
 

 

ВАКЦИНА ЖИВА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ МІКСОМАТОЗУ КРОЛІВ  

Vaccinum myxomatosidis vivum ad cuniculum 

MYXOMATOSIS VACCINE (LIVE) FOR RABBITS 

1. ВИЗНАЧЕННЯ 

Вакцина жива для профілактики міксоматозу кролів – препарат виготовлений 

із придатного атенуйованого штаму вірусу міксоматозу кролів або вірусу 

фіброми Шоупа. Ця монографія поширюється на вакцини, призначені для 

активної імунізації кролів для профілактики міксоматозу. 

2. ВИРОБНИЦТВО 

2.1. ВИРОБНИЦТВО ВАКЦИНИ 

Вакцинний вірус культивують у культурі клітин. Вірусну суспензію 

збирають та титрують, вона може бути змішана із придатним стабілізуючим 

розчином. 

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 ВАКЦИННОГО ВІРУСУ 

Вакцинний вірус має задовольняти вимоги щодо безпечності (5.2.6) та 

ефективності (5.2.7) для кролів, яким призначена вакцина. 

Під час підтвердження безпечності та ефективності можуть бути використані 

наведені нижче випробування щодо безпечності (розділ 2.3.1), посилення 

вірулентності (розділ 2.3.2) та імуногенності (розділ 2.3.3). 

2.3.1. Безпечність. Випробування проводять для кожного рекомендованого 

для вакцинації методу та шляху введення, використовуючи в кожному 

випадку кролів мінімального рекомендованого для вакцинації віку. 

Використовують вакцинний вірус з найменш атенуйованого рівня пасажу, 

який буде в серії вакцини. 

Для кожного випробування використовують не менше 8 кролів, вільних від 

специфічних антитіл до вірусу міксоматозу. Кожному кролю вводять 

кількість вакцинного вірусу, еквівалентну не менш ніж 10-разовому 

максимальному титру вірусу, що ймовірно містить одна доза вакцини. За 

кролями спостерігають щонайменше щодня протягом 28 діб. Реєструють 



 

 

температуру за 1 добу до введення вакцини, під час введення, через 4 год 

після введення, та щодня, протягом 4 діб; враховують максимальне 

підвищення температури тіла у кожного кролика.  

Вакцинний вірус відповідає вимогам випробуванням, якщо не 

спостерігається явних клінічних ознак захворювання та вони не гинуть із 

характерними для вакцинного вірусу симптомами; середнє підвищення 

температури не має перевищувати 1.0 °C та жоден із кролів не демонструє 

підвищення температури більше ніж на 2.0 °C. Може спостерігатися місцева 

реакція тривалістю менше 28 діб. 

2.3.2. Посилення вірулентності. (Це випробування виконують лише для 

вакцин в основі яких є атенуйований штам вірусу міксоматозу). 

Випробування проводять відповідно до загальної статті 5.2.6 Оцінювання 

безпечності вакцин та імуносироваток для застосування у ветеринарній 

медицині, використовуючи кролів (5-7) тижневого віку, вільних від антитіл 

до вірусу міксоматозу. Якщо властивості вакцинного вірусу дозволяють 

провести 5 послідовних пасажів через 5 груп тварин шляхом природного 

розповсюдження, то можна використовувати цей метод; в іншому разі 

проводять пасажі наведеним нижче способом.  

Кожному кролю рекомендованим шляхом уводять кількість вакцинного 

вірусу, що дозволить виділити вірус для подальших наведених нижче 

пасажів. 

Вводять вірус шляхом рекомендованим для вакцинації, що найбільш 

ймовірно може призвести до посилення вірулентності. Кролів піддають 

евтаназії на (5-10) добу після вакцинації та видаляють з кожного кролика 

органи або тканини з достатньою кількістю вірусу, для наступного пасажу; 

гомогенізують органи та тканини у придатному буферному розчині, 

центрифугують суспензію та використовують супернатант для наступного 

пасажу. Інокулюють супернатант у придатну культуру клітин для 

підтвердження наявності вірусу. Вводять відповідним шляхом, з придатною 

швидкістю та у придатному об’ємі супернатант кожному кролю наступної 

групи. Аналогічні пасажі повторюють не менше 4 разів; контролюючи 

наявність вірусу в кожному пасажі. Якщо вірус не виявляють на рівні пасажу, 

повторюють пасаж, використовуючи не менше 10 тварин. 

Якщо у п'ятій групі тварин не виявляють ознак посилення вірулентності, що 

вказує на реверсію протягом періоду спостереження, подальші випробування 

не потрібні. В іншому випадку проводять додаткові випробування щодо 



 

 

безпечності, порівнюють клінічні ознаки та будь-які доречні (релевантні) 

показники в групі щонайменше з 8 тварин, яким вводять матеріал, 

використаний для першого пасажу, з іншою подібною групою, якій вводять 

вірус на останньому рівні пасажу. 

Вакцинний вірус відповідає вимогам випробування, якщо не спостерігається 

жодних ознак посилення вірулентності вірусу з останнього рівня пасажу 

порівняно з матеріалом, використаним для першого пасажу. Вакцинний вірус 

також відповідає вимогам випробування, якщо відсутня реплікація після 

пасажу на 2 тваринах та наступного повторного пасажу на 10 тваринах.  

2.3.3. Імуногенність. Випробування проводять для кожного 

рекомендованого для вакцинації методу та шляху введення, використовуючи 

у кожному випадку кролів мінімального рекомендованого для вакцинації 

віку. Кількість вакцинного вірусу для введення кожному кролю має бути не 

більше мінімального титру вірусу, зазначеного на етикетці, та вірус має 

знаходитись на найбільш атенуйованому рівні пасажу, який буде у серії 

вакцини. 

Для випробування використовують не менше 15 кролів, які вільні від антитіл 

до вірусу міксоматозу та вирощених у придатних ізольованих умовах для 

забезпечення відсутності контакту із вірусом міксоматозу. За 

рекомендованою схемою вводять 1 дозу вакцини кожному із не менше ніж 

10 кролів. Як контроль залишають не менше ніж 5 кролів. 

Проводять зараження кожного кроля не менше ніж через 21 добу після 

останньої вакцинації придатним шляхом із застосуванням кількості 

вірулентного штаму вірусу міксоматозу, яка достатня для виникнення 

характерних ознак міксоматозу у кролів. За кожним із кролів спостерігають 

щонайменше щодня протягом наступної 21 доби після зараження. 

Випробування вважають непридатним, якщо менше ніж у 90 % контрольних 

кролів розвинулися (виявляють) характерні ознаки міксоматозу. Вакцина, яка 

містить вірус міксоматозу, відповідає вимогам випробування, якщо протягом 

періоду спостереження після зараження не менше ніж у 90 % вакцинованих 

кролів не було виявлено ознак міксоматозу. Вакцина, яка містить вірус 

фіброми Шоупа, відповідає вимогам випробування, якщо протягом періоду 

спостереження після зараження не менше ніж у 75 % вакцинованих кролів не 

було виявлено ознак міксоматозу. 

 



 

 

3. ВИПРОБУВАННЯ СЕРІЇ 

3.1. Ідентифікація. Проводять випробування на імунофлуоресценцію у 

придатних культурах клітин із використанням моноспецифічних 

імуносироваток.  

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. Мікоплазми. Вакцина має відповідати вимогам випробування на 

відсутність мікоплазм (2.6.7). 

3.4. Зазначені сторонні агенти. Для випробування використовують не 

менше 2 кролів не старше мінімального рекомендованого для вакцинації 

віку, які вільні від антитіл до вірусу міксоматозу та вірусу геморагічної 

хвороби кролів, вирощених у придатних ізольованих умовах для 

забезпечення відсутності контакту із вірусом міксоматозу. Вводять кожному 

кролю рекомендованим шляхом 10 доз вакцини. За кролями спостерігають 

щонайменше щодня протягом 14 діб. Після закінчення періоду 

спостереження кожному кролю рекомендованим шляхом вводять додатково 

10 доз вакцини. Через 14 діб відбирають зразки крові від кожного кроля та 

проводять випробування на наявність антитіл до вірусу геморагічної хвороби 

кролів. Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо антитіл не 

виявлено. 

3.5. Титр вірусу. Вакцинний вірус титрують у придатних культурах клітин. 

Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо одна доза містить не менше 

мінімального титру вірусу, зазначеного на етикетці.  

3.6. Активність. Вакцина має відповідати вимогам випробування, 

наведеного у розділі «Імуногенність» (2.3.3), у разі застосування відповідно 

до рекомендованих методів та шляхів введення. У випробуванні кожної серії 

вакцини за показником «Активність» немає необхідності, якщо проведено 

успішні випробування на репрезентативній серії вакцини з використанням 

дози вакцини, що містить не більше мінімального титру вірусу, зазначеного 

на етикетці. 


