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HorStem (arklių virkštelės mezenchiminės kamieninės 
ląstelės) 
HorStem ir jo registracijos ES motyvų apžvalga 

Kas yra HorStem ir kam jis naudojamas? 

HorStem – tai veterinarinis vaistas, kuriuo mažinamas arklių raišumas, susijęs su lengvos formos ar 
vidutinio sunkumo degeneracine sąnarių liga (osteoartritu). Jo sudėtyje yra veikliosios medžiagos 
arklių virkštelės mezenchiminių kamieninių ląstelių. Tai kamieninės ląstelės, paimtos iš arklių donorų 
virkštelės gimus kumeliukui ir auginamos laboratorijoje, kad padidėtų jų skaičius. Iš kamieninių ląstelių 
išsivysto kitų rūšių ląstelės. 

Kaip naudoti HorStem? 

Vaisto galima įsigyti tik pateikus receptą. HorStem vienkartinę injekciją į pažeistą sąnarį atlieka tik 
veterinarijos gydytojas. 

Daugiau informacijos apie HorStem naudojimą rasite informaciniame lapelyje arba kreipkitės į 
veterinarijos gydytoją ar vaistininką. 

Kaip veikia HorStem? 

Nėra žinoma, kaip HorStem tiksliai veikia osteoartritu sergančių arklių organizme. Mezenchiminės 
kamieninės ląstelės gali turėti poveikį imuninei sistemai, priešuždegiminį poveikį ir audinių regeneraciją 
skatinančių savybių. Manoma, kad šios savybės turi įtakos HorStem veikimui. 

Kokia HorStem nauda nustatyta tyrimuose? 

Atliekant lauko tyrimą stebėti lengvu arba vidutinio sunkumo osteoartritu sergantys arkliai. 16 arklių į 
pažeistą sąnarį sušvirkšta HorStem injekcija, o 17 arklių – placebo (vaisto be veikliosios medžiagos). 
Arklių būklė buvo įvertinta 14-ą, 35-ą ir 63-ią tyrimo dieną. Gydymo veiksmingumo rodiklis buvo 
raišumo sumažėjimas iki 1 laipsnio ar daugiau, remiantis patvirtinta arklių raišumo matavimo skale 
(skalė nuo 0 iki 5, kur 0 – raišumo nėra, o 5 – labai stiprus raišumas). Dvylika HorStem injekciją 
gavusių arklių (75 proc.) buvo pasveikę 63-ią gydymo dieną, palyginti su 4 arkliais (25 proc.) 
kontrolinėje grupėje. 
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Kokia rizika siejama su HorStem naudojimu? 

Dažniausi HorStem šalutiniai reiškiniai (galintys pasireikšti daugiau kaip 1 arkliui iš 10) yra 
trumpalaikis sinovitas (sąnarių gleivinės uždegimas) su sunkiu raišumu, sąnario efuzija (padidėjęs 
skysčio sąnaryje kiekis) ir skausmas palpuojant praėjus 24 valandoms po injekcijos. Žymus 
pagerėjimas pasireiškia per kitas 48 valandas, o visiška remisija pasiekiama per dvi savaites. Sunkaus 
uždegimo atveju gali prireikti gydymo nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo (NVNU). 

Išsamų visų šalutinio poveikio reiškinių ir apribojimų sąrašą galima rasti informaciniame lapelyje. 

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu 
kontaktuojantis asmuo? 

Panaudojus vaistą, reikia nusiplauti rankas. 

Reikia vengti atsitiktinio vaisto įsišvirkštimo. Atsitiktinai susišvirkštus, reikia nedelsiant kreiptis į 
gydytoją ir parodyti jam šio vaisto informacinį lapelį arba etiketę. 

Kokia yra išlauka gyvūnams, kurie skirti žmonių maistui? 

Išlauka – tai laikas, kurį, panaudojus vaistą gyvūnui, jo negalima skersti ir jo mėsos vartoti žmonių 
maistui. 

Išlauka HorStem gydytų arklių mėsai yra nulis parų, o tai reiškia, kad jų produktus galima vartoti iš 
karto. 

Kodėl HorStem buvo patvirtintas ES? 

Europos vaistų agentūra nusprendė, kad HorStem nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir jis gali būti 
registruotas vartoti ES. 

Kita informacija apie HorStem 

Visoje ES galiojantis HorStem registracijos pažymėjimas suteiktas2019-06-19. 

Daugiau informacijos apie HorStem rasite Agentūros tinklalapyje adresu: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/horstem. 

Ši apžvalga paskutinį kartą atnaujinta 2019 m. vasario mėn. 
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