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5.2.9.	 ОЦІНЮВАННЯ	БЕЗПЕЧНОСТІ	КОЖНОЇ	
СЕРІЇ	ІМУНОСИРОВАТОК	ДЛЯ	
ЗАСТОСУВАННЯ	У	ВЕТЕРИНАРНІЙ	
МЕДИЦИНІ	

Визначення	аномальних	реакцій. У ході досліджень із 
розробки імуносироватки враховують результати 
випробувань з безпечності, визначаючи тип і ступінь 
реакцій, очікуваних після застосування імуносиро-
ватки. Це визначення нормальних або аномальних 
місцевих і системних реакцій потім використовують 
як частину робочої процедури з оцінки безпечності 
кожної серії на прийнятні та неприйнятні реакції.

Кількість,	що	застосовується	у	випробуванні. У випро-
буваннях «доза» означає кількість імуносироватки, 
яку рекомендують до застосування та яка містить 
максимальний титр або активність у межах, за-
значених для виробничих серій. Кількість, що за-
стосовується у випробуванні, зазвичай зазначають 
кількістю доз. 

Шляхи	введення. Імуносироватку застосовують ре-
комендованим шляхом введення. Власне, перевагу 
необхідно надавати шляху введення, що дає най-
більшу можливість прояву реакції. 

Види	тварин-мішеней	та	категорії	тварин. Для випро-
бування імуносироватки використовують найбільш 
чутливі види тварин мінімального віку, рекомен-
дованого для застосування імуносироватки, якщо 
немає інших обґрунтувань та дозволів. 

Кількість	тварин. Кількість тварин, яку використову-
ють для випробування, зазначено в загальній моно-
графії «Імуносироватки для застосування у ветери-
нарній медицині». 

Ідентифікація	тварин. Якщо не обґрунтувано та не 
дозволено інше, усіх тварин маркують придатним 
способом для забезпечення індивідуальної реєстра-
ції та документування результатів протягом усього 
періоду спостереження. 

Період	спостереження. Там, де об'єктивні критерії, 
такі як, наприклад, температура тіла, мають бути 
зареєстровані, як наведено нижче, за тваринами 
спостерігають та досліджують протягом не менше 
трьох діб до застосування імуносироватки. Після 
застосування імуносироватки тварин обстежують та 
випробовують не рідше одного разу на добу протя-
гом не менш ніж 14 діб на наявність ознак місцевих 
і системних реакцій. У день застосування імуноси-
роватки необхідно провести ще одне додаткове ви-
пробування через 4 год або інтервал, зазначений в 
окремій монографії. У разі, коли імуносироватку 
потрібно застосовувати двічі, період спостережен-
ня закінчується зазвичай через 14 діб після другого 
застосування.

Місцеві	та	системні	реакції. Тварин, у яких виявляють 
аномальні місцеві або системні реакції, піддають 
евтаназії. Усіх мертвих тварин піддають посмерт-
ному макроскопічному дослідженню. За потреби 
проводять додаткові мікроскопічні та мікробіоло-
гічні випробування. 

За тваринами спостерігають та досліджують на на-
явність ознак місцевих і системних реакцій. Там, 
де, як відомо, це є корисним показником, реєстру-
ють інші критерії, такі як, наприклад, температура 
та маса тіла, споживання корму та інші показники 
продуктивності.

Місцеві реакції. Там, де це доречно та можливо, реє-
струють розмір і тривалість прояву будь-яких місце-
вих реакцій (включаючи частоту больових реакцій) 
та частку тварин, що проявляють місцеві реакції.

Системні реакції. Зазвичай як показник системного 
ефекту застосування імуносироватки реєструють 
температуру та, якщо доречно, масу тіла. Додатково 
реєструють усі клінічні симптоми.

Температура тіла. Для ссавців випробування вклю-
чають вимірювання температури тіла протягом пе-
ріоду спостереження. Реєстрацію вимірювань тем-
ператури тіла починають не менше як за три доби до 
застосування імуносироватки, під час застосування, 
через 4 год і далі через придатні інтервали. Темпера-
тура тіла до застосування імуносироватки має бути 
у межах фізіологічної норми. Якщо передбачається, 
що застосування імуносироватки може викликати 
значне підвищення температури, або це зазначено в 
окремій монографії, рекомендується за базову лінію 
температури брати середнє значення температури 
тіла за декілька діб до застосування імуносироват-
ки (наприклад, від 3-ї до 0-ї доби), щоб мати чіткі 
вказівки для оцінювання випробування. 

Маса тіла та споживання корму. Там, де, як відомо, 
маса тіла є надійним і корисним показником безпеч-
ності, наприклад для молодих зростаючих тварин, її 
вимірюють та реєструють незадовго до застосування 
імуносироватки та протягом періоду спостереження. 
Як показник ефекту імуносироватки контролюють 
і реєструють споживання корму. У більшості ви-
падків досить реєструвати денний раціон, часткову 
або повну відмову від корму, але в деяких випадках, 
якщо це є важливим показником безпечності, може 
виникнути необхідність реєструвати фактичну вагу 
спожитого корму.

Клінічні ознаки. Реєструють усі очікувані або неспо-
дівані клінічні ознаки загального характеру, вклю-
чаючи зміни стану здоров'я або поведінки. 

Протокол випробувань. Для кожної імуносироватки 
готують протокол досліджень у світлі очікуваних 
симптомів. Усі параметри та дані заносять до про-
токолу. Протоколи містять загальні параметри, але 
також адаптовані до кожного окремого виду імуно-
сироватки, та мають перелік найбільш явних клініч-
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них симптомів, характерних для застосування даної 
імуносироватки.

Критерії	для	повторного	випробування. Якщо зареє-
стровано аномальний симптом, відповідальний 
ветеринарний лікар, якщо необхідно, на підставі 
результатів посмертного дослідження визначає, чи 
є це наслідком застосування імуносироватки чи ні. 
Якщо не зрозуміла причина аномального симптому 
або загибель тварин не пов’язана із застосуванням 
імуносироватки, випробування можна повторити. 
Якщо в другому випробуванні спостерігається ана-
логічно першому аномальний симптом, імуноси-
роватка не витримує випробування. Реєструється 
будь-яке лікування тварин у період спостереження. 
Якщо лікування може вплинути на результати ви-
пробування, проведене випробування вважається 
непридатним.


