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HorStem (hevosen napanuoran mesenkymaaliset 
kantasolut) 
Yleistiedot HorStem-valmisteesta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa 

Mitä HorStem on ja mihin sitä käytetään? 

HorStem on eläinlääke, jota käytetään hevosten lievään tai kohtalaiseen rappeuttavaan nivelsairauteen 
(nivelrikko) liittyvän ontumisen hoitoon. Sen vaikuttava aine on hevosen napanuoran mesenkymaaliset 
kantasolut. Ne ovat kantasoluja, jotka ovat peräisin varsoneiden hevosten napanuorasta ja jotka on 
kasvatettu laboratoriossa niiden määrän lisäämiseksi. Kantasolut voivat kehittyä muuntyyppisiksi 
soluiksi. 

Miten HorStem-valmistetta käytetään? 

Lääkevalmistetta saa ainoastaan lääkemääräyksestä. HorStem-valmistetta antaa vain eläinlääkäri, joka 
antaa sitä yksittäisenä injektiona sairaaseen niveleen. 

HorStemin käyttöä koskevaa lisätietoa saa pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä tai apteekista. 

Miten HorStem vaikuttaa? 

Ei ole täysin selvää, miten HorStem vaikuttaa hevosilla, joilla on nivelrikko. Mesenkymaaliset 
kantasolut voivat vaikuttaa immuunijärjestelmään, ja niillä voi olla tulehdusta parantavia vaikutuksia 
ja kudosta elvyttäviä ominaisuuksia. Näiden ominaisuuksien odotetaan olevan keskeisiä HorStemin 
vaikutustavassa. 

Mitä hyötyä HorStem-valmisteesta on havaittu tutkimuksissa? 

Kenttätutkimuksessa, jossa mukana olleilla hevosilla oli lievä tai keskivaikea nivelrikko, 16 hevosta sai 
HorStem-injektion sairaaseen niveleen ja 17 hevosta lumelääkeinjektion. Hevoset tutkittiin päivinä 14, 
35 ja 63. Onnistuneessa hoidossa ontuminen oli vähentynyt arvoon 1 tai alle sen eläinten ontumista 
mittaavalla hyväksytyllä asteikolla (asteikon arvot ovat 0–5; 0 tarkoittaa, ettei ontumista ole, ja 5 
tarkoittaa vaikeaa ontumista). HorStem-valmistetta saaneista hevosista 12:n hoito oli onnistunut 
(onnistumisaste 75 %) päivänä 63, kun vertailuryhmässä vastaava määrä oli vain neljä hevosta 
(onnistumisaste 25 %). 
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Mitä riskejä HorStem-valmisteeseen liittyy? 

HorStemin yleisin haittavaikutus (jota voi esiintyä useammalla kuin yhdellä hevosella kymmenestä) on 
lyhytkestoinen synoviitti (tulehdus nivelkalvolla), johon liittyy vaikeaa ontumista, niveleffuusio 
(nesteen kertymistä niveleen) ja kipu tunnusteltaessa 24 tunnin kuluttua injektiosta. Merkittävää 
paranemista havaittiin seuraavan 48 tunnin kuluessa ja täydellinen paraneminen seuraavien kahden 
viikon kuluessa. Vakavassa tulehduksessa hoito ei-steroidisilla tulehduskipulääkkeillä (NSAID) voi olla 
tarpeen. 

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista haittavaikutuksista ja rajoituksista. 

Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa 
kosketuksessa olevan henkilön on noudatettava? 

Kädet on pestävä lääkkeen antamisen jälkeen. 

Itseään injisoimista vahingossa on varottava. Jos henkilö injisoi valmistetta vahingossa itseensä, hänen 
on hakeuduttava välittömästi lääkäriin, jolle on näytettävä pakkausseloste tai myyntipakkaus. 

Mikä on varoaika ravintoa tuottavilla eläimillä? 

Varoaika tarkoittaa aikaa, joka vaaditaan lääkkeen antamisesta siihen, kun eläimen saa teurastaa ja 
sen lihan voi käyttää ihmisravinnoksi. 

HorStem-valmisteella hoidettujen hevosten varoaika on lihan osalta nolla vuorokautta, mikä tarkoittaa 
sitä, että pakollista odotusaikaa ei ole. 

Miksi HorStem on hyväksytty EU:ssa? 

Euroopan lääkevirasto katsoi, että HorStemin hyöty on sen riskejä suurempi ja että sille voidaan 
myöntää myyntilupa EU:ssa. 

Muuta tietoa HorStem-valmisteesta 

HorStem sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 19/06/2019. 

Lisää tietoa HorStem-valmisteesta on saatavissa viraston verkkosivustolla osoitteessa 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/horstem. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi helmikuussa 2019. 
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