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ВАКЦИНА ІНАКТИВОВАНА, 
ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ 

КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ 
(ДІАРЕЇ) ТЕЛЯТ

Vaccinum inactivatum diarrhoeae 
vituli coronaviro illatae

CALF CORONAVIRUS DIARRHOEA VACCINE 
(INACTIVATED)

1. ВИЗНАЧЕННЯ

Вакцина інактивована, для профілактики корона-
вірусної інфекції (діареї) телят — препарат з одного 
або більше придатних штамів коронавірусної інфек-
ції великої рогатої худоби (ВРХ), інактивованих зі 
збереженням відповідних імуногенних властивос-
тей. Ця монографія поширюється на вакцини, при-
значені для активної імунізації корів (телиць) для 
створення пасивного захисту від коронавірусної ін-
фекції (діареї) їхнього потомства протягом перших 
кількох тижнів життя.

2. ВИРОБНИЦТВО

2.1. ВИРОБНИЦТВО ВАКЦИНИ

Кожен вакцинний вірус культивують окремо в куль-
турах клітин. Вірусні суспензії кожного вакцинного 
вірусу збирають окремо та інактивують методом, що 
зберігає 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 ви-
тримувати вимоги 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 коронавірусної інфекції ВРХ. Ви-
користовують серію вакцини з активністю не менше 
максимальної, яка очікується в серії вакцини. 

Для кожного випробування використовують не мен-
ше 8 корів у групі на початку та на різних стадіях 
тільності, відповідно до рекомендованої схеми вак-
цинації. Кожній тільній тварині вводять одну дозу 
вакцини. Якщо рекомендована схема вакцинації 
припускає введення другої дози, її вводять не рані-
ше, ніж через 14 діб. Після кожної ін’єкції вимірю-
ють температуру тіла в день вакцинації та протягом 
4 діб після неї. За тваринами спостерігають не менше 
одного разу на добу до отелення.

Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо в 
жодної тільної корови не спостерігається аномаль-
них місцевих або системних реакцій або смерті, 
спричиненої вакцинацією, та не зафіксовано не-
сприятливих впливів на перебіг вагітності або на 
потомство.

2.3.2. Імуногенність. Випробування проводять для 
кожного рекомендованого для вакцинації методу 
та шляху введення. Кожній корові вводять вакцину, 
що має мінімальну активність.

Для випробування використовують не менше 
15 тільних корів, які, бажано, не мають антитіл до 
коронавірусу ВРХ. Якщо немає таких корів, вико-
ристовують корів, яких не вакцинували проти коро-
навірусу ВРХ; корів з ферм, на яких за останній час 
не зафіксовано випадків зараження коронавірусом 
ВРХ; корів, які мають низький вміст антитіл до ко-
ронавірусу ВРХ, і цей рівень аналогічний у всіх ко-
рів. За рекомендованою схемою вакцинують не мен-
ше 10 тільних корів, а не менше 5 — залишають як 
контроль. Починаючи з отелення, молозиво і потім 
молоко від кожної корови збирають та зберігають 
у придатних умовах. Окремо визначають захисну 
дію молозива та молока кожної корови, викорис-
товуючи телят, народжених здоровими коровами, 
та телят, які можуть бути народжені кесаревим роз-
тином і які утримувалися в умовах, в яких не могли 
заразитися коронавірусом ВРХ. Кожне теля годують 
зібраним молозивом, а потім молоком кожні 6 год 
або відповідно до рекомендованої схеми. На 5–7-у 
добу після народження проводять контрольне за-
раження орально, вводячи кожному теляті достат-
ню кількість вірулентного штаму коронавірусу ВРХ. 
Спостереження за телятами проводять щоденно, 
не менше одного разу на добу протягом 7 діб. Від-
мічають частоту виникнення, ступінь важкості та 
тривалості діареї, а також тривалість і кількість ви-
ділення вірусу.

Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо 
спостерігається істотне скорочення випадків діареї 
та виділення вірусу у телят, яких годували молози-
вом і молоком вакцинованих корів, порівнюючи з 
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тими, яких годували молозивом і молоком від контр-
ольних корів.

2.4. ВИПРОБУВАННЯ В ПРОЦЕСІ 
ВИРОБНИЦТВА 

2.4.1. Повнота інактивації. Випробування на повно-
ту інактивації вірусу проводять, використовуючи 
2 пасажі в культуру клітин того самого виду, який 
використовують для виробництва вакцини, або в 
клітинах, які, як мінімум, чутливі до вірусу. У випро-
буванні використовують кількість інактивованого 
збору вірусу, еквівалентну не менше ніж 10 дозам 
вакцини. 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 3.5), 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 описане в розділі 
«Активність». Можна використовувати наведене 
нижче випробування.

Для отримання придатних результатів випробуван-
ня необхідне використання декількох груп тварин, 
які одержують різні дози вакцини. Для кожної необ-
хідної дози проводять наведене нижче випробуван-
ня. Використовують не менше 7 тварин придатно-
го виду, що не мають антитіл до коронавірусу ВРХ. 
Вакцинують не менше 5 тварин шляхом введення 
1 ін’єкції придатної дози вакцини. Не менше 2 тва-
рин використовують як контроль. Якщо за рекомен-
дованою схемою необхідне введення бустерної до-
зи, це допускається, якщо було доведено, що це все 
ще гарантує відповідну чутливість системи випро-
бування. Через певний час, але не менш ніж через 
14 діб після останнього введення вакцини, збирають 
зразки крові від кожної тварини та готують зразки 
сироватки. Використовуючи придатний валідова-
ний метод визначають рівень утворення антитіл. 
Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо 
рівень антитіл у вакцинованих тварин не є значно 
менше рівня, який отримують у серії, що виявила 
задовільні результати випробування, описаного в 
розділі «Активність», і немає істотного збільшення 
титру антитіл у контрольних тварин.

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 проводять, 
використовуючи 10 доз вакцини, та роблять 2 пасажі 
в тих самих культурах клітин, які були використані 
під час виробництва, або в інших культурах клітин 
придатної чутливості. Вакцина відповідає вимогам 
випробування, якщо в ній не виявляють живого ві-
русу. 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. Зазначені сторонні агенти. Використовують 2 корів 
не молодше 6 місячного віку та які не мають антитіл 
до вірусу герпесу першого типу ВРХ (BHV1), вірусу 
лейкозу ВРХ (BLV) та збудника вірусної діареї ВРХ 
(BVDV). Кожній тварині рекомендованим для вак-
цинації методом та шляхом вводять подвійну дозу 
вакцини, а потім ще одну дозу через 14 діб. Тварин 
обстежують не рідше одного разу на добу протягом 
14 діб після останньої вакцинації. У кінці періоду 
спостереження відбирають зразки крові. Вакцина 
відповідає вимогам випробування, якщо не стиму-
люється утворення антитіл до вірусу герпесу першо-
го типу ВРХ (BHV1), вірусу лейкозу ВРХ (BLV) та 
збудника вірусної діареї ВРХ (BVDV).

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

4. МАРКУВАННЯ

На етикетці зазначають рекомендовану схему засто-
сування молозива та молока після отелення. 


