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HorStem (celule stem mezenchimale din cordon ombilical 
ecvin) 
Prezentare generală a HorStem și a motivelor autorizării sale în UE 

Ce este HorStem și pentru ce se utilizează? 

HorStem este un medicament de uz veterinar utilizat pentru tratarea șchiopătatului asociat cu boala 
articulară degenerativă (osteoartrită) ușoară până la moderată la cai. Conține substanța activă celule 
stem mezenchimale din cordon ombilical ecvin. Acestea sunt celule stem prelevate din cordonul 
ombilical al cailor donatori atunci când fată un mânz și crescute într-un laborator pentru a le înmulți. 
Celulele stem se pot transforma în alte tipuri de celule. 

Cum se utilizează HorStem? 

Medicamentul se poate obține numai pe bază de prescripție medicală. HorStem se administrează 
numai de către un medic veterinar sub formă de injecție unică în articulația afectată. 

Pentru mai multe informații despre utilizarea HorStem, citiți prospectul sau adresați-vă medicului 
veterinar sau farmacistului. 

Cum acționează HorStem? 

Nu este clar modul exact în care acționează HorStem la caii cu osteoartrită. Celulele stem 
mezenchimale pot avea efect asupra sistemului imunitar, precum și un efect antiinflamator și 
proprietăți de regenerare a țesuturilor. Se presupune că aceste proprietăți joacă un rol în efectul pe 
care îl are HorStem. 

Ce beneficii a prezentat HorStem pe parcursul studiilor? 

Într-un studiu de teren pe cai cu osteoartrită ușoară până la moderată, 16 cai au primit o injecție cu 
HorStem în articulația afectată și 17 cai au primit o injecție cu placebo (un preparat inactiv). Caii au 
fost examinați în zilele 14, 35 și 63. Succesul tratamentului a constat în reducerea șchiopătatului până 
la gradul 1 sau mai mic, folosind o scară acceptată pentru măsurarea nivelului de șchiopătat ecvin (o 
scară de la 0 la 5, unde 0 este fără șchiopătat, iar 5 cu șchiopătat sever). Au fost tratați cu succes 
12 cai care au primit HorStem (rata de succes 75 %) în ziua 63, față de doar 4 cai din grupul de 
control (rata de succes 25 %). 
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Care sunt riscurile asociate cu HorStem? 

Cea mai frecventă reacție adversă asociată cu HorStem (care poate afecta mai mult de 1 cal din 10) 
este sinovită de scurtă durată (inflamația membranei articulației) cu șchiopătat sever, efuziune 
articulară (volum de lichid crescut în articulație) și durere la palpare la 24 de ore după injecție. O 
ameliorare substanțială apare în următoarele 48 de ore, iar o remisiune completă în următoarele două 
săptămâni. În caz de inflamație severă, poate fi necesar tratamentul cu un medicament antiinflamator 
(AINS). 

Pentru lista completă a reacțiilor adverse și a restricțiilor, citiți prospectul. 

Care sunt măsurile de precauție pentru persoana care administrează 
medicamentul sau intră în contact cu animalul? 

După manipularea medicamentului trebuie să vă spălați pe mâini. 

Trebuie să procedați cu grijă pentru a evita autoinjectarea accidentală. În caz de autoinjectare 
accidentală, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul sau eticheta 
produsului. 

Care este perioada de așteptare la animale de la care se obțin produse 
alimentare? 

Perioada de așteptare este timpul care trebuie să treacă după administrarea medicamentului până 
când animalul poate fi sacrificat și carnea poate fi utilizată pentru consum uman. 

Perioada de așteptare pentru carnea de la caii tratați cu HorStem este de „zero” zile, ceea ce înseamnă 
că nu există o perioadă de așteptare obligatorie. 

De ce este HorStem autorizat în UE? 

Agenția Europeană pentru Medicamente a hotărât că beneficiile HorStem sunt mai mari decât riscurile 
asociate și că poate fi autorizat pentru utilizare în UE. 

Alte informații despre HorStem 

HorStem a primit o autorizație de punere pe piață valabilă pe întreg teritoriul UE la 19/06/2019. 

Mai multe informații despre HorStem se pot găsi pe site-ul agenției: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/horstem. 

Această prezentare generală a fost actualizată ultima dată în februarie 2019. 
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