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5.2.8.	 МІНІМІЗАЦІЯ	РИЗИКУ	ПЕРЕДАЧІ	
ЗБУДНИКІВ	ТРАНСМІСИВНИХ	
СПОНГІФОРМНИХ	ЕНЦЕФАЛОПАТІЙ	
ТВАРИН	ЧЕРЕЗ	ЛІКАРСЬКІ	ЗАСОБИ,	
ПРИЗНАЧЕНІ	ДЛЯ	ЗАСТОСУВАННЯ	
ЛЮДИНОЮ	ТА	У	ВЕТЕРИНАРНІЙ	
МЕДИЦИНІ

Дана стаття ідентична з Приміткою до Керів-
ництва щодо мінімізації ризику передачі збудників 
трансмісивних спонгіформних енцефалопатій тварин	
через лікарські засоби для застосування людиною та 
у ветеринарній медицині — Перегля 3, (EMA/410/01 
rev. 3).
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1. ВСТУП

1-1. НАУКОВІ ДАНІ

Трансмісивні спонгіформні енцефалопатії (інфек-
ційні спонгіформні енцефалопатії) (ТСЕ, TSE) 
— хронічні дегенеративні захворювання нервової 
системи, що характеризуються накопиченням ано-
мальних ізоформ клітинних глікопротеїнів, відомих 
як PrP (або пріонні білки). Аномальна ізоформа PrP 
(PrPTSE) відрізняється від нормальної форми PrP 
(PrPс) високою резистентністю до дії протеаз і до 
термічної денатурації. PrPTSE вважається інфекцій-
ним переносником захворювання ТСЕ.

До ТСЕ-захворювань, що виникають у тварин, на-
лежать:
— губчаста енцефалопатія великої рогатої худоби 

(ГЕ ВРХ, BSE);
— скрейпі в овець і кіз;
— хронічна виснажуюча хвороба (ХВХ, CWD) у 

оленів і лосів;
— трансмісивні енцефалопатії у норок фермерських 

господарств (ТМЕ);
— губчаста енцефалопатія у котових у неволі (FSE), 

особливо в домашніх кішок і великих котових;
— губчаста енцефалопатія екзотичних копитних 

тварин у зоопарках.

У людей губчасті енцефалопатії включають різ-
ні форми хвороби Кройцфельдта — Якоба (КЯХ, 
CJD), куру, синдром Герстмана — Штраусле-
ра — Шейнкера (ГШШ, GSS) і фатальне сімейне 
безсоння (ФСБ, FFI).

Повідомлялося про передачу губчастих енцефало-
патій ятрогенним способом. У овець скрейпі пе-
редавалося унаслідок застосування вакцини проти 
вірусного енцефаломієліту, виготовленої з обробле-
ного формальдегідом матеріалу мозку та селезінок 
овець, в який випадково був занесений матеріал із 
заражених скрейпі овець. Також передача скрейпі 
в овець і кіз відзначалася унаслідок застосування 
формол-інактивованої вакцини проти інфекційної 
агалактії овець і кіз, виготовленої з гомогенатів ма-
теріалу мозку та молочної залози овець, інфікованих 
Mycoplasma agalactiae. Є дані про випадки заражен-
ня людей КЯХ, які пов’язували з парентеральним 
застосуванням гормона росту та гонадотропіну, 
одержаних із трупного матеріалу гіпофіза людини. 
Випадки КЯХ також пояснювалися застосуванням 
забруднених інструментів, використаних під час хі-
рургії мозку, а також трансплантацією твердої обо-
лонки мозку та рогівки у людини. 

Існують природні бар'єри, що обмежують міжви-
дове поширення інфекції. На ризик передачі впли-
вають початковий вид, штам пріону, доза, шляхи 
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введення і — для ряду видів — хазяйський алель 
PRNP-гена. За певних обставин можуть бути подо-
лані видові бар'єри. 

ГЕ ВРХ уперше була виявлена у Великобританії у 
1986 році, коли значна кількість великої рогатої ху-
доби та окремих стад була заражена. Зрозуміло, що 
ГЕ ВРХ — це харчова інфекція, пов'язана зі спо-
живанням м'яса та кісткового борошна заражених 
ТСЕ тварин. В інших країнах подібні випадки були 
зафіксовані або у тварин, імпортованих із Вели-
кобританії, або у місцевих тварин. Є переконливі 
докази того, що нова форма КЯХ викликана збуд-
ником, відповідальним за ГЕ ВРХ. Отже, обереж-
ний підхід до біологічного матеріалу, одержаного з 
видів тварин, заражених природним шляхом ТСЕ, 
особливо тих видів великої рогатої худоби, які ви-
користовують у виробництві лікарських засобів, є 
виправданим.

У межах програм активного нагляду в окремих по-
одиноких випадках у Європі, Північній Америці та 
Японії були ідентифіковані дві раніше нерозпізна-
ні форми атипової ГЕ ВРХ (BSE-L, також званої 
BASE, і BSE-H). «L» і «H» означають більш високі 
та нижні електрофоретичні положення їх протеаза-
стійких ізоформ PrPTSE. Заслуговує на увагу той 
факт, що атипові випадки були зафіксовані в краї-
нах, в яких до цього не спостерігалася класична 
форма ГЕ ВРХ, наприклад у Швеції, або країнах, в 
яких було виявлено всього декілька класичних ви-
падків ГЕ ВРХ, наприклад у Канаді та США. Екс-
периментально атиповою ГЕ ВРХ були заражені 
трансгенні миші, що експресують пріонний білок 
людини та яванського макаки.

Скрейпі поширений у всьому світі та зареєстрова-
ний у більшості європейських країн. Найчастіше 
реєструвався на Кіпрі. У природних умовах люди 
зазнавали потенційного впливу збудників скрей-
пі протягом не менше 250 років, але немає прямих 
епідеміологічних доказів, що пов'язують скрейпі із 
захворюваннями ТСЕ людини(1). Проте залишаєть-
ся теоретичний та наразі невизначений ризик, що 
вівці можуть бути вигодовані якоюсь забрудненою 
ГЕ ВРХ білковою добавкою. Крім того, необхідно 
відзначити, що будь-який збудник ГЕ ВРХ, вве-
дений у популяцію дрібних жуйних тварин через 
забруднений корм, імовірно, рециркулює і поси-
люється(2).

Вивчення процесу інфікування клітин збудника-
ми ТСЕ є цікавим для розробки методів аналізу та 

(1) У наш час таку оцінку проводять EFSA (Європейське 
агентство з безпеки харчових продуктів) та ECDC 
(Європейський центр профілактики та контролю захворю-
вань). Останню інформацію можна подивитися за поси-
ланням: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFronted/
questionsListLoader?mandate=M-2009-0221.
(2) У січні 2005 р. після підтвердження випадку ГЕ ВРХ у 
кози у Франції було вжито додаткових законодавчих заходів, 
пов'язаних із контролем і підвищеним тестуванням дрібних 
жуйних тварин. Підвищений контроль і нагляд не виявив 
інших випадків ГЕ ВРХ в овець та кіз у ЄС. 

для вирішення базових наукових завдань. Повідо-
млялося про певні успіхи, досягнуті у використанні 
ліній нервових клітин. Умови інфікування клітини 
не зовсім зрозумілі, а сам процес є досить склад-
ним і вимагає особливих комбінацій збудника та 
клітини. Давати конкретні рекомендації стосовно 
клітинних субстратів, які мають застосовуватися у 
виробництві біологічних засобів і засобів, що отри-
муються методами біотехнологій, у межах цього 
документа недоцільно. Проте можливість інфіку-
вання клітинних ліній збудниками ТСЕ потрібно 
розглядати під час оцінки ризиків.

1-2. РЕГУЛЮЮЧІ УГОДИ

Оцінювання	ризику.	Оскільки під час виробництва 
деяких лікарських засобів неможливо уникнути за-
стосування матеріалів тваринного походження та 
повністю виключити ризик, зумовлений викорис-
танням сировини, заходи, вжиті щодо управління 
ризиком передачі ТСЕ тварин через лікарські за-
соби, дозволяють лише звести до мінімуму ризик, 
але не виключити його повністю. Отже, основою 
регулюючих угод має бути оцінювання ризику, що 
враховує всі відповідні чинники, зазначені у даній 
статті (див. нижче).

Правові	аспекти. Примітка до Керівництва опублі-
кована Європейською Комісією відповідно до:
— Додатка 1, частина 1, модуль 3, розділ 3.2 «Зміст: 

основні принципи й вимоги», пункт (9), Директиви 
Європейського Парламенту і Ради 2001/83/ЄС 
від 6 листопада 2001 року відповідно до Кодексу 
ЄС щодо лікарських засобів, призначених для за-
стосування людиною(3), з поправками, і

— Додатка 1, документ 1, частина 2, розділ С «Вироб-
ництво і контроль вихідного матеріалу», Директи-
ви Європейського Парламенту і Ради 2001/82/ЄС 
від 6 листопада 2001 року відповідно до Кодексу 
ЄС щодо лікарських засобів для застосування 
у ветеринарній медицині(4), з поправками.

Ці директиви вимагають від заявника на отримання 
торгової ліцензії (реєстрації) на лікарські засоби, 
призначені для застосування людиною та у вете-
ринарній медицині, довести, що лікарські засоби 
вироблені відповідно до останньої версії цієї При-
мітки до Керівництва, опублікованої в Офіційному 
журналі Європейського Союзу. Це постійно діюче 
зобов'язання і після надання реєстрації.

За визначенням, принцип матеріалів специ-
фічного ризику, зазначений у Постанові (ЄС) 
№ 999/2001 Європарламенту і Ради(5), не застосову-
ється до лікарських засобів. Проте Постанова (ЄС) 
№ 1774/2002 Європарламенту і Ради(6), яка введена 
в дію 1 травня 2003 року, встановлює санітарні нор-

(3) OJ L, 311, 28.11.2001, с. 67.
(4) OJ L, 311, 28.11.2001, с. 1.
(5) OJ L, 147, 31.05.2001, с. 1.
(6) OJ L, 273, 10.10.2002, c. 1. Постанова (ЄС) № 1774/2002 
скасована Постановою (ЄС) 1069/2009, яка діє з 4 березня 
2011 року (OJ L, 300, 14.11.2009, c. 1).
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ми щодо побічних продуктів переробки тваринного 
походження, не призначених для споживання лю-
диною. Як зальне правило і якщо не обґрунтовано 
застосування інших приписів, застосовується таке: 
усі побічні продукти з відходів тваринного похо-
дження, що використовуються як вихідний матері-
ал для виробництва лікарських засобів, мають на-
лежати до «матеріалів категорії 3 (тобто безпечних) 
або еквівалентних (рівноцінних)», як визначено в 
Постанові (ЄС) № 1744/2002. Використання суб-
станцій, одержаних із інших високоінфекційних 
матеріалів, має бути всебічно обґрунтоване відпо-
відним оцінюванням співвідношення «користь/
ризик» (див. нижче).

Примітку до Керівництва необхідно розглядати ра-
зом із іншими правовими документами ЄС, зокрема 
з рішеннями Комісії, що послідовно реалізуються 
починаючи з 1991 року. У тексті наведені відповідні 
посилання на ці рішення. Затверджені положення 
та пояснювальні примітки, наведені Комітетом з 
лікарських засобів, призначених для застосування 
людиною (СНМР), і Комітетом з лікарських засобів 
для застосування у ветеринарній медицині (CVMP), 
залишаються регулюючими угодами, якщо вони не 
скасовані даною Приміткою до Керівництва.

Загальна монографія Фармакопеї «Лікарські засо-
би з ризиком передачі збудників трансмісивних спон-
гіформних енцефалопатій тварин» посилається на 
дану статтю, яка є ідентичною з Приміткою до Ке-
рівництва. Монографія формує основу щодо видачі 
сертифікатів відповідності як процедури підтвер-
дження відповідності субстанцій та матеріалів, які 
використовують у виробництві лікарських засобів, 
призначених для застосування людиною та у вете-
ринарній медицині, вимогам щодо ТСЕ.

Пояснення	Примітки	до	Керівництва.	Оскільки наукове 
розуміння ТСЕ, особливо патогенезу захворювання, 
постійно розвивається, надалі може виникнути по-
треба у розробці СНМР та його робочою групою з 
біологічних засобів разом з CVMP та його робочою 
групою з імунологічних засобів додаткового керів-
ництва у вигляді затверджених положень або по-
яснювальних приміток (з метою роз'яснення При-
мітки до Керівництва). Додаткове керівництво буде 
опубліковане Комісією та розміщене на веб-сайті 
Європейської агенції з лікарських засобів (ЕМЕА) 
і, відповідно, ним будуть керуватися під час серти-
фікації Європейським директоратом із якості лікар-
ських засобів і охорони здоров'я (ЕDQM).

2. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 

ВИДИ ТВАРИН, СХИЛЬНІ ДО ТСЕ 

Велика рогата худоба, вівці, кози та тварини, які у 
природних умовах сприйнятливі до інфекції ТСЕ 
або сприйнятливі до інфекції, що передається 

оральним шляхом, крім людей(7) і нелюдиноподіб-
них приматів, називаються «видами тварин, схиль-
ними до ТСЕ»(8).

МАТЕРІАЛИ

Дана стаття стосується матеріалів, одержаних із 
«видів тварин, схильних до ТСЕ», що використо-
вуються для виробництва:
— діючих речовин;
— допоміжних речовин і ад'ювантів;
— сировини або вихідних матеріалів, реактивів, які 

використовують у виробництві (наприклад, аль-
бумін бичачий сироватковий, ферменти, серед-
овища для культивування, включаючи й ті, що 
використовують для створення робочого банку 
клітин або нових головних банків клітин для лі-
карських засобів, які є об'єктами нових реєстра-
ційних посвідчень).

Також ця стаття стосується матеріалів, що всту-
пають у прямий контакт із обладнанням, яке ви-
користовується у виробництві лікарських засобів, 
або контактують із лікарськими засобами, а отже, 
можуть їх забруднювати.

Матеріали, що використовуються у кваліфікації 
підприємства та обладнання (наприклад, такі як се-
редовище для культивування, яке використовуєть-
ся в експериментах із заповнення середовищем під 
час валідації процесів асептичного наповнення), 
мають відповідати вимогам цієї статті в тому разі, 
якщо компонент або компоненти одержані з тка-
нин з інфекційністю, що не піддається виявленню 
(тканини категорії ІС), для яких можливий ризик 
перехресного забруднення потенційно інфекцій-
ними тканинами (див. розділ 3-3), і якщо матеріа-
ли походять із країн з незначним ризиком ГЕ ВРХ 
або контрольованим ризиком ГЕ ВРХ (відповідно 
категорії А й В, див. розділ 3-2). Така інформація 
має бути подана в реєстраційному досьє та підтвер-
джена у процесі рутинних інспекцій на відповід-
ність принципам Належної виробничої практики 
(GMP). 

Інші матеріали, такі як засоби для чищення, 
пом'якшувачі та мастильні речовини, що вступа-
ють у контакт з лікарським засобом у процесі ру-
тинного виробництва або на завершальній стадії, 
або під час первинного пакування, розглядаються 
як такі, що відповідають вимогам цієї статті, якщо 

(7) Регулююче керівництво і пояснювальні записки з 
пропозиціями були випущені Комітетом з лікарських засобів, 
призначених для застосування людиною і його робочою гру-
пою з біологічних засобів щодо лікарських засобів на основі 
тканин людини у зв'язку з CJD і vCJD. Це керівництво можна 
знайти за посиланням: http://www.ema.europa.eu.
(8) Свині та птахи, тваринні види, що становлять особливий 
інтерес для виробництва лікарських засобів, у природі не 
сприйнятливі до інфекції , що передаються оральним шляхом. 
Тому вони не належать до видів тварин, схильних до ТСЕ, з по-
гляду цієї статті. Такими тваринами також вважаються собаки, 
кролі та риби.
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вони одержані з жирів із застосуванням жорстких 
фізико-хімічних процесів, наведених у розділі 6.

ПОСІВНІ СЕРІЇ, БАНК КЛІТИН І РУТИННЕ 
ВИРОБНИЦТВО/ФЕРМЕНТАЦІЯ(9)

Як регулююча угода для головних посівних серій 
або головного банку клітин у поданих заявках на 
реєстрацію після 1 липня 2000 року (для лікарських 
засобів, призначених для застосування людиною) 
або після 1 жовтня 2000 року (для лікарських засо-
бів для застосування у ветеринарній медицині) діє 
дана Примітка до Керівництва.

Головні посівні серії та головні банки клітин,
— для вакцинних антигенів,
— для лікарських засобів, одержаних біотехнологіч-

ними методами, наведеними в Додатку до Поста-
нови (ЄС) № 726/2002 Європарламенту і Ради(10);

— для інших лікарських засобів, що використовують 
посівні серії або системи банків клітин у вироб-
ництві,

що були вже затверджені для виробництва ком-
понента зареєстрованого лікарського засобу, ма-
ють розглядатися відповідно до Примітки до Ке-
рівництва, навіть якщо вони введені до заявок на 
реєстрацію, поданих після 1 липня 2000 року (для 
лікарських засобів, призначених для застосування 
людиною) або після 1 жовтня 2000 року (для лікар-
ських засобів для застосування у ветеринарній ме-
дицині).

Головні банки клітин і посівні серії, закладені до 
1 липня 2000 року (для лікарських засобів, призна-
чених для застосування людиною) або до 1 жовтня 
2000 року (для лікарських засобів для застосування 
у ветеринарній медицині), але ще не затверджені як 
компоненти зареєстрованих лікарських засобів, ма-
ють відповідати вимогам Примітки до Керівництва. 
Якщо для якоїсь сировини, вихідних матеріалів або 
реактивів, що використовуються в закладанні цих 
банків клітин або посівних серій, вже неможливо 
надати повне документальне підтвердження, заяв-
ник має подати оцінку ризику, як зазначено в роз-
ділі 4 Примітки до Керівництва.

Закладені робочі посівні серії або банки клітин, що 
використовуються у виробництві лікарських засо-
бів, зареєстрованих до 1 липня 2000 року (для лікар-
ських засобів, призначених для застосування лю-
диною) або до 1 жовтня 2000 року (для лікарських 
засобів для застосування у ветеринарній медицині), 
для яких було проведене належне оцінювання ри-
зику уповноваженим органом країн-членів ЄС або 

(9) Див. також Пояснювальну записку з оцінки ризику передачі 
збудників губчастої енцефалопатії тварин через головний 
посівний матеріал, використовуваний у виробництві вакцин 
для застосування у ветеринарії (EMEA/CVMP/019/01 — лю-
тий 2001 р., ухвалена Комітетом з лікарських засобів для 
застосування у ветеринарній медициніу липні 2001 року (OJ L 
286, 12.10.2001, с. 12).
(10) OJ L 136, 30.4.2004, с. 1..

ЕМЕА та які були визнані прийнятними, повинні 
вважатися такими, що відповідають вимогам.

Однак, якщо матеріали, одержані з «видів тварин, 
схильних до ТСЕ», використовують у процесах ру-
тинного виробництва/ферментації або створенні 
робочих посівних серій та робочих банків клітин, 
заявник має довести їх відповідність вимогам При-
мітки до Керівництва.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3-1. НАУКОВІ ПРИНЦИПИ МІНІМІЗАЦІЇ 
РИЗИКУ

Якщо виробник може вибирати між застосуванням 
матеріалів із «видів тварин, не схильних до ТСЕ», 
і матеріалів нетваринного походження, перевагу 
необхідно надавати останнім. Необхідно навести 
обґрунтування вибору матеріалів із «видів тварин, 
схильних до ТСЕ», замість «несхильних» або нетва-
ринного походження. Якщо необхідно використати 
матеріали, одержані з «видів тварин, схильних до 
ТСЕ», необхідно розглянути всі необхідні заходи 
для зменшення ризику поширення ТСЕ.

У наш час не існує швидких, результативних тес-
тів діагностики інфекцій ТСЕ in vivo. Діагности-
ка заснована на посмертному гістопатологічному 
підтвердженні характерних ушкоджень головного 
мозку та/або визначенні PrPTSE методом вестерн-
блоту або імуноаналізу. Демонстрація інфекцій-
ності шляхом інокуляції сумнівних тканин видам-
мішеням або лабораторним тваринам також може 
застосовуватися для підтвердження захворювання, 
але через тривалий інкубаційний період усіх ТСЕ-
захворювань результати in vivo тестів одержують 
тільки через місяці або роки.

Було розроблено декілька імунохімічних тестів, 
здатних визначати PrPTSE у посмертних зразках, і 
окремі з них на сьогодні є високочутливими. Про-
те їх здатність виявляти заражену тварину залежить 
від часу відбору зразків матеріалу для аналізу щодо 
моменту експозиції, виду тканин, відібраних для 
аналізу, отриманої дози інфекції та часу клінічного 
прояву захворювання. На сьогодні достатньої ін-
формації про те, як впливають на зазначене вище 
різні штами збудника, немає.

Незважаючи на те, що скринінг вихідних тварин ви-
пробуваннями in vitro може запобігти використан-
ню тварин на пізніх стадіях інкубації захворювання 
та може надати інформацію про епідеміологічний 
статус цієї держави або регіону, жодне з випробу-
вань (тестів) не придатне зробити однозначний ви-
сновок про те, що тварина не інфікована.

Мінімізація ризику передачі ТСЕ заснована на 3 
взаємодоповнюючих параметрах:
— вихідні тварини та їх географічне походження;
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— природа тваринного матеріалу, що використо-
вується у виробництві, та будь-які процедури на 
місцях, що дозволяють уникнути перехресного 
забруднення матеріалами з більш високим ризи-
ком;

— виробничий процес (процеси), включаючи систе-
ми забезпечення якості, що гарантують сталість і 
простежуваність лікарського засобу (продукту).

3-2. ВИХІДНІ ТВАРИНИ

Вихідні матеріали, що використовуються у вироб-
ництві лікарських засобів, мають бути одержані від 
тварин, придатних для споживання людиною, що 
пройшли випробування до і після забою на відпо-
відність вимогам ЄС або еквівалентним їм вимогам 
третіх країн, крім матеріалів, одержаних від живих 
тварин, визнаних здоровими за результатами клі-
нічного дослідження.

3-2-1.	Географічне	походження

3-2-1-1. Матеріали з великої рогатої худоби

Всесвітня організація охорони здоров'я тварин 
(Organisation Internationale des Epizooties, OIE)(11) 
встановлює критерії оцінки статусу країн у розділі 
Міжнародного кодексу здоров'я тварин щодо губ-
частої енцефалопатії великої рогатої худоби. Краї-
ни та регіони класифіковані таким чином:
А — країни або регіони з незначним ризиком ГЕ 

ВРХ;
B — країни або регіони з контрольованим ризиком 

ГЕ ВРХ;
C — країни або регіони з невстановленим ризиком 

ГЕ ВРХ.

Як передбачено Постановою Комісії (ЄС) 
№ 999/2001 з відповідними поправками(12), класи-
фікація країн або їх регіонів, що враховує оцінку 
ризику в них ГЕ ВРХ на підставі правил, встанов-
лених OIE, введена в дію в ЄС з 1 липня 2007 року. 
У Рішенні Комісії 2007/453/ЄС(13) з відповідними 
поправками наведена класифікація країн або регі-
онів з урахуванням ризику ГЕ ВРХ у них.

Раніше Науково-організаційний комітет ЄС 
(SSC)(14) заснував тимчасову систему класифікації 
країн відповідно до географічного ризику (GBR) в 
них ГЕ ВРХ(15).

(11) http://www.oie.int/eng/Status/BSE/en_BSE_free.htm.
(12) Постанова (ЄC) № 722/2007 (OJ L 164, 26.6.2007, с. 7).
(13) OJ L 172, 30.6.2007, с. 84.
(14) Науково-організаційний комітет, заснований Рішенням 
Комісії 97/404/EC (OJ L 169, 27.6.1997, с. 85), здійснюватиме 
допомогу Комісії у підготовці кваліфікованих наукових рішень 
з питань, що стосуються здоров'я споживача. З травня 2003 р. 
його функції перебрало на себе Європейське агентство з без-
пеки харчових продуктів (EFSA): http://www.efsa.europa.eu.
(15) Класифікація Європейського науково-організаційного 
комітету країн та регіонів за географічним ризиком ГЕ ВРХ 
(GBR) вказує на рівень імовірності наявності в цій країні або 
регіоні одного або більше стада ВРХ, клінічно або доклінічно 
інфікованої ГЕ ВРХ. Визначення 4 категорій наведено нижче:

У межах цієї статті має застосовуватися класифіка-
ція ГЕ ВРХ на основі правил OIE. Якщо країна, яка 
раніше була класифікована відповідно до критеріїв 
SSC GBR, ще не була класифікована відповідно до 
правил OIE, то класифікація GBR може використо-
вуватися доти, поки не буде проведена класифіка-
ція OIE, за умови що відсутні дані про значні зміни 
показника ризику ГЕ ВРХ(16).

За наявності вибору перевагу необхідно надавати 
тваринам з країн із найменшим можливим рів-
нем ризику ГЕ ВРХ (країни з незначним ризиком 
ГЕ ВРХ —категорія А), якщо немає вагомих об-
ґрунтувань вибору тварин з країн з вищим рівнем 
ризику ГЕ ВРХ. Деякі матеріали, зазначені в роз-
ділі 6 «Специфічні положення», можуть бути отри-
мані з країн із контрольованим ризиком ГЕ ВРХ 
(категорія В), а деякі — з країн із невстановленим 
ризиком ГЕ ВРХ (категорія С), якщо витримують-
ся вимоги та умови контролю, наведені нижче у 
відповідних розділах. У інших випадках тварини 
не мають бути з країн із невстановленим ризиком 
ГЕ ВРХ (категорія С), використання тварин з країн 
з невстановленим ризиком ГЕ ВРХ (категорія С) 
необхідно обґрунтувати.

3-2-1-2. Вівці та кози (дрібні жуйні тварини)

Випадки клінічного виявлення скрейпі в природ-
них умовах були зареєстровані у ряді країн світу. 
Оскільки ГЕ ВРХ у овець та кіз могли помилково 
прийняти за скрейпі, як запобіжний захід у разі 
отримання матеріалів з дрібних жуйних необхідно 
врахувати поширеність як ГЕ ВРХ, так і скрейпі в 
цих країнах і в тканинах, з яких отримують мате-
ріал.

Принципи, пов'язані з «незначним ризиком 
ГЕ ВРХ у закритих стадах великої рогатої худоби» 
(див. розділ 3-2-2), також можуть бути застосовні до 
дрібних жуйних для розробки системи визначення 
ТСЕ-статусу отари дрібних жуйних. Через сумніви 
відносно можливості ГЕ ВРХ у овець для створен-
ня ТСЕ-вільних отар(17) може бути використаний 
генотип (генотипи), стійкий до ГЕ ВРХ/скрейпі-

Рівень	GBR	 Наявність	одного	або	більше	стада	ВРХ,	клінічно		
або	доклінічно	інфікованої	ГЕ	ВРХ,		

у	географічному	регіоні	/	країні

I Украй малоймовірно

II Малоймовірно, але не виключено

III Ймовірно, але не підтверджено або підтверджено 
на низькому рівні

IV Підтверджено на високому рівні 
(≥ 100 випадків/1 мільйон голів дорослої худоби 
на рік)

Звіти з GBR-оцінки країн доступні на веб-сайті SSC (http://
ec.europa.eu/food/fs/sc/ssc/outcome_en.html).
(16) Фахівці вважають, що система класифікації GBR досить 
стійка, так що її можна продовжувати використовувати про-
тягом перехідного періоду для підтвердження відповідності 
вимогам цієї статті.
(17) Висновок спеціалізованої наукової групи з вивчення 
біологічної небезпеки щодо «програми розведення овець з 
резистентністю до ТГЕ» див. http://www.efsa.europa.eu/EFSA/
efsa_locale-1178620753812_1178620775678.htm.
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інфекцій. Проте потрібно зважати на те, що геноти-
пи, стійкі до скрейпі, можуть бути сприйнятливими 
до ТСЕ (експериментальне зараження оральним 
шляхом) або атипової форми скрейпі (зараження 
природним шляхом). Що стосується специфічної 
чутливості генотипу, то для кіз вона вивчена недо-
статньо.

Матеріал із дрібних жуйних тварин бажано отриму-
вати з країн із тривалим досвідом відсутності скрей-
пі. Вибір вихідного матеріалу іншого походження 
потрібно обґрунтовувати.

3-2-2.	Стада	(закриті)	великої	рогатої	худоби	з	незначним	
ризиком	губчастої	енцефалопатії.	Найбільш безпечною 
вважається сировина з країн або регіонів з незна-
чним ризиком ГЕ ВРХ (країн категорії А). У зв’язку 
з тим, що в інших країнах реєструють тепер або ре-
єстрували в минулому випадки ГЕ ВРХ, SSC була 
розроблена практична концепція стосовно «стада 
великої рогатої худоби з незначним ризиком ГЕ ВРХ 
(закритого)», що була схвалена СНMP і CVMP. Кри-
терії створення та підтримування «стада великої ро-
гатої худоби з незначним ризиком ГЕ ВРХ (закрито-
го)» можна знайти у висновку SSC від 22–23 липня 
1999 року(18).

У наш час поки неможливо кількісно оцінити 
зменшення географічного ризику ГЕ ВРХ для ве-
ликої рогатої худоби зі «стада з незначним ризиком 
ГЕ ВРХ (закритого)». Однак передбачають, що цей 
ризик істотно менший. Тому використання сиро-
вини з такого закритого стада необхідно розглядати 
під час оцінки ризику разом із OIE-класифікацією 
країни.

3-3. ЧАСТИНИ ТІЛ ТВАРИН, БІОЛОГІЧНІ 
РІДИНИ ТА СЕКРЕТИ ЯК ВИХІДНІ 
МАТЕРІАЛИ

У ТСЕ-інфікованих тварин різні органи та секрети 
мають різний ступінь інфекційності. Якщо необ-
хідно використовувати матеріал з «видів тварин, 
схильних до ТСЕ», необхідно розглянути можли-
вість застосування матеріалів із категорій з най-
меншим ризиком. У таблицях Додатка до цієї стат-
ті(19) узагальнено поточні дані з розподілу інфекції 
ГЕ ВРХ і PrPTSE у стаді та скрейпі(20) у овець і кіз.

Інформація в таблицях ґрунтується виключно на 
спостереженнях за захворюваннями, що трапля-

(18) Науковий висновок SSC щодо умов, які стосуються «стада 
(закритого) великої рогатої худоби з незначним ризиком ГЕ 
ВРХ», ухвалений на засіданні 22–23 липня 1999 р., див. http://
ec.europa.eu/food/fs/sc/ssc/out56_en.html.
(19) Таблиці класифікації тканин складені з урахуванням 
найостанніших редакцій Керівництва ВООЗ щодо розподілу 
тканин за ступенем інфекційності трансмісивної губчастої 
енцефалопатії (2010), http://www.who.int/bloddproducts/
tablestissueinfectivity.pdf.
(20) Науковий висновок щодо ГЕ ВРХ / ТГЕ-інфекційності 
тканин дрібних жуйних тварин у цей час переглядається 
EFSA (Question No EFSA — Q — 2010–052). Для отримання 
оновленої інформації див.: http://registerofquestions.efsa.europa.
eu/roqFrontend/questionsListLoader?mandate=M - 2010-0041.

ються в природних умовах, або на первинному 
експериментальному інфікуванні оральним шля-
хом (у ВРХ). Таблиці не містять даних для моделей 
із використанням штамів ТСЕ, які були введені 
експериментальним тваринам, оскільки фенотип 
штамів, що пройшли пасажі, може суттєво та не-
передбачувано відрізнятися від захворювань, що 
трапляються в природі. 

Оскільки імуногістохімічним і/або вестерн-блот 
аналізом було доведено, що наявність неправильно 
складеного хазяйського білка (PrPTSE) є сурогатним 
маркером інфекційності, результати тестування 
PrPTSE подані паралельно з даними з біологічного 
аналізу. Тканини згруповані в три основні категорії 
за ступенем інфекційності, незалежно від стадії за-
хворювання.

Категорія ІА Тканини	з	високим	ступенем	інфекційності
Тканини центральної нервової системи 
(ЦНС), в яких відзначають високий 
титр інфекційності на пізніх стадіях усіх 
захворювань ТСЕ, і певні тканини, які 
анатомічно пов'язані з ЦНС

Категорія ІВ Тканини	з	низьким	ступенем	інфекційності
Периферичні тканини, що в тестах 
виявили позитивну інфекційність і/або 
в яких виявлені PrPTSE принаймні однієї 
форми ТСЕ

Категорія ІС Тканини	з	інфекційністю,	що	не	виявляється
Тканини, для яких одержані негативні 
результати з виявлення інфекційності 
та/або PrPTSE

Тканини з категорії ІА та субстанції, одержані з 
них, не мають використовуватися у виробництві 
лікарських засобів, якщо це не обґрунтовано (див. 
розділ 5).

Незважаючи на те, що категорія ІВ тканин з низь-
ким ступенем інфекційності майже завжди включає 
тканини з меншим (наприклад, кров) або більшим 
рівнем ризику (наприклад, лімфоретикулярні тка-
нини), дані щодо рівня інфекційності в цих ткани-
нах дуже обмежені для того, щоб поділяти цю кате-
горію на рівні ризику. Очевидно, що зарахування 
цієї тканини до тієї або іншої категорії залежить 
безпосередньо від хвороби та виду (може бути хво-
робо- та видоспецифічною) та підлягає перегляду 
відповідно до накопичення даних.

Для оцінки ризику (див. розділ 4) виробники та за-
явники / власники реєстраційних посвідчень по-
винні керуватися таблицями класифікації тканин, 
наведеними в Додатку до цієї статті.

Категорії, наведені в таблицях, є орієнтовними, та 
важливо зауважити таке.
— У деяких випадках можливе перехресне	забруднен-

ня тканин різних категорій інфекційності. По-
тенційний ризик залежить від умов отримання 
цих тканин, особливо контакту тканин з низьким 
ступенем інфекційності або з інфекційністю, що 
не виявляється (категорії ІВ та ІС), із тканинами 
з високим ступенем інфекційності (категорія ІА). 
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Так, ризик перехресного забруднення деяких тка-
нин може зростати, якщо інфікованих тварин за-
бивають шляхом оглушення (проникаючого або 
не проникаючого в мозок) або якщо головний та/
або спинний мозок розпилюють. Ризик перехрес-
ного забруднення можна знизити, якщо біологічні 
рідини збирають із мінімальним пошкодженням 
тканин, видаляють клітинні компоненти та якщо 
ембріональну кров збирають, не забруднюючи 
іншими материнськими або ембріональними 
тканинами, включаючи плаценту, амніотичну 
та алантоїсну рідини. Для певних тканин дуже 
важко або неможливо уникнути перехресного за-
бруднення тканинами категорії ІА (наприклад, 
кістки черепа). Це необхідно врахувати під час 
оцінювання ризику.

— Для певного класу субстанцій використаний метод	
оглушення/забою може бути важливим для вста-
новлення потенційного ризику(21) через імовір-
ність потрапляння часточок мозку в периферичні 
органи, особливо на легені. Техніка оглушення/
забою та процедури видалення тканин із висо-
ким ступенем інфекційності мають бути описані. 
Необхідно детально описати процедури щодо від-
бору тваринних тканин та заходи, вжиті щодо ви-
ключення перехресного забруднення матеріалами 
з високим ризиком. 

— Ризик забруднення тканин і органів ГЕ ВРХ-
інфекцією, що потенційно знаходиться у матеріалі 
ЦНС, внаслідок застосування методу оглушення, 
під час забою великої рогатої худоби залежить від 
таких чинників:
— рівня ГЕ ВРХ-інфекції в мозку забитих тва-

рин;
— ступеня ушкодження мозку;
— потрапляння часточок мозку на/в тіло твари-

ни.
 Ці чинники мають розглядатися разом із ОІЕ/

GBR-класифікацією вихідних тварин, віком 
тварин, якщо це ВРХ, та посмертними дослі-
дженнями ВРХ валідованим методом.

 Зазначені вище принципи застосовуються та-
кож для овець і кіз.

Ризик перехресного забруднення залежить від де-
кількох додаткових чинників, включаючи:
— заходи, вжиті для виключення забруднення під 

час збирання тканин (див. вище);
— рівень забруднення (кількість забруднюючих тка-

нин);
— кількість і тип одночасно зібраного матеріалу.

(21) Висновок SSC щодо методів оглушення і ризику ГЕ ВРХ 
(ризик потрапляння часточок мозку в кров і частини туші 
тварини у разі використання певних методів оглушення), ухва-
лений на засіданні 10–11 січня 2002 р., див. http://ec.europa.eu/
food/fs/sc/ssc/out 245_en.pdf. Звіт робочої групи EFSA з оцінки 
ризику ГЕ ВРХ у результаті дисемінації часточок мозку в кров 
і тушу (тварин). Питання No EFSA — Q — 2003–122, ухвалене 
21 жовтня 2004 р., див. http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa 
locale-1178620753812_1178620777397.htm.

Виробники або заявники / власники реєстраційних 
посвідчень мають врахувати ризик перехресного за-
бруднення.

3-4. ВІК ТВАРИН

Оскільки ТСЕ-інфекція накопичується у ВРХ про-
тягом декількох років інкубаційного періоду, як 
сировину доцільно використовувати молодих тва-
рин.

Повідомлялося, що інфекційний матеріал зосеред-
жений переважно в центральній нервовій системі 
та відвідних тканинах, а також у лімфоретикуляр-
ній системі, залежно від збудника ТСЕ (ГЕ ВРХ або 
скрейпі в овець і кіз). Точний час розвитку інфекції 
у відповідних частинах і тканинах тіла обох видів 
тварин з моменту інфікування невідомий, і тому 
важко дати чітку рекомендацію стосовно віку тва-
рини, після досягнення якого різні тканини твари-
ни можуть бути інфіковані й, отже, після якого їх 
не варто збирати. Як і раніше, залишається в силі 
початкова рекомендація проводити збирання тка-
нин у молодняка. Крім того, необхідно зазначити, 
що критерії віку також залежать від географічного 
регіону походження тварини. Вік є більш важливим 
параметром для тканин, що отримуються з країн, в 
яких рівень ризику інфекції вище (країни катего-
рії В і С), ніж для тканин з країн із незначним ри-
зиком ГЕ ВРХ (країни категорії А).

3-5. ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА

Під час оцінювання зниження ризику ТСЕ в лікар-
ських засобах, загалом, потрібно врахувати контр-
ольні заходи, встановлені щодо:
— походження сировини / вихідних матеріалів;
— процесу виробництва.

Використання джерел, що контролюються, — ду-
же важливий критерій досягнення прийнятної без-
печності лікарського засобу / продукту через під-
тверджену стійкість збудників ТСЕ до дії більшості 
процедур інактивації.

Для моніторингу процесів виробництва і для роз-
межування партій (серій) (тобто визначення партії 
(серії), розділення партій (серій), очищення між 
партіями (серіями) та ін.) потрібно впровадити 
систему забезпечення якості, таку як сертифіка-
ція за ISO 9000, HACCP(22) або GMP. Мають бути 
розроблені та впроваджені належні процедури, що 
забезпечують як простежуваність продукції, так і 
самоконтроль та аудит постачальників сировини / 
вихідних матеріалів.

Певні технологічні процеси виробництва можуть 
значно сприяти зниженню ризику ТСЕ-забруднень, 
наприклад процедури, що використовують у ви-
робництві тваринних жирів та їх похідних (див. 
розділ 6). Оскільки таку ретельну обробку для ба-
гатьох продуктів (лікарських засобів) провести 

(22) Точка критичного контролю під час аналізу ризику.
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неможливо, для видалення матеріалу з високим 
вмістом пріонів очевидно більш прийнятними є 
фізичні процеси, такі як преципітація та фільтра-
ція, ніж хімічна обробка. Має бути наданий опис 
процесу виробництва, включаючи внутрішньови-
робничий контроль, який застосовується, та опи-
сані стадії, здатні значно зменшити або виключити 
ТСЕ-забруднення. Якщо застосовується декілька 
виробничих ділянок, стадії, виконані на кожній ді-
лянці, мають бути чітко ідентифіковані, незалежно 
від того, коли буде задіяна у процесі виробництва 
та або інша ділянка. Мають бути описані відповідні 
заходи на місцях, що гарантують простежуваність 
кожної виробничої партії (серії) безпосередньо до 
вихідного матеріалу.

Процеси	очищення.	Буває складно провести валіда-
цію процесу очищення технологічного обладнан-
ня від збудників ТСЕ. Відомо, що після експозиції 
засобів із високим титром збудників ТСЕ істотна 
інфекційність може бути виявлена на поверхні не-
ржавіючої сталі. Якщо обладнання, що контактує 
з потенційним забрудненням, не можна замінити, 
прийнятним підходом до видалення всіх адсорбо-
ваних білків може бути використання 1 М розчину 
натрію гідроксиду або хлорвивільнюючих дезінфі-
куючих засобів (наприклад, 20 000 ррm хлору про-
тягом 1 год). Доведено, що таку саму ефективність 
видалення пріонів, яка властива класичній оброб-
ці із застосуванням NaOH і хлору, демонструють і 
м'якші види обробки з обмеженими концентраці-
ями лугу або стабілізованим відбілюючим засобом 
(хлорним вапном) у разі застосування відповідної 
рецептури, що включає детергенти, та проведення 
обробки в заданому температурному режимі. Ви-
явилось, що для інактивації ТСЕ-збудників також 
ефективна система на основі пароподібного пере-
кису водню. Ці нові види обробки більше придатні 
для делікатних матеріалів і можуть знайти практич-
не застосування(23).

Якщо у виробництві засобів використовують мате-
ріали групи ризику, то на місцях мають проводи-
тися процедури очищення, включаючи контрольні 
заходи щодо мінімізації перехресного забруднення 
між виробничими партіями (серіями). Це особливо 
важливо, якщо на тому самому підприємстві та на 
тому самому обладнанні обробляють матеріали різ-
них категорій ризику. У разі застосування у вироб-
ництві продукту матеріалів категорії IА необхідно 
використовувати спеціально призначене обладнан-
ня, якщо не обґрунтувано інше.

Під час розробки та валідації нових процедур де-
контамінації, що знижують ризик перехресного 
забруднення для матеріалів і пристроїв необхідне 
проведення додаткових випробувань, якщо проце-
дури не відповідають рекомендованим ВООЗ.

(23) Керівництва ВООЗ щодо розподілу тканин за ступенем 
інфекційності трансмісивної губчастої енцефалопатії (2006) 
див. http://www.who.int/bloodproducts/tse/WHO%20TSE% 
20Guidelines% 20FINAL -22%20JuneupdatedNL.pdf.

Валідація	процесів	видалення/інактивації. Валідаційні 
випробування методик видалення/інактивації збуд-
ників ТСЕ важко інтерпретувати. Необхідно вра-
ховувати характер «матеріалу з добавкою» (spiked 
material) та його звязок із природними умовами, 
схемою випробувань (включаючи масштабування 
процесів) і методами виявлення збудника (аналіз 
in vitro або in vivo). Необхідно провести подальші 
випробування для визначення найбільш прийнят-
ного «матеріалу з добавкою» для валідаційних ви-
пробувань. Тому сьогодні валідаційні випробування 
зазвичай не вимагаються. Однак, якщо заявлено, 
що технологічні процеси виробництва здатні вида-
лити або інактивувати збудників ТСЕ, це потрібно 
підтвердити відповідними валідаційними випробу-
ваннями(24).

Поряд із належним підбором сировини виробників 
заохочують продовжувати їхні дослідження щодо 
методів видалення та інактивації з метою виявлен-
ня/встановлення стадій/процесів, які гарантують 
видалення або інактивацію збудників ТСЕ. У будь-
якому разі процес виробництва, де це можливо, не-
обхідно розробляти з огляду на наявну інформацію 
про методики, які, як припускають, здатні інакти-
вувати або видалити збудники ТСЕ.

Для певних видів продуктів (див. розділ 6-3 «Кров 
і похідні крові великої рогатої худоби»), для яких 
складно застосовувати валідовані методи видален-
ня/інактивації, може знадобитися оцінювання про-
цесу. Оцінювання має бути проведена з огляду на 
вихідний матеріал та опубліковані дані щодо ТСЕ-
ризику.

4.	 ОЦІНКА РИЗИКУ ДЛЯ МАТЕРІАЛІВ АБО 
СУБСТАНЦІЙ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ 
У ВИРОБНИЦТВІ ТА ВИГОТОВЛЕННІ 
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, У КОНТЕКСТІ 
РЕГУЛЮЮЧИХ УГОД

Оцінка ризику щодо ТСЕ вимагає ретельного роз-
гляду всіх параметрів, наведених у розділі 3-1 «Нау-
кові принципи мінімізації ризику».

Як зазначено у вступі цієї статті, регулююча угода 
заснована на сприятливому результаті оцінки ри-
зику. Оцінки ризику, які проводяться виробниками 
і/або заявниками або власниками реєстраційних 
посвідчень, для різних матеріалів або субстанцій 
із «видів тварин, схильних до ТСЕ», що викорис-
товуються у виробництві лікарських засобів, ма-
ють продемонструвати, що всі чинники ризику 
ТСЕ були враховані та, де можливо, мінімізовані 
застосуванням принципів, наведених у цій статті. 
Заявники або власники реєстраційних посвідчень 
можуть використовувати сертифікати відповідності 

(24) Керівництво з випробування процесу виробництва 
лікарських засобів, що отримуються з плазми, на предмет 
ризику щодо vCJD — CPMP/BWP/5136/03.
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щодо ТСЕ, видані EDQM, як основу під час оцінки 
ризику.

Проведена заявником або власником реєстрацій-
ного посвідчення всебічна оцінка ризику для лі-
карського засобу має враховувати оцінку ризику 
за всіма матеріалами з «видів тварин, схильних до 
ТСЕ», і, де це потрібно, — зменшення або інакти-
вацію ТСЕ технологічними стадіями виробництва 
діючих речовин і/або готового лікарського засобу.

Уповноважений орган ухвалює рішення щодо від-
повідності регулюючим угодам.

На виробників і/або заявників або власників реє-
страційних посвідчень на лікарські засоби — як для 
застосування людиною, так і для застосування у ве-
теринарній медицині — покладено відповідальність 
за вибір і обґрунтування засобів контролю даного 
похідного з «виду тварин, схильного до ТСЕ», з 
огляду на останні досягнення науки та технології.

5. ОЦІНКА СПІВВІДНОШЕННЯ  
«РИЗИК/КОРИСТЬ»

Разом із параметрами, зазначеними у розділах 3 (які 
можуть бути включені в сертифікат відповідності 
щодо ТСЕ, виданий EDQM) та 4, під час розгляду 
прийнятності конкретних лікарських засобів, що 
містять матеріали, одержані з «видів тварин, схиль-
них до ТСЕ», або які в результаті виробництва мо-
жуть містити ці матеріали, необхідно врахувати такі 
чинники:
— шляхи введення лікарського засобу;
— кількість тваринного матеріалу, що використову-

ється в лікарському засобі;
— максимальну терапевтичну дозу (добова доза та 

тривалість лікування);
— передбачуване застосування лікарського засобу 

та його клінічну користь;
— наявність видового бар'єра.

Тканини з високою інфекційністю (тканини кате-
горії ІА) і субстанції, одержані з них, не мають ви-
користовуватися у виробництві лікарських засобів, 
вихідних матеріалів і проміжних продуктів для їх 
виробництва (включаючи діючі, допоміжні речови-
ни та реактиви), якщо це не обґрунтовано. Необхід-
но обґрунтувати, чому не можна використовувати 
інші матеріали. У таких виняткових і обґрунтованих 
випадках після подання заявником на реєстраційне 
посвідчення оцінки ризику (як описано в розділі 4 
цієї статті) з огляду на позитивну оцінку співвід-
ношення «ризик/користь» і передбачене клінічне 
застосування може бути розглянуте питання вико-
ристання у виробництві діючих речовин тканин з 
високим рівнем інфекційності. Субстанції з мате-
ріалів категорії ІА, у разі їх обґрунтованого засто-
сування, мають бути отримані з тварин із країн з 
незначним ризиком ГЕ ВРХ (категорія А).

6. СПЕЦИФІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Наступні матеріали, одержані з «видів тварин, 
схильних до ТСЕ», вважаються такими, що відпо-
відають вимогам цієї статті, якщо виконуються як 
мінімум наведені нижче вимоги. Заявник / власник 
реєстраційного посвідчення має надати обґрунто-
вану інформацію або виданий EDQM cертифікат 
відповідності.

6-1. КОЛАГЕН

Колаген — фібрилярний білковий компонент спо-
лучної тканини ссавців.

Для колагену документація, що підтверджує відпо-
відність вимогам цієї статті, має бути подана з огля-
ду на запобіжні заходи, зазначені у розділах з 3-го 
по 5-й. Крім того, необхідно розглянути таке.
— Для колагену, одержаного з кісток, застосову-

ються умови, зазначені для желатину (див. ниж-
че). Необхідно припускати нижчу інактиваційну 
здатність виробничого процесу колагену, ніж ви-
робничого процесу желатину. Отже, в цьому ви-
падку джерело отримання сировини є найбільш 
критичним моментом, що вимагає особливого 
розгляду.

— Колаген, отриманий з таких тканин, як шкура та 
шкіра, м'язи та сухожилки, зазвичай не становить 
виявлюваного ТСЕ-ризику за умови, що під час 
заготівлі виключене забруднення потенційно ін-
фікованими матеріалами, наприклад пролитою 
кров'ю і/або тканинами центральної нервової 
системи. Отже, шкірсировина є більш безпечним 
сировинним матеріалом для людського імплан-
тату, що отримується з колагену. Проте в цьому 
випадку важко виключити перехресне забруднен-
ня (контамінацію) матеріалом мозку, який може 
зберегтися у висохлому стані на поверхні шкури 
після забою тварини. Це другий важливий аспект, 
який необхідно врахувати під час оцінки безпеч-
ності цього вихідного матеріалу.

Процес виробництва колагену може включати окре-
мі стадії, такі самі, як і стадії, що застосовуються у 
виробництві желатину, наприклад лужну обробку 
та обробку натрію сульфатом, обробку кальцію гід-
роксидом і натрію гідроксидом або ферментативну 
обробку. Проте навіть ці стандартні стадії можуть 
відрізнятися за тривалістю і показником рН, що 
може істотно вплинути на інактиваційну здатність 
процесів. Для підтвердження безпечності препара-
ту виробники мають як мінімум проводити оцін-
ку технологічного процесу, беручи за основу схожі 
елементи стадій обробки колагену порівнюючи з 
відомими стадіями інактивації у виробництві жела-
тину. Окрім процесів обробки, відмінності є також 
і в кінцевому використанні матеріалу, отже від-
мінності будуть і в оцінці ризику. Так, наприклад, 
желатин широко використовується для орального 
застосування, а колаген у багатьох випадках ви-
користовується у вигляді хірургічних імплантатів. 
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Цей аспект також має бути врахований в остаточній 
оцінці ризику.

6-2. ЖЕЛАТИН

Желатин — природний розчинний білок, що утво-
рює або не утворює гель, одержаний шляхом част-
кового гідролізу колагену, отриманого з кісток, 
шкури та шкіри, м'язів і сухожилків тварин.

Для желатину документація, що підтверджує від-
повідність вимогам цієї статті, має бути подана з 
огляду на запобіжні заходи, зазначені у розділах з 
3-го по 5-й. Крім того, необхідно враховувати на-
ведене нижче(25).

Використаний	вихідний	матеріал

Желатин, що використовується для приготування 
лікарських засобів, може бути одержаний з кісток 
і шкур.

Шкури як вихідний матеріал. На основі сучасних да-
них шкури, що використовують для виробництва 
желатину, є більш безпечним матеріалом, ніж кіст-
ки. Однак наполегливо рекомендується вдатися до 
належних заходів, що дозволяють під час заготівлі 
уникнути перехресного забруднення потенційно 
інфікованим матеріалом.

Кістки як вихідний матеріал. У разі застосування 
кісток у виробництві желатину необхідно контр-
олювати якість вихідних матеріалів як додатковий 
параметр, що гарантує безпечність готового препа-
рату. Тому потрібно застосовувати таке.
1. Необхідно видаляти череп і хребет із зібраних 

кісток (сировинного/вихідного матеріалу) неза-
лежно від віку великої рогатої худоби або країни 
походження тварини.

2. Необхідно видаляти хребці з сировинного/вихід-
ного матеріалу, отриманого з ВРХ старше 30 міся-
ців з країн із контрольованим або невизначеним 
ризиком ГЕ ВРХ (категорія В або С). 

3. Желатин для парентерального застосування має 
виготовлятися тільки з кісток, отриманих з країн 
із незначним, контрольованим або невизначеним 
ризиком ГЕ ВРХ (відповідно категорії А, В і С).

4. Желатин має бути виготовлений з використан-
ням одного із способів виробництва, які наведені 
нижче.

Методи	виробництва

Шкури. У виробництві желатину зі шкур не потрібні 
специфічні умови обробки, якщо контрольні захо-

(25) Виходячи з наукового висновку наукової групи з 
дослідження біологічної небезпеки Європейського агент-
ства з безпеки харчових продуктів «Кількісна оцінка ризику 
ГЕ ВРХ для людини, обумовленого желатином, з огляду на 
залишковий ризик ГЕ ВРХ» (Журнал EFSA (EFSA Journal), 
312, (1–28). http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa locale- 
1178620753812_1178620776107.htm), вимоги до вибору і 
виробництва вихідного матеріалу застосовні до желатину, що 
використовується для оральних або парентеральних лікарських 
засобів, призначених для застосування людиною.

ди щодо виключення перехресного забруднення під 
час заготівлі шкур та під час технологічного процесу 
проведені належним чином.

Кістки. Якщо як вихідний матеріал використову-
ються кістки, то спосіб виробництва буде другим 
параметром, який гарантуватиме безпечність же-
латину.
— Желатин може виготовлятися з кісток, що отри-

муються з країн з незначним, контрольованим або 
невстановленим ризиком ГЕ ВРХ (категорії А, В 
або С), відібраних відповідно до умов, наведених 
у розділі 6-2 під заголовком «Використаний вихід-
ний матеріал, у виробництві якого застосовується 
кислотна, лужна обробка або нагрівання/тиск».

— Якщо проводиться оцінка ризику, як зазначено в 
розділі 4 цієї статті, то необхідно зважати на ви-
робничий процес. Валідаційні експериментальні 
випробування желатину показали, що як обробка 
кислотою, так і обробка лугом у процесі вироб-
ництва дають однаковий результат щодо інак-
тивації/видалення інфекції ТСЕ. Випробування 
показали, що додаткова обробка лугом (рН 13, 
протягом 2 год) кісток/осеїну (кісткового колаге-
ну) ще більше підвищує інактиваційну здатність 
виробничого процесу / здатність видаляти ТСЕ-
інфекцію. Інші стадії обробки, такі як фільтра-
ція, іонообмінна хроматографія та стерилізація 
ультрависокотемпературною обробкою, також 
сприяють підвищенню безпечності желатину.

— Для типової технологічної стадії лужної обробки 
кістки подрібнюють, знежирюють гарячою водою 
та демінералізують хлористоводневою кислотою 
розведеною (не менше 4 % і рН < 1.5) протягом 
не менше 2 діб для отримання осеїну. Потім про-
водять лужну обробку насиченим вапняним роз-
чином (рН не менше 12.5) протягом не менше 
20 діб.

— Бичачі кістки також можуть бути оброблені кис-
лотою. У цьому випадку стадію обробки вапня-
ним розчином замінюють попередньою обробкою 
кислотою, у процесі якої осеїн обробляють за рН 
< 3.5 не менше 10 год.

— Як у випадку кислотної, так і лужної обробки за-
стосовують стадію «миттєвої» теплової обробки 
(стерилізації) за температури 138 °С протягом не 
менше 4 с.

— Під час обробки із застосуванням нагрівання/тис-
ку висушені знежирені та подрібнені кістки авто-
клавують насиченою водяною парою під тиском 
більше 3 бар та за мінімальної температури 133 °С 
протягом не менше 20 хв з подальшою екстракці-
єю білка гарячою водою.

Завершальні стадії однакові для всіх видів обробки 
(лужної, кислотної та обробки нагріванням/тис-
ком) і включають екстракцію желатину, промиван-
ня, фільтрацію та концентрацію.
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6-3. КРОВ І ПОХІДНІ КРОВІ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ 
ХУДОБИ

У культурі клітин часто використовують сироватку 
крові плодів ВРХ. Сироватка крові плодів ВРХ має 
бути одержана з плодів, відібраних на бойні з маток 
здорових корів, придатних для споживання люди-
ною. Матка має бути повністю видалена, а кров 
плода зібрана в спеціально відведеному для цього 
місці чи ділянці за допомогою кардіальної пункції 
у закриту систему збирання з дотриманням асеп-
тичних умов.

Сироватку новонароджених телят одержують із те-
лят віком менше 20 діб, сироватку телят — із тварин 
віком менше 12 місяців. Для донорської сироватки 
ВРХ вік тварин має бути менше 36 місяців і ТСЕ-
негативний статус стада має бути чітко визначений 
та задокументований. З метою запобігання пере-
хресному забрудненню тканинами з високим ризи-
ком у всіх випадках сироватку збирають, відповідно 
до спеціальних протоколів, персоналом, який має 
відповідні навички. 

Для крові ВРХ та похідних крові з ВРХ докумен-
тація, що підтверджує відповідність вимогам цієї 
статті, має бути надана з урахуванням запобіжних 
заходів, перерахованих у розділах із 3-го по 5-й. 
Крім того, необхідно розглянути таке.

Простежуваність

Необхідно забезпечити простежуваність кожної 
партії сироватки або плазми з бойні. Бойні повинні 
мати перелік ферм-постачальників тварин. Якщо 
сироватка одержана з крові живої тварини, мають 
бути записи, що гарантують простежуваність кож-
ної партії сироватки безпосередньо до ферми.

Географічне	походження

Хоча тканинна інфекційність ГЕ ВРХ у стаді більш 
обмежена, ніж скрейпі, як запобіжний захід необ-
хідно брати кров тварин із країн категорії А. Кров 
великої рогатої худоби з країн категорії В також до-
пускається за умови, що відсутній ризик перехрес-
ного забруднення крові з матеріалом мозку під час 
забою тварин старше 21 місяця(26).

Метод	оглушення

Якщо зразки взяті від забитих тварин, для безпеч-
ності матеріалу першочергове значення має метод 
забою. Продемонстровано, що оглушення моло-
том/стилетом з проломлюванням черепа або пнев-
матичним оглушником, особливо якщо він вводить 
повітря, може зруйнувати мозок і розповсюдити 
мозковий матеріал по кровотоком. Непроникаю-
че оглушення вже більше не розглядається як аль-

(26) Науковий висновок наукової групи з досліджень 
біологічної небезпеки з оцінки вікової межі великої рогатої 
худоби з метою видалення певних матеріалів специфічного 
ризику (SRM). Питання No EFSA — Q — 2004–146, ухвалене 
28 квітня 2005 року.

тернатива до проникаючого оглушення, оскільки у 
разі його використання було виявлено забруднення 
крові матеріалом мозку(27). Незначний ризик можна 
очікувати від електронаркозу(28), але навіть він не 
зможе забезпечити гарантовану безпеку, оскільки 
у разі невдачі може знадобитися застосування до-
даткового оглушення. Отже, для процесу збирання 
крові необхідно описати метод оглушення.

У тих випадках, коли ризику перехресного забруд-
нення крові матеріалом мозку уникнути неможли-
во в загальноприйнятій практиці забою худоби в 
країнах з контрольованим ризиком ГЕ ВРХ (кате-
горія В), необхідно дотримуватися запобіжних за-
ходів, наприклад обмеження віку великої рогатої 
худоби і/або зниження рівня інфекційних збудни-
ків у процесі виробництва.

Вік

Для країн з контрольованим ризиком ГЕ ВРХ (кате-
горія В) як запобіжний захід необхідно застосовува-
ти вікову межу тварин, від яких отримують кров або 
похідні крові, що становить 21 місяць, якщо можна 
припустити, що процес виробництва не дозволяє 
істотно зменшити кількість збудників ГЕ ВРХ. Ві-
кова межа 30 місяців вважається достатньою у разі 
отримання похідних крові, якщо буде доведено іс-
тотне скорочення кількості збудників ГЕ ВРХ, як 
зазначено вище.

Скорочення	кількості	збудників	ГЕ	ВРХ	в	процесі	
виробництва

Для похідних крові має бути проведена оцінка здат-
ності виробничого процесу скорочувати/виключати 
збудників ТСЕ на підставі матеріалів випробувань. 
При оцінці можуть використовуватися опубліко-
вані дані або внутрішні дані, якщо буде продемон-
стровано, що такі дані відносяться до конкретного 
виробничого процесу. Якщо неможливо зробити 
висновок про те, що рівень зниження кількості 
збудників ТСЕ адекватний, виробникам рекомен-
дується провести цільове випробування конкретно-
го препарату. Можливо достатнім буде проведення 
випробувань з використанням біохімічного аналізу, 
якщо існують наукові докази того, що цей аналіз 
узгоджується з даними інфекційності. Подане за-
гальне керівництво щодо проведення випробувань 
зі зниження кількості збудників ТСЕ(29). Для випро-
бувань щодо ризику, обумовленого застосуванням 

(27) Таблиці з класифікацією тканин складені з огляду на 
найостанніше Керівництво ВООЗ щодо розподілу тка-
нин за ступенем інфекційності трансмісивної губчастої 
енцефалопатії (2010), див. http://www.who.int/bloodproducts/
tablestissueinfectivity.pdf.
(28) Звіт робочої групи EFSA з оцінки ризику ГЕ ВРХ в 
результаті дисемінації часточок мозку в кров і тушу тварин. 
Питання No EFSA — Q — 2003–112, ухвалене 21 жовтня 
2004 року, див. http://www.efsa.europa.eu/en/sciencebiohaz/
biohaz opinions/opinion annexes/ 733.html.
(29) Керівництво з випробування процесу виробництва 
лікарських засобів, що отримуються з плазми, на предмет 
ризику щодо vCJD — CPMP/BWP/5136/03.
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крові, забрудненої матеріалом мозку, придатні пре-
парати з добавками («спайкові» препарати), отри-
мані з матеріалу мозку.

6-4. ПОХІДНІ ЖИРУ

Похідні жиру (сало) — це жир, одержаний із тка-
нин, зокрема підшкірної, черевної та міжм'язових 
зон, і кісток. Жир, що використовується як сирови-
на для виробництва похідних жиру, має бути з мате-
ріалів категорії 3 або еквівалентної за визначенням 
Постанови (ЄС) №1774/2002 Європарламенту та 
Ради від 3 жовтня 2002 року, що встановлює сані-
тарні норми побічних продуктів переробки тварин, 
не призначених для споживання людиною.

Вважають малоймовірним, що такі похідні жиру, як 
гліцерин і жирні кислоти, одержані з жиру в резуль-
таті жорстких процесів обробки, є заразними, то-
му вони підлягають спеціальному розгляду CНMP 
і CVMP. Матеріали, які вироблені в умовах не менш 
жорстких, ніж наведені нижче, вважаються такими, 
що задовольняють вимоги цієї статті, незалежно 
від географічного походження та природи тканин, 
з яких одержують похідні жиру. Прикладами таких 
жорстких процесів є:
— трансетерифікація або гідроліз за температури не 

менше 200 °С протягом не менше 20 хв під тиском 
(виробництво гліцерину, жирних кислот та ефіру 
жирних кислот);

— омилення з 12 М розчином NaOH (виробництво 
гліцерину та мила):

— серійний процес: за температури не менше 95 °С 
протягом не менше 3 год;

— безперервний процес: за температури не менше 
140 °С під тиском протягом не менше 8 хв або ек-
вівалентним; 

— дистиляція за температури 200 °С.

Виробництво похідних жиру відповідно до цих 
умов, імовірніше, не становить ризику ТСЕ і то-
му вважається таким, що відповідає вимогам цієї 
статті.

У разі виробництва похідних жиру із застосуванням 
інших умов необхідно довести відповідність вимо-
гам цієї статті.

6-5. ВУГІЛЛЯ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 

Вугілля тваринного походження виготовляють об-
вуглюванням тканин тварин, таких як кістки, за ви-
сокої температури (вище 800 °С). Якщо не обґрун-
тувано інше, вихідний матеріал для виробництва 
тваринного вугілля має бути матеріалом категорії 3 
або еквівалентної за визначенням Постанови (ЄС) 
№1774/2002 Європарламенту та Ради від 3 жовтня 
2002 року, що встановлює санітарні норми побіч-
них продуктів переробки тварин, не призначених 
для споживання людиною. Незалежно від геогра-
фічного походження та природи тканин вугілля 
тваринного походження потрібно вважати таким, 
що задовольняє вимоги цієї статті.

Малоймовірно, що вугілля, вироблене у наведених 
вище умовах, може становити ризик ТСЕ, отже во-
но може вважатися відповідним вимогам цієї статті. 
Для вугілля, виробленого за інших умов, необхідно 
довести відповідність вимогам цієї статті. 

Таблиця 5.2.8.1 
Концепція прийнятності крові/сироватки великої рогатої худоби та їх похідних

Продукт Сироватка	
плодів	ВРХ

Донорська	
сироватка	

телят

Донорська	
сироватка	
дорослої	

ВРХ

Сироватка	
телят

Сироватка/
плазма	до-
рослої	ВРХ

Сироватка	
/	плазма	/	

похідні	сиро-
ватки	дорос-

лої	ВРХ

Похідні	си-
роватки	до-
рослої	ВРХ

Похідні	си-
роватки	до-
рослої	ВРХ

Географічне  
походження ВРХ

кат. А і В кат. А і В кат. А і В1 кат. А і В кат. А кат. В кат. А кат. В

Вік ВРХ ще не наро-
джений

< 1 року < 36 місяців < 1 року необмеже-
ний

< 21 місяця2 необмеже-
ний

< 30 місяців

Забій / перехресне 
забруднення крові 
та матеріалу ЦНС

ризик перехресного забруднення 
відсутній

ризик перехресного забруднення 

Доказ скорочення 
рівня пріонів у 

процесі виробни-
цтва

ні ні так3

1. У разі отримання тварин з країн категорії В потрібно чітке підтвердження походження ВРХ з відповідного стада, 
що документально оформлене. 

2. Допускаються тварини старшого віку, якщо перехресне забруднення крові матеріалом ЦНС можна з певністю ви-
ключити (наприклад, халяльний метод забою).

3. Докази зниження рівня пріонів не потрібні, якщо перехресне забруднення крові матеріалом ЦНС можна з певністю 
виключити (наприклад, халяльний метод забою).
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6-6. МОЛОКО ТА ПОХІДНІ МОЛОКА

Зважаючи на сучасні наукові данні та незалежно 
від географічного походження, малоймовірно, що 
коров'яче молоко може становити ризик забруд-
нення ТСЕ(30).

Певні матеріали, включаючи лактозу, екстрагують 
із сироватки — відпрацьованої рідини виробництва 
сирів після коагуляції. Під час коагуляції може бу-
ти використаний сичуг теляти, екстракт сичуга 
або сичуг, одержаний від інших жуйних тварин. 
CНMP/CVMP проведена оцінка ризику для лак-
този та інших похідних сироватки, одержаних із 
використанням телячого сичуга, і встановлено, що 
ризик ТСЕ незначний, якщо телячий сичуг одер-
жаний відповідно до процесів, описаних у висно-
вку з оцінки ризику(31). Висновок схвалений SSC(32), 
який також провів загальну оцінку ризику ТСЕ для 
сичуга(33).

Малоймовірно, що похідні коров'ячого молока, 
одержані відповідно до умов, наведених нижче, ста-
новитимуть ризик ТСЕ, і тому можуть вважатися 
такими, що задовольняють вимоги цієї статті:
— молоко одержане від здорових тварин за тих самих 

умов, що і молоко для споживання людиною;
— для приготування таких похідних не викорис-

товуються матеріали інших жуйних, крім сичуга 
телят (наприклад, панкреатичний фермент, що 
розщеплює казеїн).

Для похідних молока, виготовлених із використан-
ням інших процесів або сичуга інших видів жуйних 
тварин, необхідно довести відповідність вимогам 
цієї статті.

6-7. ПОХІДНІ ШЕРСТІ 

Похідні шерсті та волосся тварин, такі як лано-
лін та шерстяні алкоголі волосяного походження, 
вважаються такими, що відповідають вимогам цієї 
статті, якщо шерсть та волосся отримані від живих 
тварин.

(30) Що стосується молока і похідних молока (продуктів, що 
отримуються з молока) дрібних жуйних тварин, дивіться вис-
новок EFSA з питання No EFSA — Q — 2008–310, ухваленого 
22 жовтня 2008 року, — http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/
scdoc/ 849.htm.
(31) Комітет з лікарських засобів, призначених для застосуван-
ня людиною і його робоча група з біологічних засобів провели 
оцінку ризику і відповідності вимогам регулюючої постанови 
лактози, приготованої з використанням сичуга теляти. Оцінка 
ризику включала походження тварин, резекцію сичуга та 
наявність чітких процедур, що гарантують якість. Важливе 
значення має якість будь-яких замінників молока, використа-
них для годування тварин, від яких одержаний сичуг. Доповідь 
можна знайти на http://www.ema.europa.eu/pdfs/human/press/
pus/ 057102.pdf.
(32) Попередня заява щодо безпеки сичуга теляти для вироб-
ництва лактози ухвалена SSC на засіданні від 4–5 квітня 2002 р. 
(http://ec.europa.eu/food/fs/sc/ssc/out255_en.pdf).
(33) Науковий висновок SSC щодо безпеки тваринного сичуга 
від ТГЕ та ГЕ ВРХ зокрема ухвалений на засіданні від 16 травня 
2002 р. (http://ec.europa.eu/food/fs/sc/ssc/out265_en.pdf).

Похідні шерсті навряд чи становлять якийсь ризик 
ТСЕ, а отже, вважаються такими, що відповідають 
вимогам цієї статті, якщо вони вироблені з шерсті, 
отриманої від забитих тварин, визнаних «придат-
ними до людського споживання», та якщо вироб-
ничий процес щодо дотримання pH, температури 
та тривалості обробки відповідає хоча б одній із за-
значених нижче умов.
— Обробка за рН ≥ 13 (початкова концентрація 

NaOH, що відповідає не менше 0.1 М розчину 
NaOH) за температури 60 °С протягом не менше 
1 год. Це зазвичай відбувається на стадії зрошу-
вання органічно-лужної обробки.

— Молекулярна перегонка за температури ≥ 220 ° С 

за зниженого тиску.

Для похідних шерсті, одержаних в інших умовах, 
необхідно продемонструвати відповідність вимогам 
цієї статті.

6-8. АМІНОКИСЛОТИ

Амінокислоти можуть бути одержані гідролізом ма-
теріалів із різних джерел.

Якщо не зазначено інше, вихідний матеріал для ви-
робництва амінокислот має належати до категорії С 
або еквівалентної за визначенням Постанови (ЄС) 
№1774/2002 Європарламенту та Ради від 3 жовтня 
2002 року, що встановлює санітарні норми щодо 
побічних продуктів тваринного походження, не 
призначених для споживання людиною.

Малоймовірно, щоб амінокислоти, вироблені від-
повідно до наведених нижче умов, становили ризик 
ТСЕ, тому вони мають вважатися такими, що від-
повідають вимогам цієї статті:
— амінокислоти, одержані зі шкур і шкіри, у резуль-

таті обробки матеріалу за рН 1–2, далі за рН > 11 
із подальшою тепловою обробкою за температури 
140 °С протягом 30 хв за тиску 3 бар;

— одержані амінокислоти або пептиди мають бути 
відфільтровані;

— аналіз проводять, використовуючи валідований 
чутливий метод, що дозволяє контролювати будь-
які залишкові інтактні макромолекули в заданих 
межах.

Для амінокислот, отриманих в інших умовах, необ-
хідно довести відповідність вимогам цієї статті.

6-9. ПЕПТОНИ

Пептони — продукти часткового гідролізу білків, 
що отримують під час ферментного розщеплення 
або кислотного гідролізу. Вони використовують-
ся в мікробіологічних живильних середовищах для 
забезпечення поживними речовинами мікроорга-
нізмів, які можуть використовуватися як посівний 
фонд, або в промислових процесах ферментації для 
виробництва лікарських засобів, призначених для 
застосування людиною та у ветеринарній медицині, 
зокрема для виробництва вакцин. Значне зацікав-
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лення викликає використання рослинного білка як 
альтернативи білку тваринного походження. Про-
те:
— якщо як вихідний білковий матеріал використо-

вують желатин, звертаються до цієї статті, розділ 
6-2 «Желатин»;

— якщо як вихідний білковий матеріал використо-
вують казеїн, звертаються до цієї статті, розділ 6-6 
«Молоко і похідні молока»;

— якщо вихідним білковим матеріалом слугує тка-
нина тварини, що належить до виду, схильного 
до ТСЕ, тканину необхідно відбирати від тварин, 
придатних для споживання людиною (див. роз-

діл 3-2 «Вихідні тварини» цієї статті), максималь-
ний вік яких становить 30 місяців для ВРХ з країн 
з контрольованим ризиком ГЕ ВРХ (категорія В). 
Для тварин з країн з незначним ризиком ГЕ ВРХ 
(категорія А) вік тварин не має істотного значен-
ня.

ДОДАТОК: ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ 
ІНФЕКЦІЙНОСТІ

Таблиці, наведені нижче, взяті з Керівництва ВО-
ОЗ щодо розподілу тканин за ступенем інфекцій-
ності трансмісивної спонгіформної енцефалопатії 
(2010 ).

Значення введених даних:

Категорія IА: тканини з високою інфекційністю

Тканини Стадо	з	ГЕ	ВРХ Скрейпі	овець	і	кіз CWD	лосів	й	оленів

Інфекційність1 PrPTSE Інфекційність1 PrPTSE Інфекційність1 PrPTSE

Мозок + + + + + +
Спинний мозок + + + + н.т. +
Сітківка + н.т. н.т. + н.т. +
Зоровий нерв2 + н.т. н.т. + н.т. +
Спинномозковий ганглій + + + + н.т. +
Ганглій трійчастого нерва + + н.т. + н.т. —
Гіпофіз3 — н.т. + + н.т. +
Тверда мозкова оболонка3 н.т. н.т. н.т. н.т. н.т. н.т.

Категорія IВ: тканини з низькою інфекційністю

Тканини Стадо	з	ГЕ	ВРХ Скрейпі	овець	і	кіз CWD	лосів	й	оленів

Інфекційність1 PrPTSE Інфекційність1 PrPTSE Інфекційність1 PrPTSE

Периферична	нервова	система

Периферичні нерви [+] + + + н.т. +
Вегетативний ганглій4 н.т. + н.т. + н.т. +

Лімфоретикулярні	тканини

Селезінка — — + + н.т. +
Лімфатичні вузли — — + + н.т. +
Мигдалики + — + + н.т. +
Мигальна перетинка + — [+] + н.т. +
Тимус — н.т. + + н.т. —

Травний	тракт5

Стравохід — н.т. [+] + н.т. +

Сітка (другий відділ шлунка 
жуйних) (тільки для жуйних)6

— н.т. [+] + н.т. +

Шлунок/сичуг — н.т. [+] + н.т. +
Дванадцятипала кишка — — [+] + н.т. +
Тонка кишка7 — + [+] + н.т. н.т.
Клубова кишка7 + + + + н.т. +
Апендикс н.з. н.з. н.з. н.з. н.з. н.з.
Товста кишка / сліпа кишка7 — — + + н.т. +
Пряма кишка н.т. н.т. н.т. + н.т. +

Репродуктивні	тканини

Плацента8 — н.т. + + н.т. —
Яєчник3 — н.т. — — н.т. —
Матка3 — н.т. — — н.т. —
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Тканини Стадо	з	ГЕ	ВРХ Скрейпі	овець	і	кіз CWD	лосів	й	оленів

Інфекційність1 PrPTSE Інфекційність1 PrPTSE Інфекційність1 PrPTSE

Інші	тканини

Молочна залоза / вим'я9 — н.т. — + н.т. н.т.
Шкіра3, 10 — н.т. — + [+] [+]
Жирова тканина — н.т. н.т. н.т. [+] н.т.
Серце / навколосерцева сумка — н.т. — н.т. н.т. +
Легені — н.т. — — н.т. +
Печінка3 — н.т. + — н.т. —
Нирки3, 11 — — [+] + н.т. +
Надниркові залози [+] + + — н.т. +
Підшлункова залоза3 — н.т. + н.т. н.т. +
Кістковий мозок12 [+] н.т. + н.т. н.т. —
Скелетний м'яз13 [+] н.т. [+] + [+] —
Язик14 — н.т. [+] + н.т. —
Кровоносні судини — н.т. н.т. + н.т. —
Назальна слизова оболонка5 — н.т. + + н.т. +
Слинові залози — н.т. + н.т. — —
Рогівка16 н.т. н.т. н.т. н.т. н.т. н.т.

Тканинні	рідини,	секрети	й	екскременти

Спинномозкова рідина (CSF) — н.т. + — н.т. н.т.
Кров17 — ? + ? + ?
Слина н.т. н.т. — н.т. + [—]
Молоко18 — — + [+] н.т. н.т.
Сеча19 — н.т. — — — [+] [+]
Фекалії19 — н.т. — н.т. — [+] н.т.

Категорія IС: тканини з інфекційністю, що не виявляється

Тканини Стадо	з	ГЕ	ВРХ Скрейпі	овець	і	кіз CWD	лосів	й	оленів

Інфекційність1 PrPTSE Інфекційність1 PrPTSE Інфекційність1 PrPTSE

Репродуктивні	тканини

Сім'яник (яєчко) — н.т. — — н.т. —
Простата / придаток 
сім'яника / сім'яна залоза 
(сім'яний пухирець)

— н.т. — — н.т. —

Сім'я (сперма) — н.т. — — н.т. н.т.
Плацентарні рідини — н.т. н.т. н.т. н.т. н.т.
Плід20 — н.т. — — н.т. (—)
Ембріон20 — н.т. ? н.т. н.т. н.т.

М'язово-скелетні	тканини	

Кістки — н.т. н.т. н.т. н.т. н.т.
Сухожилля (сухожилки) — н.т. н.т. н.т. н.т. н.т.

Інші	тканини

Тканини ясен н.т. н.т. н.т. н.т. н.т. н.т.
Зубна пульпа н.т. н.т. н.т. н.т. н.т. н.т.
Трахея — н.т. н.т. н.т. н.т. —
Щитовидна залоза н.т. н.т. — н.т. н.т. —

Тканинні	рідини,	секрети	й	екскременти

Молозиво21 (—) — (?) н.т. н.т. н.т.
Пуповинна кров21 — н.т. н.т. н.т. н.т. н.т.
Піт н.т. н.т. н.т. н.т. н.т. н.т.
Сльози н.т. н.т. н.т. н.т. н.т. н.т.
Носовий слиз н.т. н.т. н.т. н.т. н.т. н.т.
Жовч н.т. н.т. н.т. н.т. н.т. н.т.

1. Біоаналіз інфекційності тканин людини проводився або у приматів, або у мишей (або в обох видів), біоаналіз тканин 
ВРХ проводився або у ВРХ, або у мишей (або в обох видів); а біоаналіз більшості тканин овець і/або кіз був про-
ведений тільки на мишах. У випадку овець і кіз не всі результати добре узгоджуються для обох видів, наприклад: 



ДЕРЖАВНА ФАРМАКОПЕЯ УКРАЇНИ 2.316

П
РОЕКТ

для двох кіз (для овець такі спостереження не проводилися) біоаналіз обмежився двома випадками природного 
зараження ГЕ ВРХ [Eurosurveillance, 2005; Jeffrey et al., 2006].

Так само більшість результатів, описаних для CWD, були одержані з досліджень на оленях, хоча одержані результати 
можуть і не відповідати таким у лосів або інших представників родини оленевих.

2. На експериментальних моделях ТСЕ було продемонстровано, що зоровий нерв слугує/є шляхом нейроінвазії та 
містить високі титри інфекційності.

3. Експериментальні дані про інфекційність гіпофіза або твердої мозкової оболонки людини у разі всіх форм ТСЕ 
людини відсутні, але зрізи твердої мозкової оболонки трупа та гормон росту, отриманий з гіпофіза трупного мате-
ріалу, були причиною зараження багатьох людей, отже мають бути внесені в категорію тканин з високим ризиком 
інфекційності. PrPTSE був виявлений за допомогою імуноблоту в твердій мозковій оболонці хворого з vКЯХ, який 
помер у США після незвично тривалого інкубаційного періоду (див. також Таблицю IB для інших тканин, що дали 
позитивний результат: шкіра, нирки, печінка, підшлункова залоза, яєчник і матка [Notari та ін., 2010]). Необхідно 
зазначити, що в раніше проведених дослідженнях на підставі численних випадків, вивчених у Сполученому Ко-
ролівстві, повідомлялося, що всі ці тканини демонструють негативний результат зараження [Ironside та ін., 2002; 
Head та ін., 2004].

4. Повідомляється, що у великої рогатої худоби PrPTSE непостійно присутній у кишковому сплетенні дистальної час-
тини клубової кишки, проте імуногістохімічне дослідження тканин з єдиного випадку падежу ВРХ, спричиненого 
ГЕ ВРХ в Японії, дозволяє припустити (хоч і нечітко) участь м'язово-кишкових сплетень на протязі всього тонкого 
та товстого відділів кишечника [Kimura і Haritani, 2008].

5. У випадку з vCJD пріонний білок PrPTSE обмежується асоційованою з кишечником лімфоїдною та нервовою тка-
нинами (слизова оболонка, м'язи та серозна оболонка за такої умови давали негативний результат).

6. Передшлунки жуйних тварин (сітка, рубець і книжка), як і справжній шлунок (сичуг), належать до продуктів 
широкого вжитку. Крім того, сичуг ВРХ (та іноді овець) є джерелом сичужка.

7. Коли для експериментального інфікування ВРХ застосовували велику оральну дозу збудника ГЕ ВРХ, інфекція 
виявлялася в голодній кишці та в ілеоцекальному з'єднанні у трансгенних мишей надекспресією PrP [матеріал 
люб'язно наданий M. Groschup]. PrPTSE був виявлений у невеликих кількостях у лімфоїдній тканині клубової кишки 
[Terry та ін., 2003] і виявлявся навіть з меншою частотою в лімфоїдній тканині голодної кишки великої рогатої 
худоби, аналогічно інфікованої оральним шляхом [EFSA, 2009].

8. Єдине повідомлення про передачу спорадичної CJD-інфекції через плаценту людини жодного разу не було під-
тверджене і тому вважається неправдоподібним.

9. PrPTSE був виявлений у овець із хронічним маститом, заражених збудником скрейпі, але не від інфікованих овець 
без маститу [Ligios та ін., 2005].

10. Випробування на хом'яках, заражених збудником скрейпі оральним шляхом, показали, що відкладення PrPTSE в 
шкірі знаходилися переважно в дрібних нервових волокнах. Крім того, повідомлялося, що «оксамит» шкіри вер-
хівок пантів CWD-інфікованих оленів містить PrPTSE та є інфекційним [Angers та ін., 2009].

11. PrPTSE виявляли імуноцитохімічними методами в нирковій мисці інфікованих скрейпі овець [Siso та ін., 2006] та в 
лімфоїдних фолікулах сполучної тканини, що прилягає до ниркової миски, у чорнохвостого оленя, інфікованого 
CWD [Fox та ін., 2006].

12. Єдиний випадок позитивного кісткового мозку під час численних спроб передачі зараження ВРХ, що отримувала 
оральним шляхом дозовану кількість матеріалу мозку, інфікованого збудником ГЕ ВРХ [Wells та ін., 1999; Wells та 
ін., 2005; Sohn та ін., 2009].

13. М'язові гомогенати не є переносниками захворювання від людей із спорадичним CJD до приматів або від ВРХ з 
ГЕ ВРХ до здорової ВРХ. Проте інтрацеребральна інокуляція гомогенату напівсухожильного м'яза (включаючи 
елементи нервової та лімфатичної систем) від однієї корови з клінічною ГЕ ВРХ передала інфекцію трансгенним 
мишам, у яких спостерігали надекспресію PrP зі швидкістю, що свідчить про слідові рівні інфекції [Buschmann і 
Groschup, 2005]. До того ж у нещодавно опублікованих, а також у неопублікованих роботах, повідомлялося про 
присутність PrPTSE у скелетних м'язах в експериментальних моделях гризунів із скрейпі та vCJD [Beekes та ін., 2005], 
а також у овець і кіз, заражених експериментальним і природним шляхом інфекцією скрейпі [Andreoletti та ін., 
2004], у овець, заражених ГЕ ВРХ оральним способом [Andreoletti, неопубліковані дані], та людей із спорадичною 
ятрогенною та іншими формами CJD [Glatzel та ін., 2003; Kovacs та ін., 2004; Peden та ін., 2006]. Біоаналізи м'язів 
у трансгенних мишей, експресуючих PrP родини оленевих, документально зафіксували інфекційність у CWD-
інфікованого чорнохвостого оленя [Angers та ін., 2006], і зараз ведуться дослідження, які мають на меті встановити, 
чи пов'язані з інфекційністю PrPTSE, виявлені в інших формах ТСЕ.

14. Біоаналіз на наявність інфекційності в тканинах язика у ВРХ дав негативний результат, але наявність інфекційності 
в піднебінному мигдалику підвищила стурбованість щодо можливої інфекційності лінгвально-тонзилярної тканини 
в основі язика, яка може бути не видалена під час забою [Wells та ін., 2005; EFSA, 2008]. У 7 овець з 10, заражених 
інфекцією скрейпі природним шляхом, був зафіксований PrPТСЕ, що виявлявся в тканині язика [Casalone та ін., 
2005; Corona та ін., 2006].

15. Обмежується лише ділянками, пов'язаними переважно з органами нюху.

16. Оскільки лише один випадок ятрогенного способу зараження CJD був безперечно пов'язаний з трансплантацією 
рогівки серед сотень тисяч реципієнтів (один додатковий випадок розглядається як імовірний, і ще один — як 
можливий), рогівка була віднесена до категорії тканин з низьким ризиком; інші тканини передньої камери ока 
(кришталик ока, водяниста волога ока, райдужка, кон'юнктива) були випробувані з негативним результатом як у 
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разі vCJD, так і у разі інших форм ТСЕ у людини; епідеміологічні дані, які можна було б віднести до ятрогенного 
способу передачі захворювання, відсутні.

17. Безліч даних, отриманих у дослідженнях інфекційності крові на експериментальних моделях гризунів з ТСЕ, по-
повнені найостаннішими дослідженнями, що документально підтверджують інфекційність крові овець, заражених 
скрейпі природним способом, і овець, яким була влита кров, інфікована ГЕ ВРХ [Houston та ін., 2008], оленів із ХВХ 
(CWD), що розвинулася природним шляхом [Mathiason та ін., 2006], та (з даних епідеміологічного спостереження) 
фракцій еритроцитів крові (які містять велику кількість як плазми, так і лейкоцитів) від чотирьох донорів крові на 
доклінічній стадії інфікування vКЯХ [за матеріалами огляду, reviewed in Brown, 2006; Hewitt та ін., 2006]. Введення 
фактора VIII плазми також було потенційно включене в терапію хворого гемофілією з субклінічною формою vКЯХ 
[Peden та ін., 2010]. Не було підтверджено, що через кров передається хвороба від людей з «класичними» формами 
ТСЕ [Dorsey та ін., 2009] чи від великої рогатої худоби з ГЕ ВРХ (включаючи кров внутрішньоутробних телят). 
Безліч лабораторій, що використовують нові високочутливі методи виявлення PrPTSE, повідомляють про успішне 
виявлення найрізноманітніших ТСЕ тварин і людини.

Проте деякі лабораторії зазнали труднощів у отриманні відтворюваних результатів у плазмі, і поки що чітко не ясно, чи 
позитивні результати припускають можливість передачі хвороби або через хибно позитивні результати, або «справжні» 
позитивні результати обумовлені субтрансмісивними концентраціями PrPTSE. З огляду на зазначене (а також у зв'язку 
з тим, що поки ще немає даних сліпого тестування проб, отриманих від людини та тварин, інфікованих природним 
шляхом) експертна група визнала, що оцінювати придатність цих випробувань із достатньою впевненістю, що дозволяє 
зробити однозначний позитивний або негативний висновок, завчасно.

18. Підтвердження того, що в молоці, отриманому від ГЕ ВРХ-інфікованих корів, немає інфекції, включає: часово-
просторові епідеміологічні спостереження, які, проте, не здатні виявити інфікуючого матеріалу у телят, що ви-
годовуються молоком тривалий час; клінічні спостереження більше сотні телят, що вигодовуються молоком ін-
фікованих корів, у яких не розвинулася ТСЕ; та експериментальні спостереження, що свідчать про те, що молоко 
від інфікованих корів, вирощених до віку, що перевищує мінімальний інкубаційний період, не передає хворобу 
у разі інтрацеребрального або орального введення мишам [Middleton і Barlow, 1993; Taylor та ін., 1995]. Повідо-
млялося також, що PrPTSE не виявляли в молоці, отриманому від корів, заражених ГЕ ВРХ експериментальним 
шляхом [SEAC, 2005]. Низькі рівні (від мкг/л до нг/л) нормального білка PrP виявились в молоці тварин і людини 
[Franscini та ін., 2006]. PrPTSE виявили в молочних залозах скрейпі-інфікованих овець з хронічним маститом [Ligios 
та ін., 2005], і зовсім нещодавно з'явилося повідомлення, що молоко (яке в окремих випадках також містило мо-
лозиво) від скрейпі-інфікованих овець передає захворювання здоровим тваринам [Konold та ін., 2008; Lacroux та 
ін., 2008].

19. Інокуляційна суміш із сечі та екскрементів CWD-інфікованого природним шляхом оленя не передавала захворю-
вання протягом 18-місячного періоду спостереження після зараження здорового оленя гетерозиготним (96 G/S) 
PRNP генотипом [Mathiason та ін., 2006]. Разом з тим недавні біоаналізи у трансгенних мишей виявили передачу 
захворювання і за допомогою сечі [Haley та ін., 2009], і через екскременти [Tamgёney та ін., 2009]. Крім того, біо-
аналіз у трансгенних мишей з лімфоцитарним нефритом, які були експериментальним шляхом інфіковані скрейпі, 
показав присутність і PrPTSE, і інфекції у сечі [Seegeret та ін., 2005]. Дуже низькі рівні інфекції також реєструвалися в 
сечі (та нормальних нирках, що підтверджено гістологічним дослідженням) хом'яків, експериментально заражених 
скрейпі [Gregori і Rohwer, 2007; Gonzalez — Romero та ін., 2008]. І, нарешті, на експериментальній моделі зара-
ження хом'яків скрейпі продемонстровано, що оральний прийом призводив до появи інфекційних екскрементів, 
що виявляли методами біоаналізу матеріалу на трансгенних мишах на підставі надекспресування PrP [Safar та ін., 
2008].

20. Ембріони з ГЕ ВРХ-ураженого стада не переносять захворювання мишам, але, окрім крові, жодна ембріональна 
тканина теляти не була досліджена на інфекційність (негативний біоаналіз у мишей) [Fraser і Foster, 1994]. Телята, 
народжені від самиць, запліднених ембріонами ГЕ ВРХ-ураженого стада, вижили впродовж 7 років спостереження. 
Водночас дослідження мозку як неуражених самиць, так і їх телят не виявили наявності ані губчастої енцефалопатії, 
ані PrPTSE [Wrathall та ін., 2002].

21. Попередні повідомлення про передачу спорадичної КЯХ-інфекції з крові пуповини людини та молозива не були 
підтверджені та вважаються неймовірними. Біоаналіз матеріалу від корови з ГЕ ВРХ на трансгенних мишах на 
підставі надекспресування коров'ячого PrP дав негативний результат [Buschmann і Groschup, 2005], і PrPTSE не 
був виявлений у молозиві корови, інкубуючої ГЕ ВРХ після експериментального орального зараження [SEAC, 
2005].


