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ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ,  
ВИКЛИКАНИХ CLOSTRIDIUM SEPTICUM,  

ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ 

Vaccinum Clostridii septici ad usum veterinarium 

CLOSTRIDIUM SEPTICUM VACCINE FOR VETERINARY USE 

1. ВИЗНАЧЕННЯ 

Вакцина для профілактики хвороб, викликаних Сlostridium septicum, для 

застосування у ветеринарній медицині  препарат, виготовлений з рідкої 

культури придатних штамів Сlostridium septicum.  

Всю культуру (цілі клітини) або її фільтрат, або суміш обох інактивують для 

усунення їх токсичності зі збереженням адекватних імуногенних 

властивостей. Ця монографія поширюється на вакцини, призначені для 

активної імунізації тварин та/або для створення пасивного імунітету їхнього 

потомства для профілактики хвороб, викликаних Cl. septicum. 

2.1 ВИРОБНИЦТВО 

2.1. ВИРОБНИЦТВО ВАКЦИНИ 

Сl. septicum вирощують у придатному рідкому живильному середовищі. До 

анатоксину та/або інактивованої культури може бути доданий 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. В подальшому потрібно 

підтвердити для кожного виду тварин-мішеней, що вакцина, введена 

відповідно до рекомендованої схеми, стимулює імунну відповідь (наприклад 

утворення антитіл) згідно з вимогами до препарату. 

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

антитіл до Сl. septicum . 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. 

Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо в жодної тварини не 

спостерігається аномальних місцевих або системних реакцій або загибелі, 

спричинених вакцінацією; якщо випробування проводять у вагітних тварин, 

не має відзначатись жодних несприятливіх впливів на перебіг вагітності або 

на потомство.  

2.3. ВИПРОБУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА 

2.3.1. Залишкова токсичність (повнота детоксикації). Випробування на 

детоксикацію проводять безпосередньо після завершення процесу 

детоксикації, якщо є ризик реверсії токсичності, повторне випробування 

проводять якомога пізніше в процесі виробництва. Випробування на 

залишкову токсичность (розділ 3.3) виробником може не виконуватись.  

2.3.2. 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 було проведене, використовують альтернативний 

валідований метод, критерії прийнятності встановлюють з посиланням на 

серію вакцини, яка дала задовільні результати у випробуванні, яке наведене у 

розділі «Активність» та щодо імуногенності на цільових видах тварин. 

Можна використовувати наведене нижче випробування після встановлення 

задовільної кореляції його із випробуванням активності (розділ 3.4). 

Вакцинують кролів, як наведено у розділі «Активність» та готують 

сироватки. Визначають рівень антитіл до токсинів Cl. septicum у кожній 

індивідуальній сироватці, використовуючи придатний імунохімічний метод 

(2.7.1) або метод нейтралізації в культурі клітин. Використовують 

гомологічну стандартну сироватку, калібровану в Міжнародних одиницях 

(МО) щодо антитоксину Cl. septicum.  

БСП імуносироватки кроля проти Clostridium (мультикомпонентної) 

(Clostridia (multicomponent) rabbit antiserum BRP) є придатним для 

використання, як стандартної сироватки. Вакцина відповідає вимогам 

випробування, якщо рівень антитіл не менше рівня, який отримують у серії, 
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яка виявила задовільні результати випробування, наведеного в розділі 

«Активність», та яка була задовільною щодо імуногенності у цільових видів 

тварин. 

3. ВИПРОБУВАННЯ СЕРІЇ 

3.1. Ідентифікація. Під час введення тваринам, які не мають антитоксину 

Cl. septicum, вакцина стимулює утворення цих антитоксинів. 

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. Залишкова токсичність (повнота детоксикації). Вводять 0.5 мл 

вакцини підшкірно кожній із 5 мишей вагою (17-22) г. За мишами 

спостерігають щонайменше щоденно протягом 7 діб.  

Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо в жодної тварини не 

спостерігається помітних ознак захворювання або загибелі, спричиненими 

вакцинацією. 

3.4. Активність. Для випробування використовують не менше 10 здорових 

кролів (3-6) місячного віку. Вводять підшкірно кожному кролю кількість 

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

доза. Через (21-28) діб вводять тим самим тваринам кількість вакцини не 

більшу ніж мінімальна доза, яка зазначена на етикетці, як друга доза. На 

(10-14) добу після другого введення у кролів відбирають кров і готують 

об’єднані сироватки (пули сироватки). 

Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо активність пулу сироватки 

становить не менше ніж 2.5 МО/мл. 

Міжнародна одиниця (МО) – це специфічна активність нейтралізації 

токсину Cl. septicum, що міститься у зазначеній кількості міжнародного 

стандарту, який складається з певної кількості висушеної імуносироватки 

коня. Еквівалент МО міжнародного стандартного препарату встановлює 

Всесвітня організація охорони здоров'я. 

Активність пулу сироватки крові, отриманої від кролів, визначають шляхом 

порівняння дози, необхідної для захисту мишей або інших придатних тварин 

від токсичних ефектів, викликаних фіксованою дозою токсину Сl. septicum, із 

кількістю стандартного препарату антитоксину Сlostridium septicum, 
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каліброваного в МО, необхідною для забезпечення такого самого захисту. 

Для цього порівняння, як випробовуваний токсин (тест-токсин) 

використовують придатний препарат токсину Сl. septicum. Дозу 

випробовуваного токсину визначають щодо стандартного препарату; 

активність випробовуваної сироватки визначають щодо стандартного 

препарату, використовуючи випробовуваний токсин. 

БСП імуносироватки кроля проти Clostridium (мультикомпонентної) 

(Clostridia (multicomponent) rabbit antiserum BRP) є придатним для 

використання, як стандартної сироватки. 

3.4.1. Приготування випробовуваного токсину. Випробовуваний токсин 

готують зі стерильного фільтрату (1-3) добової культури Cl. septicum, 

культивованої у рідкому живильному середовищі, та сушать придатним 

методом. Добір токсину, для використання, як випробовуваного токсину, 

проводять визначенням для мишей L+/5 дози та LD50; період спостереження – 

72 год.  

Придатний токсин містить не менше однієї L+/5 дози в 1.0 мг та не менше 

10 LD50 у кожній L+/5 дозі. 

3.4.2. Визначення випробовуваної дози токсину. У придатній рідині готують 

розчин стандартного препарату, який містить 1 МО/мл. У придатній рідині 

готують розчин випробовуваного токсину, який містить в 1 мл точно відому 

кількість (таку як 4 мг).  

Готують суміші розчину стандартного препарату та розчину 

випробовуваного токсину; кожна суміш містить по 2.0 мл розчину 

стандартного препарату (2 МО) та один із серії розташованих послідовно 

об'ємів розчину випробовуваного токсину, доводять загальний об'єм 

придатною рідиною до 5.0 мл. Витримують суміші за кімнатної температури 

протягом 60 хв. Для кожної суміші використовують не менше двох мишей з 

масою тіла 1(7-22) г. Внутрішньовенно або внутрішньоочеревинно кожній 

миші вводять по 0.5 мл суміші. За мишами спостерігають протягом 72 год. 

Якщо всі миші гинуть, то кількість токсину в дозі 0.5 мл суміші перевищує 

випробовувану дозу. Якщо жодна миша не гине – кількість токсину в дозі 

0.5 мл суміші менше випробовуваної дози. Готують аналогічні свіжі суміші; 

5.0 мл кожної суміші містить по 2.0 мл розчину стандартного препарату 

(2 МО) та один із серії розташованих послідовно об'ємів розчину 

випробовуваного токсину з кроком розведення не більше 20 %, який 

покриває діапазон очікуваної кінцевої точки. Витримують суміші за 
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кімнатної температури протягом 60 хв. Для кожної суміші використовують 

не менше двох мишей. Внутрішньовенно або внутрішньоочеревинно кожній 

миші вводять по 0.5 мл суміші. За мишами спостерігають протягом 72 год. 

Випробування повторюють щонайменше один раз та об'єднують результати 

окремих випробувань, проведених із сумішами одного складу, отримуючи 

загальні результати щодо смертності, викликаної цією конкретною 

сумішшю. 

Випробовувана доза токсину – це та його кількість у 0.5 мл суміші, яка 

здатна викликати загибель половини від загальної кількості мишей у період 

спостереження. 

3.4.3. Визначення активності сироватки, отриманої від кролів.  

Попереднє випробування. Розчиняють кількість випробовуваного токсину в 

придатній рідині так, щоб отриманий розчин містив 10 випробовуваних 

доз у 2.0 мл (розчин випробовуваного токсину). 

Готують суміші розчину випробовуваного токсину та випробовуваної 

сироватки; кожна суміш містить по 2.0 мл розчину випробовуваного токсину 

та один із серії розташованих послідовно об'ємів випробовуваної сироватки, 

доводять загальний об'єм придатною рідиною до 5.0 мл. Витримують суміші 

за кімнатної температури протягом 60 хв. Для кожної суміші використовують 

не менше двох мишей. Внутрішньовенно або внутрішньоочеревинно кожній 

миші вводять по 0.5 мл суміші. За мишами спостерігають протягом 72 год. 

Якщо жодна миша не гине – 0.5 мл суміші містить більше 0.2 МО. Якщо 

гинуть усі миші – 0.5 мл суміші містить менше 0.2 МО.  

Завершальне (кінцеве) випробування. Готують суміші розчину 

випробовуваного токсину та випробовуваної сироватки; 5.0 мл кожної 

суміші містить по 2.0 мл розчину випробовуваного токсину та один із серії 

розташованих послідовно об'ємів розчину випробовуваної сироватки з 

кроком розведення не більше 20 %, який покриває діапазон очікуваної 

кінцевої точки, визначеної у попередньому випробуванні. Для 

підтвердження випробовуваної дози токсину готують додаткові суміші  

5.0 мл кожної суміші містить по 2.0 мл розчину випробовуваного токсину та 

один із серії розташованих послідовно об'ємів розчину стандартного 

препарату. Витримують суміші за кімнатної температури протягом 60 хв. 

Для кожної суміші використовують не менше двох мишей, продовжують, як 

наведено у попередньому випробуванні. 
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Випробовувана суміш, що містить 0.2 МО в 0.5 мл, – це та суміш, яка 

викликає загибель аналогічної або майже такої самої кількості мишей, що й 

суміш стандартного препарату, що містить 0.2 МО у 0.5 мл. Випробування 

повторюють щонайменше один раз та обчислюють середнє значення усіх 

придатних результатів випробувань.  

Випробування вважається придатним лише, якщо стандартний препарат дає 

результат у межах 20 % від очікуваного значення. 

Межі довірчого інтервалу (P = 0.95) становлять: 

—від 85 % до 114 %, якщо використовують 2 тварини на одну дозу; 

—від 91.5 % до 109 %, якщо використовують 4 тварини на одну дозу; 

—від 93 % до 108 %, якщо використовують 6 тварин на одну дозу. 

4. МАРКУВАННЯ 

На етикетці зазначають: 

– чи є лікарський засіб анатоксином, або вакциною, виготовленою з 

інактивованої культури клітин, або сумішшю обох. 

– для кожного цільового виду тварин забезпечується імунізуючий ефект 

(наприклад, утворення антитіл, захист від проявів хвороби або інфекції). 


