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ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ, ВИКЛИКАНИХ  

CLOSTRIDIUM СHAUVOEI, 

ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ 

Vaccinum Clostridii сhauvoei ad usum veterinarium 

VACCINUM CLOSTRIDII CHAUVOEI AD USUM VETERINARIUM 

1. ВИЗНАЧЕННЯ 

Вакцина для профілактики хвороб, викликаних Сlostridium сhauvoe, для 

застосування у ветеринарній медицині – препарат, виготовлений з рідкої 

культури одного або більше придатних штамів Сlostridium сhauvoei.  

Всю культуру (цілі клітини) інактивують для усунення її токсичності зі 

збереженням адекватних імуногенних властивостей. Ця монографія 

поширюється на вакцини, призначені для активної імунізації тварин для 

профілактики хвороб, викликаних Сl. сhauvoe. 

2. ВИРОБНИЦТВО 

2.1. ВИРОБНИЦТВО ВАКЦИНИ 

Сl. сhauvoei вирощують на придатному рідкому живильному середовищі. До 

інактивованої культури може бути додано придатний ад'ювант.  

2.2. ВИБІР СКЛАДУ ВАКЦИНИ 

Вакцина має задовольняти вимоги щодо безпечності (5.2.6) та ефективності 

(5.2.7) для тварин, яким вона призначена.  

Під час підтвердження безпечності можуть бути використані наведені нижче 

випробування щодо безпечності (розділ 2.2.1). 

2.2.1. Безпечність. Випробування проводять для кожного рекомендованого 

для вакцинації методу та шляху введення, використовуючи в кожному 

випадку тварин не старших мінімального віку, рекомендованого для 

вакцинації. Використовують серію вакцини з активністю не менше 

максимальної, яка очікується в серії вакцини. 

Для кожного випробування використовують не менше 8 тварин, які вільні від 

антитіл до Сl. сhauvoe. Кожній тварині вводять одну дозу вакцини. Якщо 

рекомендована схема вакцинації передбачає введення другої дози, її вводять 

не менше ніж через 14 діб. За тваринами спостерігають щодня протягом 

щонайменше 14 діб після останнього введення. 
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Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо в жодної тварини не 

спостерігається аномальних місцевих або системних реакцій або загибелі, 

спричинених вакцинацією. 

3. ВИПРОБУВАННЯ СЕРІЇ 

3.1. Ідентифікація. Вакцина забезпечує захист сприйнятливих тварин від 

інфекційних хвороб, викликаних Сl. сhauvoei. Для ідентифікації вакцини 

також можуть використовуватись випробування щодо активності. 

3.2. Бактерії та гриби. Вакцина, 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. Активність. Для випробування використовують не менше 10 здорових 

мурчаків вагою (350-450) г. Вводять підшкірно кожному мурчаку кількість 

вакцини не більшу ніж мінімальна доза, яка зазначена на етикетці, як перша 

доза. Через 28 діб вводять тим самим тваринам кількість вакцини не більшу 

ніж мінімальна доза, яка зазначена на етикетці, як друга доза. Через 14 діб 

після другої вакцинації кожному вакцинованому мурчаку та п’яти 

контрольним тваринам уводять внутрішньом’язово придатну кількість 

вірулентної культури або суспензію спор Сl. сhauvoei, активовану, за 

необхідності, активуючим агентом, таким як кальцію хлорид. 

Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо вакцинованих мурчаків з 

ознаками зараження Сl. сhauvoei гине не більш ніж 10 % в період 

спостереження 5 діб, та всі контрольні тварини гинуть через 48 год після 

зараження Сl. сhauvoei або через 72 год, якщо для зараження 

використовували суспензію спор. Якщо під час випробування з вакцинованої 

групи гине більш ніж 10 %, але не більш ніж 20 %, випробування 

повторюють. Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо гине не більш 

ніж 10 % другої групи (N
повторне випробування

N) вакцинованих мурчаків 

впродовж 5 діб і всі контрольні тварини другої групи гинуть після зараження 

Сl. сhauvoei через 48 год або через 72 год, якщо для зараження 

використовували суспензію спор. Щоб уникнути зайвих страждань 

умираючих після зараження тварин піддають евтаназії, а потім вважають 

померлими від інфекції Cl. chauvoei. 

 


