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11. Κολχικίνη
11.1 Περιγραφή
Η Κολχικίνη είναι γνωστή για αιώνες . Προέρχεται από τους ξηρούς
σπόρους του colchicum, φυτό στην οικογένεια των Liliaceae.
Αναστέλλουν την λειτουργία και των αριθμό των λευκών αιμοπεταλίων
, και έτσι μπλοκάρουν την φλεγμονή .

11.2 Δοσολογία / Τρόποι Χορήγησης
Δίνεται από το στόμα, συνήθως μέχρι 1-1,5mg / ανά μέρα . Σε κάποιες
περιπτώσεις , ψηλότερες δόσεις ( 2 η 2,5mg / μέρα ) μπορεί να
χρειαστούν. Σπανιότερα , σε ανθεκτικές περιπτώσεις , το φάρμακό
μπορεί να δοθεί ενδοφλέβια .

11.3 Παρενέργειες
Οι περισσότερες παρενέργειες σχετίζονται με το γαστρεντερικό
σύστημα . Διάρροια , ναυτία , εμετοί και περιστασιακά κοιλιακές
κράμπες μπορεί να βελτιωθούν με μια δίαιτα που να είναι ελεύθερη από
λακτόζη.
Μετά την εξαφάνιση αυτών των ενδείξεων ,μπορεί να γίνει μια
προσπάθεια για σταδιακή αύξηση της δόσης στα αρχικά επίπεδα .
Μπορεί να υπάρξει μείωση στον αριθμό των αιμοκυττάρων , γι΄αυτό
και περιοδικοί έλεγχοι του αριθμού των αιμοκυττάρων είναι
απαραίτητοι.
Μυϊκή αδυναμία ( μυοπάθεια ) μπορεί να εντοπιστεί σε ασθενείς με
νεφρικά η και ηπατικά προβλήματα .Άμεση ανάρρωση επιτυγχάνεται με
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διακοπή του φαρμάκου.
Ακόμα μια σπάνια παρενέργεια είναι η αλλοίωση των περιφερικών
νεύρων ( νευροπάθεια ) και σε αυτές τις σπάνιες περιπτώσεις η
ανάρρωση μπορεί να είναι αργή. Μπορεί να παρατηρηθούν εξανθήματα
και αλωπεκία , περιοδικά .
Σοβαρή τοξικότητα μπορεί να παρουσιαστεί μετά από κατάποση
μεγάλης ποσότητας του φαρμάκου. Η θεραπεία μετά από τοξικότητα
από την Κολχικίνη χρειάζεται ιατρική παρέμβαση. Σταδιακή ανάρρωση
μπορεί να παρουσιαστεί αλλά κάποιες φορές η υπερβολική δόση μπορεί
να είναι θανάσιμη. Οι γονείς πρέπει να είναι σίγουροι ότι το φάρμακό
είναι μακριά από παιδιά . Η θεραπεία με Κολχικίνη για τον Μεσογειακό
Πυρετό μπορεί να συνεχιστεί καθ όλη την διάρκεια της εγκυμοσύνης
μετά από διαβούλευση με τον γυναικολόγο .

11. 4 Κύριες Ενδείξεις στις Παιδορευματολογικές Ασθένειες
Μεσογειακός Πυρετός
Αυτοάνοσες παθήσεις συμπεριλαμβανομένης της επίμονης
Περικαρδίτιδας
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