
 

 

ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ,  

ВИКЛИКАНИХ CLOSTRIDIUM BOTULINUM, 

 ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ 

Vaccinum Clostridii botulini ad usumveterinarium 

CLOSTRIDIUM BOTULINUM VACCINE FOR VETERINARY USE 

1. ВИЗНАЧЕННЯ 

Вакцина для профілактики хвороб, викликаних Clostridium botulinum, для 

застосування у ветеринарній медицині – препарат виготовлений з рідкої 

культури придатних штамів Сlostridium botulinum типу C або типу D або 

суміші цих типів.  

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 для профілактики ботулізму. 

2. ВИРОБНИЦТВО 

2.1. ВИРОБНИЦТВО ВАКЦИНИ 

Cl. botulinum вирощують на придатному рідкому живильному середовищі.  

Препарат може бути адсорбованим, осадженим або концентрованим. До 

вакцини може бути додано придатний ад'ювант, вакцина може бути 

ліофілізованою.  

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 старше 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. botulinum. 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.  

2.3. ВИПРОБУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА 

2.3.1. 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». 

3. ВИПРОБУВАННЯ СЕРІЇ 

Ідентифікація, інші випробування та визначення активності застосовують 

до рідкого препарату та до ліофілізованого препарату, відновленого, як 

зазначено на етикетці. 

3.1. Ідентифікація. Під час ін’єкції вакцини здоровим тваринам, які вільні 

від антитіл до типу або типів Cl. botulinum, що використовували у 

виробництві вакцини, стимулюється утворення таких антитіл. 

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 смерті, спричинених 

вакцинацією. 

3.4. Активність Для випробування використовують здорових білих мишей з 

масою тіла (18-20) г, з одного джерела. Як дозу для зараження 

використовують таку кількість токсину Cl. botulinum (того ж типу, що був 



 

 

використаний під час виробництва вакцини), яка відповідає 25-разовій 50 % 

паралітичній дозі. 50 % паралітична доза – це та кількість токсину, яка у разі 

введення внутрішньоочеревинно мишам викликає параліч у 50 % тварин 

протягом періоду спостереження 7 діб.  

Якщо під час виробництва вакцини використовувались два типи 

Cl. botulinum, випробування активності проводять для кожного з них. 

Випробовувану вакцину розбавляють розчином 9 г/л натрію хлориду Р 

у 8 разів. Кожній із 20 мишей підшкірно вводять по 0.2 мл розчину 

випробовуваної вакцини. 

Через 21 добу кожній із вакцинованих мишей та кожній із 10 контрольних 

мишей внутрішньоочеревинно вводять дозу для зараження. За мишами 

спостерігають протягом 7 діб і реєструють кількість тварин, у яких 

спостерігаються ознаки ботулізму. 

Випробування вважається непридатним, якщо у всіх контрольних мишей не 

зареєстровано ознак ботулізму протягом періоду спостереження. Вакцина 

відповідає вимогам випробування, якщо забезпечує захист не менше ніж 

80 % вакцинованих мишей  

4. МАРКУВАННЯ 

На етикетці зазначають: 

– тип або типи Cl. botulinum, які були використані в процесі виробництва 

вакцини; 

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

інактивованої культури клітин, або сумішшю обох. 


