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ВАКЦИНА ЖИВА 
ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ 

СИБІРКИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ 
У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ

Vaccinum anthracis vivum ad usum 
veterinarium

ANTHRAX SPORE VACCINE (LIVE)  
FOR VETERINARY USE

1. ВИЗНАЧЕННЯ

Вакцина жива для профілактики сибірки (сибірської 
виразки) у тварин для застосування у ветеринар-
ній медицині — препарат живих спор із відповід-
ним чином атенуйованого безкапсульного штаму 
Bacillus anthracis. Ця монографія поширюється на 
вакцини, призначені для активної імунізації тварин 
з метою профілактики захворювання, викликаного 
B. anthracis(1)N. 

2. ВИРОБНИЦТВО

2.1. ВИРОБНИЦТВО ВАКЦИНИ

B. anthracis вирощують на підхожому  живильно-
му середовищі. Після нарощування бактеріальної 
маси, спори суспендують у стабілізуючому розчині 
та проводять їх підрахунок. До вакцини може бути 
додано ад’ювант.

2.2. ВИБІР ВАКЦИННОГО ШТАМУ

Штам, що використовується, може бути:
— нелетальний для мурчаків або мишей;
— або летальний для мурчаків, але не для кролів;
— або летальний для деяких кролів.

Вакцинний штам має задовольняти вимоги щодо 
безпечності (5.2.6) та ефективності (5.2.7) для тварин 
того виду, для якого він призначений.

Під час підтвердження ефективності може бути ви-
користане наведене нижче випробування на імуно-
генність (розділ 2.2.1).

2.2.1. Імуногенність. Для штаму B. anthracis, який не-
летальний для мурчаків або мишей, випробування 
можна проводити на мурчаках. Для штаму, який 
летальний для мурчаків, але не для кролів, випро-
бування можна проводити на кролях. Для штаму, 

(1)N Найбільш широко у світі використовується вакцина із без-
капсульного штаму Sterne 34F2, розроблена Максом Стерне у 
1937 році, яка є суспензію спор у стабілізуючому середовищі.

який летальний для деяких кролів, випробування 
можна проводити на вівцях.

Якщо випробування проводять на мурчаках або кро-
лях, використовують не менше 13 здорових тварин 
(група А). Кожній тварині підшкірно або внутріш-
ньошкірно вводять 1/10 частину мінімальної дози, 
рекомендованої для овець, при цьому використову-
ють не менше 10 тварин. Як контроль залишають не 
менше 3 тварин того самого виду і з тієї самої партії. 
За тваринами спостерігають не менше одного разу 
на добу протягом 21 доби. Якщо з неспецифічних 
причин гине понад 2 тварини, проводять повторне 
випробування.

Якщо випробування проводять на вівцях, вико-
ристовують не менше 8 здорових тварин (група B). 
Кожній тварині підшкірно або внутрішньошкірно 
вводять 1/10 частину мінімальної дози, зазначеної 
на етикетці для застосування у овець, у цьому разі 
використовують не менше 5 тварин. Як контроль 
залишають не менше 3 овець з тієї самої партії. За 
тваринами спостерігають не менше одного разу на 
добу протягом 21 доби.

Через 21 добу проводять контрольне зараження, в 
цьому разі вакцинованим тваринам груп А чи B, під-
шкірно вводять не менше 100 MLD, патогенного для 
даного виду тварин штаму. Контрольним тваринам 
підшкірно вводять не менше 10 MLD того самого 
штаму. За тваринами спостерігають не менше одно-
го разу на добу протягом 10 діб після зараження.

Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо 
в період спостереження після зараження усі вакци-
новані тварини виживають, а тварини контрольної 
групи гинуть. Якщо під час випробування з вакци-
нованої групи гине хоч одна тварина, випробування 
повторюють. Вакцина не відповідає вимогам випро-
бування, якщо під час повторного випробування 
знову з вакцинованої групи гине хоч одна тварина.

3. ВИПРОБУВАННЯ СЕРІЇ

3.1. Ідентифікація. B. anthracis, що міститься у вакци-
ні, ідентифікують морфологічними, серологічними, 
культуральними та біохімічними випробуваннями.

3.2. Бактерії та гриби. Випробування проводять мікро-
скопічним дослідженням та інокуляцією в придатне 
живильне середовище. Вакцина, а також, якщо є, 
розчинник, що постачається для її розчинення, не 
мають містити сторонніх бактерій та грибів.

3.3. Кількість життєздатних спор. Визначення кількос-
ті життєздатних спор проводять методом підрахунку 
колоній у бактеріологічних чашках (чашках Петрі). 
Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо 
кількість життєздатних спор становить не менше 
80 % від зазначеної на етикетці.
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3.4. Активність. Вакцина має відповідати вимогам 
випробування, наведеного у розділі «Імуногенність» 
(2.2.1), у разі застосування відповідно до рекомен-
дованого 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 мінімальної кількості живих життєздатних 
спор, зазначеної на етикетці..


