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ВАКЦИНА ЖИВА 
ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ 

ІНФЕКЦІЙНОГО 
ЕНЦЕФАЛОМІЄЛІТУ ПТИЦІ

Vaccinum encephalomyelitidis 
infectivae aviariae vivum

AviAn infectious encephAlomyelitis vAccine 
(live)

1. ВИЗНАЧЕННЯ

Вакцина жива для профілактики інфекційного ен-
цефаломієліту птиці – препарат з придатного штаму 
вірусу енцефаломієліту птахів. Ця монографія по-
ширюється на вакцини, призначені для вакцинації 
племінних тварин, для пасивного захисту їхнього 
майбутнього потомства та запобігання спадковій 
передачі вірусу через яйця.

2. ВИРОБНИЦТВО

2.1. ВИРОБНИЦТВО ВАКЦИНИ

Вакцинний вірус культивують у курячих ембріонах 
або культурах клітин. 

2.2. СИСТЕМА КУЛЬТИВУВАННЯ ВІРУСУ

2.2.1. Курячі ембріони. Якщо вакцинний вірус куль-
тивують у курячих ембріонах, то вони мають бути 
отримані зі стад курей, які вільні від патогенної мі-
крофлори (ВПФ) (5.2.2).

2.2.2. Культури клітин. Якщо вакцинний вірус куль-
тивують у культурах клітин, вони мають відповідати 
вимогам до культур клітин, які використовують у ви-
робництві вакцин для застосування у ветеринарній 
медицині (5.2.4). 

2.3. ПОСІВНІ СЕРІЇ

2.3.1. Сторонні агенти. Головна посівна серія має 
відповідати вимогам випробування на відсутність 
сторонніх агентів у посівних серіях (2.6.24). У ви-
пробуваннях головної посівної серії можуть бути 
використані мікроорганізми, що були отримані за 
допомогою не більше 5 пасажів від головної посівної 
серії на момент початку випробування. 

2.4. ВИБІР ВАКЦИННОГО ВІРУСУ

Вакцинний вірус має задовольняти вимоги щодо 
безпечності (5.2.6) та ефективності (5.2.7) для кур-
чат, яким призначена вакцина. 

Під час підтвердження безпечності та ефективності 
можуть бути використані наведені нижче випро-
бування безпечності (розділ 2.4.1), посилення ві-
рулентності (розділ 2.4.2) та імуногенності (розділ 
2.4.3).

2.4.1. Безпечність. Випробування проводять для 
кожного рекомендованого для вакцинації методу 
та шляху введення, використовуючи в кожному 
випадку племінний молодняк курей не старше мі-
німального рекомендованого для вакцинації віку. 
Використовують вакцинний вірус з найменш атену-
йованого рівня пасажу, який буде присутній у серії 
вакцин.

Для кожного випробування використовують не 
менше 8 курчат із ВПФ-стад (5.2.2). Кожній птиці 
вводять кількість вакцинного вірусу, еквівалентну 
не менш ніж 10-разовому максимальному титру ві-
русу, що ймовірно містить одна доза вакцини. За 
курчатами спостерігають протягом 21 доби.

Випробування вважається непридатним, якщо спо-
стерігається загибель курчат з нехарактерними для 
вакцинного вірусу симптомами. 

Вакцинний вірус відповідає вимогам випробування, 
якщо у жодного курчати не спостерігається явних 
клінічних ознак захворювання або вони не гинуть з 
характерними для вакцинного вірусу симптомами.

2.4.2. Посилення вірулентності. Випробування про-
водять відповідно до статті (5.2.6), використовую-
чи однодобових курчат із ВПФ-стад (5.2.2). Якщо 
властивості вакцинного вірусу дозволяють провести 
5 послідовних пасажів через 5 груп шляхом природ-
ного розповсюдження, то можна використовувати 
цей метод; в іншому разі проводять пасажі описаним 
нижче способом.

Кожній птиці першої групи рекомендованим для 
вакцинації методом та шляхом вводять кількість 
вакцинного вірусу, яка дозволить виділити вірус 
для наступних, наведених нижче пасажів. Через від 
5 до 7 діб після введення вакцинного вірусу готують 
суспензію з мозку від кожної птиці та об'єднують ці 
зразки. Орально вводять кожному курчаті наступної 
групи відповідний об'єм отриманого зразка. Анало-
гічні пасажі повторюють не менше 4 разів, контр-
олюючи наявність вірусу в кожному пасажі. Якщо на 
рівні пасажу вірус не виявляють, повторюють пасаж, 
використовуючи не менше 10 тварин.

Якщо у п’ятій групі курчат не виявляють ознак поси-
лення вірулентності, що вказує на реверсію протя-
гом періоду спостереження, подальші випробуван-
ня не потрібні. В іншому разі проводять додаткове 
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випробування з безпечності, порівнюючи клінічні 
ознаки та будь-які доречні (релевантні) показники 
в групі щонайменше з 10 курчат, яким вводять ма-
теріал, використаний для першого пасажу, з іншою 
подібною групою, якій вводять вірус на останньому 
рівні пасажу.

Вакцинний вірус відповідає вимогам випробування, 
якщо не спостерігається жодних ознак посилення 
вірулентності вірусу з останнього рівня пасажу по-
рівняно з матеріалом, використаним для першого 
пасажу. Вакцинний вірус також відповідає вимогам 
випробування, якщо відсутня реплікація після паса-
жу на 5 курчатах та наступного повторного пасажу 
на 10 курчатах.

2.4.3. Імуногенність. Якщо вакцина рекомендована 
для пасивного захисту майбутніх поколінь, прово-
дять випробування 2.4.3.1. Якщо вакцина рекомен-
дована для запобігання спадковій передачі вірусу 
через яйця, проводять випробування 2.4.3.2. Випро-
бування проводять для кожного рекомендованого 
для вакцинації методу та шляху введення, викорис-
товуючи у кожному випадку курчат із ВПФ-стад 
(5.2.2) не старше мінімального рекомендованого 
для вакцинації віку. Кількість вакцинного вірусу 
для введення кожному курчаті має бути не більше 
мінімального титру вірусу, зазначеного на етикетці, 
та вірус має знаходитись на найбільш атенуйованому 
рівні пасажу, який буде присутній у серії вакцини.

2.4.3.1. Пасивний імунітет у курчат. Вакцинують не 
менше 20 племінних курчат із ВПФ-стада (5.2.2). Як 
контроль використовують не менше 10 племінних 
курчат одного віку та походження, яких утримують 
окремо. У момент найбільшого відкладання яєць 
виводять не менше 25 курчат з яєць, відкладених 
вакцинованими племінними тваринами, та 10 кур-
чат з яєць невакцинованих тварин. Коли курчата 
досягають 2-тижневого віку, кожне курча піддають 
зараженню інтрацеребральним введенням достат-
ньої кількості вірулентного вірусу енцефаломієліту 
птиці. За курчатами спостерігають протягом 21 доби 
після зараження. Реєструють кількість курчат, які 
загинули, та тих, які вижили з клінічними ознаками 
захворювання. 

Випробування вважається непридатним, якщо:
— у період спостереження після зараження менше 

80 % контрольних курчат гинуть або виявляють 
важкі ознаки хвороби інфекційного енцефало-
мієліту птиці;

— у період спостереження між вакцинацією та зара-
женням більше 15 % вакцинованих чи контроль-
них курчат виявляють аномальні клінічні ознаки 
або гинуть з нехарактерними для вакцинного ві-
русу симптомами.

Вакцинний вірус відповідає вимогам випробуван-
ня, якщо в період спостереження після зараження 
не менше 80 % нащадків вакцинованих тварин ви-

живають та не проявляються явні клінічні ознаки 
захворювання.

2.4.3.2. Пасивний імунітет у ембріонів. Вакцинують 
не менше 20 племінних курчат із ВПФ-стада (5.2.2). 
Як контроль використовують не менше 10 племін-
них курчат одного віку та походження, яких утри-
мують окремо. У момент найбільшого відкладання 
яєць інкубують не менше 36 яєць з 2 груп – вакцино-
ваних і контрольних тварин – та проводять випробу-
вання на сприйнятливість ембріонів. На шосту добу 
інкубації у жовтковий мішок зародка інокулюють 
100 EID50 штаму Van Roekel вірусу енцефаломієліту 
птиці. Через 12 діб після інокуляції ембріони обсте-
жують на ураження, характерні для енцефаломієліту 
птиці (м'язова атрофія). Випадки загибелі протягом 
перших 24 год вважаються неспецифічними.

Випробування вважається непридатним, якщо:
— ознаки енцефаломієліту птиці виявляють менш 

ніж 80 % ембріонів з контрольної групи;
— менш ніж 80 % ембріонів можуть бути обстеже-

ні.

Вакцинний вірус відповідає вимогам випробування, 
якщо не менш ніж у 80 % ембріонів від вакцино-
ваних курей не виявляються явні клінічні ознаки 
енцефаломієліту птиці.

3. ВИПРОБУВАННЯ СЕРІЇ

3.1. Ідентифікація. Вакцина, розчинена, за необхід-
ності, та змішана з специфічною імуносироваткою 
енцефаломієліту птиці, не викликає зараження ку-
рячих ембріонів із ВПФ-стад (5.2.2) або чутливих 
культур клітин (5.2.4), в які її інокулюють.

3.2. Бактерії та гриби. Вакцини для застосування у 
вигляді ін'єкцій мають відповідати вимогам випро-
бування, наведеним в монографії «Вакцини для за-
стосування у ветеринарній медицині».

Заморожені або ліофілізовані вакцини, вироблені 
із застосуванням курячих ембріонів і не призначені 
для ін'єкцій, мають відповідати вимогам випробу-
вання на стерильність, наведеним в загальній мо-
нографії «Вакцини для застосування у ветеринарній 
медицині», або наведеного нижче випробування. 
Проводять кількісне визначення забруднення (кон-
тамінації) бактеріями та грибами; ідентифікують 
виявлені у вакцині мікроорганізми; вакцина не має 
містити патогенних мікроорганізмів і може містити 
не більше одного непатогенного мікроорганізму на 
одну дозу.

Будь-який розчинник, що постачається разом з 
вакциною для її відновлення, має відповідати ви-
могам  випробування на стерильність, наведеним 
в загальній монографії «Вакцини для застосування у 
ветеринарній медицині».
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3.3. Мікоплазми. Вакцина має відповідати вимогам 
випробування на відсутність мікоплазм (2.6.7).

3.4. Сторонні агенти. Вакцина має відповідати вимо-
гам випробування на відсутність сторонніх агентів 
у кінцевій серії вакцини (2.6.25).

3.5. Титр вірусу. Вакцинний вірус титрують, інокулю-
ючи його в курячі ембріони з ВПФ-стад (5.2.2) або у 
придатні культури клітин (5.2.4). Вакцина відповідає 
вимогам випробування, якщо одна доза містить не 
менше мінімального титру вірусу, зазначеного на 
етикетці.

3.6. Активність. Залежно від вказівки, вакцина від-
повідає вимогам одного або обох випробувань, на-
ведених у розділі «Імуногенність» (2-4-3-1, 2-4-3-2), 
у разі застосування відповідно до рекомендованого 
методу та шляху введення.

У випробуванні кожної серії вакцини за показни-
ком «Активність» немає потреби, якщо проведено 
випробування на репрезентативній серії вакцини 
з використанням дози вакцинації, що містить не 
більше мінімального титру вірусу, зазначеного на 
етикетці.


