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2.6.24.	 ЖИВІ	ВАКЦИНИ	ДЛЯ	ПТИЦІ:	
ВИПРОБУВАННЯ	НА	СТОРОННІ	АГЕНТИ	
В	ПОСІВНИХ	СЕРІЯХ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

а) У наведених нижче випробуваннях кури та/або 
матеріали курей, такі як яйця та культури клітин, 
необхідно отримувати із курячих стад, які вільні від 
патогенної мікрофлори (ВПФ, SPF) (5.2.2).

b) Культури клітин для випробування на сторонні 
агенти мають відповідати вимогам для головної по-
сівної серії, наведеним в статті «Культури клітин для 
виробництва вакцин для застосування у ветеринар-
ній медицині» (5.2.4), за винятком випробувань із 
визначення каріотипу та канцерогенності, які не 
проводять.

c) У випробуваннях на культурах клітин наводять 
точно зазначену кількість повторностей, площу по-
верхні моношару та мінімальний поріг виживання 
культури. Можливе використання іншої кількості 
повторностей та площі поверхні клітин, але не мен-
ше 2 повторностей та не менше зазначених у цій 
статті загальної площі та загального об'єму для ви-
пробування вакцини, а вимоги щодо мінімального 
порогу виживання культури адаптують відповідно.

d) Ліофілізовані вакцини відновлюють, викорис-
товуючи придатну рідину. Якщо не зазначено та не 
обґрунтувано інше, випробовувана речовина має 
містити кількість вірусу, еквівалентну не менше ніж 
10 дозам вакцини в 0.1 мл інокуляту.

e) Якщо вірусна вакцина може вплинути на перебіг 
або чутливість випробування, вірус у вакцині ней-
тралізують моноспецифічною імуносироваткою.

f) Моноспецифічна імуносироватка та сироватка 
пташиного походження, які використовуються для 
культури клітин або для інших потреб у будь-якому 
з цих випробувань, мають бути вільні від антитіл 
та не мати інгібіторного впливу на організми, що 
перераховані в розділі 7 «Вимоги до специфічної 
імуносироватки, яку використовують для випро-
бувань на сторонні агенти» (2.6.24).

g) Якщо в монографії зазначено або обґрунтовано, 
що нейтралізація вакцинного вірусу необхідна, але її 
важко досягти, наведені нижче випробування адап-
тують для забезпечення необхідної гарантії відсут-
ності забруднення сторонніми агентами.

h) Інші типи випробувань, які не зазначені в цій 
статті, можуть бути використані, якщо їх чутливість 
гарантовано не менше зазначеної тут і вони мають 
відповідну специфічність. Методика ампліфікації 
нуклеїнових кислот (2.6.21) дозволяє специфічно 
виявляти безліч агентів та може бути використана 
після валідації на чутливість та специфічність.

1. ВИПРОБУВАННЯ НА СТОРОННІ АГЕНТИ З 
ВИКОРИСТАННЯМ КУРЯЧИХ ЕМБРІОНІВ 

Готують випробовувану вакцину (за потреби розво-
дять), що містить нейтралізований вірус, еквівалент-
ний 10 дозам вакцини в 0.2 мл інокуляту. Можуть 
бути додані придатні антибіотики. Випробовувану 
вакцину інокулюють у курячі ембріони, які розді-
ляють на 3 групи по 10 ембріонів у кожній, таким 
чином:
— група 1: по 0.2 мл в алантоїсну порожнину кож-

ного 9–11-денного ембріона;
— група 2: по 0.2 мл на хоріоалантоїсну оболонку 

кожного 9–11-денного ембріона;
— група 3: по 0.2 мл в жовтковий мішок кожного 

5–6-денного ембріона.

Яйця групи 1 та 2 щоденно просвічують протягом 
7 діб, а яйця групи 3 — протягом 12 діб. Видаляють 
ембріони, що загинули протягом перших 24 год, від-
значають як неспецифічну загибель. Випробування 
вважають придатним, якщо як мінімум 6 ембріонів у 
кожній групі виживають у перші 24 год після іноку-
ляції. На наявність патологій макроскопічно дослі-
джують усі ембріони, які загинули пізніше ніж через 
24 год після інокуляції, або ті, що вижили протягом 
періоду інкубації. Досліджують хоріоалантоїсні обо-
лонки цих яєць на будь-які аномалії та контролюють 
алантоїсну рідину на наявність гемаглютинуючих 
агентів.

Проводять подальші пасажі на ембріонах. Окремо 
збирають матеріал живих, загиблих та аномальних 
ембріонів. Кожен пул інокулюють у 10 яєць, як за-
значено вище; матеріал хоріоалантоїсних оболонок 
інокулюють на хоріоалантоїсні оболонки, алантоїсну 
рідину — в алантоїсну порожнину та ембріональний 
матеріал — в жовтковий мішок. Яйця, які інокульо-
вані в алантоїсну порожнину або на хоріоалантоїсну 
оболонку, просвічують щодня протягом 7 діб, ті, що 
у жовтковий мішок, — 12 діб, виконуючи усі дії та 
перевіряючи матеріал, як описано вище.

Посівна серія відповідає вимогам випробування, 
якщо в інокульованих ембріонів не виявлено ано-
малій та якщо вони не гинуть від введення вакци-
ни, за умови що дослідженнями хоріоалантоїсних 
оболонок та випробуванням алантоїсної рідини не 
виявляно ознак присутності сторонніх агентів.

2. ВИПРОБУВАННЯ НА КЛІТИНАХ НИРОК 
КУРЕЙ

Готують 7 моношарів клітин нирок курей, площа 
кожного з них має становити близько 25 см2. 5 мо-
ношарів інокулюють випробовуваною вакциною, 
2 моношари залишають як негативні контролі. Усі 
моношари обробляють однаково, як описано ниж-
че. Після формування суцільного моношару клітин 
видаляють живильне середовище. Інокулюють по 
0.1 мл випробовуваної вакцини в кожен із 5 моноша-
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рів. Дають адсорбуватися протягом 1 год та додають 
живильне середовище. Культури клітин інкубують 
загалом протягом не менше 21 доби, пересіваючи 
через кожні 4–7 діб. Кожне пересівання проводять із 
зібраними клітинами та рідинами з 5 моношарів піс-
ля циклу заморожування-розморожування. Іноку-
люють по 0.1 мл зібраного матеріалу під час кожного 
пересівання в кожен з 5 приготованих моношарів, 
площа яких близько 25 см2. Клітини для останнього 
пересівання також вирощують на придатному суб-
страті, так щоб отримати близько 10 см2 для кожного 
моношару. Випробування вважають непридатним, 
якщо після будь-якого пересівання виживають мен-
ше 80 % випробовуваних моношарів.

Протягом усього періоду інкубації усі культури клі-
тин часто піддають мікроскопічним дослідженням 
на ознаки цитопатичних ефектів або інші підтвер-
дження наявності забруднюючих агентів у випро-
бовуваних вакцинах. Наприкінці всього періоду 
інкубації проводять таке:
А. Фіксують та фарбують (за Гімза або з гематокси-

ліном та еозином) близько 10 см2 площі суцільних 
клітин кожного з 5 моношарів. Клітини вивчають 
під мікроскопом на наявність будь-яких цитопа-
тичних ефектів, включення сторонніх матеріалів, 
синцитіальних утворень або на інші докази на-
явності забруднюючих агентів у випробовуваній 
вакцині.

В. Зливають та промивають кожен з 5 моношарів 
площею близько 25 см2 клітин. Клітини покрива-
ють 0.5 % суспензією промитих еритроцитів пів-
ня (використовуючи не менше 1 мл суспензії для 
кожних 5 см2 клітин). Клітини інкубують за тем-
ператури 4 °С протягом 20 хв та потім обережно 
промивають фосфатно-сольовим буфером рН 7.4. 
Клітини вивчають під мікроскопом на гемадсорб-
цію, яка може свідчити про наявність гемадсор-
буючих агентів у випробовуваній вакцині.

С. Кожен зразок рідини з кожної культури клітин ви-
пробовують на гемадсорбцію, яка може свідчити 
про наявність гемадсорбуючих агентів у випро-
бовуваній вакцині.

Випробування є непридатним, якщо в негативних 
контрольних клітинах виявляють ознаки сторонніх 
агентів. Посівна серія вакцини відповідає вимогам  
випробування, якщо сторонніх агентів не виявля-
ють.

3. ВИПРОБУВАННЯ НА ВІРУС 
ІНФЕКЦІЙНОГО ЛЕЙКОЗУ ПТИЦІ

Готують не менше 13 суцільних моношарів культури 
клітин DF-1 або первинних чи вторинних фібро-
бластів курячих ембріонів із тканин 9–11-денних 
ембріонів, які генетично чутливі до підгруп А, В та 
J вірусу інфекційного лейкозу птиці та підтримують 
ріст і розмноження екзогенного, але не ендогенного 
вірусу інфекційного лейкозу птиці (придатні кліти-
ни, сприйнятливі до С/Е-курячого штаму). Кожен 

моношар повинен мати площу близько 50 см2. Після 
утворення суцільного моношару клітин живильне 
середовище видаляють. Інокулюють по 0.1 мл ви-
пробовуваної вакцини у 5 моношарів. Дають адсор-
буватися протягом 1 год та додають живильне серед-
овище. Інокулюють вірусом інфекційного лейкозу 
птиці 2 моношари клітин підгрупою А вірусу (не 
більше 10 ТКІД50 в 0.1 мл), 2 моношари — підгру-
пою В (не більше 10 ТКІД50 в 0.1 мл) та 2 моношари 
— підгрупою J (не більше 10 ТКІД50 в 0.1 мл) (пози-
тивний контроль). Не менше 2 моношарів залиша-
ють як негативні контролі неінокульованими.

Клітини інкубують протягом не менше 9 діб, пере-
сіваючи через кожні 3–4 доби. Зберігають клітини 
кожного рівня пасажу та збирають клітини напри-
кінці загального інкубаційного періоду. Промивають 
клітини від кожного рівня пасажу кожного моно-
шару та ресуспендують до отримання концентрації 
близько 107 клітин/мл у барбіталово-сольовому бу-
фері для подальшого випробування методом реакції 
звʼязування комплементу для вірусу інфекційного 
лейкозу птиці (COFAL) або в фосфатно-сольовому 
буфері для випробування методом імуноферментно-
го аналізу (ІФА/ELISA). Потім проводять 3 цикли 
заморожування-розморожування матеріалу для ви-
вільнення будь-яких групоспецифічних антигенів та 
випробовують кожну пробу методами COFAL або 
ІФА/ELISA.

Випробування вважають непридатним, якщо гру-
поспецифічний антиген виявляється менш ніж у 5 
із 6 позитивних контрольних моношарів, або якщо 
позитивний результат отримано у будь-якому з нега-
тивних контрольних моношарів, або якщо результат 
випробування обох негативних контрольних моно-
шарів сумнівний. Якщо результати випробування 
більше 1 з випробовуваних моношарів сумнівні, 
необхідно провести подальші пересівання випро-
бовуваних суцільних моношарів до отримання од-
нозначного результату. Якщо позитивний результат 
виявляють у будь-якому з випробовуваних моноша-
рів, це свідчить про присутність вірусу інфекційного 
лейкозу птиці у випробовуваній вакцині.

Посівна серія відповідає вимогам випробування, 
якщо немає жодного доказу присутності інфекцій-
ного лейкозу птиці.

4. ВИПРОБУВАННЯ НА ВІРУС 
РЕТИКУЛОЕНДОТЕЛІОЗУ ПТИЦІ

Готують не менше 11 суцільних моношарів первин-
них чи вторинних фібробластів курячих ембріонів 
із тканин 9–11-денних ембріонів або фібробластів 
качиних ембріонів із тканин 13–14-денних ембріо-
нів, кожен моношар повинен мати площу близько 
25 см2.

Після утворення суцільного моношару клітин жи-
вильне середовище видаляють. Інокулюють по 
0.1 мл випробовуваної вакцини у 5 моношарів. Да-
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ють адсорбуватися протягом 1 год та додають жи-
вильне середовище. У 4 моношари інокулюють вірус 
ретикулоендотеліозу птиці та використовують як 
позитивний контроль (не більше 10 ТКІД50 в 0.1 мл). 
2 моношари залишають як негативний контроль не-
інокульованими.

Культури клітин інкубують загалом протягом не 
менше 10 діб, пересіваючи через кожні 3–4 доби.

Випробування є непридатним, якщо після будь-
якого пересівання виживають менше 3 із 4 позитив-
них контролів або 4 із 5 випробовуваних моношарів 
або жоден із 2 негативних контролів не виживає.

Для останнього пересівання клітини вирощують на 
придатному субстраті, так щоб з кожного з 11 ви-
хідних моношарів отримати для подальшого ви-
пробування суцільний моношар фібробластів пло-
щею близько 10 см2. Кожен отриманий моношар 
випробовують імунофарбуванням на наявність ві-
русу ретикулоендотеліозу птиці. Випробування є 
непридатним, якщо вірус ретикулоендотеліозу птиці 
виявляють менш ніж у 3 із 4 позитивних моношарів 
чи в будь-якому негативному контрольному моно-
шарі або якщо результати обох негативних контр-
ольних моношарів є сумнівними. Якщо результати 
випробування більше ніж 1 з випробовуваних моно-
шарів сумнівні, необхідно провести подальші пе-
ресівання моношарів фібробластів до отримання 
однозначного результату.

Посівна серія відповідає вимогам випробування, 
якщо немає жодного доказу присутності вірусу ре-
тикулоендотеліозу птиці.

5. ВИПРОБУВАННЯ НА ВІРУС АНЕМІЇ КУРЕЙ

Готують 11 суспензій по 20 мл клітинної лінії MDCC-
MSBI або іншої клітинної лінії з еквівалентною чут-
ливістю в посудинах місткістю 25 см2, яка містить 
близько 5 × 105 клітин/мл. 0.1 мл випробовуваної 
вакцини інокулюють у кожну з цих 5 посудин. 4 інші 
суспензії інокулюють 10 ТКІД50 вірусу анемії курей 
як позитивний контроль. Не менше 2 суспензій за-
лишають неінокульованими. Культури інкубують 
загалом протягом не менше 24 діб, пересівають 8 ра-
зів через кожні 3–4 доби. Під час пересівань про 
наявність вірусу анемії курей може свідчити зміна 
кольору внаслідок метаболізму інфікованої культу-
ри; культуральна рідина стає червоною порівнюючи 
з контрольними культурами. 

Проводять мікроскопічне дослідження клітин на 
наявність цитопатичних ефектів. У той самий час 
або в кінці інкубаційного періоду клітини з кожної 
посудини центрифугують за низької швидкості, по-
тім ресуспендують до отримання близько 106 клітин/
мл, потім поміщають по 25 мкл в кожну з 10 лунок 
мультилункового предметного скла. Клітини до-
сліджують імунофарбуванням.

Випробування є непридатним, якщо вірус анемії 
курей виявляють менш ніж у 3 із 4 позитивних конт-
ролів або в будь-якому з 2 негативних контрольних 
моношарів. Якщо результати випробування більше 
1 випробуваної суспензії сумнівні, необхідно про-
вести подальші пересівання порцій моношарів, що 
залишилися, та подальші випробування до отриман-
ня однозначного результату.

Посівна серія вакцини відповідає вимогам випро-
бування, якщо немає доказів наявності вірусу анемії 
курей або будь-яких інших сторонніх агентів.

6. ВИПРОБУВАННЯ НА СТОРОННІ АГЕНТИ З 
ВИКОРИСТАННЯМ КУРЧАТ

Проводять вакцинацію не менш ніж 10 курчат 
внутрішньом'язово у кількості, еквівалентній 100 до-
зам вакцини, та шляхом крапання в очі у кількості, 
еквівалентній 10 дозам. У випробуванні використо-
вують курчат віком 2 тижні, за винятком випадків, 
коли посівний вірус патогенний для курчат цього 
віку. У таких випадках можуть бути використані 
курчата старшого віку, якщо виконуються вимоги. 
У виняткових випадках, для інактивованих вакцин, 
вірус може бути нейтралізований специфічною іму-
носироваткою, якщо посівний вірус патогенний для 
птахів того віку, що використовується. Повторюють 
введення через 2 тижні. Спостерігають за курчатами 
протягом 5 тижнів із дня першого введення. Про-
тягом періоду випробування курчатам не можна за-
стосовувати антимікробні засоби. Випробування є 
придатним, якщо більше 80 % курчат доживають до 
кінця періоду випробовування.

У кінці періоду випробування збирають сироватку 
від кожного курчати. Перевіряють кожний зразок 
сироватки на антитіла до кожного з агентів, що за-
значені нижче (за винятком типу посівної серії ві-
русу), використовуючи один із методів, зазначених 
для випробування агентів.

Клінічні прояви захворювання у курчат протягом 
періоду випробування (відмінні від проявів впливу 
посівної серії вірусу) та виявлення антитіл у курчат 
після введення (за винятком антитіл до посівної се-
рії вірусу) класифікуються як випадки присутності 
сторонніх агентів у посівній серії.

Рекомендується зберігати сироватку від цих курчат 
таким чином, щоб за потреби можливо було про-
вести додаткові випробування у разі зміни вимог.

А.	Стандартні	випробування

Агент Типи	випробування

Аденовірус птиці, тип 1 СН, ІФА/ELISA, РДП 
(SN, ELISA, AGP)

Вірус енцефаломієліту 
птиці

РДП, ІФА (AGP, EIA)

Вірус інфекційного 
бронхіту курей

ІФА, РЗГА (EIA, HI)
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Агент Типи	випробування

Вірус інфекційного 
ларинготрахеїту птиці

СН, ІФА, РІФ (SN, EIA, 
IS)

Вірус лейкозу птиці СН, ІФА (SN, EIA)
Вірус нефриту птиці РІФ (IS)
Ортореовірус птиці РІФ, ІФА (IS, EIA)
Вірус ретикулоендотеліозу 
птиці

РДП, РІФ, ІФА (AGP, IS, 
EIA)

Вірус анемії курей РІФ, ІФА, СН (IS, EIA, 
SN)

Вірус синдрому зниження 
яйценосності

РЗГА, ІФА (HI, EIA)

Вірус інфекційної 
бурсальної хвороби птиці

Серотип 1: РДП, ІФА, СН 
(AGP, EIA, SN)
Серотип 2: СН (SN)

Вірус грипу А РДП, ІФА, РЗГА (AGP, 
EIA, HI)

Вірус хвороби Марека РДП (AGP)

Вірус ньюкасльської 
хвороби 

РЗГА, ІФА (HI, EIA)

Вірус ринотрахеїту індиків ІФА (EIA)
Salmonella pullorum РА (Agg)

РА/Agg — реакція аглютинації;

РДП/AGP — реакція дифузної преципітації в ага-
ровому гелі;

ІФА/EIA /ELISA — імуноферментний аналіз;

РЗГА/HI — реакція затримки гемаглютинації;

РІФ/IS — імунофарбування (наприклад, флуорес-
центні антитіла);

СН/ SN — реакція серонейтралізації.

В.	Додаткові	випробування	на	сторонні	агенти	індиків

Якщо посівна серія вірусу від індиків чи розмножу-
валась на субстраті від індиків, також мають бути 
проведені випробування на антитіла проти таких 
агентів.

Агент Тип	випробування
Chlamydia spp. ІФА (EIA)

Вірус геморагічного 
ентериту птиці

СН, ІФА (SN, EIA)

Параміксовірус птиці 
3-го типу

СН (SN)

Вірус інфекційної 
бурсальної хвороби птиці 
типу 2

СН (SN)

Випробування на відсутність вірусу лімфо-
проліферативної хвороби індиків проводиться 
шляхом внутрішньочеревного введення 20 індича-
там 4-тижневого віку. За індичатами спостерігають 
40 діб. Випробування є непридатним, якщо більше 
20 % індичат гине з неспецифічних причин. Посівна 
серія відповідає вимогам випробування, якщо у ді-
лянці селезінки та тимуса, відібраних у 10 індичат 
через два тижні після введення, не виявляють ура-
ження макроскопічно або мікроскопічно (відмінні 
від ознак ураження під впливом посівної серії ві-

русу) та відсутня загибель індичат від причин, які 
можна віднести до впливу посівної серії.

С.	Додаткові	випробування	на	сторонні	агенти	качок

Якщо посівна серія вірусу від качок або розмножу-
валась на субстраті, отриманому від качок, мають 
бути також проведені випробування на антитіла 
проти таких агентів:

Агент Тип	випробування

Chlamydia spp. ІФА (EIA)

Парвовірус качок та гусей СН, ІФА (SN, EIA)
Вірус ентериту качок СН (SN)

Вірус гепатиту качок 
типу 1

СН (SN)

Посівна серія відповідає вимогам випробування, 
якщо немає ознак присутності будь-яких сторонніх 
агентів у кожному з випробувань.

D.	Додаткові	випробування	на	сторонні	агенти	гусей

Якщо посівна серія вірусу від гусей або розмножу-
валась на субстраті, отриманому з тканин гусей, ма-
ють бути проведені випробування на антитіла проти 
таких агентів.

Агент Тип	випробування

Парвовірус качок та гусей СН, ІФА (SN, EIA)

Вірус ентериту качок СН (SN)

Геморагічний 
поліомавірус гусей

Випробування 
на гусенятах (зазначається 
далі) або інші придатні 
випробування

Кожному з десяти 1-денних сприйнятливих гусенят 
інокулюють підшкірно вакцину в кількості, еквіва-
лентній не менше 10 дозам. Спостерігають за гусеня-
тами протягом 28 діб. Випробування є непридатним, 
якщо більше 20 % гусенят гинуть з неспецифічних 
причин. Посівна серія вірусу відповідає вимогам ви-
пробування, якщо жодне гусеня не загинуло з при-
чин, пов'язаних із впливом посівної серії вірусу.

7. ВИМОГИ ДО СПЕЦИФІЧНОЇ 
ІМУНОСИРОВАТКИ, 
ЯКУ ВИКОРИСТОВУЮТЬ 
ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ НА СТОРОННІ АГЕНТИ 

Усі серії сироватки, яку використовують для випро-
бування на сторонні агенти або для нейтралізації 
вірусу вакцини (посівна серія або серія кінцевої 
вакцини) або як додаток до живильного середови-
ща, яке використовують для розмноження вихідної 
культури, мають бути вільні від антитіл та інгібуючих 
факторів щодо мікроорганізмів наведених нижче, 
за винятком одного типу, а саме: антитіла проти ві-
русу, який вони мають нейтралізувати. Це має під-
тверджуватись за допомогою придатних чутливих 
випробувань щодо наведених нижче патогенів.



ДЕРЖАВНА ФАРМАКОПЕЯ УКРАЇНИ 2.3 5

П
РОЕКТ

Аденовірус птиці.

Вірус енцефаломієліту птиці.

Вірус інфекційного бронхіту курей.

Вірус інфекційної бурсальної хвороби птиці типів 1 
та 2.

Вірус геморагічного ентериту птиці.

Вірус інфекційного ларинготрахеїту птиці.

Віруси лейкозу птиці.

Вірус нефриту птиці.

Параміксовірус птиці із 1-го по 9-й.

Ортореовіруси птиці.

Вірус ретикулоендотеліозу птиці.

Вірус анемії курей.

Вірус ентериту качок.

Вірус гепатиту качок, тип 1.

Вірус синдрому зниження яйценосності.

Вірус віспи птиці.

Віруси грипу.

Вірус хвороби Марека.

Герпевірус індиків.

Вірус рінотрахеїту індиків.

Неімунну сироватку для додавання в живильне се-
редовище вважають вільною від антитіл проти будь-
якого з цих вірусів, якщо відомо, що вони не заразні 
для виду тварин, який є джерелом походження си-
роватки, і немає необхідності проводити випробу-
вання сироватки на такі антитіла. Моноспецифічну 
імуносироватку для нейтралізації вірусу вважають 
вільною від антитіл проти будь-якого з цих вірусів, 
якщо можливо продемонструвати, що імунізуючий 
антиген не міг бути забрудненим сторонніми анти-
генами, та якщо відомо, що вірус незаразний для 
виду тварин, що є джерелом походження сироватки, 
і тому немає необхідності проводити випробування 
сироватки на такі антитіла. Немає необхідності про-
водити повторне випробування сироватки крові, яку 
отримано від птиці із ВПФ-стад курей (5.2.2).

Партії сироватки, виготовлені для нейтралізації 
вакцинного вірусу, не мають бути отримані за до-
помогою вірусного ізоляту, що використовують для 
приготування головної посівної серії (будь-якого 
рівня пасажу), чи з ізоляту, культивованого в тій 
самій лінії культур клітин.


