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HorStem (konjske popkovnične mezenhimske matične 
celice) 
Pregled zdravila HorStem in zakaj je odobreno v EU 

Kaj je zdravilo HorStem in za kaj se uporablja? 

HorStem je zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, ki se uporablja za zdravljenje šepavosti, 
povezane z blago do zmerno degenerativno boleznijo sklepov (osteoartritisom) pri konjih. Vsebuje 
učinkovino konjskih popkovničnih mezenhimskih matičnih celic. To so matične celice, ki so bile odvzete 
iz popkovnice konjev darovalcev in gojene v laboratoriju, da se poveča njihovo število. Matične celice 
se lahko razvijejo v druge vrste celic. 

Kako se zdravilo HorStem uporablja? 

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. Zdravilo HorStem mora dati izključno veterinar v obliki 
enkratne injekcije v prizadeti sklep. 

Za več informacij glede uporabe zdravila HorStem glejte navodilo za uporabo ali se posvetujte z 
veterinarjem ali farmacevtom. 

Kako zdravilo HorStem deluje? 

Natančen način delovanja zdravila HorStem pri konjih z osteoartritisom ni znan. Mezenhimske matične 
celice lahko vplivajo na imunski sistem in imajo protivnetne učinke; poleg tega imajo lahko 
regenerativne lastnosti na tkiva. Te lastnosti naj bi imele vlogo pri učinkovanju zdravila HorStem. 

Kakšne koristi je zdravilo HorStem izkazalo v študijah? 

V terenski študiji s konji z blagim do zmernim osteoartritisom je 16 konjev prejelo injekcijo zdravila 
HorStem v prizadeti sklep, 17 konjev pa je prejelo placebo injekcijo (injekcijo brez učinkovine). Konje 
so pregledali na 14., 35. in 63. dan. Uspeh zdravljenja je bil zmanjšanje šepavosti do stopnje 1 ali 
manj po odobreni lestvici za merjenje šepavosti konjev (lestvica od 0 do 5, pri čemer je stopnja 0 
pomenila brez šepavosti, stopnja 5 pa huda šepavost). Dvanajst konjev, zdravljenih z zdravilom 
HorStem, je bilo uspešno pozdravljenih (75-odstotna stopnja uspešnosti) na 63. dan v primerjavi s 
samo štirimi konji v kontrolni skupini (25-odstotna stopnja uspešnosti). 
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Kakšna tveganja so povezana z zdravilom HorStem? 

Najpogostejši neželeni učinki zdravila HorStem (ki lahko prizadenejo več kot 1 konja od 10) so akutni 
sinovitis (vnetje sklepne ovojnice) s hudo šepavostjo, efuzija sklepa (povečana količina tekočine v 
sklepu) in bolečina ob palpaciji v 24 urah po injiciranju. V naslednjih 48 urah se je pokazalo pomembno 
izboljšanje, v naslednjih dveh tednih pa popolna remisija. V primeru hudega vnetja je morda potrebno 
zdravljenje z nesteroidnimi protivnetnimi zdravili (NSAID). 

Za celoten seznam neželenih učinkov in omejitev glejte navodilo za uporabo. 

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali 
pride v stik z živaljo? 

Po rokovanju z zdravilom si je treba umiti roke. 

Da bi se izognili samoinjiciranju, je potrebna previdnost. V primeru nenamernega samoinjiciranja se 
takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodilo za uporabo ali ovojnino. 

Kako dolgo traja karenca pri živalih, namenjenih za proizvodnjo hrane? 

Karenca je čas, ki mora preteči po dajanju zdravila, preden se lahko žival zakolje in meso uporabi za 
prehrano ljudi. 

Karenca za meso konjev, zdravljenih z zdravilom HorStem, je nič dni, kar pomeni, da ni obvezne 
čakalne dobe. 

Zakaj je zdravilo HorStem odobreno v EU? 

Evropska agencija za zdravila je zaključila, da so koristi zdravila HorStem večje od z njim povezanih 
tveganj in da se lahko odobri za uporabo v EU. 

Druge informacije o zdravilu HorStem 

Zdravilo HorStem je pridobilo dovoljenje za promet, veljavno po vsej Evropski uniji, 19/06/2019. 

Nadaljnje informacije o zdravilu HorStem so na voljo na spletni strani agencije: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/horstem. 

Povzetek je bil nazadnje posodobljen februarja 2019. 
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