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HorStem (ċelloli staminali mesenkimali tal-kurdun 
umbiliku ekwin) 
Ħarsa ġenerali lejn HorStem u r-raġuni għalfejn huwa awtorizzat fl-UE 

X’inhu HorStem u għal xiex jintuża? 

HorStem huwa mediċina veterinarja li tintuża għall-kura taz-zappip assoċjat ma’ marda deġenerattiva 
tal-ġogi minn ħafifa sa moderata fiż-żwiemel. Fih is-sustanza attiva ċelloli staminali mesenkimali tal-
kurdun umbiliku ekwin. Dawn huma ċelloli staminali meħuda mill-kurdun umbiliku taż-żwiemel 
donaturi meta l-moħor jitwieldu u jitkabbru f’laboratorju sabiex jiżdiedu n-numri tagħhom. Iċ-ċelloli 
staminali jistgħu jiżviluppaw f’tipi oħrajn ta’ ċelloli. 

Kif jintuża HorStem? 

Il-mediċina tista’ tinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib. HorStem jingħata biss minn veterinarju bħala 
injezzjoni waħda fil-ġog affettwat. 

Għal aktar informazzjoni dwar l-użu ta’ HorStem, aqra l-fuljett ta’ tagħrif jew ikkuntattja lill-veterinarju 
jew lill-ispiżjar tiegħek. 

Kif jaħdem HorStem? 

Mhuwiex ċar kif HorStem jaħdem eżattament fiż-żwiemel bl-osteoartrite. Iċ-ċelloli staminali 
mesenkimali jistgħu jkollhom effetti fuq is-sistema immunitarja kif ukoll effetti antiinfjammatorji u 
jista’ jkollhom proprjetajiet ta’ riġenerazzjoni tat-tessut. Dawn il-proprjetajiet huma mistennija li 
jkollhom rwol fl-effett ta’ HorStem. 

X’inhuma l-benefiċċji ta’ HorStem li ħarġu mill-istudji? 

Fi studju fuq il-post ta’ żwiemel b’osteoartrite minn ħafifa sa moderata, 16-il żiemel rċevew injezzjoni 
ta’ HorStem fil-ġog affettwat u 17-il żiemel irċevew injezzjoni plaċebo (finta). Iż-żwiemel ġew 
eżaminati fl-14-il jum, fil-35 jum u fit-63 jum. Is-suċċess tal-kura kien tnaqqis fiz-zappip għal grad ta’ 
1 jew inqas, bl-użu ta’ skala aċċettata għall-kejl taz-zappip ekwin (skala minn 0 għal 5 fejn 0 huwa l-
ebda zappip, u 5 huwa zappip sever ħafna. Tnax-il żiemel ikkurati b’HorStem ġew ikkurati b’suċċess 
(rata ta’ suċċess ta’ 75 %) fit-63 jum meta mqabbla ma’ 4 biss tal-grupp ta’ kontroll (rata ta’ suċċess 
ta’ 25 %). 
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X’inhuma r-riskji assoċjati ma’ HorStem? 

L-effett sekondarju l-aktar komuni b’HorStem (li jista’ jaffettwa aktar minn żiemel 1 f’kull għaxart 
iżwiemel) huwa sinovite (infjammazzjoni tal-kisja tal-ġog) b’zappip sever, effużjoni tal-ġog (żieda fil-
fluwidu fil-ġog) u wġigħ mal-palpazzjoni 24 siegħa wara l-injezzjoni.  Fit-48 siegħa ta’ wara jseħħ titjib 
sostanzjali u fil-ġimagħtejn ta’ wara sseħħ remissjoni sħiħa. F’każ ta’ infjammazzjoni severa, il-kura 
b’mediċina antiinfjammatorja (NSAID) tista’ tkun neċessarja. 

Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji u r-restrizzjonijiet, ara l-fuljett ta’ tagħrif. 

X’inhuma l-prekawzjonijiet li jridu jittieħdu mill-persuna li tagħti l-mediċina 
jew li tiġi f’kuntatt mal-annimal? 

L-idejn għandhom jinħaslu wara l-użu tal-mediċina. 

Wieħed għandu joqgħod attent ħafna biex jevita awtoinjezzjoni aċċidentali. F’każ ta’ awtoinjezzjoni 
aċċidentali, wieħed għandu jfittex parir mediku immedjatament u għandu juri l-fuljett ta’ tagħrif jew it-
tikketta lit-tabib. 

X’inhu l-perjodu ta’ tiżmim f’annimali li jipproduċu l-ikel? 

Il-perjodu ta’ tiżmim huwa ż-żmien li jrid jgħaddi wara l-għoti tal-mediċina qabel ma l-annimal ikun 
jista’ jinqatel u l-laħam tiegħu jintuża għall-konsum mill-bniedem. 

Il-perjodu ta’ tiżmim għal-laħam minn żwiemel ikkurati b’HorStem huwa ta’ ‘żero’ jiem, li jfisser li ma 
hemm l-ebda żmien obbligatorju ta’ stennija. 

Għalfejn HorStem huwa awtorizzat fl-UE? 

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddeċidiet li l-benefiċċji ta’ HorStem huma akbar mir-riskji tiegħu u li 
jista’ jiġi awtorizzat għall-użu fl-UE. 

Informazzjoni oħra dwar HorStem 

HorStem irċieva awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-Unjoni Ewropea kollha fi 19/06/2019. 

Aktar informazzjoni dwar HorStem tinstab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/horstem. 

Din il-ħarsa ġenerali ġiet aġġornata l-aħħar fi Frar 2019. 
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