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5.2.5.	 СУБСТАНЦІЇ	ТВАРИННОГО	
ПОХОДЖЕННЯ	ДЛЯ	ВИРОБНИЦТВА	
ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ	ЛІКАРСЬКИХ	
ЗАСОБІВ	ДЛЯ	ЗАСТОСУВАННЯ	
У	ВЕТЕРИНАРНІЙ	МЕДИЦИНІ

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Субстанції тваринного походження (наприклад, си-
роватка, трипсин і альбумін сироватковий) можуть 
бути використані в процесі виробництва імунобіо-
логічних лікарських засобів для застосування у вете-
ринарній медицині (ветеринарних імунобіологічних 
засобів (препаратів)).

Вимоги, наведені в цій статті, стосуються серійного 
виробництва субстанцій тваринного походження, 
застосовуються на всіх стадіях виробництва, напри-
клад у середовищі для культивування або як додані 
інгредієнти у процесі змішування. Ці вимоги не при-
значені для контролю посівних серій або субстратів 
тваринного походження, вимоги до яких наведені 
в інших фармакопейних текстах, наприклад в мо-
нографії «Вакцини для застосування у ветеринарній 
медицині» та статті «Культури клітин для виробни-
цтва вакцин для застосування у ветеринарній меди-
цині» (5.2.4 ).

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИМОГИ

Субстанції тваринного походження мають відпові-
дати вимогам Фармакопеї (якщо є відповідні моно-
графії). 

Необхідно обмежити застосування субстанцій тва-
ринного походження з міркувань безпеки — через 
наявність у них можливих патогенів, а також вра-
ховуючи епідеміологічні, епізоотологічні та/або 
регуляторні вимоги, пов’язані із присутністю в них 
специфічних антигенів (або живих, або інактиво-
ваних). 

Загальні положення:
— рекомендується, якщо це можливо, мінімізувати 

застосування субстанцій тваринного походжен-
ня;

— якщо немає інших обґрунтувань, застосування 
субстанцій тваринного походження як компо-
нентів лікарських засобів не допускається, окрім 
тих випадків, коли до субстанції застосовуються 
валідовані процеси обробки з інактивації живих 
сторонніх агентів.

Загальні вимоги:
— будь-яка серія субстанції (після інактивації та/або 

обробки, де це доречно) у разі виявлення в ній або 
ймовірності вмісту будь-яких живих сторонніх 
агентів має бути знищена або використана лише 
у виняткових і обґрунтованих випадках; для за-
стосування такої субстанції необхідно провести 
подальшу обробку, яка забезпечить видалення 

та/або інактивацію сторонніх агентів, потім необ-
хідно підтвердити задовільність проведених про-
цедур;

— будь-яка серія субстанції, яка після оцінки ри-
зиків визнана здатною викликати неприпустиму 
імунну відповідь у видах мішенях через забруд-
нення інактивованими сторонніми агентами, не 
має бути використана у виробництві даного спе-
цифічного імунобіологічного лікарського засобу 
для застосування у ветеринарній медицині.

3. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Жоден захід або комбінація заходів не може гаранту-
вати безпеку використання субстанцій тваринного 
походження, але вони можуть зменшити ризик їх 
використання. Отже, виробникам імунобіологічних 
лікарських засобів для застосування у ветеринарній 
медицині необхідно врахувати це під час вибору для 
виробництва субстанцій тваринного походження, 
а також проводити оцінку ризику з урахуванням їх 
джерела та використаних технологічних стадій.

Крім того, необхідно використовувати процедури з 
управління ризиками. Будь-який залишковий ризик 
має бути оцінений з погляду потенційної користі 
від застосування субстанції у виробництві імуно-
біологічних лікарських засобів для застосування у 
ветеринарній медицині.

3-1. ОЦІНКА РИЗИКУ

Під час оцінки ризику необхідно взяти до уваги за-
хворювання тварин, що спостерігалися в країнах, 
звідки походять тварини, які використовуються як 
джерело субстанції, потенційні інфекційні захво-
рювання вихідних видів і можливу інфекційність 
у вихідних тканинах та органах. Виходячи з цієї ін-
формації як частини оцінки ризиків можна скласти 
перелік сторонніх агентів, які можуть бути присутні 
в субстанції. 

Необхідно оцінити ризик забруднення субстанції 
та згодом імунобіологічних лікарських засобів для 
застосування у ветеринарній медицині живими сто-
ронніми агентами. Також треба врахувати ризик за-
бруднення субстанції та згодом імунобіологічних 
лікарських засобів для застосування у ветеринарній 
медицині інактивованими сторонніми агентами. Це 
може бути в тому разі, якщо, наприклад, забруднен-
ня належить до переліку агентів, від яких Європа 
офіційно вважається вільною, та/або є об’єктом 
програми контролю специфічного захворювання в 
європейських країнах, і де наявність інактивованого 
агента може призвести до стимуляції явної імунної 
відповіді у тварин-реципієнтів.

Як частину оцінки ризику необхідно взяти до уваги 
наявність у субстанції антитіл, здатних вплинути 
на визначення та/або інактивацію живих сторонніх 
агентів. 
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Повторна оцінка ризику, повторне визначення та 
перегляд наведених нижче кроків з управління ри-
зиками можуть знадобитися для врахування змін:
— у разі появи в країні або країнах, звідки одержані 

тварини, що використані як джерело субстанцій, 
захворювань, включаючи захворювання, що тіль-
ки з’явилися (нові патогени);

— у разі захворювань і заходів із контролю захворю-
вань, які вживаються в європейських країнах, в 
яких використовується вироблений із субстанції 
імунобіологічний лікарський засіб для застосу-
вання у ветеринарній медицині.

3-2. КОНТРОЛЬ РИЗИКІВ

Для кожного потенційного стороннього агента, іден-
тифікованого під час оцінки ризику, з урахуванням 
передбачуваного застосування субстанції необхідно 
проконтролювати ризик, використовуючи один або 
комбінацію наведених нижче заходів:
— установити обмеження щодо джерела матеріалу 

та проводити аудит;
— використати валідовану процедуру інактивації;
— підтвердити здатність технологічного процесу ви-

даляти або інактивувати сторонні агенти;
— провести випробування на сторонні агенти.

4. КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ

4-1. ДЖЕРЕЛА (КОНТРОЛЬ ПОХОДЖЕННЯ)

Усі субстанції тваринного походження (включаючи 
суміші), які використовують у виробництві імуно-
біологічних лікарських засобів для застосування у 
ветеринарній медицині, необхідно отримувати з 
відомих і документованих джерел (включаючи ви-
хідні види, країну сировини та тканини тваринного 
походження).

4-2. ВИРОБНИЦТВО

Субстанції тваринного походження виготовляють 
із гомогенної маси з наданим номером серії. Серія 
може містити субстанції, отримані з будь-якої кіль-
кості тварин, яку було чітко визначено, був наданий 
номер, і до неї вже нічого не додають або не забруд-
нюють іншим шляхом.

Спосіб, який використовується для виробництва 
субстанцій із сировини тваринного походження, має 
сприяти видаленню та/або інактивації сторонніх 
агентів (див. розділ 4-3).

4-3. ІНАКТИВАЦІЯ ТА/АБО ІНШІ СТАДІЇ 
ОБРОБКИ З ВИДАЛЕННЯ СТОРОННІХ 
АГЕНТІВ

Процедура інактивації та/або інші вибрані стадії 
обробки мають бути валідовані, також необхідно 
продемонструвати, що вони здатні в даній субстанції 

зменшити титр наведених нижче потенційних сто-
ронніх агентів у не менш ніж 106 разів.

Якщо таке зменшення титру неможливо проде-
монструвати експериментально, необхідно вста-
новити максимальний титр попередньої обробки 
стороннього агента з урахуванням зниження титру 
завдяки інактивації / стадії обробки та включаючи 
коефіцієнт запасу безпечності 100; для кожної серії 
субстанцій необхідно визначати початковий титр 
попередньої обробки та підтверджувати, що він не 
перевищує встановлену межу, за винятком випадків, 
коли належна оцінка ризику на підставі валідованих 
та придатних даних демонструє, що титри завжди 
будуть як мінімум у 100 разів нижче титру, який мо-
же бути ефективно інактивований. 

Валідацію методик проводять, використовуючи 
придатний репрезентативний ряд вірусів, включа-
ючи різні типи та розміри (з оболонкою або без неї, 
з ДНК і РНК, одно- та двониткові, термо  та рН-
стійкі), включаючи випробовувані віруси з різним 
ступенем стійкості, з урахуванням типу методу/ме-
тодів, які використовуються, та вірусів, які можуть 
бути в матеріалі. Доказ ефективності методик може 
мати форму посилань на опубліковану літературу та/
або експериментальні дані, накопичені виробником, 
але вони повинні стосуватися умов виробництва та 
інактивації/обробки субстанцій.

Метод, використаний для інактивації активного 
інгредієнта в інактивованих імунобіологічних лі-
карських засобах для застосування у ветеринарній 
медицині, також може бути валідований для інакти-
вації можливих забруднень субстанцій тваринного 
походження, які використовуються для виробни-
цтва даного активного інгредієнта. 

4-4. ВИПРОБУВАННЯ 

Залежно від результатів оцінки ризику та наявних 
результатів валідації використаної методики можуть 
бути проведені випробування на сторонні агенти 
на кожній серії до та після інактивації / стадії об-
робки. Для випробування на відсутність сторонніх 
агентів у субстанції усі тверді субстанції розчиня-
ють або суспендують у придатному середовищі, що 
забезпечує отримання придатного препарату для 
випробування. Випробовують достатню кількість 
препарату, необхідну для отримання придатної чут-
ливості випробування, відповідно до валідаційних 
випробувань.

Залежно від ідентифікованих ризиків, необхідно 
проводити випробування на наявність як живих, 
так й інактивованих сторонніх агентів.

Відсутність	живих	сторонніх	вірусів.	Зразки з кожної 
серії субстанцій випробовують на наявність сторон-
ніх вірусів за допомогою загальних та специфічних 
випробувань. Ці випробування валідують щодо чут-
ливості та специфічності на визначення придатного 
набору можливих сторонніх вірусів. Використову-
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ють клітинні культури з придатною для сторонніх 
вірусів чутливістю, включаючи первинні культури 
клітин випробовуваних видів субстанцій.

Загальні випробування. За інокульованими культура-
ми клітин регулярно спостерігають протягом 21 до-
би на наявність цитопатичної дії. У кінці кожного 
7-добового періоду частину вихідних культур фіксу-
ють, фарбують та випробовують на наявність цито-
патичної дії, а частину — на гемадсорбуючі агенти.

Специфічні випробування. Після закінчення загаль-
них випробувань частину наявних клітин випробо-
вують на специфічні віруси. За випробовувані спе-
цифічні віруси вважаються можливі сторонні віруси, 
які ідентифіковані під час оцінки ризику та які не 
можуть бути виявлені загальними випробуваннями. 
Випробування на пестивіруси проводять у вихідних 
видах, якщо ті сприйнятливі до них.

Бактерії	та	гриби.	Перед використанням субстанції 
проводять випробування на стерильність (2.6.1 ) або 
стерилізують для інактивації будь-якого забруднен-
ня (контамінації) бактеріями та грибами.

Мікоплазми.	Перед використанням субстанції прово-
дять випробування на відсутність мікоплазм (2.6.7 ) 
або стерилізують для інактивації будь-якого забруд-
нення (контамінації) мікоплазмами.


