
 

 

ВАКЦИНА ЖИВА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ІНФЕКЦІЙНОГО РИНОТРАХЕЇТУ 

ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ 

Vaccinum rhinotracheitidis infectivae bovinae vivum 

 

INFECTIOUS BOVINE RHINOTRACHEITIS VACCINE (LIVE) 
 

1. ВИЗНАЧЕННЯ 

Вакцина жива для профілактики інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби (ВРХ) 

– препарат з придатного штаму вірусу ринотрахеїту ВРХ (герпесвірусу першого 

серотипу1). Ця монографія поширюється на вакцини, призначені для активної імунізації 

ВРХ для профілактики вірусного інфекційного ринотрахеїту, викликаного герпесвірусом 

першого серотипу (BHV1). 

2. ВИРОБНИЦТВО 

2.1. ВИРОБНИЦТВО ВАКЦИНИ 

Вакцинний вірус культивують у культурах клітин  

2.2. СИСТЕМА ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ ВІРУСУ 

2.2.1. Культури клітин. Культури клітин мають відповідати вимогам до культур клітин, 

які використовують у виробництві вакцин для застосування у ветеринарній медицині 

(5.2.4). 

2.3. ВИБІР ВАКЦИННОГО ВІРУСУ 

Вакцинний вірус має задовольняти вимоги щодо безпечності (5.2.6) та ефективності 

(5.2.7) для тварин, яким призначена вакцина.  

Під час підтвердження безпечності та ефективності можуть бути використані наведені 

нижче випробування щодо безпечності (розділ 2.3.1), аботування та проходження через 

плаценту (розділ 2.3.2), посилення вірулентності (розділ 2.3.3) та імуногенності 

(розділ 2.3.4).  

2.3.1. Безпечність. Випробування проводять для кожного рекомендованого для 

вакцинації методу та шляху введення. Використовують вакцинний вірус із найменш 

атенуйованого рівня пасажу, який буде у серії  вакцини. 

Для кожного випробування використовують не менше 5 телят, віком 3 місяці або 

мінімального віку, рекомендованого для вакцинації, якщо він менше 3-місячного віку, та 

які вільні від антитіл до вірусу інфекційного ринотрахеїту ВРХ. Кожному теляті вводять 

кількість вакцинного вірусу, еквівалентну не менш ніж 10-разовому максимальному титру 

вірусу, що, ймовірно, містить одна доза вакцини. За телятами спостерігають щонайменше 

щоденно протягом не менш ніж 14 діб. 



 

 

Вакцинний вірус відповідає вимогам випробування, якщо в жодного теляти не 

спостерігається аномальних місцевих або системних реакцій та вони не гинуть із 

характерними для вакцинного вірусу симптомами.  

2.3.2. Абортування та прохід через плаценту. Використовують не менше 24 тільних 

корів, які вільні від антитіл до вірусу інфекційного ринотрахеїту ВРХ: 8 корів на 4-му 

місяці тільності; 8 корів – на 5-му; 8 корів – на 6-му або 7-му місяці тільності. Кожній 

тільній корові рекомендованим методом вводять кількість вакцинного вірусу, 

еквівалентну не менш ніж 10-разовому максимальному титру вірусу, що, ймовірно, 

містить одна доза вакцини. За телицями спостерігають щонайменше щоденно до кінця 

тільності. 

Вакцинний вірус відповідає вимогам випробування, якщо: 

- за умови аборту, випробування демонструють відсутність, як у плоді, так і в плаценті, 

вірусу та вірусних антигенів;  

- у телят, народжених на термін до вживання молозива, не виявляють  антитіл у 

випробування на наявність антитіл до вірусу інфекційного ринотрахеїту ВРХ . 

2.3.3. Посилення вірулентності. Випробування проводять відповідно до статті. 

«Оцінювання безпечності вакцин та імуносироваток для застосування у ветеринарній 

медицині» (5.2.6), використовуючи телят віком 3 місяці або мінімального віку, 

рекомендованого для вакцинації, якщо він менше 3-місячного віку, та які вільні від 

антитіл до вірусу інфекційного ринотрахеїту ВРХ. Якщо властивості вакцинного вірусу 

дозволяють провести 5 послідовних пасажів через 5 груп тварин шляхом природного 

розповсюдження, то можна використовувати цей метод; в іншому разі проводять пасажі 

описаним нижче способом.  

Відбирають відповідні зразки у телят, які використовуються для випробування на 

безпечність, у той час, коли вакцинний вірус може бути легко виявлений; перевіряють 

вміст і титр вірусу у зразках та об’єднують їх. Кожному теляті першої групи 

інтраназально уводять кількість вакцинного вірусу, що дозволить виділити вірус для 

подальших, наведених нижче пасажів. Інтраназально уводять вакцинний вірус кожному 

теляті наступної групи. Аналогічні пасажі повторюють не менше 4 разів, контролюючи 

наявність вірусу в кожному пасажі. Якщо вірус не виявляють на рівні пасажу, повторюють 

пасаж, використовуючи не менше 10 тварин. 

Спостерігають за курчатами протягом періоду, що відповідає максимальній реплікації 

вакцинного вірусу; курчат піддають евтаназії та готують суспензію з головного мозку 

кожного курчати та з придатного органа, в залежності від тропізму штаму (наприклад, 

слизової оболонки всієї трахеї, кишечника, підшлункової залози); зразки об’єднують. 

0.05 мл отриманого об’єднаного зразка у вигляді очних крапель уводять кожному курчаті 

наступної групи.  

Якщо у п'ятої групи телят не спостерігається ознак посилення вірулентності вірусу, що 

вказує на реверсію вірусу в процесі випробувань, немає необхідності проводити подальші 

випробування. В іншому випадку проводять додаткове випробування щодо безпечності, 



 

 

порівнюючи клінічні ознаки та будь-які значні параметри в групі з кількістю щонайменше 

8 тварин, які отримали матеріал, використаний для першого пасажу, з іншою аналогічною 

групою, що одержала вірус на останньому рівні пасажу.  

Вакцинний вірус витримує випробування, якщо не спостерігається жодних ознак 

посилення вірулентності вірусу з останнього рівня пасажу порівняно з матеріалом, 

використаним для першого пасажу. Вакцинний вірус також відповідає вимогам, якщо 

відсутня реплікація після початкового пасажу на 2 тваринах і наступного повторного 

пасажу на 10 тваринах. 

2.3.4. Імуногенність. Випробування проводять для кожного рекомендованого для 

вакцинації методу та шляху введення, використовуючи в кожному випадку телят віком (2-

3) місяці. Кількість вакцинного вірусу для введення кожному теляті має бути не більше 

мінімального титру вірусу, зазначеного на етикетці, та на найменш ослабленому пасажі, 

який буде присутній в кінцевій партії вакцини. Для випробування використовують не 

менш ніж 7 телят, вільних від антитіл до вірусу інфекційного ринотрахеїту ВРХ. 

мінімального віку, рекомендованого для вакцинації. За рекомендованою схемою 

вакцинують не менш ніж 5 телят, та не менше 2 телят залишають як контроль. Контрольне 

зараження кожної тварини проводять через (20-22) доби інтроназально, введенням 

достатньої кількості вірулентного вірусу інфекційного ринотрахеїту ВРХ. За телятами 

спостерігають щонайменше один раз на добу протягом 21 доби, зокрема для виявлення 

респіраторних симптомів та виділенням вірусу (за допомогою назальних мазків або 

трахеобронхіальних змивів).  

Випробування вважається непридатним, якщо у контрольних телят відсутні типові ознаки 

захворювання, такі, як лихоманка, очні та носові виділення, виразки слизової оболонки 

носа). 

Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо протягом періоду спостереження після 

контрольного зараження: 

– у вакцинованих телят проявляються лише легкі ознаки захворювання; 

– не менш ніж у 4 із 5 вакцинованих телят максимальний титр вірусу, який виявляють у 

носовому слизі, щонайменше у 100 разів нижчий, ніж середній титр вірусу, який 

виявляють у контрольних телят. 

- середня кількість днів виділення вірусу у вакцинованих телят принаймні на 3 дні менше, 

ніж у контрольних телят. 

3. ВИПРОБУВАННЯ СЕРІЇ 

3.1. Ідентифікація. За умови змішування з придатною кількістю специфічної сироватки 

не викликає зараження чутливих культур клітин, в які її інокулюють. 

3.1.2. Підтверджують (варифікують) наявність будь-яких маркерів штамів. 

 3.2. Бактерії та гриби. Вакцина, а також, де застосовується, розчинник, що постачається 

для її розчинення, мають відповідати вимогам випробування на стерильність, наведеним в 

монографії «Вакцини для застосування у ветеринарній медицині». 



 

 

3.3. Мікоплазми. Вакцина має відповідати вимогам випробування на мікоплазми (2.6.7). 

3.4. Сторонні агенти. Нейтралізують вакцинний вірус придатною моноспецифічною 

імуносироваткою проти вірусу ринотрахеїту ВРХ та інокулюють у культури клітин 

чутливі до вірусів, патогенних для ВРХ. Проводять 1 пасаж через 7 діб та підтримують 

культури протягом 14 діб. 

Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо вона більше не здатна провокувати 

цитопатичні ефекти в чутливих культурах клітин і не демонструє появу гемадсорбуючих 

агентів. 

3.5. Титр вірусу. Титрують вакцинний вірус у чутливі клітинні культури за сприятливої 

для реплікації вірусу температури. Вакцина витримує випробування, якщо одна доза 

містить не менше мінімального титру кожного штаму, зазначеного на етикетці. 

3.6. Активність. Вакцина має витримувати вимоги одного з випробувань, наведених у 

розділі «Імуногенність» (2.4.3), у разі застосування у відповідності з рекомендованими 

схемою, методом та шляхом введення. 

У випробуванні кожної серії вакцини за показником «Імуногенність» немає необхідності, 

якщо на репрезентативній серії вакцини проведено успішні випробування з 

використанням дози вакцини, що містить не більше мінімального титру вірусу, 

зазначеного на етикетці. 

 


