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5.2.6.	 ОЦІНЮВАННЯ	БЕЗПЕЧНОСТІ	
ВАКЦИН	ТА	ІМУНОСИРОВАТОК	
ДЛЯ	ЗАСТОСУВАННЯ	У	ВЕТЕРИНАРНІЙ	
МЕДИЦИНІ

За текстом статті термін «лікарський засіб» означає 
або вакцину, або імуносироватку.

Під час розробки лікарських засобів для демонстра-
ції ризиків із їх застосування на видах мішенях про-
водять випробування з безпечності.

Імунний статус для випробування вакцини. Імунний 
статус тварин, яких використовують у випробуван-
нях безпечності, зазначено в індивідуальних моно-
графіях. У більшості монографій зазначено одну з 
трьох наведених нижче категорій: 

1) тварини мають бути вільними від антитіл до віру-
сів/бактерій/токсинів тощо, які містяться у вак-
цині;

2) бажано використовувати тварин, вільних від ан-
титіл до вірусів/бактерій/токсинів тощо, які міс-
тяться у вакцині, але допускається застосовувати 
тварин із низьким рівнем антитіл доти, доки тва-
рини не будуть вакциновані або доки введення 
вакцини не викликає анамнестичних реакцій;

3) тварини не мають бути вакциновані проти за-
хворювання, для запобігання якому призначена 
вакцина.

Як правило, категорію 1 зазначають для живих вак-
цин. Для інших вакцин зазвичай зазначають катего-
рію 2, але там, де більша частина тварин, доступних 
для використання у випробуванні, відповідає ка-
тегорії 1, її також можна зазначити для інактиво-
ваних вакцин. Категорію 3 зазначають для деяких 
інактивованих вакцин, якщо до проведення випро-
бування визначати антитіла немає необхідності або 
недоцільно. Для оцінювання вакцин для домашньої 
птиці, як загальне правило, зазначають необхідність 
використання стад птиці, вільних від патогенної мі-
крофлори (ВПФ).

Випробування безпечності вакцин для птиці за-
звичай проводять із використанням ВПФ-курчат 
(5.2.2 ), за винятком тих вакцин, які не рекомен-
дується застосовувати курям. У цих випадках ви-
пробування проводять на одному з видів птиці, для 
яких рекомендована вакцина, при чому випробову-
вана птиця не має містити антитіл проти збудника 
захворювання, для запобігання якому призначена 
вакцина.

Вакцини. У лабораторних випробуваннях «доза» 
означає рекомендовану до застосування кількість 
лікарського засобу, що містить найбільш імовірний 
для виробничих серій максимальний титр або ак-
тивність. Живі вакцини готують лише з тих штамів 
мікроорганізмів, безпечність яких підтверджена. 
Для живих вакцин використовують серію або се-
рії вакцин, що містять вірус/бактерії на найменш 
атенуйованому рівні пасажу, який буде присутній 
у серії вакцини. 

Має бути доведена безпечність комбінованих вак-
цин; для живих компонентів комбінованих вакцин 
має бути доведене окремо для кожного вакцинного 
штаму дотримання спеціальних вимог, які наведені 
нижче для живих вакцин.

Для інактивованих вакцин випробування з безпеч-
ності, проведені на комбінованій вакцині, можуть 
вважатися достатніми для підтвердження безпеч-
ності індивідуальних компонентів.

Імуносироватки. У випробуваннях «доза» означає 
максимально рекомендовану до застосування кіль-
кість лікарського засобу, яка містить найбільш імо-
вірну для виробничих серій максимальну кількість 
загального білка та максимальну активність. Крім 
того, якщо це доречно, випробовувана доза також 
має містити максимальні кількості імуноглобуліну 
або гамаглобуліну.

Випробування, наведені нижче, модифіковані або 
доповнені випробуваннями розділу «Виробництво» 
з індивідуальних монографій, можуть проводитися 
в процесі розробки як частина необхідних випро-
бувань, що підтверджують безпечність лікарського 
засобу.

1. ЛАБОРАТОРНІ ВИПРОБУВАННЯ

1.1. БЕЗПЕЧНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ОДНІЄЇ 
ДОЗИ 

Кожним рекомендованим шляхом введення для всіх 
видів і категорій тварин, яким призначений лікар-
ський засіб, уводять одну дозу лікарського засобу. 
У випробування необхідно включати тварин най-
молодшого рекомендованого віку і, якщо доречно, 
вагітних тварин.

Для оцінювання вакцин, призначених ссавцям, 
зазвичай використовують групи з 8 тварин кожна, 
якщо не обґрунтовано або не зазначено інше в ін-
дивідуальній монографії.

Для оцінювання призначених рибам вакцин, які 
застосовують шляхом занурення, риб занурюють у 
ванну, що містить розчин з концентрацією вакцини, 
що вдвічі перевищує рекомендовану, та витримують 
протягом часу, що вдвічі перевищує рекомендова-
ний.

Для оцінювання вакцин, призначених рибам, за-
звичай використовують групи з 50 риб кожна, якщо 
не обґрунтовано або не зазначено інше в індивіду-
альній монографії. 

Для оцінювання вакцин, призначених птиці старше 
3 тижнів, зазвичай використовують групи з 8 осо-
бин кожна, якщо не обґрунтовано або не зазначено 
інше в індивідуальній монографії. Для вакцин, при-
значених птиці молодше 3 тижнів, зазвичай вико-
ристовують групи з 10 особин кожна, якщо не об-
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ґрунтовано або не зазначено інше в індивідуальній 
монографії.

За тваринами не рідше ніж раз на день спостерігають 
та обстежують на наявність аномальних місцевих і 
системних реакцій. Якщо доречно, ці випробування 
мають включати детальні посметні макроскопічні 
та мікроскопічні дослідження місця ін’єкції. Запи-
сують інші об’єктивні критерії, наприклад такі, як 
температура тіла (для ссавців) і показники продук-
тивності. Записують температуру тіла принаймні 
за день до та під час введення лікарського засобу, 
через 4 год та в подальші 4 доби після введення. За 
тваринами не рідше ніж раз на день спостерігають 
та обстежують до кінця періоду можливого прояву 
очікуваних реакцій, але в усіх випадках протягом не 
менше 14 діб після введення лікарського засобу.

Якщо не зазначено інше в індивідуальній моногра-
фії або якщо відсутня індивідуальна монографія, 
якщо не обґрунтовано та не дозволено інше, вак-
цина відповідає вимогам випробування за умови, 
що жодна тварина не виявляє аномальних місцевих 
або системних реакцій або не спостерігається явних 
клінічних ознак захворювання та вони не гинуть з 
симптомами, характерними для вакцинного вірусу, 
проти якого призначена вакцина.

1.2. БЕЗПЕЧНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 
ЗБІЛЬШЕНОЇ ДОЗИ (ПЕРЕДОЗУВАННЯ)

Випробування із застосуванням збільшеної дози, 
проводять тільки для живих вакцин. Тваринам-
мішеням категорій та видів, ймовірно найбільш 
чутливих до лікарського засобу (наприклад, тва-
рини найменшого рекомендованого віку), кожним 
рекомендованим шляхом уводять збільшену до-
зу. Якщо для випробовуваного лікарського засобу 
зазначено декілька методів або шляхів введення, 
необхідно вводити збільшену дозу, всіма рекомен-
дованими шляхами введення. Якщо тільки за одним 
шляхом введення виявлені суттєві побічні ефекти, 
випробування можна проводити щодо цього шляху 
введення. Зазвичай збільшеною дозою, вважають 
10 доз живої вакцини. Для випробування ліофілі-
зованих живих вакцин 10 доз розчиняють у придат-
ному об’ємі розчинника. Для вакцин, призначених 
ссавцям, зазвичай використовують групи з 8 тварин 
кожна, якщо не обґрунтовано або не зазначено інше 
в індивідуальній монографії. Для вакцин, призначе-
них рибам, зазвичай використовують групи з 50 риб 
кожна, якщо не обґрунтовано або не зазначено інше 
в індивідуальній монографії. Для вакцин, призначе-
них птиці старше 3 тижнів, зазвичай використову-
ють групи з 8 особин кожна, якщо не обґрунтовано 
або не зазначено інше в індивідуальній монографії. 
Для вакцин, призначених птиці молодше 3 тижнів, 
зазвичай використовують групи з 10 особин кожна, 
якщо не обґрунтовано або не зазначено інше в інди-
відуальній монографії. Тварин не рідше одного разу 
на день оглядають і обстежують на наявність ано-
мальних місцевих і системних реакцій. Записують 

інші об’єктивні критерії, такі як температура тіла 
(для ссавців) і показники продуктивності. Тварин 
оглядають і обстежують протягом не менше 14 діб 
після введення вакцини. 

Вакцина відповідає вимогам випробування за умо-
ви, що жодна тварина не проявляє аномальних міс-
цевих або системних реакцій, ознак захворювань 
або не гине внаслідок застосування вакцини, якщо 
не зазначено інше у індивідуальній монографії або 
якщо відсутня індивідуальна монографія, якщо не 
обґрунтовано та не дозволено інше. 

1.3. БЕЗПЕЧНІСТЬ ПОВТОРНОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ ОДНІЄЇ ДОЗИ

Повторне застосування однієї дози може бути по-
трібним для виявлення побічних ефектів, що спри-
чиняються таким використанням. Ці випробуван-
ня дуже важливі, якщо лікарський засіб, особливо 
імуносироватки, може застосовуватися в різних 
випадках протягом відносно короткого проміжку 
часу. Ці випробування проводять на найбільш чут-
ливих категоріях видів мішеней, використовуючи 
кожен рекомендований шлях введення. Якщо для 
випробовуваного лікарського засобу зазначено де-
кілька шляхів застосування або методів, необхідно 
вводити дозу всіма рекомендованими шляхами. Як-
що тільки за одним шляхом застосування виявле-
ні найбільш важкі побічні ефекти, випробування 
можна проводити щодо цього шляху застосування. 
Кількість введень має бути не менше максимальної 
кількості, що рекомендується: для вакцин необхід-
но враховувати кількість застосувань для первинної 
вакцинації та першу ревакцинацію; для імуноси-
роваток необхідно враховувати кількість введень, 
потрібну для лікування. Інтервал між введеннями 
має бути придатним (наприклад, період ризику або 
термін, необхідний для лікування) і відповідати 
рекомендаціям щодо застосування. Хоча для вак-
цин для зручності у випробуваннях допускається 
використання коротших інтервалів, ніж рекомен-
дується для застосування, але не менше 14 діб між 
введеннями для прояву будь-яких реакцій гіперчут-
ливості. Проте для імуносироваток введення необ-
хідно проводити згідно з рекомендованим графі-
ком. Для вакцин, призначених ссавцям, зазвичай 
використовують групи з 8 тварин кожна, якщо не 
обґрунтовано або не зазначено інше в індивідуаль-
ній монографії. Для вакцин, призначених рибам, 
використовують зазвичай групи з 50 риб кожна, 
якщо не обґрунтовано або не зазначено інше в ін-
дивідуальній монографії. Для вакцин, призначених 
птиці старше 3 тижнів, зазвичай використовують 
групи з 8 особин кожна, якщо не обґрунтовано або 
не зазначено інше в індивідуальній монографії. Для 
вакцин, призначених птиці молодше 3 тижнів, за-
звичай використовують групи з 10 особин кожна, 
якщо не обґрунтовано або не зазначено інше в ін-
дивідуальній монографії. Тварин не рідше одного 
разу на день оглядають і обстежують на наявність 
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аномальних місцевих і системних реакцій протягом 
не менше 14 діб після останнього введення. Запи-
сують інші об’єктивні критерії, такі як температура 
тіла (для ссавців) і показники продуктивності. 

Вакцина відповідає вимогам випробування за умо-
ви, що жодна тварина не проявляє аномальних міс-
цевих або системних реакцій, ознак захворювання 
або не гине внаслідок застосування вакцини, якщо 
не зазначено інше у індивідуальній монографії або 
якщо відсутня індивідуальній монографія, якщо не 
обґрунтовано та не дозволено інше. 

1 .4. ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ 
НА РЕПРОДУКТИВНІ ФУНКЦІЇ

Якщо вакцина рекомендована до застосування ва-
гітним тваринам або несучкам, випробування без-
печності необхідно проводити на цих категоріях 
тварин. Якщо випробування безпечності репро-
дуктивності не проводилися, на етикетці необхід-
но зазначати неприпустимість застосування, поки 
науково не обґрунтована відсутність ризику. Не-
обхідно розглянути показники репродуктивності, 
якщо отримані результати свідчать про можливий 
ризик вихідних матеріалів. Де це застосовується, 
кожним рекомендованим способом введення ви-
вчають показники репродуктивності на самках і 
самцях, шкідливу дію на потомство, включаючи 
тератогенний або абортивний ефекти. Якщо для 
випробовуваного лікарського засобу зазначено 
декілька шляхів введення або методів, необхідно 
вводити дозу всіма рекомендованими способами. 
Якщо тільки за одним шляхом застосування вияв-
лені найбільш важкі ефекти, випробування можна 
проводити тільки щодо цього шляху введення. 

Для вакцин, призначених ссавцям, зазвичай вико-
ристовують групи з 8 тварин кожна, якщо не об-
ґрунтовано або не зазначено інше в індивідуальній 
монографії. Для вакцин, які рекомендуються для 
застосування або які можуть бути застосовані ва-
гітним тваринам, необхідно проводити оцінювання 
їх впливу у кожний специфічний період вагітності, 
рекомендований в інструкції для застосування. На 
етикетці необхідно наводити заборонну вказівку для 
періоду вагітності, для якого не проведене випро-
бування.

Період спостереження необхідно продовжити до 
пологів, щоб вивчити будь-який шкідливий вплив 
на перебіг вагітності або на потомство, якщо не об-
ґрунтовано або не зазначено інше в індивідуальній 
монографії. 

Даний протокол наведений як приклад підхожого 
випробування для вакцин.

Безпечність на вагітних тваринах. Використовують 
не менше 8 тварин у кожній групі в рекомендований 
період вагітності та рекомендовану схему вакцина-
ції. Використовують не менше 8 тварин для кожної 
стадії вагітності (наприклад, 24 тварини на 3 триме-

стри вагітності для худоби). Кожній тварині вводять 
рекомендовану дозу вакцини. Якщо рекомендована 
схема вимагає введення другої дози, цю дозу вводять 
через не менш ніж 14 діб. Якщо не зазначено інше у 
індивідуальній монографії, за тваринами спостері-
гають не менше одного разу на добу до 1 доби після 
пологів. Вакцина відповідає вимогам випробування 
за умови, що жодна тварина не проявляє аномаль-
них місцевих або системних реакцій, ознак захворю-
вання або не гине внаслідок застосування вакцини 
та якщо не виявлені несприятливі наслідки для по-
томства та протікання вагітності, якщо не зазначено 
інше у індивідуальній монографії або якщо відсутня 
індивідуальна монографія, якщо не обґрунтовано та 
не дозволено інше.

1.5. ЗАЛИШКОВІ КІЛЬКОСТІ

Для оцінювання живих вакцин проти добре відомих 
зоонозних захворювань може знадобитися визна-
чення залишкових вакцинних організмів у ділянці 
ін’єкції разом із випробуваннями на розповсюджен-
ня (дисемінацію), наведеними нижче.

1 .6. НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ НА ІМУНОЛОГІЧНІ 
ФУНКЦІЇ 

Якщо застосування лікарського засобу може не-
сприятливо вплинути на імунні реакції тварин або 
їхнього потомства, необхідно провести відповідні 
випробування впливу на імунологічні функції.

1 .7. НЕСПРИЯТЛИВІ НАСЛІДКИ 
ВІД ВЗАЄМОДІЙ

Необхідно провести випробування для підтвер-
дження відсутності несприятливого впливу інших 
речовин на безпечність лікарського засобу, якщо 
вони застосовуються одночасно або якщо випробо-
вуваний лікарський засіб застосовується як частина 
схеми застосування ряду лікарських засобів протя-
гом короткого проміжку часу.

1 .8. СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ ДЛЯ ЖИВИХ 
ВАКЦИН

Для оцінювання живих вакцин необхідно провести 
наведені нижче лабораторні випробування.

Для наведених випробувань, окрім випробування з 
посилення вірулентності (розділ 1 8 3), використо-
вують атенуйований штам вакцини, який пройшов 
найменшу кількість пасажів від головної посівної 
серії до серії вакцин.

1 .8. 1. Поширення вакцинних штамів. Поширення 
вакцинних штамів мікроорганізмів від вакцино-
ваних тварин-мішеней до невакцинованих тварин 
випробовують, використовуючи рекомендований 
шлях введення, який найімовірніше спричиняє 
розповсюдження. Більш того, може бути необхідне 
вивчення безпечності розповсюдження живих вак-



ДЕРЖАВНА ФАРМАКОПЕЯ УКРАЇНИ 2.34

П
РОЕКТ

цинних штамів видам немішеням, які можуть бути 
надзвичайно сприйнятливими до цих штамів. Необ-
хідно провести оцінювання кількості життєздатних 
пасажів від тварини до тварини в нормальних умо-
вах, а також оцінювання можливих наслідків. 

1. 8 .2. Розповсюдження у вакцинованих тваринах. Кал, 
сечу, молоко, яйця, оральні, назальні та інші секре-
ції необхідно випробовувати відповідним чином на 
наявність мікроорганізмів. Крім того, можуть зна-
добитися випробування з розповсюдження вакцин-
них штамів у організмі; особливу увагу необхідно 
приділити ділянкам, сприятливим для реплікації 
мікроорганізму. У випадку живих вакцин проти ши-
роко відомих зоонозів тварин, яких використовують 
для виробництва продуктів харчування, ці випро-
бування обов’язкові і, зокрема, мають враховувати 
персистентність штаму в ділянці ін’єкції.

1 .8 .3. Посилення вірулентності. Якщо не зазначено 
інше у індивідуальній монографії або відсутня  інди-
відуальна монографія, якщо не обґрунтовано та не 
дозволено інше, застосовують наведене нижче. Це 
випробування проводять, використовуючи головну 
посівну серію. Якщо для проведення випробуван-
ня немає достатньої кількості матеріалу головної 
посівної серії, може бути використаний наявний у 
достатній кількості матеріал від найбільш ранньо-
го пасажу, який використовують для виробництва. 
У момент вакцинації тварини в усіх групах мають 
бути у віці, підходящому для виділення штаму. По-
слідовні пасажі на тваринах-мішенях проводять, 
використовуючи 5 груп тварин, якщо не обґрун-
товано  проводити більше пасажів або якщо штам 
зникає у випробовуваних тварин раніше. Розмно-
жений in vitro матеріал не може бути використаний 
для збільшення об’єму посівного матеріалу.

Пасажі проводять з використанням тварин, які є 
найбільш сприйнятливими до оцінюваного ризи-
ку. 

Первинну вакцинацію проводять, використовую-
чи рекомендований шлях введення, що очікувано 
призводить до реверсії вірулентності. Викорис-
товують первинний посівний матеріал, який міс-
тить максимальний титр. Після цього проводять не 
менше 4 подальших серійних пасажів через тварин 
видів мішеней. Пасажі проводять, використовуючи 
шлях введення, що з найбільшою ймовірністю веде 
до реверсії вірулентності. Якщо властивості віру-
су дозволяють провести послідовні пасажі шляхом 
природного розповсюдження, може використо-
вуватися цей метод, в іншому випадку проводять 
пасаж, як наведено в індивідуальній монографії, та 
мікроорганізми, виділені у кінцевому пасажі, ви-
пробовують на посилення вірулентності. Для пер-
ших 4 груп використовують не менше 2 тварин у 
разі вакцин для ссавців і не менше 5 — у разі вакцин 
для птиці. Остання група складається з не менше 
8 ссавців або 10 птахів. У кожному пасажі в матері-
алі для пересівання лемонструють наявність живих 
мікроорганізмів — похідних вакцини. Необхідно 

вжити заходів із виключення забруднення (конта-
мінації) мікроорганізмами з попереднього пасажу. 
Якщо з жодного проміжного пасажу in vivo мікро-
організм не виділений, пересівання повторюють на 
10 тваринах, використовуючи матеріал з останнього 
in vivo пасажу, при якому виділено мікроорганізм. 
Виділений мікроорганізм використовують як пер-
винний посівний матеріал для подальших пасажів. 
Якщо цільовий мікроорганізм не виділений, експе-
римент вважають завершеним і роблять висновок, 
що цільовий мікроорганізм не проявляє посилення 
вірулентності. 

У процесі випробувань проводять загальні клінічні 
спостереження. За тваринами в останній групі спо-
стерігають протягом 21 доби, якщо немає інших об-
ґрунтувань. Ці спостереження включають усі істот-
ні параметри захворювання, які можуть вказувати 
на посилення вірулентності. Порівнюють клінічні 
симптоми та інші істотні параметри з параметрами, 
які спостерігають у випробовуваних тварин у випро-
буванні безпечності застосування 1 дози (розділ 1 .1). 
Якщо остання група тварин не демонструє посилен-
ня вірулентності, немає необхідності в проведенні 
подальших випробувань. Або матеріал, який вико-
ристовують для першого пасажу, і мікроорганізми, 
виділені на останньому пасажі, використовують в 
окремих експериментах, використовуючи не менше 
8 тварин у кожній групі у разі вакцин для ссавців і 
не менше 10 — у разі вакцин для птиці, для прямого 
порівняння клінічних симптомів та інших істотних 
параметрів. Це випробування проводять, викорис-
товуючи той шлях введення, який був використаний 
для попередніх пасажів. Якщо обґрунтовано, може 
бути використаний інший шлях застосування. 

Лікарський засіб відповідає вимогам випробування 
за умови, що жодна тварина не гине або не прояв-
ляє симптомів, що стосуються штаму вакцини, і у 
тварин останньої групи не спостерігається поси-
лення вірулентності, якщо не обґрунтовано та не 
дозволено інше.

1 .8. 4. Біологічні властивості вакцинних штамів. Для 
максимально точного визначення характерних біо-
логічних властивостей вакцинних штамів (напри-
клад, нейротропізм) може бути необхідне проведен-
ня додаткових випробувань. Для векторних вакцин 
проводять визначення ризику зміни тропізму або 
вірулентності штаму і, де це необхідно, проводять 
специфічні випробування. Такі випробування сис-
тематично проводять там, де продукт стороннього 
гена вводиться у штам як структурний білок.

1 .8. 5.	Рекомбінація або геномна рекомбінація шта-
му. Необхідно розглянути можливість рекомбінації 
або гібридизації геному з польовими або іншими 
штамами.
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2. ПОЛЬОВІ ВИПРОБУВАННЯ

Результати лабораторних випробувань зазвичай ма-
ють доповнюватися підтверджуючими польовими 
випробуваннями. Якщо є гарантія того, що безпеч-
ність та ефективність лікарського засобу адекватно 
оцінені експериментальними випробуваннями в 
лабораторних умовах з використанням вакцини мі-
німального та максимального титру або активності 
відповідно, то одна серія може бути використана для 
оцінки як безпечності, так і ефективності лікарсько-
го засобу в польових умовах. У цих випадках може 
бути використана типова рутинна серія з середнім 
титром або активністю. 

Для ссавців, яких використовують для виробництва 
продуктів харчування, випробування включають ви-
мірювання температури тіла у достатньої кількості 
тварин до і після застосування лікарського засобу; 
для інших ссавців вимірювання проводять, якщо 
лабораторні випробування вказують на можливість 
виникнення проблеми. Записують розмір та стій-
кість будь-яких місцевих реакцій та кількість тва-
рин, що проявляють місцеві або системні реакції. Де 
це доречно, проводять оцінку продуктивності.

Оцінка продуктивності бройлерів включає щотиж-
неве відстеження смертності, зміну засвоєння спо-
житого корму, вік під час забою та вагу, відхилення 
(брак) у виробничому процесі. Для вакцин, які вико-
ристовують для несучок або птиці, що утримується 
для відкладання яєць, відповідним чином вивчають 
вплив вакцин на продуктивність відкладання та ви-
сиджування яєць.

3. ЕКОТОКСИЧНІСТЬ

Необхідно провести оцінку потенційно шкідливого 
впливу лікарського засобу на довкілля та передбачи-
ти необхідні запобіжні заходи для зменшення таких 
ризиків. Ступінь імовірного впливу лікарського за-
собу на довкілля необхідно оцінювати з урахуван-
ням видів мішеней та шляху введення, виділення 
лікарського засобу та утилізації невикористаного 
лікарського засобу. Якщо ці фактори вказують на 
суттєвий вплив лікарського засобу на довкілля, ви-
значають потенційну екотоксичність з урахуванням 
властивостей лікарського засобу.
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