
 

 

2.7.14. КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВАКЦИНИ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ 
ГЕПАТИТУ А 

Кількісне визначення вакцини для профілактики гепатиту А проводять або 
in vitro імунохімічним методом визначення вмісту антигена (метод А), або 
in vivo шляхом порівняння здатності вакцини та стандартного препарату в 
певних умовах індукувати утворення специфічних антитіл у мишей 
(метод В). 
 

МЕТОД А. КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ IN VITRO 

Вміст антигена гепатиту А визначають за допомогою підхожого 
імунохімічного методу (2.7.1), наприклад твердофазного імуноферментного 
аналізу (ELISA, Nферментний імуносорбентний аналізN). 

БСП вакцини для профілактики гепатиту А (інактивованої, неадсорбованої) 
придатний для застосування як стандартний препарат. 

Наведений нижче метод є прикладом підхожого імунохімічного методу. 
Наведено кількісне визначення ELISA для визначення вмісту антигена 
гепатиту А з використанням специфічних моноклональних антитіл для 
визначення епітопа гепатиту А, який викликає нейтралізацію антитіл. 
 
Матеріали 

Планшети для мікротитрування для ELISA: 96 лунок. 

БСРN покриваючого реагенту вірусу гепатиту А для ELISA. 

Набір БСР для визначення антитіл до вакцини для профілактики гепатиту А 
методом ELISA, що складається з БСР для визначення первинних антитіл 
проти вірусу гепатиту А та БСР для визначення вторинних кон’югованих 
антитіл. 

БСП вакцини для профілактики гепатиту А (інактивованої, неадсорбованої). 
 
Карбонатно-бікарбонатний покриваючий буфер (0.05 М) рН 9.6. Розчин 1: 
розчиняють 2.1 г натрію гідрокарбонату Р у 500 мл ►води для ін’єкцій Р◄. 
Розчин 2: розчиняють 7.16 г натрію карбонату Р у 500 мл ►води для 
ін’єкцій Р◄. Змішують 70 мл розчину 1 та близько 30 мл розчину 2, доводять 
рН розчином 2, якщо необхідно. Фільтрують крізь мембранний фільтр 
(розмір пор — 0.22 мкм) та готують відповідні аліквоти в стерильних 
пробірках. Зберігають за температури від 2 °С до 8 °С до 5 місяців. 
 
Блокуючий буфер. Розчин 1: розчиняють 4.2 г натрію гідрокарбонату Р у 
1000 мл ►води для ін’єкцій Р◄. Розчин 2: розчиняють 5.3 г натрію 
карбонату Р у 1000 мл ►води для ін’єкцій Р◄. Змішують 630 мл розчину 1 
та 270 мл розчину 2, додають 50 г сахарози Р та перемішують до повного 
розчинення. Додають 3 г альбуміну бика Р (додають малими кількостями для 



 

 

запобігання утворенню бульбашок) та перемішують до повного розчинення, 
запобігаючи піноутворенню. Акуратно доводять рН до 9.6 розчином 2. 
Готують відповідні аліквоти в стерильних пробірках. Зберігають за 
температури –20 °С до 5 місяців. 
 
PBS-буфер рН 7.5 ± 0.3. Розчиняють 0.2 г калію дигідрофосфату Р, 0.2 г 
калію хлориду Р, 8.0 г натрію хлориду Р та 1.15 г динатрію гідрофосфату Р 
у 1000 мл ►води для ін’єкцій Р◄. Зберігають за температури від 2 °С до 8 °С 
до 1 місяця. 
 
Розчин полісорбату 20. Доводять 5 мл полісорбату 20 Р до 100 мл ►води для 
ін’єкцій Р◄. Зберігають за температури від 2 °С до 8 °С до 1 місяця.  
 
PBS-Т-буфер. Безпосередньо перед використанням додають 1 мл розчину 
полісорбату 20 до 1000 мл PBS-буфера рН 7.5 ± 0.3. 
 

PBS-В-Т-буфер. Розчиняють 2.5 г альбуміну бика Р у 400 мл PBS-Т-буфера 
(альбумін бика додають малими кількостями для запобігання утворенню 
бульбашок) та перемішують до повного розчинення, запобігаючи 
піноутворенню. Доводять рН до 7.25 4 М натрію гідроксидом Р та доводять 
до 500 мл PBS-Т-буфером. Готують відповідні аліквоти в стерильних 
пробірках. Зберігають за температури –20 °С до 5 місяців. 

Хромогенний субстрат. Безпосередньо перед використанням розчиняють за 
кімнатної температури діамонію 2,2`-азинобіс(3-етилбензотіазолін-6-
сульфонат) Р (ABTS) відповідно до інструкції виробника. 

Зупиняючий розчин. Розчиняють 1 г натрію додецилсульфату Р у ►воді для 
ін’єкцій Р◄ та доводять до 100 мл тим самим розчинником. Зберігають за 
кімнатної температури до 1 місяця в захищеному від світла місці. 

Метод. Розводять відповідний об’єм БСР покриваючого реагенту вірусу 
гепатиту А для ELISA у відповідному об’ємі карбонатно-бікарбонатного 
покриваючого буфера (0.05 М) рН 9.6. Додають по 100 мкл розчину до 
кожної лунки планшетів для мікротитрування. Планшети щільно закривають 
та інкубують у вологому середовищі протягом 3 год ± 5 хв за температури 
(37 ± 2) °С. Зберігають протягом ночі у вологому середовищі за температури 
(5 ± 3) °С. Наступного дня планшети спорожняють: перевертають та 
акуратно (м’яко) притискають до абсорбувального паперу, потім додають по 
200 мкл блокуючого буфера до кожної лунки. Інкубують у вологому 
середовищі протягом (45 ± 5) хв за температури (37 ± 2) °С. Спорожняють 
планшети: перевертають та акуратно (м’яко) притискають до 
абсорбувального паперу. Планшети щільно закривають та зберігають за 
температури –20 °С до 1 місяця. 

Для адсорбованих вакцин перед розведенням необхідно застосовувати 
попередню обробку або десорбцію. Етап обробки передбачає попереднє 



 

 

розведення. Готують 2 незалежні серії розведень у PBS-В-Т-буфері для 
кожного випробовуваного зразка та стандартного препарату. Було 
встановлено, що 2-кратне серійне розведення є підхожим. Розморожують 
відповідну кількість покритих планшетів для мікротитрування, призначених 
для кількісного визначення. Планшети промивають тричі PBS-Т-буфером. 
Для зливання промивного буфера перевертають планшети та акуратно 
(м’яко) притискають до абсорбувального паперу. Додають по 100 мкл 
кожного випробовуваного зразка та стандартного препарату (попереднє 
розведення та серійні розведення) до відповідних окремих лунок кожного 
планшета. Для холостих розчинів додають у кожну лунку 100 мкл PBS-В-Т-
буфера. Планшети щільно закривають та інкубують у вологому середовищі 
за температури (37 ± 2) °С протягом 1.5 год ± 5 хв. Зупиняють інкубацію 
суміші та промивають планшети PBS-Т-буфером тричі. Для зливання 
промивного буфера перевертають планшети та акуратно (м’яко) притискають 
до абсорбувального паперу. 

Безпосередньо перед застосуванням розводять відповідний об’єм БСР для 
визначення первинних антитіл проти вірусу гепатиту А у відповідному 
об’ємі PBS-В-Т-буфера. Додають по 100 мкл отриманого розчину до кожної 
лунки. Планшети щільно закривають та інкубують у вологому середовищі за 
температури (37 ± 2) °С протягом 1 год ± 3 хв. Зупиняють інкубацію суміші 
та промивають планшети PBS-Т-буфером тричі. Для зливання промивного 
буфера перевертають планшети та акуратно (м’яко) притискають до 
абсорбувального паперу.  

Безпосередньо перед застосуванням розводять відповідний об’єм БСР для 
визначення вторинних кон’югованих антитіл у відповідному об’ємі PBS-В-
Т-буфера. Додають по 100 мкл отриманого розчину до кожної лунки. 
Планшети щільно закривають та інкубують у вологому середовищі за 
температури (37 ± 2) °С протягом 1 год ± 3 хв. Зупиняють інкубацію суміші 
та промивають планшети PBS-Т-буфером тричі. Для зливання промивного 
буфера перевертають планшети та акуратно (м’яко) притискають до 
абсорбувального паперу. 

Додають по 100 мкл хромогенного субстрату в кожну лунку. Планшети 
щільно закривають та інкубують у вологому середовищі за температури (37 ± 
2) °С протягом (30 ± 2) хв. Реакцію зупиняють шляхом додавання 50 мкл 
зупиняючого розчину в кожну лунку. Негайно визначають оптичну густину 
за довжини хвилі 405 нм. 

Обчислення. Активність вакцини обчислюють порівнюючи з оптичною 
густиною БСП вакцини для профілактики гепатиту А (інактивованої, 
неадсорбованої) з використанням звичайних статистичних методів (5.3).  

Умови валідації. Результати випробування вважаються придатними, якщо: 
— статистичний аналіз не виявляє значних відхилень від паралельності та 
лінійності кривих «доза — відповідь»; 



 

 

— довірчий інтервал (Р = 0.95) становить не менше 80 % та не більше 125 % 
передбачуваної активності. 

МЕТОД В. КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ IN VIVO 

Метод випробування на мишах, наведений нижче як приклад, вважається 
придатним для цієї вакцини; також можуть використовуватися інші 
валідовані методи. 

Вибір та розподіл випробовуваних тварин. У випробуванні 
використовують здорових мишей придатних ліній віком близько 5 тижнів, 
які отримані однією партією. Використовують тварин однієї статі. Тварин 
розподіляють щонайменше за 7 групами, рівними за чисельністю, яка має 
відповідати вимогам кількісного визначення. 

Визначення активності випробовуваної вакцини. Використовуючи розчин 
9 г/л натрію хлориду Р, до складу якого входить ад’ювант, що містить 
алюміній, використаний у вакцині, готують не менше 3 розведень 
випробовуваної вакцини та відповідні розведення стандартного препарату. За 
кожною групою тварин закріплюють по одному розведенню, кожній тварині 
групи підшкірно вводять не більше 1.0 мл закріпленого розведення. Одну 
групу тварин використовують як невакцинований контроль та кожній тварині 
цієї групи підшкірно вводять таку саму, як і вакцинованим тваринам, 
кількість розчинника. Через 28–32 доби проводять анестезію тварин та їх 
знекровлення, одержуючи індивідуальну сироватку від кожної миші.  

У кожній індивідуальній сироватці придатним імунохімічним методом (2.7.1) 
кількісно визначають специфічні антитіла до вірусу гепатиту А. 

Обчислення. Обчислення проводять звичайними статистичними методами 
для кількісного визначення з використанням методу пробітів (5.3).  

Із розподілу рівнів реакцій, виміряних у всіх NіндивідуальнихN сироватках 
невакцинованої групи, визначають рівень максимальної реакції, яку можна 
очікувати в невакцинованої групи для цього конкретного випробування. 
Будь-яке перевищення цього рівня відповіді у вакцинованих тварин 
вважається сероконверсією за визначенням.  

Проводять придатне перетворення відсотка тварин, в яких спостерігається 
сероконверсія, у кожній групі (наприклад, пробіт-трансформацію) та 
аналізують результати відповідно до моделі паралельних ліній для log «доза 
— відповідь». Визначають активність випробовуваного лікарського засобу 
щодо стандартного препарату. 

Умови придатності. Результати випробування вважаються придатними, 
якщо: 

— ED50 для випробовуваної та стандартної вакцин знаходиться між 
найменшою та найбільшою дозами, що одержали тварини; 



 

 

— статистичний аналіз не виявляє значних відхилень від лінійності або 
паралельності; 

— довірчий інтервал (Р = 0.95) становить не менше 33 % та не більше 300 % 
від установленої активності. 

Вимоги до активності. Верхній довірчий інтервал (Р = 0.95) установленої 
відносної активності становить не менше 1.0. 


