
 

Statines + colchicine 8907 
CK = creatinekinase 
 
Onderbouwend Stof Effect Code 

Justiniano M.  
J Clin Reumatol 
2007;13:266-8. 

simvastatine + 
colchicine 

rabdomyolyse, 3 weken na start colchicine 0.6 mg 
2dd en 1 week na dosisverdubbeling simvastatine bij 
vrouw (61) met lichte nierinsufficiëntie en jicht op 
simvastatine (40 mg/dag, 2 weken na start colchicine 
verhoogd naar 80 mg/dag). CK sterk verhoogd: 6800 
E/l.  
Na staken beide middelen geleidelijk herstel. Herstart 
simvastatine 80 mg/dag zonder problemen. 

1E 

Baker SK.  
Muscle Nerve 2004;30:799-
802.  
 

simvastatine + 
colchicine 

rabdomyolyse 8 dagen na start colchicine (start 0.6 
mg/dag, na 4 dagen 1.2 mg/dag) bij man (79) op 
simvastatine 40 mg/dag met arteriële en pulmonale 
hypertensie, lichte nierinsufficiëntie en jicht.  
CK sterk verhoogd tot 50936 E/l. De rabdomyolyse 
gaf exacerbatie nierfalen. 
Na staken colchicine geleidelijke daling 
enzymwaarden. Nierfunctie verslechterd. 

1E 

Hsu WC.  
Clin Neuropharmacol 
2002;25:266-8. 
 

simvastatine + 
colchicine 
 

proximale spierzwakte in benen, problemen met 
lopen en verhoogd CK (918 E/l) + ASAT (107µ/l), 3 
weken na start colchicine 0.5 mg 2dd bij man (70) op 
simvastatine met diabetes mellitus, chronische 
nierinsufficiëntie en jicht.  
Na staken beide middelen geleidelijke daling 
enzymwaarden en verbetering myopathie.  
→ GIC: CK, ASAT, ALAT >2.5x - 5x ULN, daarom 
code ernst C 

1C 

Tufan A.  
Ann Pharmacother 
2006;40:1466-9.  
 

atorvastatine + 
colchicine 

rabdomyolyse, acuut nierfalen en toename serum-
creatinine van 80 naar 716 µmol/l (= creatinineklaring 
van 96 naar 8 ml/min), 1 maand na start atorvastatine 
10 mg/dag bij man (45) op colchicine 1.5 mg/dag met 
nefrotisch syndroom en COPD.  
CK sterk verhoogd: 9035 E/l.  
Na staken beide middelen geleidelijke herstel. Patiënt 
wel afhankelijk van hemodialyse geworden en na 18 
dagen overleden aan septische shock t.g.v. 
pneumonie.  

1E 

Atasoyu EM. 
Ann Pharmacother 
2005;39:1368-9. 

fluvastatine + 
colchicine 
 

rabdomyolyse, acuut nierfalen en toename serum-
creatinine van 80 naar 336 µmol/l (= creatinineklaring 
van 88 naar 16 ml/min), 10 dagen na start colchicine 
1.5 mg/dag bij man (70) op fluvastatine 80 mg/dag 
met hyperlipidemie en jicht.  
Na staken beide middelen langzaam maar volledig 
herstel. Herstart fluvastatine zonder problemen. 

1E 

Alayli G.  
Ann Pharmacother 
2005;39:1358-61. 

pravastatine + 
colchicine 
 

proximale spierzwakte in benen, toename CK van 35 
naar 914 E/l en verhoogd ASAT (149 E/l) + ALAT 
(120 E/l), 20 dagen na start colchicine 1.5 mg/dag bij 
vrouw (65) op pravastatine 20 mg/dag met hartfalen, 
jicht en lichte nierfunctiestoornis.  
Na staken beide middelen geleidelijke daling 
enzymwaarden en verbetering myopathie.  
Na 12 dagen herstart colchicine zonder problemen. 
→ GIC: CK, ASAT, ALAT >2.5x - 5x ULN, daarom 
code ernst C. 

1C 

 



 
 

CTCAE 1 = B 2 = C 3 = D 4 = E 5 = F 

muscle 
weakness 

asymptomatic, 
weakness 
on physical 
exam 

symptomatic and 
interfering with 
function, 
but not 
interfering with 
ADL 

symptomatic and 
interfering with 
ADL 
 

life-threatening; 
disabling 

death 
 

CK, ALAT en 
ASAT 

>ULN – 2.5 x 
ULN 

>2.5 x ULN – 5 x 
ULN 

ULN >5 x ULN – 
10 x ULN 

>10 x ULN death 

 
Opmerkingen 
WFG 23-03-2010: rosuvastatine ook koppelen, groepseffect voor statines. 
WFG 23-06-2009 (bij interactie Colchicine + CYP3A4-remmers): controle colchicinespiegel wordt in praktijk niet 
gedaan, is geen optie. In apotheeksysteem moet colchicine op 'chronisch bewaken' worden gezet. 
 
PubMed 3-4-2014: gezocht op rosuvastatine, geen resultaat. 
 
Stockley: although this interaction is rare it is serious. All patients taking statines should be warned about the 
symptoms of myopathy. It would be prudent to reinforce this advice if they are given colchicine. 
 
SPC Lescol: geen informatie beschikbaar over kinetische interactie met colchicine, maar geïsoleerde gevallen 
van myopathie gemeld bij gelijktijdig gebruik van fluvastatine en colchicine. 
SPC’s colchicine, Crestor, Lipitor, Selektine en Zocor melden de interactie niet.  
 
Prod Info USA Colcrys (colchicine): weigh potential benefits and risks; carefully monitor patients for signs of 
muscle pain, tenderness or weakness, especially during initial therapy. 
 

Alfanum. code atorvastatine: 1E fluvastatine: 1E pravastatine: 1C simvastatine: 1E 

 rosuvastatine: --    

 

Risicogroep verminderde nierfunctie, hoge totale cumulatieve dosis colchicine  

        
 Code  Interactie Actie Datum 
Beslissing WFG 1E Ja Ja 23 maart 2010 

 


