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HorStem (мезенхимни стволови клетки от конска пъпна 
връв) 
Преглед на HorStem и причините за лицензирането му в ЕС 

Какво представлява HorStem и за какво се използва? 

HorStem е ветеринарномедицински продукт, който се използва за лечение на окуцяване, 
свързано с лека до умерена степен на дегенеративна ставна болест (остеоартрит) при коне. 
Съдържа активната субстанция мезенхимни стволови клетки от конска пъпна връв. Това са 
стволови клетки, взети от пъпната връв на коне донори при раждане на жребче, които са 
отгледани в лабораторни условия, за да се увеличи техният брой. От стволовите клетки могат да 
се развият други видове клетки. 

Как се използва HorStem? 

Ветеринарномедицинският продукт се отпуска по лекарско предписание. HorStem се прилага само 
от ветеринарен лекар като еднократна инжекция в засегнатата става. 

За практическа информация относно употребата на HorStem прочетете листовката или попитайте 
своя ветеринарен лекар или фармацевт. 

Как действа HorStem? 

Действието на HorStem при коне с остеоартрит не е съвсем изяснено. Мезенхимните стволови 
клетки влияят на имунната система и имат противовъзпалително действие, а също могат да 
възстановяват тъкани. Очаква се тези свойства да играят роля при действието на HorStem. 

Какви ползи от HorStem са установени в проучванията? 

В полево проучване при коне с лек до умерен остеоартрит 16 коне са получили инжекция с 
HorStem в засегнатата става, а 17 са получили плацебо (сляпа) инжекция. Конете са прегледани 
на ден 14, 35 и 63. За успешно лечение се счита намаляване на окуцяването до степен от 1 или 
по-малко, като се използва приетата скàла за измерване на куцането при еднокопитните (скàла 
от 0 до 5, където 0 е липса на окуцяване, а 5 е тежко окуцяване). Успех се наблюдава при 
дванадесет от лекуваните с HorStem коне (ниво на успеваемост 75 %) на ден 63, сравнено със 
само 4 от контролната група (процент на успеваемост 25 %). 
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Какви са рисковете, свързани с HorStem? 

Най-честите неблагоприятни реакции при HorStem (които е възможно да засегнат повече от 1 на 
10 животни) са краткотраен синовит (възпаление на ставната лигавица) с тежко куцане, ставен 
излив (задържане на течност в ставата) и палпаторна болка 24 часа след поставяне на 
инжекцията. Съществено подобрение се наблюдава в следващите 48 часа, а пълно разсейване — 
през следващите две седмици. В случай на тежко възпаление е възможно да се наложи прилагане 
на симптоматично лечение с нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС). 

За пълния списък на неблагоприятните реакции и ограниченията вижте листовката. 

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага 
ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното? 

Ръцете трябва да се измиват след работа с продукта. 

Трябва да се обърне специално внимание, за да се избегне случайно самоинжектиране. При 
случайно самоинжектиране незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се 
предостави листовката за употреба или етикетът на продукта. 

Какъв е карентният срок при животни, отглеждани за производство на 
храни? 

Карентният срок е необходимият период след прилагането на ветеринарномедицинския продукт, 
преди животното да бъде допуснато за клане и месото му да бъде използвано за консумация от 
хора. 

Карентният срок за месо от коне, третирани с HorStem, е „нула“ дни, което означава, че не е 
необходим период на изчакване. 

Защо HorStem е лицензиран в ЕС? 

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на HorStem са по-големи от 
рисковете и препоръча HorStem да бъде лицензиран за употреба в ЕС. 

Допълнителна информация за HorStem: 

На 19/06/2019 Европейската комисия издава лиценз за употреба на HorStem, валиден в 
Европейския съюз. 

Допълнителна информация за HorStem може да се намери на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/horstem. 

Дата на последно актуализиране на текста: 02-2019. 
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