرگ یک کودك متعاقب تزریق اشتباه سولف
روی خوراکی 

ظرفدراشتباهبه،%5دکستوزسرمسیسی500داخلرويسولفاتپودر
هبمراجلهدر.شودمیدادهتحویلبیمارخانوادهبهسرمپالستیکی
شد،بامیدکستروزسرماینکهتصورباواشتباهبهسرمدرمانگاه،

.گرددمیتزریقکودکانجهتوریديبصورت

ردهفراونامدهندهنشانبرچسبدارايبایستمیساختنیداروهايتمامی
بهاطالعاتاینوباشدداروازاستفادهنحوهومصرفیدوزساختنی،

.شوددادهشرحبیماربرايدقت
بودنتزریققابلازفراورده،هرتزریقازپیش

.نماییدحاصلاطمینانآن
72اطالعیه 



Lamotrigin

Stevens Johnson syndrome

5 year old child

1382آذر ماه –تهران 
26، 31اطالعیه هاي 

عوارض شدید پوستی ناشی از الموتریژین
امکان بروز عارضه پوستی ناشی از مصرف این دارو 

در تشخیص افتراقی راشهاي جلدي همواره باید 
.درنظر گرفته شود

.سال به اربات نرسیده است16کارایی  در کودکان زیر 



الئمعاولینبروزرسیده،ربتبهمواردازتوجهیقابلتلداددر
رارقتوجهمورد(پوستیبثوراتوتببصورت)عارضهاین

بلهآومخملکسرخک،مانندهاییتشخیصواستنگرفته
رودامصرفادامهبهمنجرکهگشتهمطرحبیماربرايمرغان

است،شدهعالئمپیشرفتو
وارضعپوستی،ضایلاتافتراقیتشخیصدرگرددمیتوصیه

حتیعالئماولینمشاهده،باوگرفتهقرارنظرمددارویی
.گرددقطعدارومصرفاالمکان



IVIG

3 Cases of Death following Administration of 

.vials with unusual color

1382دي –اصفهان 
32اطالعیه 



هشدار در خصوص مصرف داروی نیفدپین

تفادهاسموردتزریقیصورتبهبایستنمیمطلقاخوراکیاشکال
.گیردقرار

هايروشبهداروییهايفراوردهمصرفکهشودمییادآور
اربیمبرايناپذیرجبرانعوارضبهمنجراستممکنغیرمجاز

ابمتناسبفراوردهیکمصرفراهاستالزمهموارهلذاوگردد
.باشدسازندهشرکتتوسطرسیدهتاییدبهموارد

103اطالعیه 



:عوارض داروهای تزریقی



ملعوامهمترینازیکیتواندمیغیرضروري،تزریقاتازاجتناب
.باشدداروییعوارضکاهش

.ستنیخوراکیداروهايازبیشترلزوماًتزریقیداروهايارربخشی
لاشکاسایربهنسبتتزریقیداروهايعوارضدرمانوکنترل
.باشدمیدشوارتردارویی

:ازعبارتندتزریقیداروهايخاصعوارضمهمترینازبرخی
ایدزوهپاتیتنظیرعفونیبیماریهايانتقالافزایش

تزریقهنگامدرعصببهآسیبارردرهااندامفلج
شوكتزریق،محلدرمردگیخونوکبوديآبسه،ایجاد

آنافیالکسی





سندرم استیون جانسون 

: اشد بیشترین موارد سندرم استیون جانسون مربوط به داروهاي زیر می ب
کوتریموکسازول، الموتریژین، کاربامازپین، سفتریاکسون،  
سیم، آموکسی  فنی توئین، فنوباربیتال، پنی سیلین، آمپی سیلین، سفیک

سیلین، کوآموکسی کالو، سفپیم



(TEN)نکروز اپیدرمی سمی 

11: موارد منجر به مرگ
: مربوط به داروهاي زیر می باشد  TENبیشترین موارد 

ن،آلوپورینول، کوتریموکسازول، الموتریژین، سفتریاکسو
فنی توئین، فنوباربیتال



اجتناب از مصرف فراورده بدون مجوز لیدوکایین پانتر
جمع آوري آمپولهاي اکسی توسین ساخت شرکت ابوریحان

اجتناب از مصرف فراورده بدون مجوز یوروکل
ان  توقف موقت تولید و توزیع آمپول هیدروکورتیزون ابوریح

ساخت شرکت داروسازي % 2جمع آوري آمپولهاي لیدوکائین 
شهید قاضی

جمع آوري محلولهاي دیالیز صفاقی شرکت رامن  
توقف موقت تولید و توزیع داخلی آمپول دیکلوفناك  



Recalls

ReNu with Moistureloc

Oxytocine

Iron Dextran

IVIG

Dexamethasone

Methylprednisolon

Salbutamol

Dopamine

Dobutamin

Navelbine



شناسایی و ارسال گزارش موارد افزایش فراوانی در
عوارض و یا عدم اثربخشی جهت بررسی فراورده در  

:موارد زیر

فنوباربیتال                           ونکومایسین  
هپارین  MMRواکسن 

فنی توئین                          محلول پوویدون آیداین
یارانه ایدسفوناک                           شیر خشک 

هیدروکورتیزون کاسپین تامین و داروپخش
اکسی توسین                     کنتراسپتیوهای خوراکی

سیناوکس                           سفتریاکسون
سیکلوسپورین



(4)آنازناشیعوارضوایندومتاسین
(5)آنازناشیعوارضوکوتریموکسازول

نآنژیوتانسیمبدلآنزیممهارکنندهداروهايازناشیسرفه
(6)،(7)

(10)آلفااینترفرونخصوصدرهشدار
(12)ناخواستهداروییتداخالتوهایپیران

(13)آنازناشیمغزيخونریزيوآمینپروپانولفنیل
(20)اکستراپیرامیدالعوارضورسپریدون



(23)هشدار مهم در ارتباط با داروي سرترالین 
(24)تغییر در لیبلینگ ایزوترتینوئین 

(44)، (25)ایمنی فراورده هاي موضلی لیندان در درمان جرب و شپش 
(27)مرگ متلاقب مصرف منیزیم سولفات 

وکلوزاپینمصرفازناشیهیپرگلیسمیبارابطهدرهشدار
(35)اوالنزاپین

(37)هشدارهاي ایمنی در رابطه با مصرف انوکساپارین 
(41)سلکسیب و عوارض قلبی و عروقی 



(45)شوك آنافیالکسی ناشی از تزریق وریدي سفازولین 
ل،  اختالالت شدید بینایی متلاقب مصرف داروهاي سیلدنافی

(48)، ( 46)تاداالفیل، واردنافیل 
(49)فیناستراید و ناهنجاریهاي جنینی 
(54)تیوریدازین و عوارض شدید قلبی 

(56)پاروکستین و خطر خودکشی 
(64)هشدار در خصوص مصرف لوامیزول 

(65)، (78)هپارین سدیم و هشدارهاي ایمنی جدید 
ستمیک  مواد حاجب مبتنی بر گادولینیوم و احتمال بروز فیبروز سی

(79)نفروژنیک 



Deferasirox(69)نارسایی کلیه و سیتوپنی ناشی از 
رف  افزایش خطر بروز آسیب هاي عضالنی و رابدومیلیز ناشی از مص

(83)همزمان سیمواستاتین و آمیودارون 
به صورت Avastinعوارض شدید چشمی به دنبال مصرف اشتباه 

(88)تزریق داخل زجاجیه 
(92)هشدار در خصوص استفاده از بی حس کننده هاي موضلی 

(93)هالوپریدول و خطر ایجاد عوارض شدید قلبی
(95)متوکلوپرامید و عوارض اکستراپیرامیدال 

(96)فنی توئین و عوارض شدید پوستی 



احتمال بروز آپالزي خالص گلبول قرمز به دنبال مصرف داروي  
(91)مایکوفنوالت موفتیل 

داروهاي سرکوب کننده سیستم ایمنی و خطر ایجاد عفونت هاي  
(100)فرصت طلب 

(103)هشدار در خصوص عوارض قلبی و عروقی ناشی از سیبوترامین  
(107)اشتباه در مقدار مصرف لووستریزین 

داروهاي خوراکی پوکی استخوان و احتمال افزایش خطر ابتال به  
(108)سرطان مري 

(110)هشدار در خصوص عوارض ناشی از مصرف دگزامتازون تزریقی 
منع مصرف محلول انفوزیون آمینوپالسما در نوزادان، شیرخواران و

(112)سال کامل  2کودکان تا سن 



http://fda.gov.ir/form_show/171

http://fd.mazums.ac.ir/Index.aspx?page
_=form&lang=1&sub=8&tempname=N

GhazaMain&PageID=39241

http://fda.gov.ir/form_show/171
http://fd.mazums.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=8&tempname=NGhazaMain&PageID=39241


MedWatch: The FDA Safety 
Information and Adverse Event 
Reporting Program

http://www.fda.gov/safety/medwatch/

default.htm

http://www.fda.gov/safety/medwatch/


آمار عوارض جانبی گزارش شده در سال های  
1398-1383

تهیه شده در دفتر تحقیق و توسعه
معاونت غذا و دارو مازندران



درصد تعداد مصرفراه

77.00 4083 تزریقی

19.89 1055 خوراکی

0.73 39 استنشاقی

0.67 36 رکتال

0.58 31 موضعی

0.5 27 تزریقی/ خوراکی 

0.11 6 چشمی

0.05 3 گوشی

0.05 3 اینترااسپینال

0.07 4 رکتال/ تزریقی 

0.018 1 رکتال/ خوراکی 

0.018 1 نازال

0.24 13 نامشخص

100 5302 مجموع



فراوانی دسته دارویی آنتی بیوتیک ها

1398-1383 تعداد درصد

آنتی بیوتیک 2810 53

غیر آنتی بیوتیک 2492 47

مجموع 5302 100



عارضه تعداد درصد
شوک آنافیالکسی 51 45.54

ایست قلبی تنفسی   10 8.92

مرگ 6 5.36

(TEN)نکرولیز اپیدرمال سمی 4 3.57

تشنج 9 8.03

ایست قلبی تنفسی و شوک آنافیالکسی 2 1.78

ایست قلبی تنفسی و تشنج 2 1.78

بیهوشی، کاهش سطح هوشیاری 10 8.92

سندرم استیون جانسون 6 5.36

کاردیتنگی نفس و تاکی 12 10.71

مجموع 112 100

اتمجموع آنتی بیوتیک های مسبب عارضه تهدیدکننده حی 79 70

:1383-1398های ی حیات گزارش شده طی سالعوارض تهدید کننده



ترین داروهاپر عارضه

دفروکسامین سفازولین ینسیپروفلوکساس ونکومایسین   سفتریاکسون

انوکساپارین فنی تویین وارفارین نکلیندامایسی مترونیدازول



معاونت غذا و دارو  ADRمرکزفراوانی گزارشهای ارسالی به 
دانشگاه مازندران به تفکیک حرفه گزارشگر

3417

745

204

103

807

26

پرستار داروساز پزشک سایر حرف پزشکی نامشخص بیمار



Thank you

*people who are

vigilant do not 

die;

People who are 

negligent are as 

if dead *

Buddha


