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ВАКЦИНА ЖИВА ОРАЛЬНА 
ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ СКАЗУ У 
ЛИСИЦЬ ТА ЄНОТОПОДІБНИХ 

СОБАК 

Vaccinum rabiei perorale vivum ad 
vulpem et nyctereutem 

RABIES VACCINE (LIVE, ORAL) FOR FOXES 
AND RACCOON DOGS

1. ВИЗНАЧЕННЯ

Вакцина жива (оральна) для профілактики сказу 
у лисиць (Vulpes Vulpes) та єнотоподібних собак 
(Nyctereutes procionoides) — препарат, виготовлений 
із придатного імуногенного штаму атенуйованого 
вірусу сказу. Штам вірусу повинен мати один або 
більше стабільних генетичних маркерів, що відріз-
няє вакцинний штам від інших штамів вірусу сказу. 
Вакцину поміщають у приманку таким чином, щоб 
була можливість в асептичних умовах виконати на-
ведені нижче випробування. Корпус приманки, 
привабливий для цільових видів, може містити біо-
маркер (наприклад, тетрациклін). Ця монографія 
поширюється на вакцини, призначені для активної 
імунізації лисиць або лисиць та єнотоподібних со-
бак проти сказу. 

2. ВИРОБНИЦТВО

2.1. ВИРОБНИЦТВО ВАКЦИНИ

Вакцинний вірус культивують у культурах клітин. 
Вірусну суспензію збирають один або більше разів 
протягом 14 діб після інокуляції. Множинні вірусні 
збори, отримані з одиничних культур клітин, мо-
жуть бути об’єднані та вважатися одиничним збо-
ром. Він може бути змішаний із придатним стабі-
лізатором. 

2.2. СИСТЕМА ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ ВІРУСУ

2.2.1. Культури клітин. Культури клітин мають відпо-
відати вимогам до культур клітин, які використову-
ють у виробництві вакцин для застосування у вете-
ринарній медицині (5.2.4); якщо культури клітин 
походять від ссавців, то має бути продемонстрована 
відсутність в них вірусу сказу. 

2.3. ВИБІР ВАКЦИННОГО ВІРУСУ

Вакцинний вірус має задовольняти вимоги щодо 
безпечності (5.2.6) для цільових та нецільових ви-
дів тварин та ефективності (5.2.7) для видів, яким 

призначена вакцина. Вакцинний штам має бути ге-
нетично охарактеризований шляхом секвенування 
генів. 

Під час підтвердження безпечності та ефективності 
можуть бути використані наведені нижче випробу-
вання щодо безпечності (розділ 2.3.1), стабільності 
генетичного маркера (розділ 2.3.2) та імуногенності 
(розділ 2.3.3). 

У природних та експериментальних умовах у диких 
гризунів штам вірусу не має передаватися від однієї 
тварини до іншої.

2.3.1. Безпечність штаму вірусу. Штам вірусу вводять 
орально. Використовують вакцинний вірус з най-
менш атенуйованого рівня пасажу, який буде при-
сутній у серії вакцини. 

Для кожного випробування, яке проводять на ці-
льових видах (лисиці або лисиці та єнотоподібні 
собаки), використовують не менше 20 тварин, що 
не мають антитіл до вірусу сказу. Кожній тварині 
вводять орально кількість вакцинного вірусу, екві-
валентну не менш ніж 10-разовому максимальному 
титру вірусу, що ймовірно містить 1 приманка вак-
цини. За тваринами спостерігають не менше 1 разу 
на добу протягом 180 діб. 

Для кожного випробування, яке проводять на не-
цільових видах (собаки, коти та, якщо доцільно, 
єнотоподібні собаки), використовують не менше 
10 тварин, що не мають антитіл до вірусу сказу. 
Кожній тварині вводять орально кількість вакцин-
ного вірусу, еквівалентну не менш ніж 10-разовому 
максимальному титру вірусу, що ймовірно містить 
одна приманка вакцини. За тваринами спостеріга-
ють не менше 1 разу на добу протягом 180 діб. 

Вакцинний вірус відповідає вимогам випробуван-
ня, якщо в жодної тварини не спостерігається клі-
нічних ознак захворювання та якщо наявність вак-
цинного вірусу не встановлена в головному мозку 
жодної тварини. Проводять випробування на на-
явність вірусу сказу в головному мозку з викорис-
танням стандартних діагностичних методів (метод 
імунофлуоресценції або метод культури клітин).

2.3.2. Стабільність генетичного маркера. Випробування 
проводять, використовуючи мишей-сисунів, що не 
були вакциновані проти сказу. Пасажують вакцин-
ний вірус через 5 груп внутрішньоцеребральним 
шляхом.

Інокулюють кожній з 5 мишей 1-ї групи кількість 
вакцинного вірусу, що дозволяє отримати вірус для 
пасажів, наведений нижче (наприклад, не більше 
0.02 мл). Коли у мишей з’являються ознаки сказу, 
але не пізніше ніж через 14 діб після інокуляції, їх 
піддають евтаназії та виймають головний мозок 
кожної миші. Готують суспензію з головного моз-
ку кожної миші та об’єднують зразки. Вводять не 
більше ніж 0.02 мл об’єднаних зразків кожній миші 
наступної групи. Проводять операцію пасажування 
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не менш ніж 4 рази, підтверджуючи наявність віру-
су в кожному пасажі. Якщо вірус не був знайдений 
на рівні пасажу, то повторюють пасаж введенням 
групі з 10 тварин.

Підтвердження генетичного маркера вакцинного 
вірусу здійснюють на останньому пасажі.

Вакцинний вірус витримує випробування, якщо ге-
нетичний маркер залишається стабільним.

2.3.3. Імуногенність. Випробування проводять шля-
хом орального введення приманки, використову-
ючи тварин цільових видів (лисиць або лисиць та 
єнотоподібних собак) не молодше 3-місячного віку. 
Кількість вакцинного вірусу, що вводиться кожній 
лисиці або лисиці та єнотоподібному собаці, має бу-
ти не більше мінімального титру вірусу, зазначеного 
на етикетці, та вірус має бути на рівні найбільшого 
атенуйованого пасажу, який буде присутній у серії 
вакцини.

Для випробування використовують не менш ніж 
35 тварин кожного цільового виду, що не мають 
антитіл до вірусу сказу. Для кожного цільового ви-
ду застосовують наступний протокол, критерії при-
датності та прийнятні межі. 

Вакцинують не менш ніж 25 тварин відповідно до 
рекомендованої схеми. Як контроль утримують 
не менше 10 тварин. Спостерігають за тваринами 
протягом 180 діб після вакцинації. Випробування 
вважається непридатним, якщо менше 25 вакцино-
ваних тварин вижило після періоду спостереження. 
Усіх тварин (не раніше 180-ї доби після вакцинації) 
за допомогою внутрішньом’язової ін’єкції заража-
ють підхожою кількістю штаму вірулентного вірусу 
сказу, затвердженого компетентним органом. За 
тваринами спостерігають щодня протягом 90 діб 
після зараження. Тварини, що загинули від випад-
ків, не пов’язаних із сказом, не враховуються. 

Випробування вважаються непридатними, як-
що кількість таких смертей зменшила кількість 
вакцинованих тварин до менш ніж 25 або менше 
9 контрольних тварин (або статистично еквівалент-
на кількість, якщо у контролі заражали більш ніж 
10 тварин) демонструють симптоми сказу та наяв-
ність вірусу сказу в головному мозку, що виявляють 
методом флуоресцентних антитіл або іншим надій-
ним методом.

Вакцинний вірус відповідає вимогам випробуван-
ня, якщо не більш ніж 2 з 25 вакцинованих тварин 
(або статистично еквівалентна кількість, якщо за-
ражали більш ніж 25 вакцинованих тварин) демон-
струють симптоми сказу. 

2.4. СТАБІЛЬНІСТЬ ПРИМАНКИ

Інкубують приманку за температури 25 оС протя-
гом 5 діб. Титрують вакцину. Титр вірусу має бути 
не менше мінімального титру вірусу, зазначеного 
на етикетці. Нагрівають приманку за температури 

40 оС протягом 1 год. Приманка відповідає вимогам 
випробування, якщо вона зберегла свою оригіналь-
ну форму та утримує контейнер для вакцини.

3. ВИПРОБУВАННЯ СЕРІЇ

3.1. Ідентифікація 

3.1.1. Вакцинний вірус ідентифікують придатним 
методом, наприклад: у разі змішування з моноспе-
цифічною сироваткою проти вірусу сказу вакцина 
більше не здатна інфікувати чутливі культури клі-
тин, в які вона інокулюється.

3.1.2. Випробування проводиться демонстрацією 
наявності генетичного маркера.

3.2. Бактерії та гриби. Вакцина має відповідати ви-
могам випробування на стерильність, наведеним у 
монографії «Вакцини для застосування у ветеринар-
ній медицині».

3.3. Мікоплазми. Вакцина має відповідати вимогам 
випробування на відсутність мікоплазм (2.6.7).

3.4. Сторонні агенти

3.4.1. Нейтралізують вакцинний вірус придатною 
моноспецифічною нейтралізуючою сироваткою 
проти вірусу сказу та інокулюють у чутливі куль-
тури клітин. Вакцина відповідає вимогам випро-
бування, якщо вона більше не здатна провокувати 
цитопатичні ефекти в чутливих культурах клітин і 
не демонструє появу гемаглютинуючих і гемадсор-
буючих агентів. 

3.4.2. Інокулюють розведення вакцини 1:10 та 1:1000 
в чутливі культури клітин. Інкубують за температури 
37 °С. Після 2 діб, 4 діб та 6 діб фарбують клітини 
панеллю моноклональних антитіл, які не реагують 
на вакцинний штам, але реагують з іншими штама-
ми вакцин проти сказу (наприклад, вуличний вірус, 
штам Пастера). Вакцина відповідає вимогам випро-
бування, якщо вона не продемонструвала наявності 
забруднення (контамінації) вірусу сказу.

3.5. Титр вірусу. Вакцинний вірус титрують у придат-
них культурах клітин. Вакцина відповідає вимогам 
випробування, якщо одна доза містить не менше мі-
німального титру вірусу, зазначеного на етикетці.

3.6. Активність. Вакцина має відповідати вимогам 
одного з випробувань, наведених у розділі «Імуно-
генність» (2.3.3), у разі застосування відповідно до 
рекомендованих методів та шляхів введення. У ви-
пробуванні кожної серії вакцини за показником 
«Активність» немає необхідності, якщо проведено 
успішні випробування на репрезентативній серії 
вакцини з використанням дози вакцини, що містить 
не більше мінімального титру вірусу, зазначеного 
на етикетці.
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3.7. Біомаркер. Якщо приманка містить біомаркер, то 
стабільність біомаркера підтверджують придатним 
методом. У разі застосування тетрацикліну вакцина 
відповідає вимогам випробування, якщо хімічний 
аналіз приманки виявляє конверсію менш ніж 30 % 
загальної кількості тетрацикліну в епітетрацикліно-
вий ізомер. 

4. МАРКУВАННЯ

На етикетці зазначають:
— природу генетичного маркера штаму вірусу;
— природу біомаркера приманки, де доречно.


