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ВАКЦИНА ІНАКТИВОВАНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ 

ПАСТЕРЕЛЬОЗУ ОВЕЦЬ 

Vaccine pasteurellae inactivatum ad ovem 

PASTEURELLA VACCINE (INACTIVATED) FOR SHEEP 

1. ВИЗНАЧЕННЯ 

Вакцина інактивована для профілактики пастерельозу овець – препарат 

одного або більше придатних штамів Рasteurella trehalosi, інактивованих зі 

збереженням адекватних імуногенних властивостей. Ця монографія 

поширюється на вакцини, призначені для активної імунізації овець з метою 

профілактики захворювань, викликаних Р. trehalosi. 

2. ВИРОБНИЦТВО 

2.1. ВИРОБНИЦТВО ВАКЦИНИ 

Виготовлення вакцини базується на використанні системи посівних серій. 

Посівний матеріал культивують у придатному живильному середовищі, 

кожен штам культивують окремо та підтверджують його ідентичність, із 

використанням придатного методу. У процесі виробництва придатними 

методами контролюють різні параметри, такі, як швидкість росту; значення 

мають бути в межах, встановлених для конкретного лікарсього засобу. 

Чистоту та ідентичність збору підтверджуть придатними методами. Після 

культивування бактеріальні суспензії відбирають окремо та інактивуються 

придатним методом. До вакцини може бути доданий ад'ювант. 

2.2. ВИБІР СКЛАДУ ВАКЦИНИ 

Вибір складу та штамів, що входять до вакцини, базується на 

епідеміологічних даних щодо актуальності різних сероварів Р. trehalosi. 

Вакцина має задовольняти вимоги щодо безпечності (5.2.6) та ефективності 

(5.2.7) для овець, яким вона призначена. 

Під час підтвердження безпечності та ефективності можуть бути використані 

наведені нижче випробування щодо безпечності (розділ 2.2.1) та 

імуногенності (розділ 2.2.2.). 

2.2.1. Безпечність. 

2.2.1.1. Лабораторні випробування. 
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Випробування проводять для кожного рекомендованого для вакцинації 

методу та шляху введення, для усіх категорій овець, яким призначена 

вакцина (наприклад ягнята, кітні вівці). Використовують серію вакцини з 

активністю не менше максимальної, яка очікується в серії вакцини.  

Для кожного випробування використовують не менше 8 овець, які вільні, 

переважно, від антитіл до Р. trehalosi або до лейкотоксину, присутнього у 

вакцині. Там, де це обгрунтовано, можливе використання овець із відомою 

історією попередньої вакцинації для профілактики хворб, викликаних 

Р. trehalosi та з низькими титрами антитіл (визначають чутливими методами, 

такими, як ЕLISA). Кожній вівці вводять одну дозу вакцини. Якщо 

рекомендована схема вакцинації передбачає введення другої дози, її вводять 

з інтервалом не менше ніж 14 діб. За вівцями спостерігають щонайменше 

один раз на добу та не менше 14 діб після останньої вакцинації. Реєструють 

температуру тіла за 1 добу до вакцинації, одразу після вакцинації, через 2, 4, 

та 6 год після вакцинації та щодня протягом 4 діб після неї. Враховують 

максимальне підвищення температури тіла у кожної вівці.  

Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо в жодної вівці не 

спостерігається аномальних місцевих реакцій, клінічних ознак захворювання 

або загибелі, спричинених вакцинацією, якщо середнє підвищення 

температури тіла у всіх овець не перевищує 1.5 °С та у жодної вівці не 

зареєстровано підвищення температури тіла більше ніж на 2.0 °C. 

2.2.1.2. Польові випробування. Овець для проведення польових випробувань 

використовують також для оцінювання безпечності. Проводять 

випробування для кожної категорії овец, яким призначена вакцина. 

Використовують не менше 3 груп по 20 овець у кожній та відповідні 

3 контрольні групи по не менше ніж 10 овець у кожній; утримують пари груп 

в 3 різних місцях. Досліджують місця введення (ін’єкції) вакцини щодо 

місцевих реакцій. Реєструють температуру тіла за 1 добу до вакцинації, під 

час вакцинації та протягом 2 діб після вакцинації. 

Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо в жодної вівці не 

спостерігається аномальних місцевих реакцій, клінічних ознак захворювання 

або загибелі, спричинених вакцинацією. Середнє підвищення температури 

тіла у всіх овець не має перевищувати 1.5 °С, та у жодної вівці не 

зареєстровано підвищення температури більше ніж на 2.0 °C. Крім того, 

якщо вакцина рекомендована для застосування на кітних вівцях, не має 

відзначатись жодних несприятливіх впливів на кітність і плід. 
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2.2.2. Імуногенність. Випробування проводять для кожного серовару 

Р. trehalosi, для яких зазначений рівень захисту на етикетці. 

Випробування проводять для кожного рекомендованого для вакцинації 

методу та шляху введення, використовуючи ягнят мінімального, 

рекомендованого для вакцинації, віку. Кожному ягняті вводять вакцину, яка 

має мінімальну активність. 

Для випробування використовують не менше 20 ягнят, які вільні від антитіл 

до Р. trehalosi та до лейкотоксину Р. trehalosi. За рекомендованою схемою 

вакцинують не менше ніж 10 ягнят. Як контроль залишають не менше ніж 10 

ягнят.  

Проводять зараження кожного ягняти через (20-22) доби після останньої 

вакцинації, підшкірно або іншим придатним шляхом вводять достатню 

кількість вірулентного штаму Р. trehalosi з низьким рівнем пасажів. За 

тваринами спостерігають протягом наступних 7 діб; щоб уникнути зайвих 

стражданнь, тяжкохворих ягнят піддають евтаназії та вважають, що смерть 

настала в результаті цієї хвороби. Впродовж періоду спостереження 

відмічають будь-які ознаки захворювання у ягнят (наприклад, значне 

пригнічення, посилене слиновиділення ) та реєструють загибель. У кінці 

періоду спостереження піддають евтаназії ягнят, які вижили. Проводять 

посмертне дослідження усіх ягнят, які загинули, та, яких піддали евтаназії в 

кінці періоду спостереження. Досліджують легені, плевру, печінку та 

селезінку на геморагічні прояви та визначають ступінь затвердіння легень, 

викликане пастерельозом. Збирають зразки тканин легень, печінки, селезінки 

для повторного виділення (ре-ізоляції) збудника, використаного для 

зараження. Оцінюють рівень смертності, клінічні ознаки та зміни, фіксовані 

після смерті; порівнюють отримані результати за цими параметрами та 

результати після повторного виділення бактерій для двох груп. 

Випробування вважається непридатним, якщо клінічні ознаки та ураження, 

викликані Р. trehalosi спостерігаються менше ніж у 70 % контрольних 

тварин. Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо є значна різниця 

між показниками у вакцинованих та контрольних тварин, отриманих за 

клінічними ознаками та в дослідженнях після загибелі. Для вакцини із заявою 

щодо позитивного впливу на ступінь зараження проти серовару, результати 

оцінювання інфікування (N
швидкості розвитку інфекції

N) мають бути значно 

кращими для вакцинованих тварин у порівнянні з контрольними. 
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2.3. ВИПРОБУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА 

2.3.1. Випробування активності серії. Немає необхідності проводити 

випробування активності (розділ 3.3) для кожної серії вакцини, 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 в 

розділі «Активність».  

2.3.2. Бактеріальні ендотоксини. Випробування на бактеріальні 

ендотоксини (2.6.14) підлягає кінцева серія вакцини, або, якщо природа 

ад'юванту перешкоджає проведенню задовільного випробування, його 

проводять на нерозфасованому антигені, або суміші нерозфасованих 

антигенів безпосередньо перед додаванням ад’юванту. Максимально 

прийнятна кількість бактеріальних ендотоксинів є кількість встановлена в 

серії вакцини, яка виявила задовільні результати у випробуваннях щодо 

безпечності (2.2.1.1.), наведені у розділі «Вибір складу вакцини». Метод, 

обраний для визначення кількості бактеріальних ендотоксинів, присутніх у 

серії вакцини, яку використовують для випробування щодо безпечності, під 

час визначення максимально прийнятного рівня ендотоксинів, згодом 

використовують для випробування кожної серії вакцини. 

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 ветери-

нарній медицині». 

3.3 Активність. Вакцина має відповідати вимогам випробування, наведеного 

в розділі «Імуногенність» (2.2.2) у разі застосування відповідно до 

рекомендованих методів та шляхів введення. 


