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HorStem (mezenchýmové kmeňové bunky z konského 
pupočníka) 
Prehľad o lieku HorStem a prečo bol povolený v EÚ 

Čo je liek HorStem a na čo sa používa? 

HorStem je veterinárny liek, ktorý sa používa na liečbu krívania súvisiaceho s miernym až stredne 
závažným degeneratívnym ochorením kĺbov (osteoartritídou) u koní. Obsahuje liečivo mezenchýmové 
kmeňové bunky z konského pupočníka. Ide o kmeňové bunky, ktoré sa odobrali z krvi darcov (koní) pri 
narodení žriebäťa a potom rástli v laboratóriu, aby sa zvýšil ich počet. Z kmeňových buniek sa môžu 
vyvinúť iné typy buniek. 

Ako sa liek HorStem používa? 

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek HorStem podáva len veterinár vo forme jednej injekcie 
do postihnutého kĺbu. 

Ak potrebujete ďalšie informácie o používaní lieku HorStem, prečítajte si písomnú informáciu 
pre používateľa alebo sa obráťte na svojho veterinára, resp. lekárnika. 

Akým spôsobom liek HorStem účinkuje? 

Nie je úplne jasné, ako liek HorStem účinkuje u koní s osteoartritídou. Mezenchýmové kmeňové bunky 
môžu mať vplyv na imunitný systém, ako  aj protizápalové účinky a môžu mať schopnosť regenerovať 
tkanivá. Očakáva sa, že tieto vlastnosti zohrávajú úlohu v účinku lieku HorStem. 

Aké prínosy lieku HorStem boli preukázané v štúdiách? 

V terénnej štúdii skúmajúcej kone s miernou až stredne závažnou osteoartritídou 16 koní dostávalo 
injekciu lieku HorStem do postihnutého kĺbu a 17 koní dostávalo placebo (zdanlivú injekciu). Kone boli 
vyšetrené na 14., 35. a 63. deň. Liečba sa považovala za úspešnú, keď došlo k zmierneniu krívania na 
stupeň 1 alebo menej, pri využití uznávanej stupnice na meranie krívania koní (stupnica od 0 do 5, 
pričom 0 znamená absenciu krívania a stupeň 5 predstavuje závažné krívanie). U 12 koní liečených 
liekom HorStem bola liečba úspešná (miera úspechu 75 %) na 63. deň v porovnaní len so 4 koňmi 
v kontrolnej skupine (miera úspechu 25 %). 
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Aké riziká sa spájajú s používaním lieku HorStem? 

Najčastejší vedľajší účinok lieku HorStem (ktorý môže postihnúť viac ako 1 z 10 koní) je krátkodobá 
sinovitída (zápal výstelky kĺbu) so závažným krívaním, kĺbová efúzia (zvýšené množstvo tekutiny 
v kĺbe) a bolesť pri palpácii 24 hodín po podaní injekcie. V nasledujúcich 48 hodinách sa prejavilo 
podstatné zlepšenie s úplnou remisiou v nasledujúcich dvoch týždňoch. V prípade závažného zápalu 
môže byť potrebná liečba protizápalovým liekom (NSAID). 

Zoznam všetkých vedľajších účinkov a obmedzení sa nachádza v písomnej informácii pre používateľa. 

Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce liek alebo 
osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom? 

Po manipulácii s liekom si treba umyť ruky. 

Na zabránenie náhodnému samoinjikovaniu je potrebná obozretnosť. V prípade náhodného 
samoinjikovania treba ihneď vyhľadať lekársku pomoc a lekárovi treba ukázať písomnú informáciu pre 
používateľa alebo obal. 

Aká je ochranná lehota pri zvieratách určených na výrobu potravín? 

Ochranná lehota je čas, ktorý musí uplynúť po podaní lieku predtým, ako môže byť zviera zabité 
a mäso použité na ľudskú spotrebu. 

Ochranná lehota pre mäso koní, ktoré boli liečené liekom HorStem, je nula dní, čo znamená, že nie je 
stanovená povinná čakacia lehota. 

Prečo je liek HorStem povolený v EÚ? 

Európska agentúra pre lieky rozhodla, že prínosy lieku HorStem sú väčšie ako riziká spojené s jeho 
používaním a že liek môže byť povolený na používanie v EÚ. 

Ďalšie informácie o lieku HorStem 

Lieku HorStem bolo dňa 19/06/2019 udelené povolenie na uvedenie na trh platné v celej EÚ. 

Ďalšie informácie o lieku HorStem sa nachádzajú na webovej stránke agentúry: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/horstem. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: február 2019 
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