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HorStem (mezenchymální kmenové buňky z pupečníkové 
tkáně koní) 
Přehled informací o přípravku HorStem a proč byl registrován v EU 

Co je přípravek HorStem a k čemu se používá? 

HorStem je veterinární léčivý přípravek, který se používá k léčbě kulhání spojeného s mírným až 
středně závažným degenerativním onemocněním kloubů (osteoartritidou) u koní. Léčivou látkou 
v tomto přípravku jsou mezenchymální kmenové buňky z pupečníkové tkáně koní. Jedná se o kmenové 
buňky, které byly odebrány z pupečníkové tkáně dárcovských koní při narození hříběte a následně 
pěstovány v laboratoři za účelem zvýšení jejich počtu. Z kmenových buněk se mohou vyvinout různé 
typy buněk. 

Jak se přípravek HorStem používá? 

Tento veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis. Přípravek HorStem může podat pouze 
veterinární lékař, a to v jedné injekci do postiženého kloubu. 

Více informací o používání přípravku HorStem naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na 
veterinárního lékaře či lékárníka. 

Jak přípravek HorStem působí? 

Způsob působení přípravku HorStem u koní s osteoartritidou není úplně jasný. Mezenchymální 
kmenové buňky mohou mít imunomodulační i protizánětlivé účinky a schopnost regenerovat tkáně. 
Předpokládá se, že v rámci působení přípravku HorStem hrají tyto vlastnosti svoji roli. 

Jaké přínosy přípravku HorStem byly prokázány v průběhu studií? 

V terénní studii u koní s mírnou až středně závažnou osteoartritidou byl přípravek HorStem injekčně 
aplikován do postiženého kloubu 16 koním a placebo (neúčinný přípravek) 17 koním. Koně byli 
vyšetřeni 14., 35. and 63. den. Léčba byla považována za úspěšnou, pokud došlo ke snížení závažnosti 
kulhání na stupeň 1 nebo méně. K posuzování kulhání u koní se používala uznávaná škála (od 0 do 5, 
přičemž 0 znamená, že kůň nekulhá, a 5, že jeho kulhání je závažného charakteru). 63. den bylo 
úspěšně vyléčeno 12 koní ošetřených přípravkem HorStem (75% míra úspěšnosti) oproti 4 koním 
z kontrolní skupiny (25% míra úspěšnosti). 
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Jaká rizika jsou spojena s přípravkem HorStem? 

24 hodin po podání injekce jsou nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku HorStem (které mohou 
postihnout více než 1 koně z 10) krátkodobá synovitida (zánět kloubní výstelky) provázená závažným 
kulháním, kloubní výpotek (zvýšené množství tekutiny v kloubu) a bolest při pohmatu. V průběhu 
dalších 48 hodin dochází k významnému zlepšení a během následujících dvou týdnů k úplnému 
vymizení nežádoucích účinků. V případě závažného zánětu může být nezbytná léčba protizánětlivými 
přípravky (NSAID). 

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení je uveden v příbalové informaci. 

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek 
podávají nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem? 

Po manipulaci s léčivým přípravkem je třeba si umýt ruce. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby se zabránilo náhodnému sebepoškození injekčně 
aplikovaným přípravkem. Pokud k němu dojde, je třeba ihned vyhledat lékařskou pomoc a ukázat 
příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. 

Jaká je ochranná lhůta u zvířat určených k produkci potravin? 

Ochranná lhůta je časový interval po podání léčivého přípravku, který je nutno dodržet před tím, než 
může být zvíře poraženo a jeho maso použito pro lidskou spotřebu. 

Ochranná lhůta pro maso z koní léčených přípravkem HorStem je „0“ dnů („bez ochranných lhůt“), což 
znamená, že po podání tohoto léčivého přípravku není nutné odkládat jeho spotřebu. 

Na základě čeho byl přípravek HorStem registrován v EU? 

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku HorStem převyšují jeho rizika, 
a lze jej proto registrovat k použití v EU. 

Další informace o přípravku HorStem 

Přípravku HorStem bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé Evropské unii dne 19/06/2019. 

Další informace o přípravku HorStem jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/horstem. 

Tento přehled byl naposledy aktualizován v únoru 2019. 
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