
 

 

5.1.10. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ВИПРОБУВАННЯ НА БАКТЕРІАЛЬНІ 

ЕНДОТОКСИНИ 

►1. ВСТУП 

Ендотоксини, джерелом яких є грамнегативні мікроорганізми, є найбільш розповсюдженою причиною 

токсичних реакцій, які виникають за умови забруднення фармацевтичних препаратів пірогенами; їхня 

пірогенна активність набагато вища, ніж активність інших відомих пірогенних речовин. Ці ендотоксини 

є ліпополісахаридами. Незважаючи на те, що є незначна кількість пірогенів іншої структури, зазвичай 

відсутність саме бактеріальних ендотоксинів у субстанції або препараті означає, що відсутні пірогенні 

компоненти, за умови, що наявність пірогенних речовин, які не є ендотоксинами, можна виключити. 

Випробування на активацію моноцитів (2.6.30) є придатним методом, щоб виключити присутність в 

субстанціях або препаратах пірогенних речовин, які не є ендотоксинами. 

Наявність ендотоксинів у субстанції або препараті може маскуватися факторами, що заважають реакції 

між ендотоксинами, реактивами випробування та лізатом амебоцитів. Також, на здатність виявляти 

ендотоксини можуть впливати умови та час зберігання. Отже, при бажанні виконати випробування на 

бактеріальні ендотоксини або замінити випробування на пірогени на кролях випробуванням на 

бактеріальні ендотоксини необхідно довести, що це випробування може бути здійснене для даної 

субстанції або препарату; для цього може знадобитись розробка процедури усунення впливу. 

Як зазначено в загальній статті «Бактеріальні ендотоксини» (2.6.14), перш ніж розглядати можливість 

використання випробування на бактеріальні ендотоксини стосовно конкретного препарату, необхідно 

одержати таку інформацію. 

— Встановити придатність матеріалів, які використовують для проведення випробування. Має бути 

гарантована відсутність ендотоксинів у воді для БЕТ (вода для випробування на бактеріальні 

ендотоксини) та інших реактивах і витратних матеріалах; необхідно перевірити заявлену виробником 

чутливість лізату амебоцитів. 

— Оскільки випробовувана субстанція або препарат може бути перешкодою для результатів 

випробування, чутливість лізату визначають у присутності та за відсутності випробовуваної 

субстанції або препарату. Між двома значеннями чутливості не має бути істотного розходження. 

У  загальній статті «Бактеріальні ендотоксини» (2.6.14) зазначені методи усунення заважаючих 

факторів; за умов наявності заважаючих факторів проводять інше випробування. 

Даний розділ пояснює причини вимог випробування на бактеріальні ендотоксини і, крім того, надає 

інформацію щодо обліку та інтерпретації результатів. 

Заміна випробування на пірогени на кролях, відповідно до фармакопейної монографії, випробуванням з 

використанням лізату амебоцитів або на інші методи, такі як випробування на активацію моноцитів або 

випробування з використанням рекомбінантного фактору С, фактично означає використання 

альтернативного методу аналізу і, отже, вимагає демонстрації того, що метод є підхожим для даної 



 

 

субстанції або препарату та дає результат, що узгоджується з запропонованимметодом, як зазначено в 

розділі 1. «Загальні зауваження» (див. також п. 12).  

У NіндивідуальнійN монографії на субстанцію або препарат зазначають метод проведення випробування 

на бактеріальні ендотоксини. Використання методу, відмінного від зазначеного в монографії, 

вважається використанням альтернативного методу. Якщо метод не зазначений, будь-який із методів від 

А до F, наведений у статті «Бактеріальні ендотоксини» (2.6.14), може бути використаний.  

2. МЕТОД  ТА КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТОСТІ 

2-1. МЕТОДИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

Додавання ендотоксинів до лізату амебоцитів може призвести до появи каламутності, утворення осаду 

або гелю (метод гелеутворення). Спочатку під час проведення випробувань на бактеріальні ендотоксини 

як критерій оцінки в Фармакопеї використовувався тільки гель-тромб метод. Перевагою цього методу є 

простота вирішення, чи витримав зразок препарату випробування на основі наявності або відсутності 

гелю, видимого неозброєним оком. Кількісні методи C, D, Е і F, були розроблені пізніше; для їх 

виконання необхідна більша кількість обладнання, але їх легше автоматизувати для цілей регулярних 

випробувань великих кількостей зразків тієї самої субстанції або готового препарату. 

Ендотоксини можуть адсорбуватися на поверхні пробірок і піпеток, виготовлених з деяких видів 

пластику або типів скла. Можуть виникнути перешкоди, зумовлені вивільненням речовин із 

пластикових матеріалів. Отже, матеріали, які використовують, треба перевіряти. 

2-2. ГРАНИЧНА КОНЦЕНТРАЦІЯ ЕНДОТОКСИНІВ 

Рішення використовувати випробування на бактеріальні ендотоксини як граничне випробування має на 

увазі, по-перше, що для субстанції та препарату, які підлягають випробуванню, треба визначити 

граничну концентрацію ендотоксинів і, по-друге, необхідно знати, чи перевищує концентрація 

ендотоксинів у випробовуваному зразку цю граничну межу, чи її значення нижче цієї величини. 

Кількісні методи C, D, E і F роблять можливим визначення вмісту ендотоксинів у випробовуваному 

зразку, але під час встановлення відповідності зразка вимогам Фармакопеї та проведенні контролю 

якості за рутинною методикою заключне питання полягає в тому, чи перевищує цей вміст певну межу. 

Під час встановлення граничної концентрації ендотоксину для субстанції або препарату треба приділити 

належну увагу дозі випробовуваного препарату для людини. Мета цього полягає в тому, щоб 

гарантувати, що доти, поки концентрація ендотоксинів у зразку залишається нижчою за межу, навіть 

максимальна доза препарату, введена зазначеним шляхом за годину, не буде містити такої кількості 

ендотоксинів, що викликає токсичну реакцію.  

Якщо концентрація ендотоксинів у субстанції або препараті точно дорівнює граничній концентрації 

ендотоксинів, як і в тому випадку, коли вміст ендотоксинів значно вищій за цю величину, відбувається 

гелеутворення і субстанція або препарат не проходить випробування, оскільки характер випробування 

«усе або нічого» робить неможливим розмежування вмісту, що точно дорівнює граничній концентрації, 



 

 

і вмісту, що перевищує граничну концентрацію. Тільки в тому разі, коли гелеутворення не 

спостерігається, можна зробити висновок, що концентрація ендотоксинів нижча за межу вмісту. 

Для субстанцій та препаратів для парентерального застосування у вигляді порошків цю граничну 

концентрацію ендотоксину на одиницю маси або на Міжнародну одиницю (МО) субстанції або 

препарату треба перетворити у вміст ендотоксинів на мілілітр розчину, який підлягає випробуванню, 

оскільки випробування може бути проведене лише для розчину. Випадок, коли субстанції або препарати 

вже перебувають у рідкому стані (наприклад, інфузійні розчини), обговорюється нижче. 

2-3. ОБЧИСЛЕННЯ ГРАНИЧНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЕНДОТОКСИНІВ 

Для субстанцій або препаратів, що вводяться парентерально, Граничний вміст ендотоксинів 

обчислюють за формулою: 

  

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 

непереривному введенню у вигляді інфузій , то М – це максимальна сумарна доза, введена протягом 

1 год. 

Граничний вміст ендотоксинів залежить від препарату і шляху його введення і зазначається в 
NіндивідуальнихN монографіях. Значення К зазначені в Табл. 5.1.10-1. 

Для інших шляхів уведення критерій прийнятності для нормування бактеріальних ендотоксинів 

визначають на основі результатів, одержаних під час розробки препарату. 

Таблиця 5.1.10-1 

Шлях введення К  

Внутрішньовенно 5.0 (МО ендотоксину на кілограм маси тіла) 

Внутрішньовенно, для радіофармацевтичних 
лікарських засобів 

2.5 (МО ендотоксину на кілограм маси тіла) 

Інтратекально 0.2 (МО ендотоксину на кілограм маси тіла) 

Парентеральні препарати, які дозуються на 
квадратний метр поверхні тіла  

 100 МО/м2  



 

 

2-4. ВСТАНОВЛЕННЯ ГРАНИЧНОГО ВМІСТУ ЕНДОТОКСИНІВ ДЛЯ СПЕЦИФІЧНИХ СУБСТАНЦІЙ 

АБО ПРЕПАРАТІВ 

Гранична концентрація ендотоксинів для субстанцій або препаратів встановлюється з урахуванням 

наступного. 

Обчисленний граничний вміст ендотоксинів. Граничний вміст ендотоксинів обчислюють, як 

зазначено в п.п. 2-3 та є безпечною межею, яку не повинно бути перевищено, якщо лікарський препарат 

вводиться людям. 

Межа, яка зазначена в індивідуальній монографії на субстанцію. Межа, яка зазначена в 

індивідуальній монографії на субстанцію, часто відображає те, що можна досягти в контрольованому 

виробничому середовищі. Таким чином, обмеження, встановлене в монографії, може бути нижчим, ніж 

обчислена межа ендотоксину. Однак виробник може встановити межу, яка є більш жорсткою, ніж 

зазначена в монографії. 

Можливості процедури. Можливості процедури зниження або видалення бактеріальних ендотоксинів 

під час виробництва може призвести до зниження меж ендотоксину для конкретних процесів. 

Додаткові вимоги безпеки. Заходи безпеки приймаються з урахуванням популяції пацієнтів 

(наприклад, педіатричного використання, виснажених або кахектичних хворих, тощо), специфічних 

місцевих вимог (наприклад, країни можуть побажати працювати з нижчою середньою масою тіла – 

60 кг замість 70 кг, що часто використовуються в Європі) або будь-які додаткові межі безпеки, що 

вимагає компетентний орган. 

Склад препарату. Межа повинна враховувати будь-яке теоретичне навантаження бактеріальними 

ендотоксинами, що внесено з будь-якими іншими компонентами, що використовуються для розчинення 

та/або розведення препарату (наприклад, вода для ін'єкцій) або внесено з вихідними матеріалами та/або 

сировиною. 

2-5 МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЕ РОЗВЕДЕННЯ 

Яке розведення субстанції або препарату треба використовувати у випробуванні для того, щоб бути 

впевненими, що негативний результат випробування свідчить про те, що концентрація ендотоксинів у 

ньому нижча за межу вмісту ендотоксинів, а позитивний результат означає, що лізатом визначається 

вміст, що дорівнює або перевищує межі вмісту ендотоксинів. Ступінь розведення у даному випадку 

залежить від межі вмісту ендотоксинів і чутливості лізату; воно називається «Максимально допустимим 

розведенням» (МДР), і його величину можна одержати розрахунковим шляхом за формулою: 

Граничний вміст ендотоксинів  х  концентрація випробуваного розчину 

 

Концентрація випробовуваного розчину: 

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



 

 

— в Одиницях/мл, якщо граничний вміст ендотоксинів зазначений на одиницю біологічної 

активності (МО/Одиницю); 

— в 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 точка з самою низькою 

концентрацією на стандартній кривій у турбідиметричному методі або хромогенному методі. 

Якщо величина МДР не є цілим числом, для рутинних цілей можна використовувати найближче ціле 

число менше за МДР (що означає, що розчин субстанції або препарату розводять у меншому ступені за 

МДР). У такому разі негативний результат випробування показує, що вміст ендотоксинів у субстанції 

або препараті нижчий за граничну величину. Однак, якщо концентрація ендотоксинів у субстанції або 

препараті під час проведення випробування нижча за межу вмісту ендотоксинів, але достатньо висока 

для того, щоб реакція з лізатом призвела до утворення гелю, випробування за цих умов може бути 

позитивним. Отже, якщо випробування з таким «зручним» коефіцієнтом розведення є позитивним, 

субстанцію або препарат розбавляють до МДР і повторюють випробування. У випадку будь-яких 

сумнівів треба використовувати МДР.  

Це підкреслює важливість підтвердження чутливості лізату. 

Приклад 

Треба провести випробування для розчину 50 мг/мл натрію фенітоїну, призначеного для 

внутрішньовенного введення. Визначають МДР, задаючи такі значення змінних: 

М — максимальна доза для людини становить 15 мг на кілограм маси тіла, 

с — 50 мг/мл, 

К — 5 МО ендотоксину на кілограм маси тіла, 

 — 0.4 МО ендотоксину на мілілітр. 

. 

Для рутинних випробувань цього препарату може бути доцільним розвести 1 мл випробовуваного 

розчину до 20 мл (величина МДР/2 округлена до більш низького цілого числа). Однак, якщо результат 

цього випробування є позитивним, необхідно розвести 1 мл до 41.67 мл і повторити випробування. 

Розведення до 41.67 мл необхідне також у тих випадках, коли випробування виконують для перевірки 

сумнівних результатів. 

3. ОЦІНКА РИЗИКУ 

Як зазначено в розділі 1 «Загальні зауваження», загальний висновок полягає в тому, що відсутність 

бактеріальних ендотоксинів у субстанції або препараті передбачає, що відсутні пірогенні компоненти, за 

умови, що наявність пірогенних речовин, які не є ендотоксинами, можна виключити. Для виключення 

присутності у субстанція або препаратах пірогенів, які не є ендотоксинами, рекомендується 



 

 

використовувати випробування на активацію моноцитів (2.6.30) під час випуску або розробки 

виробничого процесу; якщо будь-які зміни в процесі виробництва можуть вплинути на якість препарату 

щодо пірогенності, випробування на активацію моноцитів повторюють. Приклади таких змін 

включають використання різної сировини, різних виробничих ділянок і різних технологічних 

параметрів. 

Рішення використовувати випробування на бактеріальні ендотоксини, як єдине випробування на 

пірогенність, необхідно приймати після ретельного оцінювання ризику субстанції або препарату, що 

містить пірогени, які не є ендотоксинами. Оцінювання ризику проводиться з урахуванням будь-якого 

фактора, який може призвести до включення пірогенів, які не виявлені у випробуванні на бактеріальні 

ендотоксини. Нижче наведені пункти є неповним переліком факторів, які необхідно враховувати під час 

оцінювання ризику. 

Процес виробництва (хімічний синтез, ферментація, біотехнологічний метод). Для препаратів, які 

одержані за допомогою ферментації необхідно враховувати систему експресії (прокаріотичну, 

еукаріотичну), для прокаріотичної системи експресії використовують грампозитивні або грамнегативні 

бактерії. Також компоненти середовищ для культивування випробовують із урахуванням їх походження 

(синтетичного, тваринного, рослинного). 

Біонавантаження. Необхідно враховувати потенційну присутність грампозитивних бактерій та грибів 

як забруднюючих речовин діючої речовини, допоміжних речовинах або вихідних матеріалів і сировини, 

що використовуються у виробництві препарату, а також походження сировини (синтетичне, тваринне, 

рослинне). Якість води відіграє важливу роль у загальному оцінюванні. 

Можливості заключних етапів процесу. Необхідно встановити, чи містить заключний процес етапи 

видалення бактеріальних ендотоксинів. 

Безпечність. Цільова популяція та шлях введення (наприклад, внутрішньовенніий, інтратекальний) 

повинні бути враховані під час оцінювання ризику. 

Стабільність виявлення ендотоксинів. Необхідно враховувати, що на здатність виявляти ендотоксини 

може впливати взаємодія з певними компонентами, умови зберігання або час зберігання, температура та 

обробка випробовуваного зразка. Для зберігання, обробки та змішування зразків необхідно встановити 

процедури, які демонструють стабільність виявленого вмісту ендотоксинів. 

4. СТАНДАРТНИЙ ПРЕПАРАТ 

Як стандартний препарат використовують БСП ендотоксину. Його кількісний аналіз проведений 

порівняно з міжнародним стандартом ВООЗ, а його активність виражена у МО ендотоксину на флакон. 

МО ендотоксину визначається як специфічна активність певної маси міжнародного стандарту. 

Для рутинних цілей може бути використаний інший стандартний препарат ендотоксину, за умови що 

проведено його кількісний аналіз порівняно з міжнародним стандартом ендотоксину або 

БСП ендотоксину та його активність виражено в МО ендотоксину.  



 

 

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

5. ВОДА ДЛЯ БЕТ 

В загальній статті «Бактеріальні ендотоксини» (2.6.14.) продемонстровано, що для приготування води 

для БЕТ можуть бути використані методи, відмінні від потрійної перегонки. Із позитивними 

результатами було використано метод зворотного осмосу. Можна віддати перевагу дистилюванню води 

більше трьох разів. Який би метод не використовувався, одержаний реактив має бути вільний від 

ендотоксинів, які визначаються. 

6. pН СУМІШІ 

Оптимальне гелеутворення суміші у випробуванні на бактеріальні ендотоксини спостерігається за 

рН 6.0–8.0. Однак додавання лізату до зразка може призвести до зниження рН. 

7. ВАЛІДАЦІЯ ЛІЗАТУ  

Під час приготування розчинів лізату важливо дотримуватись інструкції виробника. 

Позитивні коефіцієнти розведення у гель-тромб методах А та В переводять у логарифми. Причина цього 

полягає в тому, що якщо побудувати криву розподілу за частотою цих логарифмічних величин, вона 

зазвичай наближається до кривої нормального розподілу набагато ближче, ніж крива розподілу за 

частотою самих коефіцієнтів розведення; фактично вони настільки подібні, що допускається 

використання нормального розподілу за частотою як математичної моделі та обчислення меж, взятих за 

основу порівняння, за допомогою t-критерію Стьюдента. 

8. ПОПЕРЕДНЄ ВИПРОБУВАННЯ НА ЗАВАЖАЮЧІ ФАКТОРИ  

Деякі субстанції або препарати не можна піддавати випробовуванню на наявність ендотоксинів 

безпосередньо, бо вони не змішуються з реактивами, не можуть бути доведені до рН 6.0-8.0 або 

інгібують або активують ферментативну реакцію (такі як β-D-глюкани).  

Отже, потрібне проведення попереднього випробування для перевірки наявності заважаючих факторів. 

Якщо вони виявлені, необхідно продемонструвати, що процедура їхнього видалення є ефективною і, за 

умов застосовуння цієї процедури не були видалені будь-які присутні бактеріальні ендотоксини. 

Мета попереднього випробування — перевірити нульову гіпотезу про те, що чутливість лізату в 

присутності субстанції або препарату не відрізняється значимо від його чутливості за відсутності 

препарату. У методах А і В використовують простий критерій: нульова гіпотеза приймається, якщо 

чутливість лізату у присутності зразка становить принаймні 0.5 чутливості самого лізату і не більше як 

удвічі перевищує цю величину. 

Випробування на заважаючі фактори у гель-тромб методах А і В вимагає використання зразка 

препарату, в якому ендотоксини не виявлені. Це теоретична проблема, якщо необхідно випробовувати 

зовсім новий лікарський засіб. Для кількісних методів С, D, Е та F передбачений інший підхід. 



 

 

Відмічено, що для методів D і E, які використовують хромогенний пептид, потрібні реактиви, які не 

застосовуються для методів А, В, С та F, і, отже, відповідність методів А, В, С та F вимогам щодо 

заважаючих факторів не можна екстраполювати на метод D або метод Е без додаткового випробування. 

9. УСУНЕННЯ ЗАВАЖАЮЧИХ ФАКТОРІВ 

Способи усунення заважаючих факторів не мають призводити до підвищення або зниження кількості 

ендотоксину у випробовуваній субстанції або препараті (наприклад, зниженні в результаті адсорбції). 

Для перевірки цього до випробовуваної субстанції або препарату додають відому кількість ендотоксину 

і потім, після усунення заважаючих факторів в зразку, вимірюють кількість виявленого ендотоксину. 

Методи С і D. Якщо властивості випробовуваного препарату виявляють заважаючу дію, яку не можна 

усунути класичними методами (наприклад, розведенням або центрифугуванням), можлива побудова 

стандартної кривої для аналогічної субстанції або препарату, звільненого від ендотоксинів за 

допомогою належної обробки або розведення. Потім проводять випробування на ендотоксини у 

порівнянні з цією стандартною кривою. 

Установлено, що в багатьох випадках придатним методом є ультрафільтрація крізь асиметричні 

мембранні фільтри з триацетату целюлози. Фільтри мають відповідним чином пройти валідацію, 

оскільки іноді похідні целюлози (D-глюкани) можуть викликати помилково позитивні результати. 

Іншим варіантом усунення заважаючи факторів є 2-ступінчаста процедура, під час якої 1) ендотоксини, 

які присутні в зразку, що виявляє заважаючу дію, фіксуються на твердій фазі, і 2) після видалення 

речовини, що виявляє заважаючу дію, (наприклад, промиванням) ендотоксини виявляються 

непошкодженими за відповідних умов випробування. 

10. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

Метою контролю, що містить воду для БЕТ і стандартний препарат ендотоксину з концентрацією, що у 

два рази перевищує зазначену на етикетці чутливість лізату, є підтвердження активності лізату під час 

проведення випробування за передбачених для цього умов (для методів А та В). Метою негативного 

контролю є підтвердження відсутності визначуваної концентрації ендотоксину у воді для БЕТ.  

Позитивний контроль, що містить випробовуваний зразок у концентрації, яка використовується у 

випробуванні, призначений для того, щоб показати відсутність інгібуючих факторів за умов проведення 

випробування. 

11. ОБЛІК ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Незначні кількості ендотоксинів у воді для БЕТ, або в будь-якому іншому реактиві, або матеріалі, 

впливу якого піддається лізат під час проведення випробування, можуть не визначатися доти, доки вони 

не досягнуть межі чутливості лізату. Однак вони можуть підвищувати кількість бактеріальних 

ендотоксинів в розчині, що містить субстанцію або препарат, до величини, що ледве перевищує межу 

чутливості, та викликати позитивну реакцію. 



 

 

Ризик того, що це відбудеться, може бути знижений шляхом перевірки води для БЕТ та інших реактивів 

за допомогою найбільш чутливого з усіх наявних лізатів або принаймні більш чутливого за лізат, 

використовуваний під час випробування зразка. Навіть у цьому разі ризик такого «помилково 

позитивного результату» не можна цілком виключити. 

12. ЗАМІНА МЕТОДІВ, НАВЕДЕНИХ В ДАНІЙ СТАТТІ  

12.-1. ЗАМІНА ІНШИМ МЕТОДОМ, ЩО НАВЕДЕНО В ДФУ 

Як зазначено в «Загальних зауваженнях», методи проведення випробування, які наведені в монографіях 

та загальних статтях, пройшли валідацію у відповідності до прийнятої наукової практики та сучасних 

рекомендацій із валідації аналітичних методів. Методи, які наведені в загальних розділах «Бактеріальні 

ендотоксини» (2.6.14) та «Випробування на активацію моноцитів» (2.6.30) не підлягають повторній 

валідації, за винятком, коли мова йде про валідацію (перевірку придатності) щодо конкретної субстанції 

або препарату у конкретному аналітичному середовищі. 

Методики, матеріали і реактиви, які використовують відповідно до даного методу, мають пройти 

валідацію, як наведено для даного випробування.  

Відсутність заважаючих факторів (і, якщо необхідно, спосіб їх усунення) необхідно випробовувати на 

зразках, відібраних принаймні з трьох виробничих серій.  

Необхідна відповідна інформація від виробників; компанії мають представити усі валідаційні дані, які у 

них є і які можуть цікавити відносно заміни випробування на бактеріальні ендотоксини у субстанціях та 

лікарських препаратах; такі дані включають деталі пробопідготовки зразка та всі процедури, необхідні 

для усунення заважаючих факторів. 

Як зазначено в загальній статті «Випробування на активацію моноцитів» (2.6.30), випробування на 

активацію моноцитів призначене, в першу чергу, для заміни випробування на пірогени на кролях. 

Рекомендації щодо вибору методу (A, B або C) і валідації випробування на активацію моноцитів 

наведені в загальній статті «Випробування на активацію моноцитів» (2.6.30). 

12-2. ЗАМІНА АЛЬТЕРНАТИВНИМ МЕТОДОМ, НЕ НАВЕДЕНИМ В ДФУ 

Використання альтернативних реактивів, таких як рекомбінантний фактор С на заміну лізату 

амебоцитів, усуває використання реактиву, який отримують із живої тварини. 

Заміна випробування на пірогени на кролях або випробування на бактеріальні ендотоксини, 

запропонована в монографії, на випробування з використанням реактиву рекомбінантного фактору C 

або будь-якого іншого реактиву, як заміна лізату амебоцитів, необхідно розглядати, як використання 

альтернативного випробування для заміни фармакопейного випробування, як зазначено в 

розділі 1. «Загальні зауваження».◄ 
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Для твердих лікарських засобів рекомендується використовувати величину «мінімально допустима 

концентрація» (МДК). МДК є мінімально допустимою концентрацію випробовуваного розчину, за якої 

можливе визначення граничного вмісту ендотоксинів. МДК визначають, використовуючи таку формулу: 

 МДК = λ/ГВ, 

де: 

λ — зазначена на етикетці чутливість лізату (МО/мл) у гель-тромб методі або точка з найменшим 

значенням на стандартній кривій у турбідиметричному або хромогенному методах. 

ГВ — граничний вміст ендотоксинів для препарату, зазначений на одиницю маси (МО/мг). 

Контейнери для фармацевтичного застосування, для яких в окремій статті передбачений контроль 

пірогенів, можна піддавати випробуванню на пірогени на кролях або випробуванню на бактеріальні 

ендотоксини. 

 


