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HorStem (hobuse nabaväädi mesenhümaalsed tüvirakud) 
Ravimi HorStem ülevaade ja Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Mis on Horstem ja milleks seda kasutatakse? 

HorStem on veterinaarravim, mida kasutatakse kergest kuni mõõdukast degeneratiivsest 
liigesehaigusest (osteoartriidist) põhjustatud lonkamise raviks hobustel. Ravim sisaldab toimeainena 
hobuse nabaväädi mesenhümaalseid tüvirakke. Need tüvirakud eraldatakse doonorhobuste 
nabaväädist pärast varsa sündi ja neid kasvatatakse laboris, et suurendada rakkude arvu. 
Tüvirakkudest arenevad muud tüüpi rakud. 

Kuidas HorStemi kasutatakse? 

HorStem on retseptiravim. HorStemi manustab veterinaararst ühe süstena haigestunud liigesse. 

Kui vajate HorStemiga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte või pöörduge oma 
veterinaararsti või apteekri poole. 

Kuidas HorStem toimib? 

Ei ole täpselt teada, kuidas HorStem toimib osteoartriidiga hobuse organismis. Mesenhümaalsed 
tüvirakud võivad mõjutada immuunsüsteemi ning neil võib olla põletikuvastaseid toimeid ja 
koeregeneratiivseid omadusi. Eeldatakse, et HorStemi toime on seotud nende omadustega. 

Milles seisneb uuringute põhjal HorStemi kasulikkus? 

Väliuuringus, milles uuriti kerge kuni mõõduka osteoartriidiga hobuseid, manustati 16 hobusele 
haigesse liigesesse ühe süstena HorStemi ja 17 hobusele platseebot (näiv ravim). Hobuseid uuriti 14, 
35 ja 63 päeval. Ravi peeti edukaks, kui lonkamine vähenes raskusastmeni 1 või alla selle. Hobuste 
lonkamise mõõtmiseks kasutati aktsepteeritavat skaalat (skaala 0–5, kus 0 tähendab lonkamise 
puudumist ja 5 tugevat lonkamist). HorStemiga ravitud hobuste seas oli 12 hobust, kelle ravi oli 
63. päeval edukas (ravi edukus 75%), kontrollrühmas oli paranenuid ainult 4 (ravi edukus 25%). 

Mis riskid HorStemiga kaasnevad? 

HorStemi kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda enam kui 1 hobusel 10st) on lühiajaline 
sünoviit (sünoviaalmembraani põletik) koos raske lonkamisega, liigeseefusioon (liigesevedeliku koguse 
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suurenemine) ja valu palpeerimisel 24 tundi pärast süstimist. Järgmise 48 tunni jooksul paranevad 
sümptomid oluliselt ning lahenevad järgmise 2 nädala jooksul täielikult. Raske põletiku korral võib olla 
vaja kasutada ravi mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega (NSAID). 

Kõrvalnähtude ja piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga 
kokku puutuv inimene? 

Pärast ravimi käsitsemist tuleb pesta käsi. 

Hoolikalt tuleb vältida juhuslikku enesesüstimist. Juhusliku enesesüstimise korral tuleb pöörduda kohe 
arsti poole ja näidata talle pakendi infolehte või etiketti. 

Kui pikk on keeluaeg toiduloomadel? 

Keeluaeg on alates ravimi manustamisest arvestatav aeg, mille jooksul ei tohi looma tappa ega tema 
liha inimtoiduks tarvitada. 

HorStemiga ravitud hobuste liha keeluaeg on 0 päeva, mis tähendab, et keeluaega ei ole. 

HorStemi Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Euroopa Ravimiamet otsustas, et HorStemi kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja et 
ravimi kasutamise saab ELis heaks kiita. 

Muu teave HorStemi kohta 

HorStemi müügiluba, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, anti 19/06/2019. 

Lisateave HorStemi kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/horstem. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 02-2019. 
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