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Porównanie leków
przeciwhistaminowych

I i II generacji w praktyce
pediatrycznej

Dr n. med. Bogumił Kiss, NZOZ „Na Swobodnej” w Białymstoku,
specjalista chorób dzieci, specjalista medycyny rodzinnej

STRESZCZENIE
Histamina, pomimo piętna ciążącego na niej z powodu udziału w reakcji alergicznej i we wstrząsie anafilaktycz-
nym, odgrywa pozytywną i znaczącą rolę w utrzymywaniu homeostazy organizmu. Terapia chorób alergicznych
jest procesem niezwykle złożonym i polega na stosowaniu leków należących do kilku grup farmakologicznych,
a jedną z nich są leki przeciwhistaminowe. Istotą ich działania jest związanie się substancji czynnej z receptorem
komórkowym, a skuteczność zależy od wygrania konkurencji z histaminą o wspomniany receptor. Bowiem to
właśnie receptory histaminowe stanowią chemiczny „zamek” dla wielu komórek, który histamina skutecznie
otwiera swoim tajemnym póki co kluczem.
Najczęściej stosowane są leki przeciwhistaminowe blokujące receptory H1, które likwidują typowe objawy aler-
gii i powinny być stosowane przez cały okres występowania objawów. Wśród leków przeciwhistaminowych
(H1 blokerów) wyróżniono preparaty pierwszej (I) i drugiej (II) generacji. Leki przeciwhistaminowe I generacji,
do których należy również prometazyna są nie wybiórczymi blokerami receptorów H1, bo hamując także recep-
tory cholinergiczne, serotoninowe, dopaminergiczne oraz alfa-adrenergiczne mają wpływ na ośrodkowy układ
nerwowy i przewód pokarmowy. Leki te wywierają działanie uspokajające, nasenne i przeciwlękowe, co jest
przydatne w leczeniu atopowego zapalenia skóry, zawrotów głowy, choroby lokomocyjnej, kaszlu czy przezię-
bień.

Słowa kluczowe: histamina, receptory histaminowe, leki przeciwhistaminowe, prometazyna, mała selektywność

SUMMARY
In spite of the terrible reputation which histamine has due to allergic reaction or anaphylactic shock it can cau-
se it still plays an extremely significant role in keeping homeostasis of the body. Treatment of allergic diseases
is an incredibly complex process which involves administration of drugs belonging to a few pharmacological gro-
ups and one of them are antihistamine medicines. They work because of connection of active substance with
a cellular receptor. Its efficiency depends on winning the competition with histamine regarding mentioned re-
ceptor. For these are histamine receptors playing the role of a chemical „lock” for a lot of cells which is being
unlocked by histamine with its mysterious key.
The most frequently used are antihistamine medicines blocking receptors H1. They reduce typical symptoms of
allergy and should be administered through the whole period of the occurrence of symptoms. Among antihista-



Histamina
Histamina, pomimo piętna ciążącego nad nią z po-

wodu udziału w reakcji alergicznej i we wstrząsie
anafilaktycznym, odgrywa pozytywną i znaczącą rolę
w utrzymywaniu homeostazy organizmu jako regula-
tora mikrokrążenia, stymulatora wydzielania kwaśne-
go soku żołądkowego i soków trawiennych, kontrole-
ra osmo- i termoregulacji oraz tak istotnych reakcji
seksualnych (1,2).

Źródła histaminy
Jedną z ustrojowych wytwórni stale produkujących

histaminę w małych ilościach są komórki tuczne (ma-
stocyty), spełniające również rolę jej głównego maga-
zynu (wraz z eozynofilami). Źródłem histaminy są tak-
że produkty spożywcze, a zwłaszcza ryby tuńczyko-
wate, makrele, niektóre sery, warzywa (głównie
kapusta), owoce, piwo, wino. Histamina stanowi oko-
ło 10% suchej masy mastocytów, których sumaryczna
ilość tworzy narząd większy niż cała wątroba (1,3).

Działanie histaminy
Histamina należy do autakoidów uwalnianych

i działających miejscowo, silnie kurczących mięśnie
gładkie oskrzeli i tchawicy poprzez działanie na swo-
isty receptor metabrotowy typu H1. Nieznaczny efekt
przeciwny wywiera rozszerzając oskrzela poprzez re-
ceptor typu H2, który uwidacznia się, ale dopiero po
farmakologicznym zablokowaniu receptora H1. O wa-
dze problemu najlepiej świadczą nagrody Nobla przy-
znane D. Bovetomi i J. W. Blackowi za wykrycie anta-
gonistów receptorów H1 i H2. Pod wpływem rozle-
głych urazów, reakcji alergicznej, działania niektórych
lektyn czy polianionów dochodzi do masywnego
uwalniania histaminy, czego konsekwencją jest zwy-
kle zapaść. Histamina inicjuje rozwój zapalenia aler-

gicznego, wpływa też na wydzielanie innych media-
torów reakcji alergicznej, zwłaszcza niektórych cytokin
(kontrolujących przebieg ważnych procesów zapal-
nych) (1,3).

Receptory histaminowe
Terapia chorób alergicznych jest procesem niezwy-

kle złożonym i polega na stosowaniu leków należą-
cych do kilku grup farmakologicznych, a jedną z nich
są właśnie leki przeciwhistaminowe. Istotą ich działa-
nia jest związanie się substancji czynnej z receptorem
komórkowym. Natomiast skuteczność działania takich
leków zależy od wygrania konkurencji z histaminą
o receptor. To właśnie receptory histaminowe stano-
wią chemiczny „zamek” dla wielu komórek, który hi-
stamina skutecznie otwiera swoim tajemnym póki co
kluczem (2,3).

Leki przeciwhistaminowe
Najczęściej stosowane są leki przeciwhistaminowe

blokujące receptory H1, które likwidują typowe objawy
alergii i powinny być stosowane przez cały okres wy-
stępowania tych symptomów. Leki te znajdują zastoso-
wanie w chorobach alergicznych, np. w sezonowym
i całorocznym nieżycie górnych dróg oddechowych
(zwłaszcza w alergicznym nieżycie nosa), alergicznym
zapaleniu spojówek, astmie siennej, atopowym zapale-
niu skóry, pokrzywkach, obrzękach alergicznych, itp.
Wśród leków przeciwhistaminowych (H1 blokerów) wy-
różniono preparaty pierwszej (I) i drugiej (II) generacji.

Leki przeciwhistaminowe I generacji
Leki przeciwhistaminowe I generacji są niewybiór-

czymi blokerami receptorów H1, ale hamując także re-
ceptory cholinergiczne, serotoninowe, dopaminer-
giczne oraz alfa-adrenergiczne mają wpływ na ośrod-
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mine medicines (H1 blockers) there are the first and the second-generation preparations. The first-generation
antihistamine medicines such as promethazine are non-selective blockers of H1 receptors, because blocking
cholinergic, serotonin, dopaminergic as well as alfa-adrenergic receptors they have influence on central nervo-
us system and alimentary canal. These medicines can have soothing, sleeping, tranquil effect which is incredi-
bly helpful in treatment of atopic dermatitis, dizziness, travel sickness, cough or common cold. However low
selectivity, which has been mentioned earlier, is a direct cause of occurrence of side-effects.

Key words: histamine, histamine receptors, antihistamine medicines, promethazine, low selectivity



kowy układ nerwowy i przewód pokarmowy. To wła-
śnie dlatego mają działanie uspokajające, nasenne
i przeciwlękowe co może być przydatne w leczeniu
nie tylko atopowego zapalenia skóry (4).

Leki przeciwhistaminowe I generacji, np. pochodne
fenotiazyny, etanoloaminy, etylenodwuaminy, alkilo-
aminy, piperazyny czy piperydyny można stosować
u dzieci zwłaszcza przed snem, bowiem wspomniany
świąd skóry w atopowym zapaleniu skóry nasila się
zwykle nocą. Niestety są one mało selektywne i po-
za histaminowymi receptorami blokują również inne
receptory co jest bezpośrednią przyczyną występowa-
nia działań niepożądanych (5,6).
Rodzaje klasycznych blokerów H1

(I generacji) (7,8):
• prometazyna (Diphergan – chlorowodorek

prometazyny), lek zaliczany do najstarszej grupy
leków przeciwhistaminowych, jeden z pierw-
szych leków I generacji; (Pipolphen);

• cyproheptadyna (Peritol);
• dimetynden (Fenistil);
• hydroksyzyna (Hydroxizinum, Atarax);
• klemastyna (Clemastin);
• antazolina (Phenazolina).

Działanie leków przeciwhistaminowych
I generacji

Blokery H1 I generacji takie jak: prometazyna, np.
Diphergan, dimenhydrynat (Aviomarin), klemasty-
na (Clemastinum) czy hydroksyzyna (Hydroxizinum)
poza działaniem cholinolitycznym blokują kanały
wapniowe. To dlatego są zalecane u pacjentów
z nudnościami i wymiotami w przypadkach choroby
lokomocyjnej, a także innych kinetoz oraz w zaburze-
niach funkcjonowania błędnika. Wprawdzie w profi-
laktyce choroby lokomocyjnej najczęściej poda-
wany jest Aviomarin, ale u dzieci bardziej bez-
pieczny jest Diphergan w syropie (9). Jako lek
uspokajający i przeciwwymiotny bywa stosowany
w premedykacji przed zabiegami inwazyjnymi oraz
w okresie pooperacyjnym.

Diphergan dość łatwo i w znacznym stopniu prze-
dostaje się do ośrodkowego układu nerwowego po-
konując barierę krew-mózg, wywierając działanie
uspokajające poprzez hamowanie N-metylotransfera-
zy histaminowej, blokowanie receptorów histamino-
wych i receptorów odpowiedzialnych za wychwyt se-
rotoniny, acetylocholiny oraz pobudzanie receptorów
adrenergicznych. Uwzględniając wspomniane działa-
nie cholinolityczne, które umożliwia blokowanie re-

ceptorów muskarynowych oraz zmniejsza pobudzenie
przedsionkowe (hamując tym samym działanie błęd-
nikowe), Diphergan może być z powodzeniem stoso-
wany także w objawowym leczeniu ostrej fazy zawro-
tów głowy. Wykazano, że pod względem skuteczno-
ści w wyciszaniu zawrotów głowy leki te plasują się
tuż za neuroleptykami (10). Poza tym Diphergan wy-
kazuje o wiele mniej działań niepożądanych niż di-
menhydrynat. Warto zaznaczyć, że prometazyna, po-
dobnie jak anksjolityki i neuoleptyki, działa jedynie
objawowo (11).

Prometazyna dobrze wchłania się z przewodu po-
karmowego, a jej działanie w takich okolicznościach
rozpoczyna się na około 20 minut po doustnym i do-
odbytniczym podaniu, podobnie jak po domięśnio-
wym wstrzyknięciu. Ten czas skraca się do 3–5 minut
po iniekcji dożylnej. Stężenie leku utrzymuje się
w okresie 4–6 godzin, a niekiedy nawet 12 godzin.
Aż w 93% lek wiąże się z białkami osocza. Przenika
przez łożysko i barierę krew-mózg. T1/2 w fazie elimi-
nacji wynosi 7–15 godz. Prometazyna jest metaboli-
zowana w wątrobie. Głównymi metabolitami są sul-
fotlenki prometazyny i N-demetyloprometazyna. Wy-
dalana jest z moczem, głównie w postaci nieczyn-
nych metabolitów (12).

Wskazania do stosowania leków
przeciwhistaminowych I generacji

Leki przeciwhistaminowe I generacji znajdują zasto-
sowanie w różnego rodzaju reakcjach alergicznych,
w których mediatorem jest histamina, a więc w obja-
wowym leczeniu stanów alergicznych górnych dróg
oddechowych i skóry, reakcji anafilaktycznej, odczy-
nów poprzetoczeniowych (13).

Do najważniejszych wskazań należy ostra reakcja
alergiczna, a szczególnie pokrzywka z dużym świą-
dem, alergiczne nieżyty nosa, katar sienny, zapalenia
spojówek, zmiany skórne o małym nasileniu, dermo-
grafizm. Powodem do ich stosowania są również od-
czyny polekowe oraz dolegliwości alergiczne ze stro-
ny układu oddechowego. Leki przeciwhistaminowe
mogą być również podawane jako pomocnicze we
wstrząsie anafilaktycznym i chorobie posurowiczej.
Ograniczają wpływ czynników drażniących i prowo-
kujących zaostrzenie zmian skórnych i wykazują sku-
teczność w miejscowej terapii przeciwzapalnej popra-
wiającej barierę ochronną skóry (5,6).

Prometazyna nie jest skuteczna w hamowaniu reak-
cji alergicznych, w których poza histaminą występują
i inne mediatory, np. w astmie oskrzelowej czy czę-
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ściowo w obrzęku naczynioruchowym. Leki te poleca-
ne są także jako składowe preparatów złożonych
w objawowym leczeniu przeziębienia i kaszlu (po-
przez blokowanie receptorów muskarynowych
w przypadkach nadmiernego wytwarzania wydzieliny
w drogach oddechowych) (5, 6, 12). Są one zalecane
u pacjentów z nudnościami i wymiotami profilaktyce
choroby lokomocyjnej, a również innych kinetoz oraz
zaburzeniach funkcjonowania błędnika. Mogą być
z powodzeniem stosowane w objawowym leczeniu
ostrej fazy zawrotów głowy (11). Skojarzenie właści-
wości klemastyny (leku przeciwhistaminowego I ge-
neracji) z działaniem ketotifenu (o właściwościach po-
zareceptorowych) jest wykorzystywane w zwalczaniu
objawów nadwrażliwości pokarmowej (13). Celowość
działania przeciwwymiotnego w ostrych biegunkach
znajduje potwierdzenie w badaniach ankietowych
i retrospektywnych. W badaniach ankietowych w gru-
pie lekarzy (n = 593) – pediatrów i lekarzy placówek
pomocy doraźnej – aż 60,9% ankietowanych przynaj-
mniej raz w roku zaleciło lek przeciwwymiotny przy-
najmniej jednemu dziecku. Prometazynę co najmniej
raz w roku zastosowało 65% wspomnianych ankieto-
wanych lekarzy (14).

Analiza retrospektywna w dużej grupie, bo liczącej
aż 20 222 pacjentów, w wieku od 1. m.ż. do 18. r.ż.
(leczonych z powodu ostrej biegunki z wymiotami
przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej) wyka-
zała, że leki przeciwwymiotne stosowane były u 8.9%
owych pacjentów, a wśród nich najczęściej stosowa-
nym lekiem była prometazyna, którą otrzymywa-
ło 92% chorych (15).

Antagoniści II generacji receptora
histaminowego H1 (7)

Jedną z głównych przyczyn wprowadzenia leków
przeciwhistaminowych II (nowej) generacji było spo-
strzeżenie, że to właśnie one obciążone są niepożąda-
nymi objawami o znacznie mniejszym nasileniu niż
w przypadku leków I generacji. Objawy te dotyczyły
suchości w ustach, zaburzeń gastrycznych, senności,
a nieraz pobudzenia, bólów i zawrotów głowy, uczu-
cia zmęczenia. Niekiedy leki II generacji były w ogóle
pozbawione wspomnianych, niekorzystnych dla pa-
cjenta działań. Owe pozytywne właściwości są skut-
kiem selektywności działania i utrudnionego przecho-
dzeniu do ośrodkowego układu nerwowego tych blo-
kerów (4). Blokery przeciwhistaminowe II generacji
charakteryzują się wysoką skutecznością i dobrą tole-
rancją, a przedłużony czas ich działania sprawia, że są

stosowane w jednej dawce na dobę. Warto też wie-
dzieć, że ketotyfen i oksatomid tworzą pośrednią gru-
pę pomiędzy lekami przeciwhistaminowymi I i II gene-
racji wykazując także działanie serotoninergiczne
i cholinergiczne. Ketotyfen wywiera też działanie prze-
ciwanafilaktyczne w wyniku stabilizacji błony komór-
kowej mastocytów, co skutecznie hamuje uwalnianie
mediatorów reakcji zapalnej (6).

Rodzaje blokerów H1 II generacji (4, 6):
• loratadina (Claritine, Flonidan, Rotadin,

Aleric, Loratine, Nalergine, Rotadin, Lisino);
• dezloratadyna (metabolit loratadyny);
• cetyryzyna (Allertec, Amertil, Cetalergin,

Cirrus, Zyrtec, Letizen, Virlix);
• feksofenadyna (Telfas);
• azelastyna (Allergodil);
• lewokabastyna (Histimet);
• ketotifen (Ketotifen, Zaditen, Pozitan);
• mizolastyna (Mizollen).
Spośród badanych leków przeciwhistaminowych II

generacji cetyryzyna znacząco częściej niż feksofena-
dyna i loratadyna wywołuje wydłużenie czasu reakcji
prostej i subiektywne objawy senności (14).

Blokery receptora H2

Wprowadzono również H2 blokery, do których należą:
cemetydyna (Cimegast, Cimetadinum), famotydyna
(Ulfamid, Famogast), ranitydyna (Ranigast) (7).

Wykazano, że doksepina (trójpierścieniowy lek prze-
ciwdepresyjny) mocniej blokuje receptory histaminowe
H1 i H2 niż klasyczne leki przeciwhistaminowe I genera-
cji. Jednak działania niepożądane w postaci senności
i suchości w jamie ustnej niekiedy eliminują zastoso-
wanie tego leku (7).

Blokery receptora H3

Już ponad 20 lat temu wykryto receptor histamino-
wy H3, zlokalizowany w ośrodkowym układzie ner-
wowym. Najprawdopodobniej antagoniści owego re-
ceptora H3 mogą być użyteczni w walce z padaczką,
narkolepsją i otyłością, a agoniści receptora H3 – w te-
rapii bezsenności, migreny i niepokoju. Receptory H3

mogą hamować uwalnianie noradrenaliny i wydziela-
nie cytokin, w tym jakże nieraz potrzebnej TNF-α oraz
substancji P (1). Wykazano uzasadnione zastosowa-
nie loratydyny i desloratydyny w terapii schorzeń gór-
nych dróg oddechowych wywoływanych przez rhino-
wirusy oraz w terapii poinfekcyjnego kaszlu i zapaleń
ucha środkowego (22). Zasadniczym przeciwwskaza-



niem do stosowania leków przeciwhistaminowych są
reakcje nadwrażliwości (23), ale nie tej pokarmowej
(13) i okres karmienia piersią (24). Trzecia generacja
leków przeciwhistaminowych wykazuje nie tylko du-
żą skuteczność działania, ale nie wpływa na ośrodko-
wy układ nerwowy, no i nie ma działania toksyczne-
go na mięsień sercowy (25).

Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę,
stosując leki I generacji

Przeciwwskazania do stosowania prometazyny to
nadwrażliwość na jakikolwiek składnik preparatu, za-
hamowanie czynności ośrodkowego układu nerwo-
wego, śpiączka lub stosowanie inhibitorów MAO rów-
nolegle lub w ciągu ostatnich 14 dni, schorzenia dol-
nych dróg oddechowych (np. astma oskrzelowa), nie-
które choroby układu krążenia (np. ciężka postać cho-
roby wieńcowej). Ograniczenia dotyczą też osób
z upośledzoną funkcją wątroby, z jaskrą o wąskim ką-
cie przesączania, uszkodzoną czynnością szpiku kost-
nego, rozrostem gruczołu krokowego czy wrzodem żo-
łądka. Przeciwwskazania dotyczą również dzieci do 2.
roku życia oraz dzieci i młodzieży z zespołem Reye’a.

Najczęstszym działaniem niepożądanym jest seda-
cja, która może mieć wpływ na zdolność koncentracji
czy przyswajanie wiedzy.

Niekiedy znajduje ona zastosowanie w uspokajaniu
pacjenta, pobudzonego w związku z dużym świądem
w przebiegu atopowego zapalenia skóry. Działanie
przeciwserotoninowe leków przeciwhistamino-
wych I generacji sprzyja wzmaganiu apetytu, co mo-
że powodować przyrost masy ciała (21). Działania
deprymujące w postaci zaburzeń koordynacji rucho-
wej powodowane są przede wszystkim przez pochod-
ne fenotiazyny i piperazyny, wykazujące synergizm
z lekami psychotropowymi, sedatywnymi, nasennymi
i alkoholem.

Idealny lek przeciwhistaminowy
Jak na razie tylko w sferze marzeń jawi nam się „ide-

alny” lek przeciwhistaminowy odznaczający się mię-
dzy innymi następującymi właściwościami (13, 26):

• silne i wybiórcze działanie przeciwhistaminowe
z dodatkowym działaniem przeciwzapalnym
(przeciwalergicznym);

• szybki początek działania;
• duża rozpiętość między dawką leczniczą

a toksyczną;
• krótki okres półtrwania, ale dawkowanie

raz na dobę;
• brak kumulacji w ustroju,

szybki zanik działania po odstawieniu;
• brak wpływu na układ nerwowy

i działania przeciwcholinergicznego;
• krótkotrwałe tłumienie odczynów

skórnych po odstawieniu;
• brak metabolizmu wątrobowego;
• brak działań ubocznych przy zaburzeniach

metabolizacji lub eliminacji leku;
• brak wpływu na mięsień sercowy;
• brak istotnych interakcji z innymi lekami,

alkoholem i pokarmami;
• brak tachyfilaksji przy długim stosowaniu.

Podsumowanie
Właściwości leków przeciwhistaminowych
I generacji do wykorzystania w praktyce
pediatrycznej:

• blokowanie obwodowych receptorów H1:
pokrzywka, atopowe zapalenie skóry;

• blokowanie ośrodkowych receptorów H1:
sedacja w stanach przebiegających
z niepokojem czy świądem;

• blokowanie receptorów muskarynowych:
nadprodukcja wydzieliny w drogach
oddechowych;

• działanie przeciwwymiotne: choroba lokomocyjna.

Właściwości leków przeciwhistaminowych
II generacji do wykorzystania w praktyce

pediatrycznej:
• hamowanie uwalniania mediatorów reakcji

zapalnej: działanie przeciwanafilaktyczne;
• leczenie alergicznych chorób górnych dróg

oddechowych i zapalenia spojówek;
• utrudnione przechodzenie do ośrodkowego

układu nerwowego: rzadko dochodzi
do senności.
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