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ВАКЦИНИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ 
У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ

Vaccina ad usum veterinarium

Vaccines for Veterinary use

Для комбінованих вакцин до кожного компонента, 
наведеного в окремій монографії Фармакопеї, засто-
совні положення даної монографії, якщо необхідно, 
з модифікаціями, зазначеними нижче (див. статті 
«Оцінювання безпечності вакцин та імуносироваток 
для застосування у ветеринарній медицині» (5.2.6 ) 
та «Оцінювання ефективності вакцин та імуноси-
роваток для застосування у ветеринарній медицині» 
(5.2.7 ). Якщо імунобіологічний лікарський засіб для за-
стосування у ветеринарній медицині призначений для 
використання в поодиноких випадках, певні випробу-
вання можна виключити, за умови що буде отриманий 
відповідний дозвіл уповноваженого органу�.

1. ВИЗНАЧЕННЯ

Вакцини для застосування у ветеринарній медици-
ні — препарати, що містять антигенні речовини та 
застосовуються для індукції специфічної та актив-
ної імунної реакції проти захворювання, виклика-
ного бактеріями, токсинами, вірусами, грибами 
або паразитами. Вакцини, живі або інактивовані, 
формують активний імунітет, який може пасивно 
передаватися через материнські антитіла, проти 
імуногенів, що містяться в них, та іноді також про-
ти антигенно споріднених організмів. Вакцини мо-
жуть містити живі або інактивовані мікроорганізми 
(бактерії, віруси або гриби), паразитів, або антиген-
ні фракції, або речовини, що є продуктами життє-
діяльності цих організмів (наприклад, токсини), 
знешкоджені, але зі збереженням усіх або частини 
своїх антигенних властивостей; також вакцини мо-
жуть містити комбінації цих компонентів. Антиге-
ни можуть бути отримані за допомогою технології 
рекомбінантної ДНК. Можуть бути додані придатні 
ад’юванти для збільшення імунізуючих властивос-
тей вакцин.

Термінологія, що використовується в монографіях 
на вакцини для застосування у ветеринарній меди-
цині, наведена в статті (5.2.1 ).

1.1. БАКТЕРІАЛЬНІ ВАКЦИНИ 
ТА БАКТЕРІАЛЬНІ АНАТОКСИНИ

Бактеріальні вакцини та бактеріальні анатоксини 
виготовляють із культур, вирощених на придатних 
густих або рідких живильних середовищах, або ін-
шими придатними засобами; вимоги цього розділу 
не застосовуються до бактеріальних вакцин, виго-
товлених культивуванням у культурі клітин або в 

організмі живих тварин. Штам бактерій, який ви-
користовується, може бути модифікований генно-
інженерними методами. Ретельно контролюють 
ідентичність, антигенну активність і чистоту кожної 
використаної культури бактерій.

Бактеріальні вакцини містять інактивовані або жи-
ві бактерії або їхні антигенні компоненти; це рідкі 
препарати різного ступеня опалесценції, або вони 
можуть бути ліофілізовані.

Бактеріальні анатоксини виготовлені з токсинів, 
токсичність яких максимально послаблена або по-
вністю усунена фізичними або хімічними методами, 
але збережена адекватна імунізуюча активність. Ток-
сини одержують з виділених штамів специфічних мі-
кроорганізмів, вирощених на придатних живильних 
середовищах, або одержують іншими придатними 
способами, наприклад хімічним синтезом.

Анатоксини можуть бути:
— рідкі;
— осаджені галунами або іншим придатним аген-

том;
— очищені та/або адсорбовані на алюмінію фосфат, 

алюмінію гідроксид, кальцію фосфат або інший 
адсорбент, зазначений у монографії.

Бактеріальні анатоксини — прозорі або злегка опа-
лесціюючі рідини. Адсорбовані анатоксини — сус-
пензії або емульсії. Деякі анатоксини можуть бути 
ліофілізовані.

Якщо немає інших зазначень, положення або ви-
моги, наведені нижче для бактеріальних вакцин, 
однаково стосуються як бактеріальних вакцин, так 
і бактеріальних анатоксинів та лікарських засобів, 
що містять комбінацію бактеріальних клітин та ана-
токсинів.

1-2. ВІРУСНІ ВАКЦИНИ

Вірусні вакцини виготовляють культивуванням ві-
русів у придатних культурах клітин (5.2.4), тканинах, 
мікроорганізмах, курячих ембріонах або, якщо не-
має інших можливостей, в організмі живих тварин 
або іншими придатними способами. Штам вірусу, 
який використовується, може бути модифікований 
генно-інженерними методами. Вірусні вакцини — 
рідкі або ліофілізовані препарати з одного або біль-
ше вірусів, вірусних субодиниць або пептидів.

Живі вірусні вакцини виготовляють із вірусів ате-
нуйованих штамів або з природною низькою віру-
лентністю для видів -мішеней. 

Інактивовані вірусні вакцини отримують інактива-
цією вірусів валідованими методами, вони можуть 
бути очищені або концентровані.

1-3. ВЕКТОРНІ ВАКЦИНИ

Векторні вакцини — рідкі або ліофілізовані препара-
ти, що складаються з одного або більше типів живих 
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мікроорганізмів (бактерій, вірусів або грибів), 
що не патогенні або мають низьку патогенність для 
видів -мішеней, до геному яких були введені один 
або більше генів, що кодують антигени, які стиму-
люють захисну імунну реакцію проти інших мікро-
організмів.

2. ВИРОБНИЦТВО

Загальні зауваження. Спосіб виробництва має гаран-
тувати випуск готового лікарського засобу, який бу-
де відповідати затвердженим вимогам. Відповідність 
цим вимогам демонструє оцінювання безпечності 
та ефективності, які проводять на серіях у процесі 
розробки, та стратегія контролю. Випробування, які 
необхідно застосовувати, наведені нижче та в індиві-
дуальних монографіях. Відповідно до статті «Загаль-
ні зауваження» для підтвердження відповідності ви-
могам Фармакопеї виробник не мусить обов’язково 
проводити всі випробування, наведені в монографії, 
перед випуском лікарського засобу. Тому в підсум-
ку, якщо профіль лікарського засобу добре охаракте-
ризований певним набором параметрів, включаючи 
вміст та якість антигенів, рутинні випробування in 
vivo, згідно з Європейською конвенцією щодо за-
хисту хребетних тварин, що використовуються з екс-
периментальною та іншою науковою метою, можуть 
бути замінені на випробування in vitro. Ці параметри 
встановлюють для контролю виробничих процесів, 
що гарантують стабільне виробництво кінцевих 
серій, еквівалентних кінцевій серії, що відповідає 
критеріям Фармакопеї. 

2-1. ВХІДНИЙ МАТЕРІАЛ

Монографії встановлюють комплекс заходів, які су-
купно дають прийнятну гарантію відсутності в кін-
цевому лікарському засобі сторонніх інфекційних 
агентів. Ці заходи включають: 
1) виробництво у межах системи посівних серій 

та системи посівних клітин, де це можливо 
застосувати;

2) всебічне випробування посівних серій та посівних 
клітин на сторонні агенти;

3) вимоги до ВПФ-стад, які використовують для 
забезпечення субстратами для виробництва вак-
цин;

4) випробування субстанцій тваринного походжен-
ня, які, де це можливо, мають пройти процедуру 
інактивації.



Субстанції тваринного походження, які викорис-
товують у виробництві вакцин для застосування у 
ветеринарній медицині, мають відповідати вимо-
гам, наведеним в статті (5.2.5 ). Інші субстанції, які 
використовують під час виробництва вакцин для 
застосування у ветеринарній медицині, мають від-
повідати вимогам Фармакопеї (якщо є відповідні 
підхожі монографії) та мають бути виготовлені в 

умовах, що виключають забруднення (контаміна-
цію) вакцин.

2-1-1. Системи для культивування. Культури клітин, 
які використовують у виробництві вакцин для за-
стосування у ветеринарній медицині, мають відпо-
відати вимогам, наведеним у статті (5.2.4 ).

Якщо монографія посилається на стада курей, віль-
ні від патогенної мікрофлори (ВПФ, SPF), ці ста-
да мають відповідати вимогам, наведеним у стат-
ті (5.2.2 ).

Для виробництва інактивованих вакцин, коли вак-
цинні мікроорганізми вирощені в курячих емб-
ріонах, такі ембріони одержують або з ВПФ-стада 
(5.2.2 ), або із благополучних неСПФ-стад (5.2.13). 
Може бути необхідним підтвердження ефективності 
процесів інактивації певних потенційних забрудню-
вачів (контамінантів). Для виробництва головної 
посівної серії та для всіх пасажів мікроорганізму до 
і включаючи робочу посівну серію використовують 
яйця з СПФ-стад (5.2.2 ).

Якщо під час виробництва вакцин для застосування 
у ветеринарній медицині неможливо уникнути ви-
користання тварин або їхніх тканин, ці тварини ма-
ють бути вільні від патогеннної мікрофлори, власти-
вої як вихідним видам, так і тваринам-мішеням, для 
яких рекомендується застосування даної вакцини.

2-1-2. Живильні середовища, які використовують для 
культивування посівної культури та у виробництві. 
Живильні середовища, які використовують для 
приготування посівної культури та у виробництві, 
готують відповідно до стандартних рецептів. Склад 
живильних середовищ описують у процесах вироб-
ництва. Необхідно реєструвати якісний та кількіс-
ний склад усіх використовуваних середовищ. Якщо 
середовище або інгредієнти заявлені як патентовані, 
це зазначається і наводиться відповідний їх опис. 
Якщо інгредієнти тваринного походження, зазна-
чають вид вихідного матеріалу, країну-виробника, і 
вони мають відповідати вимогам, наведеним у статті 
(5.2.5). Документують процеси приготування вико-
ристовуваного живильного середовища, включаючи 
метод стерилізації.

Зазвичай вводиться обмеження на використання 
антибіотиків у процесах виробництва рідин для 
культур клітин та інших живильних середовищ, 
інокулятів яєць і матеріалів, які зібрані з тканин 
та курячих ембріонів.

2-1-3. Посівні серії

2-1-3-1. Бактеріальні посівні серії

2.1.3.1.1. Загальні вимоги. Зазначають рід і вид (та 
різновиди, де доречно) бактерій, які використовують 
для вакцин. Бактерії, які використовують у виробни-
цтві, де це можливо, вирощують у системах посівних 
серій. Кожну головну посівну серію випробовують, 
як наведено нижче. Записують походження, дату 
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виділення, історію пасажів (включаючи методи очи-
щення та характеристики), умови зберігання кожної 
окремої головної посівної серії. Кожній серії нада-
ється специфічний код для ідентифікації. 

2.1.3.1.2. Розмноження. Встановлюють мінімальну 
та максимальну кількість пересівань кожної головної 
посівної серії перед стадією виробництва. Докумен-
тують методи, які використовують для приготування 
посівних культур, суспензій для висівання, техніку 
інокуляції, титр або концентрацію інокуляту та жи-
вильні середовища. Необхідно продемонструвати, 
що характеристики посівного матеріалу (напри-
клад, дисоціація або антигенність) не змінюються 
з кожним пасажем. Документують умови, в яких 
зберігають кожну посівну серію. 

2.1.3.1.3. Ідентичність і чистота. Необхідно проде-
монструвати, що кожна посівна серія містить лише 
ті види та штами бактерій, які зазначені. Записують 
короткий опис методу ідентифікації кожного штаму 
за біохімічними, серологічними та морфологічними 
показниками та відмінності, наскільки це можливо, 
від споріднених штамів, а також методи визначення 
чистоти штаму. Якщо головна посівна серія містить 
будь-які живі мікроорганізми, що відрізняються від 
зазначених видів і штамів, вона не може бути ви-
користана у виробництві вакцин.

2.1.3.2. Вірусні посівні серії

2.1.3.2.1. Загальні вимоги. Віруси, які використову-
ють у виробництві, вирощують у системі посівних 
серій. Кожна головна посівна серія випробовується, 
як наведено нижче. Записують походження, дату 
виділення, історію пасажів (включаючи методи 
очищення та характеристики), умови зберігання 
кожної окремої головної посівної серії. Кожній се-
рії надається специфічний код для ідентифікації. 
Зазвичай у виробництві вакцин використовують 
головну посівну серію вірусу, що пройшла не біль-
ше 5 пасажів. У випробуваннях на головну посівну 
серію, наведених нижче, можуть бути використані 
мікроорганізми, що зазвичай пройшли не більше 
5 пасажів на момент початку випробування, якщо 
немає інших зазначень.

Якщо головна посівна серія утримувалась у пер-
манентно інфікованій головній посівній культурі 
клітин, у відповідному об’ємі вірусу із зруйнованих 
клітин головної посівної серії проводять такі випро-
бування. Якщо для валідації придатності головної 
посівної культури клітин на зруйнованих клітинах 
були проведені відповідні випробування, їх можна 
не повторювати.

2.1.3.2.2. Розмноження. Розмноження головної по-
сівної серії та всі подальші пасажі проводять у клі-
тинах, курячих ембріонах або тваринах, придатність 
яких для виробництва вакцин була встановлена 
(див. вище), використовуючи, де це застосовується, 
субстанції тваринного походження, що витримують 
вимоги, наведені в статті (5.2.5 ).

2.1.3.2.3. Ідентифікація. Необхідно використовувати 
придатний метод для ідентифікації вакцинного шта-
му, що дозволяє максимально вірогідно відрізнити 
його від споріднених штамів.

2.1.3.2.4. Бактерії та гриби. Головна посівна серія 
має відповідати вимогам випробування на стериль-
ність (2.6.1 ).

2.1.3.2.5. Мікоплазми (2.6.7 ). Головна посівна се-
рія має відповідати вимогам випробування на від-
сутність мікоплазм (метод культивування та метод 
індикаторної культури клітин). 

2.1.3.2.6. Відсутність сторонніх вірусів. Зазвичай мо-
нографії містять вимоги щодо відсутності сторонніх 
вірусів, в іншому випадку застосовуються вимоги, 
наведені нижче.

Препарати моноклональних або поліклональних 
антитіл із високим рівнем вмісту нейтралізуючих 
антитіл до вірусу посівної серії виготовляють на се-
рійній основі, використовуючи антиген, не одер-
жаний з жодного рівня пасажу культури вірусу, з 
якої одержують головний посівний вірус. Кожну 
серію сироватки витримують за температури 56 °С 
протягом 30 хв для інактивації комплементу. Для 
кожної серії необхідно продемонструвати, що во-
на вільна від антитіл до потенційних забруднень 
посівного вірусу та від будь-яких неспецифічних 
інгібіторів вірусів, що впливають на їх здатність ін-
фікувати та розмножуватися всередині клітин (або 
яєць, де застосовується). Якщо така сироватка не 
може бути одержана, використовують інші методи 
для видалення або нейтралізації конкретних посів-
них вірусів.

Якщо вірус посівної серії заважає проведенню ви-
пробування та впливає на чутливість випробування 
на сторонні віруси, пробу головної посівної серії 
обробляють мінімальною кількістю моноклональ-
них або поліклональних антитіл для максимально 
можливої нейтралізації або видалення вакцинного 
вірусу. Вміст вірусу в кінцевій вірусно сироватковій 
суміші має становити, якщо можливо, не менше 
10 доз вакцинного вірусу на 0.1 мл для вакцин, 
призначених птиці, і 1 мл для інших вакцин. Для 
вакцин, призначених птиці, випробування, які 
необхідно провести на посівних серіях, наведені в 
статті (2.6.24 ). Якщо вакцина для ссавців, посівну 
серію або суміш посівної серії та імуносироватки 
випробовують на наявність сторонніх агентів таким 
чином.

Суміш інокулюють у культуру необхідних видів 
клітин, площа яких не менша 70 см2. Культури мо-
жуть бути інокульовані на будь-якій придатній стадії 
росту з виповненням моношару більш як на 70 %. 
Не менше одного моношару необхідно зберегти як 
контроль. Культури необхідно перевіряти щодня 
протягом тижня. У кінці цього періоду культури три-
чі заморожують-розморожують, центрифугують для 
видалення залишків клітин і повторно інокулюють 
у той самий вид клітин, як було продемонстровано 
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вище. Процедуру повторюють двічі. У кінцевому 
пасажі у відповідних флаконах має утворюватися 
достатньо клітин для проведення наведених нижче 
випробувань. 

Цитопатичні та гемадсорбуючі агенти випробову-
ються методами, описаними у відповідних розділах 
випробувань культур клітин (5.2.4 ); використовують 
такі методики, як імунофлуоресценція, що їх за-
стосовують для виявлення специфічних забруднень 
(контамінантів) у культурі клітин. Головну посівну 
серію інокулюють у:
— первинні клітини від видів походження вірусу;
— клітини, чутливі до вірусів, патогенних для дано-

го виду та для яких призначена вакцина;
— клітини, чутливі до пестивірусів.

Якщо продемонстровано, що головна посівна серія 
містить будь-які інші живі організми, відмінні від 
зазначених видів вірусів і штамів, або сторонні ві-
русні антигени, вона не може бути використана для 
виробництва вакцин.

2-2. ВИБІР СКЛАДУ ВАКЦИН ТА ВИБІР 
ВАКЦИННОГО ШТАМУ

При виборі складу та вакцинного штаму важливи-
ми аспектами оцінки є безпечність, ефективність і 
стабільність. 

 2-2-1. Випробування щодо безпечності та 
ефективності. Загальні вимоги з визначення без-
печності та ефективності наведені в статтях (5.2.6 ) 
і (5.2.7 ). Ці вимоги можуть бути уточнені або допо-
внені вимогами індивідуальних монографій. 

2-2-1-1. Активність та імуногенність. Випро-
бування розділів «Активність» та «Імуногенність» у 
монографіях мають дві мети:
— розділ «Активність» добре контрольованим ви-

пробуванням в експериментальних умовах вста-
новлює мінімум прийнятної імунізуючої здатності 
всіх випробовуваних вакцин, який має гарантува-
тися впродовж усього терміну придатності; 

— добре контрольовані експериментальні випро-
бування зазвичай є частиною повного підтвер-
дження ефективності вакцин (див. статтю 5.2.7); 
випробування розділу «Імуногенність» (зазвичай 
використовується перехресне посилання на роз-
діл «Активність») застосовується як частина цих 
випробувань.

2-2-1-2. Інформація для проведення випробувань що-
до безпечності та ефективності. Під час розробки 
вакцин має бути продемонстрована безпечність та 
імуногенність для кожного рекомендованого методу 
та шляху введення. Нижче наведений неповний 
перелік шляхів введення:
— внутрішньом’язовий,
— підшкірний, 
— внутрішньовенний,
— окулярний,
— оральний,

— назальний,
— інтраплантарний (проколюванням подушечки 

стопи),
— у перетинки крил,
— внутрішньошкірний,
— внутрішньочеревний,
— in ovo.

Нижче наведений неповний перелік методів за-
стосування:
— ін’єкція,
— випоювання з водою,
— спрей, 
— очні краплі,
— скарифікація,
— імплантація,
— занурення.

У монографіях може бути зазначено, що дане ви-
пробування необхідно проводити для кожної катего-
рії видів тварин-мішеней, для яких рекомендовано 
або рекомендуватиметься застосування лікарського 
засобу. Нижче наведений неповний перелік катего-
рій, які необхідно брати до уваги.
— Ссавці:
— вагітні/невагітні тварини;
— тварини племінного поголів’я / тварини на від-

годівлі;
— мінімальний вік або розмір тварин, для яких ре-

комендована вакцинація. 
— Види птиці:
— птиця, спеціально вирощена для виробництва 

яєць / птиця, спеціально вирощена для вироб-
ництва м’яса;

— птиця до моменту відкладання яєць / птиця після 
завершення відкладання яєць.

— Риба:
— маточний косяк риби / риба, спеціально вироще-

на для виробництва харчових продуктів.

2.2.2. Антимікробні консерванти. Антимікробні 
консерванти використовують для запобігання псу-
ванню або несприятливим ефектам унаслідок мікро-
бного забруднення вакцин, якщо передбачається 
їх застосування не пізніше 10 год після першого 
розкриття контейнера. Антимікробні консерванти 
не вводять у ліофілізовані лікарські засоби, але в 
обґрунтованих випадках з урахуванням максималь-
ного рекомендованого періоду їх застосування після 
відновлення вони можуть бути введені в розчинники 
багатодозових ліофілізованих лікарських засобів. 
Зазвичай антимікробні консерванти не додають до 
однодозових рідких лікарських засобів, але допус-
кається їх введення, якщо, наприклад, той самий 
препарат випускають як в однодозових, так і в бага-
тодозових контейнерах та препарат застосовується 
для видів тварин, які не будуть використовуватися 
у виробництві харчових продуктів. Для багатодо-
зових рідких лікарських засобів необхідно вивчити 
ефективність антимікробних консервантів з ураху-
ванням можливого забруднення (контамінації) під 
час використання та максимального рекомендова-
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ного терміну зберігання препарату після розкриття 
контейнера.

Під час розробки вакцин уповноваженому органу 
мають бути надані дані, що підтверджують ефек-
тивність вибраного антимікробного консерванта 
впродовж всього терміну придатності препарату.

Ефективність антимікробного консерванта оціню-
ють, як зазначено в статті (5.1.3 ), і додатково випро-
бовують зразки через придатні інтервали впродовж 
рекомендованого терміну придатності. Якщо не 
можуть бути виконані вимоги ані критерію А, ані 
критерію В, в обґрунтованих випадках до вакцин 
для застосування у ветеринарній медицині можна 
застосовувати такі критерії: кількість бактерій не 
має збільшуватися через 24 год і до 7 діб; через 14 діб 
логарифм зниження кількості бактерій має стано-
вити не менше 3; через 28 діб кількість бактерій не 
має збільшуватися; кількість грибів не має збільшу-
ватися через 14 і 28 діб.

Зазвичай не допускається використання антибіоти-
ків як антимікробних консервантів. 

2-2-3. Стабільність. Доказ стабільності препара-
ту необхідний для обґрунтування рекомендованого 
терміну придатності. Доказами слугують результа-
ти визначення титру вірусу, кількості бактерій або 
випробувань активності, які періодично проводять 
протягом усього терміну придатності та періоду до 
3 місяців після закінчення терміну придатності з 
використанням не менше 3 репрезентативних послі-
довних серій вакцин, які тримають у рекомендова-
них умовах зберігання, а також результати випробу-
вань із вмісту вологи (для ліофілізованих лікарських 
засобів), фізичні випробування на ад’юванти, хіміч-
ні випробування на такі речовини, як компоненти 
ад’юванту, консерванти та рН, де доречно.

Проводять випробування щодо стабільності розве-
дених вакцин, використовуючи вакцину, відновлену 
відповідно до інструкції із застосування препарату,  
де це застосовується.

Варіації у результатах, отриманих у випробуваннях 
на стабільність, беруть до уваги під час визначен-
ня відповідної форми та специфікацій випуску для 
гарантії якості в межах заявлених термінів придат-
ності.

2-2-4. Розробка складу. У процесі випробувань із роз-
робки встановлюють мінімальний вміст антигенів, 
титр вірусу або кількість бактерій, прийнятні з точки 
зору ефективності (тобто дають задовільний резуль-
тат у випробуванні на визначення активності та в 
інших випробуваннях з ефективності). Виходячи з 
цих мінімальних значень і результатів випробувань  
зі стабільності, встановлюють специфікації для ви-
пуску лікарських форм з антигенами та, якщо це 
застосовується, з ад’ювантами.

У процесі розробки встановлюють максимальний 
вміст антигенів, титр вірусу або кількість бактерій, 
прийнятні з погляду безпеки.

Для живих вакцин це також використовується як 
максимально прийнятний титр для кожної серії вак-
цини під час випуску.

2-3. ВИРОБНИЦТВО ВАКЦИН

Методи виробництва, які відрізняються залежно від 
типу вакцин, призначені зберегти цілісність та іму-
ногенність антигена, забезпечити відсутність сто-
ронніх забруднювачів (контамінантів) і гарантувати 
виробництво серій вакцин відповідної якості.

Для кожного індивідуального лікарського засобу 
встановлюють відповідні внутрішньовиробничі 
контролі та контроль кінцевої вакцини для пере-
вірки процесів виробництва та якості лікарського 
засобу від серії до серії. Результати мають бути в 
межах, встановлених для конкретного лікарського 
засобу.

2-3-1. Розмноження та збір бактеріальних і вірусних ан-
тигенів. Кожен штам полівалентної вакцини куль-
тивують і збирають окремо.

Робочий посівний матеріал розмножують у при-
датних живильних середовищах/субстратах для ви-
робництва. Умови стадій розмноження описують і 
контролюють реєстрацією відповідних параметрів, 
наприклад температури, рН, тривалості стадії, ка-
ламутності та насичення киснем. Результати мають 
бути в межах, встановлених для конкретного про-
дукту (лікарського засобу).

У процесі виробництва, де це можливо, придатними 
методами контролюють швидкість росту, показники 
реєструють, та вони мають бути в межах, встановле-
них для конкретного продукту (лікарського засобу). 
Антиген далі може бути інактивований, і/або очи-
щений, і/або концентрований.

2-3-2. Інактивація. Інактивовані вакцини — це вак-
цини, піддані валідованим процесам інактивації. 
Випробування кінетики інактивації, наведене ниж-
че, проводиться одноразово для даного виробничого 
процесу. Решта вимог цього розділу застосовна для 
кожного виробничого циклу. Під час проведення 
випробування з інактивації важливо врахувати мож-
ливість того, що в умовах виробництва мікроорга-
нізми можуть бути фізично захищені від інактиву-
ючої речовини.

2-3-2-1. Кінетика інактивації. Необхідно проде-
монструвати, що в умовах виробництва інактивую-
чий агент і процедури здатні інактивувати вакцинні 
мікроорганізми. Мають бути одержані відповідні 
дані з кінетики інактивації. Зазвичай час, необхід-
ний для інактивації, не повинен перевищувати 67 % 
тривалості процесу інактивації.
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Виходячи з даних кінетики інактивації встановлю-
ють максимальний титр мікроорганізмів вакцин, які 
можуть бути інактивовані обраним методом.

2-3-2-2. Залишкові кількості інактивантів. Необ-
хідно провести відповідні випробування, які про-
демонструють, що інактиванти видалені або їх вміст 
знижений до прийнятних меж.

Якщо як інактивант використовують азиридинову 
сполуку, вище зазначеного можна досягти нейтра-
лізацією інактиванта тіосульфатом і демонстрацією 
залишкового тіосульфату в інактивованому зборі 
після закінчення процесів інактивації.

Якщо як інактивуючий агент використовують 
формальдегід, проводять випробування на вміст 
вільного формальдегіду, як зазначено в розділі 3 
«Випробування серії».



2-3-2-3. Залишкові кількості живих вірусів/бак-
терій та/або випробування на детоксикацію. Після 
закінчення процесів інактивації та/або детокси-
кації негайно проводять випробування на повноту 
інактивації та/або детоксикації і, де застосовується, 
проводять нейтралізацію та/або видалення інакти-
вуючих та/або детоксикуючих агентів. Валідація ви-
пробування на залишкові кількості живих вірусів/
бактерій або випробування на детоксикацію має бу-
ти сфокусована на визначенні рівня живих вірусів/
бактерій або токсинів.

2-3-2-3-1. Бактеріальні вакцини. Вибране випро-
бування має бути підхожим для використовуваних 
бактеріальних вакцин і має складатися з не менш 
ніж 2 пасажів у виробничому живильному серед-
овищі, або, якщо у виробництві було використане 
густе живильне середовище, у придатному рідкому 
живильному середовищі, або живильному середови-
щі, наведеному в монографії. Лікарський засіб від-
повідає вимогам випробування, якщо не виявлено 
наявності будь-яких живих мікроорганізмів.

2-3-2-3-2. Бактеріальні анатоксини. Вибране ви-
пробування має бути підхожим для даного токсину/
токсинів і має бути найбільш чутливим з доступних 
випробувань.

2-3-2-3-3. Вірусні вакцини. Вибране випробу-
вання має бути підхожим для використовуваних 
вірусних вакцин і має складатися з не менш ніж 
2 пасажів у клітинах, курячих ембріонах або, якщо 
немає інших підхожих чутливих доступних методів, 
на тваринах. Кількість зразків клітин, ембріонів або 
тварин має бути достатньою для забезпечення від-
повідної чутливості випробування. Для випробувань 
у культурі клітин 1.0 мл інактивованого клітинного 
збору інокулюють у моношар клітинної культури, 
площа якого не менше 150 см2. Лікарський засіб від-
повідає вимогам випробування, якщо не виявлено 
доказів наявності будь-якого живого вірусу або ін-
ших мікроорганізмів.

2-3-3. Кінцева нерозфасована вакцина та кінцева се-
рія. Кінцеву нерозфасовану вакцину одержують, 
об’єднуючи одну або більше серій антигенів, що від-
повідають усім відповідним вимогам, з будь-якими 
допоміжними речовинами, такими як ад’юванти, 
стабілізатори, антимікробні консерванти та розрі-
джувачі (розчинники).

Змішування вакцин проводять відповідно до вста-
новленого/визначеного складу.

Якщо не зазначено інше в індивідуальній моногра-
фії або не обґрунтувано та не дозволено інше, кінце-
ву серію вакцини для масового продажу асептично 
розподіляють (з ліофілізацією або без ліофілізації) у 
стерильні контейнери, що захищені від несанкціо-
нованого доступу (з контролем першого розкриття), 
які закупорюють таким чином, щоб виключити за-
бруднення. Це і є кінцевою серією.

2-4. ВИПРОБУВАННЯ В ПРОЦЕСІ 
ВИРОБНИЦТВА

2-4-1. Вміст антигена. Коли це можливо, склад вак-
цини має базуватись на вмісті антигена, який ви-
значають у зборі перед або після інактивації та/або 
наступних процесів обробки, якщо це застосову-
ється.

2-4-2. Випробування активності серії. Для більшості 
вакцин випробування, наведені у розділі «Актив-
ність» або «Імуногенність», не придатні для про-
ведення рутинних випробувань серій.

Якщо випробування, наведене у розділі «Актив-
ність», не використовується для рутинних випро-
бувань, то під час розробки визначається придат-
не випробування для визначення активності серії 
вакцини.

Метою випробування активності серії є гаранту-
вання того, що кожна серія вакцини (під час випро-
бування) відповідає вимогам випробування, зазна-
ченим в розділах «Активність» та «Імуногенність». 
Таким чином, критерії прийнятності для випробу-
вання на визначення активності серії встановлюють 
у кореляції з результатами випробувань розділу «Ак-
тивність». Якщо випробування на активність серії 
наведене в монографії, то це пропонується як при-
клад випробування, яке може вважатися придатним 
після встановлення кореляції із випробуванням ак-
тивності; можуть бути використані й інші моделі.

Для живих вакцин як випробування на активність 
серії, зазвичай, доцільно визначати титр вірусів або 
кількість бактерій.

Для інактивованих вакцин рекомендується розробка 
методів in vitro, за умови що:
— ключові внутрішньовиробничі параметри визна-

чаються та контролюються;
— проводяться внутрішньовиробничі контрольні 

випробування (включаючи кількісне визначення 
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антигена після інактивації та/або концентруван-
ня, якщо застосовується) та цільові випробування 
складу кінцевої вакцини.

Вміст антигена. Кількість підхожого антигена в од-
ній дозі, яку визначають придатним методом, не має 
бути значно нижче кількості, отриманої у серії вак-
цини, що продемонструвала задовільні результати 
випробування, наведеного в розділі «Активність». 

Ад’юванти. Якщо проводять випробування на вміст 
антигенів та якщо в складі є ад’ювант, придатними 
хімічними методами контролюють його ідентич-
ність і проводять випробування, наведене в розділі 3 
«Випробування серії». Кількість та якість ад’юванту 
не мають бути значно нижче, отриманих у серії вак-
цини, що продемонструвала задовільні результати 
випробування, наведеного в розділі «Активність».

2-5. ВНУТРІШНЬОВИРОБНИЧА 
СТАБІЛЬНІСТЬ

У ході виробництва вакцин на різних стадіях одер-
жують проміжні продукти, які часто зберігають 
протягом тривалого часу. Для них за результата-
ми випробувань стабільності встановлюють пері-
од прийнятної придатності у визначених умовах 
зберігання.



3. ВИПРОБУВАННЯ СЕРІЇ

В індивідуальних монографіях також зазначені 
випробування, які необхідно проводити для кожної 
окремої вакцини.

Певні випробування частіше проводять на кінцевій 
нерозфасованій вакцині, ніж на серії/серіях, при-
готованих з неї; це випробування на антимікробні 
консерванти, вільний формальдегід і визначення 
активності інактивованих вакцин.

В особливих випадках (наприклад, значні зміни в 
процесах виробництва, звіти польових випробувань 
щодо спостереження побічних ефектів чи усклад-
нень або звіти з контролю кінцевих серій щодо не-
відповідності результатів даним, наданим під час 
реєстрації) можуть бути необхідні інші випробуван-
ня, включаючи випробування на тваринах на ad hoc 
(спеціальній) основі. Їх проводять з відома або на 
вимогу уповноваженого органу. Для випробування 
щодо безпечності використовують одне із випро-
бувань, які наведені у статті (5.2.6 ).

Тільки серії, що відповідають вимогам кожного 
випробування, наведеного нижче, доповнені або 
вдосконалені вимогами у відповідних індивідуаль-
них монографіях, можуть бути випущені для за-
стосування. 

Випробування на тваринах. Згідно з Європейською 
конвенцією щодо захисту хребетних тварин, що ви-
користовуються з експериментальною та іншою на-

уковою метою, випробування мають бути проведені 
таким чином, щоб використовувати якомога менше 
тварин, завдавати їм найменшого болю, страждан-
ня, стресу або найменш тривалої шкоди. Виходячи з 
наведеного вище визначають критерії оцінки випро-
бувань, включених в індивідуальні монографії. На-
приклад, якщо тварина виявляє позитивну реакцію, 
інфікована тощо і спостерігаються типові клінічні 
ознаки, тоді, як тільки одержано достатньо свід-
чень про позитивність результатів, випробовувану 
тварину або піддають гуманній евтаназії, або відпо-
відним чином лікують, щоб уникнути непотрібних 
страждань. Відповідно до статті «Загальні зауважен-
ня» можуть бути використані альтернативні методи 
випробування, що дозволяють продемонструвати 
відповідність вимогам монографії; використання 
подібних випробувань особливо заохочується, як-
що воно веде до виключення або скорочення ви-
користання тварин або зменшує їхні страждання. 
Рекомендації щодо заміни методів in vivo методами 
in vitro у випадках, коли пряме порівняння між со-
бою неможливе, можна знайти у загальній статті 
(5.2.14).

Відповідно до статті «Загальні зауваження», необ-
хідні випробування, що визначають відповідність 
якості вимогам монографії Фармакопеї, можуть 
бути переглянуті з урахуванням даних про належну 
систему управління якістю, досягнень науки, ро-
зуміння виробничих процесів і контролю якості. В 
індивідуальному порядку за згодою уповноваженого 
органу вибір і необхідність проведення певних ви-
пробувань кінцевої серії можуть бути переглянуті, 
в разі якщо внутрішньовиробничі випробування 
дають рівні гарантії відповідності серії вимогам або 
якщо проведені альтернативні фармакопейним ме-
тодам інші валідовані випробування.

Усі курячі ембріони, курчата і курячі культури 
клітин, які використовують для випробувань з 
контролю якості, мають бути отримані з ВПФ-стад 
(5.2.2).

3-1. Ідентифікація. Антигени ідентифікують при-
датними методами, такими як ампліфікація нукле-
їнових кислот (2.6.21). Для інактивованих вакцин 
випробування ідентифікації може бути поєднане з 
випробуванням на активність серії.

3-2. Фізичні випробування. Для вакцини з масля-
ним ад’ювантом придатним методом проводять ви-
пробування на в’язкість, значення якої має бути у 
межах, встановлених для конкретного лікарського 
засобу. Необхідно продемонструвати стабільність 
емульсії.

3-3. Хімічні випробування. Проводяться випробу-
вання з визначення концентрації підхожих речовин, 
таких як алюміній та консерванти. Необхідно під-
твердити, що їх вміст знаходиться у встановлених 
для конкретного лікарського засобу межах. 
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3-4. рН. Вимірюють значення рН для рідких пре-
паратів і розчинників, якщо це можливо, та демон-
струють їх відповідність встановленим для конкрет-
ного лікарського засобу межам.

3-5. Вода. Перевіряють процес ліофілізації, де за-
стосовується, шляхом визначення вмісту води та 
демонструють, що вміст відповідає встановленим 
для конкретного лікарського засобу межам.

3-6. Вільний формальдегід (2.4.18 ; використову-
ють метод В, якщо був використаний натрію метабі-
сульфіт для нейтралізації надлишку формальдегіду). 
Якщо під час виробництва вакцин був використаний 
формальдегід, його вміст має бути не більше 0.5 г/л, 
якщо немає доказів безпечності більших концен-
трацій.

3-7. Фенол (2.5.15 ). Якщо під час виробництва 
вакцин був використаний фенол, його вміст має 
бути не більше 5 г/л.

3-8. Бактерії та гриби. Вакцина має відповідати ви-
могам випробування на стерильність (2.6.1 ). Якщо 
об’єм рідини в контейнері більше 100 мл, де це мож-
ливо, використовують метод мембранної фільтрації. 
Там, де застосування методу мембранної фільтрації 
неможливе, можна використовувати метод прямого 
висівання. Якщо об’єм рідини в кожному контей-
нері щонайменше 20 мл, мінімальний об’єм, який 
буде використовуватись для кожного живильного 
середовища, становить 10 % від вмісту контейнера 
або 5 мл, залежно від того, що менше. Підхожа кіль-
кість зразків для випробування (2.6.1 ) становить 1 % 
від серії, що має бути не менше 4 і не більше 10.

Для живих вакцин, отриманих із штамів бактерій та 
грибів, демонструють відсутність штамів мікроорга-
нізмів, які не були використані під час виробництва 
вакцини, за допомогою придатних методів, напри-
клад мікроскопічного дослідження та висівання в 
придатні живильні середовища.

Для заморожених або ліофілізованих живих вірусних 
вакцин для птиці, виготовлених у курячих ембріо-
нах, для виключно непарентерального застосування 
вимоги зі стерильності зазвичай замінюють вимогою 
відсутності патогенних мікроорганізмів, при чому 
допускається наявність не більше 1 непатогенного 
мікроорганізму на дозу. 

3-9. Сторонні агенти. Живі вірусні вакцини для 
птиці мають відповідають вимогам випробування на 
сторонні агенти в кінцевій серії вакцини (2.6.25 ).

Підхожим методом проводять випробування на 
сторонні віруси в живих вірусних вакцинах для 
ссавців.

У разі сумнівів випробування, призначені для по-
сівної серії культур для живих вакцин, можуть засто-
совуватися і для кінцевої вакцини. Якщо під час цих 

випробувань виявляють сторонні агенти, вакцина 
не відповідає вимогам монографії. 

3-10. Повнота інактивації вірусів/бактерій та/або 
випробування на детоксикацію. Для інактивованих 
вакцин та бактеріальних анатоксинів проводять 
випробування, наведене в розділі 2-3-2-3. Якщо 
допоміжні речовини можуть впливати на випро-
бування з інактивації та/або детоксикації, випро-
бування інактивації та/або детоксикації проводять 
під час виготовлення кінцевої нерозфасованої серії 
після того, як об’єднують різні серії антигенів, але 
ще не додані допоміжні речовини. У такому разі ви-
пробування на повноту інактивації або детоксикації 
може бути пропущене для кінцевої нерозфасованої 
серії та самої кінцевої серії.

Випробування на повноту інактивації вірусів/бак-
терій може бути пропущене під час випуску серії, 
якщо:

1) у кожному зборі перед інактивацією визначений 
титр і отриманий результат не перевищує макси-
мального титру, встановленого на підставі дослі-
джень кінетики інактивації;

2) підтверджена придатна чутливість випробування 
на повноту інактивації вірусів/бактерій;

3) проведене випробування та отримані задовільні 
результати на повноту інактивації вірусів/бактерій 
у кожному зборі.

Якщо є ризик реверсії токсичності, для демонстрації 
її відсутності випробування на детоксикацію про-
водять на останній стадії процесу виробництва, на 
якій чутливість випробування достатня (наприклад, 
коли різні серії антигенів об’єднані, але ще не додані 
допоміжні речовини). Важливо продемонструвати 
відсутність реверсії токсичності.

3-11. Мікоплазми (2.6.7 ). Живі вірусні вакцини 
мають відповідати вимогам випробування на від-
сутність мікоплазм (метод культивування).

3-12. Активність. Вакцина має відповідати вимогам 
випробувань, зазначених у розділі «Імуногенність» 
(розділ 2-2-1-1), у разі застосування рекомендо-
ваним методом та шляхом введення.

4. ЗБЕРІГАННЯ

Зберігають у захищеному від світла місці за темпе-
ратури (5 ± 3) °С, якщо не зазначено інше. Не до-
пускається заморожування рідких вакцин, якщо не 
зазначено інше. 

Термін придатності. Якщо не зазначено інше, дату 
закінчення терміну придатності розраховують з мо-
менту визначення титру вірусів або кількості бакте-
рій (для живих вакцин) або від початку проведення 
випробування на активність (для інших вакцин). Для 
комбінованих вакцин термін придатності встанов-
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люють за тим з компонентів, у якого термін придат-
ності закінчується раніше, ніж у інших компонентів. 
Для вакцин, які зберігаються виробником вакци-
ни за більш низької температури, ніж зазначено на 
етикетці, має бути продемонстрована стабільність 
протягом усього терміну зберігання у відповідному 
випробуванні стабільності. Дата закінчення терміну 
зберігання в цьому випадку відраховується, почи-
наючи з моменту, коли вакцину почали зберігати в 
умовах, рекомендованих на етикетці.

Термін придатності застосовується до вакцин, що 
зберігаються в запропонованих умовах.

5. МАРКУВАННЯ

На етикетці зазначають:
— препарат призначений для застосування у вете-

ринарній медицині;
— об’єм лікарського засобу та кількість доз в кон-

тейнері;
— шляхи введення;
— тип або типи використовуваних бактерій (і, якщо 

можливо, антигенних компонентів) або вірусів; 
для живих вакцин мінімальну та максимальну 
кількість живих бактерій або мінімальний та мак-
симальний титр вірусів;

— для інактивованих вакцин мінімальну активність 
у МО, де застосовується;

— назву будь-яких антимікробних консервантів 
або інших доданих до вакцини речовин, де засто-
совується;

— назву будь-яких речовин, які можуть бути при-
чиною побічної дії;

— для ліофілізованих вакцин:
— назву або склад і об’єм рідини, що додається для 

відновлення;
— термін придатності лікарського засобу після 

відновлення;
— для вакцин, до складу яких входить масляний 

ад’ювант, необхідно зазначити, що у разі випад-
кового введення людині їй має бути надана тер-
мінова медична допомога;

— вид тварин, для яких призначена вакцина;
— показання до застосування вакцини;
— вказівки щодо застосування;
— будь-які протипоказання щодо застосування лі-

карського засобу, включаючи будь-які необхідні 
застереження у разі передозування;

— дози, що рекомендуються для різних видів тва-
рин.


