
 

 

ВАКЦИНА ІНАКТИВОВАНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ІНФЕКЦІЙНОГО 

РИНОТРАХЕЇТУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ 

Vaccinum rhinotracheitidis infectivae bovinae inactivatum 

INFECTIOUS BOVINE RHINOTRACHEITIS VACCINE (INACTIVATED) 

1. ВИЗНАЧЕННЯ 

Вакцина інактивована для профілактики інфекційного ринотрахеїту великої рогатої 

худоби (ВРХ) – препарат з придатного штаму вірусу ринотрахеїту ВРХ, тобто 

герпесвірусу 1 серотипу, який атенуйований із збереженням адекватного імунного 

захисту. 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. Вірусний збір інактивують придатним 

методом. Вірусні суспензії можуть бути очищені та концентровані. До вакцини може бути 

доданий ад'ювант. 

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 СКЛАДУ ВАКЦИНИ 

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

ВРХ, якій вона призначена.  

Під час підтвердження безпечності та ефективності можуть бути використані наведені 

нижче випробування щодо безпечності (розділ 2.3.1) та імуногенності (розділ 2.3.2). 

2.3.1. Безпечність. Випробування проводять для кожного рекомендованого для 

вакцинації методу та шляху введення, та кожної вікової категорії ВРХ, якій призначена 

вакцина. Використовують серію вакцини з активністю або вмістом антигену не менше 

максимальних, які можуть очікуватись в серії вакцини.  

Для кожного випробування використовують не менше 8 телят у групі, мінімального віку, 

рекомендованого для вакцинації, та вільних від антитіл до вірусу інфекційного 

ринотрахеїту ВРХ. Кожному теляті вводять одну дозу вакцини. Якщо рекомендована 

схема вакцинації припускає введення другої дози, її вводять не раніше ніж через 14 діб. За 

телятами спостерігають щонайменше один раз на добу протягом 14 діб після останнього 

введеня. 



 

 

Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо в жодного теляти не спостерігається 

аномальних місцевих або системних реакцій, або ознак захворювання, або смерті, 

спричиненої вакцинацією. 

2.3.2. Імуногенність. Випробування проводять для кожного рекомендованого для 

вакцинації методу та шляху введення, використовуючи в кожному випадку телят вільних 

від антитіл до вірусу інфекційного ринотрахеїту ВРХ. Вакцину, яку вводять кожному 

теляті, має мінімальну активність або мінімальний вміст антигену. 

Для випробування використовують не менш ніж 10 телят, мінімального віку, 

рекомендованого для вакцинації. За рекомендованою схемою вакцинують не менш ніж 

5 телят, та не менше 5 телят залишають як контроль. Контрольне зараження кожної 

тварини проводять через дихальні шляхи введенням достатньої кількості вірулентного 

вірусу інфекційного ринотрахеїту ВРХ, не раніше ніж через два тижні після останньої 

вакцинації. За телятами спостерігають щонайменше один раз на добу протягом 14 діб, 

зокрема за органами дихання та виділенням вірусу (за допомогою назальних мазків або 

трахеобронхіальних змивів). 

Випробування вважається непридатним, якщо більше ніж у одного із 5 контрольних телят 

відсутня екскреція вірусу та типові ознаки захворювання (наприклад, підвищення 

температури тіла, очні та носові виділення, кашель). 

Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо протягом періоду спостереження після 

контрольного зараження: 

– у вакцинованих телят проявляються лише легкі ознаки захворювання; 

– у контрольній групі тварин титр вірусу, який виявляють у носовому слизі протягом 

усього періоду екскреції вірусу щонайменше у 100 разів вищий, ніж середній титр вірусу, 

який виявляють у вакцинованих телят. 

2.4. ВИПРОБУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА 

2.4.1. Повнота інактивації. Випробування на повноту інактивації вірусу проводять, 

використовуючи два пасажі в культурі клітин того самого виду, який використовують для 

виробництва вакцини, або в клітинах, які, як мінімум, чутливі до вірусу. У випробуванні 

використовують таку кількість інактивованого збору вірусу, яка забезпечує йому 

придатну чутливість. Інактивований вірусний збір відповідає вимогам випробування, 

якщо в ньому не виявляють живого вірусу. 

2.4.2. Вміст антигену. Вміст відповідного глікопротеїну герпесвірусу ВРХ визначають 

придатним імунохімічним методом (2.7.1). 

2.4.2. 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 

проводиться, використовують альтернативний валідований метод, критерії прийнятності 

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



 

 

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

наведене нижче кількісне визначення. 

Серологічний аналіз. Телят вільних від антитіл до вірусу інфекційного ринотрахеїту 

ВРХ. Вакцинують не менше 5 тварин, які вільні від антитіл до герпесвірусу 1серотипу 

ВРХ (BHV1), введенням однієї придатної дози вакцини. Якщо за рекомендованою схемою 

необхідне введення другої ін'єкції, це допускається, якщо було доведено, що це все ще 

гарантує придатну чутливість системи випробування. Відбирають зразки крові після 

останньої вакцинації в заданому інтервалі між 14-ю та 21-ю добою. Для виявлення 

відповіді на антиген використовують придатний валідований метод, такий як 

серонейтралізація. 

Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо рівень антитіл не менше рівня, який 

отримують у серії, що виявила задовільні результати випробування, описаного в розділі 

«Активність». 

Згідно з положеннями Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які 

використовуються з експериментальною та іншою науковою метою, виробникам для 

випуску серії пропонується розробляти методи in vitro, як альтернативні методам 

випробування на тваринах, використовуючи відповідні інструменти, такі як моніторинг 

послідовності виробництва (як зазначено у розділі 1.1. «Загальні положення») та кількісне 

визначення герпесвірусного глікопротеїну в кінцевій вакцині. 

3. ВИПРОБУВАННЯ СЕРІЇ 

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

«Визначення».  

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. 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 проводять використовуючи 2 пасажі, в тих самих 

культурах клітин, які були використані під час виробництва, або в культурах клітин, які, 

як мінімум, чутливі до вірусу. Кількість випробовуваної вакцини повинна бути достатня 

для забезпечення випробуванню придатної чутливості. Вакцина відповідає вимогам 

випробування, якщо в ній не виявляють живого вірусу.  

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

«Імуногенність» (2.3.2), у разі застосування відповідно до рекомендованого методу та 

шляху введення. 


