Behandling med colchicin (Colrefuz)
Du skal behandles med lægemidlet colchicin.
Colchicin er et lægemiddel, der bruges til symptombehandling af urinsyregigt og enkelte andre gigtsygdomme, hvor det hæmmer betændelsesreaktioner i
leddene.
Lægemidlet bruges både ved anfald af urinsyregigt
og til at forebygge anfald. Fx er det effektivt til at forebygge anfald under de første måneders behandling
med urinsyre-sænkende medicin (allopurinol).

Hvis du får anfald på trods af forebyggende behandling, kan anfaldet behandles som beskrevet ovenfor.
Er du over 70 år, eller har du nedsat lever- eller nyrefunktion, vil lægen foreskrive en lavere dosis.

BIVIRKNINGER
Bivirkninger ved akut anfaldsbehandling


Mavegener. Du kan opleve mavegener med
kvalme, opkastninger, mavesmerter, mavekramper og diarré. De fleste vil opleve gener fra maven. For nogle patienter betyder det, at de må acceptere, at mavegenerne er en nødvendig del af
at få behandlet anfaldet af urinsyregigt. Får du opkastning eller meget kraftig diarré kan det være
nødvendigt at afbryde behandlingen.



Knoglemarv. Knoglemarvspåvirkning ses meget
sjældent.

Lægemidlet nedsætter ikke indholdet af urinsyre i
blodet og behandler dermed ikke den grundliggende
sygdom.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN
Colchicin virker ved at hæmme betændelsesreaktionen (inflammationen) i leddene. Betændelsesreaktionen er det, du mærker som smerter, varme, rødme,
hævelse og stivhed.

Bivirkninger ved forebyggende behandling


SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Mavegener. Du kan opleve at få diarré (sker for
40 %). Dette kræver ofte blot en reduktion af dosis
og ikke ophør af behandlingen.



Colchicin er tabletter og skal synkes hele. Du skal
aftale dosis med din læge.

Muskelsvækkelse. I sjældne tilfælde er set forbigående muskelsvækkelse og øget indhold i blodet
af muskelenzymer.



Hårtab og knoglemarv. Hårtab og påvirkning af
knoglemarven er set, men er yderst sjælden.

Ved akut anfaldsbehandling
Begynd behandlingen snarest muligt efter anfaldets
start. Startdosis er typisk 0,5 mg hver 2. time, dog
højst 4 gange dagligt, indtil anfaldet aftager tydeligt.
Typisk vil behandlingen vare i 3-4 dage.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Ved forebyggende behandling
Colchicin bruges under de første måneders behandling med urinsyre-sænkende medicin (fx allopurinol).
Dosis er normalt 0.5 mg 2 gange dagligt. Behandlingen varer typisk 3-6 måneder.

Gør opmærksom på medicinforbrug
Det er altid vigtigt, at du informerer lægen om alle de
lægemidler, du tager, så lægen kan tage højde for
det. Ved samtidig behandling med følgende præparater er set flere bivirkninger på grund af nedsat udskillelse af colchicin:


Antibiotika (erythromycin).
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Kolesterolsænker (simvastatin)



Immunhæmmer (ciclosporin)

Tag ikke colchicin, hvis du er gravid eller ammer
Colchicin må ikke bruges af gravide, da der ikke findes nok viden om, hvorvidt det kan skade barnet.
Ligeledes ved vi ikke nok om, hvorvidt colchicin udskilles i modermælk.
Begræns indtagelse af alkohol
Når du har urinsyregigt, bør du begrænse din indtagelse af alkohol. Det skyldes dog hensyn til urinsyregigten - ikke til colchicin.

KONTROL
Får du anfaldsforebyggende behandling, skal du have
taget en kontrol-blodprøve cirka hver 3. måned. Her
kontroller vi røde og hvide blodceller samt din nyrefunktion.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os. Vil du vide mere om urinsyregigt, kan du eventuelt
læse mere på patienthåndbogen.dk.

FORNYELSE AF RECEPT
Skal du have fornyet din recept på lægemidlet, så
kontakt gigtsygeplejersken.

Kontakt
Mandag – fredag 8.00-15.00
Reumatologisk Afdeling
Tlf. 97 64 09 90
Gigtsygeplejersken
97 64 09 79
97 64 09 84
97 64 09 85
97 64 09 86
97 64 25 83
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