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اهمیت نام گذاری دارو و هدف این مطالعه :  مقدمه

o دارویی گزارش شده به علت اشتباه گرفتن نام دارو است خطاهای % 25تا مطالعات نشان می دهد
o (  رانمخصوصا با فرهنگ نسخه نویسی در ای)با افزایش تشابه نام دارو میزان خطا افزایش می یابد
o دارد( اختصاصی)هر دارو معموال سه نام شیمیایی، ژنریک و برند  .
o شودبررسی می بسیاری ازکشورها در فرایند نامگذاری دارو تشابه اسمی با دقت در.
o ه ابتدا به صورت نام ژنریک اختصاصی با اضاف)اجازه نامگذاری اختصاصی دارو 1383در ایران از سال

.  شدداده شد، بعدا این روش اصالح شد و نام اختصاصی جایگزین( کردن نام اختصاصی به نام ژنریک
o اداره با 1393دارو، تا مهر غذا و با سازمان 1389وظیفه اصلی نامگذاری دارو در ایران تا تیر ماه سال

(.  کمیته نامگذاری دارو)تجاری و مجددا به سازمان غذا و دارو واگذار شد ثبت عالئم 

oهدف این مطالعه  :
o بود 1396تا 1387ارزیابی و تحلیل فرایند نام گذاری دارو در ایران از نظر شباهت نام از سال



روش مطالعه

o5559  نام گذاری شده است بررسی شد1396و 1387دارو که بین سال های.
o ،نام باقی ماند1716پس از حذف اشکال دارویی مختلف از یک دارو.
o516(.  برندد ژنریک یا ژنریک اختصاصی)صرفا نام شرکت به نام ژنریک اضافه شده بود : دارو
o مستقل انتخاب شد( برند)دارو نام اختصاصی تجاری1200برای.
o131 داروی نام گذاری شده توسط کمیته 131داروی نام گذاری شده توسط اداره ثبت عالئم تجاری و

.نام گذاری دارو سازمان غذا و دارو به صورت تصادفی انتخاب شد
o با استفاده از نرم افزارهای موجود و مدلsolar میزان شباهت نام های تعیین شده با داروهای نامگذاری ،

مرجع  کامل دارویی آنالینو Martindaleداروکامل مرجع با مقایسه با لیست داروهای )شده قبلی 
MedicinesComplete )ارزیابی شد  .

o اشتندشد که مورد استفاده متفاوت دارزیابی جدید در مقایسه با نام های مشابهی داروهای میزان تشابه  .
o آنها ارزیابی شد حروف مشترک و جایگاه قرارگیری امالیی از نظر تعداد شباهت

o1 % زیاد در نظر گرفته شدشباهت %: 66شباهت متوسط و % : 66تا % 33شباهت کم، % : 33تا  .



(اندیکاسیون مشابهبا بدون لحاظ موارد )Solarاستفاده از سنجه با امالیی داروهای اختصاصی شباهت -یافته ها 

نهاد متولی

سنجه

تجاریعالئمثبتادارهداروگذارینامکمیته

درصدتعداددرصدتعداد

تشابه)%66ازباالترومساویامالییانطباق
(باالریسکمیزان)(امالیی

5648%10987%

%33ازباالترو%66ازترپایینامالییانطباق
(متوسطریسکمیزان)(امالییتشابه)

6052%1613%

116100125100بررسیموردداروهایجفتکل

%76±0.10%65±0.14معیارانحرافومیانگین



ژنریکنام دارواختصاصینام جهاندرمشابهداروی انطباق ریسک

CLOTRIMAZOLE
CANDIZOL®

CANDIZOL
100% باال

MOMETASONE
MEGACORT®

MEGACORT
100% باال

ADULT COLD PREPARATION-5 FARALEX®
FARMALEX

91% باال

CHLORPROMAZINE HCL
NORMAZINE®

NORMALINE
91% باال

NAPHAZOLINE ANTAZOLINE
ANAPRIVIN®

ANAPRILIN
91% باال

OMEPRAZOLE
GASTROMEX®

GASTROMAX
91% باال

BIPERIDEN HCL
NIMUSCAR®

NIMUSTAR
90% باال

ISOXSUPRINE HCL ISUPRINE®
ISUDRINE

90% باال

LATANOPROST+TIMOLOL COPROST®
CARBOPROST

90% باال

PHENYLEPHRINE
NEOPHRIN®

NEOPYRIN
90% باال



TRIAMCINOLONE ACETONIDE CORTIRAN® CORTIRON 90% باال

VITAMIN B12 VIBALMIN® VISALMIN 90% باال

AMANTADINE HCL AMMOREL® AMIOREL 89% باال

ARIPIPRAZOLE SEROZOL® SEROZIL 89% باال

CALCIUM FOLINATE ROFOLIN® ROFOXIN 89% باال

CETIRIZINE/PSEUDOEPHEDRINE CETADIN® CEFADIN 89% باال

IBUPROFEN ACTOPIN® ACTAPIN 89% باال

IMIPENEM+CILASTATIN CILAVIL® CILARIL 89% باال

LEVOFLOXACIN TAVANEX® TAVINEX 89% باال

LISINOPRIL LISIREX® LIPIREX 89% باال

MEMANTINE MEMOTIN® MEMOTON 89% باال

METFORMIN HCL METOVER® MEROVER 89% باال

PANTOPRAZOLE PANTOSS® PANTOSSE 89% باال

POLYETHYLENGLYCOL COLOLAX® CODOLAX 89% باال

SOLIFENACIN SOLIFEX® SYLIFEX 89% باال



THEOPHYLLINE THEOMEX® THEOMAX 89% باال

BECLOMETHASONE DIPROPIONATE BECLORHIN® BECLOTRIN 88% باال

CEFIXIME LOPRAX® LOPROX 88% باال

EZETIMIBE EZITAL® EMITAL 88% باال

LETROZOLE LETRAX® LETROX 88% باال

NAPROXEN NAPTIN® NAFTIN 88% باال

MUPIROCIN AFIROCIN® AZITROCIN 85% باال

TESTOSTRONE ENANTATE ANDRONE® ANDROLONE 84% باال

TIZANIDINE SPALEX® SALEX 84% باال

ACA AXAR® RAXAR 83% باال

GALANTAMINE ALZAMIN® ALAMIN 83% باال

MELOXICAM ROMATOBIC® CROMATONBIC 83% باال

LOSARTAN POTASSIUM CARDIOSAN® CARDIOGEN 82% باال

METOPROLOL TARTRATE TEDAPROL® TEDAROL 82% باال

PROPYLTHIOURACIL PROURACIL® FLUOROURACIL 82% باال

AZATHIOPRINE AZARAM® AZACTAM 81% باال

TOPIRAMATE CONVEX® CONEX 81% باال

AMLODIPINE/ATORVASTATIN TENSOLIP® TENSOLIV 80% باال

ATORVASTATIN ATOSTROL® HALOSTROL 80% باال

CALAMINE 8% 30G CREAM CALAMEX® CALMEX 80% باال



COLCHICINE MODACINE® MODACIN 80% باال

HYDROXYPROGESTERONE CAPROATE FEMOLIFE® MEMOLIFE 80% باال

PENTOXIFYLLINE PENTAFIL® PENTACEL 80% باال

RILUZOLE RILONORM® MILONORM 80% باال

TADALAFIL TIAGRIX® TIARIX 80% باال

VITAMIN B1/B6/B12 NOROBIT® NORBIT 80% باال

LIDOCAINE XYLEX® XYLAREX 79% باال

TRIPTORELIN ACETATE MICRORELIN® MICROGESTIN 79% باال

ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN RAHAFEN® RAPIFEN 78% باال

ADULT COLD GRIPHEN® PRIPHEN 78% باال

DEXAMETHASONE AQUASON® AQUASOL 78% باال

DOMPERIDONE MALEATE MOTIDON® METADON 78% باال

FURAZOLIDONE FURABEN® FURACIN 78% باال

GLATIRAMER ACETATE OSVIMER® OSIMERTINIB 78% باال

GRANISETRON GRATRIL® GABITRIL 78% باال

ORLISTAT XENOLIP® FENOLIP 78% باال

RALOXIFENE RALOFEN® TALOFEN 78% باال

RANITIDINE ARY-TAC® ARATAC 78% باال

TRANEXAMIC ACID TRANCID® RANCID 78% باال

ZOLPIDEM RAPIDEM® RAPIDE 78% باال



LIDOCAINE OPTIMAX® OPTIMAX 100% باال

VASOPRESSIN HYPRESS® HYPRESS 100% باال

PHENYLEPHRINE DECOPHEN® DECLOPHEN 92% باال

AMIODARONE HCL AMIOPHARM® AMLOPHARM 91% باال

LOSARTAN POTASSIUM LOTENSIN® LOTENSIN 90% باال

HYDROCORTISONE SODIUM PHOSPHATE IPOCORT® ISOCORT 89% باال

LEVOCETIRIZINE CETIZOX® CEFIZOX 89% باال

BECLOMETHASONE DIPROPIONATE 1 BECLEX® BEFLEX 88% باال

FINASTERIDE FINIDE® FLECAINIDE 88% باال

OXYMETAZOLINE OXYNIX® OXYNOX 88% باال

DICLOFENAC SODIUM ALFEN® OLFEN 86% باال

ORS SACHET CALORIT® CALOMIST 86% باال

SODIUM POLYSTYRENE SULFONATE IONEX® IONAX 86% باال

ADAPALENE ACNOPAL® TRANCOPAL 83% باال

KETOTIFEN KETOBIOFEN® KETOPROFEN 83% باال

SALMETEROL+FLUTICASONE FLUSALMEX® FLUSTIMEX 82% باال

THEOPHYLLINE THEOLITE® THEOLATE 82% باال

ADULT COLD PREPARATION COLDAX COLAX 81% باال

DONEPEZIL REMODON® REMODULIN 81% باال



تجربه سایر کشورها

o فنی در آمریکا این ارزیابی ها در اداره ایمنی دارو در بخش خطاهای دارویی و پشتیبانیOffice of 

Drug Safety, Division of Medication  Errors and Technical Supportانجام می شود  .

o تشکیل پانل متخصصان
o (  تحلیل بالینی)نظر سنجی از پزشکان و پرستاران
o تحلیل کامپیوتری
o (به عنوان تایید کننده نهایی)جدید مرکزی داروهای ارسال نتایج به اداره

oبه مشخص فرمت با مرتبط با نام گذاری دارو طالعات خطاهای اFDA  گزارش و تحلیل میشود

oانگلستان، کانادا، استرالیا : فرایندهای مشابه در بسیاری از کشورها...



فرایندها و معیارهای کشورهای منتخب در زمینه انتخاب نام دارو

مربوطهضوابطاعمالودیگرداروییمحصوالتباراپیشنهادیهاینامازیکهرارزیابیانگلستان

داروییمحصوالتدیگرنامباپیشنهادیناماشتباهاحتمالعدم

انگلیسیمصوباسامیلحاظ

هابررسیانجامجهتمتقاضیانالزام

اولیهغربالگریآمریکامتحدهایاالت

USANریشهجستجوی
آواییوامالییتشابهات

ایمحاسبههایشیوه

داروییخطایهایداده

نامسازیشبیهمطالعات

(FMEA)آناثراتوشکستحاالتتحلیل

(شرکتتوسط)پیشنهادینامبررسیرویهتعیینکانادا

نامارزیابیفرایند

اختصاصیناماولیهبررسی

آناتاثروشکستحاالتتحلیلسنتز،سازی،شبیهداده،هایپایگاهجستجوی)پیشنهادیاختصاصیهاینامچندگانهسنجش

(FMEA))

گیریتصمیم

مشابههاینامشناساییجهتداروهاهاینامهمهغربالگریاسترالیا

هادارومشابههاینامبالینیایمنیارزیابیبرایراهنماییاصولتدوین

کیفیتوایمنیتضمینجهتبرنداسامیبامرتبطقوانینبازنگری

داروایمنیالمللیبینشبکهباکمیسیونارتباطحفظ



شناسایی تشابه بین نام های محصوالت با نام اختصاصی پیشنهادیجهت  FDAمورد استفاده ضوابط 
نوع

تشابه
دادههایپایگاهدرجستجوحینمالحظات

نامتشابهبالقوهدالیل
محصول

شناساییجهتسنجشموردهایویژگی
محصولمشابههاینام

بالقوهاثرات

تشابه
ظاهری

یکسانپیشوندمشابههجی
یکسانکلمهاصلیقسمت
یکسانپسوند
نامطول

محصولمشترکهایویژگی

یکالکترونیاچاپیحاملدراستممکنکهاسامی
اطاتارتبدراشتباهبهمنجروآیندنظربهمشابه
.شوندالکترونیکییاچاپی
بههشبیسازیپیادههنگاماستممکنکهاسامی

تارینوشارتباطاتدراشتباهبهمنجرورسندنظر
.گردند

مشابههجیمشابهامالی
نامطول

نپاییبهقلمحرکت/باالبهقلمحرکت
ضربدرشکلبهقلمحرکت
دارنقطهحروف

حروفنوشتنازناشیابهام
محصولمشترکهایویژگی

بهشبیهسازیپیادهحیناستممکنکهاسامی
چاپیارتباطاتدراشتباهبهمنجرورسندنظر

.شوند



بحث و نتیجه گیری

oر می ظاهرا در ایران شرکت های دارویی برای تعیین نام داروی تولید شده خود نام یک برند معروف را ب
دارند و چند حرف آن را عوض میکنند

oدارداز طرفی به نظر می رسد روال موثرو کارایی برای ارزیابی میزان تشابه نام داروهای جدید وجود ن
oابه و این موضوع باعث شده است اکثر قریب اتفاق داروهای نام گذاری شده نام های امالیی بسیار مش

ران ریسک اشتباه باال داشته باشند مخصوصا با این فرهنگ نسخه نویسی و نسخه خوانی در ای
oاری شده تشابه امالیی داروهای نام گذاری شده توسط اداره ثبت عالئم تجاری بیشتر از داروهای نام گذ

توسط کمیته نام گذاری سازمان غذا و دارو بوده است و در هر دو مورد وضعیت مطلوب نیست
oانتظار می رود مکانیسم های کارا برای این منظور طراحی و نهادنه شود
oبرای داروهای نام گذاری شده قبلی هم با توجه به تحلیل خطاهای گزارش شده باید فکری کرد
o قاعدتا همزمان فرهنگ نسخه نویسی، نسخه خوانی و نسخه پیچی هم بایستی اصالح شود

oدر غیر این صورت انتظار از پزشکان و پرستاران برای خطای کمتر ممکن است محقق نشود



تقدیر و تشکر

oکتشرای این مطالعه بخشی از پایان نامه دکترای سرکارخانم دکتر نازنین ابوالحسنی دانشش آموختشه د
زششکی سیاستگذاری سالمت گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت دانششکده بهداششت دانششگاه عشوم پ

.تهران با استاد راهنمایی اینجانب بود

o با تشکر از برگزار کنندگان سمینار و شرکت کنندگان گرامی

13400خرداد ماه 

دکتر علی اکبری ساری 


