
 

 

5.1.7. ВІРУСНА БЕЗПЕКА 

 
У статті наведено загальні вимоги щодо вірусної безпеки лікарських засобів, у 

виробництві яких були використані матеріали, що походять від тварин або людини. 

Оскільки вірусна безпека — комплексне питання, важливо провести оцінювання ризику. 

Вимоги, які застосовуються до певного лікарського засобу, визначаються компетентним 

уповноваженим органом. 

Там, де існує ризик вірусного забруднення, впроваджуються додаткові заходи щодо 

забезпечення вірусної безпеки лікарських засобів, засновані на: 

— виборі вихідної сировини та її дослідженні на вірусні забруднення; 

— дослідженні можливостей під час технологічних процесів видаляти та/або 

інактивувати віруси; 

— випробуванні на наявність вірусного забруднення на відповідних стадіях 

виробництва. 

Де це доречно, використовують одну або більше валідованих процедур видалення або 

інактивації вірусів. 

Більш докладні рекомендації з вірусної безпеки, включно з валідаційними дослідженнями, 

наведені окремо в «Зауваженнях (примітках) до керівництва з валідаційних досліджень 

щодо вірусів: розробка, проведення та інтерпретація досліджень, які підтверджують 

інактивацію та видалення вірусів» (Note for guidance on virus validation studies: the design, 

contribution and interpretation of studies validating the inactivation and removal of viruses, 

CPMP/BWP/268/95) Комітету з патентованих лікарських засобівN1 та Керівництва ICH 

Q5A: Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих із клітинних ліній 

людського та тваринного походження (Viral safety evaluation of biotechnology products 

derived from cell lines of human or animal origin) (включно з будь-яким подальшим 

переглядом цих документів). 

Вимоги щодо імунобіологічних лікарських засобів для застосування у ветеринарній 

медицині також наведені у статтях «Вакцини для застосування у ветеринарній медицині», 

«Імуносироватки для застосування у ветеринарній медицині» та інших загальних статтях. 

Оцінювання ризику 

Оцінювання ризику щодо вірусної безпеки проводять, якщо матеріали, які походять від 

тварин або людини, були використані як компоненти лікарських засобів або під час 

виробництва діючих та допоміжних речовин або лікарських засобів. 

Принцип оцінювання ризику — це розгляд різних чинників, що впливають на 

потенційний рівень інфекційних часток у лікарських засобах, та чинників, пов’язаних із 

застосуванням лікарських засобів, що визначає або впливає на вірусний ризик для 

реципієнтів. 

                                                 
N1 Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP) — зараз це Комітет з лікарських засобів для 
застосування людиною Європейської медичної агенції (Committee for Medicinal Products for Human Use 
(CHMP) European Medicines Agency). 



 

 

Під час оцінювання ризику враховують відповідні чинники, наприклад: 

— вихідні види; 

— вихідні органи, тканини, рідини; 

— можливі забруднювачі зважаючи на походження сировини та історії 

донора/донорів, включно зі здебільшого епідеміологічними даними; 

— можливі забруднювачі в процесі виробництва (наприклад, з матеріалів групи 

ризику, які використовуються в процесі виробництва); 

— інфекційність та патогенність можливих забруднювачів лікарських засобів для 

передбачуваних реципієнтів із урахуванням шляхів уведення лікарського засобу; 

— кількість матеріалу, що використовується для виробництва дози лікарського 

засобу; 

— контролі, що проведені на донорі/донорах, сировині в процесі виробництва та для 

кінцевого лікарського засобу; 

— процес виробництва лікарського засобу та його здатність видаляти та/або 

інактивувати віруси. 

Оцінювання ризику переважно може бути засноване на умовах виробництва, якщо вони 

включають жорсткі рівні інактивації (наприклад, для желатину та ін. лікарських засобів, 

що пройшли термічну стерилізацію парою або сухою парою, як зазначено в загальних 

текстах щодо стерильності (5.1)). 


