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2.6.8. ПІРОГЕНИ 

Випробування на пірогени полягає у вимірюванні 
підвищення температури тіла, що спричинене вну-
трішньовенним введенням кролям стерильного роз-
чину випробовуваного лікарського засобу. 

Вибір тварин. Використовують здорових статевозрі-
лих кролів обох статей масою не менше 1.5 кг, які 
отримують повноцінне та збалансоване харчування 
без антибіотиків та не втрачають масу тіла протягом 
тижня, що передує випробуванню. Кріль не може 
бути використаний у випробуванні на пірогени:
а) якщо він був використаний у випробуванні на 
пірогени з негативним результатом протягом по-
передніх трьох діб; або
б) якщо він був використаний у попередні три тижні 
у випробуванні на пірогени, в якому зразок не ви-
тримав випробування. 

Приміщення для тварин. Кролів утримують нарізно 
в тихому приміщенні з підхожою постійною тем-
пературою. Напередодні увечері та до повного за-
вершення випробування кролів позбавляють їжі; 
під час випробування позбавляють води. Випробу-
вання проводять у тихій кімнаті, де немає ризику 
збудження тварин та в якій температура не відрізня-
ється більш як на 3 °С від температури в житлових 
приміщеннях для кролів або в приміщеннях в яких 
кролів утримували принаймні протягом 18 год перед 
випробуванням. 

Матеріали. Скляний посуд, шприци та голки. Ре-
тельно миють увесь скляний посуд, шприци та голки 
водою для ін'єкцій та стерилізують гарячим повітрям 
за температури 250 °С протягом 30 хв або за темпе-
ратури 200 °С протягом 1 год. 

Фіксуючі клітки. Фіксуючі клітки для кролів, темпе-
ратуру яких вимірюють за допомогою електричного 
пристрою, мають бути виготовлені таким чином, 
щоб тварини фіксувалися лише за допомогою віль-
но закріплених на шиї хомутів; тулуб залишається 
відносно вільним, щоб кролі могли сидіти в зви-
чайному положенні; їх не утримують за допомогою 
ременів або інших подібних методів, які можуть 
спричинити шкоду тварині. Тварин поміщають у 
клітки неменш як за 1 год до першого вимірювання 
температури та залишають у них протягом випро-
бування.

Термометри. Використовують термометр або елек-
 тричний пристрій, що визначають температуру 
з точністю до 0.1 °С, та вводять у пряму кишку кро-
ля на глибину близько 5 см. Глибина введення при-
строю постійна у кожного кроля в кожному випро-
буванні. При використанні електричного пристрою 
його можна залишити у цьому положенні протягом 
усього випробування. 

Попереднє випробування. Після добору тварин за 
один-три дні до випробування зразка тим тваринам, 
яких не використовували протягом попередніх двох 
тижнів, уводять внутрішньовенно 10 мл на кілограм 
маси тіла апірогенний 9 г/л розчин натрію хлори-
ду Р, підігрітий до температури 38.0 °С. Реє-
струють температуру тварин, починаючи за 90 хв до 
ін'єкції та продовжуючи протягом 3 год після ін'єкції 
розчину. Будь-яка тварина, у якої виявляється зміна 
температури більш як на 0.6 °С, не використовується 
в основному випробуванні. 

Основне випробування. Випробування проводять, ви-
користовуючи групу із трьох кролів. 

Підготовка та введення випробовуваного зразка. Пе-
ред введенням випробовуваний розчин нагрівають 
приблизно до температури 38.0 °С. Випробову-
ваний зразок може бути розчинений або розведений 
в апірогенному розчині 9 г/л натрію хлориду Р 
або іншому розчиннику, зазначеному в окремій 
статті. Розчин повільно уводять у крайову вену вуха 
кожного кроля протягом не більше 4 хв, якщо немає 
інших зазначень в окремій статті. Кількість випро-
бовуваного зразка, що вводиться, залежить від його 
властивостей та зазначається в окремій статті. Об'єм, 
що вводиться, має бути не менш як 0.5 мл та не більш 
як 10 мл на кілограм маси тіла. 

Визначення вихідної та максимальної температур. 
«Вихідна температура» кожного кроля — це серед-
нє значення, яке складається із двох показань тем-
ператур, зареєстрованих у кроля з інтервалом 30 хв 
які вимірюють протягом 40 хв, що безпосередньо 
передують введенню випробовуваного зразка. «Мак-
симальна температура» кожного кроля є найвищою 
зареєстрованою температурою даного кроля протя-
гом 3 год після ін'єкції. Температуру кожного кроля 
реєструють із інтервалом не більше 30 хв, починаючи 
не раніше як за 90 хв перед введенням випробову-
ваного зразка та продовжуючи протягом 3 год після 
уведення. Різницю між максимальною температу-
рою та вихідною температурою для кожного кроля 
беруть за його реакцію. Якщо ця різниця від'ємна, 
результат оцінюють як нульову реакцію. Кролів, у 
яких при визначенні вихідної температури виявля-
ють відмінності між двома послідовними темпера-
турними показниками більш як на 0.2 °С, вилучають 
із випробування. У будь-якому випробуванні вико-
ристовують лише тих кролів, вихідні температури 
яких не різняться між собою більш як на 1 °С. Кро-
лів, що мають вихідну температуру вище 39.8 °С або 
нижче 38.0 °С, вилучають із випробування.

Інтерпретація результатів. Випробування проводять 
спочатку на групі із трьох кролів, якщо необхідно, 
далі повторюють на наступних групах із трьох кро-
лів до загальної кількості в чотири групи, залежно 
від одержаних результатів. Якщо сумарна реакція у 
першій групі не перевищує значення, наведеного у 
другому стовпчику Табл. 2.6.8.-1, зразок витримує 
випробування. Якщо сумарна реакція перевищує 
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значення, наведене у другому стовпчику таблиці, 
але не перевищує значення, наведеного в третьому 
стовпчику таблиці, випробування повторюють, як 
зазначено вище. Якщо сумарна реакція перевищує 
значення, наведене в третьому стовпчику таблиці, 
зразок не витримує випробування. 

Таблиця 2.6.8.-1

Кількість 
кролів

Зразок витримує випро-
бування, якщо сумарна 
реакція не перевищує

Зразок не витримує ви-
пробування, якщо сумар-

на реакція перевищує

3 1.15 °С 2.65 °С
6 2.80 °С 4.30 °С
9 4.45 °С 5.95 °С

12 6.60 °С 6.60 °С

Кролів, яких використовували раніше у випро-
буванні на пірогени, у якому середнє підвищення 
температури перевищило 1.2 °С, вилучають із ви-
пробування. 

Згідно положень Європейською конвенцією щодо 
захисту хребетних тварин, що використовуються з 
експериментальною та іншою науковою метою, ви-
пробування на тваринах мають проводитися таким 
чином, щоб використовувати мінімальну кількість 
тварин та заподіювати їм найменшого болю, страж-
дання, виснаження або тривалої шкоди. Де це мож-
ливо, та після перевірки специфічності лікарського 
засобу, випробування на пірогени замінюється ви-
пробуванням на активацію моноцитів (2.6.30). ◀

________________________________________N


Вибір тварин. Використовують здорових статевоз-
рілих кролів обох статей масою не менше 1.5 кг, не 
альбіносів, які отримують повноцінне та збалансо-
ване харчування без антибіотиків та не втрачають 
масу тіла протягом тижня, що передує випробуван-
ню. 

Кролів, яких вперше використовують для випро-
бувань на пірогени, попередньо готують до про-
цедури випробування, витримуючи їх протягом не 
більше семи діб і здійснюючи з ними усі підготовчі 
процедури (огляд, зважування, вимірювання тем-
ператури) згідно з розділом «Випробування», за ви-
нятком ін'єкції. 

Одного й того самого кроля використовують для 
випробування не раніше як через дві доби, якщо 
уведений йому в попередньому випробуванні зра-
зок був визнаний апірогенним, та не раніше як че-
рез два тижні, якщо в попередньому випробуванні 
на пірогени зареєстровано підвищення його темпе-
ратури на 0.6 °С і більше.

Порядок повторного використання кролів, на яких 
випробовували зразки, що мають антигенні власти-
вості, має бути зазначений в окремій статті. 

Приміщення для тварин. Кролів утримують нарізно в 
стандартних клітках в тихому приміщенні з темпе-
ратурою від 20 °С до 23 °С. Відхилення від вибраної 
температури мають бути не більше ±3 °С.

Напередодні увечері й до повного завершення ви-
пробування кролів позбавляють їжі; під час випро-
бування позбавляють води. Не менш як за 18 год 
до випробування відібраних кролів переводять до 
окремого ізольованого тихого приміщення, при-
значеного лише для випробування на пірогени та 
в якому умови подібні до тих, в яких тварини утри-
мувалися до цього.

Матеріали. Скляний посуд, шприци та голки мають 
бути ретельно вимиті водою для ін'єкцій та депіро-
генізовані гарячим повітрям за температури 250 °С 
протягом 30 хв або за температури 200 °С протягом 
1 год.

Розчинники. Вода та інші розчинники, які викорис-
товують для промивання зазначених пристроїв або 
для розчинення випробовуваних зразків, мають бу-
ти апірогенними та стерильними. 

Фіксуючі клітки. Фіксуючі клітки для кролів, темпе-
ратуру яких вимірюють за допомогою електричного 
пристрою, мають бути виготовлені таким чином, 
щоб тварини фіксувалися лише за допомогою віль-
но закріплених на шиї хомутів; тулуб залишається 
відносно вільним, щоб кролі могли сидіти в звичай-
ному фізіологічному положенні; їх не утримують 
за допомогою ременів або інших подібних методів, 
які можуть спричинити шкоду тварині. Тварин по-
міщають у клітки неменш як за 1 год до першого 
вимірювання температури та залишають у них про-
тягом випробування.

Термометри. Використовують термометри, що ма-
ють точність вимірювання ± 0.1 °С та дозволяють 
зареєструвати максимальні показання протягом не 
більше 5 хв. Для стандартизації умов випробування 
можуть бути використані багатоканальні піроген-
тестери, які дозволяють здійснювати автоматизова-
ний моніторинг температури одночасно на великій 
кількості тварин у стандартних для кожної умовах.

Випробування. Випробування проводять поетапно. 
На І етапі його виконують на трьох кролях. Якщо 
необхідний II етап, його виконують на п'ятьох кро-
лях. 

Визначення вихідної та максимальної температур. 
Не більш як за 30 хв до ін'єкції випробовуваного 
зразка вимірюють «вихідну температуру», що є ба-
зовою при визначенні будь-якого підвищення тем-
ператури у даного кроля, викликаного ін'єкцією ви-
пробовуваного зразка. Вихідна температура кролів 
в одній групі має відрізнятися не більш як на ±1 °С 
та має бути не вище 39.8 °С.

«Максимальна температура» — це найвища темпе-
ратура у даного кроля протягом 3 год після ін'єкції 
випробовуваного зразка. Різницю між вихідною та 
максимальною температурою кожного кроля вра-
ховують як «максимальне підвищення температу-
ри».

Підготовка та введення випробовуваного зразка. Ре-
єстрація температури. Кількість одноразово віді-
браної проби випробовуваного зразка має бути до-
статньою для проведення випробування на вісьмох 
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кролях. Випробовуваний зразок вводять без додат-
кового розведення, якщо немає інших зазначень в 
окремій статті. Ліофілізовані лікарські засоби для 
парентерального застосування вводять у концен-
траціях та розчинниках, передбачених інструкцією 
для медичного застосування, якщо немає інших за-
значень в окремій статті. Розчин випробовувано-
го зразка, нагрітого перед ін'єкцією приблизно до 
температури 38.0 °С, вводять у крайову вену вуха  
кроля не пізніше як через 30 хв після вимірювання 
вихідної температури.

Розчин вводять в об'ємі від 0.5 мл до 10 мл на 1 кг 
маси тіла повільно протягом від 2 хв до 4 хв, якщо в 
окремій статті немає іншіх зазначень про швидкість 
або шляхи введення (підшкірне, внутрішньом'язове, 
внутрішньоочеревне). Доза випробовуваного зраз-
ка залежить від його біологічної активності та за-
значається в окремій статті. Температурний датчик 
вводять у пряму кишку на глибину від 7 см до 9 см, 
і ця глибина має бути незмінною протягом усього 
випробування. Температуру тіла кролів реєструють 
кожні 30 хв протягом 3 год після ін'єкції випробову-
ваного зразка, визначаючи у кожного кроля макси-
мальне підвищення температури. При використанні 
піроген-тестерів температурний датчик залишають 
у прямій кишці на весь час випробування. 

Інтерпретація результатів. Будь-яке зниження темпе-
ратури вважають нульовим підвищенням. Якщо в 
жодного із трьох кролів не відмічено максимально-
го підвищення температури на 0.5 °С та більше, ви-
пробовуваний зразок витримує випробування щодо 
відсутності пірогенів.

Якщо хоча б у одного кроля відмічено максимальне 
підвищення температури на 0.5 °С та більше, ви-
пробування продовжують, використовуючи п'ять 
інших кролів. Якщо не більш як у трьох із вісьмох 
кролів відмічені індивідуальні максимальні підви-
щення температури на 0.5 °С і більше, та якщо сума 
вісьмох індивідуальних максимальних підвищень 
температури не перевищує 3.3 °С, випробовуваний 
зразок витримує випробування щодо відсутності 
пірогенів. Якщо у чотирьох і більше із вісьмох кро-
лів відмічені індивідуальні максимальні підвищен-
ня температури на 0.5 °С і більше, та/або якщо сума 
вісьмох індивідуальних максимальних підвищень 
температури перевищує 3.4 °С, випробовуваний 
зразок не витримує випробування щодо відсутнос-
ті пірогенів.


