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HorStem (αρχέγονα μεσεγχυματικά κύτταρα ομφάλιου 
λώρου ιπποειδών) 
Ανασκόπηση του HorStem και αιτιολογικό έγκρισης στην ΕΕ 

Τι είναι το HorStem και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται; 

To HorStem είναι κτηνιατρικό φάρμακο το οποίο χορηγείται για τη θεραπεία της χωλότητας που 
συνδέεται με ήπια έως μέτρια εκφυλιστική αρθροπάθεια (οστεοαρθρίτιδα) σε άλογα. Περιέχει τη 
δραστική ουσία αρχέγονα μεσεγχυματικά κύτταρα ομφάλιου λώρου ιπποειδών. Πρόκειται για αρχέγονα 
κύτταρα τα οποία συλλέγονται από τον ομφάλιο λώρο αλόγων-δοτών κατά τη γέννηση πουλαριών και 
στη συνέχεια αναπτύσσονται εντός εργαστηρίου για να αυξηθούν σε αριθμό. Τα αρχέγονα κύτταρα 
μπορούν να εξελιχθούν σε διαφορετικούς τύπους κυττάρων. 

Πώς χρησιμοποιείται το HorStem; 

Το φάρμακο χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή. Το HorStem χορηγείται αποκλειστικά από κτηνίατρο 
ως εφάπαξ έγχυση στην προσβεβλημένη άρθρωση. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του HorStem, συμβουλευθείτε το φύλλο οδηγιών 
χρήσης ή επικοινωνήστε με τον κτηνίατρο ή τον φαρμακοποιό σας. 

Πώς δρα το HorStem; 

Ο τρόπος δράσης του HorStem σε άλογα με οστεοαρθρίτιδα δεν είναι σαφής. Τα αρχέγονα 
μεσεγχυματικά κύτταρα μπορούν να ασκήσουν επίδραση στο ανοσοποιητικό σύστημα, να έχουν 
αντιφλεγμονώδη δράση και να διαθέτουν ιδιότητες αναγέννησης των ιστών. Οι ιδιότητες αυτές 
αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίδραση του HorStem. 

Ποιο είναι το όφελος του HorStem σύμφωνα με τις μελέτες; 

Στη μελέτη πεδίου που πραγματοποιήθηκε σε άλογα με ήπια έως μέτρια οστεοαρθρίτιδα, σε 16 άλογα 
χορηγήθηκε έγχυση HorStem στην προσβεβλημένη άρθρωση και σε 17 άλογα χορηγήθηκε εικονική 
έγχυση. Τα άλογα εξετάστηκαν τις ημέρες 14, 35 και 63. Η επιτυχία της θεραπείας μετρήθηκε με βάση 
τη μείωση που παρατηρήθηκε στη βαθμολογία χωλότητας (από 1 βαθμό και κάτω) χρησιμοποιώντας 
αποδεκτή κλίμακα χωλότητας (κλίμακα από 0 έως 5, όπου το 0 αντιστοιχεί σε απουσία χωλότητας και το 
5 σε σοβαρή χωλότητα). Δώδεκα άλογα στα οποία χορηγήθηκε HorStem θεραπεύτηκαν επιτυχώς 
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(ποσοστό επιτυχίας 75%) την ημέρα 63 σε σύγκριση με 4 μόνο άλογα στην ομάδα ελέγχου (ποσοστό 
επιτυχίας 25%). 

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το HorStem; 

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες του HorStem (ενδέχεται να εμφανιστούν σε περισσότερα από 1 
στα 10 άλογα) είναι παροδική υμενίτιδα (φλεγμονή του υμένα της άρθρωσης) η οποία συνοδεύεται από 
σοβαρή χωλότητα, εξίδρωση άρθρωσης (αυξημένη ποσότητα υγρού στην άρθρωση) και πόνο κατά την 
ψηλάφηση 24 ώρες μετά τη χορήγηση της έγχυσης. Σημαντική βελτίωση παρατηρείται κατά τις 
επόμενες 48 ώρες, ενώ η πλήρης ύφεση επέρχεται τις επόμενες δύο εβδομάδες. Σε περίπτωση σοβαρής 
φλεγμονής, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η χορήγηση αντιφλεγμονώδους θεραπείας (ΜΣΑΦ). 

Ο πλήρης κατάλογος των ανεπιθύμητων ενεργειών και των περιορισμών περιλαμβάνεται στο φύλλο 
οδηγιών χρήσης. 

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το 
φάρμακο ή έρχεται σε επαφή με το ζώο; 

Μετά τη χορήγηση του φαρμάκου συνιστάται το πλύσιμο των χεριών. 

Πρέπει να δίνεται προσοχή για την αποφυγή τυχαίας αυτοένεσης. Σε περίπτωση τυχαίας αυτοένεσης, 
αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή επιδεικνύοντας στον γιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την 
ετικέτα του φαρμάκου. 

Ποια είναι η περίοδος αναμονής στα ζώα παραγωγής τροφίμων; 

Η περίοδος αναμονής είναι ο χρόνος που πρέπει να μεσολαβήσει από τη χορήγηση του φαρμάκου έως 
τη σφαγή του ζώου και τη χρήση του κρέατός του για κατανάλωση από τον άνθρωπο. 

Η περίοδος αναμονής για το κρέας από άλογα στα οποία έχει χορηγηθεί HorStem είναι «μηδέν» ημέρες, 
που σημαίνει ότι δεν υπάρχει υποχρεωτικός χρόνος αναμονής. 

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το HorStem στην ΕΕ; 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έκρινε ότι τα οφέλη του HorStem υπερτερούν των κινδύνων που 
συνδέονται με αυτό και εισηγήθηκε την έγκριση της χρήσης του εν λόγω φαρμάκου στην ΕΕ. 

Λοιπές πληροφορίες για το HorStem 

Την/Στις 19/06/2019 χορηγήθηκε στο HorStem έλαβε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη 
την ΕΕ. 

Περισσότερες πληροφορίες για το HorStem διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού, στη 
διεύθυνση: ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/horstem. 

Τελευταία ενημέρωση της περίληψης: Φεβρουάριος 2019. 
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