
 

 
Official address  Domenico Scarlattilaan 6  ●  1083 HS Amsterdam  ●  The Netherlands 

An agency of the European Union     

Address for visits and deliveries  Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us  
Send us a question  Go to www.ema.europa.eu/contact  Telephone +31 (0)88 781 6000 
 

 
© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 

EMA/336327/2019 
EMEA/V/C/004265 

HorStem (ló köldökzsinórból származó mezenchimális 
őssejtek) 
A HorStem-re vonatkozó áttekintés és az EU-ban való engedélyezésének 
indoklása 

Milyen típusú készítmény a HorStem és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

A HorStem egy állatgyógyászati készítmény, amelyet az enyhe vagy közepesen súlyos fokú 
degeneratív ízületi betegséggel (oszteoartritisz) járó sántaság kezelésére alkalmaznak lovaknál. A 
készítmény hatóanyagként ló köldökzsinórból származó mezenchimális őssejteket tartalmaz, melyeket 
ellés után a donorlovak köldökzsinórjából vesznek, majd számuk gyarapításához laboratóriumban 
tenyésztenek. Az őssejtek képesek más típusú sejtekké alakulni. 

Hogyan kell alkalmazni a HorStem-et? 

A készítmény csak receptre kapható. A HorStem-et kizárólag állatorvos adhatja be, egyetlen 
injekcióban az érintett ízületbe. 

Amennyiben a HorStem alkalmazásával kapcsolatban további információra van szüksége, olvassa el a 
használati utasítást, illetve forduljon állatorvosához vagy gyógyszerészéhez. 

Hogyan fejti ki hatását a HorStem? 

Nem teljesen világos, hogy a HorStem miként fejti ki hatását az oszteoartritiszben szenvedő lovaknál. 
A mezenchimális őssejtek hatással lehetnek az immunrendszerre, valamint gyulladásgátló hatással, 
illetve szövetregeneráló tulajdonságokkal is rendelkezhetnek. Ezek a tulajdonságok várhatóan 
hozzájárulnak a HorStem hatásosságához. 

Milyen előnyei voltak a HorStem alkalmazásának a vizsgálatok során? 

Egy, enyhe vagy közepesen súlyos oszteoartritiszben szenvedő lovakkal végzett terepvizsgálat során 
16 ló kapott HorStem injekciót az érintett ízületbe, 17 ló pedig placebo (hatóanyag nélküli) injekciót 
kapott. A lovakat a 14., a 35. és a 63. napon vizsgálták. A kezelés hatásosságának fokmérője azon 
lovak aránya volt, amelyek esetében a sántaság mértéke a lovak sántasági skáláján (0-5-ig terjedő 
skála, amelyen a 0 a nagyon enyhe, az 5 pedig az igen súlyos sántaságot jelöli) legfeljebb 1-es 
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fokozatúra csökkent. A 63. napon vizsgálva 12 ló HorStem-mel végzett kezelése bizonyult hatásosnak 
(hatásossági arány: 75%), míg a kontrollcsoportban mindössze 4 ló esetében volt így (hatásossági 
arány: 25%) 

Milyen kockázatokkal jár a HorStem alkalmazása? 

A HorStem leggyakoribb mellékhatásai (10 ló közül több mint 1-nél jelentkezhet) a súlyos fokozatú 
sántasággal járó, rövid ideig tartó szinovitisz (ínhüvelygyulladás), ízületi folyadékgyülem (folyadék 
felszaporodása az ízületben), és tapintáskor jelentkező fájdalom az injekció beadását követő 24 
órában. A következő 48 órában jelentős javulás volt tapasztalható, majd a következő két hét során 
teljes gyógyulás következett be. Súlyos gyulladás esetén nem-szteroid gyulladáscsökkentő szerekkel 
(NSAID) végzett kezelésre is szükség lehet. 

A mellékhatások és korlátozások teljes felsorolása a használati utasításban található. 

Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó vagy az állattal 
kapcsolatba kerülő személyre? 

A készítmény alkalmazása után kezet kell mosni. 

Gondossággal kell eljárni a véletlen öninjekciózás elkerülése érdekében. Véletlen öninjekciózás esetén 
haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását vagy címkéjét. 

Milyen hosszú az élelmezés-egészségügyi várakozási idő az 
élelmiszertermelő állatoknál? 

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő azt az időszakot jelenti, amelynek el kell telnie a készítmény 
alkalmazása után, mielőtt az állatot levághatják és húsát emberi fogyasztásra felhasználhatják. 

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő HorStem-mel kezelt lovak által termelt hús esetén „nulla 
nap”, ami azt jelenti, hogy nincsen kötelező várakozási idő. 

Miért engedélyezték a HorStem forgalomba hozatalát az EU-ban? 

Az Európai Gyógyszerügynökség megállapította, hogy a HorStem alkalmazásának előnyei meghaladják 
annak kockázatát, ezért alkalmazása az EU-ban engedélyezhető. 

A HorStem-mel kapcsolatos egyéb információ 

2019-06-19-án/-én a HorStem az Európai Unió egész területére érvényes forgalombahozatali 
engedélyt kapott. 

A HorStem-re vonatkozó további információ az Ügynökség weboldalán található: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/horstem. 

Az áttekintés utolsó aktualizálása: 02-2019. 
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