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HorStem (zirgu nabassaites mezenhimālās cilmes šūnas) 
HorStem pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir HorStem un kāpēc tās lieto? 

HorStem ir veterinārās zāles, ko lieto, lai ārstētu klibumu saistībā ar vieglu līdz vidēji smagu 
deģeneratīvu locītavu slimību (osteoartrītu) zirgiem. Tās satur aktīvo vielu zirgu nabassaites 
mezenhimālās cilmes šūnas. Tās ir cilmes šūnas, ko iegūst no donoru zirgu nabassaites, piedzimstot 
kumeļam, un ko audzē laboratorijā, lai palielinātu to skaitu. Cilmes šūnas var attīstīties par cita veida 
šūnām. 

Kā lieto HorStem? 

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti. Tikai veterinārārsts ievada HorStem kā vienu injekciju 
traumētajā locītavā. 

Papildu informāciju par HorStem lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai sazināties ar 
veterinārārstu vai farmaceitu. 

Kā HorStem darbojas? 

Par HorStem iedarbību uz zirgiem ar osteoartrītu nav īstas skaidrības. Mezenhimālās cilmes šūnas var 
iedarboties uz imūnsistēmu, kā arī tām var būt pretiekaisuma iedarbība un audus reģenerējošas 
īpašības. Šo īpašību dēļ ir paredzama HorStem labāka iedarbība. 

Kādi HorStem ieguvumi atklāti pētījumos? 

Lauka pētījumā ar zirgiem, kam ir viegls vai vidēji smags osteoartrīts, 16 zirgi saņēma HorStem 
injekciju skartajā locītavā un 17 zirgi saņēma placebo (fiktīvu) injekciju. Zirgus izmeklēja 14., 35. un 
63. dienā. Ārstēšanas ieguvums bija klibuma samazināšanās līdz 1. pakāpei vai zemākai, izmantojot 
zirgu klibuma mērīšanai pieņemto skalu (skalu no 0 līdz 5, kur ar 0 apzīmē stāvokli bez klibuma un ar 
5 — smagu klibumu), No zirgiem, ko ārstēja ar HorStem, ārstēšana 63. dienā izrādījās veiksmīga 
12 zirgiem (sekmīguma rādītājs — 75 %) salīdzinājumā ar tikai 4 zirgiem (sekmīguma rādītājs —
 25 %) kontroles grupā. 
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Kāds risks pastāv, lietojot HorStem? 

Visbiežākās HorStem blakusparādības (kas var rasties vairāk nekā 1 no 10 zirgiem) ir īslaicīgs sinovīts 
(sinoviālo audu iekaisums) ar smagu klibumu, locītavas izsvīdums (palielināts šķidruma daudzums 
locītavā) un sāpes palpējot 24 stundu laikā pēc injekcijas. Nākamo 48 stundu laikā notiek būtiska 
uzlabošanās ar pilnīgu uzsūkšanos turpmāko divu nedēļu laikā. Smaga iekaisuma gadījumā var būt 
nepieciešama terapija ar pretiekaisuma zālēm (NPL), 

Pilnu visu blakusparādību un ierobežojumu sarakstu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. 

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kura ievada zāles vai nonāk 
saskarē ar dzīvnieku? 

Pēc šo zāļu lietošanas ir jānomazgā rokas. 

Jāievēro piesardzība, lai izvairītos no nejaušas pašinjicēšanas. Nejaušas pašinjicēšanas gadījumā 
nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība un jāparāda ārstam lietošanas instrukcija vai marķējums. 

Kāds ir ierobežojumu periods produktīvajiem dzīvniekiem? 

Ierobežojumu periods ir laiks, kas nepieciešams pēc zāļu ievadīšanas brīža līdz dzīvnieka kaušanai un 
gaļas lietošanai cilvēku uzturā. 

Ierobežojumu periods gaļai no zirgiem, kas ārstēti ar HorStem, ir “nulle” dienas, kas nozīmē, ka 
obligāts nogaidīšanas laiks netiek piemērots. 

Kāpēc HorStem tika reģistrētas ES? 

Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot HorStem, pārsniedz šo zāļu radīto risku un šīs 
zāles var reģistrēt lietošanai ES. 

Cita informācija par HorStem 

HorStem 19/06/2019 tika izsniegta reģistrācijas apliecība, kas derīga visā ES. 

Sīkāka informācija par HorStem ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/horstem. 

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2019. gada februārī. 
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