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HorStem (mesenkymala stamceller från navelsträng från 
häst) 
Sammanfattning av HorStem och varför det är godkänt inom EU 

Vad är HorStem och vad används det för? 

HorStem är ett veterinärmedicinskt läkemedel som används för att behandla hälta som är förknippad 
med lindriga till måttliga degenerativa ledsjukdomar (osteoartrit) hos hästar. Det innehåller den aktiva 
substansen mesenkymala stamceller från navelsträng från häst. Detta är stamceller som tas från 
navelsträngen på donatorhästar när ett föl föds och som odlas i laboratorium för att öka i antal. 
Stamcellerna kan utvecklas till andra typer av celler. 

Hur används HorStem? 

Läkemedlet är receptbelagt. HorStem ges av veterinär som en enda injektion i den drabbade leden. 

För att få mer information om hur du använder HorStem, läs bipacksedeln eller tala med veterinär eller 
apotekspersonal. 

Hur verkar HorStem? 

Det är oklart exakt hur HorStem verkar hos hästar med osteoartrit. Mesenkymala stamceller kan ha 
effekter på immunsystemet och antiinflammatoriska effekter och kan ha vävnadsregenerativa 
egenskaper. Dessa egenskaper förväntas spela roll för effekten av HorStem. 

Vilka fördelar med HorStem har visats i studierna? 

I en fältstudie på hästar med lindrig till måttlig osteoartrit fick 16 hästar en injektion av HorStem i den 
drabbade leden och 17 hästar fick en placeboinjektion (overksam injektion). Hästarna undersöktes på 
dag 14, 35 och 63. Måttet på behandlingens framgång var minskning av hältan till grad 1 eller mindre. 
En vedertagen skala för mätning av hälta hos hästar användes (en skala från 0 till 5, där 0 är 
avsaknad av hälta och 5 är svår hälta). Hos 12 hästar som behandlats med HorStem var behandlingen 
framgångsrik (75 procent) på dag 63, jämfört med endast 4 i kontrollgruppen (25 procent). 
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Vilka är riskerna med HorStem? 

Den vanligaste biverkningen som orsakas av HorStem (kan uppträda hos fler än 1 av 10 hästar) är 
kortlivad synovit (inflammation i ledhinnan) med svår hälta, ledutgjutning (ökad vätska i leden) och 
smärta vid palpation 24 timmar efter injektion. Tydlig förbättring sker under de efterföljande 
48 timmarna och biverkningarna försvinner helt under de efterföljande två veckorna. Vid svår 
inflammation kan behandling med antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID) krävas. 

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner finns i bipacksedeln. 

Vilka säkerhetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i 
kontakt med djuret vidta? 

Händerna ska tvättas efter att du hanterat läkemedlet. 

Noggrannhet ska iakttas för att undvika oavsiktlig självinjektion. Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök 
genast läkare och visa upp bipacksedeln eller etiketten. 

Hur lång är karenstiden för livsmedelsproducerande djur? 

Karenstiden är den tid som måste gå från det att läkemedlet administrerats till dess att djuret kan 
slaktas och köttet användas som livsmedel. 

Karenstiden för kött från hästar som behandlats med HorStem är noll dagar, vilket innebär att det inte 
finns någon obligatorisk väntetid. 

Varför är HorStem godkänt i EU? 

Europeiska läkemedelsmyndigheten fann att fördelarna med HorStem är större än riskerna och att 
HorStem kan godkännas för försäljning i EU. 

Mer information om HorStem 

Den 19/06/2019 beviljades HorStem ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU. 

Mer information om HorStem finns på EMA:s webbplats 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/horstem. 

Denna sammanfattning uppdaterades senast i februari 2019. 
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