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5.2.4.	 КУЛЬТУРИ	КЛІТИН	ДЛЯ	ВИРОБНИЦТВА	
ВАКЦИН	ДЛЯ	ЗАСТОСУВАННЯ	
У	ВЕТЕРИНАРНІЙ	МЕДИЦИНІ

Культури клітин для виробництва вакцин для за-
стосування у ветеринарній медицині мають витри-
мувати вимоги цієї статті. Усім або деяким вимо-
гам цієї статті в конкретних випадках також мають 
відповідати культури клітин, які використовуються 
для випробування вакцин для застосування у вете-
ринарній медицині.

Більшість вірусів ссавців можуть розмножуватися у 
клітинних лініях, і використання первинних культур 
клітин не допускається. 

Клітини, які постійно інфікуються і використову-
ються для виробництва вакцин для застосування у 
ветеринарній медицині, мають витримувати вимоги, 
наведені нижче. Необхідно зазаначити, що клітини 
можуть бути інфіковані лише зазначеним агентом. 

ПЕРЕЩЕПЛЮВАННІ КЛІТИННІ ЛІНІЇ

Клітинні лінії, як правило, обробляють відповідно 
до системи посівної серії. Кожній головній посівній 
культурі клітин надають спеціальний ідентифіка-
ційний код. Головні посівні клітини зберігають у 
вигляді аліквот за температури –70 оС або нижче. 
У виробництві вакцин, як правило, не використо-
вують культури, що пройшли більше 20 пасажів від 
головної посівної серії. Якщо використовується сус-
пензія клітин, у якій збільшення кількості клітин, 
приблизно еквівалентне подвоєнню трьох поколінь, 
це вважається еквівалентним одному пасажу. Якщо 
у виробництві мають використовуватися клітини 
після 20 пасажу, шляхом валідації або іншими ви-
пробуваннями необхідно продемонструвати, що ви-
робнича культура клітин ідентична головній посів-
ній культурі клітин з урахуванням їхніх біологічних 
характеристик і чистоти та що використання таких 
клітин не має шкідливого впливу на виробництво 
вакцин.

Має бути відома історія клітинної лінії та детально 
задокументована (наприклад, походження, кількість 
пасажів та які середовища використовувались для 
культивування, умови зберігання).

Реєструють спосіб зберігання та використання клі-
тин, включаючи подробиці, як гарантувати, що не 
перевищена дозволена кількість пасажів у вироб-
ництві. Для аналітичних цілей зберігають необхідну 
кількість головних і робочих посівних клітин. 

Випробування, наведені нижче, проводять на голо-
вних посівних клітинах, робочих посівних клітинах 
або на культурах клітин, одержаних з робочих по-
сівних клітин на останньому дозволеному пасажі, 
використаному у виробництві, який отримали від 
підтвердженого гомогенного репрезентативного 
зразка. 

Характеристики	культури	клітин.	Описують зовнішній 
вигляд клітинного моношару до та після гістоло-
гічного фарбування. Записують, якщо можливо, 
інформацію щодо числових показників, особливо 
швидкості та рівня зростання. Також зазначають 
наявність або відсутність контактних інгібіторів, 
багатоядерних клітин і будь-яких інших клітинних 
аномалій.

Каріотип. Проводять дослідження хромосом не мен-
ше ніж у 50 клітинах на стадії мітозу, отриманих з 
головних посівних клітин щонайменше на рівні пер-
шого пасажу, але не нижчому за той, що викорис-
товується у виробництві. Будь-який хромосомний 
маркер, присутній у головних посівних клітинах, 
також має бути у клітинах на останньому дозволено-
му пасажі, та модальна кількість хромосом у цих клі-
тинах може перевищувати їхню кількість у головних 
посівних клітинах не більше ніж на 15 %. Каріотипи 
мають бути ідентичними. Якщо модальна кількість 
перевищує зазначену межу або в робочих посівних 
клітинах на останньому дозволеному пасажі, які за-
стосовують у виробництві, не виявляють хромосом-
ні маркери або відрізняється каріотип, ці клітинні 
лінії не мають використовуватися у виробництві.

Ідентифікація	видів.	Валідованим методом необхідно 
продемонструвати, що головні посівні клітини та 
робочі посівні клітини на останньому дозволеному 
пасажі, які використовують у виробництві, відпо-
відають зазначеній видовій приналежності. Якщо у 
разі проведенні флуоресцентного випробування з 
використанням сироватки, яка відповідає видовій 

Таблиця 5.2.4.-1
Випробування, які проводять залежно від етапу культивування культури клітин

Головні	посівні
клітини

Робочі	посівні
клітини

Робочі	посівні	клітини	на	останньому	
дозволеному	пасажі

Загальна мікроскопія + + +
Бактерії та гриби + + —
Мікоплазми + + —
Віруси + + —
Ретровіруси + — +
Ідентифікація видів + — +
Каріотип + — +
Канцерогенність + — —
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приналежності культури клітин, продемонстрова-
но, що всі випробовувані клітини флуоресцентні, 
немає необхідності проводити інші випробування з 
реактивами, здатними визначити забруднення (кон-
тамінацію) клітинами інших видів.

Відсутність	бактерій	та	грибів.	Клітини мають витри-
мувати випробування на стерильність (2.6.1). У ви-
пробовуваному зразку кількість клітин має бути не 
менше кількості, що утворює моношар із площею 
70 см2, або — для культивованої суспензії клітин — 
еквівалентною цій кількості клітин. Перед прове-
денням випробування культуру клітин культивують 
без антибіотиків протягом не менше 15 діб.

Мікоплазми (2.6.7). Клітини мають витримувати ви-
пробування на відсутність мікоплазми. Перед про-
веденням випробування культуру клітин культиву-
ють без антибіотиків не менше 15 діб. 

Відсутність	вірусів.	Клітини не мають бути забруд-
нені (контаміновані) вірусами; проводять придат-
ні чутливі випробування, зокрема ті, які наведені 
нижче.

Випробовувані моношари клітин повинні мати 
площу не менше 70 см2, мають бути культивовані 
з використанням ідентичних середовищ і добавок, 
в ідентичних умовах, що і клітини, які використо-
вуються у виробництві вакцин.

Моношари культивують загалом не менше 28 діб. 
Субкультуру готують 7-добовими інтервалами; якщо 
клітини гинуть протягом цього терміну, тоді суб-
культуру готують в останній можливий день. Для 
проведення зазначених нижче випробувань куль-
тивують необхідну кількість клітин у придатному 
контейнері. 

Моношари протягом усього періоду інкубації регу-
лярно обстежують для виявлення можливої цитопа-
тичної дії. У кінці періоду спостереження проводять 
випробування на наявність цитопатичної дії, яку 
можуть викликати гемадсорбуючі та специфічні ві-
руси; випробування проводять за допомогою реакції 
імунофлуоресценції або іншими придатними мето-
дами, які наведені нижче.

Виявлення	цитопатичних	вірусів.	Підхожим цитоло-
гічним барвником фарбують два моношари, площа 
кожного не менше 6 см2. Усю площу кожного фарбо-
ваного моношару досліджують на будь-які включен-
ня, аномальну кількість великих клітин або будь-які 
інші ураження, що свідчать про клітинні аномалії, 
властиві для забруднення (контамінації).

Виявлення	гемадсорбуючих	вірусів.	Моношари загаль-
ною площею не менше 70 см2 кілька разів проми-
вають підхожим буферним розчином і додають до-
статній об'єм придатної суспензії еритроцитів для 
рівномірного покриття площі моношару. Після різ-

ного інкубаційного періоду клітини випробовують 
на наявність гемадсорбції.

Виявлення	специфічних	вірусів.	Проводять випробу-
вання на наявність специфічного забруднення (кон-
тамінації) для видової приналежності клітинних лі-
ній та видів, для яких призначений лікарський засіб. 
На придатних носіях готують необхідну кількість 
клітин для проведення випробувань на специфічні 
агенти. У кожне випробування включають придатні 
позитивні контролі. Клітини піддають придатним 
випробуванням, наприклад використовуючи анти-
тіла, кон'юговані з флуоресцеїном, або аналогічні 
реактиви.

Випробування	 в	 інших	 культурах	 клітин. Необхідні 
моношари, загальна площа яких не менше 140 см2. 
Клітини не менше трьох разів заморожують і роз-
морожують, потім центрифугують для видалення 
залишків клітин. Аліквоти інокулюють у будь-який 
час у перераховані нижче клітини для отримання 
більше 70 % злиття:
— первинні клітин, які відповідають видовій при-

належності;
— клітини, чутливі до вірусів, патогенних для видів, 

яким призначена вакцина; 
— клітини, чутливі до пестивірусів.

Інокульовані клітини інкубують протягом 7 діб, потім 
готують зразки, як описано вище заморожуванням-
розморожуванням, та інокулюють у нові культури 
клітин цього самого виду для проведення наведе-
ного нижче випробування. Клітини інкубують ще 
не менше 7 діб. Культури регулярно перевіряють на 
наявність будь-яких цитопатичних змін, характер-
них для живих організмів.

У кінці 14-добового періоду інокульовані клітини 
перевіряють на:
— відсутність цитопатичних і гемадсорбуючих орга-

нізмів, використовуючи методи, зазначені вище 
у відповідних розділах;

— відсутність пестивірусів та інших специфічних 
забруднювачів (контамінантів) за допомогою 
реакції імунофлуоресценції або іншими валідо-
ваними методами, як зазначено вище в розділі 
«Виявлення специфічних вірусів».

Ретровіруси.	Для визначення наявності ретровірусів в 
клітинних лініях проводять валідоване in vitro випро-
бування. Якщо відома наявність ретровірусів або це 
встановлено, наприклад, за допомогою методу кіль-
кісного визначення посиленої в продукті зворотньої 
транскриптази (PERT) (2.6.21), тоді необхідно про-
водити випробування на визначення інфекційнос-
ті. Метод кількісного визначення PERT може бути 
придатним для визначення інфекційності ретрові-
русу після пасажу в рекомендованих клітинах.

Оскільки чутливість методу кількісного визначення 
PERT дуже висока, інтерпретація позитивного сиг-
налу може бути неоднозначною.
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Посівні клітини, в яких виявлено наявність інфек-
ційного ретровірусу, не придатні для виробництва 
вакцин. У виняткових випадках позитивного або 
неоднозначного результату випробування на ін-
фекційність, використання таких клітин може бути 
виправдане та дозволене. Таке обґрунтування за-
сноване на оцінці ризику, включаючи всі доступні 
результати та будь-які внутрішньовиробничі стадії 
обробки до стадії кінцевого лікарського засобу. Ре-
зультати оцінки ризику мають продемонструвати, 
що ризик, пов'язаний з наявністю інфекційних 
ретровірусів, незначний у кінцевому лікарському 
засобі. 

Канцерогенність.	 Мають бути оцінені ризики від 
використання клітинних ліній для застосування у 
видів-мішеней та, за необхідності, проведені випро-
бування.

ПЕРВИННІ КЛІТИНИ

Для більшості вакцин для ссавців використання 
первинних клітин під час виробництва неможливе, 
тому можуть бути використані перещеплюванні клі-
тинні лінії. Якщо немає альтернативи застосуван-
ню первинних клітин, їх отримують зі стад, вільних 
від патогенної мікрофлори (ВПФ), забезпечуючи 
повний захист від занесення інфекції (наприклад, 
встановлюючи бар'єр до хвороб, фільтри для надхо-
дження повітря, відповідні карантині заходи перед 
введенням тварин до стада). Стадо птиці має витри-
мувати вимоги статті «Стадо птиці, вільне від пато-
генної флори, для виробництва та контролю якості 
вакцин» (5.2.2). Для інших видів тварин необхідно 
продемонструвати, що стадо вільне від патогенної 
мікрофлори. Усе племінне стадо, яке використову-
ють для отримання первинних клітин у виробництві 
вакцин, є об'єктом для відповідних моніторингових 
процедур. Вони включають регулярні серологічні 
випробування, що проводяться не рідше двох разів 
на рік, і два додаткових випробування, що прово-
дяться на 15 % племінного стада між двома пере-
вірками, що наведені вище.

Там, де це можливо, особливо для клітин ссавців, 
використовують систему посівної серії, наприклад, 

з головними посівними клітинами, культивовани-
ми до 5 пасажів, робочими посівними клітинами не 
більше 5 пасажів від вихідної суспензії клітин від 
тваринних тканин.

Кожна серія головних посівних клітин, робочих 
посівних клітин і клітин на останньому дозволено-
му пасажі первинних культур клітин перевіряють 
відповідно до Табл. 5.2.4.-2 і методик, наведених 
нижче. Випробовуваний зразок має охоплювати всі 
перераховані клітини, які були використані для ви-
робництва серії. Жодна серія вакцини, вироблена 
з використанням клітин, які у процесі перевірки 
отримали незадовільні результати, не може бути ви-
пущена для застосування.

Характеристики	культур.	Описують зовнішній вигляд 
клітинного моношару до та після гістологічного 
фарбування. Записують, якщо можливо, інформа-
цію щодо числових показників, особливо швидкості 
та рівня зростання. Також зазначають наявність або 
відсутність контактних інгібіторів, багатоядерних 
клітин і будь-яких інших клітинних аномалій. 

Ідентифікація	видів.	Валідованим методом необхідно 
продемонструвати, що головні посівні клітини та 
робочі посівні клітини на останньому дозволеному 
пасажі, які використовують у виробництві, відпо-
відають зазначеній видовій приналежності. Якщо 
у разі проведення флуоресцентного випробування 
з використанням сироватки, яка відповідає видо-
вій приналежності культури клітин, показано, що 
всі випробовувані клітини флуоресцентні, немає 
необхідності проводити інші випробування з реак-
тивами, здатними визначити забруднення (конта-
мінацію) клітинами інших видів.

Відсутність	бактерій	та	грибів.	Клітини мають витри-
мувати випробування на стерильність (2.6.1). У ви-
пробовуваному зразку кількість клітин має бути не 
менше кількості, що утворює моношар із площею 
70 см2, або — для культивованої суспензії клітин — 
еквівалентною цій кількості клітин. Перед прове-
денням випробування культуру клітин культивують 
без антибіотиків протягом не менше 15 діб.

Таблиця 5.2.4.-2
Випробування, які проводять залежно від етапу культивування культури клітин

Головні	посівні
клітини

Робочі	посівні
клітини

Робочі	посівні	клітини	на	останньому	
дозволеному	пасажі

Загальна мікроскопія + + +

Бактерії та гриби + + —
Мікоплазми + + —

Віруси + + —
Ретровіруси + + –

Ідентифікація видів + — –
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Мікоплазми (2.6.7). Культури клітин мають витри-
мувати випробування на відсутність мікоплазми. 
Перед проведенням випробування культуру клітин 
культивують без антибіотиків не менше 15 діб. 

Відсутність	вірусів.	Клітини не мають бути забруд-
нені (контаміновані) вірусами; проводять придат-
ні чутливі випробування, зокрема ті, які наведені 
нижче.

Випробовувані моношари клітин повинні мати 
площу не менше 70 см2, мають бути культивовані з 
використанням ідентичних середовищ і добавок, в 
ідентичних умовах, що і клітини, які використову-
ються у виробництві вакцин.

Моношари клітин зберігають в культурі загалом не 
менше 28 діб або протягом найдовшого можливого 
періоду, якщо культивування протягом 28 діб не-
можливе. Субкультуру клітин готують 7-добовими 
інтервалами; якщо клітини гинуть протягом цього 
терміну, тоді субкультуру готують в останній мож-
ливий день. Для проведення зазначених нижче ви-
пробувань культивують необхідну кількість клітин 
у придатному контейнері. 

Моношари протягом усього періоду інкубації регу-
лярно обстежують для виявлення можливої цитопа-
тичної дії. У кінці періоду спостереження проводять 
випробування на наявність цитопатичної дії, яку 
можуть викликати гемадсорбуючі та специфічні ві-
руси; випробування проводять за допомогою реакції 
імунофлуоресценції або іншими придатними мето-
дами, які наведені нижче.

Виявлення	цитопатичних	вірусів.	Підхожим цитоло-
гічним барвником фарбують два моношари, площа 
кожного не менше 6 см2. Усю площу кожного фарбо-
ваного моношару досліджують на будь-які включен-
ня, аномальну кількість великих клітин або будь-які 
інші ураження, що свідчать про клітинні аномалії, 
властиві для забруднення (контамінації).

Виявлення	гемадсорбуючих	вірусів.	Моношари загаль-
ною площею не менше 70 см2 кілька разів промива-
ють придатним буферним розчином і додають до-
статній об'єм придатної суспензії еритроцитів для 
рівномірного покриття площі моношару. Після різ-
ного інкубаційного періоду клітини випробовують 
на наявність гемадсорбції.

Виявлення	специфічних	вірусів.	Проводять випробу-
вання на наявність специфічного забруднення (кон-
тамінації) для видової приналежності клітинних лі-
ній і видів, для яких призначений лікарський засіб. 
На придатних носіях готують необхідну кількість 
клітин для проведення випробувань на специфічні 
агенти. У кожне випробування включають придатні 
позитивні контролі. Клітини піддають придатним 
випробуванням, наприклад використовуючи анти-
тіла, кон'юговані з флуоресцеїном, або аналогічні 
реактиви.

Випробування	 в	 інших	 культурах	 клітин. Необхідні 
моношари, загальна площа яких не менше 140 см2. 
Клітини не менше трьох разів заморожують і роз-
морожують, потім центрифугують для видалення 
залишків клітин. Аліквоти інокулюють у будь-який 
час у перераховані нижче клітини для отримання 
більше 70 % злиття:
— первинні клітин, які відповідають видовій при-

належності;
— клітини, чутливі до вірусів, патогенних для видів, 

яким призначена вакцина; 
— клітини, чутливі до пестивірусів.

Інокульовані клітини інкубують протягом 7 діб, потім 
готують зразки, як описано вище заморожуванням-
розморожуванням та інокулюють у нові культури 
клітин цього самого виду для проведення наведе-
ного нижче випробування. Клітини інкубують ще 
не менше 7 діб. Культури клітин регулярно випро-
бовують на наявність будь-яких цитопатичних змін, 
характерних для живих організмів.

У кінці 14-добового періоду інокульовані клітини 
перевіряють на:
— відсутність цитопатичних і гемадсорбуючих орга-

нізмів, використовуючи методи, зазначені вище 
у відповідних розділах;

— відсутність пестивірусів та інших специфічних 
забруднювачів (контамінантів) за допомогою 
реакції імунофлуоресценції або іншими валідо-
ваними методами, як зазначено вище в розділі 
«Виявлення специфічних вірусів».

Ретровіруси.	Для визначення наявності ретровірусів у 
клітинних лініях проводять валідоване in vitro випро-
бування. Якщо відома наявність ретровірусів або це 
встановлено, наприклад, за допомогою методу кіль-
кісного визначення посиленої в продукті зворотньої 
транскриптази (PERT) (2.6.21), тоді необхідно про-
водити випробування на визначення інфекційнос-
ті. Метод кількісного визначення PERT може бути 
придатним для визначення інфекційності ретрові-
русу після пасажу в рекомендованих клітинах.

Оскільки чутливість методу кількісного визначення 
PERT дуже висока, інтерпретація позитивного сиг-
налу може бути неоднозначною.

Посівні клітини, в яких виявлено наявність інфек-
ційного ретровірусу, не придатні для виробництва 
вакцин. У виняткових випадках позитивного або 
неоднозначного результату випробування на ін-
фекційність використання таких клітин може бути 
виправдане та дозволене. Таке обґрунтування за-
сноване на оцінці ризику, включаючи всі доступні 
результати та будь-які внутрішньовиробничі ста-
дії обробки до стадії кінцевої вакцини. Результати 
оцінки ризику мають продемонструвати, що ризик, 
пов'язаний з наявністю інфекційних ретровірусів, 
незначний у кінцевій вакцині.


