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5.2.	ЗАГАЛЬНІ	ТЕКСТИ	
НА	БІОЛОГІЧНІ	ЛІКАРСЬКІ	
ЗАСОБИ

5.2.1.	 ТЕРМІНОЛОГІЯ,	ЯКУ	ВИКОРИСТОВУЮТЬ	
У	МОНОГРАФІЯХ	НА	БІОЛОГІЧНІ	
ЛІКАРСЬКІ	ЗАСОБИ	(ПРЕПАРАТИ)

Для деяких термінів у круглих дужках наведені аль-
тернативні терміни, які зазвичай використовують 
щодо вакцин для застосування у ветеринарній ме-
дицині.

Система	посівних	серій	/	Seed-lot	system	– система, на 
основі якої одержують відповідні серії лікарсько-
го засобу з однієї головної посівної серії. Для ру-
тинного виробництва робочу посівну серію можна 
приготувати із головної посівної серії. Походження 
та історію пасажів головної посівної та робочої по-
сівної серій реєструють.

Головна	посівна	серія	/	Master	seed	lot	–	культура мі-
кроорганізму, розфасована з одного нерозфасова-
ного контейнера в контейнери, які оброблені разом 
під час єдиної операції таким чином, щоб забез-
печити її однорідність, стабільність і запобігти за-
брудненню (контамінації). Зазвичай головну посів-
ну серію у рідкому стані зберігають за температури 
–70 °С або нижче. Ліофілізовану головну посівну 
серію зберігають за температури, що забезпечує 
стабільність.

Робоча	посівна	серія	/	Working	seed	lot. – культура мі-
кроорганізму, одержана з головної посівної серії та 
призначена для використання у виробництві. Ро-
бочі посівні серії розфасовують у контейнери, які 
зберігають в умовах, зазначених вище для головної 
посівної серії. 

Система	банку	клітин	(система	посівних	клітин)	/	Cell-
bank	system	(Cell-seed	system)	– 	система, за допомо-
гою якої відповідні кінцеві серії лікарського засобу 
виробляють у культурі клітин, одержаних із одного 
й того самого головного банку клітин (головних по-
сівних клітин). Ряд контейнерів з головного банку 
клітин (головних посівних клітин) використовують 
для приготування робочого банку клітин (робочих 
посівних клітин). Систему банку клітин (систему 
посівних клітин) валідують для визначення мак-
симальної допустимої кількості пасажів у процесі 
рутинного виробництва.

Головний	банк	клітин	(головні	посівні	клітини)	/	Master	
cell	bank	(Master	cell	 seed)	— культура клітин, роз-
фасована під час єдиної операції в контейнери, які 
оброблені разом і зберігаються за умов, що гаран-
тують її однорідність, стабільність і запобігають за-
брудненню (контамінації). Головний банк клітин 

(головні посівні клітини) зазвичай зберігають за 
температури –70 °С або нижче.

Робочий	банк	клітин	(робочі	посівні	клітини)	/	Working	
cell	bank	(Working	cell	seed)	– культура клітин, одер-
жана з головного банку клітин (головних посівних 
клітин) і призначена для приготування виробничих 
культур клітин. Робочий банк клітин (робочі посів-
ні клітини) розфасовують у контейнери, обробля-
ють і зберігають, як зазначено для головного банку 
клітин (головних посівних клітин).

Первинна	культура	клітин	/	Primary	cell	cultures	– куль-
тура клітин, одержана за допомогою трипсинізації 
відповідної тканини або органу. Клітини, по суті, 
ідентичні клітинам тканини та можуть проходити 
не більше п’яти пасажів in vitro від приготування ви-
хідного препарату з тваринної тканини.

Клітинні	лінії	/	Cell	lines	– культури клітин, що мають 
високу здатність до розмноження in vitro. У диплоїд-
них клітинних лініях клітини, по суті, мають ті самі 
характеристики, що і клітини вихідної тканини. У 
перещеплюванних клітинних лініях клітини здатні 
розмножуватися в культурі необмежено та можуть 
бути одержані із здорових або пухлинних тканин. 
Деякі перещеплюванні клітинні лінії в певних умо-
вах мають онкогенну активність.

Виробнича	культура	клітин	/	Production	cell	culture	– 
культура клітин, призначена для використання у 
виробництві; вона може бути одержана з одного або 
більше контейнерів з робочого банку клітин (ро-
бочих посівних клітин) або може бути первинною 
культурою клітин. 

Контрольні	клітини	/	Control	cells	– деяка кількість 
клітин, залишена при інокуляції вірусу як неінфі-
кована культура клітин. Неінфіковані клітини інку-
бують у тих самих умовах, що і виробничі культури 
клітин.

Одиничний	збір	/	Single	harvest	– матеріал одержаний 
з однієї виробничої культури клітин, інокульованої 
тією самою робочою посівною серією або суспензі-
єю, та зібраний під час одного виробничого циклу.

Моновалентний	 об’єднаний	 збір	 /	 Monovalent	 pooled	
harvest	 – об’єднаний зібраний матеріал, що міс-
тить один штам або тип мікроорганізму чи анти-
гена, одержаний з ряду ембріонів птиці, контей-
нерів (культурального посуду) із культурою клітин 
та інш., оброблених одночасно.

Кінцева	нерозфасована	вакцина	/	Final	bulk	vaccine	– 
матеріал, що пройшов усі стадії виробництва, крім 
кінцевого фасування. Він складається з одного або 
декількох моновалентних об’єднаних зборів куль-
тур одного або декількох видів або типів мікроорга-
нізмів після очищення, розведення або додавання 
будь-якого ад’юванту або інших допоміжних речо-
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вин. Він оброблений до гомогенного стану та ви-
користовується для заповнення контейнерів однієї 
або більше кінцевих серій.

Кінцева	серія	/	Final	lot	(Batch)	– набір закупорених 
кінцевих контейнерів або інших кінцевих дозова-
них одиниць, які очікувано гомогенні, еквівалентні 
щодо ризику забруднення в процесі фасування або 
приготування кінцевого лікарського засобу. Дозо-
вані одиниці фасовані або приготовані іншим спо-
собом із однієї кінцевої нерозфасованої вакцини, 
ліофілізовані разом (якщо необхідно) і закупорені 
під час однієї виробничої зміни. Вони мають загаль-
ний номер або код, що ідентифікує кінцеву серію. 
Якщо кінцеву нерозфасовану вакцину розфасову-
ють і/або ліофілізують під час декількох виробни-
чих змін, це призводить до утворення зв’язаного 
набору кінцевих серій, які зазвичай зазначають, ви-
користовуючи загальну частину номера або коду; ці 
зв’язані кінцеві серії іноді називають «субсерії» або 
«серії фасування».

Комбіновані	вакцини	/	Combined	vaccine	– багатоком-
понентні препарати, склад яких підібраний так, 
що різні антигени застосовуються одночасно. Різні 
антигенні компоненти мають захищати від різних 
штамів або типів того самого організму і/або різних 
організмів. Комбіновані вакцини можуть постача-
тися виробником або у вигляді об’єднаної рідини 
чи ліофілізованого препарату, або у вигляді декіль-
кох компонентів з інструкцією щодо змішування 
перед застосуванням.


