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antihistaminer

 Hjælper mod meget 
Antihistaminer modvirker effekten af histamin 
ved at binde sig til histaminreceptorerne (H1R). 
Histamin frigives blandt andet, når mastceller 
og basofile leukocytter aktiveres i forbindel-
se med en allergisk reaktion. Der er særligt 
mange mastceller og dermed histamin i næse, 
mund og blodkar. Antihistaminer bruges ofte 
i forbindelse med nældefeber og høfeber, 
hvor histamin er det dominerende signalstof, 
som udløser kløe, nysen, vandig sekretion 
samt øjensymptomer, og bruges også ved for 
eksempel hævelse efter insektstik samt mod 
visse former for fødevareallergi, transport-
syge og søvnløshed.

 Det begyndte med malaria  
Opdagelsen af antihistaminer blev 
igangsat i 1937. Man kendte allerede til 
stoffer, der blokerede virkningen af adrenalin 
og acetylkolin  så hvorfor ikke også histamin?  
RhônePoulenc Laboratories opnåede hurtig 
succes ved at undersøge forbindelser, der 
tidligere var blevet syntetiseret i jagten på 
alternativer til malariamedicinen ”kinin”. Det 
første antihistamin, der blev brugt til at be-
handle anafylaksi og allergiske reaktioner, var 
phenbenzamin, som blev introduceret allerede 
fem år efter i 1942. 

 To generationer 
Blandt antihistaminer skelner man mellem de 
sederende og nonsederende, hvor førstnævn-
te er den ældre generation af antihistaminer, 
som nemt krydser blodhjernebarrieren. 
Dermed har de udover den antiallergiske ef-
fekt også en sløvende effekt, der kan udnyttes 
terapeutisk. De nonsederende antihistaminer 
tilhører den nye generation og binder sig mere 
selektivt til H1receptoren. 

  Månemedicin 
Cyclizin, som bl.a. 
sælges under navnet 
Marzine®, blev udviklet 
i 1947, hvor det blev 
brugt til at forebygge 
søsyge og luftsyge. 
Og hvis man skulle en 
smuttur til månen, blev 
det også anbefalet at 
tage cyclizin. NASA’s 

medlemmer under Apolloprogrammet 
anvendte nemlig antihistaminet, så de 
kunne koncentrere sig om deres mission. 
Derfor valgte Marzine® at markedsføre 
sig med en illustration på emballagen, 
som netop forestillede en astrounaut 
på månen med teksten: ”As chosen 

by NASA for all the Apollo Space 
Missions” (se foto). 

 Kvalmen er pist væk 
Opdagelsen af, at første generation antihi-
staminpræparater havde effekt på kvalme og 
opkastning, var faktisk tilfældig. Dimenhydri-
nat blev i 1947 brugt til behandling af høfeber 
og nældefeber. Men blandt patienterne, der 
modtog lægemidlet, var en kvinde, der havde 
lidt af køresyge hele sit liv. Hun bemærkede, 
at hvis hun tog dimenhydrinat få minutter før 
hun steg ombord på en sporvogn, forblev hun 
symptomfri. Derfor gennemførte man året 
efter endnu en undersøgelse, hvor man gav 
dimenhydrinat eller placebo i 10 dage til 485 
mandlige amerikanske soldater, der krydsede 
et stormfuldt Atlanterhav med et fragtskib. 
Året efter, i 1949, blev det konkluderet, at di-
phenhydramin, der i dag blandt andet sælges 
som hostemidlet Benylan, i sig selv kan lindre 
kvalme og opkastning. På den baggrund blev 
brug af antihistaminer som behandling af 
transportsyge etableret. 
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Fotografi af emballagen til 
Marzine (cyclizin, udviklet 
i 1947) der angiver dets 
anvendelse af NASA under 
Apolloprogrammet.


