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ВАКЦИНА ІНАКТИВОВАНА 
ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ 

СКАЗУ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ 
У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ

Vaccinum rabiei inactivatum ad usum 
veterinarium

Rabies vaccine (inactivated) foR veteRinaRy 
use

1. ВИЗНАЧЕННЯ

Вакцина інактивована для профілактики сказу для 
використання у ветеринарній медицині – препарат, 
виготовлений із придатного штаму фіксованого ві-
русу сказу, інактивованого зі збереженням відпо-
відних імуногенних властивостей. Ця монографія 
поширюється на вакцини, призначені для активної 
імунізації тварин проти сказу.

2. ВИРОБНИЦТВО

2.1. ВИРОБНИЦТВО ВАКЦИНИ

Вакцинний вірус культивують у придатних лініях 
культур клітин або первинній культурі клітин, отри-
маній від здорових тварин (5.2.4). Вірусну суспензію 
збирають один або більше разів протягом 28 діб після 
інокуляції. Множинні вірусні збори, отримані з оди-
ничних культур клітин, можуть бути об’єднанні та 
вважатися одиничним збором. Вірусний збір інакти-
вують. До вакцини може бути доданий ад’ювант.

2.2. СИСТЕМА ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ ВІРУСУ

2.2.1. Культури клітин. Культури клітин мають від-
повідати вимогам до культур клітин, які викорис-
товують у виробництві вакцин для застосування у 
ветеринарній медицині (5.2.4).

2.3. ВИБІР СКЛАДУ ВАКЦИНИ

Вакцинний вірус має задовольняти вимоги щодо 
безпечності (5.2.6) та ефективності (5.2.7) для видів 
тварин, яким вона призначена. 

Під час підтвердження безпечності та ефективності 
можуть бути використані наведені нижче випробу-
вання щодо безпечності (розділ 2.3.1) та імуноген-
ності (розділ 2.3.2) на собаках і котах.

Придатність вакцини щодо імуногенності (розділ 
2.3.2) для м’ясоїдних (коти та собаки) демонстру-
ється прямим зараженням. Для інших видів, якщо 

метод зараження не може бути застосований, ви-
користовують непрямий метод визначення рівня 
антитіл після вакцинації у не менш ніж 20 тварин 
відповідно до рекомендованої схеми вакцинації; 
вакцина є задовільною, якщо після періоду захис-
ту середнє значення рівня антитіл проти сказу не 
менше 0.5 МО/мл і якщо не більш ніж 10 % тварин 
мають рівень антитіл менше 0.1 МО/мл.

2.3.1. Безпечність. Випробування проводять для 
кожного рекомендованого для вакцинації методу 
та шляху введення. Використовують серію вакцини 
з активністю не менше максимальної, яка очікується 
в серії вакцини.

Для кожного випробування використовують не 
менше 8 тварин мінімального віку, рекомендованого 
для вакцинації, що не мають антитіл до вірусу 
сказу. Кожній тварині вводять одну дозу вакцини. 
Якщо рекомендована схема вакцинації передбачає 
введення другої дози, її вводять не менш ніж через 
14 діб. За тваринами спостерігають щодня протягом 
не менш ніж 14 діб після останнього введення. 

Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо 
в жодної тварини не спостерігається аномальних 
місцевих або системних реакцій або вони не гинуть з 
характерними для вакцинного вірусу симптомами.

2.3.2. Імуногенність. Випробування проводять для 
кожного рекомендованого для вакцинації методу 
застосування та шляху введення, використовуючи 
в кожному випадку тварин не старше мінімального 
віку, рекомендованого для вакцинації. Кожній тва-
рині вводять вакцину з мінімальною активністю.

Для випробування використовують не менш ніж 
35 тварин. Відбирають проби крові та випробовують 
індивідуально на наявність антитіл до вірусу сказу. 
За рекомендованою схемою вакцинують не менш 
ніж 20 тварин. За усіма тваринами спостерігають 
протягом періоду, еквівалентного тривалості 
імунітету. Жодна тварина не має проявляти симптомів 
сказу. В останній день заявленого періоду тривалості 
імунітету або пізніше заражають усіх тварин 
внутрішньом’язовою ін’єкцією достатньої кількості 
штаму вірулентного вірусу сказу, затвердженого 
компетентним органом. За тваринами спостерігають 
щодня протягом 90 діб після зараження. Тварини, 
що загинули від випадків, не пов’язаних із сказом, 
не враховуються. Випробування вважаються 
непридатними, якщо кількість таких смертей 
зменшила кількість вакцинованих тварин до 
менш ніж 25 або менше 8 контрольних тварин (або 
статистично еквівалентна кількість, якщо у контролі 
заражали більш ніж 10 тварин) демонструють 
симптоми сказу та наявність вірусу сказу в головному 
мозку, що виявляють методом флуоресцентних 
антитіл або іншим придатним методом.

Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо 
не більш ніж 2 з 25 вакцинованих тварин (або 
статистично еквівалентна кількість, якщо заражали 
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більш ніж 25 вакцинованих тварин) демонструють 
симптоми сказу. 

2.4. ВИПРОБУВАННЯ В ПРОЦЕСІ 
ВИРОБНИЦТВА

2.4.1. Повнота інактивації. Випробування на повноту 
інактивації вірусу проводять, використовуючи 
інокуляцію інактивованого вірусу в подібний 
тип культури клітин, що використовується для 
виробництва вакцини, або культуру клітин, яка, як 
мінімум, чутлива до вірусу, у кількості, еквівалентній 
не менш ніж 25 дозам вакцини. Після інкубації 
протягом 4 діб отримують субкультури шляхом 
трипсинізації, які після 4 діб інкубації випробовують 
на наявність залишкового живого вірусу методом 
флуоресцентних антитіл. Інактивований вірусний 
збір відповідає вимогам випробування, якщо в 
ньому не виявляють живого вірусу.

2.4.2. Вміст антигена у вірусному зборі. Вміст 
глікопротеїну вірусу сказу визначають придатним 
імунохімічним методом (2.7.1) Вміст має 
знаходитися в межах, затверджених для конкретного 
препарату. 

2.4.3. Вміст антигена в пулі вірусного збору. Кількість 
глікопротеїну вірусу сказу на дозу визначають при-
датним імунохімічним методом (2.7.1) безпосеред-
ньо перед змішуванням; він має бути не суттєво 
нижче, ніж у серії вакцини, яка дала задовільні ре-
зультати у випробуванні, наведеному нижче в розділі 
«Активність».

2.4.4. Випробування активності серії. Немає необхід-
ності проводити випробування активності (роз-
діл 3-4) для кожної серії вакцини, якщо воно бу-
ла проведене з використанням серії вакцини з 
мінімальною активністю. Якщо випробування не 
проводиться, використовують альтернативний ва-
лідований метод, критерії прийнятності встанов-
люють з посиланням на серію вакцини, яка дала 
задовільні результати у випробуванні, яке описане 
нижче в розділі «Активність». Згідно з положення-
ми Європейської конвенції щодо захисту хребетних 
тварин, що використовуються з експерименталь-
ною та іншою науковою метою, такий альтернатив-
ний валідований метод має бути використаний для 
рутинних випробувань. Наступний серологічний 
метод був доведений як придатний(1), та може бути 
використаний для випробування вмісту антигена в 
пулі вірусного збору (розділ 2-4-3). Використовують 
групи не менш ніж з 8 самок мишей (порода NMRI) 
вагою 18–20 г. Готують 1 МО/мл суспензію БСП 
вакцини інактивованої для профілактики сказу для 
застосування у ветеринарній медицині (rabies vaccine 
(inactivated) for veterinary use BRP) з використанням 

(1) B. Krämer et al. Collaborative Study for Validation of a 
Serological Potency Assay for Rabies Vaccines (inactivated) for 
Veterinary Use, Pharmeur Bio Sci Notes 2010(2):37-55..

фосфатно-сольового буфера (ФСБ) для розведення. 
Вакцини з мінімальною вимогою до імуногенності 
1 МО/мл використовують без подальшого розве-
дення. Вакцини з мінімальною вимогою до імуно-
генності більше 1 МО/мл розбавляють ФСБ, щоб 
отримати близько, але не менше 1 МО/мл. Вводять 
внутрішньочеревно кожній миші однієї групи 0.2 мл 
вакцини, розведеної в разі необхідності, та кожній 
миші іншої групи 0.2 мл суспензії БСП вакцини інак-
тивованої для профілактики сказу для застосування 
у ветеринарній медицини. Через 14 діб після ін'єкції 
відбирають зразки крові та випробовують сироватки 
індивідуально на наявність антитіл до вірусу сказу з 
використанням реакції нейтралізації вірусу, напри-
клад швидкого тесту гальмування флуоресцентних 
фокусів (RFFIT), що наведений у монографії на 
імуноглобулін людини проти сказу, або придатної 
валідованої модифікації RFFIT(2).

Випробування є непридатним, якщо більше 2 ми-
шей, яким вводили суспензії БСП вакцини інакти-
вованої для профілактики сказу для застосування у 
ветеринарній медицині, не мають жодних антитіл у 
сироватці крові.

Індивідуальні титри в сироватці визначають за до-
помогою підхожого стандарту антирабічного іму-
ноглобуліну.

Титр антитіл у мишей, які отримували суспензію 
БСП вакцини інактивованої для профілактики сказу  
для застосування у ветеринарній медицині, порівню-
ється з титром антитіл у мишей, які отримували ви-
пробовувану вакцину, з використанням придатного 
статистичного методу (5.3).

Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо 
титр антитіл у мишей, яким вводили вакцину, зна-
чно вище, ніж у мишей, яким вводили суспензію 
БСП вакцини інактивованої для профілактики сказу 
для застосування у ветеринарній медицині.

3. ВИПРОБУВАННЯ СЕРІЇ

3.1. Ідентифікація. Вакцина має містити антиген або 
антигени, зазначені в розділі «Визначення».

3.2. Бактерії та гриби. Вакцина, а також, якщо є, роз-
чинник, що постачається для її розчинення, мають 
відповідати вимогам випробування на стерильність, 
наведеним в монографії «Вакцини для застосування 
у ветеринарній медицині».

3.3. Повнота інактивації. Це випробування може не 
проводитись під час серійного випуску вакцин, як за-
значено в монографії «Вакцини для застосування у 
ветеринарній медицині».

(2) B. Krämer et al. The rapid fluorescent focus inhibition test is 
a suitable method for batch potency testing of inactivated rabies 
vaccine. Biologicals 2009;37:119-126.
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Проводять випробування, використовуючи пул 
вмісту 5 флаконів/ампул.

Для вакцин, які не містять ад’ютант, для виявлення 
залишкового живого вірусу проводять відповідне 
випробування ампліфікації, використовуючи по-
дібний тип культури клітин, що використовується 
для виробництва вакцини, або культуру клітин, яка, 
як мінімум, чутлива до вірусу. Вакцина відповідає 
вимогам  випробування, якщо живий вірус в ній не 
виявлено.

Для вакцин, що містять ад’ютант, зразок, отрима-
ний із пулу не менш ніж 5 зазначених доз, вводять 
інтрацеребрально по 0.03 мл не менш ніж 10 мишам 
вагою 11–15 г. Для того щоб уникнути негативного 
впливу будь-якого антимікробного консерванта або 
ад’юванту, вакцина може бути розбавлена не більш 
ніж в 10 разів перед ін'єкцією. У цьому випадку або 
якщо вакцинний штам є патогенним тільки для но-
вонароджених мишей, проводять випробування на 
мишах віком 1–4 доби. За тваринами спостерігають 
протягом 21 доби. Якщо більше 2 тварин гине про-
тягом перших 48 год, випробування повторюють.

Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо 
з 3 по 21 добу після ін'єкції у тварин не виявляють 
жодних ознак сказу та метод флуоресцентних анти-
тіл головного мозку тварин не виявляє присутності 
вірусу сказу. 

3.4. Активність. Активність вакцини для профілакти-
ки сказу визначають шляхом порівняння дози, необ-
хідної для захисту мишей від летальної дози вірусу 
сказу, введеної внутрішньоцеребрально, з кількістю 
стандартного препарату вакцини для профілактики 
сказу, необхідною для забезпечення такого самого 
захисту. Міжнародна одиниця (МО) – активність, 
що міститься у зазначеній кількості міжнародного 
стандарту. Еквівалентність МО міжнародного стан-
дартного препарату встановлює Всесвітня організа-
ція охорони здоров'я. БСП вакцини інактивованої для 
профілактики сказу для застосування у ветеринарній 
медицині калібрований у МО щодо міжнародного 
стандарту. Випробування, наведене нижче, вико-
ристовує модель паралельних ліній щонайменше 
3 точок для випробовуваної вакцини та стандарт-
ного препарату. Якщо аналітик має досвід аналізу 
вакцини за даною методикою, допускається про-
ведення спрощеного випробування з одним роз-
веденням випробовуваної вакцини та стандартного 
препарату. Таке випробування дозволяє аналітику 
визначити, що вакцина має значно вищу активність, 
ніж достатній мінімум, але не дозволяє отримати 
повну інформацію про вірогідність кожного визна-
чення активності вакцини. У такому випробуванні 
використовується менша кількість тварин, і воно 
може застосовуватися в кожній лабораторії згідно з 
положеннями Європейської конвенції щодо захисту 
хребетних тварин, що використовуються з експери-
ментальною та іншою науковою метою.

Вибір і розподіл випробовуваних тварин. Використо-
вують здорових самок мишей близько 4-тижневого 
віку, з масою тіла 11–15 г, з одного джерела. Мишей 
розподіляють щонайменше в 10 груп по не менш ніж 
10 голів у кожній.

Приготування суспензії для зараження. Групі мишей 
внутрішньоцеребрально вводять штам СVS вірусу 
сказу; коли у мишей виявляються ознаки сказу (але 
до загибелі тварин), їх піддають евтаназії, дістають 
мозок і готують гомогенат мозкових тканин у підхо-
жому розчиннику. Негомогенізовані, грубі частинки 
відокремлюють центрифугуванням, а надосадову 
рідину використовують як суспензію для заражен-
ня. Суспензію невеликими об'ємами розливають по 
ампулах, закупорюють і зберігають при температурі 
нижче –60 С. Розморожують одну ампулу суспен-
зії, готують ряд розведень придатним розчинником. 
Кожне розведення закріплюють за групою мишей 
і кожній миші внутрішньоцеребрально вводять по 
0.03 мл відповідного даній групі розведення. За 
мишами спостерігають протягом 14 діб. Обчислю-
ють ІD50 нерозведеної суспензії, використовуючи 
кількість тварин в кожній групі, що загинули або 
у яких виявилися ознаки сказу в період між 5-ю й 
14-ю добою.

Визначення активності вакцини. Готують не менш 
ніж 3 п'ятиразові розведення випробовуваної вакци-
ни та 3 подібні розведення стандартного препарату. 
Розведення готують так, щоб для розведення, що 
містить максимальну кількість вакцини, можна було 
очікувати захист більше 50 % тварин, яким її вво-
дять, і для розведення, що містить мінімальну кіль-
кість вакцини, можна було очікувати захист менше 
50 % тварин, яким її вводять. По одному розведенню 
з 6 розведень закріплюють за кожною групою ми-
шей, кожній миші внутрішньочеревно вводять по 
0.5 мл відповідного даній групі розведення. Через 
14 діб після ін'єкції готують суспензію вірусу для 
зараження, так щоб на основі попереднього титру-
вання 0.03 мл містило близько 50 ІD50. Внутрішньо-
церебрально кожній вакцинованій миші вводять по 
0.03 мл цієї суспензії. Готують 3 відповідні серійні 
розведення суспензії для зараження. Розведення, 
що було використане для зараження, та 3 його роз-
ведення для зараження закріплюють по одному за 
кожною з 4 груп з 10 невакцинованих мишей та 
вводять кожній миші внутрішньоцеребрально по 
0.03 мл суспензії або розведення, відповідного даній 
групі. За мишами кожної групи спостерігають не 
рідше 1 разу на добу протягом 14 діб. Випробуван-
ня вважаються непридатними, якщо більше 2 ми-
шей в будь-якій групі загинули протягом перших 
4 діб після зараження. Записують кількість мишей 
в кожній групі, що загинули або у яких виявилися 
ознаки сказу в період між 5-ю й 14-ю добою після 
зараження.

Результати випробування вважають придатними, 
якщо:
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— як для випробовуваної, так і для стандартної вак-
цини 50 % захисної дози знаходяться між най-
більшою та найменшою дозами, які вводили ми-
шам;

— титрування суспензії для зараження демонструє, 
що 0.03 мл суспензії містить не менше 10 ІD50;

— довірчі інтервали (P = 0.95) становлять не менше 
25 % та не більше 400 % від установленої актив-
ності; коли цей критерій придатності не відпо-
відає вимогам, нижня межа передбачуваної ак-
тивності має бути не менше 1 МО у найменшій 
запропонованій дозі;

— статистичний аналіз демонструє значний нахил 
(кутовий коефіцієнт) (P = 0.95) та не виявляє зна-
чних відхилень від лінійності та паралельності 
кривої «доза-відповідь» (Р = 0.99).

Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо 
встановлена активність становить не менше 1.0 МО 
у найменшій запропонованій дозі.

Застосування альтернативних кінцевих точок. Ко-
ли випробування, наведене вище, приймається в 
лабораторії для використання в рутинному аналізі, 
то за кінцеву точку необхідно брати не летальний 
кінець, а спостереження за клінічними симптомами, 
оскільки використання кінцевої точки до настання 
летального кінця зменшує страждання тварин. Ви-
пробування, описане нижче, наведене як приклад.

Розвиток інфекції сказу в мишей після внутрішньо-
церебральної ін'єкції можна подати у вигляді 5 ста-
дій з типовими клінічними симптомами. 

Стадія 1: скуйовджена шерсть, згорблена спина.

Стадія 2: сповільнені рухи, втрата уваги (також мо-
жуть спостерігатися кругові рухи). 

Стадія 3: коливальні рухи, тремтіння, конвульсії.

Стадія 4: ознаки парезу або паралічу. 

Стадія 5: стадія вмирання.

За мишами спостерігають не рідше ніж 2 рази на 
день, починаючи з 4 доби після зараження. Клі-
нічні симптоми реєструють, використовуючи 
Табл. 0451.-1. Дослідним шляхом встановлено, що 

використання стадії 3 як кінцевої точки забезпечує 
такі самі результати, як і використання як кінцевої 
точки летального кінця. Перед застосуванням цього 
методу, його необхідно перевіряти в кожній лабора-
торії, шляхом кількісної оцінки достатньої кількості 
випробувань з використанням як клінічних симп-
томів, так і летальної кінцевої точки.

4. МАРКУВАННЯ

— на етикетці зазначають біологічне походження 
клітин, використаних для приготування вакци-
ни;

— мінімальну кількість МО у дозі;
— мінімальний період, протягом якого вакцина за-

безпечує захист.

Таблиця 0451.-1 
Приклад картки, що використовують для реєстрації клінічних ознак  

при випробуванні активності вакцини для профілактики сказу

Клінічні ознаки Доба після зараження 

4 5 6 7 8 9 10 11

Скуйовджена шерсть
Згорблена спина
Сповільнені рухи
Втрата уваги
Кругові рухи
Коливальні рухи
Тремтіння
Конвульсії
Парез
Параліч
Стадія вмирання


