
 

 

ВАКЦИНА ЖИВА, ВИГОТОВЛЕНА З ВИКОРИСТАННЯМ КУЛЬТУРИ КЛІТИН, 

ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ КЛАСИЧНОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ 

Vaccinum pestis classicae suillae vivum ex cellulis 

SWINE-FEVER VACCINE (LIVE, PREPARED IN CELL CULTURES), CLASSICAL 

1. ВИЗНАЧЕННЯ 

Вакцина жива, виготовлена з використанням культури клітин, для профілактики класичної 

чуми свиней  – препарат, одержаний із штаму вірусу класичної чуми свиней, який втратив 

свою патогенність для свиней, шляхом пасажування in vivo та/або in vitro та був 

адаптований до культивування в культурі клітин. 

2. ВИРОБНИЦТВО 

2.1. ВИРОБНИЦТВО ВАКЦИНИ 

Вакцинний вірус культивують у культурах клітинах. 

2.2. СИСТЕМА ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ ВІРУСУ 

2.2.1. Клітинні культури. 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 свиней, яким призначена вакцина. 

Під час підтвердження безпечності та ефективності можуть бути використані наведені 

нижче випробування: безпечність для поросят (розділ 2.3.1), безпечність для вагітних 

свиноматок та випробування на трансплацентарну передачу (розділ 2.3.2), відсутність 

контактної передачі (розділ 2.3.3), посилення вірулентності (розділ 2-3-4) та імуногенність 

(розділ 2.3.5). 

2.3.1. Безпечність для поросят. Випробування проводять для кожного рекомендованого 

для вакцинації шляху введення, використовуючи в кожному випадку поросят не старше 

мінімального рекомендованого для вакцинації віку. Використовують вакцинний вірус із 

найменш атенуйованого рівня пасажу, який буде у серії вакцини. 

Для випробування використовують не менш ніж 8 здорових поросят, які вільні від антитіл 

до пестивірусів. Групі тварин у кількості не менш ніж 8 поросят, вводять кількість 

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

що, ймовірно, містить одна доза вакцини. За поросятами спостерігають щонайменше 

щоденно протягом не менш ніж 14 діб. Реєструють температуру тіла кожної вакцинованої 

тварини щонайменше за 3 доби до введення вакцини, під час введення, через 4 год після 

введення, та щодня, протягом щонайменше 14 діб. Вакцина відповідає вимогам 

випробування якщо середнє підвищення температури тіла для всіх поросят не перевищує 

1.5 °C, у жодної тварини не спостерігається підвищення температури понад 1.5 °С протягом 



 

 

періоду, що перевищує 3 доби, та жодна тварина не мала ознак захворювання або не 

загинула із характерними для вакцинного вірусу симптомами.  

2.3.2. Безпечність для вагітних свиноматок та випробування на трансплацентарну 

передачу. Випробування проводять рекомендованим для вакцинації методом та шляхом 

введення, використовуючи не менше ніж 8 здорових свиноматок або свинок того ж віку та 

походження, між 55 та 80 добами вагітності, які вільні від антитіл до пестивірусів. 

Використовують вакцинний вірус з найменше атенуйованого рівня пасажу, який буде у 

серії вакцини. 

Для випробування використовують не менше 8 свиноматок або свинок, яким вводять вірус 

еквівалентний не менше максимального титру вірусу який міститься в 1 дозі вакцини. 

Реєструють температуру тіла щонайменше за 3 доби до введення вакцини, під час введення, 

через 4 год після введення, та щодня, протягом щонайменше 15 діб. За тваринами 

спостерігають до опоросу. 

Проводять випробування на наявність антитіл до вірусу класичної чуми свиней. Антитіла 

до класичної чуми свиней у сироватці крові, відібраній у новонароджених поросят до 

прийому молозива повинні бути відсутніми. Випробування є непридатним, якщо 

вакциновані свиноматки не залишаються серонегативними. Вакцинний вірус відповідає 

вимогам випробуванням, якщо відсутні відхилення у тварин під час вагітності або у 

новонароджених поросят, та жодна свиноматка або свинка не демонструють підвищення 

температури більше ніж на 1.5 °C протягом періоду, що перевищує 5 діб, та у жодної 

свиноматки або свинки не спостерігається явних клінічних ознак захворювання та вони не 

гинуть із характерними для вакцинного вірусу симптомами. 

2.3.3. Відсутність контактної передачі. Для випробування утримують разом не менше 

12 здорових поросят, віком (6-10) тижнів, з одного джерела, які вільні від антитіл до 

пестивірусів. Використовують вакцинний вірус з найменше атенуйованого рівня пасажу, 

який знаходиться між головною посівною серією та серією вакцини. Уводять 

рекомендованим для вакцинації шляхом не менше ніж 6 поросятам таку кількість 

вакцинного вірусу, яка еквівалентна не менше максимального титру вірусу, що імовірно 

містить одна доза вакцини. Утримують, як контроль у безпосередньому контакті не менше 

6 невакцинованих поросят. Змішування вакцинованих і контактих (контрольних) поросят 

проводять через 24 год після вакцинації. 

Через 45 діб всіх поросят піддають евтаназії. Проводять відповідні випробування для 

виявлення у поросят антитіл до класичної чуми свиней.  

Проводять відповідні випробування контрольних поросят для виявлення вірусу класичної 

чуми свиней у мигдаликах. Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо антитіла 

виявлені у всіх вакцинованих поросят і не виявлено антитіл та вірусу в контрольній групі 

поросят. 

2.3.4. Посилення вірулентності. Випробування проводять відповідно до статті 

«Оцінювання безпечності вакцин та імуносироваток» (5.2.6), використовуючи поросят 

віком (6-10) тижнів, які вільні від антитіл до пестивірусів. 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.  

Кожному поросяті першої групи, рекомендованим шляхом вводять таку кількість 

вакцинного вірусу, яка еквівалентна не менше максимального титру вірусу, що імовірно 

містить одна доза вакцини. Відбирають у кожного поросяти щодня, між 2-ю та 7-ю добою, 

після введення вакцинного вірусу, відповідну кількість крові та, в той же день, зразки крові 

об’єднують. Рекомендованим шляхом вводять кожному поросяті наступної групи 2 мл пулу 

(об’єднаної) крові з найвищим титром. Аналогічні пасажі повторюють не менше 4 разів, 

контролюючи наявність вірусу в кожному пасажі. Якщо на рівні пасажу вірус не 

виявляють, пасаж повторюють один раз. Якщо вірус виявляють, проводять другу серію 

пасажів: рекомендованим шляхом вводять 2 мл позитивної (вірусмісткої) крові кожному 

поросяті групи з 10 тварин.  

Якщо у п'ятої групи тварин (на 5 пасажі) 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 відповідні (релевантні) показники в 

групі щонайменше з 8 тварин, яким вводять матеріал, використаний для першого пасажу, з 

показниками іншої подібної групи, якій вводять вірус на останньому рівні пасажу. 

Вакцинний вірус витримує вимоги 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 

випробування, якщо відсутня реплікація після пасажу на 2 тваринах і наступного 

повторного пасажу на 10 тваринах. 

2.3.5. Імуногенність 

2.3.5.1. Захисна (Протективна) доза. Ефективність вакцини виражається кількістю 50 % 

захисних доз (PD50, ПД50) для свиней, яка міститься в одній вакцинальній дозі, як зазначено 

на етикетці. В одній дозі вакцини повинно міститися щонайменше 100 PD50. 

Використовують одну або більше груп поросят віком (6-10) тижнів, які не мають антитіл до 

пестивірусів, та аналогічну за віком та з одного джерела контрольну групу тварин. 

Кожну групу поросят вакцинують однією дозою розведеної вакцини. Через 14 діб після 

одноразової ін’єкції вакцини, проводять зараження поросят придатним шляхом і придатним 

штамом вірулентного вірусу в дозі, яка викликає загибель не менше 50 % невакцинованих 

поросят протягом 21 доби. За поросятами спостерігають протягом 21 доби. Реєструють 

температуру тіла за 3 доби до зараження та щодобово після зараження протягом 21 доби. 

PD50 обчислюють, використовуючи звичайні методи статистичного аналізу 

(наприклад, 5.3), враховуючи поросят, які вижили та не мають клінічних ознак класичної 

чуми свиней, включаючи ураження шкіри або підвищення температури тіла. 

Випробування є непридатним, якщо менше 50 % поросят у контрольній групі мають 

характерні тяжкі ознаки інфікування вірусом класичної чуми свиней, включаючи ураження 

шкіри, або гинуть, і, якщо менше 100 % поросят контрольної групи виявляють клінічні 



 

 

ознаки захворювання протягом 21 доби після зараження. Вакцина відповідає вимогам 

випробування, якщо мінімальна доза, зазначена на етикетці, містить не менше 100 PD50. 

2.3.5.2. Захист від трансплацентарної передачі інфекції (Трансплацентарна передача). 

Використовують не менше 8 свиноматок, які вільні від антитіл до пестивірусів, випадковим 

чином розподілені на випробовувану (вакциновану) (n = 6) та контрольну групу (n = 2). 

У період між 40-ю та 50-ю добою вагітності всіх свиноматок із випробовуваної групи 

вакцинують одноразово однією дозою вакцини, яка містить не більше мінімального титру, 

вказаного на етикетці. На 60-у добу вагітності всіх свиноматок рекомендованим шляхом 

піддають зараженню придатним штамом вірулентного вірусу. Безпосередньо перед 

опоросом і приблизно через (5-6) тижнів після зараження свиноматок піддають евтаназії, а 

їх плоди досліджують на наявність вірусу класичної чуми свиней. Зразки сироваток від 

свиноматок і плодів випробовують на наявність антитіл до вірусу класичної чуми свиней. 

Виділення вірусу класичної чуми свиней проводять із крові свиноматок (відбирають через 7 

та 9 діб після зараження та під час евтаназії), а також з гомогенізованого матеріалу 

внутрішніх органів (селезінка, нирки, лімфатичні вузли) плодів. 

Випробування є непридатним, якщо одна або кілька вакцинованих свиноматок не 

сероконвертують після вакцинації, а контрольні свиноматки не сероконвертують після 

зараження, або, якщо вірус не виявлено більше ніж у 50 % плодів від контрольних 

свиноматок (за винятком муміфікованих плодів). 

Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо не виявлено вірусу в крові вакцинованих 

свиноматок та у плодів від вакцинованих свиноматок, і не виявлено антитіл до вірусу 

класичної чуми свиней у сироватці плодів від вакцинованих свиноматок. 

3. ВИПРОБУВАННЯ СЕРІЇ 

3.1. Ідентифікація. Для ідентифікації вакцинного штаму використовують специфічні 

моноклональні антитіла до класичної чуми свиней.  

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 за допомогою моноклональних 

антитіл до вакцинного вірусу. Інокулюють у культури клітин чутливі до вірусів, патогенних 

для свиней, або до пестивірусів. Підтримують ці культури не менше 14 діб і проводять 

щонайменше 3 пасажі протягом цього періоду. 

Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо вона більше не здатна провокувати 

цитопатичні ефекти та не демонструє появу гемадсорбуючих агентів.  

Використовують моноклональні антитіла, які можуть ідентифікувати можливе забруднення 

(контамінацію) пестивірусами. Вірус не має виявлятися за допомогою відповідного методу. 



 

 

3.5. Титр вірусу. Титрують вакцинний вірус у придатні культури клітин (5.2.4). Вакцина 

витримує випробування, якщо одна доза містить не менше мінімального титру вірусу, 

зазначеного на етикетці. 

3.6. Активність. Вакцина має витримувати вимоги випробування, наведені у розділі 

«Імуногенність» (2.3.5), у разі застосування відповідно до рекомендованого методу та 

шляху введення. У випробуванні кожної серії вакцини за показником «Активність» немає 

необхідності, якщо на репрезентативній серії вакцини проведено успішні випробування з 

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

на етикетці. 

 


