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HorStem (końskie mezenchymalne komórki macierzyste 
ze sznura pępowinowego) 
Przegląd wiedzy na temat leku HorStem i uzasadnienie udzielenia Pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu w UE 

Co to jest lek HorStem i w jakim celu się go stosuje? 

HorStem jest lekiem weterynaryjnym stosowanym w leczeniu kulawizny związanej z chorobą 
zwyrodnieniową stawów o nasileniu łagodnym do umiarkowanego u koni. Lek zawiera substancję 
czynną końskie mezenchymalne komórki macierzyste ze sznura pępowinowego. Są to komórki 
macierzyste pobierane z pępowiny koni dawców po wyźrebieniu, a następnie hodowane w laboratorium 
w celu zwiększenia ich liczby. Z komórek macierzystych mogą powstawać różne rodzaje komórek. 

Jak stosować lek HorStem? 

Lek wydawany z przepisu lekarza. HorStem podaje wyłącznie lekarz weterynarii w pojedynczym 
wstrzyknięciu w staw zmieniony chorobowo. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania leku HorStem należy zapoznać się z ulotką 
informacyjną lub skontaktować się z lekarzem weterynarii lub farmaceutą. 

Jak działa lek HorStem? 

Nie zostało jednoznacznie wyjaśnione, w jaki sposób HorStem działa u koni z chorobą zwyrodnieniową 
stawów. Mezenchymalne komórki macierzyste mogą wpływać na układ odpornościowy. Mogą również 
działać przeciwzapalnie i mieć wpływ na regenerację tkanek. Przypuszcza się, że te właściwości 
odgrywają rolę w działaniu leku HorStem. 

Jakie korzyści ze stosowania leku HorStem zaobserwowano w badaniach? 

W badaniu terenowym koni z chorobą zwyrodnieniową stawów o nasileniu łagodnym do 
umiarkowanego 16 koniom wstrzyknięto HorStem do zmienionego chorobowo stawu, natomiast 17 
koni otrzymało wstrzyknięcie placebo (leczenie pozorowane). Konie zbadano w 14., 35. i 63. dniu. Za 
powodzenie leczenia uznano zmniejszenie kulawizny do stopnia 1 lub niższego, przy zastosowaniu 
zatwierdzonej skali oceny kulawizny u koni (skala od 0 do 5, gdzie 0 oznacza brak kulawizny, a 5 to 
ciężka kulawizna). Stwierdzono, że w 63. dniu dwanaście koni, którym podano lek HorStem, zostało 



 
HorStem (końskie mezenchymalne komórki macierzyste ze sznura pępowinowego)  
EMA/336333/2019 Strona 2/2 

 

wyleczonych (wskaźnik skuteczności 75%) w porównaniu z tylko 4 w grupie kontrolnej (wskaźnik 
skuteczności 25%). 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem leku HorStem? 

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku HorStem (mogące wystąpić u więcej 
niż 1 zwierzęcia na 10 koni) to krótkotrwałe zapalenie błony maziowej (zapalenie tkanki wyściełającej 
staw) z wystąpieniem ciężkiej kulawizny, wysiękiem w stawie (zwiększenie ilości płynu w stawie) i 
bólem w badaniu palpacyjnym 24 godziny po wstrzyknięciu. Znaczącą poprawę wykazano w ciągu 
kolejnych 48 godzin, a całkowitą remisję – w okresie następnych dwóch tygodni. W przypadku silnego 
odczynu zapalnego konieczne może być leczenie objawowe niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi 
(NLPZ). 

Pełny wykaz działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku HorStem znajduje się w ulotce 
informacyjnej. 

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze 
zwierzęciem? 

Po kontakcie z lekiem należy umyć ręce. 

Należy zachować ostrożność, aby uniknąć przypadkowego samowstrzyknięcia. W razie przypadkowego 
samowstrzyknięcia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza oraz przedstawić mu ulotkę 
informacyjną lub opakowanie. 

Jaki jest okres karencji dla zwierząt służących do produkcji żywności? 

Okres karencji to czas po podaniu leku, jaki musi upłynąć, zanim zwierzę można poddać ubojowi, a 
mięso może zostać wykorzystane do spożycia przez ludzi. 

Okres karencji na mięso pochodzące od koni leczonych lekiem HorStem wynosi „zero” dni, co oznacza, 
że nie ma obowiązkowego czasu oczekiwania. 

Na jakiej podstawie lek HorStem jest dopuszczony do obrotu w UE? 

Europejska Agencja Leków (EMA) uznała, że korzyści płynące ze stosowania leku HorStem 
przewyższają ryzyko i że lek może być dopuszczony do obrotu w UE. 

Inne informacje dotyczące leku HorStem 

W dniu 19/06/2019 wydano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla leku HorStem, ważne w całej 
Unii Europejskiej. 

Dalsze informacje dotyczące leku HorStem znajdują się na stronie internetowej Agencji pod adresem: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/horstem. 

Data ostatniej aktualizacji: 02 2019 r. 
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