
 

 

ВАКЦИНИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЛЮДИНОЮ 

Vaccina ad usum humanum 

VACCINES FOR HUMAN USE 

ВИЗНАЧЕННЯ 

Вакцини для застосування людиною — препарати, що містять антигени, здатні викликати у людини 

специфічну та активну імунну реакцію проти інфекційного агента чи токсину, або його антигену. Імунні 

відповіді включають індукцію вроджених та адаптивних (клітинних, гуморальних) частин імунної 

системи. Вакцини для застосування людиною повинні мати показники прийнятної імуногенної 

активності та безпечності для організму людини за умови застосування їх у відповідності з 

передбаченою схемою вакцинації.  

Вакцини для застосування людиною можуть містити: цілі мікроорганізми (бактерії, віруси або 

паразитів), які інактивовані хімічними або фізичними методами, що зберегли адекватні імуногенні 

властивості; цілі живі мікроорганізми, за природою авірулентні або оброблені для атенуації 

(ослаблення) їх вірулентності за умови збереження адекватних імуногенних властивостей; антигени, 

екстраговані з мікроорганізмів, або секретовані (виділені) мікроорганізмами, або одержані шляхом 

генної інженерії чи хімічним синтезом. Антигени можуть бути використані в їх природному 

(нативному) стані або можуть бути детоксифіковані, або модифіковані іншим способом – хімічними або 

фізичними методами; а також можуть бути агреговані, полімеризовані або кон'юговані з носієм для 

посилення їх імуногенності. Вакцини можуть містити ад'ювант. Якщо антиген адсорбований на 

мінеральний ад'ювант, вакцина належить до категорії «адсорбованих». 

Термінологія, що використовується в монографіях на вакцини для застосування людиною, наведена в 

статті (5.2.1). 

Бактеріальні вакцини, що містять цілі клітини, – суспензії різного ступеня опалесценції у безбарвних, 

або майже безбарвних рідинах, або вони можуть бути ліофілізовані. Вони можуть бути адсорбованими. 

Вміст живих або інактивованих бактерій виражають у Міжнародних одиницях каламутності 

(опалесценції) або, де це доречно, визначають прямим підрахунком клітин, або у разі живих бактерій – 

підрахунком життєздатних. 

Бактеріальні вакцини, що містять бактеріальні компоненти, – суспензії або ліофілізовані лікарські 

засоби. Вони можуть бути адсорбованими. Вміст антигену визначають придатним валідованим методом 

кількісного визначення. 

Бактеріальні анатоксини (токсоїди) готують із токсинів, зменшуючи їх токсичність до прийнятного 

рівня або повністю видаляючи їх фізичними або хімічними методами, за умови збереження адекватних 

імуногенних властивостей. Токсини одержують із певних штамів мікроорганізмів. Спосіб виробництва 

має бути таким, за якого не має відбуватися реверсії анатоксину в токсин. Анатоксини очищають. 

Очищення проводять перед та/або після детоксикації. Анатоксини можуть бути адсорбованими.  

Вірусні вакцини готують із вірусів, вирощених у тваринах, у запліднених яйцях, у придатній культурі 

клітин або тканин або культивованих у клітинах, одержаних шляхом генної інженерії. Це – або рідини 



 

 

різного ступеня каламутності в залежності від типу препарату, або вони можуть бути ліофілізовані. 

Вони можуть бути адсорбованими. Рідкі та ліофілізовані препарати після відновлення можуть 

забарвлюватися, якщо в середовищі для культивування був використаний рН-індикатор, наприклад, 

феноловий червоний. 

Синтетичні антигенні вакцини звичайно прозорі або безбарвні рідини. Концентрацію компонентів 

зазвичай виражають вмістом специфічних антигенів. 

Комбіновані вакцини – багатокомпонентні препарати, до складу яких входять різні антигени, які 

вводяться одночасно. Різні антигенні компоненти призначені захистити від різних штамів або типів 

одного мікроорганізму та/або проти різних мікроорганізмів. Комбінована вакцина може постачатися 

виробником або у вигляді однієї рідини, або ліофілізованого препарату, або у вигляді окремих 

складових із інструкцією про змішування перед застосуванням. Комбіновані вакцини, для яких відсутні 

монографії, що описують дану особливу комбінацію, мають витримувати вимоги монографій на кожний 

індивідуальний компонент з необхідними модифікаціями, затвердженими уповноваженим органом. 

Адсорбовані вакцини – суспензії, які можуть утворювати осад на дні контейнера. 

ВИРОБНИЦТВО 

Загальні положення. Необхідно продемонструвати, що спосіб виробництва даного лікарського засобу 

гарантує стабільний вихід серії, аналогічної серії з підтвердженою клінічною ефективністю, 

►імуногенністю◄ та безпечністю для людини. Необхідно установити специфікації лікарського засобу, 

►включаючи випробування в процесі виробництва◄. Специфічні вимоги до виробництва, включаючи 

випробування в процесі виробництва, зазначені в індивідуальних монографіях. Де це оґрунтовано та 

дозволено, певні випробування можуть бути пропущені, якщо це може бути продемонстровано, 

наприклад валідаційними дослідженнями, що виробничі процеси забезпечують постійне одержання 

лікарського засобу, який витримує випробування. 

Якщо не обґрунтовано та не дозволено інше, вакцини виготовляють, використовуючи системи посівних 

серій. Методи виготовлення мають забезпечувати підтримку адекватних імуногенних властивостей, 

одержання безпечних препаратів і запобігати забрудненню сторонніми агентами. 

Якщо у виробництві вакцин використовуються матеріали тваринного або людського походження, вони 

мають витримувати загальні вимоги статті «Вірусна безпека» (5.1.7 ), разом з більш специфічними 

вимогами з вірусної безпеки, які наведені у статтях «Стада курей, які вільні від патогенної мікрофлори, 

для виробництва та контролю якості вакцин» (5.2.2 ), «Клітинні субстрати для виробництва вакцин 

для застосування людиною» (5.2.3 ), «Випробування на сторонні агенти у вірусних вакцинах для 

застосування людиною» (2.6.16 ) та в індивідуальних монографіях. 

Якщо не обґрунтовано та не дозволено інше, у виробництві кінцевої серії вакцини вірус або бактерії 

мають пройти не більше пасажів (пересівань) від головної посівної серії, ніж ті, що використовувались 

для виробництва вакцини, яка в клінічних випробуваннях продемонструвала задовільні результати щодо 

безпечності, ефективності та імуногенності. 

Вакцини, наскільки це можливо, мають бути вільні від інгредієнтів, які, як відомо, викликають токсичні, 

алергічні або інші небажані реакції у людини. Можуть бути введені відповідні добавки, включаючи 



 

 

стабілізатори або ад'юванти. Пеніцилін і стрептоміцин не використовують на жодній стадії 

виробництва, а також не додають у кінцеву вакцину; однак, де це обґрунтовано та дозволено, у 

виробництві можуть бути використані головні посівні серії, приготовані на середовищах, які містять 

пеніцилін або стрептоміцини. 

Відтворюваність виробництва — важлива характеристика виробництва вакцин. В монографіях на 

вакцини для застосування людиною наведені межі для різних випробувань, які проводяться в процесі 

виробництва та для кінцевої серії. Ці межі можуть бути у вигляді максимального та мінімального 

значення або максимальних та мінімальних допустимих відхилень від заданого значення. Відповідність 

зазначеним межам необхідна, але може бути недостатньою для забезпечення відтворюваності 

виробництва даної вакцини. Тому для відповідних випробувань для кожної вакцини виробник має 

визначити придатний механізм або межі випуску, або межі, що застосовується з точки зору результатів, 

одержаних для серій, які пройшли клінічні випробування, і тих, які використовуються для демонстрації 

постійності виробництва. Ці межі можуть бути згодом уточнені на статистичній основі, виходячи з 

даних виробництва. 

Субстрати для розмноження. Субстрати для розмноження мають відповідати відповідним вимогам 

Фармакопеї (5.2.2, 5.2.3) або за їх відсутності вимогам, затвердженим уповноваженим органом. Усі 

технологічні процеси з банком клітин і далі з культурою клітин проводять в асептичних умовах на 

ділянці, де не обробляються інші клітини. Сироватка та трипсин, які використовуються для 

приготування клітинних суспензій, мають бути вільні від сторонніх агентів.  

 

Посівні серії/банк клітин. Головну посівну серію або банк клітин ідентифікується архівними записами, 

які містять інформацію щодо їх походження та подальші маніпуляції з ними. ►Вживають придатні 

заходи для  забезпечення відсутності сторонніх агентів або небажаних речовин◄ в головній або робочій 

посівній серії або банку клітин.  

Середовище для культивування. Середовища для культивування наскільки це можливо, мають бути 

вільні від інгредієнтів, які, як відомо, викликають токсичні, алергічні або інші небажані реакції у 

людини; якщо включення таких інгредієнтів є необхідним, потрібно продемонструвати, що їх кількість 

у кінцевій серії зменшена до такого рівня, який гарантує безпечність лікарського засобу. Середовища 

для зростання (культивування) клітинних культур можуть містити ►затверджені◄ сироватки тварин 

(але не сироватку людини), але середовища, які використовують для підтримки зростання клітин у 

період розмноження вірусу, не мають містити сироватки, якщо не встановлено інше. Середовища для 

культивування клітин можуть містити індикатори рН, такі, як феноловий червоний, та дозволені 

антибіотики в найменшій ефективній концентрації, однак краще використати у виробництві 

середовище, вільне від антибіотиків. 

Розмноження та збір. Посівні культури розмножують і збирають за певних умов. Чистоту збору 

підтверджують придатними випробуваннями, як зазначено в монографії. 

Контрольні клітини. Для вакцин, які виготовляють у культурах клітин, контрольні клітини 

підтримують і випробовують, як зазначено. Для забезпечення придатного контролю ці клітини мають 



 

 

підтримуватися в умовах, практично ідентичних тим, які використовуються для виробничої культури 

клітин, включаючи використання тих самих партій живильних середовища або їх заміну. 

Контрольні яйця. Для живих вакцин, які виготовляють з використанням яєць, контрольні яйця 

інкубують і випробовують, як зазначено у монографії. 

Очищення. Де це можливо застосувати, проводять валідовані процедури очищення. 

Інактивація. Інактивовані вакцини отримують із використанням валідованих процесів інактивації, які 

продемонстрували ефективність і постійність одержаних результатів. Там, де визнана потенційна 

можливість забруднення збору сторонніми агентами, наприклад, для вакцин, які виготовляють із 

використанням яєць із здорових не-ВПФ-стад, процес інактивації також валідують у відношенні панелі 

репрезентативних модельних сторонніх агентів. Випробування ефективності  процесу інактивації 

проводять якомога швидше після процесу інактивації. 

►Білки-носії. Для поліпшення імуногенності та забезпечення індукції захисної реакції у дітей, 

бактеріальні полісахаридні антигени можуть бути кон'юговані з білками-носіями. Білки-носії мають 

відповідати вимогам статті «Білки-носії для виробництва кон'югованих полісахаридних вакцин для 

людини» (5.2.11).◄ 

Випробування на стерильність проміжних продуктів, що передують кінцевій нерозфасованій 

вакцині. Індивідуальні монографії на вакцини для застосування людиною можуть містити  

випробування на стерильність проміжних продуктів. 

Для проміжних продуктів, які передують кінцевій нерозфасованій вакцині, випробування на 

стерильність, за узгодження з уповноваженим органом, може бути замінене на випробування на 

наявність біозабруднення з низькою межею біозабруднення; заміна здійснюється на підставі результатів 

випробування серій та валідації процесу, у разі, якщо в подальших процесах виробництва проводиться 

стерилізаційна фільтрація. 

Необхідними попередніми умовами є те, що проміжний продукт перед зберіганням фільтрують крізь 

утримуючий бактерії фільтр, встановлені допустимі межі біозабруднення для попередньої фільтрації та 

вжиті відповідні заходи, що запобігають забрудненню та зростанню мікроорганізмів під час зберігання 

проміжних продуктів.  

Кінцева нерозфасована вакцина. Кінцеву нерозфасовану вакцину готують змішуванням інгредієнтів 

вакцин в асептичних умовах. Для нерідких вакцин для застосування непарентеральним шляхом, кінцеву 

нерозфасовану вакцину готують змішуванням інгредієнтів вакцин у придатних умовах. 

Ад'юванти. До складу вакцин можуть бути включені один або більше ад'ювантів для потенціювання 

та/або модулювання імунних відповідей до антигена/антигенів. А'дюванти можуть входити до складу 

готових вакцин або прикладатися окремо. Придатні характеристики та контроль якості 

ад'юванту/ад'ювантів окремо та у комбінації з антигеном/антигенами, є необхідними для стабільного 

виробництва. Установлюють специфікації якості для кожного ад'юванту окремо та у комбінації з 

антигеном/антигенами. 



 

 

Адсорбенти, як ад'юванти. Вакцини можуть бути адсорбовані на алюмінію гідроксид, алюмінію 

фосфат, кальцію фосфат або інші придатні адсорбенти. Адсорбенти готують у спеціальних умовах, які 

забезпечують відповідний фізичний стан і адсорбційні властивості. 

Там, де адсорбент використовується, як ад'ювант і генерується in situ в процесі виробництва вакцин, то, 

для кожного інгредієнта та утвореного адсорбенту у вакцині, установлюють специфікації якості. 

Специфікації якості призначені для контролю, зокрема: 

— якісного та кількісного хімічного складу; 

— фізичної форми та пов'язаних із цим адсорбційних властивостей, де це доречно, і особливо, якщо 

ад'ювант буде представлений як адсорбент; 

— взаємодій між ад'ювантом і антигеном; 

— чистоти, включаючи вміст бактеріальних ендотоксинів та мікробіологічну чистоту; 

— будь-яких інших параметрів, які ідентифіковані критичними для функціональності. 

Стабільність кожного ад'юванту окремо або у комбінації з антигеном/антигенами, особливо для 

критичних параметрів, установлюють у процесі розробки. 

Антимікробні консерванти. Антимікробні консерванти використовують для запобігання псуванню або 

побічним ефектам внаслідок мікробного забруднення вакцин протягом їх використання. Антимікробні 

консерванти не вводять в ліофілізовані вакцини. Зазвичай антимікробні консерванти не вводять в 

однодозові рідкі препарати. Для багатодозових рідких препаратів необхідність введення ефективного 

антимікробного консерванту визначають з урахуванням можливого забруднення протягом використання 

та максимального рекомендованого терміну використання після розкриття контейнера. Якщо 

використовують антимікробний консервант, необхідно продемонструвати, що не знижується 

безпечність або ефективність вакцини. Зазвичай не допускається використання антибіотиків, як 

антимікробних консервантів.  

Під час розробки вакцин уповноваженому органу мають бути надані дані, що підтверджують 

ефективність вибраного консерванту впродовж всього терміну придатності лікарського засобу. 

Ефективність антимікробного консерванту оцінюють, як зазначено в статті (5.1.3 ). Якщо не можуть 

бути виконані вимоги ні критерію А, ні критерію В, в обґрунтованих випадках до вакцин для 

застосування людиною можна застосовувати такі критерії: кількість бактерій не має збільшуватися на 

24 год і 7 добу, на 14 добу log10 зменшення кількості бактерій має становити не менше 3, на 28 добу 

кількість бактерій не має збільшуватися; кількість грибів не має збільшуватися на 14 і 28 добу. 

Стабільність проміжних продуктів. У ході виробництва вакцин на різних стадіях одержують проміжні 

продукти, які часто зберігають протягом тривалого часу. Такими проміжними продуктами є: 

— посівні серії та банки клітин; 

— живі або інактивовані збори; 

— очищені збори, які можуть містити токсини або анатоксини, полісахариди, бактеріальні або 

вірусні суспензії; 



 

 

— очищені антигени; 

— адсорбовані антигени; 

— кон'юговані полісахариди; 

— кінцеві нерозфасовані вакцини; 

— вакцини в кінцевому закупореному контейнері, які зберігають за нижчої температури ніж та, яка 

використовувалася під час випробування стабільності кінцевої вакцини, та призначені для випуску 

без повторного кількісного визначення. 

Для проміжних продуктів (крім тих, які використовують швидко) проводять випробування стабільності 

в заданих умовах зберігання для виявлення очікуваних меж розкладання для кінцевих нерозфасованих 

вакцин випробування стабільності може бути проведене на репрезентативних зразках в умовах 

еквівалентних тим, які передбачені для зберігання. Для кожного проміжного продукту (крім посівних 

серій та банків клітин) установлюється період прийнятної придатності у визначених умовах зберігання, 

►якщо це доречно◄ за результатами випробувань стабільності.  

Кінцева серія. Кінцеву серію вакцин виготовляють, розливаючи в асептичних умовах кінцеву 

нерозфасовану вакцину у стерильні контейнери з контролем першого розкриття, які, де це 

застосовується, після ліофілізації закупорюють таким чином, щоб виключити забруднення. Кінцеву 

серію нерідких вакцин для застосування непарентеральним шляхом виготовляють, розливаючи у 

придатних умовах кінцеву нерозфасовану вакцину в стерильні контейнери з контролем першого 

розкриття. У випадках, де це обґрунтовано та дозволено, певні випробування, зазначені для кінцевої 

серії, можуть проводитися на кінцевій нерозфасованій серії, якщо підтверджено, що подальші виробничі 

операції не впливають на відповідність вимогам. 

Опис. Якщо не обґрунтовано та не дозволено інше, кожний контейнер (флакон, шприц або ампула) у 

кожній кінцевій серії має бути переглянутий візуально або механічними способами для підтвердження 

відповідності за описом. 

Ступінь адсорбції. ►Для адсорбованих вакцин, якщо не обґрунтовано та дозволено інше,◄ ступінь 

адсорбції у специфікації встановлюють виходячи з результатів, одержаних для серій, які пройшли 

клінічні випробування. Узагальнені дані зі стабільності вакцин мають продемонструвати, що впродовж 

всього терміну придатності лікарського засобу ступінь адсорбції не нижчий за ступінь адсорбції серій, 

які пройшли клінічні випробування.  

Термічна стабільність. Якщо для живих атенуйованих вакцин в монографії зазначено випробування на 

термічну стабільність, випробування проводять для кінцевої серії для контролю відтворюваності від 

серії до серії термочутливості вірусних/бактеріальних частинок вакцини. ►Придатні◄ умови 

проведення випробування зазначають у ►індивідуальній◄ монографії. Випробування можна 

пропустити під час рутинних випробувань, з відома уповноваженого органу під час підтвердження 

відтворюваності виробництва, із використанням суттєвих параметрів, таких як постійність виходу, 

співвідношення інфекційних вірусів (життєздатних бактерій) до та після ліофілізації, активність під час 

випуску та стабільність в режимі реального часу у зазначених умовах, а також термічна стабільність. 



 

 

Якщо наявні значні зміни в процесі виробництва антигену/антигенів або в складі вакцини, необхідно 

розглянути можливість повторного проведення випробування. 

Стабільність. Під час розробки лікарського засобу необхідно продемонструвати, що активність 

кінцевої серії зберігається впродовж всього терміну придатності; оцінюють зниження активності в 

рекомендованих умовах зберігання. Надмірне зниження активності, навіть в тому разі, якщо значення 

активності знаходиться в допустимих межах, може вказувати на непридатність вакцини.  

Термін придатності. Якщо не встановлено інше, термін придатності встановлюють від початку 

кількісного визначення або з моменту початку першого кількісного визначення для комбінованих 

вакцин. Для вакцин, які зберігають за нижчої температури ніж та, яка використовувалася під час 

випробування стабільності, та призначені для випуску без повторного кількісного визначення, термін 

придатності розраховують від дати закінчення зберігання за низької температури. Якщо для даної 

вакцини не проведене кількісне визначення, термін придатності розраховують від дати затвердженого 

випробування, яке підтверджує стабільність лікарського засобу або, у відсутності цього, від дати 

ліофілізації або від дати заповнення кінцевих контейнерів. Для комбінованих вакцин, компоненти яких 

знаходяться в окремих контейнерах, за термін придатності лікарського засобу беруть термін 

придатності компоненту, який закінчується першим.  

Термін придатності застосовується для вакцин, які зберігаються у зазначених умовах. 

Випробування на тваринах. Згідно з положеннями Європейської конвенції щодо захисту хребетних 

тварин, що використовуються з експериментальною та іншою науковою ціллю, випробування мають 

бути проведені таким чином, щоб використати якомога менше тварин, заподіювати їм найменший біль, 

страждання, стрес або тривалу шкоду. Виходячи з даного положення необхідно застосовувати критерії 

оцінювання випробувань, які включені в монографії. Наприклад, якщо зазначено, що тварина виявляє 

позитивну реакцію, інфікована та ін., або спостерігаються типові клінічні ознаки або загибель, то, як 

тільки отримано достатню кількість підтвердження наявності позитивних результатів, тварину або 

піддають гуманній евтаназії, або відповідним чином лікують для запобігання зайвим стражданням. 

Відповідно до «Загальних зауважень» можуть бути використані альтернативні методи випробування, 

які дозволяють продемонструвати відповідність вимогам монографії; використання подібних 

випробувань особливо заохочується, якщо воно веде до виключення або скорочення використання 

тварин або зменшує їх страждання. ►Вказівки щодо заміни методів in vivo методами in vitro у випадках, 

коли безпосереднє один-до-одного порівняння неможливе, можна знайти в загальній статті 5.2.14.◄ 

ВИПРОБУВАННЯ 

Вакцини мають відповідати вимогам випробування, які зазначені в ►індивідуальних◄ монографіях, 

включаючи, де це доречно, таке: 

рН (2.2.3 ). Рідкі вакцини після відновлення, де це можливо, мають відповідати вимогам меж рН, які 

установлені для конкретного препарату. 

Ад'юванти. Якщо вакцина містить ад'юванти, необхідно визначати кількість та ►продемонструвати◄, 

що вона знаходиться в прийнятних межах відносно кількості, що очікується (див. також випробування 

на алюміній та кальцій, наведені нижче). 



 

 

Алюміній (2.5.13 ). Якщо у вакцині використаний алюмінієвий адсорбент, має бути не більше 1.25 мг 

алюмінію (Al) в одній дозі для людини, якщо не зазначено інше. 

Кальцій (2.5.14 ). Якщо у вакцині використаний кальцієвий адсорбент, має бути не більше 1.3 мг 

кальцію (Са) у одній дозі для людини, якщо не зазначено інше. 

Вільний формальдегід (2.4.18 ). Якщо під час виготовлення вакцини був використаний формальдегід, 

має бути не більше 0.2 г/л вільного формальдегіду у кінцевій вакцині, якщо не зазначено інше. 

Фенол (2.5.15 ). Якщо під час виготовлення вакцини був використаний фенол, має бути не більше 2.5 г/л 

фенолу у кінцевій вакцині, якщо не зазначено інше. 

Вода (2.5.12 ). Не більше 3.0 % (м/м) для ліофілізованих вакцин, якщо не зазначено інше. 

Об’єм, що витягається (2.9.17 ). Якщо не обґрунтовано та не дозволено інше, вакцини мають 

відповідати вимогам випробування на об'єм, що витягається.  

Бактеріальні ендотоксини. Якщо не обґрунтовано та не дозволено інше, для кінцевої вакцини 

проводять випробування на бактеріальні ендотоксини. Якщо в ►індивідуальній◄ монографії не 

зазначені межі, вміст бактеріальних ендотоксинів визначають придатним методом (2.6.14 ), і він не має 

перевищувати межі, встановлені для конкретного препарату. 

ЗБЕРІГАННЯ  

У захищеному від світла місці. Якщо не зазначено інше, зберігають за температури (5 ± 3) С; не 

допускається заморожування рідких адсорбованих вакцин.  

МАРКУВАННЯ 

На етикетці зазначають: 

— назву препарату; 

— інформацію, що ідентифікує кінцеву серію; 

— дозу, що рекомендується для застосування людиною, і шлях введення; 

— умови зберігання;  

— термін придатності;  

— назву та кількість усіх  антимікробних консервантів; 

— назви всіх антибіотиків, ад'ювантів, ►ароматизаторів, NбарвниківN◄ або стабілізаторів, що входять до 

складу вакцини; 

— де це застосовується, що вакцина адсорбована; 

— назви всіх компонентів, здатних викликати побічні реакції, та будь-які протипоказання щодо 

застосування вакцини; 

— для ліофілізованих вакцин: 

— назву або склад і об'єм рідини, що додається для відновлення; 



 

 

— термін придатності вакцини після відновлення. 

 




