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sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả 

Thuốc kháNg hisTamiN có hiệu quả TroNg việc giảm Ngứa 
có NguyêN NhâN do giải phóNg hisTamiN. các Thuốc Này có 
vai Trò TroNg điều Trị viêm mũi dị ứNg, viêm kếT mạc dị ứNg 

và mày đay. các Thuốc kháNg hisTamiN Thế hệ cũ có Tác 
dụNg aN ThầN NêN hiệN đaNg được Thay Thế bởi các Thuốc 

kháNg hisTamiN Thế hệ mới, íT có Tác dụNg aN ThầN hơN.

CÁC THUỐC KHÁNG HISTAMIN 

những điều cần biết 
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sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả 

GIớI THIệU

Các thuốc kháng histamin được sử dụng để 
điều trị các tình trạng dị ứng. Các thuốc này tỏ 
ra có hiệu quả trong điều trị ngứa có nguyên 
nhân do giải phóng histamin.

Các thuốc kháng histamin ra đời sớm (thế hệ 1), 
như promethazin, có thể gây an thần. Tác dụng 
an thần này thấp hơn trên các thuốc kháng 
histamin ra đời sau, bao gồm thuốc kháng his-
tamin thế hệ 2 (như loratadin) và thế hệ 3 (như 
desloratadin).

Các thuốc kháng histamin đường uống có sẵn 
ở Úc được dùng để điều trị dị ứng được liệt 
kê trong bảng 1. Desloratadin và fexofenadin 
có thể sử dụng cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên, 
trong khi loratadin và cetirizin có thể được sử 
dụng cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên. Một vài 
thuốc kháng histamin được dùng để chống nôn 
hoặc an thần.

TÁC dụNG dượC lý CủA THUỐC

Thuốc kháng histamin gắn với các thụ thể 
histamin trên bề mặt tế bào. Có 4 loại thụ thể 
histamin trong cơ thể (H1-H4) trong đó H1 và H2 
xuất hiện phổ biến nhất.

Thụ thể histamin H1 có mặt ở nhiều loại tế bào, 
bao gồm tế bào cơ trơn trên đường hô hấp và 
mạch máu, tế bào nội mô, tế bào biểu mô, bạch 
cầu ái toan và bạch cầu trung tính. Mặc dù các 
thụ thể này gắn với histamin, các thụ thể này 
cũng có thể hình thành tín hiệu mà không cần 
histamin liên kết với bề mặt tế bào. Có sự cân 
bằng giữa dạng hoạt động và dạng không hoạt 
động của thụ thể này. Sự có mặt của histamin 
giúp ổn định dạng hoạt động của thụ thể, trong 
khi thuốc kháng histamin làm ổn định dạng 
không hoạt động của thụ thể. Từ đó, có thể 
thấy các thuốc kháng histamin H1 hoạt động 
như chất chủ vận ngược (inverse agonists).

Loratadin được chuyển hóa ở gan, trong khi 
cetirizin, desloratadin và fexofenadin phần lớn 
không được chuyển hóa. Cetirizin được thải trừ 
qua nước tiểu và fexofenadin được bài tiết qua 
phân. Nên cân nhắc giảm liều thuốc ở bệnh 
nhân rối loạn chức năng gan hoặc thận nặng.

TrÁNH dùNG CÁC THUỐC KHÁNG HISTAMIN 
Có TÁC dụNG AN THầN

Các thuốc kháng histamin thế hệ 1 có tác 
dụng an thần hiện ít có vai trò trong điều trị. 
Dựa trên dữ liệu về tác dụng bất lợi của các 

thuốc, Mạng lưới châu Âu về Dị ứng và Hen 
Toàn cầu (Global Allergy and Asthma European 
Network) khuyến cáo chỉ sử dụng các thuốc 
kháng histamin này khi được kê đơn, thay vì 
sử dụng như thuốc không kê đơn (OTC). Mối 
lo ngại chủ yếu liên quan đến tác dụng an 
thần và khả năng can thiệp vào giai đoạn mắt 
chuyển động nhanh trong giấc ngủ của mắt. 
Một số nghiên cứu đã cho thấy khả năng học 
tập ở trẻ bị viêm mũi dị ứng được điều trị bằng 
các thuốc kháng histamin có tác dụng an thần 
thấp hơn so với trẻ được điều trị bằng thuốc 
kháng histamin không có tác dụng an thần 
và so với trẻ khỏe mạnh. Việc sử dụng thuốc 
kháng histamin có tác dụng an thần cũng đã 
được ghi nhận là một trong những nguyên 
nhân của tai nạn hàng không. Một cuộc điều 
tra các báo cáo từ các phương tiện truyền 
thông cho thấy một số trường hợp tai nạn xe 
hơi có liên quan đến thuốc kháng histamin có 
tác dụng an thần, nhưng không có trường hợp 
nào liên quan đến các thuốc kháng histamin ít 
có tác dụng an thần.

Ngoài ra, có mối lo ngại về nguy cơ xuất hiện 
tác dụng bất lợi về hành vi nghiêm trọng và 
các tác dụng không mong muốn khác khi 
sử dụng promethazin ở trẻ dưới 2 tuổi. Năm 
2004, Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực 
phẩm Hoa Kỳ (FDA Hoa Kỳ) đã đưa ra hộp 
đen cảnh báo trên nhãn thuốc liên quan đến 
vấn đề này. Các thuốc kháng histamin có tác 
dụng an thần cũng có thể có tác dụng kháng 
cholinergic. Đây là vấn đề khó quản lý trên 
bệnh nhân cao tuổi, do nhóm đối tượng này 
dễ gặp các tác dụng bất lợi như khô miệng, bí 
tiểu và mê sảng.

LoraTadiN được 

chuyểN hóa 

ở gaN, TroNg 

khi ceTiriziN, 

desLoraTadiN 

và fexofeNadiN 

phầN LớN khôNg 

được chuyểN 

hóa. ceTiriziN 

được Thải Trừ 

qua Nước Tiểu 

và fexofeNadiN 

được bài TiếT 

qua phâN. NêN 

câN Nhắc giảm 

Liều Thuốc ở 

bệNh NhâN rối 

LoạN chức NăNg 

gaN hoặc ThậN 

NặNg

Bảng 1: CáC thuốC kháng histamin đường uống Có ở ÚC

thuốC kháng histamin h1 
Có táC dụng an thần

thuốC kháng histamin h1 
ít Có táC dụng an thần

Cyproheptadin

Dexclorpheniramin

Pheniramin

Promethazin

Trimeprazin

Các thuốc kháng histamin H1 khác bao gồm doxylamin và diphenhydramin được 
dùng để an thần, trong khi cyclizin được sử dụng chủ yếu để chống nôn.

Cetirizin

Desloratadin

Fexofenadin

Loratadin
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Các thuốc kháng histamin có tác dụng an thần 
vẫn được sử dụng trên một số bệnh nhân do 
có sẵn chế phẩm dùng đường tiêm truyền. 
Tuy nhiên, cần lưu ý promethazin có nguy cơ 
gây tổn thương mô nặng, bao gồm hoại tử 
mô, khi dùng thuốc qua đường tiêm bắp hoặc 
tiêm tĩnh mạch. Nguy cơ tăng lên khi sử dụng 
thuốc qua đường tĩnh mạch, dẫn đến việc FDA 
Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ này. 

Các thuốc kháng histamin có tác dụng an 
thần được sử dụng chủ yếu trên phụ nữ có 
thai do có bằng chứng đầy đủ nhất về tính 
an toàn trong thai kỳ. Các thuốc này đã được 
sử dụng trên nhiều phụ nữ mang thai và phụ 
nữ trong độ tuổi sinh sản mà không làm tăng 
đáng kể nguy cơ dị tật hoặc gây hại cho thai 
nhi. Riêng promethazin đã được ghi nhận về 
một số biến cố bất lợi trong các nghiên cứu 
trên động vật khi được dùng với liều rất cao. 
Tuy nhiên, phụ nữ mang thai cũng cần được 
cảnh báo về các vấn đề an toàn khác (tác 
dụng an thần) và nên cân nhắc xem có lái xe 
trong quá trình sử dụng các loại thuốc này 
hay không. Các thuốc kháng histamin thế hệ 
mới có khả năng cũng có tính an toàn tương 
tự trong thai kỳ. Tuy nhiên, do chưa được sử 
dụng trên bệnh nhân nữ với số lượng nhiều 

như các thuốc ra đời trước đó, vì vậy các 
thuốc này không có cùng mức độ bằng chứng 
về an toàn với các thuốc ra đời sớm hơn.

THUỐC KHÁNG HISTAMIN THế Hệ MớI 

Các thuốc kháng histamin H1 thế hệ mới ít 
có tác dụng an thần hơn. Kết quả từ một số 
lượng hạn chế nghiên cứu cho thấy tất cả 
các thuốc mới có hiệu quả tương tự nhau. 
Hiện có rất ít nghiên cứu so sánh trực tiếp 
các thuốc với thời gian theo dõi dài đã được 
tiến hành. Do đó, bệnh nhân có thể lựa chọn 
bất kỳ thuốc nào trong nhóm này đem lại 
hiệu quả tốt nhất hoặc có dạng bào chế (kích 
thước viên thuốc) phù hợp với mình. Với 
dạng hỗn dịch dùng cho trẻ em, có thể cân 
nhắc lựa chọn dựa trên mùi vị của thuốc.

VIêM MũI dị ứNG

Viêm mũi dị ứng là tình trạng viêm mũi có 
nguyên nhân do giải phóng histamin và các 
chất trung gian khác từ hiện tượng giải phóng 
hạt của tế bào mast qua trung gian IgE ở 
mũi. Một số bệnh lý khác có thể có triệu 
chứng tương tự viêm mũi dị ứng, nhưng có 
thể phân biệt với viêm mũi dị ứng thông qua 
xét nghiệm dị ứng để khẳng định phản ứng 

sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả 

các Thuốc kháNg 

hisTamiN h1 Thế hệ 

mới íT có Tác dụNg 

aN ThầN hơN. kếT 

quả Từ mộT số LượNg 

hạN chế NghiêN cứu 

cho Thấy TấT cả các 

Thuốc mới có hiệu 

quả TươNg Tự Nhau. 

hiệN có rấT íT NghiêN 

cứu so sáNh Trực Tiếp 

các Thuốc với Thời 

giaN Theo dõi dài đã 

được TiếN hàNh
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dương tính giữa IgE đặc hiệu của dị nguyên 
với các yếu tố khởi phát cụ thể. Viêm mũi dị 
ứng có thể xuất hiện theo mùa (thường do 
cỏ, cây hoặc phấn hoa) hoặc quanh năm (do 
các yếu tố khởi phát như lông thú nuôi, bụi 
hoặc nấm mốc). Cần khai thác bệnh nhân về 
các triệu chứng trên đường hô hấp, vì trường 
hợp viêm mũi dị ứng nặng lên có thể làm gia 
tăng các triệu chứng hen.

Tránh phơi nhiễm với các yếu tố khởi phát 
là bước đầu tiên trong quản lý viêm mũi dị 
ứng, tuy nhiên có thể khó ngăn chặn một số 
tác nhân kích thích. Có thể sử dụng thuốc 
để điều trị tình trạng này, trong đó các thuốc 
kháng histamin đường uống là một trong 
những lựa chọn điều trị chính. Các thuốc này 
đặc biệt hữu ích trong trường hợp ngứa mũi, 
hắt hơi và chảy nước mũi, nhưng có hiệu quả 
thấp hơn đối với nghẹt mũi. Các thuốc kháng 
histamin đường uống cũng có hiệu quả trong 
điều trị các triệu chứng trên kết mạc.

Ở Úc, cũng đã có sẵn các thuốc kháng histamin 
sử dụng tại chỗ ở mũi, như azelastin, và được 
khuyến cáo sử dụng cho bệnh lý nhẹ khu 
trú ở mũi và điều trị khi cần thiết. Để nâng 
cao hiệu quả của các thuốc kháng histamin 
đường uống trong điều trị viêm mũi dị ứng 
trên những đối tượng vẫn còn triệu chứng, 
corticosteroid dạng xịt mũi là liệu pháp điều 
trị tại chỗ được ưu tiên. Các loại thuốc xịt này 
nên được cân nhắc là lựa chọn đầu tay trong 
điều trị viêm mũi dị ứng mức độ từ trung 
bình đến nặng. Có thể cân nhắc áp dụng 
biện pháp điều trị phối hợp corticosteroid với 
thuốc kháng histamin. Các biện pháp điều 
trị bổ trợ như sử dụng ipratropium bromid 
đường mũi có thể hữu ích trong việc làm 
giảm triệu chứng sổ mũi ở những bệnh nhân 
viêm mũi dị ứng quanh năm. Bên cạnh đó, 
rửa mũi bằng nước muối có thể giúp cải thiện 
các triệu chứng và giảm nhu cầu sử dụng 
thuốc kháng histamin đường uống.

VIêM KếT MạC dị ứNG

Tương tự viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc dị 
ứng là một loại dị ứng qua trung gian IgE. 
Bệnh lý này có thể xuất hiện theo mùa do 
phấn hoa hoặc quanh năm do dị nguyên có 
mặt trong năm. Viêm kết mạc dị ứng theo 
mùa điển hình có thể xuất hiện cùng với viêm 
mũi dị ứng, vì vậy ngăn ngừa tiếp xúc với dị 
nguyên là bước đầu tiên trong quản lý bệnh.

Thuốc kháng histamin đường uống có thể 

được sử dụng trong viêm kết mạc dị ứng. Nếu 
các triệu chứng chỉ liên quan đến mắt, khuyến 
cáo sử dụng thuốc kháng histamin tại chỗ 
đơn độc hoặc phối hợp với thuốc có tác dụng 
ổn định tế bào mast. Một số chế phẩm dùng 
tại chỗ như ketotifen, azelastin và olopatadin 
có cả tác dụng kháng histamin và ổn định tế 
bào mast. Các thuốc ổn định tế bào mast như 
natri cromoglycat cũng sẵn có. Trong khi các 
thuốc kháng histamin có thể giúp cải thiện dị 
ứng ngay lập tức, các thuốc ổn định tế bào 
mast có tác dụng bảo vệ lâu dài hơn.

Với bệnh lý khu trú tại mắt, các hướng dẫn 
điều trị hiện nay khuyến cáo sử dụng các 
thuốc điều trị bao gồm thuốc kháng histamin 
tại chỗ, hoặc thuốc ổn định tế bào mast, hoặc 
sử dụng phối hợp các thuốc để đem lại cả hai 
tác dụng này. Một tổng quan Cochrane cho 
thấy thuốc kháng histamin và thuốc ổn định 
tế bào mast có hiệu quả cao hơn giả dược 
trong điều trị viêm kết mạc dị ứng theo mùa 
và quanh năm, tuy nhiên không có nghiên 
cứu đáng chú ý nào so sánh giữa thuốc ổn 
định tế bào mast và thuốc kháng histamin.

PHảN ứNG dị ứNG CấP TíNH

Thuốc kháng histamin H1 thế hệ mới là lựa 
chọn điều trị chính cho các phản ứng dị ứng 
mức độ từ nhẹ đến trung bình do tăng giải 
phóng hạt của tế bào mast đặc thù do tiếp 
xúc với dị nguyên. Bệnh nhân dị ứng thức ăn 
nên mang theo thuốc kháng histamin H1 ít 
có tác dụng an thần để kiểm soát tình trạng 
dị ứng của mình. Nên tránh sử dụng thuốc 
kháng histamin có tác dụng an thần, đặc biệt 
bởi tác dụng an thần của các thuốc này có 
thể che giấu sự chuyển biến xấu của ý thức 
bệnh nhân do phản ứng dị ứng nền, là dấu 
hiệu khởi phát của phản vệ và cần cấp cứu 
bằng adrenalin.

Các thuốc kháng histamin không có vai trò 
trong cấp cứu phản vệ, vì tình trạng phản 
vệ cần được xử trí ngay bằng cách tiêm bắp 
adrenalin. Thuốc kháng histamin đường tiêm 
truyền có thể gây hạ huyết áp và làm nặng 
thêm tình trạng phản vệ. Sau khi xử trí sốc 
phản vệ, có thể sử dụng thuốc kháng histamin 
ít có tác dụng an thần và corticosteroid để cải 
thiện triệu chứng mày đay.

Mày đAy

Trong khoảng 50% các trường hợp, mày đay 
cấp tính không phải do giải phóng hạt qua 

sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả 

với bệNh Lý khu 

Trú Tại mắT, các 

hướNg dẫN điều 

Trị hiệN Nay 

khuyếN cáo sử 

dụNg các Thuốc 

điều Trị bao gồm 

Thuốc kháNg 

hisTamiN Tại chỗ, 

hoặc Thuốc ổN 

địNh Tế bào masT, 

hoặc sử dụNg phối 

hợp các Thuốc để 

đem Lại cả hai Tác 

dụNg Này.
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trung gian IgE của tế bào mast, mà xảy ra 
như là hệ quả của hiện tượng giải phóng hạt 
trực tiếp của tế bào mast do hoạt hóa tự phát 
hoặc nhiễm trùng. Ở trẻ em, nguyên nhân 
phổ biến nhất gây ra mày đay là nhiễm trùng, 
thay vì phản ứng dị ứng qua trung gian IgE.

Bất kể nguyên nhân gây ra mày đay là gì, 
thuốc điều trị chính được sử dụng là thuốc 
kháng histamin ít có tác dụng an thần. Nếu 
các thuốc kháng histamin này không thể loại 
bỏ phát ban (ngay cả khi chỉ là tạm thời), cần 
đánh giá ngay xem các vết phát ban trên da 
bệnh nhân có đúng là mày đay hay không.

Mày đay tự phát mạn tính là tình trạng tự giải 
phóng hạt của tế bào mast kéo dài và có thể 
xảy ra đồng thời với một số dạng mày đay vật 
lý khác nhau do phơi nhiễm với:

- Nước;

- Mồ hôi (mày đay cholinergic);

- Ánh sáng mặt trời;

- Lạnh;

- Áp lực trên da kéo dài (mày đay do áp lực 
muộn).

Những bệnh nhân này có thể có biểu hiện 
trên da, như các vết lằn xuất hiện sau khi da 
bị xây xát hoặc chịu áp lực nhẹ.

Đối với bệnh nhân có mày đay vật lý, thuốc 
kháng histamin thế hệ mới có thể được sử dụng 
với mục đích điều trị hoặc dự phòng. Đôi khi các 
thuốc này cần được sử dụng với liều cao hơn 
lên đến 4 lần so với liều khuyến cáo điều trị. 

Các thuốc kháng histamin H1 ít có tác dụng 
an thần cũng là các thuốc chính trong điều 
trị mày đay mạn tính tự phát. Mày đay mạn 
tính tự phát là sự xuất hiện phát ban ít nhất 
vài lần trong một tuần và kéo dài hơn 6 tuần. 
Thuốc kháng histamin đạt hiệu quả cao nhất 
khi sử dụng đều đặn theo liều khuyến cáo (2 
lần/ngày) để ngăn ngừa sự khởi phát của phát 
ban, thay vì chờ đến khi xuất hiện phát ban 
mới sử dụng. Thuốc kháng histamin có thể 
được dùng lên tới liều gấp 4 lần liều khuyến 
cáo trong trường hợp cần thiết. Nếu thuốc 
kháng histamin H1 vẫn không đạt hiệu quả 
điều trị với liều trên, có thể sử dụng thêm 
thuốc kháng histamin H2 như ranitidin và 
famotidin. Các thuốc này có tác dụng phong 
bế thụ thể H2 ở dạ dày, cơ trơn mạch máu 
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sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả 

cũng như một số vị trí khác và được dùng 2 
lần/ngày với tổng liều tương tự liều được sử 
dụng trong điều trị trào ngược dạ dày - thực 
quản. Các thuốc kháng histamin H2 không trực 
tiếp cải thiện tình trạng mày đay, nhưng có thể 
làm gia tăng tác dụng điều trị của thuốc kháng 
histamin H1.

Mày đay tự phát mạn tính là bệnh có tính chất 
tái phát lặp đi lặp lại và có thể tự cải thiện. 
Bệnh nhân được khuyến khích giảm hoặc 
ngừng thuốc kháng histamin theo đợt để đảm 
bảo việc sử dụng các thuốc này vẫn cần thiết 
trên bệnh nhân. Mày đay tự phát mạn tính có 
thể là một bệnh tự miễn. Tình trạng này cũng 
có thể là dấu hiệu của các bệnh tự miễn khác, 
đặc biệt là bệnh tuyến giáp tự miễn. Vì vậy, 
bệnh nhân cần được kiểm tra để loại trừ các 
tình trạng liên quan.

CảM lạNH Và CúM

Thuốc kháng histamin không có vai trò trong 
điều trị cảm lạnh và các triệu chứng cúm.

PHòNG NGừA SAy TàU xe

Cyclizin là thuốc kháng histamin có tác dụng 
an thần chủ yếu được sử dụng để phòng ngừa 
say tàu xe. Các thuốc kháng histamin có tác 
dụng an thần khác như promethazin cũng có 
thể được dùng để điều trị buồn nôn và nôn do 
say tàu xe.

NHờN THUỐC

Trong cộng đồng, một số người cho rằng sử 
dụng các thuốc kháng histamin kéo dài làm 
giảm hiệu quả điều trị của các thuốc này và tốt 
hơn là nên nên chuyển đổi giữa các loại thuốc 
kháng histamin khác nhau để thuốc đem lại 
hiệu quả tốt nhất. Không có bằng chứng thuyết 
phục nào được đưa ra cho thấy nhờn thuốc xảy 
ra với các thuốc kháng histamin H1 thế hệ mới. 
Việc sử dụng chuyển đổi giữa các thuốc trên 
không được đề cập trong bất kỳ khuyến cáo 
nào của các tổ chức y khoa lớn liên quan đến 
việc sử dụng thuốc kháng histamin dựa trên 
bằng chứng. Nhiều nghiên cứu cho thấy hiệu 
quả của các thuốc kháng histamin thế hệ mới 
trong cải thiện ảnh hưởng của việc giải phóng 
histamin ở da tiếp tục ổn định trong thời gian 
lên tới 30 đến 180 ngày.

Bệnh nhân có thể nhầm lẫn giữa sự tiến triển 
nặng lên của các triệu chứng của bệnh lý nền 

với sự suy giảm hiệu quả của thuốc kháng 
histamin đang sử dụng. Có những trường 
hợp có thể cần điều trị chặn trước khi bệnh lý 
bùng phát, như trước khi phơi nhiễm với yếu 
tố khởi phát đã biết hoặc trong vài tuần trước 
khi bắt đầu mùa xuân sinh ra nhiều phấn hoa. 
Tuy nhiên, có thể tăng cường hiệu quả điều 
trị thông qua tăng liều thuốc kháng histamin 
thường dùng trên bệnh nhân và không cần 
chuyển sang dùng thuốc kháng histamin khác. 
Sự chuyển đổi giữa các thuốc này có thể gây ra 
các phản ứng đặc ứng.

CÁC TÁC dụNG bấT lợI Và qUÁ lIềU

Thuốc kháng histamin thế hệ mới ít có tác 
dụng an thần có rất ít tác dụng bất lợi. Ceti-
rizin có khả năng gây an thần cao nhất, đặc 
biệt khi dùng liều cao. Các phản ứng quá mẫn 
đặc ứng đã được ghi nhận liên quan đến các 
thuốc kháng histamin, mặc dù rất hiếm gặp. 
Các tác dụng bất lợi khác đã được báo cáo 
bao gồm đau đầu, mệt mỏi, buồn ngủ, mất 
ngủ và phát ban.

Thuốc kháng histamin có tác dụng an thần có 
liên quan đến sự hạ thấp ngưỡng co giật. Các 
báo cáo về co giật trên bệnh nhân dùng thuốc 
kháng histamin ít có tác dụng an thần đã 
được ghi nhận, nhưng mối quan hệ nhân quả 
giữa phản ứng này với thuốc kháng histamin 
chưa được khẳng định. 

Quá liều thuốc kháng histamin thế hệ mới ít 
có tác dụng an thần có thể dẫn đến nhịp tim 
nhanh, ngủ gà, kích động, rối loạn tiêu hóa và 
đau đầu. Nên làm điện tâm đồ cho bệnh nhân 
trong trường hợp này. Quá liều thuốc kháng 
histamin có tác dụng an thần có thể làm tăng 
tác dụng an thần, gây nguy hiểm cho bệnh 
nhân, cũng như gia tăng các dấu hiệu kháng 
cholinergic. Bệnh nhân cũng có thể xuất hiện 
co giật và dẫn truyền tim bất thường.

KếT lUậN

Thuốc kháng histamin có hiệu quả trong việc 
giảm ngứa có nguyên nhân do giải phóng 
histamin. Các thuốc này có vai trò trong điều trị 
viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc dị ứng và mày 
đay. Các thuốc kháng histamin thế hệ cũ có tác 
dụng an thần nên hiện đang được thay thế bởi 
các thuốc kháng histamin thế hệ mới, ít có tác 
dụng an thần hơn.

nguồn: Aust Prescr 2018;41:42–5
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