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شکل دارویی: 

قرص 2.5 میلی گرم

مکانیسـم اثـر: 

ایــن دارو رســپتورهای آلفــا آدرنرژیــک شــریانها و وریدهــا را فعــال مــی کنــد و در نتیجــه باعــث 
افزایــش انقبــاض عــروق و بــاال رفــن فشــار خــون مــی شــود.

ــه  ــی ک ــی در بیماران ــک وضعیت ــون مسپاتومیمتی ــار خ ــت فش ــان اف 1-درم
زندگیشــان بــا وجــود مراقبتهــای اســتاندارد بالینــی از جملــه جــوراب 
ســاپورت ، انفوزیــون مایعــات و تغییــر در شــیوه زندگــی در معــرض خطــر 

ــد.1 ــی باش م

افــت وضعیتــی فشــار خــون بــه صــورت کاهــش فشــار خــون سیســتولی بــه میــزان  20 میلــی متــر جیــوه 

یــا کاهــش فشــار خــون دیاســتولی بــه میــزان  10 میلــی متــر جیــوه ظــرف مــدت 3 دقیقــه پــس از قــرار 

گرفــن در وضعیــت ایســتاده نســبت بــه مقادیــر فشــار خــون در حالتهــای نشســته یــا خوابیــده تعریــف 

میشــود. افــت ارتواســتاتیک فشــار خــون ممکــن اســت بــه صــورت حــاد یــا مزمــن یــا بــه صــورت عالمتــدار 

یــا بــدون عالمــت باشــد. عالئــم شــایع شــامل گیجــی، ســبکی ســر، تــاری دیــد، ضعــف، خســتگی، تهــوع، 

ــه  ــس، درد قفس ــی نف ــنکوپ، تنگ ــر س ــتمل ب ــایع مش ــر ش ــم کمت ــتند. عالئ ــردرد هس ــب و س ــش قل تپ

ســینه و درد گــردن و شــانه میشــوند. علــل ایــن پدیــده شــامل دهیدراتاســیون یــا خونریــزی؛ اختــالالت 

ــزه و ...(؛  ــی م ــت ب ــال . دیاب ــایی آدرن ــدد درون ریز)نارس ــا غ ــی ی ــی- عروق ــی، قلب ــتگاههای عصب دس

ــد  ــای ض ــردگی ها,داروه ــد افس ــا ,ض ــک ه ــا, نورولپتی ــک ه ــی کولینرژی ــی از داروها(آنت ــواع مختلف و ان

پارکینســون و ...( هســتند.همچنین میدودریــن بــرای درمــان افــت فشــار خــون پــس از همودیالیــز نیــز 
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.2

تنگ کننده عروق

میدودرین هیدروکلراید

گـوترون 2.5 میلی گرم

موارد مصرف:

 2-درمان بی اختیاری استرسی ادرار1

 )stress urinary incontinence(

بی اختیــاری استرســی  ادرار عبــارت  اســت  از بی اختیــاری  ادرار  بــه  هنــگام  هرگونــه  فعالیتــی  کــه  باعــث  

افزایــش  فشــار داخــل  شــکم  شــود خصوصــا جــاری  شــدن  ادرار بــدون  اختیــار بــه  هنــگام  بلنــد کــردن  

اجسام ، عطسه ،ســرفه ، خنده ، گریه .

ایــن  حالــت  می توانــد هــم  در مــرد و هــم  در زن  و در متــام  ســنین  بــه  وجــود آید.ایــن  نــوع  بی اختیــاری  

شــایع ترین  نــوع  در زنــان  اســت . 

از علــل شــایع ایــن بیمــاری بــه  وجــود آمــدن  تغییــر در طــرز قرارگیری  رحــم  و مثانــه  نســبت  بــه  یکدیگــر 

مــی باشــد کــه  باعــث  کوتــاه  شــدن  پیشــابراه  و از دســت  رفــن  حمایــت  عضالنــی  طبیعــی  از مثانــه  و کــف  

لگــن  می شــود.این تغییــرات در اثــر عواملــی همچــون حاملگــی و زایمــان خصوصــا زایمــان هــای طبیعــی 

متعــدد, چاقــی, ســن بــاالی 60 ســال ,بیمــاری مزمــن ریــوی همــراه بــا ســرفه و جراحــی پروســتات اســت.

از آجناییکــه گــردن مثانــه دارای تعــداد بســیار باالیــی از رســپتور هــای حســاس بــه آگونیســت هــای آلفــا 

مــی باشــد,میدودرین بــه عنــوان یــک Alpha1-agonist میتوانــد مقاومــت خروجــی مثانــه را از طریــق 

منقبــض کــردن گــردن مثانــه افزایــش دهــد.

دوز مصرف 2:

افت فشار خون وضعیتی: 10 میلی گرم سه بار در روز  در ساعات بیداری

دوز آغازین 2/5 میلی گرم 3 بار در روز، افزایش تدریجی به میزان 2/5 میلی گرم در هفته تا رسیدن 

به حداکثر دوز معادل 10 میلی گرم 3 بار در روز

بی اختیاری استرسی ادرار: 5-2/5 میلی گرم 2 الی 3 بار در روز

در نارسائی کلیوی: 2.5 میلی گرم در روز

عوارض جانبی:

پرفشاری خون در وضعیت خوابیده، سیخ شدن موها، خارش، پارستزی

توصیه ها:

1.ایــن دارو بایــد 4 ســاعت قبــل از خــواب خــورده شــود .جهــت جلوگیری از افزایش فشــار خــون خوابیده.

2.زمــان مصــرف دارو بــا مصــرف غــذا ارتباطــی نــدارد. در افــرادی کــه ناراحتــی گوارشــی دارنــد میتواننــد 

دارو را بعــد از غــذا مصــرف کننــد.

3. این دارو نباید بالفاصله قبل از دراز کشیدن مصرف شود.

4. به بیمار توصیه کنید در هنگام خوابیدن سر خود را باال تر از بدن قرار دهد.

و  تیروتوکســیکوز  ادراری،  احتبــاس  شــدید،  قلبــی  بیمــاری  کلیــه،  حــاد  نارســایی  مــوارد  5.در 
دارد. مصــرف  منــع  فئوکروموســیتوم 

1. www.drugs.com/pro/midodrine.html1. www.emedicine.medscape.com/article/452289-medication#2
2. www.reference.medscape.com/drug/proamatine-orvaten-midodrine-342442 2. www.ndt.oxfordjournals.org/content/19/10/2553.full

BLUEMED
Reference:Reference:




