
 

 

ВАКЦИНА ІНАКТИВОВАНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ВІРУСНОЇ 

ГЕМОРАГІЧНОЇ ХВОРОБИ КРОЛІВ  

Vaccinum morbi haemorrhagici cuniculi inactivatum 

RABBIT HAEMORRHAGIC DISEASE VACCINE (INACTIVATED) 

1. ВИЗНАЧЕННЯ 

Вакцина інактивована для профілактики вірусної геморагічної хвороби 

кролів – препарат виготовлений із придатного штаму вірусу геморагічної 

хвороби кролів (ВГХК, RHDV), інактивованого зі збереженням адекватних 

імуногенних властивостей. Ця монографія поширюється на вакцини, 

призначені для активної імунізації кролів. 

2. ВИРОБНИЦТВО 

2.1. ВИРОБНИЦТВО ВАКЦИНИ 

Вакцинний вірус культивують у організмі кролів. Кролі повинні бути 

клінічно здорові, невакциновані проти ВГХК, вільні від антитіл до ВГХК, не 

піддаватися лікуванню антибіотиками протягом щонайменше 15 діб до їх 

використання, та походити із клінічно здорового та контрольованого 

(селекційного) стада. Суспензію готують із гомогенату придатних внутрішніх 

органів кролів, які були піддані евтаназії або загинули протягом 120 год після 

ін’єкції вірусу. Вірус у суспензії може бути очищений, концентрований та 

інактивований придатним методом. 

2.1. ПОСІВНІ СЕРІЇ 

2.2.1. Сторонні агенти. Кожна головна посівна серія має відповідати 

вимогам випробування на відсутність сторонніх агентів у посівних серіях, як 

наведено у монографії «Вакцини для застосування у ветеринарній медицині». 

2.3. ВИБІР СКЛАДУ ВАКЦИНИ 

Вакцина має задовольняти вимоги щодо безпечності (5.2.6) та ефективності 

(5.2.7) для кролів, яким вона призначена. 

Під час підтвердження безпечності та ефективності можуть бути використані 

наведені нижче випробування щодо безпечності (розділ 2.3.1) та 

імуногенності (розділ 2.3.2). 

2.3.1. Безпечність. Випробування проводять для кожного рекомендованого 

для вакцинації методу та шляху введення, для усіх категорій кролів, яким 



 

 

призначена вакцина. Використовують серію вакцини з активністю не менше 

максимальної, яка очікується в серії вакцини.  

Для кожного випробування використовують не менше 8 кролів клінічно 

здорових, з одного контрольованого стада (поголів’я), не старше 

мінімального рекомендованого для вакцинації віку та вільних від антитіл до 

ВГХК. Кожному кролю вводять одну дозу вакцини. Якщо рекомендована 

схема вакцинації передбачає введення другої дози, її вводять не раніше ніж 

через 14 діб. За тваринами спостерігають не менше 14 діб після останнього 

введення вакцини. 

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 кожної тварини. 

Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо в жодного кроля не 

спостерігається аномальних місцевих або системних реакцій, або клінічних 

ознак захворювання, або загибелі, спричинених вакцинацією; середнє 

підвищення температури у всіх тварин не має перевищувати 1.0 °C та жодна 

тварина не демонструє підвищення температури більше ніж на 2.0 °C.  

2.3.2. Імуногенність. Випробування проводять для кожного 

рекомендованого для вакцинації методу та шляху введення. 

Випробування проводять у кожному випадку з використанням кролів віком 

не менше 10 тижнів. Кожному кролю вводять вакцину, яка має мінімальну 

активність.  

Для випробування використовують не менше 15 клінічно здорових, 

сприйнятливих кролів, вільних від антитіл до ВГХК, які походять із одного й 

того ж контрольованого стада (поголів’я) та вирощених у придатних 

ізольованих умовах для забезпечення відсутності контакту із ВГХК.  

Вводять 1 дозу вакцини кожному із не менше ніж 10 кролів, відповідно до 

інструкції для застосування, зазначених на етикетці. Як контроль залишають 

не менше ніж 5 кролів. Проводять зараження кожного кроля не менше ніж 

через 7 діб після вакцинації придатним шляхом із застосуванням кількості 

вірулентного штаму ВГХК, яка достатня для виникнення характерних ознак 

геморагічної хвороби (ГХК) у сприйнятливих кролів. За кролями 

спостерігають щонайменше 14 діб. 

Випробування вважають непридатним, якщо менше ніж 80 % контрольних 

кролів гине з характерними ознаками ГХК протягом 120 год після зараження. 



 

 

Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо не менше 90 % 

вакцинованих кролів не мають ознак ГХК. 

2.4 ВИПРОБУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА 

2.4.1. Повнота інактивації. Випробування на повноту інактивації вірусу 

проводять для кожної серії нерозфасованого вірусного збору для 

підтвердження інактивації ВГХК. Випробування на інактивацію проводять 

на клінічно здорових, сприйнятливих кролях віком не менше 10 тижнів, 

вільних від антитіл до ВГХК, які походять із одного й того ж 

контрольованого стада (поголів’я). Вводять придатним парентеральним 

шляхом (підшкірно або внутрішньом'язово) 5 кролям суспензію у дозі 

щонайменше 5 мл. За кролями спостерігають не менше ніж 7 діб. Після 

закінчення періоду спостереження тварин піддають евтаназії, а екстракти 

печінки випробовують придатним методом на відсутність ВГХК.  

Інактивований вірусний збір відповідає вимогам випробування, якщо жоден 

із кролів не гине та в печінці не виявлено антигену ВГХК. 

2.4.2. Випробування активності серії. Немає необхідності проводити 

випробування активності (розділ 3.4) 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».  

Уводять внутрішньом'язово 1 дозу вакцини кожному із 5 клінічно здорових 

кролів, віком не менше 10 тижнів, вільних від антитіл до ВГХК, які походять 

із одного й того ж контрольованого стада (поголів’я). Як контроль 

залишають 2 невакциновані кролі. Від кожного кроля відбирають зразки 

сироватки крові перед уведенням вакцини та після завершення періоду, 

визначеного під час випробування стандартної вакцини; визначають титр 

антитіл кожної сироватки придатним імунологічним методом, наприклад, 

ELISA. Рівень антитіл не має бути суттєво нижчим, ніж рівень, отриманий 

для серії, яка дала задовільні результати у випробуванні, яке наведене у 

розділі «Активність».  

Випробування вважають непридатним, якщо у сироватці крові, відібраній у 

невакцинованих контрольних групах, та від кролів безпосередньо перед 

введенням вакцини, виявляють специфічні антитіла. 



 

 

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 

ветеринарній медицині».  

3.3. Повнота інактивації. Це випробування може не проводитись під час 

серійного випуску вакцин, як зазначено в монографії «Вакцини для 

застосування у ветеринарній медицині». 

Використовують не менше ніж 2 клінічно здорових кролі, віком не менше 

10 тижнів, вільних від антитіл до ВГХК, які походять із одного й того ж 

клінічно здорового контрольованого стада (поголів’я). Кожному кролю 

рекомендованим шляхом уводять 2 дози вакцини. За кролями спостерігають 

протягом 14 діб.  

Вакцина відповідає вимогам випробування, якщо в жодного кроля не 

спостерігається характерних ознак захворювання, або загибелі, спричинених 

вакцинацією. 

3.4. Активність. Вакцина має відповідати вимогам випробування, 

наведеного в розділі «Імуногенність» (2.3.2) у разі застосування відповідно 

до рекомендованих методів та шляхів введення.  


