
 

 

ВАКЦИНА ІНАКТИВОВАНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ НЬЮКАСЛСЬКОЇ 

ХВОРОБИ 

Vaccinum pseudopestis aviariae inactivatum 

 

NEWCASTLE DISEASE VACCINE (INACTIVATED) 

1. ВИЗНАЧЕННЯ 

Вакцина інактивована для профілактики ньюкаслської хвороби (для вакцин, призначених 

для деяких видів, також відома, як вакцина інактивована для профілактики хвороб, 

викликаних праміксовірусом птиці 1-го типу) — препарат з придатного штаму вірусу 

ньюкаслської хвороби (параміксовірус птиці 1-го типу), інактивована зі збереженням 

адекватних імуногенних властивостей. Ця монографія поширюється на вакцини, 

призначені для активної імунізації птиці для профілактики ньюкаслської хвороби.  

2. ВИРОБНИЦТВО 

2.1. ВИРОБНИЦТВО ВАКЦИНИ 

Вакцинний вірус культивують у курячих ембріонах або культурах клітин. Вірусний збір 

інактивують. До вакцини може бути доданий ад'ювант. 

2.2. СИСТЕМА ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ ВІРУСУ 

2.2.1. Курячі ембріони. Якщо вакцинний вірус культивують у курячих ембріонах, то вони 

мають бути отримані зі стад курей, які вільні від патогенної мікрофлори (ВПФ) (5.2.2). 

2.2.2. Культури клітин. Якщо вакцинний вірус культивують у культурах клітин, вони 

мають відповідати вимогам до культур клітин, які використовують у виробництві вакцин 

для застосування у ветеринарній медицині (5.2.4).  

2.3. ПОСІВНІ СЕРІЇ 

2.3.1. Сторонні агенти. Головна посівна серія має відповідати вимогам випробування на 

відсутність сторонніх агентів у посівних серіях (2.6.24). У випробуваннях головної 

посівної серії можуть бути використані мікроорганізми, що були одержані за допомогою 

не більше 5 пасажів від головної посівної серії на момент початку випробування. 

2.4. ВИБІР СКЛАДУ ВАКЦИНИ 

Вакцина має задовольняти вимоги щодо безпечності (5.2.6) та ефективності (5.2.7) для 

кожного виду та категорії птиці, якій вона призначена.  

Під час підтвердження безпечності та ефективності можуть бути використані наведені 

нижче випробування щодо безпечності (розділ 2.4.1) та імуногенності (розділ 2.4.2).  

2.4.1.Безпечність. Випробування проводять для кожного рекомендованого для вакцинації 

шляху введення, та для кожного виду птиці, для якого призначена вакцина. 

Використовують серію вакцини з активністю не менше максимальної, яка може 

очікуватись в серії вакцини. 



 

 

Для кожного випробування на курчатах молодше 3-тижневого віку використовують не 

менше 10 голів не старше мінімального рекомендованого для вакцинації віку. Для 

кожного випробування на курчатах старше 3-тижневого віку використовують не менше 

8 голів не старше мінімального рекомендованого для вакцинації віку. Якщо 

використовують курчат, вони мають бути вільні від патогенної мікрофлори (ВПФ) (5.2.2), 

якщо випробування проводять не на курчатах, а на інших видах птиці, вони мають бути не 

вакциновані та вільні від антитіл до вірусу ньюкаслської хвороби. Випробування 

проводять для кожного рекомендованого для вакцинації методу та шляху введення, 

використовуючи в кожному випадку 1 дозу вакцини. За курчатами спостерігають 

щонайменше щоденно протягом не менше ніж 14 діб після останнього введення вакцини. 

Випробування є непридатним, якщо більше 10 % птиці у групі молодше 3-тижневого віку 

виявляє аномальні ознаки захворювання або гине з нехарактерними для вакцинного вірусу 

симптомами. Для птиці у групі старше 3-тижневого віку випробування є непридатним, 

якщо хоч одне курча гине з нехарактерними для вакцинного вірусу симптомами. 

Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо у жодної птиці не спостерігається явних 

клінічних ознак захворювання та вони не гинуть з характерними для вакцинного вірусу 

симптомами. 

2.4.2.  Імуногенність. Випробування проводять для кожного рекомендованого для 

вакцинації методу та шляху введення; вакцина, яку вводять кожній птиці, має мінімальну 

активність. 

Випробування, наведене в розділі 2.4.2.1 (вакцини для застосування у курей), придатне 

для демонстрації імуногенності у курчат. Для інших видів птиці (наприклад голубів або 

індиків), випробування, наведене в розділі 2.4.2.2 (вакцини для застосування у інших 

видів птиці, за винятком курей), придатне для демонстрації імуногенності у інших видів 

птиці.  

2.4.2.1. Вакцини для застосування у курей. Використовують не менше 70 курчат, 

(21-28) добового віку, з одного джерела та ВПФ-стада (5.2.2). Для вакцинації 

використовують не менше трьох груп, у кожній не менше 20 курчат. Вибирають кілька 

різних об'ємів вакцини, що відповідають кількості груп: наприклад, об'єми, еквівалентні 

1/25, 1/50 та 1/100 дози. Виділяють різні об'єми вакцини кожній групі курчат. Вакцинують 

внутрішньом'язово кожне курча об'ємом вакцини, який виділений для даної групи. Як 

контроль залишають не менше 10 курчат. Через (17-21) добу кожну птицю піддають 

зараженню внутрішньом'язовим введенням 6 log10 ембріональних ЛД50 штаму Хертц 

(Вейбрідж 33/56) (Herts (Weybridge 33/56)) або Nвірулентного штаму Томілінський («Т»)N 

параміксовірусу птиці 1-го типу. За курчатами спостерігають щоденно протягом 21 доби 

після зараження. По закінченні періоду спостереження у кожній вакцинованій групі із 

кількості курчат, які вижили та не виявили жодних ознак ньюкаслської хвороби протягом 

21 доби, обчислюють PD50 (ПР50, захисну дозу), використовуючи звичайні методи 

статистичного аналізу. 

Випробування є непридатним, якщо вся контрольна птиця не загинула протягом 6 діб 

після зараження. Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо мінімальна доза, 



 

 

зазначена на етикетці, містить не менше 50 PD50 (ПД50), а нижня межа довірчого інтервалу 

становить не менше 35 PD50 (ПД50) на дозу. Якщо нижня межа довірчого інтервалу 

становить менше 35 PD50 (ПД50) випробування повторюють; під час повторного 

випробування має бути продемонстровано, що вакцина містить не менше 50 PD50 (ПД50). 

2.4.2.2. Вакцини для застосування у інших видів птиці, за винятком курей. 

Використовують не менше 30 голів птиці цільового виду, з одного джерела та одного віку, 

які вільні від антитіл до парміксовірусу птиці 1-го типу. Вакцинують, відповідно до 

рекомендацій щодо застосування вакцини, не менше 20 голів птиці. Як контроль 

залишають не менше 10 голів птиці. Через 4 тижні кожну птицю піддають зараженню 

внутрішньом'язовим введенням достатньої кількості вірулентного параміксовірусу птиці 

1-го типу.  

Випробування є непридатним, якщо в сироватках крові, отриманих під час першої 

вакцинації від вакцинованої або контрольної птиці, присутні антитіла до параміксовірусу 

птиці 1-го типу, або якщо в сироватках крові у контрольної птиці під час зараження 

виявляють такі антитіла. 

Випробування є непридатним, якщо менше ніж 70 %.контрольної птицї гине або не має 

тяжких характерних клінічних ознак ньюкаслської хвороби. 

Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо не менше 90 % вакцинованої птиці 

залишається живою та не проявляє явних клінічних ознак інфікування параміксовірусом 

птиці 1-го типу.  

2.5. ВИПРОБУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА 

2.5.1. Повнота інактивації. Випробування проводять у курячих ембріонах або придатних 

культурах клітин (5.2.4.), залежно від того які з них є найбільш чутливі до вакцинного 

штаму. У випробуванні використовують кількість інактивованого вірусного збору, 

еквівалентну не менше ніж 10 дозам вакцини. Інактивований вірусний збір відповідає 

вимогам випробування, якщо в ньому не виявляють живого вірусу.  

2.5.2. Випробування активності серії. Немає необхідності проводити випробування 

активності для кожної серії вакцини (розділ 3.4), якщо воно було проведене з 

використанням серії вакцини з мінімальною активністю. Якщо випробування не було 

проведене, використовують альтернативний валідований метод, критерії прийнятності 

встановлюють з посиланням на серію вакцини, яка дала задовільні результати у 

випробуванні, яке наведене в розділі «Активність». Можна використовувати наведене 

нижче випробування. По можливості, проводять випробування на вміст антигену 

(розділ 2.5.2.1) одночасно з випробуванням на ад'ювант (розділ 2.5.2.2). 

Вакцини для застосування у курей. Випробування на вміст антигену (розділ 2.5.2.1) 

може бути проведене одночасно з випробуванням на ад'ювант (розділ 2.5.2.2); якщо 

характер (походження) лікарського засобу не дозволяє отримати придатні результати за 

допомогою цих випробувань, або якщо вакцина не відповідає вимогам, може бути 

проведено випробування за допомогою серологічного аналізу (розділ 2.5.2.3). Якщо 

вакцина не відповідає вимогам останнього випробування, може бути проведене 

випробування щодо вакцини для застосування у курей (розділ 2.4.2.1). Якщо було 



 

 

продемонстровано отримання придатних результатів випробування щодо активності, 

може бути проведено випробування з використанням менш ніж 20 голів птиці у групі та 

коротшим терміном спостереження після зараження. 

Вакцини для застосування у інших видів птиці, за винятком курей. Проводять 

придатне випробування, для якого було встановлено задовільну кореляцію з 

випробуванням вакцин для застосування у інших видів птиці, за винятком курей 

(розділ 2.4.2.2.), критерії прийнятності встановлюють з посиланням на серію, яка дала 

задовільні результати під час останнього випробування. Може бути використане 

випробування на курчатах із ВПФ-стад (5.2.2), яке полягає у визначенні показника 

серологічної відповіді на введення градуйованої кількості вакцини (наприклад, 1/25, 1/50 

та 1/100 дози з відбором зразків сироватки крові через (17-21) добу). Якщо було 

продемонстровано отримання придатних результатів випробування щодо активності, як 

альтернатива, може бути проведено випробування на вміст антигену (розділ 2.5.2.1) разом 

з випробуванням на ад'ювант (розділ 2.5.2.2.).  

2.5.2.1. Вміст антигену. Відносний вміст антигену встановлюють за допомогою 

імуноферментного методу (2.7.1) шляхом порівняння вмісту антигену гемаглютинін-

нейрамінідази на дозу вакцини, зі стандартним препаратом антигену гемаглютинін-

нейрамінідази. Для порівняння придатними є БСП стандартного антигену вірусу 

ньюкаслської хвороби (Newcastle disease virus reference antigen BRP), БСП контрольного 

антигену вірусу ньюкаслської хвороби (Newcastle disease virus control antigen BRP), БСП 

для покриття антитілами до вірусу ньюкаслської хвороби (Newcastle disease virus coating 

antibody BRP) та БСП для виявлення антитіл, кон'югованих з вірусом ньюкаслської 

хвороби (Newcastle disease virus conjugated detection antibody BRP). Перед встановленням 

вмісту, антиген може бути вилучений із емульсії з використанням ізопропілміристату Р 

або іншого придатного методу. Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо 

встановлений вміст антигену не значно нижчий, ніж у серії, яка дала задовільні результати 

щодо імуногенності (розділ 2.4.2). 

2.5.2.2. Ад'ювант. Якщо використовують імуноферментний метод (розділ 2.5.2.1) та 

вакцина містить ад'ювант, його випробовують придатними фізико-хімічними методами. 

Для вакцин з масляним ад'ювантом випробування проводять у відповідності до монографії 

«Вакцини для застосування у ветеринарній медицині». Якщо ад'ювант не може бути 

адекватно охарактеризований, визначення вмісту антигену не може бути використане, як 

випробування щодо активності серії. 

2.5.2.3. Серологічний аналіз. Використовують не менше 15 курчат (21-28) добового віку 

з одного джерела та ВПФ-стада (5.2.2). Вакцинують внутрішньом'язово не менше 

10 курчат шляхом введення об'єму вакцини, еквівалентного 1/50 дози. Як контроль 

залишають не менше 5 курчат. Через (17-21) добу відбирають зразки сироваток крові від 

кожної курки. Визначають рівень антитіл у сироватках крові методом гальмування 

гемаглютинації (ГГА, HI), використовуючи наведену нижче методику або аналогічну 

методику з однаковою кількістю гемаглютинуючих одиниць та еритроцитів. 

Випробовувана система, яка використовується, повинна містити негативні та позитивні 

контрольні сироватки крові, останні повинні мати титр ГГА від 5.0 log2 до 6.0 log2. 



 

 

Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо середній титр ГГА вакцинованої групи 

дорівнює або перевищує 4.0 log2, а не вакцинованої групи – 2.0 log2 або нижче. Якщо 

титри ГГА не задовольняють вимоги випробування, проводять випробування щодо вакцин 

для застосування у курей (розділ 2.4.2.1.). 

Гальмування гемаглютинації. Випробовувані сироватки крові інактивують шляхом 

прогрівання їх за температури 56 °С протягом 30 хв. До першого ряду лунок планшету для 

мікротитрування додають по 25 мкл інактивованої сироватки. До решти лунок додають по 

25 мкл буференного розчину 9 г/л хлориду натрію Р із значенням рН (7.2-7.4). Готують 

дворазові розведення сироваток уздовж планшету. До кожної лунки додають по 25 мкл 

суспензії, яка містить 4 гемагглютинуючі одиниці інактивованого вірусу ньюкаслської 

хвороби. Інкубують планшети за температури 4 °С протягом 1 год. Додають по 25 мкл 

1 % об/об суспензії еритроцитів, відібраних від курчат (3-4) тижневого віку, які вільні від 

антитіл до вірусу ньюкаслської хвороби. Інкубують планшети за температури 4 °С 

протягом 1 год. Титр ГГА дорівнює найвищому розведенню, яке призводить до повного 

гальмування гемаглютинації.  

3. ВИПРОБУВАННЯ СЕРІЇ 

3.1. Ідентифікація. Вакцина має містити антиген або антигени, зазначені в розділі 

«Визначення». 

3.2. Бактерії та гриби. Вакцини, а також, якщо є, розчинник, що постачається для її 

розчинення, мають відповідати вимогам випробування на стерильність, наведеним в 

монографії «Вакцини для застосування у ветеринарній медицині». 

3.3. Повнота інактивації. Це випробування може не проводитись під час серійного 

випуску вакцин, як зазначено в монографії «Вакцини для застосування у ветеринарній 

медицині». 

Випробування на повноту інактивації живого вірусу проводять для підтвердження 

інактивації вірусу ньюкаслської хвороби. 

Вводять в аллантоїсну порожнину 2/5 дози вакцини в кожне з десяти яєць із курячими 

ембріонами (9-11) добового віку із ВПФ-стад (5.2.2) (ВПФ-яйця), та інкубують. 

Спостерігають протягом 6 діб і окремо відбирають аллантоїсну рідину із яєць, які містять 

живі ембріони, та із яєць, які містять мертві ембріони, за винятком тих, які загинули 

протягом 24 год після введення вакцини. Досліджують ембріони, які загинули протягом 

24 год після введення, на наявність вірусу ньюкаслської хвороби: вакцина не відповідає 

вимогам випробування, якщо виявлено вірус ньюкаслської хвороби.  

В аллантоїсну порожнину кожного із десяти ВПФ-яєць із курячими ембріонами 

(9-11) добового віку, вводять по 0.2 мл об'єднаної проби аллантоїсної рідини відібраної від 

яєць із живими ембріонами, та в кожне із десяти подібних яєць вводять по 0.2 мл 

об'єднаної проби алантоїсної рідини відібраної від яєць із мертвими ембріонами, та 

інкубують протягом (5-6) діб. Випробовують аллантоїсну рідину з кожного яйця на 

наявність гемаглютинінів з використанням курячих еритроцитів.  



 

 

Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо відсутні докази гемаглютинуючої 

активності та якщо не більше 20 % ембріонів гинуть на будь-якому етапі випробування. 

Якщо більше 20 % ембріонів гинуть на одному із етапів, випробування цього етапу 

повторюють; вакцина відповідає вимогам, якщо відсутні докази гемаглютинуючої 

активності та якщо не більше 20% ембріонів гинуть на цьому етапі. 

Під час випробування для контролю сторонньої бактеріальної інфекції можуть бути 

використані антибіотики.  

3.4. Активність. Вакцина має відповідати вимогам випробування, наведеним в розділі 

«Імуногенність» (2.4.2), у разі застосування відповідно до рекомендованого методу та 

шляху введення. 

 


