
 

 

2.6.14. БАКТЕРІАЛЬНІ ЕНДОТОКСИНИ 

Випробування на бактеріальні ендотоксини (БЕТ – бактериальні ендотоксини, тест) з використанням 
лізату амебоцитів мечохвоста (Limulus polyphemus або Tachypleus tridentatus) призначене для виявлення 
або кількісного визначення ендотоксинів, джерелом яких є грамнегативні бактерії. Існують три основні 
методологічні підходи проведення даного випробування: гель-тромб метод, заснований на утворенні 
гелю; турбідиметричний метод, заснований на появі каламутності після розщеплення ендогенного 
субстрату; хромогенний метод, заснований на появі забарвлення після розщеплення синтетичного пептид-
хромогенного комплексу. 

У даній статті описані такі шість методів: 

метод А — гель-тромб метод: граничне випробування; 

метод В — гель-тромб метод: кількісне випробування; 

метод С — турбідиметричний кінетичний метод; 

метод D — хромогенний кінетичний метод; 

метод Е — хромогенний метод кінцевої точки; 

метод F — турбідиметричний метод кінцевої точки. 

Випробування проводять будь-яким із шести наведених методів. За наявності сумнівів або розбіжностей 
остаточний висновок ухвалюють на підставі результатів, одержаних за умови проведення випробування 
методом А, якщо немає інших зазначень в ►NіндивідуальнійN монографії◄. 

Випробування проводять за методикою, що дозволяє уникнути забруднення ендотоксинами. 

1. ОБЛАДНАННЯ 

Проводять депірогенізацію всього скляного посуду та іншого термостійкого обладнання у сушильній шафі 
з використанням валідованого процесу. Зазвичай використовуються мінімальні час і температура — 
250 С протягом 30 хв. Для пластмасового обладнання, наприклад планшета для мікротитрування та 
наконечників для автоматичних піпеток, має бути продемонстровано, що воно не містить ендотоксинів і 
заважаючих факторів, які мають бути визначені та, які впливають на результати випробування, та не 
вносить заважаючих факторів у процес випробування. 

ПРИМІТКА. У даній статті термін «пробірка» включає всі типи ємностей, наприклад планшети для 
мікротитрування. 

2. РЕАКТИВИ, ВИПРОБОВУВАНІ РОЗЧИНИ 

(1) Лізат амебоцитів 

Лізат амебоцитів – це ліофілізований продукт, отриманий із лізату амебоцитів мечехвоста (Limulus 
polyphemus або Tachypleus tridenantus). Цей реактив має бути виготовлений відповідно до вимог 
уповноваженого органу. 



 

 

ПРИМІТКА. Лізат амебоцитів реагує не тільки з ендотоксинами, але і з деякими -глюканами. Можливе 

використання реактивів лізату амебоцитів, які не реагують з глюканами. Їх виготовляють, видаляючи із 
лізату амебоцитів фактор G, який реагує із глюканами, або інгібуючи реакційну систему фактора G 
в лізаті амебоцитів. Ці реактиви можуть бути використані для випробування на наявність ендотоксинів за 
присутності глюканів. 

(2) Розчин лізату 

Лізат амебоцитів розчиняють за умови легкого перемішування у воді для БЕТ або буферному розчині 
відповідно до рекомендацій виробника лізату. Відновлений лізат зберігають охолодженим або 
замороженим відповідно до рекомендацій виробника лізату. 

(3) Вода для БЕТ (вода для випробування на бактеріальні ендотоксини) 

Вода для БЕТ – це вода для ін'єкцій Р або отримана іншим способом вода, для якої продемонстрована 
відсутність реакції з лізатом, який використовується на межі визначення.  

3. ПРИГОТУВАННЯ ОСНОВНОГО РОЗЧИНУ СТАНДАРТНОГО ПРЕПАРАТУ ЕНДОТОКСИНУ 

Основний розчин стандартного препарату ендотоксину готують зі стандартного препарату ендотоксину, 
що калібрований по відношенню до Міжнародного стандарту, наприклад БСП ендотоксину. Ендотоксин 

виражають у міжнародних одиницях (МО). 

Еквівалент МО міжнародного стандартного препарату встановлює Всесвітня організація охорони 
здоров'я. 

ПРИМІТКА: одна МО ендотоксину відповідає одній Ендотоксиновій одиниці (ЕО). 

Під час приготування та зберігання основного розчину стандартного препарату ендотоксину 
дотримуються умов інструкції, доданої до упаковки та зазначеної на етикетці. 

4. ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНІВ СТАНДАРТНОГО ПРЕПАРАТУ ЕНДОТОКСИНУ 

Після енергійного перемішування основного розчину стандартного препарату ендотоксину готують 
відповідну серію розведень цього розчину, використовуючи для проведення випробування на бактеріальні 
ендотоксини воду для БЕТ. 

Розчини використовують свіжоприготованими, щоб уникнути втрати їх активності у результаті адсорбції. 

5. ПРИГОТУВАННЯ ВИПРОБОВУВАНИХ РОЗЧИНІВ 

Випробовувані розчини готують розчиненням або розведенням лікарських субстанцій або препаратів з 
використанням води для БЕТ. Деякі субстанції або препарати розчиняють або розводять в інших водних 
розчинах. Якщо необхідно, доводять значення рН випробовуваного розчину (або одержаного з нього 
розведення) таким чином, щоб значення рН суміші лізату та випробовуваного розчину знаходилося в 
інтервалі значень, зазначеному виробником лізату, зазвичай від 6.0 до 8.0. Доведення рН можна 
проводити за допомогою кислоти, лугу або придатного буферного розчину, відповідно до рекомендацій 
виробника лізату. Розчини кислот або лугів можуть бути приготовані з концентрованих розчинів або 
твердих речовин за допомогою води для БЕТ у посуді, що не містить ендотоксинів, які визначаються. 



 

 

Буферні розчини мають бути валідованими щодо відсутності ендотоксинів, які визначають, та 
заважаючих факторів. 

6. ВИЗНАЧЕННЯ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО РОЗВЕДЕННЯ 

Максимально допустиме розведення (МДР) є максимально можливим розведенням зразка, за якого може 
бути визначений граничний вміст ендотоксинів. МДР обчислюють за формулою: 

МДР = (граничний вміст ендотоксинів  концентрація випробовуваного розчину) /  

Граничний вміст ендотоксинів для ►активних субстанцій, які застосовуються парентерально◄ 

обчислюють виходячи з максимальної дози препарату: 

  

де: 

К — гранична пірогенна доза ендотоксину на кілограм маси тіла; 

М — максимальна рекомендована разова доза препарату на кілограм маси тіла. 

Якщо препарат у вигляді ін'єкцій підлягає частому введенню через невеликі проміжки часу або 
безпереривному введенню у вигляді інфузій, то М — це максимальна сумарна доза, введена протягом 
1 год. 

Граничний вміст ендотоксинів для ►активних субстанцій, які застосовуються парентерально◄ 

зазначають в окремих статтях у МО/мл, МО/мг, МО/Одиницю біологічної активності (Од) і т.п. 

Концентрація випробовуваного розчину: 

— мг/мл, якщо граничний вміст ендотоксинів зазначений на одиницю маси (МО/мг); 

— Од/мл, якщо граничний вміст ендотоксинів зазначений на одиницю біологічної активності 
(МО/Од); 

— мл/мл, якщо граничний вміст ендотоксинів зазначений на одиницю об'єму (МО/мл). 

— зазначена на етикетці чутливість лізату (МО/мл) у гель-тромб методі або найнижча концентрація на 
стандартній кривій у турбідиметричному або хромогенному методах.  

7. ГЕЛЬ-ТРОМБ МЕТОДИ (А та В)  

Метод ґрунтується на утворенні щільного гелю в присутності ендотоксинів і дозволяє виявити або 
кількісно визначити ендотоксини. Мінімальне значення концентрації ендотоксинів, необхідне для того, 
щоб викликати у стандартних умовах утворення згустку лізату, дорівнює значенню чутливості лізату, 
зазначеному на етикетці. Для валідації випробування та гарантії його точності підтверджують зазначену 
на етикетці чутливість лізату та проводять випробування на наявність заважаючих факторів відповідно до 
зазначень розділу 1. «Попередні випробування». 



 

 

1. ПОПЕРЕДНІ ВИПРОБУВАННЯ 

(i) Підтвердження чутливості лізату, зазначеної  
на етикетці  

Перед використанням розчину лізату у випробуванні підтверджують зазначену на етикетці чутливість, 
виражену в МО/мл, у чотирьох повторностях. Підтвердження чутливості лізату проводять у тих випадках, 
коли використовують нову серію лізату, або у випадку зміни в умовах експерименту, що може вплинути 
на результати випробування.  

Готують розчини стандартного препарату ендотоксину принаймні в чотирьох концентраціях, що 
дорівнюють 2, , 0.5 та 0.25, розводячи основний розчин стандартного препарату ендотоксину водою 
для БЕТ. 

Змішують у кожній пробірці розчин лізату з таким самим об'ємом одного з розчинів стандартного 
препарату ендотоксину (наприклад, аліквота 0.1 мл). За умови використання флаконів або ампул з 
ліофілізованим лізатом, призначених для проведення одного випробування, розчини стандартного 
препарату ендотоксину додають безпосередньо у флакон або ампулу. Реакційну суміш інкубують, 
уникаючи вібрації, протягом постійного періоду часу відповідно до рекомендацій виробника лізату 
(зазвичай за температури (37 ± 1) С протягом (60 ± 2) хв). Випробування на цілісність гелю для 
пробірок: беруть кожну пробірку по черзі безпосередньо з інкубатора та перевертають її одним повільним 
рухом приблизно на 180. Якщо утворився стійкий гель, що залишається на місці після перевертання, 
результат реєструють як позитивний. Результат вважається негативним, якщо стійкий гель не утворився. 

Випробування вважається придатним, якщо за найменшої концентрації розчинів стандартного препарату 
ендотоксину одержаний негативний результат у всіх повторностях випробування. 

Найнижча концентрація в ряду концентрацій, що знижуються, стандартного препарату ендотоксину, що 
викликає гелювання лізату, вважається кінцевою точкою. Визначають середнє геометричне концентрацій 
в кінцевих точках, обчислюючи середнє значення логарифма концентрацій в кінцевих точках для 4 рядів 
розведень, а потім антилогарифма цієї величини, як зазначено у наступній формулі: 

Середнє геометричне значень концентрацій у кінцевих точках =  

де:  

е — сума log10 концентрацій у кінцевій точці рядів розведень, які використовуються; 

f — кількість повторностей проб. 

Середнє геометричне значення концентрацій у кінцевих точках є розрахунковою чутливістю розчину 
лізату (МО/мл). Якщо вона не менше 0.5 та не більше 2, зазначена на етикетці чутливість лізату 
вважається підтвердженою та використовується під час виконання випробувань з використанням цього 
лізату. 



 

 

(ii) Випробування на наявність заважаючих факторів  

Готують розчини А, В, С та D, як зазначено в Табл. 2.6.14.-1, використовуючи випробовувані розчини в 
розведенні, меншому МДР, що не містять ендотоксинів, які визначають відповідно до зазначень розділу 1. 
«Попередні випробування», (i) «Підтвердження чутливості лізату, зазначеної на етикетці».  

Середнє геометричне значення концентрацій розчинів В та С у кінцевій точці обчислюють за формулою, 
зазначеною у розділі 1. «Попередні випробування», (i) «Підтвердження чутливості лізату, зазначеної на 
етикетці» 

Таблица 2.6.14.-1 

Розчин 

 

Концентрація ендотоксину/розчин, до якого 
додають ендотоксин (розріджувач) 

Розріджувач 

 

Коефіцієнт 
розведення 

Отримана 
концентрація 

Кількість  
паралельних проб 

А Відсутня / випробовуваний розчин — — — 4 

В 

 

2 / випробовуваний розчин 

 

Випробовуваний 
розчин 

1 

2 

4 

8 

2  

1 

0.5 

0.25 

4 

4 

4 

4 

C 

 

2  / вода для БЕТ 

 

Вода для БЕТ 

 

1 

2 

4 

8 

2  

1 

0.5 

0.25 

2 

2 

2 

2 

D Відсутня / вода для БЕТ — — — 2 

 

Якщо в умови експерименту вносять зміни, які можуть вплинути на результат випробування, то 
випробування на наявність заважаючих факторів має бути повторене. 

Випробування вважається придатним, якщо всі повторності рядів розчинів А та D демонструють 
відсутність реакції, а результат для розчину С підтверджує зазначену на етикетці чутливість лізату. 

Якщо чутливість лізату, визначена для розчину В, не менше 0.5 та не більше 2, випробовуваний розчин 
не містить заважаючих факторів у використаних умовах випробування. В іншому разі розчин включає 
фактори, що заважають проведенню випробування. 

Якщо під час проведення випробування випробовуваний зразок включає заважаючі фактори у розведенні, 
меншому за значення МДР, повторюють випробування на наявність заважаючих факторів, 
використовуючи більш високе розведення, але яке не перевищує значення МДР. Використання більш 



 

 

чутливого лізату дозволяє використовувати більш розведений випробовуваний зразок. Це може бути 
застосоване для усунення заважаючих факторів.  

Заважаючі фактори можна усунути, використовуючи відповідну валідовану методику пробопідготовки, 
що включає, наприклад, фільтрацію, нейтралізацію, діаліз або термообробку. Для підтвердження того, що 
обрана методика пробопідготовки ефективно усуває заважаючі фактори без втрати ендотоксинів, 
повторюють випробування на наявність заважаючих факторів, використовуючи випробовуваний зразок, 
що піддавали обробці обраним методом після додавання до нього стандартного препарату ендотоксину. 

2. ГРАНИЧНЕ ВИПРОБУВАННЯ (МЕТОД А) 

(i) Методика 

Розчини А, В, С та D готують, як зазначено в Табл. 2.6.14.-2, і проводять випробування для цих розчинів 
за методикою, зазначеною в розділі 1. «Попередні випробування», (i) «Підтвердження чутливості лізату, 
зазначеної на етикетці». 

Таблиця 2.6.14.-2 

Розчин 

 

Концентрація ендотоксину/розчин, до якого 
додають ендотоксин 

Кількість повторностей 

А Відсутня / розведений випробовуваний розчин 2 

В 2  / розведений випробовуваний розчин 2 

С 2  / вода для БЕТ 2 

D Відсутня / вода для БЕТ 2 

 

Готують розчин А та розчин В (позитивний контроль препарату), використовуючи розведення, що не 
перевищує значення МДР, та проводять випробування, як описано в розділі 1. «Попередні 
випробування», (iі) «Випробування на наявність заважаючих факторів». Розчини В та С (позитивні 
контролі) містять стандартний препарат ендотоксину в концентрації, що удвічі перевищує чутливість 
лізату, зазначену на етикетці. Розчин D (негативний контроль) – вода для БЕТ. 

 (ii) Інтерпретація результатів 

Випробування вважається придатним, якщо обидві повторності проб розчину В та С дають позитивний 
результат та обидві повторності проб розчину D дають негативний результат. 

Випробовуваний зразок відповідає вимогам випробування, якщо для обох повторностей розчину А 
отриманий негативний результат. 



 

 

Випробовуваний зразок не відповідає вимогам випробування, якщо для обох повторностей проб розчину 
А отриманий позитивний результат. 

Якщо для однієї з повторностей розчину А отримано позитивний результат, а для другої повторності — 
негативний, випробування повторюють. Випробовуваний зразок відповідає вимогам випробування, якщо 
під час проведення повторного випробовування для обох повторностей проб розчину А отримано 
негативний результат. Якщо позитивний результат отриманий для однієї або обох повторностей розчину 
А, то випробовуваний зразок не відповідає вимогам випробовування. 

Проте, якщо випробовуваний зразок не витримує випробування за умови розведення, що не перевищує 
значення МДР, випробування можна повторити за умови більшого розведення, що не перевищує 
значення МДР. 

3. КІЛЬКІСНЕ ВИПРОБУВАННЯ (МЕТОД В) 

(i) Методика 

Дана методика дозволяє визначити вміст бактеріальних ендотоксинів у випробовуваному розчині за 
допомогою титрування до кінцевої точки. Розчини А, В, С і D готують, як зазначено в Табл. 2.6.14.-3, та 
проводять випробування цих розчинів відповідно до методики, описаної у розділі 1. «Попередні 
випробування», (i) «Підтвердження чутливості лізату, зазначеної на етикетці». 

(ii) Розрахунок та інтерпретація результатів  

Випробування вважається придатним, якщо виконуються такі три умови: 

(а) обидві повторності розчину D (негативний контроль) дають негативний результат; 

(b) обидві повторності розчину В (позитивний контроль препарату) дають позитивний результат; 

(c) середнє геометричне значень концентрацій, одержане для розчину С в кінцевій точці, знаходиться в 
межах від 0.5  до 2 . 

Для визначення концентрації ендотоксинів у розчині А, обчислюють концентрації для кожної повторності 
в кінцевій точці, множачи коефіцієнт розведення кожної кінцевої точки на . 

Концентрація ендотоксинів у випробовуваному розчині дорівнює концентрації повторності в кінцевій 
точці. Концентрація ендотоксинів у випробовуваному розчині дорівнює середньому геометричному 
значенню концентрацій. Якщо випробування проводиться для розведеного випробовуваного розчину, 
обчислюють концентрацію ендотоксинів у вихідному розчині, множачи результат на коефіцієнт 
розведення. 

Якщо жодне з розведень випробовуваного розчину не дає позитивного результату під час проведення 
випробування, придатність якого підтверджена, реєструють концентрацію ендотоксинів як меншу за 

(або, якщо випробування проводилось для розведеного зразка, як меншу за значення, помножене на 
найнижчий коефіцієнт розведення зразка × . Якщо всі розведення дають позитивний результат, 
реєструють концентрацію ендотоксинів як таку, що дорівнює або перевищує найбільший коефіцієнт 

розведення, помножений на  (наприклад у Табл. 2.6.14.-3, вихідний коефіцієнт розведення — × 8 ×  ). 



 

 

Випробовуваний зразок відповідає вимогам випробування, якщо концентрація ендотоксинів в обох 
повторностях менша за зазначену у відповідній ►NіндивідуальнійN монографії◄. 



 

 

 

Таблица 2.6.14.-3 

Розчин 

 

Концентрація ендотоксину/розчин, до якого 
додають ендотоксин (розріджувач) 

 

Розріджувач 

 

Коефіцієнт 
розведення 

 

Отримана 
концентрація 

 

Кількість  
паралельних проб 

 

А 

 

Відсутня / випробовуваний розчин 

 

Вода для БЕТ 

 

1 

2 

4 

8 

— 

— 

— 

— 

2 

2 

2 

2 

В 

 

2 / випробовуваний розчин 

 

 1 

 

 2 

 

C 

 

2  / вода для БЕТ 

 

Вода для БЕТ 

 

1 

2 

4 

8 

2 

1 

0.5 

0.25 

2 

2 

2 

2 

D Відсутня / вода для БЕТ — — — 2 

 

Розчин А — випробовуваний в розведенні, що не перевищує МДР, для якого були проведені випробування на наявність заважаючих 
факторів. Подальші розведення випробовуваного розчину не мають перевищувати МДР. Для приготування рядів розведень із 
4 пробірок, що містять випробовуваний розчин в концентраціях 1, 1/2, 1/4, 1/8, які використовувались під час проведення 
випробувань на наявність заважаючих факторів, використовують воду для БЕТ. Можуть бути використані інші підхожі 
розведення аж до МДР. 

Розчин В — розчин А, що містить стандарт ендотоксину в концентрації 2 (позитивний контроль препарату). 

Розчин С — ряди розведень із 4 пробірок води для БЕТ, які містять стандартний препарат ендотоксину в концентраціях 2, , 0.5, 0.25. 

Розчин D — вода для БЕТ (негативний контроль). 

8. ФОТОМЕТРИЧНІ КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ  
(C, D, E та F) 

1. ТУРБІДИМЕТРИЧНІ МЕТОДИ (С та F) 

Дані методи належать до фотометричних методів вимірювання збільшення ступеня каламутності. У 
залежності від принципу, покладеного в основу проведення випробування, зазначений метод може бути 
класифікований як турбідиметричний метод кінцевої точки або турбідиметричний кінетичний метод. 

Турбідиметричний метод кінцевої точки (метод F) заснований на кількісній залежності концентрації 
ендотоксинів від ступеня каламутності (поглинання або пропускання) реакційної суміші наприкінці 
інкубаційного періоду. 



 

 

Турбідиметричний кінетичний метод (метод С) заснований на вимірюванні часу (порогового часу), 
необхідного для досягнення попередньо визначеної величини поглинання або пропускання, або ступеня 
каламутності реакційної суміші. 

Випробування проводять за температури інкубації, що рекомендована виробником лізату (зазвичай 
(37 ± 1) С). 

2. ХРОМОГЕННІ МЕТОДИ (D та E) 

Дані методи використовують для вимірювання кількості хромофору, що вивільнився з відповідного 
хромогенного пептиду в результаті реакції ендотоксинів з лізатом. У залежності від принципу, 
покладеного в основу випробування, цей метод може бути класифікований як хромогенний метод кінцевої 
точки або хромогенний кінетичний метод . 

Хромогенний метод кінцевої точки (метод Е) заснований на кількісній залежності концентрації 
ендотоксинів від кількості хромофора, що вивільнився до кінця інкубаційного періоду. 

У процесі випробування хромогенним кінетичним методом (метод D) вимірюють час (час початку), 
необхідний для досягнення попередньо визначеної величини оптичної густини реакційної суміші або 
інтенсивності забарвлення реакційної суміші. 

Випробування проводять за температури інкубації, що рекомендована виробником лізату (зазвичай 
(37 ± 1) С). 

3. ПОПЕРЕДНІ ВИПРОБУВАННЯ 

Для перевірки точності або валідації випробування турбідиметричним методом або хромогенним методом 
проводять попередні випробування, щоб продемонструвати надійність критеріїв для стандартної кривої 
та, що випробовуваний розчин не є фактором, заважаючим проведенню випробування. 

Валідація методики випробування необхідна, якщо в умови експерименту внесені будь-які зміни, що 
можуть вплинути на результати випробування.  

(i) Перевірка надійності критеріїв для стандартної кривої 

Випробування має виконуватись для кожної серії реактиву лізату. 

Готують не менше як три розведення розчину стандартного препарату ендотоксину в межах інтервалу 
концентрацій, зазначених виробником лізату, для отримання стандартної кривої лізату. Використовуючи 
не менше як три ряди повторностей кожного розведення розчину стандартного препарату ендотоксину, 
проводять випробування відповідно до рекомендацій виробника лізату (об'ємні співвідношення, час 
інкубації, температура, рН та ін.). 

Якщо під час проведення випробування кінетичним методом необхідний інтервал перевищує 2 log10, 
включають додаткові розведення стандартного препарату ендотоксину для того, щоб розмежувати кожне 
підвищення log10 на одиницю в інтервалі значень стандартної кривої.  

Абсолютна величина коефіцієнта кореляції, | r | , має дорівнювати або бути вищою за 0.980 для інтервалу 
концентрацій ендотоксинів, зазначених виробником лізату. 



 

 

(ii) Випробування на наявність заважаючих факторів 

Обирають значення концентрації ендотоксинів, що лежить у середині інтервалу значень стандартної 
кривої або близьке до цього значення. 

Готують розчини А, В, С і D, як зазначено в Табл. 2.6.14.-4. Проводять випробування для неменше як двох 
повторностей проб цих розчинів відповідно до рекомендацій виробника лізату (об'єм випробовуваного 
розчину та розчину лізату, об'ємне співвідношення випробовуваного розчину та розчину лізату, час 
інкубації та ін.). 

Таблиця 2.6.14.-4 

Розчин Концентрація ендотоксинів Розчин, до якого додається 
ендотоксин 

Кількість повторностей 

А Відсутня Випробовуваний розчин Не менше 2 

В Середня концентрація на 
стандартній кривій 

Випробовуваний розчин Не менше 2 

С Не менше 3 концентрацій (найнижчу 
концентрацію позначають ) 

Вода для БЕТ Кожна концентрація  
не менше 2 

D Відсутня Вода для БЕТ Не менше 2 

 

Розчин А — випробовуваний розчин, який може бути розведений, розводять до значення, що не 
перевищує МДР. 

Розчин В — випробовуваний зразок у тому самому розведенні, що і розчин А, який містить додані 
ендотоксини в концентрації, що дорівнює значенню середньої концентрації на стандартній 
кривій або близькій до неї. 

Розчин С — розчин стандартного препарату ендотоксину у концентраціях, які використовують 

під час валідації методу відповідно до зазначеного в розділі 3. «Попередні випробування», (і) 
«Перевірка надійності критеріїв для стандартної кривої (позитивний контроль)». 

Розчин D — вода для БЕТ (негативний контроль). 

Випробовування вважаються придатним, якщо виконуються такі умови: 

— абсолютне значення коефіцієнта кореляції стандартної кривої, побудованої з використанням 
розчину С, більше чи дорівнює 0.980; 



 

 

— результат, отриманий з використанням розчину D, не перевищує контрольного значення, 
зазначеного в інструкції до застосування реактиву лізату, що використовується, або менше межі 
виявлення ендотоксинів для реактиву лізату, що використовується. 

Обчислюють середнє значення кількості доданих ендотоксинів, віднімаючи середню концентрацію 
ендотоксинів у розчині (якщо вони присутні) (розчин А, Табл. 2.6.14.-4) із середньої концентрації 
ендотоксинів у розчині, що містить додані ендотоксини (розчин А, Табл. 2.6.14.-4). 

Випробовуваний розчин не містить заважаючих факторів, якщо в умовах проведення випробування 
концентрація ендотоксинів, доданих у випробовуваний розчин, знаходиться в інтервалі від 50 % до 200 % 
від відомої концентрації доданих ендотоксинів після віднімання концентрації ендотоксинів, виявлених у 
розчині без доданих ендотоксинів. 

Якщо значення вмісту ендотоксинів перебуває за межами зазначеного інтервалу, вважається, що 
випробовуваний зразок містить заважаючі фактори. Проводять повторне випробовування за умови 
більшого розведення, що не перевищує МДР. Крім того, заважаючі фактори випробовуваного розчину  

або розведеного випробовуваного розчину, котрі не перевищують МДР, можливо усунути, 
використовуючи придатну валідовану методику пробопідготовки, що включає, наприклад, фільтрацію, 
нейтралізацію, діаліз або термообробку. Для підтвердження того, що обрана методика пробопідготовки 
ефективно усуває заважаючі фактори без втрати ендотоксинів, повторюють випробовування на наявність 
заважаючих факторів, використовуючи випробовуваний зразок, підготовлений відповідно до обраної 
методики, після додавання до нього стандартного препарату ендотоксину. 

4. ВИПРОБУВАННЯ 

(i) Методика 

Проводять випробування відповідно до методики, зазначеної у розділі 3. «Попередні випробування», (ii) 
«Випробування на наявність заважаючих факторів». 

(ii) Обчислення 

Концентрацію ендотоксинів у кожній із повторностей розчинів А обчислюють, використовуючи 
стандартну криву, отриману для позитивного контролю розчину С. 

Випробування вважається придатним, якщо виконуються такі три умови: 

(1) результати, одержані для розчину С, відповідають вимогам до валідаційних випробувань, як зазначено 
у розділі 3. «Попередні випробування», (i) «Перевірка надійності критеріїв для стандартної кривої»; 

(2) величина вмісту ендотоксинів, одержана після обчислення з концентрації ендотоксинів, виявлених у 
розчині В, концентрації ендотоксинів, виявлених у розчині А, знаходиться в інтервалі від 50 % до 200 %; 

(3) результат, одержаний для розчину D (негативний контроль), не перевищує граничного контрольного 
значення, зазначеного в інструкції до лізату, який використовується або менше межі виявлення 
ендотоксинів для реактиву лізату, який використовується. 



 

 

(iii) Інтерпретація результатів 

Випробовуваний зразок відповідає вимогам випробування, якщо середнє значення вмісту ендотоксинів у 
повторностях розчину А з урахуванням розведення та концентрації випробовуваного розчину менше за 
межу вмісту ендотоксинів для препарату.

Рекомендації щодо випробування на бактеріальні ендотоксини наведені в загальній статті (5.1.10). 


