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HorStem (mesenkymale navlestrengsstamceller fra heste) 
En oversigt over HorStem, og hvorfor det er godkendt i EU 

Hvad er HorStem, og hvad anvendes det til? 

HorStem er et lægemiddel til dyr til behandling af halthed i forbindelse med let til moderat degenerativ 
ledsygdom (slidgigt) hos heste. Det indeholder det aktive stof mesenkymale navlestrengsstamceller fra 
heste. Dette er stamceller, der tages fra navlestrengen hos donorheste, når et føl fødes, og som 
dyrkes i et laboratorie for at øges i antal. Stamceller kan udvikle sig til andre celletyper. 

Hvordan anvendes HorStem? 

Lægemidlet udleveres kun efter recept. HorStem gives kun af dyrlægen som en enkelt injektion i det 
berørte led. 

Hvis du ønsker flere oplysninger om anvendelsen af HorStem, kan du læse indlægssedlen eller 
kontakte din dyrlæge eller dit apotek. 

Hvordan virker HorStem? 

Det er uklart, præcis hvordan HorStem virker hos heste med slidgigt. Mesenkymale stamceller kan 
indvirke på immunsystemet og have antiinflammatorisk effekt samt vævsregenerative egenskaber. 
Disse egenskaber forventes at spille en rolle i forbindelse med virkningen af HorStem. 

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved HorStem? 

I et feltstudie af heste med let til moderat slidgigt fik 16 heste en injektion af HorStem i det berørte 
led, og 17 heste fik en placeboinjektion (uvirksom injektion). Hestene blev undersøgt på dag 14, 35 og 
63. Kriteriet for virkning var en mindskelse af haltheden til grad 1 eller derunder. Til måling heraf blev 
anvendt en godkendt skala for halthed hos heste (skala fra 0 til 5, hvor 0 er ingen halthed, og 5 er 
svær halthed). Hos tolv heste var behandlingen med HorStem vellykket (75 %) på dag 63 til 
sammenligning med kun 4 i kontrolgruppen (25 %). 

Hvilke risici er der forbundet med HorStem? 

Den hyppigste bivirkning ved HorStem (som kan optræde hos mere end 1 ud af 10 heste) er kortvarig 
synovitis (betændelse i ledhinden) med svær halten, effusion i leddet (øget væskeansamling i leddet) 
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og smerter ved palpering 24 timer efter injektionen. Der sker en væsentlig bedring i de efterfølgende 
48 timer, og bivirkningerne svinder fuldstændig i de efterfølgende to uger. Ved svær inflammation kan 
behandling med et antiinflammatorisk lægemiddel (NSAID) være nødvendig. 

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger fremgår af indlægssedlen. 

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller 
kommer i berøring med dyret? 

Der bør vaskes hænder efter håndtering af lægemidlet. 

Der bør udvises forsigtighed for at undgå utilsigtet selvinjektion. Ved utilsigtet selvinjektion bør der 
straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten skal vises til lægen. 

Hvad er tilbageholdelsestiden for levnedsmiddelproducerende dyr? 

Tilbageholdelsestiden er den tid, der skal gå efter administration af et lægemiddel, før et dyr kan 
slagtes og kødet kan anvendes til menneskeligt konsum. 

Tilbageholdelsestiden for kød fra heste, der behandles med HorStems, er "nul" dage, hvilket vil sige, at 
der ikke er nogen påkrævet ventetid. 

Hvorfor blev HorStem godkendt i EU? 

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved HorStem opvejer risiciene, og at 
det kan godkendes til anvendelse i EU. 

Andre oplysninger om HorStem 

HorStem fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 19/06/2019. 

Yderligere information om HorStem findes på agenturets websted under: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/horstem. 

Denne oversigt blev sidst ajourført i februar 2019. 
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