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2.6.25.	 ЖИВІ	ВАКЦИНИ	ДЛЯ	ПТИЦІ:	
ВИПРОБУВАННЯ	НА	СТОРОННІ	АГЕНТИ	
В	КІНЦЕВІЙ	СЕРІЇ	ВАКЦИНИ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

а) У наведених нижче випробуваннях кури та/або 
матеріали курей, такі як яйця та культури клітин, 
необхідно отримувати зі стад курей, вільних від па-
тогенної флори (ВПФ, SPF) (5.2.2).

b) Культури клітин для випробування на сторонні 
агенти мають витримувати вимоги для головної по-
сівної серії, наведені в статті «Культури клітин для 
виробництва вакцин для застосування у ветеринар-
ній медицині» (5.2.4), за винятком випробувань з 
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 обʼєму для ви-
пробування вакцини, а вимоги щодо мінімального 
порогу виживання культури адаптують відповідно.

d) У цих випробуваннях використовують рідку вак-
цину або розчиняють підхожу кількість випробову-
ваної ліофілізованої вакцини в рідині, яка зазначена 
на етикетці, або в іншому придатному розчиннику, 
такому як вода для інʼєкцій. Якщо не зазначено та 
не обґрунтувано інше, випробовувана вакцина має 
містити еквівалент 10 доз 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-яких 
з цих випробуваннь, 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 та обґрунтовано, 
що нейтралізація вакцинного вірусу необхідна, 
але її важко досягти, наведені нижче випробуван-
ня адаптують для забезпечення необхідної гарантії 
відсутності забруднення (контамінації) сторонніми 
агентами.

Якщо вірус у живій вакцині не може бути повністю 
нейтралізований за допомогою моноспецифічної 
імуносироватки — для випробування інокуляцією 
у жовтковий мішок, можуть бути виконані такі ви-
пробування:

— для оболонкових вірусів, таких як вірус ньюкасль-
ської хвороби: виконати випробування на сто-
ронні агенти з використанням курячих ембріонів 
інокуляцією в жовтковий мішок із попередньою 
інактивацією оболонкових вакцинних вірусів лі-
підними розчинниками;

— для вірусу енцефаломієліту птиці та вірусів не-
фриту птиці: виконати інші підхожі випробування 
для виявлення цих вірусів. Для виявлення віру-
су нефриту птиці це можуть бути випробування 
в клітинах нирок курей, як наведено в розділі 2 
загальної статті «Живі вакцини для птиці: Випро-
бування на сторонні агенти в посівних серіях» 
(2.6.24).

Якщо вірус у живій вакцині не може бути повністю 
нейтралізований за допомогою моноспецифічної 
імуносироватки — для інших випробувань, наведе-
них нижче, альтернативно або поряд з in vitro випро-
буванням серії, може бути проведене випробуван-
ня на сторонні агенти сироваток курей, отриманих 
під час випробування серії вакцини, як описано в 
розділі 6 «Випробування на сторонні агенти з ви-
користанням курчат» у статті «Живі вакцини для 
птиці: Випробування на сторонні агенти в посівних 
серіях» (2.6.24). 

h) Інші типи випробувань, які не зазначені в цій 
статті, можуть бути використані, якщо їх чутливість 
гарантовано не менше зазначеної тут і вони мають 
підхожу 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 відповідні антибіотики. Випробовувану 
вакцину інокулюють в 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-
мічають як неспецифічну загибель. Випробування 
вважають дійсним тоді, якщо як мінімум 6 ембріо-
нів у кожній групі виживають у перші 24 год після 
інокуляції. На наявність патологій макроскопічно 
досліджують усі ембріони, які загинули пізніше 
ніж через 24 год після інокуляції, або ті, що вижили 
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протягом періоду інкубації. Випробовують хоріоа-
лантоїсні оболонки цих яєць на будь-які аномалії 
та контролюють алантоїсну рідину на наявність ге-
маглютинуючих 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 наведено вище.

Серія вакцини відповідає вимогам випробування, 
якщо в інокульованих ембріонів не виявлено ано-
малій та якщо вони не гинуть від введення вакцини, 
за умови що під час випробування хоріоалантоїсних 
оболонок та алантоїсної рідини не виявлено ознак 
присутності сторонніх агентів.

Як зазначалося раніше, відповідно до Загальних по-
ложень (пункт g), якщо нейтралізація вірусу немож-
лива і, як наслідок, інокуляція в жовтковий мішок 
не може бути оцінена, щоб гарантувати відсутність 
забруднення (контамінації) сторонніми агентами 
можуть бути проведені придатні випробування, 
окрім зазначених, зокрема можуть бути проведені 
інші випробування для виявлення вірусу енцефа-
ломієліту птиці та вірусу нефриту птиці. У цьому 
випадку мають бути забезпечені підстави для вико-
ристання інших випробувань. Вакцина відповідає 
вимогам випробування, якщо немає жодних свід-
чень про присутність вірусу енцефаломієліту птиці 
та вірусу нефриту птиці. 

2. ВИПРОБУВАННЯ В КУЛЬТУРІ КЛІТИН 
ФІБРОБЛАСТІВ ЕМБРІОНІВ КУРЕЙ

Із тканин 9–11-денних ембріонів курей готують 
7 моношарів первинних та вторинних фіброблас-
тів ембріонів, площа кожного з них має становити 
близько 25 см2. 5 моношарів інокулюють випро-
бовуваною вакциною, 2 моношари залишають як 
негативні контролі. Усі моношари обробляють 
однаково, як описано нижче. Після формування 
суцільного моношару клітин видаляють живильне 
середовище. Інокулюють по 0.1 мл випробовуваної 
вакцини в кожен з 5 випробовуваних моношарів. 
Дають адсорбуватися протягом 1 год та додають 
живильне середовище. Культури клітин інкубують 
загалом протягом не менше 21 доби, пересівають 
через кожні 4–5 діб. Кожне пересівання проводять 
із зібраними клітинами та рідинами з 5 моношарів 
після циклу заморожування-розморожування. Іно-
кулюють по 0.1 мл зібраного матеріалу в кожен з 
5 отриманих моношарів клітин курячих ембріональ-
них фібробластів, площа яких, як і раніше, близько 

25 см2. Для випробування А: клітини для останнього 
пасажу також вирощують на відповідному субстраті, 
так щоб площа кожного моношару становила близь-
ко 10 см2. Випробування вважають дійсним, якщо 
більше 80 % випробовуваних моношарів та обидва 
негативні контрольні моношари виживають.

Протягом усього періоду інкубації усі культури клі-
тин часто піддають мікроскопічним дослідженням 
на ознаки цитопатичних ефектів або інші підтвер-
дження наявності контамінуючих агентів у випро-
бовуваних вакцинах. Наприкінці всього періоду 
інкубації проводять таке:

А. Фіксують та фарбують (за Гімза або з гематоксилі-
ном та еозином) близько 10 см2 суцільного клітин-
ного моношару, кожного з 5 вихідних моношарів. 
Клітини вивчають під мікроскопом на наявність 
будь-яких цитопатичних ефектів, включення сто-
ронніх матеріалів, синцитіальних утворень або 
на інші докази наявності забруднюючих агентів 
у випробовуваній вакцині.

В. Зливають та промивають близько 25 см2 клітин 
кожного з 5 моношарів. Клітини покривають 0.5% 
суспензією промитих еритроцитів курей (вико-
ристовуючи не менше 1 мл суспензії для кожних 
5 см2 клітин). Клітини інкубують за температури 
4 °С протягом 20 хв та потім обережно промива-
ють фосфатно-сольовим буфером рН 7.4. Кліти-
ни вивчають під мікроскопом на гемадсорбцію, 
яка може свідчити про наявність гемадсорбуючих 
агентів у випробовуваній вакцині.

С. Кожен зразок рідини з кожної культури клітин 
тестують на гемадсорбцію, яка може свідчити про 
наявність гемадсорбуючих агентів у випробовува-
ній вакцині.

Випробування вважається непридатним, якщо в не-
гативних контрольних клітинах виявляють ознаки 
сторонніх агентів. Серія вакцини відповідає вимо-
гам випробування, якщо сторонніх агентів не ви-
являють.

3. ВИПРОБУВАННЯ НА ВИЯВЛЕННЯ ВІРУСУ 
СИНДРОМУ ЗНИЖЕННЯ ЯЙЦЕНОСНОСТІ

Із тканин 14–16-денних курячих ембріонів готують 
11 моношарів клітин печінки ембріона, кожен пло-
щею близько 25 см2. Після формування суцільного 
моношару клітин видаляють живильне середовище. 
Інокулюють 0.1 мл випробовуваної вакцини в кожен 
із 5 моношарів (випробовувані моношари). Дають 
адсорбуватися протягом 1 год та додають живильне 
середовище. В інші 4 моношари інокулюють відпо-
відний штам вірусу синдрому зниження яйценос-
ності (не більше ніж 10 ТКIД50 в 0.1 мл) (позитивний 
контроль). 2 моношари залишають як негативний 
контроль неінокульованими.

Культури клітин інкубують загалом протягом не 
менше 21 доби, пересівають через кожні 4–5 діб. 
Кожне пересівання проводять таким чином: про-
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водять цикл заморожування-розморожування; готу-
ють окремо пули клітин та рідини з випробовуваних, 
позитивних та негативних моношарів; 0.1 мл зібра-
ного матеріалу вносять в кожен з 5, 4 та 2 свіжо-
приготованих моношарів клітин печінки ембріонів 
курей, площа кожного має становити близько 25 см2. 
Випробування вважається непридатним, якщо після 
будь-якого пересівання виживають менше 4 із 5 ви-
пробовуваних моношарів та менше 3 із 4 позитивних 
контролів або жоден із 2 негативних контрольних 
моношарів не виживає.

Усі культури клітин протягом усього періоду інку-
бації часто досліджують мікроскопічно на ознаки 
цитопатичних ефектів або інші підтвердження наяв-
ності забруднюючих (контамінуючих) агентів у ви-
пробовуваних вакцинах. Наприкінці всього періоду 
інкубації проводять таку процедуру: використовую-
чи еритроцити курей, окремо тестують культуральну 
рідину з випробовуваних, позитивних та негативних 
контрольних моношарів на гемадсорбцію, яка може 
свідчити про наявність гемадсорбуючих агентів у 
випробовуваній вакцині.

Випробування вважається непридатним, якщо ві-
рус синдрому зниження яйценосності виявляється 
менш ніж у 3 із 4 позитивних контролів або в будь-
якому негативному контролі чи коли виявляють 
2 сумнівних негативних контрольних моношари. 
Якщо результати випробування більше 1 із випро-
бовуваних моношарів сумнівні, необхідно провести 
подальші пересівання порцій випробовуваних мо-
ношарів клітин, які злилися, до отримання одно-
значного результату.

Серія вакцини відповідає вимогам випробування, 
якщо немає доказів наявності вірусу синдрому зни-
ження яйценосності або будь-яких інших сторонніх 
агентів.

4. ВИПРОБУВАННЯ НА ВІРУС ХВОРОБИ 
МАРЕКА

Готують 11 моношарів первинних або вторинних 
фібробластів ембріонів курей із тканин 9-11-денних 
ембріонів, кожен моношар площею близько 25 см2. 
Після досягнення злиття клітин видаляють живиль-
не середовище. Інокулюють 0.1 мл випробовуваної 
вакцини в кожен із 5 моношарів (випробовувані мо-
ношари). Дають адсорбуватися протягом 1 год та до-
дають живильне середовище. Інокулюють у 4 моно-
шари відповідний штам вірусу хвороби Марека (не 
більше 10 ТКІД50 в 0.1 мл) (позитивний контроль). 
2 моношари залишають як негативний контроль не-
інокульованими.

Культури інкубують загалом протягом не менше 
21 доби, пересівають через кожні 4–5 діб. Кожне 
пересівання проводять таким чином: клітини об-
робляють трипсином, готують окремо пули клітин 
з випробовуваних, позитивних та негативних мо-
ношарів. Відповідну кількість кожного матеріалу 

змішують із суспензією свіжоприготованих первин-
них або вторинних фібробластів ембріонів курей 
та готують 5, 4 та 2 моношари, як описано раніше. 
Випробування вважається непридатним, якщо після 
будь-якого пересівання виживають менше 4 із 5 ви-
пробовуваних моношарів, менше 3 із 4 позитивних 
контролів або жоден із 2 негативних контрольних 
моношарів не виживає.

Усі культури клітин протягом усього періоду інку-
бації часто мікроскопічно досліджують на ознаки 
цитопатичних ефектів або інших підтверджень на-
явності забруднюючих (контамінуючих) агентів у 
випробовуваних вакцинах.

Для останнього пересівання клітини вирощують на 
відповідному субстраті, так щоб з кожних 11 вихід-
них моношарів отримати для подальшого випро-
бування моношар клітин, що утворили суцільний 
моношар площею близько 10 см2. Випробовують 
приблизно 10 см2 клітин, отриманих з кожного ори-
гінального моношару, шляхом імунофарбування на 
присутність вірусу хвороби Марека. Випробуван-
ня вважається непридатним, якщо вірус хвороби 
Марека виявляється менш ніж у 3 із 4 позитивних 
контрольних моношарів або в будь-якому негатив-
ному контролі або якщо результати 2 негативних 
контрольних моношарів сумнівні.

Серія вакцини відповідає вимогам випробування, 
якщо немає доказів наявності вірусу хвороби Ма-
река або будь-яких інших сторонніх агентів.

5. ВИПРОБУВАННЯ НА ВІРУС 
РИНОТРАХЕЇТУ ІНДИКІВ

A. У фібробластах ембріонів курей. 

ПРИМІТКА: випробування можна комбінувати з 
випробуванням 2, використовуючи ті самі моноша-
ри та негативні контролі для всіх стадій до кінцевого 
специфічного випробування на вірус ринотрахеїту 
індиків на клітинах, приготованих з випробовуваної  
субкультури.

Готують 11 моношарів первинних або вторинних 
фібробластів ембріонів курей з тканин 9–11-денних 
ембріонів, кожен моношар площею близько 25 см2. 
Після утворення суцільного моношару клітин ви-
даляють живильне середовище. Інокулюють 0.1 мл 
випробовуваної вакцини в кожен із 5 моношарів 
(випробовувані моношари). Дають адсорбуватися 
протягом 1 год та додають живильне середовище. У 
4 моношари інокулюють відповідний штам вірусу 
ринотрахеїту індиків (не більше 10 ТКІД50 в 0.1 мл) 
як позитивний контроль. 2 моношари залишають як 
негативні контролі неінокульованими.

Культури інкубують загалом протягом не менше 
21 доби, пересівають через кожні 4–5 діб. Кожне пе-
ресівання проводять таким чином: проводять цикл 
заморожування-розморожування; готують окремо 
пули клітин та рідини з випробовуваних, позитивних 
та негативних моношарів; 0.1 мл зібраного матеріалу 
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вносять в кожен з 5, 4 та 2 свіжоприготованих моно-
шарів фібробластів ембріонів курей, площа яких, як 
і раніше, близько 25 см2. Випробування вважається 
непридатним, якщо після будь-якого пересівання 
виживають менше 4 із 5 випробовуваних моношарів, 
менше 3 із 4 позитивних контролів або жоден із 2 не-
гативних контрольних моношарів не виживає.

Для останнього пересівання клітини вирощують на 
відповідному субстраті, так щоб з кожного з 11 ви-
хідних моношарів отримати для подальшого випро-
бування моношар клітин площею близько 10 см2. 
Кожен отриманий моношар тестують імунофарбу-
ванням на наявність вірусу ринотрахеїту індиків. 
Випробування вважається непридатним, якщо вірус 
ринотрахеїту індиків виявляється менш ніж у 3 із 4 
позитивних контролів або в будь-якому негативно-
му контролі або якщо результати для 2 негативних 
контрольних моношарів сумнівні. Якщо результати 
випробування сумнівні для 2 випробовуваних моно-
шарів, необхідно провести подальші пересівання 
порцій моношарів, що залишилися, та випробуван-
ня до отримання однозначного результату.

Серія вакцини відповідає вимогам випробування, 
якщо немає доказів наявності вірусу ринотрахеїту 
індиків або будь-яких інших сторонніх агентів.

В. У культурі клітин Vero.

Готують 11 моношарів культури клітин Vero, кожен 
моношар площею близько 25 см2. Після утворення 
суцільного моношару клітин видаляють живиль-
не середовище. Інокулюють 0.1 мл випробовуваної 
вакцини в кожен із 5 моношарів (випробовувані мо-
ношари). Дають адсорбуватися протягом 1 год та 
додають живильне середовище. У 4 моношари іноку-
люють відповідний штам вірусу ринотрахеїту індиків 
(не більше 10 ТКІД50 в 0.1 мл) та використовують як 
позитивний контроль. 2 моношари залишають як 
негативний контроль неінокульованими.

Культури інкубують загалом протягом не менше 
21 доби, пересіваючи через кожні 4–5 діб. Кожне пе-
ресівання проводять таким чином: проводять цикл 
заморожування-розморожування. Готують окремо 
пули клітин та рідини з випробовуваних позитивних 
та негативних моношарів. 0.1 мл зібраного матеріалу 
інокулюють в кожен із 5, 4 та 2 свіжоприготованих 
моношарів, площа яких, як і раніше, близько 25 см2. 
Випробування вважається непридатним, якщо після 
будь-якого пересівання виживають менше 4 із 5 ви-
пробовуваних моношарів, менше 3 із 4 позитивних 
контролів або жоден із 2 негативних контрольних 
моношарів не виживає.

Для останнього пасажу клітини вирощують на від-
повідному субстраті, так щоб з кожного з 11 вихід-
них моношарів отримати для подальшого випробу-
вання моношар вирощених клітин площею близько 
10 см2. Кожен отриманий моношар випробовують 
імунофарбуванням на наявність вірусу ринотрахеїту 
індиків. Випробування вважається непридатним, 
якщо вірус ринотрахеїту індиків виявляється менш 

ніж у 3 із 4 позитивних контролів або в будь-якому 
негативному контролі або якщо 2 негативних контр-
ольних моношари є сумнівними. Якщо результа-
ти 2-го випробування більш сумнівні, ніж для 1-го 
випробовуваного моношару, необхідно провести 
подальші пересівання порцій моношарів, що зали-
шилися, та подальші випробування до отримання 
однозначного результату.

Серія вакцини відповідає вимогам випробування, 
якщо немає доказів наявності вірусу ринотрахеїту 
індиків або будь-яких інших сторонніх агентів.

6. 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 в 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. У ході пересівань про на-
явність вірусу анемії курей може свідчити зміна ко-
льору внаслідок метаболізму інфікованої культури; 
культуральна рідина стає червоною порівнюючи з 
контрольними культурами. Проводять мікроскопіч-
не дослідження клітин на наявність цитопатичних 
ефектів. У той самий час або в кінці інкубаційного 
періоду клітини з кожної посудини центрифугують 
за низької швидкості, потім ресуспендують до отри-
мання близько 106 клітин/мл, потім поміщають по 
25 мкл в кожну з 10 лунок мультилункового пред-
метного скла. Клітини випробовують імунофарбу-
ванням.

Випробування вважається непридатним, якщо вірус 
анемії курей виявляють менш ніж у 3 із 4 позитивних 
контролів або в будь-якому з 2 негативних контр-
ольних моношарів. Якщо результати випробування 
більше 1 випробовуваної суспензії сумнівні, необ-
хідно провести подальші пересівання порцій моно-
шарів, що залишилися, та подальші випробування 
до отримання однозначного результату.

Серія вакцини відповідає вимогам випробування, 
якщо немає доказів наявності вірусу анемії курей 
або будь-яких інших сторонніх агентів.

7. ВИПРОБУВАННЯ НА ВІРУС ЕНТЕРИТУ 
КАЧОК

Випробування проводять для вакцин, виготовлених 
на субстратах гусячого або качиного походження.

Готують 11 моношарів первинних або вторинних 
клітин печінки ембріона мускусної качки з тканин 
21- або 22-денних ембріонів, кожен моношар пло-
щею близько 25 см2. Після злиття клітин видаляють 
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живильне середовище. Інокулюють 0.1 мл випро-
бовуваної вакцини в кожен із 5 моношарів (випро-
бовувані моношари). Дають адсорбуватися протягом 
1 год та додають живильне середовище. У 4 моно-
шари інокулюють відповідний штам вірусу ентериту 
качок (не більше 10 ТКІД50 в 0.1 мл) для застосуван-
ня як позитивний контроль. 2 моношари залишають 
як негативний контроль неінокульованими.

Культури клітин інкубують загалом протягом не 
менше 21 доби, пересівають через кожні 4–5 діб. 
Кожне пересівання проводять таким чином: обро-
бляють клітини трипсином; готують окремо пули 
клітин з випробовуваних позитивних та негатив-
них моношарів. Змішують кожну порцію з суспен-
зією свіжоприготованих первинних або вторинних 
клітин печінки ембріона мускусної качки для при-
готування 5, 4 та 2 моношарів, як зазначено вище. 
Випробування вважається непридатним, якщо після 
будь-якого пересівання виживають менше 4 із 5 ви-
пробовуваних моношарів, менше 3 із 4 позитивних 
контролів або жоден із 2 негативних контрольних 
моношарів не виживає.

Для останнього пересівання клітини вирощують на 
відповідному субстраті, так щоб з кожного з 11 ви-
хідних моношарів отримати для подальшого випро-
бування моношар клітин площею близько 10 см2. 
Кожен отриманий моношар випробовують імуно-
фарбуванням на наявність вірусу ентериту качок. 
Випробування вважається непридатним, якщо вірус 
ентериту качок виявляється менш ніж у 3 із 4 по-
зитивних контролів або в будь-якому негативному 
контролі або якщо 2 негативні контрольні моно-
шари є сумнівними. Якщо результати випробування 
більш ніж 1 випробовуваного моношару сумнівні, 
необхідно провести подальше пересівання порцій 
моношарів, що залишилися, та випробовувати до 
отримання однозначного результату.

Серія вакцини відповідає вимогам випробування, 
якщо немає доказів наявності вірусу ентериту качок 
або будь-яких інших сторонніх агентів.

8. ВИПРОБУВАННЯ НА ПАРВОВІРУС КАЧОК 
ТА ГУСЕЙ

Випробування проводять для вакцин, виготовлених 
на субстратах гусячого або качиного походження.

Готують 11 моношарів первинних або вторинних 
фібробластів ембріона мускусної качки з тканин 
16–18-денних ембріонів, кожен моношар площею 
близько 25 см2. Точно відому кількість клітин кож-
ного з 5 моношарів інокулюють 0.5 мл випробову-
ваної вакцини; кожен моношар пересівають в окре-
мий контейнер, щоб сформувати 5 випробовуваних 
моношарів. Точно відому кількість клітин кожного 
з 4 моношарів інокулюють 0.4 мл штаму придатного 
парвовірусу качок, (не більше 10 ТКІД50 в 0.1 мл); 
кожен моношар пересівають в окремий контей-
нер, щоб сформувати 4 моношари для позитивного 

контролю. 2 моношари залишають як негативний 
контроль неінокульованими.

Культури інкубують загалом протягом не менше 
21 доби, пересівають через кожні 4–5 діб. Кожне пе-
ресівання проводять таким чином: проводять цикл 
заморожування-розморожування. Готують окремо 
пули клітин та рідини з випробовуваних позитивних 
та негативних моношарів. 0.5 мл, 0.4 мл та 0.2 мл 
зібраного матеріалу інокулюють в аліквоту свіжо-
приготованої суспензії прийнятних первинних або 
вторинних фібробластів ембріона мускусної качки 
для приготування 5, 4 та 2 моношарів, як зазначено 
раніше. Випробування вважається непридатним, 
якщо після будь-якого пересівання виживають 
менше 4 із 5 випробовуваних моношарів, менше 3 
із 4 позитивних контролів або жоден із 2 негативних 
контрольних моношарів не виживає.

Для останнього пересівання клітини вирощують на 
відповідному субстраті, так щоб із кожного з 11 ви-
хідних моношарів отримати для подальшого ви-
пробування моношар клітин, що злились, площею 
близько 10 см2. Кожен отриманий моношар випро-
бовують імунофарбуванням на наявність парвовіру-
су качок і гусей. Випробування вважається непри-
датним, якщо парвовірус качок і гусей виявляється 
менш ніж у 3 із 4 позитивних контролів або в будь-
якому негативному контролі або якщо 2 негативних 
контрольних моношари є сумнівними.

Серія вакцини відповідає вимогам випробування, 
якщо немає доказів наявності парвовірусу качок 
і гусей або будь-яких інших сторонніх агентів.


