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ІМУНОСИРОВАТКИ 
ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ 

У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ

Immunosera ad usum veterinarium

Immunosera for veterInary use

ВИЗНАЧЕННЯ

Імуносироватки для застосування у ветеринарній 
медицині — препарати, що містять імуноглобулі-
ни, очищені імуноглобуліни або фрагменти імуно-
глобулінів, одержані з сироватки або плазми іму-
нізованих тварин. Вони можуть бути препаратами 
нативних поліклональних антитіл або очищеними 
препаратами.

Імуноглобуліни або фрагменти імуноглобулінів 
здатні специфічно нейтралізувати антигени, які 
використовують для імунізації. До антигенів нале-
жать мікробні або інші токсини, антигени бактерій 
або вірусів, отрути змій та гормони. Ці препарати 
призначені для парентерального введення для за-
безпечення пасивного імунітету.

ВИРОБНИЦТВО

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Імуносироватки одержують з сироватки або плазми 
здорових тварин, імунізованих застосуванням одно-
го або декількох придатних антигенів.

Необхідно підтвердити, що спосіб виробництва 
гарантує стабільний вихід серії імуносироваток з 
прийнятною безпечністю (5.2.6 ) та ефективністю 
(5.2.7 ). 

ТВАРИНИ-ДОНОРИ

Тварин, яких використовують, утримують виключ-
но для виробництва імуносироватки. Їх утримують, 
на скільки це можливо, в умовах, максимально за-
хищених від захворювань. Тварин-донорів та всіх 
інших тварин, що контактують з ними, перевіряють 
на предмет відсутності певного переліку інфекцій-
них агентів і з певною періодичністю обстежують. 
Перелік випробовуваних інфекцій включає не лише 
ті інфекції, які характерні для тварин-донорів, але 
й інфекції, які стосуються виду тварин мішеней-
реципієнтів, для яких виготовляється лікарський 
засіб. Якщо не підтверджена відсутність характерних 
патогенних агентів у тварин-донорів, необхідно об-
ґрунтувати відсутність цих випробувань і включити 
у процес виробництва валідовані методи інактивації 

або очищення. Корми одержують з контрольованих 
джерел. Якщо тварини-донори — кури, використо-
вують вільні від патогеної мікрофлори стада (5.2.2 ). 
Якщо використовують специфічні види тварин, не-
обхідно ужити заходів, що забезпечують відсутність 
забруднень (контамінації) агентами трансмісивних 
спонгіформних енцефалопатій тварин. 

Наскільки можливо, до стада вводять тварин з ві-
домих джерел та з відомою історією походження 
та розведення. Введення тварин до стада потребує 
певних специфічних процедур, включаючи ка-
рантинні заходи. Під час карантину спостерігають 
і випробовують тварин-донорів, щоб встановити 
відсутність переліку характерних інфекцій. Якщо 
необхідно, залежно від історії походження та розве-
дення або у разі недостатньої інформації про дже-
рело тварин-донорів, в період карантину проводять 
випробування з метою звільнення їх від додаткових 
агентів. 

Необхідно документувати будь-які рутинні або те-
рапевтичні медичні процедури, проведені з твари-
нами в період карантину або після нього.

АНТИГЕН ДЛЯ ІМУНІЗАЦІЇ

Принципи, описані в розділі «Виробництво» за-
гальної монографії «Вакцини для застосування у ве-
теринарній медицині», застосовні для виробництва 
імуногена. Використаний антиген ідентифікують і 
описують. Вихідні матеріали, які використовують у 
виробництві антигена, мають контролюватися для 
зменшення ризику забруднення (контамінації) сто-
ронніми агентами. Антиген може бути змішаний 
з придатним ад'ювантом. Імуноген виготовляють 
серією. Виробництво та випробування серій мають 
гарантувати належну безпечність, відсутність сто-
ронніх агентів і задовільну стійку імунну відповідь 
на кожну партію імуногена. 

ІМУНІЗАЦІЯ

Тварин-донорів імунізують за певною схемою. Для 
кожної тварини записують подробиці щодо дози ан-
тигена для імунізації, шлях та дату введення. Тварин 
утримують під загальним ветеринарним (медичним) 
наглядом та спостерігають за утворенням специфіч-
них антитіл на певних стадіях процесу імунізації.

ЗАБІР  КРОВІ АБО ПЛАЗМИ

Тварин ретельно обстежують перед кожним забо-
ром крові. Тільки здорові тварини можуть бути до-
норами. Забір крові проводять пункцією вени або 
плазмофорезом. У місці пункції виголюють шерсть, 
очищають та дезінфікують шкіру. Зазначають ме-
тод забору й об'єм збору для кожного випадку. За-
бір крові або плазми проводять таким чином, щоб 
забезпечити стерильність лікарського засобу. Якщо 



ДЕРЖАВНА ФАРМАКОПЕЯ УКРАЇНИ 2.32

П
РОЕКТ

сироватку або плазму потрібно зберігати до подаль-
шої обробки, необхідно вжити заходів, що виключа-
ють мікробне забруднення (контамінацію). 

Забір крові або плазми виконують на ділянці, від-
окремленій від місця утримання або розведення 
тварин, а також місця, де проводять подальшу об-
робку імуносироватки. 

Встановлюють чіткі критерії визначення часового 
інтервалу між проведенням імунізації та першим 
забором крові або плазми, а також часових інтерва-
лів проведення подальших заборів і встановлення 
періоду часу, протягом якого можна проводити за-
бори. Ці критерії мають враховувати вплив заборів 
крові на здоров’я та стан тварин, а також вплив на 
відтворюваність серій готових лікарських засобів у 
часі.

Також необхідно врахувати швидкість очищення 
плазми крові від будь-яких залишкових речовин, 
утворених під час імунізації антигеном або під час 
лікування. У разі існування ризику збереження за-
лишкових кількостей хімічних речовин у тексті ети-
кетки на готовий лікарський засіб має бути зазна-
чений період, необхідний для їх видалення. Якщо 
агент для імунізації складається з живих мікроор-
ганізмів, потрібно враховувати час між імунізацією 
та забором крові, необхідний донору для виведення 
імуногена, особливо якщо будь-які залишкові живі 
мікроорганізми можуть бути шкідливими для ре-
ципієнта.

ВИРОБНИЦТВО ГОТОВИХ ЛІКАРСЬКИХ 
ЗАСОБІВ

Декілька окремих зборів плазми або сироват-
ки, зібраних з однієї або більше тварин, можуть 
об’єднуватися в нерозфасовану масу для утворення 
серії нерозфасованого препарату. Кількість зборів, 
які можуть використовуватися для приготування 
нерозфасованого препарату, та його об’єм встанов-
люють заздалегідь. Якщо збори не об’єднують, необ-
хідно дуже ретельно перевірити процеси виробни-
цтва для забезпечення задовільної відтворюваності 
лікарського засобу.

Діючі речовини піддають процесам очищення 
та/або інактивації, які можуть бути виключені, як-
що це обґрунтовано та погоджено з уповноваженим 
органом. Процедури, які використовуються, мають 
бути валідовані, і необхідно підтвердити, що вони 
не впливають негативного на біологічну активність 
лікарського засобу. Валідаційні випробування ма-
ють підтвердити здатність процедур інактивува-
ти або видаляти будь-які потенційні забруднення 
(контамінації), такі як патогени, які можуть пере-
даватися від донора до видів мішеней-реципієнтів, 
та інфекційні агенти, які викликають розповсю-
джені  інфекції тварин-донорів і не можуть бути 
легко видалені.

Для очищених імуносироваток глобуліни, що міс-
тяться в імунній субстанції, можуть бути одержані 
з неочищеної імуносироватки обробкою фермента-
ми та фракційною преципітацією або іншими при-
датними хімічними або фізичними методами.

Антимікробні консерванти. Антимікробні консерван-
ти використовують для запобігання спонтанним 
або побічним ефектам, викликаним мікробним за-
брудненням, які виникають під час використання 
лікарського засобу. Антимікробні консерванти не 
додають до ліофілізованих препаратів, але в обґрун-
тованих випадках, з урахуванням максимального 
рекомендованого терміну їх застосування після від-
новлення, вони можуть бути додані в розчинник 
багатодозових ліофілізованих лікарських засобів. 
Зазвичай антимікробні консерванти не додають в 
однодозові рідкі лікарські засоби, але допускається 
їх введення, якщо, наприклад, той самий препарат 
випускають як в однодозових, так і в багатодозових 
контейнерах і застосовується препарат для непро-
дуктивних видів тварин. Для багатодозових рідких 
лікарських засобів необхідно вивчити ефективність 
антимікробних консервантів з урахуванням мож-
ливого забруднення під час використання та мак-
симального рекомендованого терміну зберігання 
препарату після розкриття контейнера. 

Під час розробки імуносироваток на погодження 
уповноваженому органу необхідно надати дані, що 
підтверджують ефективність обраного консерванта 
протягом усього терміну придатності препарату.

Ефективність антимікробного консерванта оці-
нюється, як наведено в статті (5.1.3); для багато-
дозових контейнерів беруть додаткові зразки для 
контролю впливу антимікробних консервантів 
протягом запропонованого терміну придатності. 
Якщо не можуть бути виконані вимоги ані крите-
рію А, ані критерію В, в обґрунтованих випадках до 
імуносироваток для застосування у ветеринарній 
медицині можна застосовувати такі критерії: кіль-
кість бактерій не має збільшуватися через 24 год 
та 7 діб; через 14 діб логарифм зниження кількос-
ті бактерій має становити не менше 3; через 28 діб 
кількість бактерій не має збільшуватися; кількість 
грибів не має збільшуватися через 14 діб та 28 діб.

Не допускається застосування антибіотиків як ан-
тимікробних консервантів.

Якщо не зазначено інше в індивідуальних моно-
графіях, кінцевий нерозфасований лікарський за-
сіб розливають в асептичних умовах у стерильні, з 
контролем першого розкриття контейнери, заку-
порюють так, щоб запобігти забрудненню (конта-
мінації).

Лікарські засоби можуть бути ліофілізовані.

Випробування в процесі виробництва. У процесі ви-
робництва проводять придатні випробування, на-
приклад на зразках, узятих з окремих зборів, перед 
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об'єднанням і формуванням нерозфасованого лі-
карського засобу.

ВИПРОБУВАННЯ СЕРІЇ

Випробування, необхідні для підтвердження при-
датності серії лікарського засобу, варіюватимуться 
залежно від ряду чинників, включаючи деталі ме-
тодів виробництва. Випробування, що проводяться 
виробником щодо конкретного лікарського засобу, 
мають бути погоджені з уповноваженим органом. 
Якщо лікарський засіб оброблений із використан-
ням валідованих процесів для інактивації сторон-
ніх агентів, випробування на сторонні агенти може 
бути виключене за погодженням з уповноваженим 
органом. Якщо лікарський засіб оброблений із вико-
ристанням валідованих процесів з метою інактивації 
мікоплазм, випробування на відсутність мікоплазм 
може бути виключене за погодження з уповнова-
женим органом. 

Тільки серії, що відповідають усім вимогам, які на-
ведені в розділах «Ідентифікація», «Випробування», 
«Активність» і/або у відповідних індивідуальних 
монографіях, можуть бути випущені для застосу-
вання. Певні випробування можуть бути виключені 
за погодженням з уповноваженим органом, якщо 
внутрішньовиробничий контроль дає належну та 
більш надійну гарантію відповідності серії або як-
що проведені альтернативні випробування, валідо-
вані щодо методів, наведених у Фармакопеї.

Певні випробування, наприклад на антимікробні 
консерванти, сторонні білки та альбумін, вироб-
ники зазвичай можуть проводити для кінцевої не-
розфасованої серії та не проводити у виготовленій 
з неї серії, серіях або субсеріях готового лікарського 
засобу. У деяких випадках, наприклад, коли забори 
проведені у плазмаферезні мішки та кожний фак-
тично є серією, можна випробовувати пул зразків 
за погодженням з уповноваженим органом.

Згідно зі статтею «Загальні зауваження» (розділ 1.1 
«Загальні положення») для відомої імуносироватки 
застосування рутинного випробування безпечності 
може бути виключене уповноваженим органом на 
користь тварин, якщо достатня кількість виробле-
них послідовних серій витримує вимоги даного ви-
пробування, тобто продемонстрована відтворюва-
ність процесів виробництва. Значні зміни процесів 
виробництва можуть вимагати відновлення рутин-
них випробувань для повторного встановлення їх 
відтворюваності. Кількість послідовних серій, не-
обхідних для випробування, залежить від ряду чин-
ників, таких як тип імуносироватки, частота вироб-
ництва серій, досвід виробництва імуносироватки 
та випробування безпечності серії під час розроб-
ки та застосування. Без шкоди рішенню уповно-
важеного органу у світлі наявної інформації щодо 
певних імуносироваток для більшості лікарських 
засобів достатнім є випробування 10 послідовних 

серій. Для лікарських засобів із постійним ризиком 
для безпеки може бути необхідне проведення ви-
пробування на безпечність для кожної серії. 

Випробування на тваринах. Згідно з Європейською 
конвенцією щодо захисту хребетних тварин, що 
використовуються з експериментальною та іншою 
науковою метою, випробування мають бути про-
ведені таким чином, щоб використовувати якомо-
га менше тварин, завдавати їм найменшого болю, 
страждання, стресу або найменш тривалої шкоди. 
Виходячи з наведеного вище визначають критерії 
оцінки випробувань, включених в індивідуальні 
монографії. Наприклад, якщо тварина виявляє по-
зитивну реакцію, інфікована та ін. і спостерігають-
ся типові клінічні ознаки, тоді, як тільки одержано 
досить свідчень про позитивність результатів, до-
сліджувану тварину або піддають гуманній евтана-
зії, або відповідним чином лікують, щоб уникнути 
непотрібних страждань. Відповідно до статті «За-
гальні зауваження» можуть бути використані аль-
тернативні методи випробування, що дозволяють 
продемонструвати відповідність вимогам моногра-
фії; використання подібних випробувань особливо 
заохочується, якщо воно веде до виключення або 
скорочення використання тварин або зменшує їхні 
страждання.

рН (2.2.3 ). Значення рН необробленої та очищеної 
імуносироватки має знаходитися в межах, встанов-
лених для конкретного лікарського засобу.

Формальдегід. Якщо для приготування імуносиро-
ватки був використаний формальдегід, проводять 
випробування на вільний формальдегід, як зазна-
чено в розділі «Випробування».

Інші інактивуючі агенти. Якщо використовують інші 
методи інактивації, підхожими випробуваннями 
необхідно продемонструвати, що інактивуючі аген-
ти видалені або їх вміст знижений до прийнятного 
залишкового рівня.

Випробування активності серії. Якщо є індивідуальна 
монографія для лікарського засобу, випробування 
розділу «Активність» необов’язково проводити для 
рутинного випробування кожної серії імуносиро-
ватки. Тип випробування на активність залежить 
від вимог, що висуваються до лікарського засобу. 
Де це можливо, необхідно проводити випробування 
in vitro. Для необхідного випробування може зна-
добитися визначення антитіл проти специфічних 
інфекційних мікроорганізмів, визначення типу ан-
титіл (наприклад, для нейтралізації або опсонізації). 
Усі випробування мають бути валідовані. Критерії 
прийнятності мають встановлюватися відносно се-
рії, яка відповідає вимогам випробування «Актив-
ність», наведеним в окремій монографії, та яка має 
задовільну ефективність, відповідно до вимог, що 
висуваються до лікарського засобу.
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Загальні імуноглобуліни. Проводять випробування з 
кількісного визначення загальних імуноглобулінів, 
і/або загальних гама-глобулінів, і/або класів специ-
фічних імуноглобулінів. Одержані результати мають 
бути у встановлених для даного лікарського засо-
бу межах і мають бути погоджені з уповноваженим 
органом. Серія має містити не більше встановленої 
кількості, безпечність якої доведена у випробуван-
нях щодо безпечності, та, якщо тільки випробування 
активності серії спеціально не визначає всі підхожі 
імуноглобуліни, їх вміст у серії має бути не менше 
рівня, визначеного в серії/серіях, для яких проде-
монстрована ефективність у випробуваннях щодо 
ефективності.

Загальний білок. Якщо до лікарського засобу висува-
ються вимоги щодо вмісту білка, а також продемон-
стровано, що серія містить не більше встановленої 
верхньої межі, необхідно продемонструвати, що 
серія містить не менше того рівня, для якого про-
демонстрована ефективність у випробуваннях щодо 
ефективності. 

Сторонні агенти. Додатково до випробувань, зазначе-
них у розділі «Випробування», можуть знадобитися 
специфічні випробування залежно від типу лікар-
ського засобу, ризику його забруднення (контамі-
нації) та застосування лікарського засобу. Зокрема, 
можуть вимагатися спеціальні випробування для 
важливих потенційних патогенів, коли вид тварини-
донора та тварини-реципієнта той самий та коли 
патогени не можна надійно визначити за допомо-
гою загального скринінгового випробування, яке 
наведене в розділі «Випробування». 

Вода. Де це застосовується, процес ліофілізації пе-
ревіряють визначенням вмісту залишкової вологи 
та демонструють, що її вміст знаходитися в межах, 
встановлених для конкретного лікарського засобу.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Ідентифікацію лікарського засобу проводять, вико-
ристовуючи імунобіологічні випробування та, де це 
необхідно, визначенням біологічної активності. Для 
підтвердження ідентичності може бути використане 
випробування на активність.

ВИПРОБУВАННЯ

Наведені нижче вимоги стосуються рідких і розчине-
них ліофілізованих імуносироваток.

Сторонні білки. Під час випробування методами пре-
ципітаціі зі специфічною імуносироваткою проти 
білків плазми придатних видів тварин у препараті 
мають виявлятися лише білки заявлених видів тва-
рин.

Альбумін. Очищена імуносироватка має витримувати 
випробування на альбумін. Якщо не зазначено інше  
в індивідуальній монографії, під час електрофоре-
тичного випробування в очищеній імуносироватці 
мають виявлятися слідові кількості альбуміну, і в 
будь-якому разі його вміст, де застосовується, не має 
перевищувати 30 г/л відновленого препарату. 

Загальний білок. Випробовуваний препарат розбав-
ляють розчином 9 г/л натрію хлориду Р  до одержан-
ня розчину, що містить близько 15 мг білка в 2 мл. 
2 мл одержаного розчину поміщають в круглодонну 
центрифужну пробірку, додають 2 мл розчину 75 г/л 
натрію молібдату Р  та 2 мл суміші сірчана кислота, 
вільна від азоту, Р  – вода Р  (1:30). Одержану суміш 
струшують, центрифугують протягом 5 хв, зливають 
надосадову рідину та дають стекти на фільтруваль-
ний папір залишкам рідини, помістивши пробірку 
догори дном. В осаді визначають вміст азоту методом 
мінералізації сірчаною кислотою (2.5.9 ) та обчислю-
ють вміст білка, множачи одержаний результат на 
6.25. Одержані результати не мають перевищувати 
верхню межу, зазначену на етикетці.

Антимікробні консерванти. Визначають кількість 
антимікробних консервантів придатним фізико-
хімічним методом. Вміст антимікробних консер-
вантів має бути не менше мінімально ефективної 
кількості та не більше 115 % від вмісту, зазначеного 
на етикетці.

Формальдегід (2.4.18 ). Якщо під час виробництва 
препарату був використаний формальдегід, його 
має бути не більше 0.5 г/л, якщо не підтверджена 
безпечність вищих концентрацій.

Стерильність (2.6.1 ). Імуносироватка для застосу-
вання у ветеринарній медицині має відповідати ви-
могам випробування на стерильність. Якщо обʼєм 
рідини в контейнері більше 100 мл, де це можливо, 
використовують метод мембранної фільтрації. Якщо 
використовують цей метод, живильне середовище 
інкубують не менше 14 діб. Там, де застосування 
методу мембранної фільтрації неможливе, можна 
використовувати метод прямого висівання. Якщо 
об’єм рідини в кожному контейнері щонайменше 
20 мл, мінімальний об'єм, який має використовува-
тися для кожного живильного середовища, стано-
вить 10 % від вмісту контейнера або 5 мл, залежно 
від того, що менше. Підхожа кількість зразків для 
випробування (2.6.1 ) становить 1 % від серії, що має 
бути не менше 4 і не більше 10.

Мікоплазми (2.6.7 ). Імуносироватка для застосуван-
ня у ветеринарній медицині має відповідати вимо-
гам випробування на відсутність мікоплазм.

Безпечність. Випробування проводять на одному з 
видів, для яких рекомендовано застосування лікар-
ського засобу. Якщо на етикетці препарату немає 
протипоказань щодо передозування, встановленим 
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для даного лікарського засобу способом вводять тва-
ринам подвійну максимально рекомендовану дозу. 
За наявності протипоказань щодо передозування 
вводять одну дозу. Для препаратів, які застосовують 
ссавцям, використовують 2 тварин мінімального 
для даного лікарського засобу рекомендованого ві-
ку. Для препаратів, які застосовують птиці, вико-
ристовують не менше 10 голів птиці мінімального 
рекомендованого віку. За птицею спостерігають 
протягом 21 доби. За іншими видами тварин спо-
стерігають протягом 14 діб. Не має бути аномальної 
місцевої або системної реакції. 

Сторонні агенти. Випробування на сторонні агенти 
проводять інокуляцією культур клітин, чутливих до 
патогенів видів тварин-донорів, та до клітин, чутли-
вих до патогенів кожного виду мішені-реципієнта, 
зазначеного на етикетці (2.6.25 ). За культурами клі-
тин спостерігають протягом 14 діб. Протягом цього 
часу проводять як мінімум один пасаж. Клітини пе-
ревіряють щодня на цитопатичну дію та перевіряють 
після 14 діб на наявність гемадсорбуючих агентів. 
Серія відповідає вимогам випробування, якщо не-
має доказів наявності сторонніх агентів.

Для імуносироватки пташиного походження, якщо 
виявлення сторонніх агентів випробування у куль-
турі клітин не достатньо, проводять випробування 
інокуляцією в курячі ембріони зі стад, вільних від 
патогенної мікрофлори (5.2.2 ), або іншим придат-
ним методом (наприклад, полімеразною ланцюго-
вою реакцією (ПЛР)).

АКТИВНІСТЬ

Проводять придатне випробування активності.

Якщо є індивідуальна монографія, проводять біо-
логічне кількісне визначення, зазначене в цій мо-
нографії, і результати виражають в Міжнародних 
одиницях (МО) на 1 мл, якщо такі є.

ЗБЕРІГАННЯ

У захищеному від світла місці за температури 
(5 ± 3) °C. Не допускається заморожування рідких 
лікарських засобів.

МАРКУВАННЯ

На етикетці зазначають:
— лікарський засіб для застосування у ветеринарній 

медицині;
— препарат очищений або ні; 
— мінімальну кількість МО на мілілітр, де такі є;
— об'єм препарату в контейнері;
— показання до застосування препарату;

— інструкцію із застосування, включаючи інтервал 
між повторними введеннями та максимальну 
кількість рекомендованих застосувань;

— види мішені-реципієнта для імуносироватки;
— дозу, що рекомендується, для різних видів;
— шлях/шляхи введення;
— назву видів тварин-донорів;
— максимальний вміст загального білка;
— назву та кількість антимікробних консервантів 

або інших допоміжних речовин, доданих до іму-
носироватки;

— будь-які протипоказання до застосування лікар-
ського засобу, зокрема будь-які застереження що-
до небезпеки передозування;

— для ліофілізованих імуносироваток:
— назву або склад і об'єм рідини, що додається 

для відновлення;
— термін придатності імуносироватки після від-

новлення.


