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Arti-Cell Forte (chondrogeen geïnduceerde equine 
allogene mesenchymale stamcellen uit perifeer bloed) 
Een overzicht van Arti-Cell Forte en de reden(en) van toelating in de EU 

Wat is Arti-Cell Forte en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Arti-Cell Forte is een diergeneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van lichte tot matige 
kreupelheid die verband houdt met niet-infectieuze gewrichtsontsteking bij paarden. Het bevat 
stamcellen die afkomstig zijn van paardenbloed. Stamcellen kunnen zich ontwikkelen tot andere 
soorten cellen. De stamcellen in het werkzame bestanddeel (mesenchymale stamcellen) worden zo 
behandeld dat ze zich ontwikkelen tot kraakbeencellen. 

Hoe wordt Arti-Cell Forte gebruikt? 

Het geneesmiddel is beschikbaar in de vorm van een injectie en is uitsluitend op doktersvoorschrift 
verkrijgbaar. Het bestaat uit twee flacons die bevroren worden geleverd: één flacon bevat het 
werkzame bestanddeel en een tweede flacon bevat equine allogeen plasma (EAP), het vloeibare deel 
van bloed. Om het middel gereed te maken voor injectie wordt de inhoud van beide flacons na 
ontdooiing gemengd en vervolgens uitsluitend door een dierenarts rechtstreeks in het aangedane 
gewricht geïnjecteerd. 

Raadpleeg de bijsluiter of neem contact op met uw dierenarts of apotheker voor meer informatie over 
het gebruik van Arti-Cell Forte. 

Hoe werkt Arti-Cell Forte? 

Dit middel bevat chondrogeen geïnduceerde equine mesenchymale stamcellen en EAP. De stamcellen 
zijn bereid uit bloed van donorpaarden en in het laboratorium gekweekt om het aantal stamcellen te 
verhogen; ze worden zo behandeld dat ze zich ontwikkelen tot kraakbeencellen die helpen om het 
kraakbeen te beschermen. De toevoeging van het EAP aan de stamcellen na het ontdooien en vlak 
vóór de toediening van het geneesmiddel verhoogt de levensvatbaarheid van de stamcellen. 

Welke voordelen bleek Arti-Cell Forte tijdens studies te hebben? 

In een veldonderzoek met paarden die 2 tot 6 maanden aan kreupelheid leden, werden 50 paarden 
behandeld met Arti-Cell Forte en ontvingen 25 paarden een placebo (injectie van een zoutoplossing) in 
één kogelgewricht. Alle paarden ontvingen intraveneuze ketoprofen, een geneesmiddel om pijn en 
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ontsteking te verlichten, op het moment van de behandeling. Zes weken na behandeling had 68% van 
de paarden die met Arti-Cell Forte was behandeld een kreupelheidsscore die 2 of 3 niveaus verlaagd 
was, terwijl dit voor geen van de paarden in de controlegroep gold. De verbetering van de kreupelheid 
werd relevant geacht en de positieve effecten hielden aan gedurende een periode van één jaar. 

Welke risico’s houdt het gebruik van Arti-Cell Forte in? 

De meest voorkomende bijwerkingen van Arti-Cel Forte (die kunnen optreden bij meer dan 1 op de 10 
paarden) zijn een lichte toename van de kreupelheid en reacties op de injectieplaats zoals zwelling en 
een lichte stijging van de temperatuur op de injectieplaats. De bijwerkingen werden waargenomen in 
de eerste week na gebruik van het geneesmiddel. 

Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen door degene die het 
geneesmiddel toedient of met het dier in contact komt? 

De flacons met equine mesenchymale stamcellen en equine allogeen plasma kunnen bevroren of in 
houders met vloeibare stikstof worden bewaard en vervoerd. Houders met vloeibare stikstof mogen 
uitsluitend door geoefend personeel worden gehanteerd. Vloeibare stikstof dient te worden gehanteerd 
in een goed geventileerde ruimte. Wanneer de flacons uit de patroon met vloeibare stikstof worden 
gehaald, moeten beschermingsmiddelen bestaande uit handschoenen, lange mouwen en een 
gelaatsmasker of beschermende bril worden gedragen. 

In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter 
of het etiket te worden getoond. Accidentele zelfinjectie kan pijn, lokale ontstekingsreacties en zwelling 
op de injectieplaats veroorzaken die enkele weken kan aanhouden en mogelijk koorts veroorzaakt. 

Hoe lang is de wachttijd voor voedselproducerende dieren? 

De wachttijd is de tijd tussen de toediening van een geneesmiddel en het moment dat een dier kan 
worden geslacht en het vlees kan worden gebruikt voor menselijke consumptie. 

De wachttijd voor vlees van met Arti-Cell Forte behandelde paarden bedraagt ‘nul’ dagen, hetgeen 
betekent dat er geen verplichte wachttijd is. 

Waarom is Arti-Cell Forte in de EU toegelaten? 

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft geconcludeerd dat de voordelen van Arti-Cell Forte groter 
zijn dan de risico’s en dat dit middel geregistreerd kan worden voor gebruik in de EU. 

Overige informatie over Arti-Cell Forte 

Arti-Cell Forte heeft op 29 maart 2019 een in de hele EU geldige vergunning voor het in de handel 
brengen gekregen. 

Meer informatie over Arti-Cell Forte is te vinden op de website van het Europees 
Geneesmiddelenbureau: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public 
assessment reports. 

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in juni 2018. 
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