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ВАКЦИНА ІНАКТИВОВАНА, 
ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ 

ЛЕПТОСПІРОЗУ ВЕЛИКОЇ 
РОГАТОЇ ХУДОБИ

Vaccinum leptospirosis bovinae 
inactivatum

BOVINE LEPTOSPIROSIS VACCINE (INACTIVATED)

1. ВИЗНАЧЕННЯ

Вакцина інактивована, для профілактики лептос-
пірозу великої рогатої худоби (ВРХ) — препарат з 
інактивованих цілих мікроорганізмів та/або анти-
генів одного або більше придатних штамів Leptospira 
borgpetersenii серовару hardjo, Leptospira interrogans 
серовару hardjo або інших сероварів L. interrogans, 
інактивованих зі збереженням відповідних імуно-
генних властивостей. Ця монографія поширюється 
на вакцини, призначені для активної імунізації ВРХ 
з метою профілактики лептоспірозу.

2. ВИРОБНИЦТВО

2.1. ВИРОБНИЦТВО ВАКЦИНИ

Посівний матеріал культивують у придатному жи-
вильному середовищі, кожен штам культивують 
окремо. У процесі виробництва придатним методами 
контролюють різні параметри, такі як накопичення 
бактеріальної маси; значення мають бути в межах, 
встановлених для конкретного продукту. Чистоту 
та ідентичність культури перевіряють придатними 
методами. Після культивування бактеріальну масу 
інактивують придатним методом. Одержаний анти-
ген може бути концентрований. До вакцини може 
бути доданий ад'ювант.

2.2. ВИБІР СКЛАДУ ВАКЦИНИ

Вакцина має задовольняти вимоги щодо безпечності 
(5.2.6) та ефективності (5.2.7) для ВРХ, якій вона 
призначена. 

Під час підтвердження безпечності та ефективності 
можуть бути використані наведені нижче випро-
бування безпечності (розділ 2.2.1) та імуногенності 
(розділ 2.2.2).

2.2.1. Безпечність

2.2.1.1. Лабораторні випробування. Випробування 
проводять для кожного рекомендованого для вак-
цинації методу та шляху введення, використовуючи 

кожну категорію ВРХ (наприклад, телят, тільних 
корів), для якої рекомендовано застосування вак-
цини. Використовують серію вакцини з активніс-
тю не менше максимальної, яка очікується в серії 
вакцини.

Для кожного випробування використовують 
не менше 8 тварин ВРХ, які не мають антитіл до 
L. borgpetersenii серовару hardjo та основних серо-
варів L. interrogans (canicola, grippotyphosa, sejroe, 
hardjo, hebdomonadis, pomona, australis і autumnalis). 
Кожній тварині вводять одну дозу вакцини. Якщо 
рекомендована схема вакцинації передбачає введен-
ня другої дози, її вводять не менш ніж через 14 діб. 
За тваринами спостерігають не менше одного разу 
на добу протягом не менше 14 діб після останньої 
вакцинації. Записують температуру тіла за добу до 
кожної вакцинації, під час вакцинації, через 4 год  
та щодня протягом 4 діб після неї.

Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо в 
жодної тварини не спостерігається явних клінічних 
ознак захворювання або вони не гинуть з характер-
ними для вакцинного вірусу симптомами. 

2.2.1.2. Польові випробування. ВРХ, що використову-
ється в польових випробуваннях на імуногенність, 
також використовується і для оцінки безпечнос-
ті. Використовують не менше 3 груп (у кожній по 
20 тварин ВРХ) з відповідними 3 групами контролю 
(у кожній не менше 10 тварин) та утримують пари 
груп в 3 різних місцях. Після вакцинації досліджу-
ють ділянку ін'єкції на місцеві реакції. Записують 
температуру тіла за добу до вакцинації, під час вак-
цинації та щодня протягом 2 діб після неї. 

Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо в 
жодної тварини не спостерігається явних клінічних 
ознак захворювання або вони не гинуть з характер-
ними для вакцинного вірусу симптомами. Крім то-
го, якщо вакцина призначена до застосування для 
тільних корів, то не мають спостерігатися негативні 
ефекти на тільність і плід.

2.2.2. Імуногенність. Проводять окреме випробування 
для кожного серовару, щодо якого заявлено спри-
ятливий вплив на перебіг захворювання, викли-
каного інфекцією та виділення збудника з сечею. 
Якщо зазначено захист від втрат репродуктивності 
або продуктивності, необхідно проводити подальші 
специфічні випробування.

Випробування проводять для кожного рекомендо-
ваного для вакцинації методу та шляху введення, 
використовуючи в кожному випадку ВРХ не старше 
мінімального рекомендованого для вакцинації віку. 
Кожній тварині вводять вакцину, що має мінімальну 
активність.

2.2.2.1. Імуногенність до Leptospira borgpetersenii се-
ровару hardjo. Використовують не менше 15 тва-
рин ВРХ, які не мають антитіл до L. borgpetersenii 
серовару hardjo та основних сероварів L. interrogans 
(icterohaemorrhagiae, canicola, grippotyphosa, sejroe, 
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hardjo, hebdomonadis, pomona, australis та autumnalis). 
За рекомендованою схемою вакцинують не менше 
10 тварин та не менше 5 тварин залишають як контр-
оль. Через (20–22) доби після останньої вакцинації 
проводять зараження, кожній тварині придатним 
методом через слизові вводять достатню кількість 
вірулентного штаму відповідного серовару.

За тваринами спостерігають не рідше одного разу 
на добу протягом 35 діб після зараження. Збирають 
зразки сечі кожної тварини на 0, 14, 21, 28 і 35-у до-
бу після зараження. У кінці періоду спостереження 
піддають евтаназії худобу, що вижила, та проводять 
патологоанатомічний розтин цих та загиблих раніше 
тварин. Особливу увагу приділяють дослідженням 
нирок на макроскопічні та мікроскопічні ознаки 
лептоспірозної інфекції. Збирають зразки кожної 
нирки та сечі, досліджуючи на наявність мікроор-
ганізмів, якими проводилось зараження, повторно 
виділяючи їх або проводячи випробування іншим 
придатним методом.

Для випробувань, проведених для L. borgpetersenii 
серовару hardjo, контрольна худоба вважається ін-
фікованою, якщо не менш ніж у 2 зразках повторно 
виділяються мікроорганізми, якими проводилось 
зараження. Випробування вважається непридат-
ним, якщо інфекція була виявлена у менш ніж 80 % 
контрольних тварин.

Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо 
мікроорганізми, якими проводилось зараження 
повторно виділяються зі зразків сечі або нирок не 
більш ніж у 20 % вакцинованих тварин.

2.2.2.2. Імуногенність проти інших видів лептоспір. 
Для інших видів лептоспір, крім L .borgpetersenii се-
ровару hardjo, випробування проводять, як наведено 
в розділі 2.2.2.1, але зразки сечі збирають у відповідні 
дні, які визначені виходячи з характеристик моделі 
зараження. Для сероварів, для яких є підтверджені 
літературні дані про низький тропізм до сечови-
відної системи, обґрунтований низький рівень по-
ширення інфекції. Залежно від тропізму до тканин 
деяких сероварів лептоспір, для оцінки інфікування 
мікроорганізмами зараження можуть бути викорис-
тані інші тканини / тканинні рідини.

2.3.ВИПРОБУВАННЯ В ПРОЦЕСІ 
ВИРОБНИЦТВА

2-3-1. Повнота інактивації. Проводять випробування 
на залишок живих лептоспір шляхом інокуляції у 
специфічне живильне середовище. Інокулюють 1 мл 
основного антигена в 100 мл живильного середови-
ща. Інкубують за температури 30 °С протягом 14 діб, 
пересівають у наступну кількість середовища та ін-
кубують обидва середовища за температури 30 °С 
протягом 14 діб. Основний антиген відповідає вимо-
гам випробування, якщо в будь-якому із живильних 
середовищ не спостерігається зростання. Одночасно 
проводять контрольне випробування: інокулюють 

додаткову кількість живильного середовища осно-
вним антигеном разом з культурою, що містить при-
близно 100 лептоспір, та інкубують за температури 
30 °С. Випробування вважається непридатним, як-
що в контрольному випробуванні не спостерігається 
зростання лептоспір протягом 14 діб.

2.3.2. Випробування активності серії. Немає необхід-
ності проводити випробування активності (розділ 
3-4) для кожної серії вакцини, якщо воно було про-
ведене з використанням серії вакцини з мінімальною 
активністю. Якщо випробування не проводиться, 
використовують альтернативний валідований метод, 
критерії прийнятності встановлюють з посиланням 
на серію вакцини, яка дала задовільні результати у 
випробуванні, яке описане в розділі «Активність». 
Можна використовувати наведене нижче випро-
бування. Проте, відповідно до положень Європей-
ської конвенції щодо захисту хребетних тварин, що 
використовуються з експериментальною та іншою 
науковою ціллю, для рутинних випробувань необ-
хідно використовувати валідоване альтернативне 
випробування, перевагу надають першому варіанту, 
що запропонований нижче.

2-3-2-1. Щоб визначити вміст одного або декіль-
кох антигенних компонентів, які є показниками 
захисту та які є специфічними для цього серовару, 
може проводитись придатне обґрунтоване випро-
бування in vitro для кожного з сероварів, присутніх 
у вакцині. Критерії прийнятності встановлюються 
з посиланням на серію вакцини, яка дала задовіль-
ні результати у випробуванні, наведеному у розділі 
«Активність». Продемонстровано, що придатними 
є методи, в яких використовується кількісне визна-
чення антигена на основі ліпополісахариду (LPS, 
ЛПС).

2-3-2-2. Для заявлених на кожен серовар захисних 
реакцій визначають імунну відповідь — утворен-
ня специфічних антитіл у кожної вакцинованої 
тварини. Використовують не менше 12 мурчаків 
вагою (250–350) г кожен, що не мають антитіл до 
L. borgpetersenii серовару hardjo та основних серо-
варів L. interrogans (icterohaemorrhagiae, canicola, 
grippotyphosa, sejroe, hardjo, hebdomonadis, pomona, 
australis та autumnalis), отриманих з регулярно ви-
пробовуваних і сертифікованих, вільних від лептос-
пірозу джерел. Для вакцинації мурчаків викорис-
товують ту дозу, яка у валідаційних випробуваннях 
на ВРХ гарантовано дозволяла провести відповідне 
чутливе випробування. Вакцинують підхожою до-
зою кожного з 10 мурчаків. Не менше 2 мурчаків 
залишають як контроль. Через певний інтервал 
((19–23) доби після ін'єкції) збирають кров кожно-
го мурчака та готують зразки сироватки. Для визна-
чення антитіл у кожному зразку використовують 
придатний валідований метод, як наприклад метод 
мікроаглютинації.

Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо 
рівні антитіл дорівнюють або більше за рівні, отри-
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мані для серії, що пройшла задовільне випробуван-
ня, наведене в розділі «Активність», та не виявляєть-
ся значного збільшення титру антитіл у контрольних 
зразках.

3. ВИПРОБУВАННЯ СЕРІЇ

3.1. Ідентифікація. Вакцина містить антиген або анти-
гени, зазначені у розділі «Визначення». Якщо вико-
ристовується випробування 2-3-2-1 для визначення 
активності серії, його також використовують для 
ідентифікації вакцини. Під час ін’єкції вакцини здо-
ровим тваринам, які не мають специфічних антитіл 
до сероварів лептоспір, присутніх у вакцині, стиму-
люється утворення таких антитіл.

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».

Проводять випробування на повноту інактивації 
лептоспір шляхом інокуляції у специфічні живиль-
ні середовища. 1 мл вакцини інокулюють в 100 мл 
живильного середовища. Інкубують за температури 
30 °С протягом 14 діб. Потім пересівають у наступну 
порцію живильного середовища та обидва живильні 
середовища інкубують за температури 30 °С впро-
довж 14 діб; вакцина відповідає вимогам випробу-
вання, якщо в жодному живильному середовищі 
не виявляється зростання. Одночасно проводять 
контрольне випробування, інокулюючи в іншу по-
рцію середовища вакцину разом з культурою, що 
містить близько 100 лептоспір, та інкубують за тем-
ператури 30 °С. Випробування вважається непри-
датним, якщо впродовж 14 діб не спостерігається 
зростання лептоспір у контролі.

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


