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Histamiini ja histamiiniantagonistit
Histamiinin esiintyminen
Histamiinia eli 2(4-imidatsolyyli)-etyyliamiinia esiintyy elimistön kaikissa osissa, erityisen runsaasti ihossa, ruoansulatuskanavan
seinämissä ja keuhkoissa. Näissä kudoksissa sitä on yli 10 µg/g. Suurin osa siitä on varastoituneena, useimmissa kudoksissa syöttösoluissa yhdessä hepariinin kanssa, veressä basofiileissä. Näistä se
saattaa vapautua eri ärsykkeiden vaikutuksesta. Vähäisempi osa on
nopeasti syntetisoituvana ja nopeasti hajoavana muotona kudoksissa.
Aivoissa histamiinia on ennen muuta hypotalamuksen corpora
mamillare -alueella olevissa neuroneissa, jotka projisoituvat useimpiin aivojen osiin. Paitsi ihmiselimistössä histamiinia esiintyy luonnossa monissa organismeissa. Hyönteisten myrkyt saattavat sisältää
huomattavia määriä tätä ainetta, ampiaisen myrkyssä sitä sanotaan
olevan noin 2 %. Sitä on myös hyttysen syljessä ja nokkosen poltinkarvoissa, ja se osallistuu näiden aiheuttamien tyypillisten iho-oireiden syntyyn.

Histamiinin metabolia
Elimistön histamiini syntetisoituu histidiinistä dekarboksyloitumalla. Reaktiosta vastaa enimmäkseen spesifinen histidiinidekarboksylaasi, jota estää α-fluorometyylihistidiini. Myös epäspesifinen aromaattisten aminohappojen dekarboksylaasi (joka dekarboksyloi myös mm. levodopaa ja jota metyylidopa siksi inhiboi) saattaa
dekarboksyloida histidiiniä. Ravinnossa on huomattavia määriä histamiinia, ja sitä muodostavat myös suoliston bakteerit. Näiden lähteiden merkitys elimistön histamiinille on kuitenkin olematon: osan
hajottavat jo muut suoliston bakteerit ja pääosa tuhoutuu maksassa
heti porttilaskimosta sinne jouduttuaan.
Histamiinin hajoaminen tapahtuu pääasiassa kahta eri reittiä, joiden keskinäinen merkitys vaihtelee eri eläinlajeilla. Ihmisessä noin
2/3 histamiinista metyloituu histamiini-N-metyyli-transferaasin
(HMT) vaikutuksesta tele-metyylihistamiiniksi. Monoamiinioksidaasi (MAO-B) hapettaa tämän diamiinista metyloituneen, monoa-

Historiaa
Histamiini on biologisesti aktiivinen elimistön amiini. Se syntetisoitiin 1906 jo
ennen kuin sitä löydettiin luonnosta. Monien muiden aineiden tavoin sitä löydettiin torajyvä-uutteesta, joskin se pian
osoitettiin siinä bakteerien aiheuttamaksi hajoamistuotteeksi. Kiistatta sen esiintyminen maksassa ja keuhkossa varmistettiin 1927, mutta jo aikaisemmin oli
osoitettu, että sitä on todennäköisesti
monissakin kudoksissa. Jo 1910-luvulla
eräät tutkijat, erityisesti Sir Henry Dale,
kiinnittivät huomiota siihen, että histamiini aiheutti samankaltaisia oireita kuin
vieras proteiini tälle proteiinille herkistetyssä eläimessä. 1920-luvulla Thomas
Lewis osoitti, että histamiinin kaltaista
ainetta vapautui kudoksissa mm. antigeeni-vasta-ainereaktion
seurauksena.
Histamiinin osuutta allergisten tautien
oireisiin on siitä lähtien tutkittu. Tutkimusta on kiihottanut havainto, että histamiini
esiintyy useissa kudoksissa syöttösolujen granuloissa, joista sitä vapauttavat
ympäristöön monet tekijät. Pitkäaikaisesta ja aktiivisesta tutkimuksesta huolimatta histamiinin fysiologisten tehtävien
yksityiskohtia on edelleen paljon selvittämättä.

Kuva 17-1. Histamiinin muodostuminen.
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Kuva 17-2. Histamiinin metabolia.

miinin tavoin reagoivan, muodon metyyli-imidatsolietikkahapoksi,
joka on tärkein virtsaan erittyvä metaboliitti. Toinen histamiinia hajottava entsyymi on diamiinioksidaasi (DAO), joka hapettaa histamiinia imidatsolietikkahapoksi (ihmisessä noin 1/3). Tästä pääosa
konjugoituu riboosiin ja erittyy ribosidina. Lisäksi vähäinen määrä
histamiinia saattaa asetyloitua. Aivojen histamiinin metaboloi HMT.
Normaalisti ihminen erittää ilmeisesti 2–3 mg histamiinin metaboliitteja vuorokaudessa. Allergiset tilat ja histamiinia vapauttavat aineet voivat lisätä tätä määrää.

Histamiinireseptorit

• histamiinireseptorit

• reseptorien esiintyminen
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Histamiinireseptoreita tunnetaan kolmenlaisia, H1-, H2- ja H3reseptorit. H1-reseptorien agonisteja ovat histamiinin ohella mm. 2metyylihistamiini, betahistiini ja 2-(2-tiatsolyyli)etyyliamiini, H2reseptorien agonisteja mm. 4-metyylihistamiini, kemiallisesti varsin vähän histamiinia muistuttava dimapriitti sekä impromidiini. H3reseptorin agonisteja ovat mm. (R)-α-metyylihistamiini, Nα -metyylihistamiini ja imetiitti. Vielä selvemmin reseptorit voidaan erottaa
toisistaan antagonisteilla, jotka salpaavat selektiivisesti vain jotakin
reseptorityyppiä. Neljänneksi reseptorityypiksi on esitetty solunsisäistä Hic-reseptoria. H1-reseptoreita on ennen muuta sileissä lihaksissa, ja histamiinin vaikutuksia niihin salpaavat tehokkaasti H1reseptorinsalpaajat. H2-reseptoreita on mm. mahalaukun rauhasissa,
ja H2-reseptorinsalpaajat ovat keskeisiä haponerityksen vähentäjiä
etenkin pohjukaissuolihaavan hoidossa.
Reseptorit eivät kuitenkaan jakaannu elimistöön kaavamaisesti,
vaan mm. verisuonten seinämässä on sekä H1- että H2-reseptoreita
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Taulukko 17-1. Histamiinireseptorien stimulaatiosta aiheutuvia vaikutuksia.
H1-reseptorit
keuhkoputkien supistuminen
ileumin supistuminen
verisuonivaikutukset osaksi
negatiivinen dromotrooppinen vaikutus
(sydämen johtumisnopeuden hidastuminen)
H2-reseptorit
mahahapon erityksen lisääntyminen
verisuonivaikutukset osaksi
positiivinen ino- ja kronotrooppinen vaikutus
rotan uteruksen kontraktion estyminen
H3-reseptorit
presynaptinen välittäjäaineiden vapautumisen esto ja synteesin säätely

(taulukko 17-1). H3-reseptorit ovat presynaptisia reseptoreita, jotka
histamiinineuroneiden päätteissä toimivat inhibitorisina autoreseptoreina säädellen histamiinin vapautumista ja synteesiä. Muiden
neuronien päätteissä olevat H3-heteroreseptorit estävät mm. 5-HT:n,
noradrenaliinin ja asetyylikoliinin vapautumista. H3-reseptoreihin
vaikuttavat lääkeaineet ovat vielä kokeellisella asteella. Histamiinireseptorit ovat tyypillisiä G-proteiiniin liittyviä reseptoreita, joissa
on 7 solukalvon läpi kulkevaa α-kierrettä. H1-reseptorien signaalitransduktio tapahtuu pääasiassa fosfoinositolijärjestelmän ja solunsisäisen vapaan kalsiumin säätelyn kautta, joskin cGMP ja typpioksidi (NO) näyttävät myös osallistuvan. H2-reseptorit liittyvät adenylaattisyklaasiin ja niiden stimulaatio lisää solunsisäisen cAMP:n
määrää. H3-reseptorin välittämiä solunsisäisiä reaktioita ei vielä tarkemmin tunneta. H1-, H2- ja H3-reseptorien geenit on kloonattu ja
reseptorien aminohappojärjestys tunnetaan.

• toisiolähetit

Histamiinin vaikutukset
Histamiinin perifeeriset vaikutukset kohdistuvat hiukan yksinkertaistaen kahteen solutyyppiin: sileän lihaksen soluihin ja rauhassoluihin. Täten sen vaikutukset ovat usein periaatteessa samantyyppisiä
kuin asetyylikoliinin ja autonomisen hermoston muiden välittäjäaineiden. Histamiinia ja muita ”paikallisesti syntyviä hormoneja” (5hydroksitryptamiini, angiotensiini, plasman kiniinit ja eikosanoidit)
kutsutaan joskus yhteisellä nimellä autakoideiksi.
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Vaikutukset verenkiertoon

• vasodilataatio
• vasokonstriktio

• permeabiliteetti

• kolmoisvaste

Histamiinin vaikutuksia verenkiertoon voidaan paikallisesti havainnollistaa ns.
Lewisin kolmoisvastekokeella (triple-response). 1) Kun pieni määrä histamiinia ruiskutetaan ihoon, muodostuu muutamassa sekunnissa joidenkin millimetrien läpimittainen
kutiava ja punoittava alue. Sen aiheuttavat laajentuneet verisuonet, ja virtausnopeuden samalla pienentyessä väri muuttuu vähitellen sinertäväksi. 2) Hieman myöhemmin, noin 1–1½ minuutin kuluttua, muodostuu tarkkarajainen nokkosenpolttaman
tyyppinen turvotus, joka on seurausta verisuonten läpäisevyyden lisääntymisestä.
Molemmat reaktiot johtuvat histamiinin suorista vaikutuksista verisuoniin eivätkä ole
riippuvaisia perifeerisestä hermotuksesta. 3) Kolmas osailmiö on halkaisijaltaan parin
senttimetrin suuruinen diffuusi punoitus, jonka aiheuttaa ns. ”aksonirefleksin” välittämä ympäristön arteriolien laajeneminen. Kolmoisvaste muistuttaa allergisilla henkilöillä tavattavia nokkosnäppylöitä.

• aivojen verisuonet

Aivojen verisuonet ovat erityisen herkkiä histamiinille ja laajenevat voimakkaasti sen vaikutuksesta. Tästä seuraa kova päänsärky, johon liittyvät aivo-selkäydinnesteen paineen nousu ja heilahtelevat
muutokset. Histamiini lisännee myös veri-aivoesteen läpäisevyyttä.
Histamiinilla on sydämeen positiivinen ino- ja kronotrooppinen
vaikutus (taulukko 17-1), mutta histamiinin antamisen jälkeen havaittava sykkeen kiihtyminen on pääasiassa kompensatorista. Histamiini-injektio tai histamiinin vapautuminen syöttösoluista aiheuttaa
verenpaineen laskun, joka on seurausta perifeerisen vastuksen pie-

• sydän
• verenpaine
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Histamiini vaikuttaa verisuoniin usealla eri tavalla ja vaikutukset
ovat osin vastakkaisia. Ihmisessä merkittävin vaikutus on pienimpien
arteriolien (noin 50 µm:n läpimittaisten terminaaliarteriolien) sileän lihaksen lamaus. Tätä kutsutaan kirjallisuudessa usein ”kapillaaridilataatioksi”, mutta tällä ei tarkoiteta varsinaisia hiussuonia, joissa ei ole sileää lihasta. Dilataatiota seuraa perifeerisen vastuksen väheneminen ja verenpaineen lasku. Verisuonen sileässä lihaksessa
olevat H1-reseptorit välittävät supistusta ja H2-reseptorit relaksaatiota. Toisaalta endoteelisoluissa olevien H1-reseptorien stimulaatio
vapauttaa typpioksidia (NO) ja prostasykliiniä ja voimistaa sitä kautta verisuonien laajenemista. Se, miten jokin verisuoniston alue reagoi histamiiniin, on siten monien eri vaikutusten summa. Viime kädessä eri reseptorien suhteellinen osuus ratkaisee, millaiseksi vaste
muodostuu.
Vasteessa on huomattavia eroja sekä eri verisuonialueiden että eri
eläinlajien välillä. Jyrsijöiden verenpaine usein nousee histamiinia
annettaessa. Ihmisessä (samoin kuin kissassa ja koirassa) pikkuvaltimoiden laajeneminen on vallitseva ja verenpaine laskee. Verisuonien laajenemisen ohella tärkeä vaikutus on läpäisevyyden lisääntyminen, jota tapahtuu lähinnä pienimmissä, postkapillaarisissa venuleissa (läpimitaltaan 20–30 µm). Vaikutus selitetään yleensä endoteelisolujen supistumisen seuraukseksi: ne vetäytyvät erilleen toisistaan ja väleihin jää suonen seinämäksi paljas suhteellisen läpäisevä tyvikalvo. Seurauksena on nesteen suodattuminen kudokseen, kudoksen turpoaminen ja veren volyymin pieneneminen. Viimeksi mainittu vahvistaa histamiinin verenpainetta alentavaa vaikutusta.
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nenemisestä ja nesteen siirtymisestä suonista kudokseen. Lasku
korjautuu nopeasti ja joskus sitä seuraa nousu, jonka aiheuttaa katekoliamiinien vapautuminen lisämunuaisista. Jos histamiiniannos on
hyvin suuri, saadaan voimakas ja pitkäaikainen verenpaineen lasku.
Verisuonten laajeneminen ja nesteen siirtyminen kudoksiin johtavat
sydämeen palaavan verimäärän pienenemiseen, josta seuraa verenkierron vajaatoiminta, ns. histamiinisokki.
Joissakin tilanteissa, etenkin iskemian yhteydessä, histamiini voi
olla arytmogeeninen eli aiheuttaa rytmihäiriöitä lisäämällä sydänlihaksen automatismia. Toisaalta H1-reseptorin salpaajat voivat suurina pitoisuuksina (ks. terfenadiini, ebastiini, astemitsoli) aiheuttaa
rytmihäiriöitä.

• histamiinisokki

• rytmihäiriöt

Histamiinin vaikutukset muuhun sileään lihakseen
Marsu ja ihminen ovat hyvin herkkiä histamiinin keuhkoputkien
lihasta supistaville vaikutuksille. Kyseessä on H1-reseptorien välittämä suora vaikutus sileään lihakseen. Erityisen herkkiä ovat astmaattiset henkilöt. Tällä on joskus merkitystä anestesiologiassa,
koska useat anestesian yhteydessä annettavat aineet vapauttavat
histamiinia syöttösoluista ja saattavat siten aiheuttaa hengitysvaikeuksia. Marsun histamiiniastmaa on käytetty astman mallina. Se voidaan helposti poistaa astmalääkkeillä, kuten sympatomimeettisillä
amiineilla. Keuhkoputken sileässä lihaksessa, kuten verisuonessakin, on sileän lihaksen relaksaatiota välittäviä H2-reseptoreita, ja
H2-reseptorien salpaus voi joskus pahentaa astmaoireita. Myös H3reseptoreita on esitetty olevan keuhkoissa presynaptisesti vaguksen
hermopäätteissä hillitsemässä asetyylikoliinin vapautumista. Tämän
havainnon kliininen merkitys on vielä epäselvä. Histamiini supistaa
myös mm. kohdun seinämän ja suolen sileää lihasta, mutta tällä on
lähinnä kokeellista merkitystä.

• keuhkoputki

• kohtu
• suoli

Histamiinin vaikutukset rauhasiin
Jo pienet histamiiniannokset, 25–50 µg ihon alle annettuina, lisäävät ihmisellä mahan eritystoimintaa ja happamuutta. Kyseessä on
histamiinin suora vaikutus parietaalisolujen H2-reseptoreihin. Vagusärsytys ja gastriini lisäävät mahan eritystä osin vapauttamalla
histamiinia sen varastosoluista.
Histamiini lisää useiden muiden rauhasten eritystä, mutta tällä ei
ole juuri käytännön merkitystä. Esimerkki umpieritysrauhasesta,
jota histamiini stimuloi H1-reseptoria aktivoimalla, on lisämunuaisen ydin. Terveelle henkilölle merkitys on vähäinen, mutta lisämunuaisen katekoliamiineja tuottavan kasvaimen feokromosytooman
yhteydessä reaktio voi olla varsin voimakas ja aiheuttaa verenpaineen
rajun nousun.

• mahan eritys

• lisämunuaisydin
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Histamiinin vapautuminen
Histamiinia vapautuu kudosten syöttösoluista antigeeni-vastaainereaktion seurauksena (kuva 17-3). Lisäksi sitä vapauttavat eräät
elimistön hormonit ja välittäjäaineet (esim. substanssi P ja somatostatiini) sekä suurimolekyylinen dekstraani ja useat pienimolekyyliset emäkset. Näihin kuuluu myös tärkeitä lääkeaineita, kuten
anestesian yhteydessä käytettävät morfiini, petidiini, (+)-tubokurariini ja suksametoni sekä trooppisten trypanosoomatautien hoitoon
käytettävät diamidiinit. Hyvin tehokas histamiinin vapauttaja, on kokeellinen ”yhdiste 48/80”. Pieninä pitoisuuksina se aiheuttaa syöttösolujen granuloiden eksosytoosin, työntymisen ulos solusta, jolloin niiden sisältämä histamiini ja hepariini vapautuvat.
Histamiinin vapauttajia toistuvasti annettaessa seuraa takyfylaksia
ja reaktio heikkenee, koska histamiinivarasto vähenee ja synteesi
syöttösoluissa on hidasta. Histamiinin vapautumiseen johtavaa tapahtumaketjua ei kaikilta yksityiskohdiltaan vielä tunneta, mutta ilmeistä on, että ärsyke välittyy solunsisäisen kalsiumpitoisuuden
suurenemisen kautta. GTP:n pitoisuus on myös tärkeä eksosytoosia
säätelevä tekijä. Sen sijaan ATP:tä ei tarvita välittömässä eksosytoosissa, mutta kylläkin ylläpitämään solun ”reagoimaan virittynyttä”
fosforyloitua tilaa. Välittäjäaineiden vapautumista estävät syklistä
AMP:tä lisäävät aineet, esim. ß-reseptorin agonistit kuten adrenaliini.

Kuva 17-3. Histamiinin ja muiden tekijöiden vapautuminen syöttösoluista. Eri
lääkeaineet estävät vasteita eri tasoilla.

• allergia

• immuunivasteen säätely
• verenkierron säätely
• mahan eritys
• keskushermosto
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Histamiinin fysiologinen ja patofysiologinen merkitys
On ilmeistä, että histamiinin aiheuttamat oireet liittyvät akuutin
allergisen ja anafylaktisen reaktion (tyyppi I, ks. luku 49) kulkuun.
Näitä ovat turvotusoireet (nokkosihottuma, angioneuroottinen turvotus eli hermostosääteinen usein äkillinen turvotus, kurkunpään ja
nenän limakalvojen turvotus), verenpaineen lasku, keuhkoputkien
ahtautuminen ja kutina. Ilmeisesti muutkin autakoidit kuin histamiini
ovat mukana allergisten oireiden synnyssä. Pitkäaikaisissa oireissa
histamiinin osuus lienee vähäinen, ja siksi H1-reseptorinsalpaajien
teho niissä on usein varsin heikko.
Histamiini osallistuu myös immuunivasteen säätelyyn lymfosyyttien histamiinireseptorien välityksellä. Parhaiten tunnettu lienee H 2reseptorien välittämä estäjä-T-solujen aktivaatio. On esitetty, että
histamiini säätelisi paikallista verenkiertoa, silloin kun verenkierron
lisääminen on tarpeen kasvun, vamman paranemisen tai infektion
vastustamisen takia. Histamiinilla on tärkeä osuus mahalaukun erityksen säätelyssä. Sen pitoisuus mahan seinämässä on melko suuri,
ja siellä on myös tehokas entsyymijärjestelmä histamiinin syntetisoimiseksi ja hajottamiseksi. Histamiini on keskushermoston välittäjäaine. Histamiinineuronien tehtävät liittyvät neuroendokriiniseen
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säätelyyn, motoriikan, uni-valverytmin, vireystilan ja ruokahalun
säätelyyn sekä mahdollisesti inhibitorisena välittäjäaineena kouristusten ehkäisyyn (ks. tietoruutu L19).

Kliininen käyttö

Valmisteita
Betahistinum, betahistiini (Betaserc®)

Histamiinia käytetään kliinisesti ainoastaan vertailuaineena allergiatesteissä. H1- ja H2-reseptorien agonistia betahistiinia käytetään
Ménièren taudin ja sisäkorvaperäisen huimauksen hoidossa parantamaan labyrinttivaltimoiden verenkiertoa.

H1-reseptorinsalpaajat eli antihistamiiniaineet
Alkuperä ja kemia
Vanhimmat H1-reseptorinsalpaajat ovat synteettisiä valmisteita,
joiden rakenteessa on yhteisenä substituoitu etyyliamiini. Koska
tämä rakenne on myös histamiinilla, sitä on pidetty olennaisena H1reseptoriin sitoutumiselle. Uusimmista H1-salpaajista päätellen
antagonistien rakenne voi kuitenkin olla monimuotoisempi. Useimmissa H1-reseptorinsalpaajissa on histamiinin imidatsolirengasta
vastaavassa kohdassa hyvin vaihtelevia rengasrakenteita, jotka liittyvät eri atomien (C, N, O) muodostaman ketjun välityksellä tertiääriseen, fysiologisessa pH:ssa protonoituneeseen etyyliamiiniin (kuva
17-4). Kinetiikan kannalta oleellista on uusien H1-salpaajien suurempi vesiliukoisuus, jonka vuoksi ne eivät läpäise veri-aivoestettä
yhtä hyvin kuin ensimmäisen polven H1-salpaajat.

H1-antagonismiin perustuvat perifeeriset vaikutukset
H1-reseptorinsalpaajat ovat kilpailevia ja reseptorityypin suhteen
varsin spesifisiä, eli ne eivät estä käytännöllisesti katsoen lainkaan
histamiinin aiheuttamaa mahan erityksen lisääntymistä. Tehokkaimmin H1-reseptorinsalpaajat estävät histamiinin sileää lihasta supistavat vaikutukset (keuhkoputki, suoli). Vasodilataatiota H1-antagonistit
estävät selvästi heikommin, ja verisuonissa onkin osittain kysymys
H2-vaikutuksista. Histamiinista aiheutuva verenpaineen lasku on kuitenkin selvästi vähäisempi, ja permeabiliteetin lisäyksestä johtuvat
iho-oireet ja kutina saattavat puuttua lähes kokonaan H1-reseptorinsalpaajaa käytettäessä. H1-reseptorinsalpaajat estävät useita allergisten tautien oireita, koska ne estävät allergisessa reaktiossa vapautuneen histamiinin vaikutuksen kilpailemalla sen kanssa H1-reseptoriin sitoutumisesta (kuva 17-3).

Historiaa
Dalen ja Lewisin löydösten pohjalta
syntynyt histamiinin aiheuttamien reaktioiden ja allergisten tautien oireiden rinnastus antoi aiheen olettaa, että histamiinin antagonisteilla on huomattavaa
terapeuttista käyttöä. 1930-luvulla tällaisia aineita ruvettiin systemaattisesti etsimään, ja vuosikymmenen lopussa oli
löydetty pari melko heikkoa ja toksista
ainetta. Ensimmäinen viime vuosiin asti
käytössä ollut ja tehokas antihistamiini,
mepyramiini, kehitettiin 1944, ja sen rakenteen ja aktiivisuuden suhteet selvitettiin sen jälkeen nopeasti. Koska histamiinin antagonistien rakenteelliset vaatimukset osoittautuivat suhteellisen väljiksi, seurasi synteesi-innostuksen aalto,
joka tuotti lukuisia toistensa kaltaisia
”ihmelääkkeitä”.
Oleellisesti
erilaisia
ovat vasta viime vuosina syntetisoidut
väsyttämättömät H1-reseptorinsalpaajat.

Kuva 17-4. H1-reseptorinsalpaajien
perusrakenne.
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TIETORUUTU L17

AIVOJEN HISTAMINERGISET RADAT
Ihmisen hypotalamuksessa on noin 64 000
histaminergistä hermosolua. Ne ovat neljänä eri
magnosellulaaritumakkeena corpus mamillaren
alueella hypotalamuksen takaosassa. Niiden aksonit suuntautuvat lähes koko etuaivoihin: aivokuoreen, hippokampukseen, amygdalaan ja striatumiin (kuva A). Toinen tärkeä radasto menee
hypotalamukseen, ja ratoja menee myös talamukseen, pikkuaivoihin ja ydinjatkokseen. Histaminergiset hermosyyt hermottavat neuronien
ohella gliasoluja. Histamiinineuroneissa on usein
myös GABAa ja peptidejä.

Histamiinireseptoreita (H 1, H2 ja H3) on
löydetty sitoutumiskokein etenkin isoaivokuorelta, basaaliganglioista ja limbisen järjestelmän
eri osista. H3-reseptoreita on runsaasti etenkin
eräissä globus palliduksen osissa. Sitoutumiskokeita vahvistava H1-reseptorien jakauma on
todettu hereillä olevan ihmisen aivoissa PETkuvissa, kun on ruiskutettu suoneen pieni määrä
merkattua aivoihin menevää H1-antagonistia.
Ikääntymisen myötä tällä menetelmällä isoaivokuorella todettavien reseptorien määrä vähenee.
Epileptisen pesäkkeen ympärillä puolestaan on
todettu lisääntynyt H1-reseptorien määrä (kuva B,
vasen kuvio esittää glukoosin käyttöä, oikea H1reseptoreita; temporaaliset nuolet osoittavat puolieron). Huntingtonin koreassa H2-reseptorit ovat
B.
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selvästi vähentyneet eri aivoalueilla, etenkin
putamenissa ja globus palliduksessa.
Histaminerginen järjestelmä osallistuu ilmeisesti monien elintoimintojen säätelyyn. Hypotalamuksessa näitä ovat ruokahalun, lämpötilan ja
verenkierron säätely, samoin vaikutus useiden
aivolisäkehormonien (mm. ACTH:n, prolaktiinin ja
vasopressiinin) eritykseen. Basaaliganglioiden
runsailla histamiinireseptoreilla saattaa olla tekemistä motoriikan säätelyn kanssa. On runsaasti
viitteitä siitä, että muualle aivoihin menevät histaminergiset radat liittyvät mm. vireystilan ja muistin
sekä uni-valvetilan säätelyyn. Pieneltä alueelta
lähtevä laaja radasto viittaa suhteellisen yleisluonteiseen, mahdollisesti moduloivaan, tehtävään. Järjestelmä voi esim. hillitä liiallista ärsytystä, koska voimistamalla histaminergista tonusta aivoissa voidaan estää kokeellisia kouristuksia. Samoin keskushermostoon menevät H1reseptorinsalpaajat lisäävät kouristustaipumusta
etenkin lapsilla.
H3-reseptori on tyypillinen presynaptinen reseptori, jota on histamiinineuronien hermopäätteissä mutta myös heterologisesti muiden neuronien päätteissä. H3-reseptorien stimulaatio jarruttaa histamiinin vapautumista, jolloin metaboliitin, Nτ -metyylihistamiinin, pitoisuus pienenee,
histamiinin pitoisuus suurenee, ja sen seurauksena histamiinin synteesi hidastuu (kuva C).

H3-reseptoriin vaikuttavilla lääkeaineilla on
monia mahdollisia käyttöaiheita, mm. epilepsia,
syömishäiriöt, Alzheimerin ja Parkinsonin tauti.
Kokeellisessa tutkimuksessa käytetään useita
H3-reseptorin agonisteja (mm. R-α-metyylihistamiini ja imetiitti) ja antagonisteja (mm. tioperamidi
ja klobenpropiitti, myös impromidiini ja dimapriitti
salpaavat H3-reseptoreita). Vilkas tutkimus on alkanut vasta hiljakkoin eikä kliinisessä käytössä
ole vielä tämän ryhmän aineita.
Leena Tuomisto
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Teho on kuitenkin äärimmäisen vaihteleva eri eläinlajeissa. Suoja
on varsin hyvä marsulla, jolla histamiini siis vastaa ilmeisesti pääosin allergisten ja anafylaktisten reaktioiden oireista. Toiset ihmisen
allergisista oireista reagoivat tyydyttävästi hoitoon, toiset taas eivät
lainkaan. Eniten H1-antagonisteista on hyötyä lisääntyneeseen permeabiliteettiin perustuvissa oireissa, kuten heinänuhassa ja akuutissa nokkosihottumassa. Anafylaktisessa sokissa ne periaatteessa
lieventävät oireita, mutta vaikutus on hidas ja histamiinin epäspesifiset fysiologiset antagonistit kuten adrenaliini ovat tehokkaampia.
Astmassa H1-reseptorinsalpaajista ei ole merkittävää hyötyä, koska
astmaoireita välittävät monet autakoidit. Uusia H1-antagonisteja on
kuitenkin kokeiltu myös astman hoidossa; ristiriitaisten tulosten
vuoksi lisätutkimukset ovat tarpeen.

Keskushermostovaikutukset
Useimmat vanhan polven H1-reseptorinsalpaajat vaikuttavat keskushermostoon, ja tavanomaiset hoitoannokset aiheuttavat sedaatiota ja suorituskyvyn heikkenemistä (hydroksitsiini, bromifeniramiini,
sinnaritsiini, prometatsiini ym.). Tämän katsotaan johtuvan siitä, että
normaalisti vireyttä ylläpitävät aivojen H1-reseptorit salpautuvat.
Toisen polven H1-salpaajilta joko puuttuu väsyttävä vaikutus tai se on
vähäinen, koska ne läpäisevät rakenteensa takia kalvoja huonosti eivätkä siten terapeuttisina annoksina juurikaan pääse veri-aivoesteen
läpi keskushermostoon (kuva 17-5 ja taulukko 17-2). Läheisesti keskushermostoa lamaaviin ominaisuuksiin liittyy useiden vanhojen H1reseptorinsalpaajien antiemeettinen vaikutus. Sedaation lisäksi
myös näiden aineiden antimuskariinivaikutukset lienevät syynä tehoon matkapahoinvoinnissa. Tähän perustunee myös eräiden H1antagonistien (mm. orfenadriini) teho parkinsonismissa, joskin ne
myös estävät dopamiinin soluunottoa. Keskushermoston H1-reseptorien salpauksesta voi seurata myös ruokahalun lisääntymistä ja painon nousua.

Muut vaikutukset
H1-reseptorinsalpaajien histamiiniantagonismista riippumattomat
vaikutukset vaihtelevat aineryhmittäin. Ensimmäisen polven aineet
salpaavat usein etenkin muskariinireseptoreita, jotkin myös 5-HTreseptoreita. Perifeeriset parasympatolyyttiset vaikutukset ilmenevät suun kuivumisena, harvemmin muina atropiinin kaltaisina vaikutuksina. Toisen polven H1-salpaajien vaikutus kohdistuu selektiivisemmin H1-reseptoreihin kuin vanhan polven antihistamiinien. Niillä
on toisaalta muita anti-inflammatorisesti vaikuttavia ominaisuuksi
H1-reseptorin salpauksen lisäksi, mutta toistaiseksi ei ole osoitettu,
että ne olisivat merkittäviä kliinisen vaikutuksen kannalta.

Kuva 17-5. Sedatiivisten vaikutusten
puuttuminen uusilta H1-reseptorin antagonisteilta perustuu farmakokineettisiin
tekijöihin. Tämä näkyy hyvin hydroksitsiinin ja setiritsiinin rakenne-erosta, niitä
erottaa vain polaarinen karboksyyliryhmä setiritsiinissä. Siksi jälkimmäinen aine ei mene keskushermostoon eikä väsytä, vaikka kanta-aine hydroksitsiini on
erittäin sedatiivisena käytössä rauhoittavana aineena eikä antihistamiinina.
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Vaiheet elimistössä
H1-salpaajat imeytyvät hyvin suun kautta otettuna. Useimmat
metaboloituvat maksassa ennen erittymistään, muutamilla kuten
terfenadiinilla on merkittävä alkureitin metabolia. Useita niistä
metaboloi CYP3A4, jota muut lääkeaineet (mm. makrolidiantibiootit, imidatsolirakenteiset sienilääkkeet) ja ravintoaineista greippimehu voivat estää. Tämä aiheuttaa merkittävän yhteisvaikutusriskin.
Tästä johtuva kumulaatio on kliinisesti osoitettu astemitsolista ja
terfenadiinista. Useilla toisen polven antihistamiineilla on aktiivisia
metaboliitteja, esim. ebastiinilla karebastiini ja terfenadiinilla feksofenadiini, joiden mahdollista lääkinnällistä käyttöä on myös tutkittu. Eri yhdisteiden kineettisiä ominaisuuksia on esitetty taulukossa 17-2. Uudet H1-salpaajat vähemmän lipofiilisinä eivät läpäise
tera-peuttisina pitoisuuksina merkitsevästi veri-aivoestettä eivätkä
siksi juuri väsytä. Ne kuitenkin läpäisevät istukan ja siirtyvät sikiöön.

Toksisuus ja haittavaikutukset

• sedaatio
• ruoansulatuskanavan
ärsytys

• allergia

• teratogeenisuus
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Vanhempien H1-salpaajien tavallisin sivuvaikutus hoitoannoksin
käytettäessä on sedaatio, ja siksi ne eivät sovellu ajoneuvoa kuljettaville henkilöille. Vaikutus on synergistinen bentsodiatsepiinien ja
alkoholin kanssa. Niiden toinen melko yleinen sivuvaikutus on
ruoansulatuskanavan ärsytys, joka ilmenee useimmiten pahoinvointina ja mahavaivoina. Etenkin jos H1-reseptorinsalpaajia käytetään
paikallisesti iholle, kehittyy helposti allergia (tavallisesti dermatiitti). Joskus harvoin tavataan myös luuydinvaurioita.
Toisen polven H1-salpaajilla on selviä etuja ensimmäisen polven
aineisiin nähden. Ne ovat yleensä hyvin siedettyjä. Niillä on selvästi
vähemmän sedatiivisia ja antikolinergisiä vaikutuksia. Mikään niistä
ei kuitenkaan ole vailla sivuvaikutuksia, mutta näissä on eroja sekä
potilaan että lääkeaineen mukaan (taulukko 17-2). Joillakin potilailla saattaa ilmetä painon nousua. Eräät H1-salpaajat on todettu eläinkokeissa teratogeenisiksi. Vaikka tätä ei ole osoitettu ihmisellä, H1salpaajia ei pidä käyttää raskauden eikä imetyksen aikana ilman erittäin painavaa syytä.
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Muutoin turvallisemmista uusista aineista on aiheutunut vakavia
sydämen rytmihäiriöitä potilailla, joilla on QT-ajan pidentymiseen
johtavia tekijöitä (esim. sotaloli) tai lääkeaineiden pitoisuudet ovat
olleet suuria liika-annon tai hidastuneen metabolian vuoksi. Usein
kyseessä on ollut samanaikainen metaboliaa hidastavan erytromysiinin tai sienilääkkeiden (ketokonatsoli ja itrakonatsoli) käyttö. Sen
takia astemitsoli on poistettu Suomen markkinoilta ja terfenadiini
itsehoitolääkkeistä. Proarytmisen vaikutuksen syynä näyttäisi olevan
kaliumkanavien salpaus. Eläinkokeiden perusteella myös ebastiinilla voi olla tällainen vaikutus. Sydänvaikutuksia ennakoivana oireena voi esiintyä pyörtymiskohtauksia.

• rytmihäiriöt

H1-salpaajat ovat salisylaattien ohella esimerkki lääkeaineryhmästä, joka on periaatteessa varsin vähän toksinen mutta on silti ollut yleinen myrkytyksien aiheuttaja
pikkulapsille. Vanhoilla H1-salpaajilla akuutin myrkytyksen oireet ovat lähinnä keskushermostoperäisiä: kiihotustila, hallusinaatioita, kouristuksia ja hyvin suuren annoksen
jälkeen kooma ja hengityksen ja verenkierron pysähtyminen. Spesifistä hoitoa ei ole.

Kliininen käyttö
Tärkein H1-reseptorinsalpaajien käyttöalue on allergia. Ne tehoavat parhaiten allergisessa nuhassa, allergisessa konjunktiviitissa ja
nokkosihottumassa. Niistä on apua myös mm. hyttysenpistojen aiheuttamissa voimakkaissa reaktioissa ja kutinassa, osin muussakin
kutinassa. Kroonisissa allergisissa taudeissa teho on heikko. Nykyään käytetään melkein yksinomaan toisen polven antihistamiineja
(taulukko 17-2). Eri yhdisteiden teho allergiseen nuhaan on samaa
luokkaa, nokkosrokossa ja atooppisessa dermatiitissa setiritsiini
näyttäisi vähän muita tehokkaammalta. On syytä rajoittua 2–3 valmisteen käyttöön ja oppia tuntemaan niiden ominaisuudet.

Valmisteita
Acrivastinum, akrivastiini (Duact®,
Semprex®)
Cetirizinum, setiritsiini (Cirrus®, Zyrtec®)
Terfenadinum, terfenadiini (Teldanex®)
Hydroxyzinum, hydroksitsiini (Atarax®)
Levocabastinum, levokabastiini
(Livostin®)
Loratadinum, loratadiini (Clarityn®)
Ebastinum, ebastiini (Kestine®)
Mizolastinum, mitsolastiini (Mizollen®)
Tripelennaminum, tripelennamiini
(Etono®)

Varsinaisina sedatiiveina ja matkapahoinvointilääkkeinä antihistamiinit voitaneen
katsoa vanhentuneiksi. H1-salpaajat olivat aikaisemmin yleisiä vilustumislääkeyhdistelmissä. Muussa kuin allergisessa nuhassa teho on kuitenkin heikko ja perustunee
pikemminkin parasympatolyyttisiin kuin antihistamiinivaikutuksiin. Yskänlääkkeissä ja
kutinan hoidossa samanaikaisesta sedatiivisesta ja antihistamiinivaikutuksesta saattaa olla hyötyä.
Taulukko 17-2. Toisen polven antihistamiiniaineiden ominaisuuksia.

Akrivastiini
Ebastiini
aktiivinen metaboliitti
Loratadiini
aktiivinen metaboliitti
Mitsolastiini
Setiritsiini
Terfenadiini
aktiivinen metaboliitti

T½
h

Sedatii- Vaikutuksen
visuus kesto h

Pääasiallinen
eliminaatiotie

Huomautuksia

1,5

+
(+)
(+)
-

munuainen
metabolia (CYP3A4)

(rytmihäiriöt?)

13–16
8
28
13
7–10
12–23

6–8
> 24
24
24
> 24

metabolia (CYP3A4,
CYP2D6)
metabolia (CYP3A4)
munuainen
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rytmihäiriöt
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Historiaa
Systemaattisen tutkimuksen tuloksena
James Black työtovereineen syntetisoi
ensimmäisen tehokkaan H2-reseptorinsalpaajan burimamidin 1972. Siitä
enempää kuin sen lipofiilisemmästä sukulaisesta metiamidista ei tullut kliiniseen käyttöön soveltuvaa ainetta, mutta
kolmas johdos simetidiini osoittautui tehokkaaksi mahan haponerityksen estäjäksi ja sen toksisuus suhteellisen vähäiseksi. Myöhemmin on kehitetty lukuisia
mm.
muitakin H2-reseptorinsalpaajia,
ranitidiini, famotidiini, nitsatidiini. Black
(myöhemmin Sir James) sai vuonna
1988 Nobelin palkinnon, mihin vaikutti
myös hänen olennainen panoksensa βreseptorin salpaajien kehittämisessä.

H2-reseptorinsalpaajat
Alkuperä ja kemia
H2-reseptorin salpaajat ovat synteettisiä hyvin vaihtelevan rakenteisia yhdisteitä, joissa useimmissa on taipuisan ketjun toisiinsa
yhdistämänä kaksi polaarista päätä, aromaattinen rengasrakenne ja
jokin muu vetysidoksia muodostava ryhmä.

Vaikutukset
Mahahaavalääkkeinä käytetyt simetidiini, ranitidiini, famotidiini
ja nitsatidiini salpaavat varsin selektiivisesti H2-reseptoreita, affiniteettia ei ole käytännöllisesti katsoen lainkaan H1-reseptoreihin eikä
muihin reseptoreihin. Tärkein vaikutus on annoksesta riippuvainen
mahan haponerityksen väheneminen. Eritys vähenee ärsykkeestä
riippumatta (myös asetyylikoliinin ja gastriinin aiheuttama eritys vähenee). Sekä mahanesteen määrä että sen happamuus vähenevät.
Pepsiinin määrä vähenee yleensä suhteessa tilavuuteen.

Kinetiikka
Käytössä olevat H2-reseptorinsalpaajat imeytyvät nopeasti ja hyvin suun kautta otettuina. Huippupitoisuudet plasmassa saavutetaan
1–2 tunnissa. Nitsatidiinin hyötyosuus on n. 90 %, muilla alkureitin
metabolia pienentää hyötyosuuden n. 50 %:iin. Nitsatidiinin eliminaation puoliintumisaika on 1,3 tuntia, muilla 2–3 tuntia, famotidiinilla pisin, 3–4 tuntia. Kaikki metaboloituvat jonkin verran, mutta
erittyvät pääasiassa munuaisten kautta, ja siksi munuaisen vajaatoimintaa sairastavilla annoksia tulee pienentää. Polaarisen rakenteensa
vuoksi H2-salpaajat kulkeutuvat huonosti keskushermostoon tavanomaisin annoksin käytettäessä.
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Haittavaikutukset
H2-salpaajien haittavaikutukset ovat suhteellisen vähäiset. Lieviä
maksa- ja munuaisvaurioita on esiintynyt sekä harvinaisissa yksittäistapauksissa luuydinvaurioita. Ihottumat ovat mahdollisia. Keskushermosto-oireita on esiintynyt etenkin, jos pitoisuudet ovat olleet suuret munuaisten toiminnan huonontumisen takia. Oireita ovat
mm. puhevaikeudet, sekavuus ja hallusinaatiot. Simetidiinistä on kuvattu endokrinologisia häiriöitä, mm. gynekomastiaa, galaktorreaa ja
siittiöiden vähenemistä. Muita H2-salpaajia käytettäessä niitä ei ole
esiintynyt.
H2-salpaajia kehitettäessä todettiin useiden, erityisesti imidatsolirenkaan sisältävien, yhdisteiden estävän maksan oksidatiivista entsyymijärjestelmää, sytokromi P450 -entsyymejä. Ilmiö ei ole riippuvainen H2-reseptorin salpauksesta. Meillä käytössä olevista H 2salpaajista vain simetidiini estää P450:tä. Simetidiinilääkitys voi hidastaa samanaikaisesti annettujen lääkeaineiden metaboliaa. Näitä
aineita ovat mm. varfariini, fenytoiini, teofylliini, propranololi, monet bentsodiatsepiinit ja depressiolääkkeet, nifedipiini ja digoksiini.
Simetidiini vähentää selvästi maksan verenkiertoa estäessään H2reseptorien ylläpitämää vasodilataatiota. Kun se lisäksi estää mikrosomaalisten entsyymien toimintaa, voi maksassa metaboloituvien
samanaikaisten lääkeaineiden, kuten propranololin, pitoisuus suurentua toksiselle tasolle.

• keskushermosto-oireet
• endokrinologiset

• interaktiot

Käyttö
H2-reseptorinsalpaajien käyttöaihe on ennen muuta pohjukaissuolihaava ja mahahaava, joissa ne vähentävät nopeasti haponeritystä
ja jouduttavat paranemista. Ilmeisen yleisestä taudin uusiutumisesta
huolimatta pitkiä hoitojaksoja ei suositella rutiinihoidoksi, joskin
pieniä ilta-annoksia on kokeiltu jatkohoitoon. Normaali hoitojakso
kestää 1–2 kk. H2-reseptorinsalpaajien lyhyistä puoliintumisajoista
huolimatta 1–2 kertaa vuorokaudessa tapahtuva lääkkeen anto on katsottu riittäväksi. Ennen lääkityksen aloittamista on pahanlaatuisen
mahakasvaimen mahdollisuus suljettava pois. Eri H2-salpaajat ovat
teholtaan samanveroisia, mutta voimakkuudessa on eroja, simetidiinin annos on noin 800 mg/vrk ja famotidiinin 40 mg/vrk. Muita
käyttöaieita ovat mm. Zollinger–Ellisonin oireyhtymä (gastrinooma), refluksiesofagiitti sekä kipu- ja reumalääkkeiden käyttöön liittyvät peptiset haavaumat ja limakalvovauriot.

Valmisteita
Cimetidinum, simetidiini (Cimex®)
Ranitidinum, ranitidiini (Ranicur®,
Ranil®, Ranimex®, Ranitidin Stada®,
Ranixal®, Zantac® ) ranitidiinivismuttisitraatti (Pylorid®)
Famotidinum, famotidiini (Pepcid®,
Pepcidin®)
Nizatidinum, nitsatidiini (Nizax®)

Histamiinin vapautumista estävät aineet
Kromoglikaatti löydettiin haettaessa uusia keuhkoputkien laajentajia. Sillä ei ole sileää lihasta lamaavaa vaikutusta, mutta sen todet-

• kromoglikaatti
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vaikutukset

m

m

m

kinetiikka

sivuvaikutukset

• nedokromiili

Valmisteita
Nedocromilum natricum, nedokromiili
(Tilade®, Tilavist®, Tilarin®)
Natriumchromoglicat,
natriumkromoglikaatti (Glinor®,
Lecrolyn®, Lomudal®)
Lodoxamidum, lodoksamidi (Alomide®)

tiin silti estävän allergisen keuhkoputken supistuksen. Se ei myöskään estä histamiinin tai muiden bronkospasmia aiheuttavien aineiden vaikutuksia. Sen sijaan se estää toistaiseksi tuntemattomalla
mekanismilla histamiinin ja muiden autakoidien vapautumisen syöttösoluista. Allergeeni sitoutuu herkistyneen syöttösolun pinnalla
olevaan IgE:hen normaalisti (ks. kuva 17-3), mutta autakoidien
eritystä soluista ei tapahdu. Myös histamiininvapauttajien vaikutus
estyy ainakin osittain (esim. 48/80:n).
Kromoglikaatin imeytyminen suolistosta on olematonta, ja sitä
annetaan paikallisesti hienojakoisena pölynä tai liuoksena nenän ja
silmien limakalvolle tai suoraan hengitysteihin inhalaationa astmapotilaiden bronkospasmien ehkäisyyn. Keuhkoista imeytyneen kromoglikaatin puoliintumisaika on noin 1,5 tuntia, ja aine erittyy pääasiassa sellaisenaan virtsaan ja sappeen.
Sivuvaikutukset ovat vähäisiä ja aiheutuvat lähinnä pölyn välittömistä ärsyttävistä vaikutuksista hengitysteissä. Erilaiset yliherkkyysoireet ovat mahdollisia.
Nedokromiili muistuttaa kromoglikaattia sekä kemiallisilta ominaisuuksiltaan että vaikutuksiltaan, ja sitä käytetään paikallisesti samoin käyttöaihein kuin kromoglikaattia. Allergisten silmän sidekalvon tulehdusten ehkäisyyn käytetään myös vastaavalla lailla vaikuttavaa lodoksamidia.
Koska kromoglikaatin, nedokromiilin ja lodoksamidin vaikutus
perustuu haitallisten välittäjäaineiden vapautumisen estoon, ne ovat
aina ennalta ehkäiseviä eivätkä auta akuutissa kohtauksessa, jolloin
välittäjäaineet ovat jo vapautuneet.
Sekä koe-eläinten että ihmisen eri elimissä ja kudostyypeissä
olevien syöttösolujen ominaisuudet vaihtelevat. Tämä on herättänyt
toiveita lääkeaineista, jotka estäisivät histamiinin ja muiden välittäjäaineiden vapautumista syöttösoluista selektiivisesti jossakin tietyssä paikassa, esim. nenän limakalvolla heinänuhassa tai keuhkoissa
astmapotilaalla.

Leena Tuomisto
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