
 

 

5.2.14. ЗАМІНА МЕТОДУ(ІВ) IN VIVO НА МЕТОД(И) IN VITRO ДЛЯ КОНТРОЛЮ 

ЯКОСТІ ВАКЦИН 

МЕТА 

Мета цієї загальної статті — надати рекомендації для сприяння впровадженню методів 

in vitro як заміни існуючим методам in vivo в тих випадках, коли порівняння цих кількісних 

випробувань між собою є недоцільним із причин, не пов’язаних із придатністю одного чи 

більше in vitro методів. У цій загальній статті не буде обговорюватись інформація щодо 

валідації методу кількісного випробування як такого, оскільки ці принципи описані в іншому 

місці. 

Загальна стаття стосується, перш за все, вакцин для застосування людиною або у 

ветеринарній медицині, однак описані принципи також можуть застосовуватися до інших 

біологічних речовин, таких як сироватки. 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Методи випробувань, які використовуються для рутинного контролю якості вакцин, 

призначені для контролю стабільності продукції та забезпечення порівнянності якісних 

характеристик між комерційними серіями та тими серіями, які спочатку були визнані 

безпечними та ефективними в клінічних дослідженнях або (стосовно вакцин для 

застосування у ветеринарній медицині) у цільових видів. 

Незважаючи на те, що кількісні випробування активності та безпечності in vivо, описані у 

Фармакопеї та монографії на вакцини, історично відігравали центральну роль у забезпеченні 

якості вакцин, притаманна варіабельність кількісних випробувань in vivo може зробити їх 

менш придатними для моніторингу незмінності процесу виробництва та для оцінювання 

потенційного впливу змін у процесі виробництва, ніж відповідні кількісні випробування 

in vitro. Як результат, необхідно постійно критично оцінювати наукову цінність та 

актуальність цих методів випробування in vivo. Коли виявлено, що випробування in vivo 

мають обмежену або незначну цінність (ефективність), їх необхідно вилучити, зважаючи на 

етичні міркування та зобов’язання за відповідними конвенціями. Крім того, існують значні 

досягнення з розробки методів in vitro (включно з імунологічними, молекулярними та 

фізико-хімічними випробування) для заміни випробувань на тваринах. У ряді випадків це 

призвело до успішного впровадження нових методів in vitro в монографії на вакцини. 

Використання відповідних методів in vitro не лише зменшує використання тварин, 

зберігаючи або покращуючи наукову цінність кількісних випробувань, але також суттєво 

зменшує варіабельність цих випробувань, необхідний час та ресурси, а також підвищує 



 

 

передбачуваність випуску/випускання безпечних та ефективних серій вакцин для медичного 

застосування. 

На додаток до переваг, які з’являються внаслідок заміни відповідними методами in vitro 

існуючих методів in vivo, згідно з Європейською конвенцією щодо захисту хребетних тварин, 

які використовуються з експериментальною та іншою науковою метою, Комісія Ph. Eur. 

взяла на себе зобов’язання щодо скорочення використання тварин під час фармакопейних 

випробувань, де це можливо. Згідно з конвенцією, для тих випробувань, які пов’язані з 

Фармакопеєю, рекомендується розробляти та/або застосовувати процедури in vitro, а в 

«Загальних положеннях» підтверджують впровадження альтернативи методам in vivo, які 

описані в монографіях Фармакопеї. 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Одним із наслідків заміни кількісних випробувань in vivo більш послідовними методами 

in vitro, є проблема, пов’язана з варіабельністю, притаманною випробуванням in vivo, та 

потребою, зазвичай, одночасного (індивідуального) порівняння цих кількісних випробувань 

між собою («один-до-одного»). У деяких випадках це може бути проблемою, оскільки 

повторні спільні багатоцентрові міжнародні дослідження можуть бути невдалими внаслідок 

варіабельності, притаманної методам in vivo. Інші міркування полягають у тому, що багато 

кількісних in vivo випробувань безпечності та ефективності вакцин у переважній більшості 

підтвердили відповідність цілям та історично довели свою важливість у забезпеченні 

ефективності та безпечності вакцин. Проте це відбувалося в епоху, коли вимоги до валідації, 

такі як ICH Q2 (R1) або VICH GL2, не були встановлені, що, у деяких випадках, робило 

правильне взаємне порівняння складним або навіть неможливим. Оскільки точність, 

відтворюваність, межі виявлення та кількісне оцінювання не були встановлені для методу 

in vivo, порівняння одного методу з іншим ускладнюється. Необхідно також зазначити, що, 

оскільки методи Фармакопеї згідно з «Загальними положеннями» розглядаються як 

підтверджені, проведення ретроспективної перевірки цих методів, згідно з ICH/VICH, було б 

не тільки непрактичним та надмірно дорогим, але й неетичним з урахуванням згаданої вище 

конвенції про/щодо використання тварин під час фармакопейних випробувань. 

Розглядаючи перехід від системи кількісних випробувань контролю якості in vivo до системи 

кількісних визначень in vitro, важливо зрозуміти, що можуть та чого не можуть забезпечити 

кількісні випробування in vivo. Незважаючи на те, що в належний спосіб проведені in vivo 

випробування кількісного визначення активності в лабораторних тварин мають потенціал в 

оцінюванні складних функціональних реакцій для доведення концепції, вони не обов’язково 

дозволяють прогнозувати відповідні реакції в цільовій популяції. Крім того, біологічні 



 

 

кількісні визначення in vitro мають потенціал для імітації специфічних елементів 

комплексних реакцій in vivo із, загалом, меншою варіабельністю та більш високою 

чутливістю. 

Ще одним основним моментом є те, що коли кількісне випробування in vivo для цього 

лікарського засобу замінюється випробуванням in vitro, його показник/показники якості, 

ймовірно, будуть оцінюватись по-різному. Наприклад: визначення вмісту антигена або 

функціональної відповіді (наприклад, нейтралізації вірусу або токсинів) біологічним 

методом кількісного визначення in vitro замість активності in vivo; молекулярна 

послідовність замість нейровірулентності in vivo або ослабленого фенотипу; відсутність 

геномів стороннього агента з використанням молекулярних методів замість відсутності 

мікроорганізмів шляхом випробування in vivo; демонстрація зв’язування токсину та 

активності ферментів замість специфічної токсичності in vivo. Як наслідок, демонстрація 

узгодженості між двома методами, загалом, не є науково обґрунтованою і не завжди має 

очікуватися. Навіть якщо успішні/неуспішні результати двох випробувань співпадають, 

кореляція між двома кількісними методами в межах діапазону кількісного визначення все ще 

може бути низькою. Незважаючи на це, метод(и) in vitro або стратегія випробування має 

забезпечувати принаймні однакову впевненість у тому, що основні показники якості, які 

необхідні для забезпечення постійної безпечності та ефективності лікарського засобу, 

адекватно контролюються. 

Попри те, що в цьому загальному розділі основна увага приділяється заміщенню існуючих 

методів для зареєстрованих лікарських засобів, важливо на етапі розробки лікарського 

засобу розглянути можливість використання методів in vitro для контролю якості та 

зрозуміти, що використання кількісних визначень in vivo не є обов’язковим. 

АЛЬТЕРНАТИВНІ ПІДХОДИ ДО ЗАМІНИ МЕТОДІВ IN VIVO 

Першочерговим завданням для впровадження будь-яких запропонованих методів in vitro в 

систему контролю якості має бути наукова актуальність кількісних випробувань in vitro для 

контролю відповідних показників якості. До того ж, будь-які методи in vitro мають 

відповідати чинним вимогам щодо валідації. 

У Фармакопеї кількісні визначення in vivo для вакцин зазвичай замінюються кількісними 

визначеннями in vitro після спільних багатоцентрових досліджень, але це не має бути 

обов’язковою передумовою ініціатив із заміни кількісних визначень in vivo для окремих 

лікарських засобів. Крім того, хоча бажано мати кількісні визначення, які широко 

застосовуються до певного класу лікарських засобів, це не має бути обов’язковою умовою.  



 

 

Як пояснюється нижче, у деяких випадках існуючий метод може потребувати заміни більш 

ніж на одне випробування in vitro, щоб охарактеризувати основні якісні та кількісні 

показники, установлені існуючим випробуванням. 

ВИПРОБУВАННЯ АКТИВНОСТІ 

Якщо неможливо продемонструвати узгодженість між методами in vitro та in vivo через 

низьку диференційну здатність та/або високу варіабельність кількісного визначення in vivo, 

можна використовувати такий підхід. Передбачається, що лікарський засіб, який 

розглядається, має добре відомий профіль безпечності та ефективності з відповідним 

виробництвом. 

Випробування in vitro мають бути здатні виявляти науково обґрунтовані відмінності, які 

стосуються контролю виробничого процесу. Це має бути підтверджено даними, які 

демонструють здатність запропонованого кількісного визначення/визначень контролювати 

основні показники якості вакцини та підтримувати зв’язок між якістю серій, що підлягають 

випуску, та тими серіями, які виявилися безпечними та ефективними після клінічних 

досліджень або рутинного використання. Із встановленням відповідних специфікацій буде 

збережена незмінність процесу виробництва з методом/методами in vitro. 

Дизайн кількісного визначення / системи кількісних визначень для контролю якості вакцини 

має відображати як вміст антигена, так і функціональність. Якщо використовується один 

метод, він має здебільшого вимірювати вміст і цілісність антигена спрямованого на 

відповідний епітоп, який забезпечує захист після введення вакцини. Прикладом цього може 

бути моноклональне антитіло або моноклональні антитіла проти епітопу або епітопів як 

головної мішені для генерації нейтралізуючих антитіл. Для проведення кількісного 

визначення показників стабільності (як, наприклад, передбачено для вакцини для 

профілактики сказу), епітоп або епітопи зазвичай мають бути конформованими. У деяких 

випадках один метод in vitro не може адекватно відображати і вміст, і функціональність. Це 

можна усунути за допомогою декількох кількісних визначень, як у разі кон’югованих 

полісахаридних вакцин, для яких прикладом відповідних визначень є розмір молекул, 

цілісність кон’югата, загальний вміст полісахаридів та вміст вільних полісахаридів. 

Для встановлення кількісних вимірювань методом in vitro потрібні зразки, які відрізняються 

за величиною реакції. У більшості випадків зразки, активність яких для методу in vivo нижче 

затвердженого в специфікації мінімального рівня, не будуть доступні, оскільки однорідність 

продукції зазвичай добре підтримується і активність між серіями не відрізняється значно 

та/або точність кількісного визначення in vivo така, що цей метод не може розрізняти серії, 

якщо різниця між ними невелика. Отже, первинне оцінювання кількісного визначення 



 

 

необхідно проводити зі зразками в різних концентраціях; для подальшого оцінювання 

активності воно може супроводжуватися випробуванням зразків, підданих різним типам 

стресових умов, що свідчитиме про стабільність нового методу. Неможливість 

продемонструвати узгодженість між методом in vitro та in vivo не обов’язково означає, що 

метод in vitro є непридатним/невідповідним. У багатьох випадках метод in vitro виявляє 

зміни профілю лікарського засобу, які не можливо виявити методом in vivo. У таких 

випадках для контролю незмінності процесу виробництва метод in vitro може вважатися 

пріоритетним та може бути доречнішим для оцінювання впливу змін у процесі виробництва. 

ВИПРОБУВАННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ 

Специфічна токсичність 

Метод in vitro для виявлення залишкових токсичних компонентів має бути специфічним і 

принаймні таким самим чутливим, як існуючий метод in vivo. Де це можливо, необхідно 

використовувати повністю функціонуючу систему in vitro (наприклад, чутлива до токсину 

клітинна лінія). Там, де відсутня функціонуюча система in vitro, стратегія випробування 

in vitro може базуватися на виявленні/вимірюванні більше одного параметра послідовно, де 

це доречно, які разом відображають спосіб дії щодо цих токсичних компонентів. Приклади 

передбачають використання кількісних визначень з імунологічними та біохімічними етапами 

для виявлення зв’язування з рецептором та активності ферменту. У більшості випадків 

заміни кількісного визначення in vivo мають бути доступні дані щодо чутливості in vitrо 

моделі виявлення цього токсину. Отже, нові методи in vitro можна охарактеризувати як такі, 

що демонструють достатню чутливість під час використання в експериментах із 

навантаженням та співвідносяться з історичними даними щодо кількісних визначень in vivo. 

Такі кількісні визначення, у поєднанні з відповідними часовими і температурними умовами, 

також можна використовувати для демонстрації відсутності реверсії специфічного 

анатоксину. 

Оцінювання молекулярної послідовність за допомогою глибокого секвенування проти 

випробування на нейровірулентність 

Існує можливість заміни існуючого випробування на нервовірулентність in vivo, 

випробуванням in vitro — методом генотипування оцінювання молекулярної послідовності 

вірусної вакцини. Передумовою для будь-якого методу генотипування in vitro є поглиблене 

знання молекулярних маркерів, відповідальних за атенуацію (ослаблення) живої вірусної 

вакцини (як, наприклад, для вакцини поліовірусної оральної). У такому разі моніторинг 

послідовності серій вакцин може бути досягнутий шляхом підтвердження наявності 



 

 

необхідних молекулярних маркерів атенуації (ослаблення) та відсотка мутантів методами, 

такими як глибоке секвенування. 

Виявлення вірусних сторонніх агентів за допомогою нових молекулярних методів 

Тепер виявлення вірусних сторонніх агентів у банках клітин, посівних серіях та зборах 

культури клітин на різних стадіях виробничого процесу проводиться з використанням низки 

панелей методів in vivo та in vitro. Наразі доступні нові чутливі молекулярні методики з 

широкими можливостями виявлення, включно з такими, як методи глибокого секвенування 

або високопродуктивного секвенування, полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) з 

виродженими праймерами для цілих сімейств вірусів або з випадковими праймерами (без або 

із секвенуванням), гібридизація в олігонуклеотидних масивах та мас-спектрометрія. 

Використання цих нових молекулярних методів виявило прогалини в існуючій стратегії 

випробувань шляхом виявлення раніше не виявлених вірусних забруднювачів у кінцевому 

лікарському засобі, банках клітин, які використовуються в процесі виробництва та на 

проміжних стадіях виробництва. Ці нові молекулярні методи (наприклад, глибоке 

секвенування або секвенування з високою пропускною здатністю) виявляють геноми, тоді як 

існуючі in vivo методи засновані на спостереженнях впливу вірусів на експериментальних 

тварин. Впровадження таких нових молекулярних методів як замінників методів in vivo 

вимагає порівняння нових та існуючих методів щодо специфічності (широти виявлення) і 

чутливості. Щоб оцінити здатність нового методу виявляти віруси, які виявляються (або не 

виявляються) методами in vivo, необхідно використовувати відповідну панель 

репрезентативних, добре охарактеризованих модельних вірусів та визначити, чи є чутливість 

щонайменше еквівалентною чутливості методів in vivo. Цей останній елемент є особливо 

складним, оскільки ці нові молекулярні методи не виявляють тієї самої характеристики 

вірусних забруднювачів (геному для молекулярних методів проти інфекційного вірусу для 

методів in vivo), а також даних щодо валідації методів in vivo не існує або вони обмежені. 

Необхідно підкреслити, що результат, отриманий за допомогою нових молекулярних методів 

не є кінцевим результатом, оскільки виявлення геному або фрагментів геному не обов’язково 

вказує на наявність інфекційного вірусу. 

 


