Behandling med colchicin
HANDELSNAVN:____________________________________________
Hvad er colchicin?
Colchicin er det virksomme stof i præparatet af
samme navn og i præparatet Colrefuz.
Hvilke sygdomme behandles med colchicin?
Colchicin bruges mod urinsyregigt, også kaldet
podagra eller artritis urica.
Colchicin bruges ved akutte anfald af urinsyregigt,
så du skal starte behandlingen, så snart du
mærker, at anfaldet er ved at starte.
Colchicin kan også forebygge akutte anfald under
de første måneders behandling med
urinsyresænkende medicin (f.eks. allopurinol).
Colchicin kan ligeledes anvendes ved andre
sjældnere gigttilstande.
Hvordan virker Colchicin?
Colchicin dæmper den betændelsesreaktion
(inflammation), der kan opstå ved forskellige
gigtsygdomme.
Colchicin ændrer ikke koncentrationen af urinsyre
i blodet. Colchicin kan således ikke fjerne
aflejringer af urinsyre i huden, senerne eller i
leddene.
Hvor længe gives behandlingen?
Ved akutte anfald gives colchicin dagligt indtil
anfaldet med ledsmerter er ovre.
Ved anvendelse af colchicin under samtidig
opstart af urinsyresænkende lægemiddel gives
colchicin typisk i 3-6 måneder.
Hvordan tages colchicin?
Colchicin tages som tabletter (0,5 mg),
sædvanligvis 2-3 gange dagligt ved anfald, og 2
gange daglig ved opstart af urinsyresænkende
behandling. Dosis er individuel fra person til
person og afhænger blandt andet af din alder, din
nyrefunktion, dine symptomer og eventuelle
bivirkninger.
Ved andre sjældnere gigtsygdomme kan dosis
være en anden, men dette vil du blive orienteret
om af din reumatolog.

Det har ingen betydning om du tager colchicin
sammen med et måltid eller ej.

Bivirkninger
De fleste tåler behandlingen med colchicin uden
problemer. Dog kan der forekomme bivirkninger.
De hyppigste er gener fra maven i form af diarré,
mavesmerter, kvalme eller opkastning. Disse
bivirkninger er normalt udtryk for overdosering
og svinder ved pause i behandlingen. Oftest kan
colchicin tåles i en lavere dosis.
Sjældent ses påvirkning af nyrer, lever eller
knoglemarv. Dette kontrolleres via blodprøverne.
Du kan læse en samlet oversigt over bivirkninger i
indlægssedlen, som ligger i æsken med colchicin.
Colchicin og anden medicin
Flere andre lægemidler kan øge din risiko for at
få bivirkninger, hvis du tager dem sammen med
colchicin. Det drejer sig bl.a. om:
• Visse kolesterolsænkende midler (fx
simvastatin)
• Visse typer antibiotika (fx clarithromycin)
• Verapamil (mod hjertesygdom)
• Ciclosporin (ved organtransplantation).
Vi anbefaler, at du taler med din læge om at
bruge anden medicin sammen med colchicin.
Smertestillende medicin
Du må gerne tage smertestillende medicin som
f.eks. paracetamol og ibuprofen sammen med
colchicin.
Graviditet og amning
Såfremt du planlægger graviditet, bør du drøfte
dette med din reumatolog.
Alkohol
Der er ingen særlige forholdsregler i forhold til
alkohol.
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Blodprøvekontrol
Regelmæssig blodprøvekontrol er som regel
nødvendig, når du er i længerevarende
behandling med colchicin. Ved blodprøverne
kontrolleres bl.a. funktionen af din lever og nyrer.

Tilskud
Der er generelt tilskud til behandlingen.
Yderligere spørgsmål?
Er du i tvivl eller har yderligere spørgsmål, er
Du altid velkommen til at kontakte dit
behandlingssted.
Derudover henviser vi til indlægssedlen i pakken
med medicin.

Side 2 af 2
Version: 1, dato: 10.12.2018

