
 

 

ІМУНОСИРОВАТКИ ТВАРИН 
ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЛЮДИНОЮ 

Immunosera ex animale ad usum humanum 

IMMUNOSERA FOR HUMAN USE, ANIMAL 

ВИЗНАЧЕННЯ 

Імуносироватки тварин для застосування людиною — рідкі або ліофілізовані препарати, що містять очищені імуноглобуліни 

або фрагменти імуноглобулінів, одержані із сироватки або плазми імунізованих тварин різних видів. 

Імуноглобуліни або фрагменти імуноглобулінів здатні специфічно нейтралізувати або зв’язувати антигени, які були 

використані під час імунізації. До антигенів належать мікробні або інші токсини, антигени людини, суспензії бактеріальних 

або вірусних антигенів, отрути змій, скорпіонів і павуків. Препарат призначений для внутрішньовенного або 

внутрішньом’язового уведення після розведення, де це застосовується. 

ВИРОБНИЦТВО 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Необхідно підтвердити, що спосіб виробництва гарантує стабільний вихід імуносироватки прийнятної безпечності, 

активності в організмі людини та стабільності. 

Будь-який реактив біологічного походження, який використовують у виробництві імуносироваток, має бути вільним від 

забруднень бактеріями, грибами та вірусами. Загальні вимоги статті «Вірусна безпека» (5.1.7 ) застосовуються під час 

виробництва імуносироваток тварин для застосування людиною разом із більш специфічними вимогами з вірусної безпеки, 

наведеними нижче. Спосіб виробництва має містити стадію або стадії, для яких продемонстровано, що вони видаляють або 

інактивують відомі інфекційні агенти. 

Способи, які використовують під час виробництва, мають бути валідовані, ефективні, відтворювані й не мають зменшувати 

біологічну активність продукту. 

■ 

Стандартні препарати. Як стандартний препарат для випробувань на чистоту та наявність високомолекулярних білків 

використовують cерію, яка пройшла клінічні випробування (для якої підтверджена придатність у клінічних випробуваннях), 

або репрезентативну серію. 

ТВАРИНИ 

Використовують види тварин, які затверджені уповноваженим органом. Тварини мають бути здоровими та утримуватись 

винятково для виробництва імуносироватки. Їх обстежують на відсутність певного переліку інфекційних агентів. Під час 

введення тварин у закрите стадо необхідно провести спеціально визначені заходи, включно з карантинними. Де це доречно, 

беруть до уваги додаткові специфічні агенти залежно від географічного розташування установи, яку використовують для 

вигодовування та розмноження тварин. Корми одержують із контрольованих джерел і не додають тваринних білків. 

Постачальників тварин сертифікують уповноважені органи. 

Якщо тварин лікують антибіотиками, перед забором крові або плазми допускається їх витримувати певний період часу до 

виведення антибіотиків. Тварин не лікують пеніциліновими антибіотиками. Якщо для вакцинації застосовується жива 



 

 

вакцина, установлюють необхідний період очікування перед забором сироватки або плазми для виробництва 

імуносироватки. 

ІМУНІЗАЦІЯ 

Де це доречно, проводять ідентифікацію й опис антигенів, які використовуються; де це доречно, демонструють відсутність 

сторонніх інфекційних агентів. Антигени ідентифікують за назвою та номером серії; реєструють інформацію щодо джерела 

та методу приготування. 

Відібраних тварин ізолюють не менш як на один тиждень перед імунізацією, яку проводять за програмою з використанням 

бустерних ін’єкцій через відповідні інтервали. Можуть бути використані ад’юванти. 

Тварин утримують, проводячи звичайний загальний ветеринарний нагляд, та контролюють утворення специфічних антитіл 

на кожному циклі імунізації. 

Перед забором крові або плазми тварин ретельно обстежують. За умови виявлення у тварини будь-якого патологічного 

ураження, не пов’язаного з процесом імунізації, її, як і інших тварин цієї групи, не використовують, доки достовірно не буде 

встановлено, що їх використання не погіршить безпечності лікарського засобу. 

ЗАБІР КРОВІ АБО ПЛАЗМИ 

Забір крові проводять пункцією вени або плазмофорезом. Місце пункції голять, очищають і дезінфікують. Тваринам може 

бути проведене знеболення за умови, що це не впливає на якість зібраного матеріалу. Якщо не зазначено інше, може бути 

використаний антимікробний консервант. Забір крові або плазми проводять так, щоб забезпечити їх стерильність. Цей 

процес виконують на ділянці, відокремленій від місця утримування, годування тварин та місця, де проводять очищення 

імуносироватки. Якщо сироватку або плазму потрібно зберігати до подальшої обробки, застосовують застережні заходи, щоб 

уникнути мікробного забруднення. 

Кілька окремих зразків плазми або сироватки можуть бути об’єднані перед очищенням. Для окремих або об’єднаних проб 

(пулів) перед очищенням проводять такі випробування.  

Випробування на наявність вірусного забруднення. Для проведення випробування беруть пробу до додавання 

антимікробного консерванта або після його нейтралізації, якщо консервант вже було додано. Кожну об’єднану пробу (пул) 

випробовують на наявність забруднення вірусами придатними методами in vitro. 

Кожну об’єднану пробу (пул) випробовують на наявність вірусів інокуляцією в культуру клітин, здатних виявити широкий 

спектр вірусів, значущих для цього конкретного продукту. 

Активність. Проводять біологічне випробування, зазначене в монографії, та, де це можливо, виражають результати в 

Міжнародних одиницях (МО) на мілілітр. Може бути використаний валідований метод in vitrо. 

Вміст білка. Випробовуваний зразок розбавляють розчином 9 г/л натрію хлориду Р до одержання розчину, що містить 

приблизно 15 мг білка у 2 мл. У круглодонну центрифужну пробірку поміщають 2 мл одержаного розчину, додають 2 мл 

розчину 75 г/л натрію молібдату Р  та 2 мл суміші сірчана кислота, вільна від азоту, Р – вода Р (1:30). Одержану суміш 

струшують, центрифугують протягом 5 хв, зливають надосадову рідину та дають стекти на фільтрувальний папір залишкам 

рідини, помістивши пробірку догори дном. В осаді визначають вміст азоту методом мінералізації сірчаною кислотою (2.5.9 ) 

та обчислюють вміст білка, множачи одержаний результат на 6.25. Вміст білка має бути в зазначених межах. 

ІНАКТИВАЦІЯ ВІРУСІВ ТА ОЧИЩЕННЯ 

Імуноглобуліни концентрують і очищають фракційним осадженням, хроматографуванням, імуноадсорбцією або іншими 

хімічними або фізичними методами. Потім вони можуть бути оброблені ферментами. Вибирають і валідують методи, які 

запобігають забрудненню на всіх стадіях процесу та дозволяють уникнути утворення білкових агрегатів, що впливають на 



 

 

імунобіологічні властивості лікарського засобу. Для лікарських засобів, що мають складатися з фрагментів імуноглобулінів, 

щоб забезпечити повну фрагментацію, методи валідують. Методи очищення, які використовують, мають виключати 

утворення додаткових компонентів, що погіршують якість і безпечність лікарського засобу. 

Якщо не обґрунтовано та не дозволено інше, використовують валідовані процеси видалення та/або інактивації вірусів. 

Відбирають методи, що дозволяють уникнути утворення полімерів або агрегатів і, якщо лікарський засіб не має складатися з 

Fab'-фрагментів, зменшити розщеплення F(ab')2- у Fab'-фрагменти. 

Після очищення та обробки для видалення та/або інактивації вірусів до проміжного продукту може бути доданий 

стабілізатор, який зберігає його протягом певного часу, визначеного з урахуванням даних стабільності. 

Лише проміжний продукт, що витримує наведені нижче випробування, може бути використаний для приготування кінцевої 

нерозфасованої імуносироватки. 

Чистота. Випробування проводять методом електрофорезу в поліакриламідному гелі (невідновлювальні умови (non-

reducing)) (2.2.31 ) порівнюючи зі стандартним препаратом. На електрофореграмах одержані смуги мають бути ідентичними 

за інтенсивністю, не має виявлятися жодних додаткових смуг. 

КІНЦЕВА НЕРОЗФАСОВАНА ІМУНОСИРОВАТКА 

Кінцеву нерозфасовану імуносироватку виготовляють з окремого або об’єднаного (пулу) проміжного продукту, одержаного 

від тварин одного виду. Проміжні продукти різної специфічності можуть бути об’єднані. 

Може бути доданий антимікробний консервант і стабілізатор. Якщо до крові або плазми був доданий антимікробний 

консервант, у кінцевій нерозфасованій імуносироватці використовують ту саму речовину. 

Тільки кінцева нерозфасована імуносироватка, що витримує наведені нижче вимоги, може використовуватися для 

приготування кінцевої серії імуносироватки. 

Антимікробні консерванти. Де доцільно, визначають кількість антимікробного консерванта придатним фізико-хімічним 

методом. Вміст антимікробного консерванта має бути не менше 85 % і не більше 115 % від зазначеного в маркуванні (на 

етикетці) значення. 

Стерильність (2.6.1 ). Препарат має відповідати вимогам випробування на стерильність. 

КІНЦЕВА СЕРІЯ 

Кінцеву нерозфасовану імуносироватку в асептичних умовах розфасовують у стерильні контейнери з контролем першого 

розкриття. Контейнери закупорюють так, щоб запобігти забрудненню.  

Тільки кінцева серія, що відповідає вимогам, які наведені нижче в розділах «Ідентифікація», «Випробування» та «Кількісне 

визначення», може бути випущена для застосування. Якщо для кінцевої нерозфасованої імуносироватки були проведені 

випробування на осмоляльність, вміст білка, молекулярно-масовий розподіл, антимікробні консерванти, стабілізатори, 

чистоту, сторонні білки, альбумін і кількісне визначення та одержані задовільні результати, ці випробування можна не 

проводити для кінцевої серії. 

Випробовуваний препарат відновлюють, як зазначено на етикетці, безпосередньо перед проведенням ідентифікації, 

кількісного визначення та усіх зазначених випробувань (окрім випробувань «Розчинність» і «Вода»). 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ 

Ідентифікацію проводять, використовуючи імунобіологічні випробування і, де це необхідно, визначення біологічної 

активності. Для підтвердження ідентичності може бути використане й кількісне визначення. 



 

 

ВЛАСТИВОСТІ 

Імуносироватки — прозорі або опалесцентні рідини, безбарвні або блідо-жовтого кольору. Вони вільні від каламуті. 

Ліофілізовані препарати — білі або жовтаві порошки, або це тверда крихка маса. Після відновлення вони мають такі самі 

властивості, як і рідкі препарати. 

ВИПРОБУВАННЯ 

Розчинність. До контейнера випробовуваного препарату додають об’єм рідини для відновлення, зазначений на етикетці. 

Препарат має повністю розчинитися протягом часу, зазначеного на етикетці. 

Об’єм, що витягається (2.9.17 ). Препарат має відповідати вимогам випробування на об’єм, що витягається.  

рН (2.2.3 ). Значення рН мають знаходитися в межах, установлених для конкретної імуносироватки. 

Осмоляльність (2.2.35 ). Не менше 240 мосмол/кг після розведення, де це застосовується. 

Вміст білка. Від 90 % до 110 % від вмісту, зазначеного на етикетці, та, якщо не обґрунтовано та не дозволено інше, не 

більше 100 г/л. 

Випробовуваний препарат розводять розчином 9 г/л натрію хлориду Р до одержання розчину, що містить приблизно 15 мг 

білка у 2 мл. У круглодонну центрифужну пробірку поміщають 2 мл одержаного розчину, додають 2 мл розчину 75 г/л 

натрію молібдату Р  та 2 мл суміші сірчана кислота, вільна від азоту, Р – вода Р (1:30). Одержану суміш струшують, 

центрифугують протягом 5 хв, зливають надосадову рідину та дають стекти на фільтрувальний папір залишкам рідини, 

помістивши пробірку догори дном. В осаді визначають вміст азоту методом мінералізації сірчаною кислотою (2.5.9 ) та 

обчислюють вміст білка, множачи одержаний результат на 6.25.  

Молекулярно-масовий розподіл. Випробування проводять методом рідинної хроматографії (2.2.29  або 2.2.30 ). Препарат 

має відповідати специфікації, що затверджена для конкретної імуносироватки. 

Антимікробні консерванти. Де це застосовується, визначають кількість антимікробного консерванта придатним фізико-

хімічним методом. Сума не менше, ніж мінімальна сума, яка виявилася ефективною, і не перевищує 115 відсотків від суми, 
зазначеної на етикетці. Вміст антимікробного консерванта має бути не менше мінімального, який виявився ефективним та не 

більше 115 % від вмісту, зазначеного на етикетці. 

Фенол (2.5.15 ). Не більше 2.5 г/л для препаратів, що містять фенол.  

Стабілізатор. Визначають кількість стабілізатора придатним фізико-хімічним методом. Вміст стабілізатора має бути не 

менше 80 % і не більше 120 % від кількості, зазначеної на етикетці. 

Чистота. Визначення проводять методом невідновлювального електрофорезу в поліакриламідному гелі (2.2.31 ) порівнюючи 

зі стандартним препаратом. На електрофореграмах не має виявлятися жодних додаткових смуг. 

Сторонні білки. Під час випробування методами преципітації зі специфічними імуносироватками в препараті мають 

виявлятися лише білки заявлених видів тварин, якщо не зазначено інше, наприклад у випадках, коли в процесі виробництва 

використовують матеріал людського походження. 

Альбумін. Якщо не зазначено інше в монографії, під час електрофоретичного випробування вміст альбуміну має бути не 

більше межі, установленої для конкретної імуносироватки, і в будь-якому разі не більше 3 %. 

Вода (2.5.12 ). Не більше 3 %. 

Стерильність (2.6.1 ). Препарат має відповідати вимогам випробування на стерильність. 



 

 

Пірогени (2.6.8 ). Якщо не обґрунтовано та не дозволено інше, препарат має відповідати вимогам випробування на пірогени. 

Якщо не зазначено інше, ін’єкційно уводять 1 мл препарату на 1 кг маси кролика. 

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ 

Проводять біологічне визначення, як зазначено в монографії, і виражають результати в Міжнародних одиницях на мілілітр, 

де це доречно. Може бути використаний валідований метод in vitro. 

ЗБЕРІГАННЯ 

У захищеному від світла місці за температури, зазначеної на етикетці. Не допускається заморожування рідких препаратів. 

Термін придатності. Термін придатності розраховують від початку кількісного визначення. 

МАРКУВАННЯ 

На етикетці зазначають: 

— кількість Міжнародних одиниць на мілілітр, де це застосовується; 

— вміст білка в контейнері; 

— для ліофілізованих препаратів: 

— назву та об’єм рідини, що додається для відновлення, 

— імуносироватка має бути використана безпосередньо після відновлення, 

— час, необхідний для повного розчинення; 

— шлях введення; 

— умови зберігання; 

— термін придатності, крім контейнерів, які містять менше 1 мл в індивідуальній упаковці. Термін придатності може бути 

пропущений на етикетці контейнера, якщо це зазначено на упаковці та етикетка на упаковці вказує на необхідність 

утримувати контейнери в упаковці безпосередньо до застосування; 

— вид вихідних тварин; 

— назву та кількість будь-якого антимікробного консерванта, стабілізатора та іншої речовини, доданих до імуносироватки. 

________________________________________________________________________________________________N 

Відновлювальні умови. Відновлювальний гель вміщує бета-меркаптоетанол (BME) та/або DTT, доданий до зразка перед 

кип’ятінням, який розбиває (роз’єднує) будь-які дисульфідні (S-S) зв’язки в білку.  

Невідновлювальні умови (відсутність BME) не порушуватимуть зв’язки S-S. SDS-PAGE денатурує білок, але денатурація 

не викликає розрив S-S-зв’язків. 


