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ВАКЦИНА ІНАКТИВОВАНА ДЛЯ 
ПРОФІЛАКТИКИ ВІРУСНОЇ 
ДІАРЕЇ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ 

ХУДОБИ

Vaccinum diarrhoeae viralis bovinae 
inactivatum

BOVINE VIRAL DIARRHOEA VACCINE 
(INACTIVATED)

1. ВИЗНАЧЕННЯ

Вакцина інактивована, для профілактики вірусної 
діареї великої рогатої худоби (ВРХ) — препарат із од-
ного або більше придатних штамів вірусу діареї ВРХ, 
інактивованих зі збереженням відповідних імуно-
генних властивостей. Ця монографія поширюється 
на вакцини, призначені для активної імунізації корів 
і телиць для створення захисту їхнього потомства від 
трансплацентарної інфекції.

2. ВИРОБНИЦТВО

2.1. ВИРОБНИЦТВО ВАКЦИНИ

Вакцинний вірус культивують у культурах клітин. 
Вірусні суспензії кожного вакцинного вірусу зби-
рають окремо та інактивують методом, що збері-
гає їх імуногенність. Вірусні суспензії можуть бути 
очищені та концентровані. 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

Вакцина має задовольняти вимоги щодо безпечнос-
ті (5.2.6) та ефективності (5.2.7) для тільних корів, 
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).

2.3.1. Безпечність для тільних корів. Випробування 
проводять для кожного рекомендованого для вак-
цинації методу та шляху введення, використовуючи 
в кожному випадку тільних корів, що не були вак-

циновані проти ротавірусної інфекції ВРХ. Вико-
ристовують серію вакцини з активністю не менше 
максимальної, яка очікується в серії вакцини.

2.3.1.1. Загальна безпечність. Для кожного випро-
бування використовують не менше 8 тварин у групі, 
мінімального віку, рекомендованого для вакцинації, 
та вільних від вірусоносійства та від специфічних 
антитіл до вірусу діареї ВРХ. Кожній тільній тварині 
вводять одну дозу вакцини. Якщо рекомендована 
схема вакцинації припускає введення другої дози, 
її вводять не раніше ніж через 14 діб. За тварина-
ми спостерігають не менше одного разу на добу до 
отелення.

Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо 
в жодної тварини не спостерігається аномальних 
місцевих або системних реакцій або смерті, спри-
чиненої вакцинацією.

2.3.1.2. Безпечність для тільної худоби. Якщо вакцина 
призначена для застосування тільній ВРХ, для ви-
пробування використовують не менше 8 тварин на 
початку кожного семестру та у яких немає проти-
показань до застосування вакцини. Кожній тварині 
вводять одну дозу вакцини. Якщо рекомендована 
схема вакцинації припускає введення другої дози, 
її вводять не раніше ніж через 14 діб. За тварина-
ми спостерігають не менше одного разу на добу до 
отелення.

Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо в 
жодної тварини не спостерігається аномальних міс-
цевих або системних реакцій або смерті, спричине-
ної вакцинацією, та не зафіксовано несприятливих 
впливів на перебіг вагітності або на потомство.

2.3.1.3. Випробування впливу на репродуктивну функ-
цію. Якщо вакцина призначена для застосування 
незадовго до або під час запліднення, необхідно 
продемонструвати відсутність небажаного впливу 
на запліднення.

2.3.2. Імуногенність. Наведене нижче випробування 
є придатним для підтвердження імуногенності вак-
цини щодо вірусу діареї ВРХ генотипу 1. Якщо за-
явлено, що вакцина забезпечує захист від ураження 
вірусом діареї ВРХ генотипу 2, проводять додаткове 
випробування, аналогічне наведеному нижче, але 
з використанням для зараження вірусу діареї ВРХ 
генотипу 2.

Випробування проводять для кожного рекомендо-
ваного для вакцинації методу та шляху введення. 
Кожній телиці вводять вакцину, що має мінімальну 
активність.

Для випробування використовують не менш ніж 
20 телиць, вільних від вірусоносійства та від специ-
фічних антитіл до вірусу діареї ВРХ. За рекомендо-
ваною схемою вакцинують не менш ніж 13 телиць, 
а не менше 7 телиць залишають як контроль. Усіх 
тварин утримують в однакових умовах. Усіх телиць 
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запліднюють. У невакцинованих телиць незадовго 
до зараження відбирають зразки крові. Випробуван-
ня припиняють, якщо менш ніж 10 вакцинованих 
або 5 невакцинованих телиць на момент зараження 
виявилися тільними. Проводять зараження кожної 
телиці між 60-ю та 90-ю добою тільності. Для обох 
наведених моделей випробувань (спостереження до 
отелення та видалення ембріона на 28-у добу) зара-
ження можна провести інтраназальним введенням 
достатньої кількості нецитопатогенного штаму віру-
су діареї ВРХ або, у разі спостереження за телицями 
до отелення, зараження можна проводити шляхом 
контакту з тваринами-вірусоносіями з персистент-
ною віремією. За тваринами спостерігають щодня, 
або до кінця тільності, або до видалення ембріона че-
рез 28 діб. У випадку абортів ембріон випробовують 
прийнятними методами на наявність вірусу діареї 
ВРХ. Якщо за худобою спостерігають до отелення, 
то відразу після народження телят і до годування їх 
молозивом досліджують телят на наявність віремії 
та специфічних антитіл до вірусу діареї ВРХ. Якщо 
ембріон видаляють на 28-у добу після зараження, 
отриманий матеріал досліджують прийнятними ме-
тодами на наявність вірусу діареї ВРХ. Вважають, 
що відбулося трансплацентарне зараження, якщо 
виявляють вірус в органах ембріона чи в крові но-
вонароджених телят або антитіла в сироватці крові 
телят до годування молозивом.

Випробування вважається непридатним, якщо хоча 
б у однієї з контрольних телиць перед зараженням 
виявляють нейтралізуючі антитіла або якщо не ви-
явлено трансплацентарного зараження у більш ніж 
10 % контрольних телят від контрольних телиць. 
Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо 
не менш ніж 90 % телят від вакцинованих телиць 
захищені від трансплацентарної інфекції.

2.4. ВИПРОБУВАННЯ В ПРОЦЕСІ 
ВИРОБНИЦТВА

2.4.1. Повнота інактивації. Випробування на повноту 
інактивації вірусу проводять, використовуючи інак-
тивований вірусний збір у кількості, еквівалентній 
не менш ніж 25 дозам вакцини в культурі клітин того 
самого виду, який використовують для виробництва 
вакцини, або в клітинах, які, як мінімум, чутливі до 
вірусу. Клітини пересівають через 7 діб і спостері-
гають протягом не менш ніж 14 діб. Інактивований 
вірусний збір відповідає вимогам випробування, 
якщо в ньому не виявляють живого вірусу.

2.4.2. Випробування активності серії. Немає необ-
хідності проводити випробування активності для 
кожної серії вакцини (розділ 3.4), якщо воно було 
проведене з використанням серії вакцини з міні-
мальною активністю. Якщо випробування не про-
водиться, використовують альтернативний валідо-
ваний метод, критерії прийнятності встановлюють 
з посиланням на серію вакцини, яка дала задовільні 
результати у випробуванні, яке наведене нижче в 

розділі «Активність». Можна використовувати на-
ведене нижче випробування.

Для випробування використовують 7 придатних 
лабораторних тварин або телят, що не містять 
антитіл, специфічних до вірусу діареї ВРХ. Кож-
ній з 5 тварин підшкірно вводять відповідну дозу 
вакцини. 2 тварин використовують як контроль. 
За потреби, якщо це було продемонстровано, для 
забезпечення придатної диференціації системи 
випробування через придатні інтервал часу може 
бути введена друга доза. Відбирають зразки крові 
перед першою вакцинацією та після останньої 
вакцинації в заданому інтервалі між 14-ю та 21-ю 
добою. Визначають титр антитіл проти вірусу діареї 
ВРХ методом нейтралізації сироватки в чутливих 
культурах клітин.

Випробування вважається непридатним, якщо у 
контрольних тварин виявляють антитіла проти 
вірусу діареї ВРХ. Вакцина відповідає вимогам 
випробування, якщо рівень антитіл у вакцинованих 
тварин не менше рівня, який отримують у серії, 
що виявила задовільні результати випробування, 
описаного в розділі «Активність».

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 про-
водитись під час серійного випуску вакцин, як зазна-
чено в загальній монографії «Вакцини для застосування 
у ветеринарній медицині».

Випробування на повноту інактивації живого вірусу 
діареї ВРХ проводять шляхом інокуляції не менше 
10 доз вакцини в клітини, які, як відомо, чутливі 
до вірусу діареї ВРХ. Через 7 діб клітини пересіва-
ють та спостерігають за 2-ю культурою протягом не 
менш ніж 7 діб. Вакцину відповідає вимогам випро-
бування, якщо в ній не виявляють живого вірусу. 
Якщо вакцина містить ад’ювант, який впливає на 
випробування, його, якщо можливо, видаляють з 
рідкої фази вакцини методом, що не інактивує вірус 
або жодним іншим чином не впливає на виявлення 
живого вірусу.

3.4. Активність. Вакцина має відповідати вимогам 
випробування, наведеного в розділі «Імуногенність» 
(2.3.2), у разі застосування відповідно до рекомен-
дованого методом та шляхом введення.


