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Практичне заняття № 1 

ВСТУП. ІМУНОБІОЛОГІЧНІПРЕПАРАТИ ТА ЇХ ТИПИ, НАПРЯМКИ ІМУНОТЕРАПІЇ 

ТА ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ, ДЕ ВОНИ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ 

 

 Мета: засвоїти теоретичний матеріал по темі, яка викладена в лекційних заняттях, 

обговорити ключові питання теми та проаналізувати сучасний стан імунотерапії та 

імунопрофілактики у світі та в Україні. 

Ключові питання 

1. Характеристика понять «імунотропні препарати», «імунобіологічні препарати» (ІБП), 

«імунотерапія», «імунопрофілактика». 

2. Класифікація ІБП за походженням: мікробні, рослинні, тваринні. 

3. Напрями імунотерапії, де застосовують ІБП: вакцинопрофілактика та вакцинотерапія. 

серопрофілактика і серотерапія; десенсибілізація та імунокорекція. 

4. Історія виникнення щеплювальної справи 

 Форма проведення:семінар із застосуванням інтерактивних форм навчання 

Теоретичні відомості 

 Щеплювальна справа, щовиникласпочатку на основідосвідуборотьби з інфекційними 

хворобами, розвивалась та удосконалюваласьзавдякивідкриттям і досягненняммікробіології, 

вірусології, паразитології ,імунології, медицини, епідеміології, генетики, молекулярноїбіології 

та інших наук. Ниніщеплювальна справа є самостійнимрозділомімунології, що одержав 

назвуімунотерапії.широкому значенні «імунотерапія» має на увазірозробку і 

застосуванняметодіввпливу на імунну систему. Об’єктамиімунотерапіїє імунна система 

людей,тварин та різніімунобіологічніпрепарати (ІБП). 

Імунобіологічніпрепарати( медичніімунобіологічніпрепарати – МІБП) –

целікарськіпрепарати, діючіречовиниякихмаютьбіологічнепоходження (або є штучно 

синтезованими аналогами природнихречовин ) і призначені для 

проведенняспецифічноїімунопрофілактики, імунотерапії та діагностики.До ІБП належать: 

вакцини, анатоксини, сироватки, імуноглобуліни, цитокіни, бактерійніпрепарати, бактеріофаги, 

імуномодулятори (рослинного, мікробного, тваринного, синтетичного походження), алергени, 

стовбурові та ембріональніклітини, препарати з крові, молока, плаценти та інші. 

Основниминапрямкамиімунотерапіївважають такі: 
- вакцинопрофілактика і вакцинотерапія; 

- серопрофілактика і серотерапія; 

- десенсибілізація і гіперсенсибілізація (лікуванняалергії); 

- корекціяімунноїсистеми при імунодефіцитах та аутоімунних станах, при ракових та інших 

хворобах, щосупроводжуютьсярозвиткомвториннихімунодефіцитів (ВІЛ/СНІД, 

герпетичніінфекції, папіломатоз, кір, важкіформистафіло- та стрептококовоїінфекцій, грип та 

ін.). 

Вакцинопрофілактикабазується на введенніздоровим людям вакциннихпрепаратів 

(препаратівантигенів) – живих та вбитих вакцин, синтетичних, хімічних, генно-інженерних, 

рослинних та ін. видів вакцин, анатоксинів (послабленихекзотоксинівбактерій) – з метою 

запобіганнязахворювань. Вакцинаціяможе бути одноразовою (для профілактики кору, паротиту, 

туберкульозу), коли формуєтьсястійкийдовготривалийімунітет, і повторною –так звана 

ревакцинація. Ревакцинація – цезахід, спрямований на підтриманняімунітету, 

щобувстворенийпопередньоювакцинацією. 

Вакцинопрофілактика проводиться за Календарем профілактичнихщеплень, 

якийрозробляється закладами МОЗ. Періодично у календарщепленьвносятьсязміни у 

відповідності з поширенням тих чиіншихінфекцій. Згідно з таким графіком в Україні 

проводиться щепленняпротикашлюку, дифтерії, правця (асоційованою вакциною А-КДП), 

протитуберкульозу(вакциною БЦЖ), протиполіомієліту, кору, краснухи, паротиту, гепатиту В, 



гемофільноїпалички. Двіостаннівакцини (проти гепатиту В і гемофільноїпалички) введені в 

КалендарнийграфікщепленняУкраїнинещодавно. Цепов’язанозізначнимрозповсюдженнямцих 

хвороб. За даними ВООЗ на Землібільше 2 млрд. інфікованих гепатитом В. Гемофільнаінфекція, 

яку спричиняєHaemophilusinfluenzae B, є основною причиною гнійногоменінгіту у дітей до 2-х 

років, що приводить до неврологічнихускладнень, а іноді й до загибелі. В деякихкраїнах до 

Календарного графікувходятьдодатковощепленняпроти гепатиту С, жовтої лихоманки, та ін.. 

Вакцинами-кандидатами для внесення у календаріобов’язковихщеплень є пневмококова 

вакцина, а також вакцина противітряноївіспи.  

Дорослим людям проводиться ревакцинація (кожні 10 років) протидифтерії та правця, а 

також за необхідністю, наприклад, при травмах проводятьвведенняправцевого анатоксину. 

Вакцинопрофілактикавикористовуєтьсятакож в колективах людей, щоконтактували не 

заздалегідь з хворими (якщодозволяєінкубаційнийперіод), а також людям, щовід’їжджають за 

кордон у країни, де існуєризикзахворювання на інфекціїхарактерні для даногорегіону. 

Вакцинопрофілактикапризводить до формування активного 

штучногонабутогоімунітетуз високоюнапруженістю, яка 

зберігаєтьсяпротягомдекількохроків, десятківроків, і навітьдовічно. 

Щобпідсилитинапруженістьімунітету у дітейпісляпервинноївакцинації через деякий час 

проводятьревакцинації – повторнівакцинації. Останнім часом, у зв’язку з 

частимвиникненнямінфекційнихзахворювань, ревакцинаціюпроводять і в 

студентськихколективах.  
Вакцинотерапія–цевведеннявакциннихпрепаратівхворим людям,ворганізміякихвже є 

збудникінфекції. Вакцинотерапіязастосовується при хронічних і рецидивуючихінфекціях, а 
такожзахворюваннях, при якихприроднийнабутийімунітетрозвиваєтьсяповільно і носить 

слабковиражений характер, а саме, при хронічнійгонореї, бруцельозі, фурункульозі, при 
хронічнихдизентеріях, мікозах (грибкових хворобах), рецидивуючихстафілококовихінфекціях. 

Для вакцинаціїзастосовуютьрізнівидикомерційних вакцин і аутовакцин. Аутовакцини 

– це вакцини, щовиготовленізіштамузбудника, виділеноговідданого хворого. 

Серотерапія, як ісеропрофілактикаполягає у введеннілюдині (аботварині)препаратів, 

щомістятьантитіла, якіздатнізв’язуватиантигени і виводитиїх з організму. До таких 

препаратіввідносятьсялікувальнісироватки (нормальні та специфічні), імуноглобуліни, 

гамаглобуліни, плазма. Сироватковіпрепаратиотримуютьвідімунізованихтварин, людей-донорів 

та осіб, що перенесли певну хворобу абоімунізованівідповідними вакцинами. 

При серотерапіївведеннясироватковихпрепаратівздійснюєтьсявже при 

появіосновнихсимптомівхвороби. Серотерапія проводиться тоді, коли в організмі хворого вже 

є збудник, однаксвоєчасневведенняантитілзабезпечуєнейтралізацію самого 

збудникаабойоготоксинів і припиненняїхдії.Найчастішесеротерапія проводиться при 

захворюваннях, патогенез якихпов’язаний з виробленнямекзотоксинузбудником, наприклад , 

при ботулізмі, газовійгангрені, правці, дифтерії, холері. В 

цихвипадкахантитоксичнісироваткивводяться з метою нейтралізаціїекзотоксинів,протеце не 

виключаєнеобхідністьпризначенняантибіотикотерапії та засобівдетоксикації. Серотерапія 

проводиться також при деякихвіруснихзахворюваннях (грипі, кору, сказу та ін.) з метою 

нейтралізаціївірусівантитіламиантивіруснихсироваток. Серотерапіявикористовуєтьсятакож 

при укусах отруйних комах і павуків (каракуртів, тарантулів, скорпіонівтощо) та отруйнихзмій. 

Серопрофілактикатакожполягає у введенніантитільнихпрепаратів,алепроводиться не 

хворим людям, а передчасно з метою попередженнязахворюваньтим особам, які часто 

контактують з хворими, або ж при масовійімунізації в розпалепідемії. Для цього в основному 

застосовуютьпрепаратиімуноглобулінів – Igпроти кору, паротиту, кліщовогоенцефаліту, 

гепатиту В, сказу, скарлатини, грипу. При серотерапії і 

серопрофілактиціформуєтьсяпасивнийнабутийштучнийімунітет,тривалістьякогонабагатоме

нша,ніжімунітету,щоформується при введенні вакцин. При 

внутрішньовенномувведенніпасивнийімунітетвиникаєодразу, а післямісцевоговведення – через 

12-24 годин.Серопрофілактикавикористовується в епідемічнонебезпечнихрегіонах, у 

групахризику і в екстренихвипадках. Серопрофілактиказастосовується для запобіганняправця 

та сказу при пораненнях, укусах зараженихтварин і в іншихекстренихвипадках. 



Причомупасивнусеропрофілактикупоєднують з імунізацією вакцинами, а саме, 

спочаткувводятьсироватку, а потім вакцину для отриманнябільшнапруженогоімунітету. 

Десенсибілізація. Останнім часом в алергологіїрозвиваютьсяновіметодипрофілактики і 

лікуванняалергії, проте в клінічнійпрактицінайчастішевикористовуютьтакіпідходи для 

забезпеченнявпливу на імунну систему:  
І підхід – гіпосенсибілізація – багатократневведенняалергенів в зростаючих дозах або 

однократно (у депонованійформі) для стимуляції синтезу блокуючихIgG, щоконкурують з IgE за 

зв’язок з алергенами і пригнічуютьподальший синтез IgE. Даний метод 
попереджуєрозвитокгіперчутливості І типу.  

ІІ підхідбазується на тимчасовомупригніченніефекторної ланки алергії –IgEабоТ-

ефекторів  РГСТ.  Наприклад,  введенняомалізумабу  (препарат  моноклонольнихантитіл анти -

IgE) веде до зв’язуваннявільних і фіксованих на В-лімфоцитахIgE, завдякичомуIgEруйнуються і 

алергія не розвивається. 

Імунокорекціявключаєгрупуметодіввпливу як на окремі ланки імунітету,так і на імунну 

систему в цілому. Вона спрямована на відновлення, стимуляцію, пригнічення, 

заміщенняокремихімуннихмеханізмів. Здійснюєтьсяімунокорекція за 

допомогоюімунобіологічнихпрепаратів (мікробного, рослинного, тваринного і 

людськогопоходження), хімічнихчинників (наприклад, гормонів для пригніченняімунітету), 

деякиххіміотерапевтичнихпрепаратів (левомізол, димексид, дибазол, гепарин). В останні роки 

розробляютьсяновіпідходи в імунокорекції, засновані на переносіімунокомпетентнихклітин. 

Питання для обговорення 

1. Дайте визначенняпоняттям “імунотерапія” та “імунопрофілактика”. 

2. Назвіть основні об’єкти імунотерапії як самомтійного розділу імунології. 

3. Надайте загальну характеристику імунобіологічних препаратів. 

4. Перелічить основні групи імунобіологічних препаратів. 

5. Введенняякихімунобіологічнихпрепаратівсприяєформуванню активного і 

пасивногоспецифічногоімунітету? 

6. Надайте характеристику таким напрямкам імунотерапії, як 

вакцинопрофілактика,вакцинотерапія, серотерапія і серопрофілактика.  
7. Для чогозастосовуєтьсядесенсибілізація та імунокорекція? 

8. З якою метою проводиться неспецифічнаімунізація? 

9. Якіімунобіологічніпрепаратиназивають вакцинами? 

10. Яківакцинивведені в обов’язковийКалендарнийграфікщеплення? 

11. На які типи розподіляютьвакцини в залежностівідтехнологіїїхвиготовлення? 

12. Яківакцининазиваютьасоційованими, комплексними та адсорбованими? 

13. Які типи вакцин виділяють в залежностівідкількості в них серологічнихваріантівзбудника? 

14. Які імунобіологічні препарати відносять до антитільних? 

15. Чим нормальні сироватки відрізняються від імунних (специфічних)? 

16. В чому різниця гомологічних та гетерологічних сироваток? 

17. Особливості імуномодуляції та імунокорекції при Covid 19. 

 

Завдання для самостійної роботи  

Питання  

для проведення інтерактивного навчання «Ділові ігри»  

з дисципліни «Технологія виробництва ІБП» 

1. Розпочалась епідемія грипу. Чоловік контактував з приятелем у якого вже були наявні 

нежить, почервоніння очей, лихоманка і можливо підвищена температури. Контактний не 

був прищеплений проти грипу, але має серйозні хронічні хвороби нирок та легень. Чи 

треба застосувати засоби імунотерапії і які.  

2. Людина через 2 тижні від`їзжаєда кордон до африканської країни, де загострилась 

епідемічна ситуація з поширенням жовтої лихоманки  і лихоманки Денге. Які засоби 

імунотерапії слід застосувати, щоб уникнути хвороби? 



3. Один із співробітників Міжнародної служби з ліквідації епідемій терміново 

відправляється до регіону, де швидко розповсюджується лихоманка Ебола. Що йому 

треба ввести – вакцину або сироватку з антитілами проти віруса? 

4. У регіоні швидко поширюється кір у дошкільних закладах дитячих садках, який препарат 

буде доцільно ввести дітям щоб запобігти хвороби? 

5. Дитина була покусана собакою, у якої запідозрили сказ. Які методи імунотерапії буде 

зстосувати доцільно, щоб запобігти розвитку сказу? Урахувати те, що інкубаційний 

період хвороби може коливатись від декілька місяців до року. 

6. Людина отримала на пікніку серьйозне поранення м’яких тканин із забрудненням 

частками грунту. Які засоби імунотерапії треба застосувати для запобігання правця? 

7. Людина часто хворіє на інфекційні хвороби, викликані умовно-патогенними збудниками. 

Які засоби імунотерапії доцільно застосувати, що нормалізувати імунний статус?   

 

Практичне заняття № 2 

ДІЯЛЬНІСТЬ ВООЗ ТА ПОШИРЕНАПРОГРАМАІМУНІЗАЦІЇ 

 Мета: закріпити теоретичний матеріал по темі, яка викладена в лекційних заняттях і 

обговорити ключові питання стосовно напрямків діяльності ВООЗ щодо ліквідації інфекційних 

захворювань та їх імунопрофілактики з урахуванням питань біозахисту і біобезпеки. 

Ключові питання 

1. Діяльність ВООЗ по поширенню засобів імунопрофілактики та виявлення осередків 

інфекційних захворювань. 

2. Завдання Поширеної програми імунізації у зв’язку з погіршенням епідеміологічної 

ситуації та появою нових хвороб, в т.ч. Covid19. 

3. Діяльність Міжнародної служби з ліквідації особливо шкідливих інфекцій. 

4. Подвійне використання мікроорганізмів: біологічна зброя. Питання біозахисту і 

біобезпеки. 

 Форма проведення:семінар з елементами дискусії. 

Теоретичні відомості 

ВООЗ – Всесвітняорганізаціяохорониздоров'ябула створена у1948р.підегідою ООН і 

нинівключає 190 країнсвіту. Керуючим органом ВООЗ є Всесвітняасамблеяохорониздоров'я,на 

яку раз у рікзбираютьсявсікраїни-члени.Штаб-квартира ВООЗ розташована у Женеві, а 

регіональніпредставництва ВООЗ – у Браззавілі (Конго), Вашингтоні (США), Александріі( 

Єгипет), Копенгагені ( Данія), Нью-Делі ( Індія), Манілі ( Філіпіни). 
До завдань, яківирішуєВсесвітняорганізаціяохорониздоров’явідносяться: 

−моніторинг за станом здоров'я людей на планеті та в окремихрегіонах;  

−виявленняепідемічнонебезпечнихрегіонів; −виділення та ідентифікаціязбудників;  

−стеження за динамікоюзахворюваності; 

−організаціяпунктівстеження в різнихкраїнахсвіту;  

−ліквідаціязахворювань; 

−організаціярозробки і виробництва вакцин, сироваток та інші ІБП; −стеження за 

станом психічнихзахворювань; 

−стеження за розвиткомметаболічниххвороб, таких як ожиріння, інфаркт, інсульт, 

цукровийдіабет та інші. 
У 1974 р. на XXVII Всесвітнійасамблеї ВООЗ булаприйнятарезолюція по 

створеннюРозширеноїпрограмиімунізації(РПІ). Основною метою РПІ 

булорозповсюдженняімунізації в країнахтретьогосвіту. РПІ поставила задачі на 20 років. У 

відповідності з РПІ до 1990 р. всідіти до 1 року повиннібулищепленіпротитуберкульозу, кору, 

кашлюку, правця, поліомієліту, дифтерії, а з 14 місяців – проти паротиту.  



Аналітиками ВООЗ булопідраховано, що за відсутністюімунізаціїщорічно гинули б 

відінфекційних хвороб близько 5 млн. дітей, причомубільшеполовинивід кору, 1,2 млн. – 

відправцяновонароджених, 0,8 млн. – відкашлюку.  
У 1988 р. буливисунутіновізавдання для включення в РПІ:  

o подолати до 1995 р. правецьновонароджених;

o скоротитикількістьвипадків кору до 1995 р. на 90 %;

o до 2000 р. повністювикорінитиполіомієліт;

o включити в систему вакцинаціїобов'язковівакцинипроти гепатиту В і жовтої лихоманки;
o досягтирізкогозниженнязахворювання проказою.

У 1988 р. була створена Міжнародна служба ліквідаціїзахворювань  
(МСЛЗ).У задачі МСЛЗ входить:швидкереагування на епідемії,організація 

тавідправкаміжнароднихзагонівлікарів, імунологів, вірусологів, епідеміологів у вогнищахвороб.  
У 1994 р. ВООЗ прийнялаГлобальнупрограму по вакцинам та імунізації. 

Девізпрограми – «здоров'я для всіх». У програміпідкреслюєтьсянеобхідність не 

тількиліквідувативжевідомірозповсюдженіхвороби, але й звернутиувагу на захворювання, 

яківиниклиабонабулирозповсюдження за останні 20 років. Середних – ВІЛ/СНІД, лихоманки 

Ебола і Марбурга, SARS (важкийгострийреспіраторний синдром – атиповапневмонія), 

легіонельоз, гепатити А, В, С, Д, Е, F, G, TTV, пташинийгрип, свинячий грип, пріонніхвороби.  
Велика увагаприділяється ВООЗ і санітарно-гігієнічним заходам. Ведетьсяборотьба з 

голодом, проводиться постачанняпитної води, медикаментів. ВООЗ стала 

ініціаторомнаданнягуманітарноїлікарськоїдопомоги у місця катастроф, епідемій, а 

такожкраїнам, щорозвиваються; надсиланняпрепаратів для лікуванняцукровогодіабету, 

ВІЛ/СНІД (для антиретровірусноїтерапії), легіонельозу, гепатитів, жовтої лихоманки, малярії та 

ін. Одним ізсучаснихзавдань ВООЗ є подоланняепідеміїожиріння. 

Питання для обговорення: 

1. Коли і з якою метою була створена Всесвітня організація охорони здоров’я? 

2. Які основні напрямки роботи і завдання ВООЗ? 

3. Коли була започаткована Розширена програма імунізації (РПІ)? 

4. Які нові завдання були включені до РПІ в останні роки? 

5. Що представляє собою Міжнародна служба ліквідації захворювань? Які завдання вона 

виконує? 

6. Які нові хвороби з’явились в останні 20-30 років, що стали об’єктами спрямованості 

Глобальної програми ВООЗ по вакцинам та імунізації? 

7. Проблеми сучасної імунотерапії та імунопрофілактики та напрямки їх вирішення. 

8. Що розуміють під «подвійним використанням» імунобіологічних препаратів і, перш за все, 

вакцин? 

9. Якими питання пов’язані з «біозахистом» і «біобезпекою»? 

10. Назвіть приклади застосування біологічної зброї. 

Завдання для самостійної роботи  

1. Провести Інтернет-пошук щодо останніх документів і резолюцій ВООЗ стосовно імунізації 

населення і в тому числі проти коронавірусної інфекції. 

2. Підготувати невеличкі виступи з питань забороненої розробки та використання біологічної 

зброї. 

 

Практичне заняття  №3 

ПРОБЛЕМИІМУНОТЕРАПІЇ ТА ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ,  

ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ ТА СУЧАСНІДОСЯГНЕННЯ 

 Мета: закріпити теоретичний матеріал по темі, яка викладена в лекційних заняттях,  

обговорити проблеми, сучасні завдання та досягнення імунотерапії та імунопрофілактики. 

Ключові питання 



1. Розвиток щеплювальної справи у світі у ХХ столітті. 

2. Стан виробництва ІБП в Україні сьогодні. 

3. Асортимент вакцин для щеплення, зареєстрованих в Україні. 

4. Сучасні світові біотехнологічні «гіганти» та підприємства, що виробляють ІБП в 

Україні. 

5. Біозахист та біобезпека в сфері виробництва та застосування ІБП. Подвійне 

використання біологічних об’єктів. 

 Форма проведення:семінар і тематична дискусія. 

Теоретичні відомості 

 Вже з перших років Радянської влади уряд молодої держави приділяв велику увагу 

ліквідації інфекційних захворювань. 10 квітня 1919 року був підписаний Декрет Раднаркому про 

обов’язкове віспощеплення всього населення. Для цьогопотрібнібуливакцинніпрепарати і 

кваліфікованиймедичний персонал. Щорічно в СРСР реєструвалося 100-150 тис. 

випадківзахворюваннявіспою. Але з цією задачею молода країнашвидкосправилася, і в 1936 

році в Росіївіспабула практично ліквідована. 
У 1958 р. на XI Всесвітнійасамблеїохорониздоров’я СРСР виступив з 

ініціативоюрозпочативсесвітнюпрограмуліквідаціївіспи. В той час віспареєструвалася у 63 

країнах, а летальністьвнаслідокхворобискладала 20-40 %. 
З 1968-1979 р. СРСР передав безвідплатно 1,5 млрд. доз 

вісповакциникраїнамтретьогосвіту. З них 1,2 млрд. доз направили до Індії, більше 59,3 млн. – до 

Бірми, решту – до іншихкраїн. У 1979 р. ВОЗ констатувалаповнуліквідаціювіспи, так як не 

бувзареєстрованийжоденвипадок. 
У 1976 р. булосхваленерішенняскоротити число віспянихлабораторій з 76 до 2-х і 

залишити одну лабораторію в Атланті (США, Центр боротьби з хворобами), а другу – у Москві 

(НДІ віруснихпрепаратів). 
У 30-х роках ХХ ст. почаласяімунізаціянаселення СРСР по ряду захворювань. Вже у 1930 

році А.О. Смородинцевимбула створена грипозна вакцина, і буласпробаїї застосування. У 1953 

р. Н.А. Гайський та Б.Я. Ельбертрозробили вакцину протитуляремії, 

незабаромбуларозпочатавакцинація. Такожбулорозпочатевикористаннявакцинипротичуми, 

розробленої М.П. Покровською та співробітниками. Н.Н. Гінсбургомбула створена вакцина 

протисибірськоївиразки, П.Ф. Здродовським – вакцина протибруцельозу. У 1938-1940 рр. 

групавченихпідкерівництвом Л.О. Зільбера в умовахекспедиціїв тайгу 

виявилазбудникакліщовогоенцефаліту, завдякичомубула створена відповідна вакцина. 
СРСР став однією з перших країн, яка впровадилавакцинаціюпротиполіомієліту. Спочатку 

вакцина протиполіомієлітубуларозробленавченимСолком. Цебула вбита вакцина, яка 

виявиласямалоефективною. АмериканськимвченимСебіномбуловиділено три 

штамивірусуполіомієліту, але введенняживихвакцин з них привело до 

захворюваньзісмертельним результатом. Тому вакцинація у США була заборонена. За 

проханнямрадянськихученихСебін передав вакцинніштами А.О. Смородинцеву і М.П. 

Чумакову. На основіцихштамів у 1957 р.. вченірозробилиефективну і безпечну вакцину 

протиполіомієліту. В тому ж 1957 роцівжебулопровакциновано 42000 дітей,у 1959-1960 рр. у 

СРСР було проведено масовуімунізаціювсіхдітей (на рікраніше, ніж в США). Вже у 1961 р. 

кількістьхворихзменшилася з 22 до 4 тис. В 1963 р. захворіловсього 1000 осіб, а до 1967 р. 

поліомієлітбулоліквідовано. За 5 роківвідсмерті та важкихпожиттєвихпаралічівбуловрятовано 

100 тис. дітей. 
Імунізаціяпротитуберкульозубуларозпочатапісля 1925 р., 

переважновакцинувалиновонароджених. У 50-х роках буларозпочатамасоваімунізація вакциною 

з атенуйованоїтуберкульозноїпаличкиКальмета і Герена – БЦЖ (BCG– BacillusCalmet-Geren). 
У 1959-1960 рр. почаласьмасоваімунізаціяпротикашлюку, дифтерії та 

правцяасоційованою вакциною А-КДП. Ця вакцина включала 

інактивованіклітиниBordetellapertussis – збудникакашлюку, а такожанатоксинидифтерійної та 

правцевоїпаличок. А-КДП була одною з перших полівакцин. 



У 1968 р. почали проводитимасовуімунізаціюпроти кору живою атенуйованою 

вакциною (ЖВК), яку розробилагрупапідкерівництвом А.О. Смородинцева. Та ж науковагрупа у 

1974 р. розробила живу атенуйовану вакцину проти паротиту, а з 1980 р. вона була введена до 

обов’язкового Календаря щеплення. До 1980 р. вжепроводиласяплановавакцинаціядітей, а 

такождорослогонаселенняпротивсіхпоширенихзахворювань. Промисловість СРСР 

випускалабільш 600 найменуваньімунобіологічнихпрепаратів і практично всінеобхіднівакцини 

та сироватки. Це дозволило практично повністюліквідуватитакізахворювання, як кір, дифтерія, 

скарлатина, правець, поліомієліт, туберкульоз, паротит, і лишезрідка локально 

спостерігалисяспалахихолери, чуми, висипного тифу (в основному у республікахСередньоїАзії). 

Проте в результатіпогіршеннясоціально-економічної обстановки у СРСР та 

виникненняекологічнихпроблем, в тому числівнаслідокаварії на ЧАЕС (1986 р.), 

буловідміченозагостренняепідеміологічноїситуації по цілому ряду інфекцій на 

тлізниженняімунного статусу населення. 
 Стан виробництваімунобіологічнихпрепаратів в Україні. В результатірозпаду СРСР у 

1991 р. єдина система імунопрофілактикитаімунотерапії перестала існувати. Більшістьінститутів 

вакцин і сироватокзалишилися на територіїРосії, щопризвело до 

різкогопогіршенняепідемічноїситуації у всіхрегіонахколишнього СРСР. В останнідесятиліття у 

зв’язку з порушеннямінтегрованоїсистемиімунізації, а 

такожнеобгрунтованоївідмовивідщепленняпочалосяповерненнябагатьохінфекційних хвороб – 

кору, паротиту, краснухи, дифтерії, скарлатини, правця, поліомієліту, 

значнопоширилисягепатити   А, В і С, хвороби урогенітальної сфери, характер епідемії набув 

туберкульоз, з’явилося близько 40 нових, невідомих раніше інфекцій, таких як ВІЛ, атипова 

пневмонія, лихоманки Ебола та Марбурга, пріонні хвороби та ін. У 1993-1994 р. 

Всесвітняорганізаціяохорониздоров’я (ВООЗ) оголосилаепідеміюдіфтерії в республіках СНД. В 

Україніпід час епідеміїдифтеріїпротягом 1991 -1997 р. захворіло на дифтеріюблизько 20 тис. 

осіб, стали носіямитоксигенних форм інфекції та булипролікованіпонад 25 тис. людей, більше 

700 осіб померло. З 1995 р. в Україніофіційнозареєстрованаепідеміятуберкульозу. За 

періодепідеміїзахворюваність на туберкульоззросла у 2,4 рази, а смертність в 1,7 рази. 

Показникзахворюваності у 2007 р. становив 79,8,смертності –21,4 на 100 тис. населення. 

Щорічнізбиткивідтуберкульозу в Україністановлять 2,4 млрд. грн. Великого медичного та 

соціальногозначення в Українінабула проблема ВІЛ/СНІД. Наша країназнаходиться на 

печальному першомумісті в Європі за захворюваністю, а Дніпропетровська область 

нещодавнобула на першомумісті в Україні за кількістюхворих. 
Виниклоновесоціальнеявище – вакцинофобія (страх перед щепленням). Все 

частішеспостерігаютьсянеобгрунтованівідмовивідщеплень. 
Проблеми, щовиниклинаприкінці XX ст. в окремихкраїнах СНД, 

ініціювалиствореннясвоїхнезалежних систем імунотерапії. Погіршенняепідеміологічного стану 

поставило перед вітчизняною медициною найактуальнішезавдання по 

відновленнюсистемиімунопрофілактики та імунотерапії. У вересні 1999 р. булоповідомлено про 

рішення уряду України про відновленнясистемиімунопрофілактики та імунотерапії, 

буловирішеностворити 29 пунктіввакцинопрофілактики та здійснитипрофілактичніщеплення 

200 тисячосіб. 
Сучасна імунобіологічна промисловість України представлена підприємствами, що 

виготовляють вакцини, анатоксини, імуномодулятори, бактерійні препарати, живильні 

середовища і діагностикуми. Ще за радянських часів розробкою та виробництвом вакцин та 

сироваток на терені України займалися такі наукові заклади: Харківський інститут вакцин та 

сироваток, Одеський інститут епідеміології та мікробіології та Київський інститут епідеміології 

та інфекційних захворювань.Зараз продажем і розповсюдженням імунобіологічних препаратів 

займається фірма Укрвакцина. Такі сучасні підприємства, як ЗАО “Біолік” (Харків), “Біофарма” 

(Київ), Одеське підприємство з виробництва імунобіологічних препаратів (ІБП) займали 

передові позиції у галузі під час існування СРСР. За останні роки 

даніпідприємствареконструйовані та їх номенклатура у значніймірівідновлена. Але 

спостерігаєтьсятенденціязниженнявиробництва вакцин одночасно з 

підвищеннямвиготовленняінших ІБП. 

 



Питання для обговорення 

1. Як відбувався розвиток щеплювальної справи в СРСР з 1917 по 1991 рр.? 

2. До яких наслідків призвів розвал системи імунопрофілактики внаслідок розпаду 

Радянського Союзу? 

3. Коли почалось відновлення цього напрямку практичної медицини в Україні? 

4. Розкажіть про перший досвід масової імунізації в СРСР. 

5. Які фактори спричинили погіршення епідеміологічної ситуації у період з кінця 80-х 

до кінця 90-х років ХХ сторіччя? 

6. Що ви розумієте під поняттям «вакцинофобія» і що спричинило виникнення цього 

явища? 

7. Як ви можете охарактеризувати стан імунотерапії та виробництва ІБП в Україні? 

8. Які вам відомі сучасні біотехнологічні підприємства в Україні, що виробляють ІБП? 

9. Проаналізуйте походження препаратів, що входять до асортименту вакцин в Україні.  

10. Які дії та завдання для вирішення ви могли б запропонувати для покращення 

епідеміологічної ситуації в Україні та підйому рівня імунопрофілакти та 

імунотерапії? 

Завдання для самостійної роботи  

1. Підготуватися до участі в дискусії «Ви за чи проти вакцинації?» 

2. Самостійно підготувати матеріал щодо правил поведінки під час епідемій та пандемій, в тому 

числі під час обсервації та карантину. 

Практичне заняття № 4 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНАОРГАНІЗАЦІЯПІДПРИЄМСТВ  

З ВИРОБНИЦТВАБАКТЕРІАЛЬНИХ ТА ВІРУСНИХІМУНОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ 

 Мета: закріпити теоретичний матеріал по темі, яка викладена в лекційних заняттях і 

обговорити питання щодо організації структурних підрозділів інститутів вакцин і сироваток та 

їх функціональне призначення.  

Ключові питання 

1. Загальна характеристика біотехнологічного виробництва ІБП. 

2. Науково-дослідна, виробнича та адміністративна частини підприємства, їх складові, 

функції та менеджмент. 

3. Завдання науково-дослідної частини підприємства ІБП. 

4. Цехи та відділення виробничої частини ІБП, їх функції та завдання: сироватково-

анатоксинний цех, антигенні та анатоксинні лабораторії, вакцинний цех, фагове 

відділення, відділення діагностичних препаратів, загальновиробничий відділ, відділення 

сушки препаратів, розливно-фасувальний відділ. 

  Форма проведення:семінар з елементами бесіди та дискусії. 

Теоретичні відомості 
 
 В наш час стрімкого розвитку науки і техніки підприємства, що виробляють ІБП – це 
потужні складні комплекси. Звичайно вони складаються з двохосновнихчастин – науково-

дослідницької (НДЧ) і виробничої (ВЧ).  
Науково-дослідницькачастина (НДЧ) включає ряд відділів і 

лабораторій,щозаймаютьсярозробкоюновихвакциннихштамів, перевіркоюїхефективності на 

експериментальнихтваринах, вивченнямбіологічнихвластивостей, розробкоюметодівзберігання, 

адаптацієютехнологіївиробництва до масштабівпевноговиробництва та його умов. В НДЧ 

розробляютьсясхемиімунізаціїтварин для отриманнясироватковихпрепаратів, 

методиочищенняантигенів, імуноглобулінів, методиатенуаціївакциннихштамів та 

інактиваціїтоксинівтощо.  
Важливимизавданнями НДЧ є вивченнявпливу вакцин та сироваток на організмлюдини, 

виявленняятрогеннихнаслідківщеплення (пов’язаних з лікарськимвтручанням), 



побічнихефектів, поствакцинальнихускладнень, з’ясуванняїх причин, 

оцінкаефективностіновихпрепаратів. НДЧ здійснюєтакожвипробуваннярозробленихштамів на 

лабораторнихтваринах та групахдобровольців за участюорганівохорониздоров'я.  
Одною з важливихфункцій НДЧ є підготовкависококваліфікованихкадрів. 

Жоденмедичний ВНЗ в Україні не готує кадри для ІВС. Працюють в НДЧ в основному медики, 

біологи, мікробіологи, бактеріологи, вірусологи, біохіміки, зоологи, генетики і 

представникиіншихспеціальностей.Вся діяльність НДЧ строго регламентується і останніми 

роками сертифікуються за міжнародною системою GLP (від англ. – goodlaboratorypractice). 

GLPрегламентуєприладилабораторій,їхоснащення,перевіркулабораторного устаткування, 

кваліфікаціюпрацюючихспівробітників, якістьреактивів, щовикористовуються, 

властивостівакциннихштамів (імуногенність, вірулентність, інфекційність, алергенність, 

мутагенність, токсичність, тератогенність, канцерогенність та ін.).Керівництвонауково-

дослідницькоюроботоюздійснюється директором ІВС через заступника з науковоїроботи та 

науковихконсультантів. 

Виробничачастина (ВЧ) складається з цілого ряду цехів,відділень талабораторій, 

обслуговуючихвиробництво. Всіпідрозділи ВЧ займаютьсявипускомпрепаратів. Директор ІВС 

через свогозамісника з виробництваздійснюєадміністративнекерівництво за участю головного 

технолога. Крім того, на таких підприємствах є служби головного механіка, технолога, 

мікробіолога, енергетика та ін.. У підрозділах ВЧ працюютьінженери, техніки, хіміки, біологи, 

медицинські та ветеринарнілікарі ,механіки, електрики, радіоелектронщики, холодильщики, 

склодуви, сантехніки, зоотехніки та іншіспівробітники. 

Сироватко-анатоксинний цех –комплекснийпідрозділ,де виготовляютьанатоксини та 

сироватки. Анатоксини – цепослабленіекзотоксинибактерій, вони використовуються як 

самостійніпрепарати для стимуляціїантитоксичногоімунітету. Крім того, 

анатоксинизастосовують для вакцинаціїтварин (в основному коней) і отримання на 

основіїхкровісироватковихпрепаратів. Цей цех міститьнаступнілабораторії:  
- антигенні, де виготовляються і вивчаютьсяантигени (екзотоксини); 

- імунізаційневідділення, щоздійснюєімунізацію коней абоіншихпродуцентів, спостереження 

за ними і отриманняімунноїкрові;  
- лабораторіїтехнічноїобробкикрові і отриманнясироваток; 

- лабораторіїочищення, концентрування, обробкисироватки, де 

використовуютьсяскладніметодифракціонування, осадження і доочистки 

(ультрамембраннафільтрація, осадження солями і органічнимисполуками, гель-фільтрація, 

іонообмінна й афіннахроматографії та ін.). 

Антигеннілабораторіїданого цеху звичайнопризначені для 

отриманняантигенівмікроорганізмів – абоаеробної, абоанаеробноїгрупштамів-

продуцентів.Звичайно вони несумісні і розділеніпросторово, оскількианаероби (в основному 

споровібактерії) дають великий ризикконтамінаціїповітря і устаткування. Науковагрупа, 

щовиготовляєатигени, звичайнозаймається й імунізацією коней. Графік, схеми і 

дозиімунізаціїскладаєнайдосвідченішийімунологпідприємства.  
На деякихпідприємстваханатоксиннілабораторіївиділяють в окремийпідрозділ, 

якщоосновним продуктом виробництва є анатоксини (послабленіекзотоксинибактерій). В 

основному целабораторії, щозаймаютьсявиробництвомдифтерійного, правцевого, ботулінічного, 

гангренозного, стафілококового, гонококового та іншиханатоксинів. Мета цихлабораторій – 

отриманнявеликоїкількостівідповіднихекзотоксинів при вирощуваннібактерій на 

рідкихживильнихсередовищахбагатого складу шляхом глибинногокультивування у 

біореакторах.  
Вакцинний цех займаєтьсявиготовленням вакцин з бактерій і 

вірусіврізногоступеняскладності. Живі і убитівакцини в основному одержують шляхом 

нарощуваннябіомасивідповіднихвакциннихштамів. Бактеріальнівакцини, основою яких є 

біомасамікробів, отримують при глибинномукультивуванні у біореакторах. Вакцини з рикетсій і 

вірусіводержують за допомогою культур тканин, або в моношаровихчисуспензійних культурах. 

Причомубактеріальні і віруснівакцинив межах вакцинного цеху виробляють у 

різнихлабораторіях та підрозділах. Так, окремігрупизаймаютьсявиготовленням вакцин на 

основібактерійкишковоїгрупи (E.сoli, Shigella, Salmonella); вакцинипротикашлюку; 



коковихзбудників (стрепто-, стафіло- і гонококів); протитуберкульозу; рикетсійних вакцин, 

вірусних вакцин протигрипу, сказу, кліщовогоенцефаліту.  
Фаговівідділеннязаймаютьсявипускомстафілококових,кишкових,сальмонельозних та 

іншихфагів. Для цього в біореакторахвирощуютьклітинибактерій-хазяїв, заражених фагами. 

Через декілька годин починаєтьсянакопиченнябактеріофага та лізисбактерій. 

Післяповноголізисубактеріальноїсуспензіїроблятьмембраннуфільтраціюфаголізата, 

насиченняфільтратусірчанокислимамонієм та ліофільневисушуванняфаговоїфракції. 

Важливощобфаговівідділеннябуливідокремленівідіншихцехів, щобзапобігтифаговоїінфекції.  
Відділеннядіагностичнихпрепаратівзаймаєтьсявиробництвомдіагностикумів 

(препаратівантигенів) і діагностичнихсироваток, до 

якихпред'являютьсядужевисоківимогищодоякості та чистоти. 

Цевідділенняздійснюєтакожвипускослабленихалергенів (алергоїдів). Особливо складним є 

виробництвомонорецепторнихсироваток, очищенихімуноглобулінів, моноклональнихантитіл та 

алергоїдів, оскількипотребуєвикористанняскладнихфізіко-хімічних, біохімічних, імунологічних 

та молекулярнихметодів очистки.  
Загальновиробничийвідділ.У 

йогофункціївходять:заготовканапівфабрикатівживильнихсередовищ, підготовка і 

стерилізаціяживильнихсередовищ, миття і стерилізація посуду, знезараження і 

стерилізаціяапаратури.  
Відділення сушки.Висушування вакцин,сироваток та інших ІБП 

можназдійснюватитрьомаосновними методами: 
• вакуумна сушка – висушування у вакуумі при температурі 60 – 80

о
С;  

• розпилювальна сушка – висушуванняведеться при розпиленнірідкого препарату при 

підвищенійтемпературі 60 – 120
о
С; 

• ліофільна (сублімаційна) – сушка у вакуумііззамороженого стану.  
Відділ фасовки (аборозливно-фасувальний)займаєтьсямиттям істерилізацією ампул, 

флаконів, розливом ІБП. Якщопрепаративипускаються у висушеномувигляді, то до них перед 

сушкою додаютьнаповнювачі (сахарозу, солікальцію, желатин) і стабілізатори, до 

рідкихпрепаратів – консерванти. На сучаснихпідприємствах розлив препаратівздійснюється 

автоматично і строго стерильно. Ліофільневисушуванняведуть в ампулах і флаконах. Після 

розливу препарата проводиться операціязапаювання ампул і обкатки флаконів. 

Всіфлакониперевіряються за допомогоюприладуd’Арсонваль. Якщоампули і флакони не 

браковані, то піддієюd’Арсонвальвмістампулидаєзеленесвітіння. 

У розливно-фасувальномувідділенні робиться також закладка ампул і флаконів у коробки, 

якізабезпечуютьсяінструкцією, ножиком для надпилення і етикетками. На етикетцімає бути 

вказаненаступне: назва і адреса підприємства-виробника, назва препарата (на державніймові і 

латиною), спосібвведення (пероральний,парентеральний, черезшкірний, підшкірний, 

внутрішньошкірний, внутрішньовенний), кількість препарата в ампулі, його титр, номер серії, 

номер контролю або контролера, дата виготовлення, термінзберігання.   

Питання для обговорення 

1. Надайте загальну характеристику ІВС (інститутів вакцин та сироваток). 

2. З яких основних підрозділів складаються ІВС? Як організований менеджмент цих 

підрозділів? 

3. Які завдання вирішує науково-дослідна частина ІВС? Спеціалісти яких профілів працюють в 

НДЧ? 

4. Що представляє собою виробнича частина ІВС? Які цехи та відділи є основними в 

виробничий частині ІВС? 

5. Які основні завдання виконують сироватко-анатоксинний цех, антигенні та анатоксинні 

лабораторії, вакцинний цех, фагові відділення, відділення діагностичних препаратів, 

загальновиробничий відділ, відділення сушки, відділ фасування? 
6. Чому антигенні лабораторії анаеробних груп бактерій та фагові відділення просторово 

мають бути відділені від інших підрозділів?  



7. Яке призначення мають діагностичні імунобіологічні препарати? Які вимоги ставляться до їх 

очищення? 

8. Які методи висушування застосовують при виробництві ІБП? Який з них забезпечує найбільше 

збереження біологічної активності препаратів?  

9. Яка інформація про ІБП має бути обов’язковою на етикетці при фасуванні? 

10. З яких причин має бути забезпечений «холодовий шлях» транспортування ІБП до місць 

призначення? 

Завдання для самостійної роботи  

1. Скласти схему найбільш оптимальної взаємодії різних підрозділів виробничої частини ІВС, 

ураховуючи необхідність стерильної доставки і передачі біоматеріалу з підрозділу у 

підрозділ, до місць культивування продуцентів, сепарації, очищення, висушування тощо. 

2. Здійснити Інтернет-пошук щодо сучасних методів очищення, консервування та сушки ІБП. 

 

Практична заняття №5 

ЗАГАЛЬНІПРИНЦИПИВИГОТОВЛЕННЯ ВАКЦИН ТА АНАТОКСИНІВ З БАКТЕРІЙ 

 Мета: закріпити теоретичний матеріал по темі, яка викладена в лекції та обговорити 

прийоми отримання атенуйованих штамів, способи їх культивування на різних живильних 

середовищах, заходи контролю виробництва та деякі особливості застосування. 

 

Ключові питання 

1. Підготовка вакцинних штамів мікроорганізмів. Перевірка їх імуногенності, 

вірулентності та токсичності. 

2. Культивування бактерій для отримання вакцин: середовища, умови вирощування, 

способи інактивації. 

3. Контроль виробництва ІБП. Вимоги міжнародних систем GLP, GMP, ISOдо вакцинних 

штамів мікроорганізмів. 

4. Способи введення вакцин та інших ІБП. 

5. Побічні ефекти та етичні проблеми вакцинації. 

 

 Форма проведення: семінар з елементами дискусії 

Теоретичні відомості 

 Для виготовлення вакцин використовують атенуйовані(послаблені)штами збудників 

захворювань,які отримують в науково-дослідницькихлабораторіях інститутів вакцин та 

сироваток (ІВС) або інших інститутів-розробників. 

Еталоннікультуривакциннихштамівзберігаютьсяу музеяхживих культур Інститута-розробника, а 

також у ліофільновисушеномустані. Відживих культур відсіваютьдублікати і у 

супроводженніспеціального паспорта відправляють на підприємства, де 

виробляютьвакцинніпрепарати. В лабораторіях підприємства-виробника проводиться перевірка 

вакцинних штамів. Головними критеріями безпеки вакцинного штаму повинні бути: 

високаімуногенність(здатність викликати імунну відповідь)та низькі вірулентність і 

токсичність.Первиннаапробаціявиробничихштамів проводиться самимінститутом-

розробником по відношеннюспочатку до експериментальнихтварин,потім – в 

обмеженихгрупахдобровольців і пізніше у великих групахдобровольцівсумісно з 

представникамиорганівохорониздоров’я. 

Імуногенність вакцинного штамувизначають таким 

чином:спочаткувакциннийштамвводятьчутливимекспериментальнимтваринам з метою 

імунізації, а потім – через деякий час (2 – 3 тижні) тваринамвводятьзавідомосмертельну дозу 

вихідногоштамузбудника. Аналізуютьстійкістьтварин до збудника. 

Якщоімунізованітваринивиживають і не хворіють при введеннівірулентногоштамузбудника, то 

вважають, щовакциннийштаммаєдобріімунізаторнівластивості.  



Вірулентність вакцинного штаму(остаточну)перевіряють на чутливихтваринах 
(мишах, щурах, морських свинках, кролях та ін.) шляхом 
введенняїмсуспензіїживихмікроорганізмів вакцинного штаму у летальних та напівлетальних 
дозах (DLM і DL50).  

Токсичність вакцинного штамувизначають шляхом введеннячутливим  
тваринамвбитоїнагріваннямкультури вакцинного штаму. Атенуйовані (послаблені) 

вакцинніштами не повинніволодітизалишковоювірулентністю. Тому 
експериментальнітваринизвичайно добре переносятьвведеннявакцини.  

Вакцинами вважаютьвсіантигенвмісніпрепарати,котріможуть 

бутипредставленіживими та вбитимиклітинамибактерій (корпускулярнівакцини), продуктами 

їхметаболізму, в тому числіослабленимиекзотоксинами (анатоксинами), фрагментами 

поверхневихоболонок (ЛПС, білками, глікопротеїдами, ліпопротеїдами), та 

внутрішньоклітинними структурами (рибосомами, ДНК, РНК), цілимивіруснимичастками та 

компонентами вірусів (антигенами капсида, зовнішньоїмембрани та нуклеопротеїдів).Цілий ряд 

вакцин, виготовлених за допомогою сучасних технологій (3-го і 4-го поколінь) є штучно 

створеними антигенами, їх комбінаціями між собою, а також – комбінаціями зі штучними 

носіями (шлеперами). Існує класифікація вакцин за кількістю складових антигенів: моно-, ди -, 

три-, тетра-, пента-, гекса- і т.п. Одним із сучасних напрямків є створення 

полівакцин(комбінованих,комплексних) з10-14антигенами,причому в одній вакцині 

можутькомбінуватися антигени декількох різних збудників. 

Культивування вакцинних штамів.Для отримання бактеріальних вакцин та 

імуномодулюючих препаратів широко застосовують методи загальної та промислової 

мікробіології і, перш за все, метод культивування мікроорганізмів на рідких та щільних 

середовищах. В 

останнідесятиліттяпереважнозастосовуютьперіодичнеглибиннекультивуваннябактерій у 

біореакторах. Цейпідхіддаєможливість не тількинакопичуватимікробнубіомасу, але й 

біологічноактивніметаболітибактерій (наприклад, екзотоксинів), щовиділяютьсяізклітин і 

накопичуються у культуральнійрідині. Біомасабактерійвикористовується для 

отриманняживихатенуйованих вакцин та препаратівлізатівбактерій, а культуральнарідина – для 

отриманняанатоксинів (ослабленихекзотоксинів), препаратівпребіотиків та деякихінших ІБП. 

Особливаувага при виготовленні вакцин приділяється складу та 

якостіживильногосередовища, щозастосовується для вирощуваннябактерій. Вономає бути 

повноцінним для забезпечення росту та нормального метаболізмумікроорганізмів, не 

посилюватипродукціюфакторівпатогенності, не 

містититоксичнихдомішокабоалергеннихкомпонентів, не бути контамінованимвірусами, 

стороннімибактеріями та іншимиінфекційними агентами. Бажано, 

щобвсікомпонентисередовищабули добре розчинними і не 

утворюваливажкозасвоюванихконгломератів.Середовища, на 

якихвирощуютькультурибактерійвакциннихштамів, можуть бути натуральними, 

синтетичнимиабонапівсинтетичними. 

Культивування проводять у біореакторах.Сучаснібіореакториявляють собою 

складніапаратиізсталі, оснащеніелектронікою. Через систему стерильнихтрубопроводів у 

біореактор автоматично подаютьсякомпонентиживильногосередовища, де і 

відбуваєтьсяїхстерилізація при різних режимах в залежностівід складу і 

властивостейкомпонентів. При вирощуванніаеробів через скляно-вугільніфільтри у 

біореакторпідтиском 1,0-1,5 атмосфер подаєтьсястерильнеповітрязішвидкістю 1 л/хв. Для 

підтримування кислотно-лужного балансу додаютьсябуфернісуміші, для 

запобіганняутворенняпінивводятьпіногасники (персикову, оливкову, 

соняшнуоліїабокашалотовий жир).Перемішування здійснюється турбінною мішалкою або за 

рахунок барбатації при пропусканні повітря через спеціальні форсунки. Культивування у 

біореакторах дає дуже великий вихід біомаси мікроорганізмів – до декількох млрд. клітин на 

мілілітр, що дає змогу у десятки разів збільшити ефективність виробництва вакцин у порівнянні 

з стаціонарним вирощуванням бактерій поверхневим способом. 

На всіхетапахвиробництва вакцин проводиться лабораторний і виробничий контроль на 

стерильність шляхом аналізумазків і посівів на стерильністьвідповідно до вимог GLP і GMP. 



Особливаувагаприділяється контролю за контамінацієюприроднихкомпонентівсередовищ (кров, 

сироватка, м’ясотварин).Для інактивації вірусів і бактерій застосовують формалін, 

формальдегід, амінометілольні сполуки, бета-пропіолактон та інші. 

Способи введення імунобіологічних препаратів. Більшість патогенних мікроорганізмів 

потрапляють в організм через шкіру, слизові оболонки верхніх дихальних шляхів та шлунково-

кишкового тракту. Саме на цьомубазуютьсяосновніпідходи до розробкиспособіввведення 

вакцин.Для різних типів ІБП, з урахуванням їх специфіки, розроблені такі способи введення, 

щоб максимально забезпечувати імунізаційну ефективність. Хоча при всіх способах введення 

вакцин відбувається імунізаційний процес, але найбільш інтенсивно антигени розпізнаються у 

шкірі та м’язовій тканині завдяки наявності великої кількості антигенпрезентуючих клітин. 

Тому більшістьімунобіологічнихпрепаратіввводяться в організм за допомогою так 

званихчерезшкірних (деструктивних) методів. Вакцининайчастішевводятьсяпідшкірно, а 

сорбованіпрепарати – внутришньом’язово. 

Способивведенняімунобіологічнихпрепаратів, і зокрема вакцин, доситьрізноманітні і 

розробляються в залежностівідзбудникаінфекції з урахуваннямвимогбезпеки. 

Розрізняютьпарентеральніметодивведенняпрепаратів (нашкірний, внутришньошкірний, 

підшкірний, внутришньом'язовий), та 

безголковіметодиімунізації(оральнийабоентеральний,інтратрахеальний,інтраназальний, 

кон’юнктивальний, пневматичний та аерозольний). 

Оцінюванняефективностіщеплення. Ефективністьімунізації при 

застосуванніщепленьзалежитьвідякості препарату, способу йоговведення, складу антигенів та 

відімунного статусу і генотипу щепленого та багатьохіншихфакторів.Втрачаючи вірулентність, 

атенуйовані штами одночасно частково втрачають і деякі протективні антигенні компоненти, що 

послаблює їх імуногенність. Вакцини з убитихмікроорганізмівзвичайноіндукуютьімунітет, як 

правило, гуморального типу протиповерхневихантигенів. Вакцинніпрепарати, 

щомістятьантигеннікомплекси (частішетоксинимікробів) і полісахариднівакцини, отримані з 

інкапсульованихбактерій, звичайно не ефективні при інфекціях, 

викликанихвнутрішньоклітинними паразитами. 

 Ефективність вакцинації оцінюється лабораторними тестами,тому 

числівизначенням титру антитіл у імунізованихосіб. Протикашлюку «захисним» є титр 

відповіднихантитіл 1:100, проти кору – 1:10, протигрипу – 1:10, проти паротиту – 1:10, 

протидифтерії – 0,03МО/мол, протиправця – 0,01 МО/мол. 

Імунізаціяпротихолеризабезпечуєзахист 45-50% щеплених, протидифтерії – 80%, 

протитуляремії, туберкульозу, віспи – до 100%. 

Очищення вакцин відбаластнихдомішок є одним з головнихнапрямківїхполіпшення. 

Однакповнезвільненняпрепаратіввідцихсполукінодізненацька приводить і до 

втратиімуногенності. 

Використанняад’ювантів,тобтозасобів,щонеспецифічнопідсилюютьспецифічнуімуннув

ідповідь. Інакшекажучи, ціпрепаратизастосовуютьсятількисполученні з вакцинами або 

анатоксинами. До ад’ювантіввідносяться: звичайногідроокисалюмінію, щостворює депо й у 

такийспосібуповільнюєрезорбціювведеного антигену і пролонгуєімуннувідповідь. Препарати 

типу нуклеїнатунатрію, левамізолу, диуцифону, лейкінферону, мієлопептидів, 

синтетичнихнуклеотидів й багатоінших не створюють депо в організмі, але, 

інтенсифікуючиімунніреакції, прискорюютьутворенняантитіл, підвищуютьнапруженість і 

подовжуютьтривалість вакцинального імунітету. 

Проведенняподрібненоїімунізації.При вливанніпрофілактичнихпрепаратівмалими 

дозами, але багаторазово, наприклад, при 

внутрішньошкірнійін'єкціїдосягаєтьсяформуваннянапруженого вакцинального імунітету при 

використаннісумарнобільшнизьких доз. 

Побічнадія вакцин і сироваток.  Абсолютно безпечнихімунобіологічнихпрепаратів не 

існує. І вакцини, і сироватки й іншіімуномодулюючіпрепаративпливають не тільки на імунну 

систему, а й на функціїбагатьохорганів і систем.Застосування різних ІБП (вакцин, сироваток, 

імуностимуляторів, імуносупресорів, коректорів) вельми специфічне і можливість виникнення 

побічної дії залежить від якості виготовлення препаратів, а також індивідуальної реактивності 

хворих, яка може залежати від генетичних особливостей і, перш за все, системи HLA-антигенів, 



фізіологічного стану, імунного статусу на даний момент, можливих прихованих захворювань 

різних систем і органів, порушення ендокринної системи, способу життя і професіональної 

діяльності, психогенного стану тощо. 

Побічні реакції за визначенням ВООЗ (РПІ, 1991 р. – Розширена програма імунізації) 

“виникають після імунізації і є небажаним явищем, яке викликано вакциною, процесом 

імунізації або пов’язано за часом з імунізацією”. ВООЗ виділяє такі типи побічної дії вакцин: 

1) побічніреакції, викликані вакциною; 

2) побічніреакції, спровоковані вакциною; 

3) побічніреакції, пов'язані з помилками при вакцинації; 

4) побічніреакції, щовипадковоспівпадають з вакцинацією. 

ВУкраїнітакраїнах СНД більшпоширенаіншакласифікаціяпобічнихреакцій: 

• Побічнадія – здатність вакцин викликатифункціональні і морфологічнізміни в 

організмі, щовиходять за межіфізіологічноїнорми і не пов'язані з 

формуваннямімунітету. Побічнадіявиникає в основному за рахунокреактогенності 

вакцин, а не основних антигенів. 

• Поствакцинальніреакції – цеклінічні і 

лабораторніознакинестійкихпатологічнихзмін в організмі, пов'язані з вакцинацією: 

середні, слабкі, сильні. 

• Поствакцинальніускладнення – клінічні прояви стійкихпатологічнихзмін в 

організмі, пов'язаних з вакцинацією. 

Питання для обговорення 

1. Які вакцини називають атенуйованими, а які інактивованими? 

2. Як визначають імуногенність, вірулентність та токсичність вакцинних штамів? 

3. Які вакцини є корпускулярними, а які акорпускулярними (ацелюлярними)? 

4. Які б вакцини ви обрали для вакцинації дітей – з протективними антигенами одного 

збудника або комплексні, які містять антигени декілька збудників? 

5. Чи вважаєте ви доцільним отримання полівалентних вакцин з 10-15 антигенами? 

6. Які засоби застосовують для запобігання мікробної контамінації вакцин? 

7. Назвіть фактори і причини можливої контамінації та забруднення вакцин. 

8. В яких напрямках виробництва ІБП ведеться контроль з метою вдосконалення і 

поліпшення технології?  

9. Надайте коротку характеристику міжнародним системам контролю якості лікарських, 

біологічно активних, геномодифікованих та ін. препаратів, які можуть впливати на 

здоров’я людини. За якимивластивостямитестуютьІБПзгідно системамGLP, GMP, ISO? 

10. Назвітьспособивведеннявакциннихпрепаратів. Які з них є найменштравматичними, 

якінайбільшефективними? 

11. Вкажіть переваги та недоліки  тих чи інших способів введення ІБП. Який спосіб введення 

вакцин, на ваш погляд, є найбільш ефективним для формування імунітету? 

12. Які особливості техніки введення вакцин нашкірним, внутрішньошкірним та підшкірним 

способом? 

13. Від яких факторів залежить ефективність імунізації? 

14. Який показник лабораторних тестів дозволяє встановити ефективність вакцини? 

15. Які заходи застосовують для підвищення ефективності вакцин? 

16. З якими факторами може бути пов’язана побічна дія вакцин? 

17.  Коротка охарактеризуйте побічну дію вакцин, поствакцинальні реакції таускладнення. 

18. Якіпатологічністаниможутьвиникати при щепленні? Які з них відносять до побічноїдії, 

поствакцинальнихреакцій та поствакцинальнихускладнень? 

Відякихфакторівзалежитьможливістьїхрозвитку? 

19. Якіпротипоказанняслідураховувати при щепленні у відношеннібільшості вакцин і 

сироваток? 

20. Чим може бути зумовлена реактогенність вакцин? 

21. Які з ад’ювантів, консервантів та стабілізаторів, на ваш погляд, найбільш небезпечні? 

22. Які загальні та місцеві реакції  можуть виникати при побічній дії вакцин. 

23. Які ознаки можуть супроводжувати поствакцинальні реакції? 



24. Назвіть приклади поствакцинальних ускладнень. 

25. Які існують протипоказання для імунізації? 
 

Завдання для самостійної роботи  

1. Провести аналіз порядку вакцинації здорових дітей і дорослих, а також особливостей 

вакцинації за станом здоров’я згідно Календаря профілактичних щеплень в Україні. 

2. Із застосуванням Інтернет-ресурсу здійснити пошук інформації щодо розробки та 

впровадження сучасних ад’ювантів, консервантів та стабілізаторів для вакцин та інших 

ІБП, безпечних для здоров’я людини. 

 

Практичне заняття № 6 

ПРИНЦИПИ ТА ПІДХОДИОТРИМАННЯ ВАКЦИН НА ОСНОВІВІРУСІВ І РИКЕТСІЙ 

 Мета: закріпити теоретичний матеріал по темі, який викладений в лекціїта обговорити 

особливості технології отримання вірусних і рикетсійних вакцин. 

Ключові питання 

1. Живильні середовища для культивування та розчини для одержання культур клітин. 

2. Типи клітинних культур: первинні, перещеплювальні, диплоїдні, моношарові, суспензійні 

3. Запобігання мікробної контамінації та забруднення вірусних вакцин. 

4. Способи зараження клітинних культур вакцинними штамами вірусів та їх культивування 

5. Методи виявлення вірусів у клітинних культурах: електронна мікроскопія; молекулярно-

генетичні, імунологічні методи; вивчення цитопатичної дії тощо. 

 

Форма проведення: семінар з елементами бесіди, дискусії та застосуванням 

інтерактивного методу «Мозковий штурм» при вирішенні біотехнологічної задачі 

Теоретичні відомості 

Типи клітинних культур. У виробництвівірусних та рикетсійних вакцин для 

отриманняінфекційногоматеріалувикористовуютьсярізні типи культур тканин. За здатністю до 

нормального росту та розмноженняїхподіляють на первинні, перещеплювальні та диплоїдні. 

Первиннікультури (первинно-трипсинізовані) –цеклітинипершогопасажуізтканиничи 

органа. При культивуваннівірусів для створення вакцин застосовуютьсятакіпервиннікультури, 

як курячіембріони, культуриклітиннирокмавпи, ембріонівлюдини та ін..Протепервиннікультури 

тканин маютьсуттєвийнедолік, а саме, післядекількоразовогопересівання вони 

перестаютьрозмножуватись.  
Перещеплювальнікультуриздатнірозмножуватисьinvitroнескінченнодовго. Вони 

представляють собою особливіштамиклітин, щоотримуютьізокремихклонів і підтримуються в 

штучнихумовах на спеціальнихсередовищах. Впершеперещеплювальнікультурибулиотримані з 

пухлинних тканин (HeLa, Hep-2, Vero, Rd, а також тканин хворих на рак легенів, 

щитовидноїзалози та жовчногоміхура), абоізмутантнихклітин з поліплоїдним набором ДНК. 

Однак, пухлинніклітини заборонено застосовувати для отримання вакцин. У зв’язку з цим за 

останнідесятиліттябулоотриманобільше 50 штамівізнормальних тканин тварин і людини: 

культурифібробластівкурячихембріонів, сирійськогохом’яка та миші; клітиннироккролів, мавп, 

собак; епідермісу, мигдаликів, легеньембріонів (12-16 тижневоговіку) людини та 

ін..Однакдеякіклітиннілініїможутьпроявлятитуморогеннуактивність (пухлиноутворюючу) через 

певнукількістьпасажів. У зв’язку з цим для виготовлення вакцин 

використовуютьтількитіклітиннілінії, які на проявляютьонкогенноїдії. Не дивлячись на ряд 

перевагперещеплювальних культур тканин, їхзастосування при 

виробництвівіруснихпрепаратівобмежено, оскільки в основіперетворенняклітин у 

перещеплювальні, як гадаютьбільшістьдослідників, лежитьїхзлоякіснепереродження. В 

цьомуаспектінайбільшбезпечними і перспективнимислідвважатикультуридиплоїднихклітин.  
Диплоїднікультурипредставляють собою штамиморфологічноодноріднихклітин, 

стабілізованих в процесікультивуванняinvitro, щомаютьобмеженийтермінжиття з 



трьомахарактерними фазами (активного росту, стабілізації та старіння). Такікультури в 

процесіпересіванняповиннізберігатикаріотипвластивийвихіднійтканині , не 

проявлятионкогеннуактивність при трансплантаціїхом’якам. Крім того, вони мають бути 

вільнимивідконтамінаціііншимиклітинами і, в тому числі, мікробними. 

Середнайбільшзастосовуванихдиплоїдних культур людинислідназвати WI-38 

(диплоїдніклітинилюдини) та MRC-5 (диплоїдніфібробластилюдини).  
За способом культивуваннякультуриклітинподіляють на моношарові та суспензійні. 

Моношаровікультурилегко утворюються при розмноженніклітин 

наповерхнісклаабоіншогоінертногоматеріалу у пробірках, колбах та матрацах. На 

поверхнінормальнихклітин є специфічнірецептори, щозабезпечуютьпевневідштовхуванняклітин 

одна віддругої, тому при розмноженні вони утворюютьрегулярний ряд – моношар. 

Клітинимоношарупродукують клейку речовину (фібронектин), за 

допомогоюякоїприкріплюються до скла. 

 У моношарових культурах можна не тількирозмножувативіруси і 

спостерігатиїхцитопатичнудію на клітини, але й оцінюватиїхпотенційнуонкогенність, оскільки 

при злоякіснійтрансформаціїспостерігаєтьсябезладнийнерегулярнийрістклітин. Слідвідмітити, 

що при змініживильногосередовища на свіжеабо при додаваннігормонів на 

підложціможутьутворюватисядекількарегулярнихшарівклітин. 

Цеможезначнопідвищитивихідвірусів при культивуванні з метою отримання вакцин. При 

необхідностіподальшоїроботи з вірусінфікованимиклітинамиїхсуспендують, 

попередньовзбовтуючиабозіскрібаючипластмасовоюпластинкоюзіскла. Для 

отримуваннягомогенноїсуспензіїможназастосовуватиобробку трипсином 

абоповерхневоактивнимиречовинами, наприкладверсеном. 
Для того, щобзабезпечитипостачанняклітинамкисню, моношаровікультуривирощують у 

строго асептичнихумовах у спеціальномуприладі при повільномуобертанніролерноїсистемиабо 
при погойдуванні для омиванняживильнимсередовищемклітин на якомогабільшійплощі. При 
такому способікультивуванняклітини то занурюються у рідку фазу, то у газоподібну, 
щозабезпечуєїхдихальні потреби. Культивуванняведуть при температурі 36,0-37,5˚С, для 
підтримання рН 7,2-7,4 застосовуютьбуфернісистеми: СО2-NaHCO3, ТРИС та ін.. Контроль за 
розвиткомклітинздійснюють методом підрахунку у камеріГоряєваабо за 
допомогоюнепрямихметодів (визначеннящільності, загальногобілку, підрахунок ядер).  

Суспензійнікультуриявляють собою нефіксованіізольованіклітини,якікультивуються в 

живильнихсередовищахглибинним методом у біореакторахзішвидкістюперемішування 300 

об/хв. Додавання у середовище 0,1% метилцелюлозисприяєзбереженнюклітин в суспензії в 

ізольованомустані. Слідвідмітити, щонезараженінормальніклітини тканин розмножуються у 

такийспосібзначногірше, ніжвірусінфіковані. Вірусипочинаютьнакопичуватись у 

суспензійнійкультуріприблизно через 4 годинивід початку культивування. Післялізису 

(віролізу) клітинкультуривірусовміснийматеріалвідділяютьвідтвердихрешток і очищують. 

Методивиявленнявірусів у клітинних культурах. Для виготовленнявірусних вакцин 

треба отримувативіруси у достатнійкількості. Тому на етапікультивування у клітинних 

культурах виникаєнеобхідністьідентифікації та оцінкирівнярепродукціївірусів. Для 

цьогоможуть бути застосованірізні за інформативністю та складністюметоди:  
• електроннамікроскопія; 

• молекулярно-генетичніметоди (молекулярнагібридизація за допомогою ДНК- та 

РНК-зондів, полімеразналанцюговареакція); 

• імунологічніметоди (реакціягальмуваннягемаглютинації, 

імунофлюоресценціяіззастосуваннямантитіл, міченихфлюорохромом, 

протиспецифічнихвіруснихантигенів; застосуваннямоноклональнихантитіл з 

радіоактивнимимітками та ін.); 

• методивиявленняцитопатичноїдіївірусів; 
• іншіметоди (метод Дюльбекко, метод гемадсорбціїтощо). 

Для виготовлення вакцин застосовуютьослабленіштамивірусів, у яких максимально 

зниженавірулентність, але збереженаімуногенність. Протедужеважливим є розуміння , яку дію 

на клітиниорганізмувакцинованоїлюдини буде справлятивакциннийвірус. Тому при 



культивуваннівакциннихштамів на клітинних культурах аналізують характер 

цитопатичноїдіївірусу і порівнюютьйого з дієювихідноговірулентногоштаму. 
Цитопатичнадіявірусіввизначається за морфологічнимизмінами,щовиникаютьпід час 

взаємодіївірусу з клітиною і є наслідкомйого патогенного впливу. Характер 
цитопатичноїдіїзалежитьвід виду і серотипу віруса, ступеняйоговірулентності і дози. При малих 
дозах змінибуваютьнетиповими, а при великих їхоцінитиважко, 
оскількивжерозвиваєтьсялізисклітин і їхповневідшаруваннявідскла. 
Найбільшхарактерніморфологічнізміниінфікованихклітинвиникають при зараженнісередніми 
дозами вірусу, щовідповідаєпоказнику ЦПД50. ЦПД 50 – цецитопатична доза вірусу, при 
зараженніякоюдегенераціяклітинвідмічається у 50% проб (пробірок) з клітинними культурами. 

Питання для обговорення: 

1. Які засоби застосовують для запобігання мікробної контамінації вакцин? 

2. Назвіть фактори і причини можливої контамінації та забруднення вакцин. 

3. Як проводять зараження клітинних культур вакцинними вірусами? 

4. На яких середовищах підтримують клітинні культури, а на яких вирощують віруси? 

5. Що розуміють під цитопатичною дією вірусів, як вона проявляється? 

6. Який метод дає можливість виявити всі види вірусних включень? 

7. За якими методами можна диференціювати РНК- та ДНК-віруси? 

8. Як ви вважаєте, чи можна застосовути метод ПЛР при створенні рекомбінантних 

вірусних вакцин?  

9. В чому полягає суть метода гемадсорбції? 

10. Опишіть метод Дюльбекко для виявлення вірусів. 

 

Завдання для самостійної роботи 

Біотехнологічна задача 

 (Моделювання вирішення проблеми в науково-дослідній лабораторії ІБП) 

На етапі підготовки культури клітин нирки макаки при вирощуванні її на природному 

середовищі Ендерса були виявлені ознаки цитопатичної дії, а саме неконтрольований 

нерегулярний ріст клітин,  аномальних за морфологією та каріотипом.  

Після ряду проведених додаткових досліджень було встановлено у клітинах культури 

наявність невідомого віруса, який, як запідозрили, кодує синтез ріст-стимулюючого пептидного 

фактора з онкогенною активністю.  

Запропонуйте, як треба змінити живильне середовище для культури тканини, щоб довести, 

що цей пептидний фактор не є компонентом середовища, а саме виділяється завдяки новому 

(можливо онкогенному вірусу)?    

Практичне заняття № 7 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЖИВИХ, ВБИТИХ, ХІМІЧНИХ, 

РЕКОМБІНАНТНИХ, ЄКСПОЗИЦІЙНИХ, МУКОЗАЛЬНИХ ТА ІНШИХ  

ВАКЦИН І АНАТОКСИНІВ 

 Мета: закріпити теоретичний матеріал по темі, яка викладена в лекційних заняттях і 

обговорити особливості технології різних типів вакцин. 

Ключові питання 

1. Вакцини І покоління: Живі аттенуйовані та вбиті інактивовані; 

2. Вакцини ІІ покоління: хімічні вакцини та анатоксини; 

3. Вакцини ІІІ покоління: рекомбінантні (векторні та субодиничні); 

4. Вакцини ІУ покоління: пептидні, синтетичні, експозиційні (касетні), 

антиідіотипові, МНС-вакцини, мукозальні, рибосомальні, ліпосомні, 

мікрокапсульовані, рослинні,VLP-вакцини, вакцини проти раку та вагітності 

тощо. 

 

Форма проведення:семінар з елементами бесіди та дискусії. 



Теоретичні відомості 

У наш час у світі існує досить великий асортимент вакцин, які спрямовані на 

формування активного специфічного імунітету проти збудників інфекційних захворювань. 

Вони виготовляються за різними способами і в залежності від цього суттєво відрізняються 

ефективністю. До вакцин ставлятьсянаступнівимоги: вони повинні бути абсолютно безпечними, 

високоімуногенними, низькореактогенними, нетоксичними, не 

викликатинебажанихпобічнихреакцій, в тому числіалергічних, не володітиканцерогенними та 

тератогеннимивластивостями, накопичуватися та зберігатисядовгий час у тканинах і 

відповідатиміжнародним стандартам. 

Необхідністьреорганізаціївиробництва вакцин 

обумовленанедостатньовисокимиефективністю, якістю та безпекоювказанихпрепаратів, а 

такожвимогами до спрощуваннятехнології та зниженнясобівартості. В 

останнідесятиліттятехнологіявиробництваімунобіологічнихпрепаратівзазналасуттєвихзмін, 

щонаочно видно у поданійнижчетаблиці. 

У зв’язку з поширеннямметодівгенної і клітинноїінженерії, 

удосконаленнямметодівхімічного синтезу та очистки 

імунобіологічнихпрепаратівз’явилисяефективнівакцинніпрепарати, створені за 

новітнімитехнологіями. Останнім часом в практику 

імунізаціївведенівакцинирізногорівняскладності, вироблені за 

допомогоюрізнихтехнічнихметодів. За ступенемскладності та 

хронологіїїхрозробкивсівакциниподіляють на 4покоління:  
І покоління–живіпослаблені та вбитівакцини(інактивовані); ІІ 

покоління–хімічнівакцини та анатоксини;  
ІІІ покоління–рекомбінантнівакцини:векторні та субодиничні; 

IV покоління–пептиднісинтетичнівакцини,експозиційні(касетні), 

 

антиідіотипові, ДНК-вакцини, вакцини, щомістятькомпоненти МНС, мукозальні, рибосомальні, 

рослиннівакцини, ліпосомні, мікрокапсульовані, вакцинипроти раку, ВІЛ/СНІДу. 

Живівакциниготуютьізатенуйованих культур бактерій і вірусів 

зпослабленоюабовтраченоювірулентністю. Основнимзавданням при виготовленніживих вакцин 

є збереженняїхантигенності й імуногенності та зниженнявірулентності. Штами з 

послабленоювірулентністюможнаотриматизавдякивпливурізнихфакторів – вирощування при 

незвичайному температурному режимі, на агресивнихабонезвичнихсередовищах, 

підвпливомбактеріофагів, антибіотиків, антитіл, шляхом багаторазовогозараження і 

виділенняізорганізмутваринтощо. Першіатенуйованівакцинніштамибулиотриманіщенаприкінці 

ХІХ сторіччяЛуї Пастером. Використовуючивисушування спинного мозку кролика, 

зараженогозбудником сказу, а такожпрогріваннякультурибацилсибірки, Л. Пастер створив 

фактичнопрототипитеперішніхживихатенуйованих вакцин. Для отриманнявакцини БЦЖ 

А.Кальмет і К. Геренвирощувалимікобактеріїтуберкульозу на картопляномусередовищі з 

додаваннямжовчі, Н.А. Гайськийотримав вакцину протитуляремії при культивуваннізбудника на 

згорнутомужовточномусередовищі. Сьогодні, окрімпереліченихметодіватенуації, 

послабленнявірулентностідосягають шляхом селекції, мутагенезу, генноїінженерії. Змінені в 

результатіатенуаціїштамиможнавважативакцинними, 

якщоознаказниженоївірулентностістійкозберігається, передається у рядіпоколінь і 

повністювиключенаможливістьреверсії – повернення до вихідного стану вірулентності. 

Технологіявиробництваживих вакцин складається з декількохетапів. 

Етап І. Приготуванняпосівногоматеріалу. Спочаткуготуєтьсядобовакультура 

атенуйованогоштаму при пересіві з колекційноговаріанту (ампульованоголіофільновисушеного) 

або з того, якийзберігався на твердихпоживнихсередовищахпід вазелиновою олієючи в 

пробіркахіззалитимипарафіном пробками. З добовоїагаровоїкультуриотримуютьсуспензію в 

бульйоніабофізіологічномурозчині. Для підвищенняепідеміологічноїефективностівакцини часто 

використовуютьдекількаштамівзбудника (3-5), при цьому культуру кожного 

штамуготуютьокремо та змішуютьлише на ІІІ етапі. 



Етап ІІ. Масовийпосів та вирощуванняглибинним методом у 

рідкомупоживномусередовищі в біореакторах. Спочатку культуру мікроорганізміввирощують 

в інокуляторі, а післядосягненнянеобхідноїконцентраціїклітин стерильно переправляють у 

більший за розміромбіореактор. Вирощуванняведуть при оптимальнійтемпературіпротягом 12–

20 годин. Культивуваннязупиняється, як тільки культура перейде з логарифмічної в стаціонарну 

фазу. Для цього проводиться відбір проб в динаміці, а такожреєструютьсяпоказаннядатчиків 

(споживанняосновнихджерелживлення, зміни РН і оптичноїщільності). 

Етап ІІІ. Збір та обробкамікробноїмаси. При досягненні 

максимумунакопиченнябіомаси проводиться відділенняклітинмікробіввідкультуральноїрідини 

шляхом сепарації, інколивикористовуютьсяпотужніпромислові центрифуги 

абомембраннафільтрація. Мікробнамасадалі стерильно передається для подальшоїобробки. 

Всінаступніопераціїтежпроводять стерильно. 

Етап IV. Стандартизація вакцинного матеріалу. 
Отриманабіомасамікробіврозводитьсязгідно ТУ (технічних умов) за 
допомогоюпевноїкількостіфізіологічногорозчину, щобдосягтивмістуклітин 1 – 4 млрд./мл. До 
отриманоїматочноїсуспензіїдодаютьконсерванти, а саме: карболову кислоту (концентрація 0,5 
%) абомертіолят (сільртуті) у розведенні 10

-4
. В останні роки передовіфірмивипускаютьвакцини, 

не використовуючимертіолят в якості консерванту. 

Етап V. Ампулювання та висушування. З отриманоїстандартноїсуспензіїпроводиться 

дозований розлив в ампули (стерильно) та ліофільневисушування, післячогоампулизапаюються. 

Інодівакцинирозливають у флакони, якізакриваютьсяжерстяними корками.  
Якіснимиживими вакцинами вважаютьті, в якихбактеріїабовірусигенетичностабільні і не 

даютьреверсій до вірулентного генотипу.  
З кожноїпартіївідбираютьпроби для додатковоїперевіркизалишковоївірулентності та 

токсичності вакцин. Однак, не дивлячись на це, при імунізації широких маснаселення все ж таки 

зустрічаютьсяінколивакциноасоційовані хвороби (кір, поліомієліт, туберкульоз та ін.). 

При виготовленніживих вакцин 

особливаувагаприділяєтьсястабільностівакциннихштамів, якостіживильнихсередовищ для 

вирощуваннямікроорганізмів, босамевідцьогов основномузалежитьреактогенність вакцин. 

Надзвичайнівимогиставляться до стерильностіпроцесів розливу та висушування, до 

правильностізберігання і транспортування вакцин.  
Всіживівірусні і рикетсійнівакцинимістять не тількивласніантигени, але 

й антигени культур тканин, на яких вони вирощуються. Цедужепідвищуєїхреактогенність і 

ставить особливівимоги до очистки цих вакцин. В останні роки вірусивирощують у 

суспензійнихглибинних культурах тканин, завдякичомувірусинакопичуються у 

культуральнійрідині, кудивиходитьзначноменшесторонніхкорпускулярнихантигенів. 

Головною перевагоюживих вакцин є незміненийабо мало змінений 

складїхповерхневихантигенів, їхмозаїкаантигенів практично співпадає з такою у 

вихіднихштамів. Вакцинніштамимікроорганізміввикликаютьбезсимптомну (латентну) інфекцію. 

Вони розмножуються в організмівакцинованоїлюдини (на відмінувідвбитих вакцин) і 

завдякицьомупостійнозростає сила їхантигенноїдії. В організміімунізованогорозвивається 

адекватна природнимштамамімуннавідповідь з 

формуваннямстійкогодовготривалогопожиттєвогоімунітету. Активнийштучнийімунітет, 

набутийв результатіімунізаціїживимивакцинами, практично не відрізняєтьсявід природного 

імунітету, набутогопісляперенесеногозахворювання.  
Недолікамиживих вакцин є великий набірантигенів,значначастинаякихне є 

протективними (захисними ). Через цевиникаєпідвищененавантаження на імунну систему. 

Окрімцього, ряд антигенівживих вакцин можутьдаватиперехресніреакції з антигенами 

організмулюдини ,щоможепризвести до розвиткуаутоімуннихстанів. 

Живівакциниможутьвикликатисенсибілізаціюорганізму з розвиткомалергічнихреакцій. 

Живіатенуйованівакцинивикористовують для профілактикисибірськоївиразки, чуми, 

туляремії, бруцельозу, туберкульозу, поліомієліту, кору, паротиту, сказу, грипу, жовтої 

лихоманки. 

Питання для обговорення 



1. Які вакцини називають атенуйованими, а які інактивованими? 

2. Як визначають імуногенність, вірулентність та токсичність вакцинних штамів? 

3. Які вакцини є корпускулярними, а які акорпускулярними (ацелюлярними)? 

4. Які б вакцини ви обрали для вакцинації дітей – з протективними антигенами одного 

збудника або комплексні, які містять антигени декілька збудників? 

5. Чи вважаєте ви доцільним отримання полівалентних вакцин з 10-15 антигенами? 

6. Якііснуютьзасоби для удосконалення вакцин і сироваток? 

7. Якіречовинивикористовують в якостіад’ювантів і з якою метою? 

8. Назвітьнайбільшзастосовувані у виробництвіконсерванти і стабілізатори? 

9. Яківакцинивідносять до І-, ІІ-, ІІІ-, ІV-го поколінь? 

10. Назвітьпереваги і недолікиживихатенуйованих вакцин, убитих вакцин і аутовакцин. 

11. Охарактеризуйте наступнівиди вакцин: хімічні, синтетичні, ліпосомальні, генно-інженерні, 

касетні, ДНК-вакцини, антиідіотипові, МНС-вакцини, мукозальні, рослинні, вакцинипроти 

раку, алерговакцини, алергоїди. 

12. Чим відрізняютьсярекомбінантнівекторні і субодиничнівакцини?Які з них більшбезпечні? 

Завдання для самостійної роботи  

1. Провести аналіз існуючих на даний момент вакцин для імунопрофілактики коронавірусної 

інфекції.Зробити презентацію з відображенням технології виготовлення вакцин, їх 

особливостей, ефективності та можливих побічних реакцій та ускладнень. 

Практичне заняття № 8 

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА СИРОВАТОК, ІМУНОГЛОБУЛІНІВ ТА 

МОНОКЛОНАЛЬНИХ АНТИТІЛ 

Мета: закріпити теоретичний матеріал по темі, яка викладена в лекційних заняттях і обговорити 

особливості технології різних типів антитільних препаратів. 

Ключові питання 

1. Загальна характеристика сироваткових та інших антитільнихпрепаратів. 

2. Технологія виробництва сироваток та імуноглобулінів. 

3. Препаратиімуноглобулінівта їх застосування. 

4. Технологія отримання моноклональних антитіл. 

 

Форма проведення:семінар з елементами бесіди та дискусії. 

Теоретичні відомості 

Загальна характеристика сироваткових препаратів. Поряд з вакцинами та 

анатоксинами для профілактики та лікування інфекційних захворювань використовуються 

сироваткові препарати, до яких відносять: нормальні та специфічні сироватки, плазму крові, 

гамаглобуліни, імуноглобуліни, моноклональні антитіла, сироватки проти отрути змій і павуків. 

В практиці системи охорони здоров’я країн пострадянського простору використовуються 

близько двох десятків сироваткових препаратів, які отримують від імунізованих тварин, людей-

донорів, осіб, що перенесли певне інфекційне захворювання, або від людей, імунізованих 

відповідними вакцинами. 

Сироватковіпрепаратистворюють в організмінабутийштучнийпасивнийімунітет.Він є 

недовгим,виникаєодразупіслявнутрішньовенноговведенняпрепарата або через 12-24 годин 

післямісцевоговведення і 

триваєдекількатижнів.залежностівідстроківвведеннясироватковихпрепаратіввиділяють2видивпл

иву на імунну систему – серопрофілактику і серотерапію. Залежно від джерела виділення 

розрізняють гомологічні препарати, отримані від людей, і гетерологічні, які здобувають завдяки 

імунізації тварин (коней, вівець, волів, кіз, кролів). 

Гетерологічнісироватковіпрепаратиотримуютьізкровітварин,передчасно імунізованих 

антигеном чи анатоксином. В залежностівід типаантигена, узятого для гіперімунізації, 

виготовляютьантимікробнііантитоксичнісироваткиДля 

отриманняантитоксичнихсироватокпроводятьімунізаціютварин анатоксином, для 



виготовленняантибактеріальнихсироваток – вакцинніштамибактерій. 

Антивіруснісироваткиможнаодержувати при імунізації антигенами, 

вилученимивідзараженихтваринабо шляхом введеннятваринам-продуцентам 

вірусвмісноїрідини, щоутворюється при вирощуваннівірусів у клітиннійкультурі.Гетерологічні 

сироватки мають ряд суттєвих недоліків, а саме: імунітет, створений ними, триває не більше 2 

тижнів, антитіла швидко зникають із циркуляції, достатньо виражені алергічні властивості, що 

потребує постанови шкіряної проби на чутливість до препарату перед його введенням в організм 

людини. Для цього пацієнту вводять розбавлену кінську сироватку (1:100) внутрішньошкірно в 

дозі 0,1 мл на внутрішній поверхні передплічча. Якщо діаметр утвореної папули не перебільшує 

0,9 см і відмічається лише обмежена гіперемія, то реакція вважається негативною і дозволяється 

подальше введення препарату. В цьомувипадкуімуннусироваткувводятьпідшкірно в дозі 0,1 мл, 

а при відсутностіреакції через 0,5-1 год всю решту. При позитивнійшкірянійпробірозмір папули 

досягає в діаметрі 1-3 см і спостерігається сильна гіперемія. При появіанафілактичноїреакції 

хворому вводятьадреналін, ефедрин, новокаїн, хлорид кальцію, глюкозу, гормональніпрепарати 

і серцевізасоби. 

 У теперешній час найбільш часто в Україні використовують наступні гетерологічні 

препарати:кінські сироватки проти ботулізму, гангрени, дифтерії, правця;кінські імуноглобуліни 

проти сказу, сибірки, кліщового та японського енцефалітів, лихоманки Ебола;бичачі сироватки 

для лікування лептоспірозу. 

Гомологічні сироваткові препарати отримують від людей-донорів(нормальний 

імуноглобулін), від людей, що перенесли захворювання, або від добровольців, проімунізованих 

завчасно певним антигеном. Гомологічніпрепарати не викликаютьсильнихпобічнихреакцій і 

створюютьімунітеттривалістю 4-5 тижнів. Недолікомгомологічнихпрепаратів є 

можливістьвірусноїконтамінації, крім того, 

препаратиплазмиможутьматидомішкигонадотропнихгормонів, груповихантигенівкрові, 

плацентарних і трансплантаційнихантигенів. 

Найбільшзастосовувані такігомологічніпрепарати, як: 

- препаратиплазми – протипротейна, антистафілококова, протисиньогнійноїпалички; 

- імунглобуліннормальний для внутрішньом’язового та внутрішньовенноговведення; 

- імуноглобулінипротиботулізму, правця, стафілококовоїінфекції, кліщовогоенцефаліту, 

гепатиту В, грипу. 

Нормальнийімуноглобулінлюдини–препарат 

найменшспецифічнийсередвсіхгомологічнихпрепаратів. 

Йогоготуютьізсумішізразківкровінеімунізованих людей-донорів, однаквінміститьантитіла до 

збудниківнайбільшрозповсюджених “банальних” інфекцій і можезабезпечитизахист хворого з 

гіпоглобулінемієюпротягоммісяця при введенніодноразовоїдози 100-400 мг IgG.  
Нещодавноствореніновігомологічніпрепарати “КІП” і “Цитотект”. КІП – 

комплекснийімуноглобуліновий препарат для перорального 

введення(Росія)міститьімунологічноактивніфракціїIgG, IgA, IgMпротиентеробактерій 

(сальмонел, шигел, ешеріхій та ін.). Цитотект – препарат імуноглобулінів з високим титром 

антитілпротицитомегаловіруса.  
В медичнійпрактиці у боротьбі з кишковими та іншимиумовно-

патогеннимибактеріямивикористовуютьтакожімуноглобуліни, отримані з молока. 

Целактоглобулінидвохвидів: 1) протиумовно-патогеннихбактерій і сальмонел; 2) проти протея і 

кишковоїпалички. 

Середсироватковихпрепаратів є і такі, якізастосовують для профілактики і 

лікуваннянеінфекційнихзахворювань: гетерологічніпрепарати 

(імуноглобулінантилімфоцитарний, сироваткипротиотрутизмій та каракуртів) та гомологічні 

(протиалергічнийімуноглобулін та гістосероглобулін).  
За призначеннямсироватковіпрепаратирозподіляють на лікувально–

профілактичнітадіагностичні. Першізастосовують для лікувальнихцілей зметою нейтралізації 

в організмізбудників хвороб та їхтоксинів, другі – для виявленняантигенів у сироваткаххворих з 

метою діагностуванняхвороби.  
Одними з найсучаснішихпрепаратівімуноглобулінів є препаратимоноклональнихантитіл, 

якіотримують на основігібридомноїтехнології, яка детально розглядається в одному з 



наступнихпідрозділівпосібника. Моноклональніантитілапредставленіімуноглобулінами одного 

ізотипу і маютьдужевисокуімуннуспецифічність. 

Технологіявиготовленнясироватковихпрепаратів. Виробництво сироваток, особливо 

гетерологічних, є складним процесом, що складається з різних видів операцій, виконуваних 

спеціалістами різних галузей– мікробіологами, вірусологами, імунологами, ветеринарами, 

лікарями, біохіміками та ін.. Технологіюотриманнягетерологічнихсироватокможнаумовно 

розбити на декількаетапів.  
І етап – підготовкатварин до імунізації. Для 

отриманнягетерологічнихсироватоквикористовуютьімунізаціютварин – коней, віслюків, мулів, 

кіз, овець. Частішевикористовують коней, як високопродуктивних і більшбезпечних в 

планіможливостівиникненняалергічнихреакцій. У племіннихгосподарствахвідбирають коней у 

віці 5-10 років, сухоїконституції, середньоїугодованості, вагою не менше 350 кг. Перед 

відправкою в ІВС їм вводиться 5-10 мл правцевого анатоксина для створення так званого грунд-

імунітету, щоважливе для запобіганнязахворюванняправцемпісляможливоготравмування при 

перевезенні, а також для підвищеннясенсибілізаціїімунноїсистеми. Коней привозять на 

підприємство (ІВС) і поміщають на 90 дніву карантин. Через 3 тижнітваринам повторно вводять 

10-20 мл правцевого анатоксину. Здійснюють контроль за станом здоров’я коня, регулярно 

вимірюють температуру, досліджуютьслизовіоболонки і шкірні покриви. Якщо у 

станіздоров’ятварини не знайденовідхилень, через 90 днів карантину приступають до імунізації.  
ІІ етап – підготовка антигенного матеріалу. Для 

отриманняантитоксичнихсироватокімунізацію коней проводять анатоксинами або токсинами, 

одержаними в тих же ІВСах на основікультуризбудника.  
При отриманніантивіруснихсироватоквикористовуютьвірусовміснийматеріал, 

одержанийвідзараженихтварин (кролів, морських свинок, мишей, щурів) або ж 

використовуютькультуральнурідину, одержану при вирощуваннівірусів в культурі тканин. Для 

посиленняімуногенності антигенного матеріалу, що вводиться, до 

анатоксинівабовірусовмісноїрідинидодаютьад’юванти (хлорид кальцію, тапіоку, ланолін, галун). 

Ціречовинисприяютьдепонуваннюантигенівутканинах.  
ІІІ етап – імунізація коней абоіншихдонорів. Починаютьуведенняантигенного 

матеріалузвичайно з 10-20 мл, потім через інтервали в 

декількаднівпроводятьподальшуімунізацію, доводячиоб’єм антигенного матеріалу до 200-300 

мл. Схема введенняантигенів та їхдозирозробляються самим 

досвідченимімунологомпідприємства з урахуванням виду збудника і рівнівйоговірулентності та 

токсичності.  
Перед уведенням антигенного матеріалутваринретельновичищають, миють, виголюють 

шерсть у містіін’єкції та 

здійснюютьпідшкірнеабовнутрішньовенневведенняантигенівіздотриманням правил асептики. 

Вже через добу у коня можепідвищитися температура до 39-40°С і триматися до 3-х діб. У 

місцівведенняутворюєтьсястерильнийабсцес, щосупроводжуєтьсянабряком і гіперемією. Якщо в 

абсцесіз’являєтьсягній і виявляютьсяпатогеннібактерії, кіньвибраковується і надалі для 

імунізації не використовується. В процесіподальшоївакцинаціїантигеннимматеріалом у крові 

коня росте титр антитіл (антитоксичнихабовіруснейтралізуючих). Як 

тількирівеньспецифічнихантитілзросте до оптимальнихзначень, здійснютькровопускання, а саме 

через 2-3 дніроблятьдекільказаборівкрові з розрахунку 1 л з 50 кг тіла. Всьогороблять 2-3 

кровопускання. Звичайно за 3 кровопускання у твариниможутьузятипонад 21 л крові. 

Звичайноконі добре переносятькровопускання. Білкиплазми у них 

відновлюютьсяпротягомдекількохднів, а еритроцитипротягом 10-20 днів. Післякровопускань 

коням надаютьвідпочинок.  
ІV етап – отриманнясироваток. Кров одразупіслякровопусканняпереносять у 

стерильнібутлі, щомістять 10% розчин цитрату натрію (для запобіганнязгортання). Післяцього 
на сепараторах або центрифугах роблятьвідділенняформенихелементівкрові. Одержана плазма 
змішується з розчином CaCl2. При енергійномуструшуванні в 
розчиніз'являютьсязгусткифібрину. Вони відділяютьсяцентрифугуванням, а 
сироваткаконсервується хлороформом (до 0,5%), фенолом (0,5%) абохінозолом (0, 025% - 
0,05%).  



ІV етап – очищеннясироваток. Оскільки у сироваткахміститьсябагатобаластнихбілків, 

розробленірізнісхемиїхочищення. Так, в Інститутіепідеміології та мікробіологіїім. 

Гамаліїбуврозроблений метод Діаферм III, заснований на використаннісірчанокислогоамонію 

(для фракціонуваннябілківсироватки ) і пепсину (для видаленнябаластнихбілків). Кінцевим 

продуктом очищення за допомогоюцього методу є псевдоглобуліни. Саме до 

псевдоглобулініввідносятьсяантитоксичні і віруснейтралізуючіантитіла. 

Більшістьімуноглобулінів представлена еуглобулінами ,якірозчиняються і проявляють свою 

активністьтільки у присутностіелектроліту (NaСl). Псевдоглобулінирозчиняються у 

воднихсередовищах та проявляютьактивність і без додаванняелектролітів. 

Питання для обговорення 

1. Якіімунобіологічніпрепаративідносять до сироваткових? 

2. З якою метою і в якихвипадкахпроводятьсеротерапію і серопрофілактику? 

3. На якігрупиподіляютьсироватковіпрепарати в залежностівідджерелвиділення?  

4. Чим відрізняютьсялікувально-профілактичні і діагностичнісироватки? 

5. Як отримуютьгетерологічні і гомологічнісироватковіпрепарати? 

6. Порівняйте поствакцинальний та постсироватковий види імунітету за ефективністю, 

напруженістю та довготривалістю. 

7. Перелічить та опишіть основні етапи технології виробництва сироваток. 

8. Які методи застосовують для очищення сироваток при отриманні препаратів 

гамаглобулінів та імуноглобулінів. 

9. Надайте характеристику моноклональнимантитілам і гібридомнійтехнології, яка 

використовується для їхотримання. 

10. В яких сферах імунології, біотехнології 

тамедицинивикористовуютьпрепаратимоноклональнихантитіл? 

Завдання для самостійної роботи  

1. Здійснити Інтернет-пошук новітніх наукових розробок у галузі отримання антитільних 

препаратів. 

2. Самостійно опрацювати питання щодо застосування моноклональних антитіл у 

діагностиці та лікуванні раку. 

 

Практичне заняття № 9 

СУЧАСНІІМУНОТРОПНІ ПРЕПАРАТИ 

Мета: закріпити теоретичний матеріал по темі, яка викладена в лекційних заняттях, надати 

класифікацію імунотропних препаратів таїх характеристику за складом та призначенням. 

Ключові питання 

1. Напрямки імунокорекції, класифікація імунотропних препаратів. 

2. Імунобіологічніпрепаратимікробного, тваринного та рослинногопоходження та 

їхзастосування. 

3. Синтетичні імунотропні препарати. 

4. Імунотропні препарати для лікування раку, СНІДу та коронавірусної інфекції. 

Форма проведення:семінар з елементами бесіди та дискусії. 

Теоретичні відомості 

Імунотропні препарати насьогодні представляють собою новий класфармакологічних 

засобів, що включає природні, синтетичні, біотехнологічні, гомеопатичні та інші препарати, 

здатні впливати на різні ланки імунної системи, а саме, змінювати силу, характер та 

спрямованість імунних реакцій, стимулювати або пригнічувати окремі ланки імунітету, 

блокувати чи відновлювати певні імунні механізми тощо.  
В останні роки, у зв’язку із встановленням наявності імунного підґрунтя при самих 

різноманітних патологіях, імунотропні препарати стали застосовувати не тільки при 



інфекційних та імунологічних хворобах, а й при запальних процесах; посттравматичних станах; 

судинних розладах (в тому числі, гіпертонічній хворобі, інфаркті міокарда, інсульті); 

захворюваннях нирок, печінки, легень, мозку, органів репродуктивної сфери, для профілактики і 

лікування безпліддя, раку, для попередження передчасного старіння тощо. Слід відмітити, що 

застосування імунотропних препаратів з метою подолання дизрегуляції метаболізму є значно 

більше безпечним, ніж використання препаратів, регулюючих нервову та ендокринну системи. 

Існує декілька класифікацій імунотропних препаратів – за хімічною природою (мінеральні, 

органічні, синтетичні, ліпополісахариди, пептидоглікани, рибосоми та ін ..); ..), за походженням 

(мікробні, тваринні, рослинні, синтетичні); за переважним характером впливу на ті чи інші 

ланки імунітету (препарати, що стимулюють реакції гуморального чи клітинного імунітету); за 

типом імунотерапії (імуностимулятори, імуносупресори, імуномодулятори, імуноадаптогени, 

препарати для замісної та адоптивної імунотерапії та ін.).  
Найбільш часто у клінічній практиці застосовується класифікація імунотропних 

препаратів, в основу якої покладено їх походження.  
І. Препаратимікробногопоходження 

 
• Вакцини з бактерій, вірусів, грибів та найпростіших (живі, ослаблені, рекомбінантнітощо); 

• Живібактерії (ослабленімікобактеріїтуберкульозу – БЦЖ для 

неспецифічноїімуностимуляції);  
• Лізати – продуктилізисумікроорганізмів (бронхомунал, IRS-19, поспат, імудон, 

бронховаксом, дирибіотин, риновак, респівакс, уростим); 

• Екстрактимікроорганізмів (біостим, піцибаніл, уроваксом); 

• Ліпополісахаридибактерій (пірогенал, продигіозан); 

• Полісахаридигрибів (зимозан, крестин, бестатин, лентинан); 

• Мікробніпрепарати з вмістомнуклеїнових кислот (рибомуніл, нуклеїнатнатрію); 

• Препарати на основіпептидогліканівбактерій (лікопід, бластен); 

• Пробіотики (колібактерин, біфікол, бактисубтил, лактобактерин, біфідобактерин, лінекс, 

біоспорин, симбітер);  
• Пребіотики – продуктимікробногометаболізму (хілак, хілак форте, дуфалак, нормазе, 

портала, рузам). 

ІІ. Препаратитваринногопоходження: 
 
• Препарати тимуса (тималін, тактивін, тимостимулін, тимоптин, тимоптидин, вілозен, 

тактиливін); 

• Препарати з кістковогомозку (мієлопід); 

• Препаратиселезінки (спленін); 

• Препарати з епіфіза та епіталамуса (відповідноепіфамін та епіталамін); 

• Препаратиінтерферонів – природні (з донорськоїкрові) аборекомбінантні (реаферон, 

інфлаген, нітрон, лаферон, лаферобіон, велферон, бетаферон);  
• Препаратиіншихцитокінів (інтерлейкіни, фактори некрозу пухлин, ростовіфактори: 

лейкінферон, суперлімф, ронколейкін, беталейкін, лейкомакс, граноцит, філграстим);  
• Кров, препаратикрові; 

• Імуннісироватки (лікувально-профілактичні – антивірусні, антибактеріальні, антитоксичні: 

антидифтерійна, протиправцева, протиботулінічна та ін..); 

• Препаратиімуноглобулінів (гамаглобуліни – протигрипозний, протикоровий, антирабічний, 

анти стафілококовий; імуноглобулінилюдські – антихламідійний, протиToxoplasmagondii? 

антицитомегаловірусний (цитобіотек), противірусів герпесу І та ІІ типів, 

противірусуЕпштейна-Барр та інші);  
• Препаратимоноклональнихантитіл (анаферон, резоклон, герцептин, ритуксимаб, 

трастузумаб, муромонаб, ремікейд). 

ІІІ. Препаратирослинногопоходження:  
• Імуноадаптогени-біостимулятори (спиртовінастоянкиелеутерокока, женьшеня, лимоннику 

китайського, араліїманьчжурської, родіолирожевої – золотого кореня, заманихи високої, 

левзеїсофлоровидної, каланхое, софорияпонської, ехінацеїпурпурової, імунал – 

сікехінацеї);  
• Біофлаваноїди (протефлазид, імунофлазид, манакс та ін..); 



• Алерговакцини (алергоїди з пилка амброзіїполинолистної, їжізбірної, овсяницілугової, 

тимофіївкилугової, полинагіркого та ін..)  
• Препарати з екстрактамишапковихгрибів (мікотон, шилентин). 

ІV. Синтетичні та напівсинтетичніпрепарати:  
• Аналоги гормонів і поліпептидів тимусу (тимоген, бестим, імунофан); 

• Індукториінтерферонів (аміксин, циклоферон, неовір, полудан, кагоцел); 

• Іншісинтетичніпрепаратикомплексноїдії – діуцифон, левамізол (декарис), поліоксидоній, 

гропринозин, ізопринозин, копаксон, галавіт, глутоксим, імуномакс та ін.;  
• Алергоїди, сорбовані на L-тироксині, тирозині та аскорбаті. 

V. Комплексніпрепарати, щомістятькомпонентирізногопоходження та 

справляютьнеспецифічнуімуномодулюючудію:  
• Ферментніпрепарати з вмістомензимівтваринного та рослинногопоходження (вобензим, 

вобемугос, флогензим та інші);  
• Вітамінні та антиоксидантнікомплекси; 
• Гомеопатичніпрепарати (тонзилотрен, антигрипін, грип-гран, ангінхель, убіхінон-

композитум, коензим-композитум, енгістол, інші). 

VІ. Препаратирізногопоходження з імуносупресивноюдією:  
• Кортикостероїди (бекламетазон, дексаметазон, бетаметазон, дипросон, дипролен, 

целестин, преднізолон ацетат, гідрокортизон); 

• Антиметаболіти (меркаптопурин, метотрексат, абітрексат, азатіоприн, плаквеніл, селлсепт, 

мезорибин, бреквінарнатрію, лефлюномід);  
• алкилюючіречовини (циклофосфамід, ейфосфамід, хлорамбуцил, сарколізин); 

• Антибіотики (актиноміцин D, мітоміцин С, циклоспорин-А, сандимуннеорал, консупрен, 

рапаміцин, дезоксипергуалін, імунодепресант FK-506);  
• Сульфаниламідніпрепарати (сульфасалазин, салазоперидазин); 

• Біологічніімуносупресивніпрепарати (антилімфоцитарнасироватка, симулект, тимоглобін, 

лімфоглобін, пресімун, АЛГ-Мінесота, АТГ-Стенфорд, АТГ-Фрезеніус. 

• Іонізуючевипромінювання (опромінюваннятіла, крові, лімфи, лімфоїднихорганів – 

селезінки, тимусу, кістковогомозку). 

Поряд з наведеноювищекласифікацієюімунотропнихпрепаратів (за походженням) в 

науковій та медичнійлітературідуже часто застосовуютькласифікаціюімунотропнихпрепаратів 

за призначенням, тобто за типом здійснюваноїімунотерапії. Згідно з 

цимімунотропнізасобипідрозділяють на три основнігрупи: імуностимулятори, імуномодулятори, 

імуносупресори.  
Імуностимулятори–препарати,щовідновлюютьімунітет при первинних 

івториннихімунодефіцитах, при інфекційних та неопластичнихпроцесах. До них 

відносятьсявакцини, цитокіни, нормальні та імунніімуноглобуліни.  
Імуномодуляторинормалізуютьімуннувідповідь,підвищуючиїї дозахисногорівня і 

знижуючи до безпечного, при якому не виникаєпорушень в роботіорганів і тканин. У 

цюгрупувходятьцитокіни, антагоністирецепторівзапальнихклітин, препарати для 

гіпосенсибілізації (алерговакцини та алергоїди).  
Імуносупресорипригнічуютьпідвищеніреакціїорганізму як запального,так іімунного 

характеру. До них відносятьсястероїдні та нестероїдніпротизапальніпрепарати, 

блокаториклітиннихрецепторів, імуносупресивніімуноглобуліни, цитотоксичні та 

цитостатичніпрепарати. Останні є інгібіторамипроліфераціїзлоякіснихклітин, 

інгібіторамиаутоімунних та трансплантаційнихреакцій.  
З формуванням таких напрямківімунотерапії, як імуноадаптація, імунореабілітація, 

заміснаімунотерапія, адоптивнаімунотерапіяз’явилися і відповіднігрупиімунотропнихзасобів – 

імуноадаптогени, препарати для імунореабілітації, замісної та адоптивноїімунотерапії. Як 

імуноадаптогени і засоби для імунореабілітації в 

медичнійпрактицінайчастішезастосовуютьвітаміни, мікроелементи та 

біостимуляторизагальноїдії (настоянкиехінацеї, женьшеню, елеутерококу та ін.). Для 

замісноїтерапіївикористовуютьсяпрепаратиімуноглобулінів, для адоптивного переносу – 

лімфоцити донора абовласнілімфоцити, активованіinvitro у присутностімітогенів. 



Питання для обговорення: 

1. Назвіть напрямки імунокорекції та надайте їх коротку характеристику. 

2. Що розуміють під поняттям «імунотропні препарати»? Чи є це поняття повним 

синонімом ІБП (імунобіологічних препаратів)? 

3. В яких випадках найбільш часто застосовують препарати імуностимуляторів, 

імуномодуляторів та імуносупресорів? 

4. Що розуміють під імунореабілітацією та імуноадаптацією? 

5. В чому сенс адоптивної імунотерапії і для чого вона призначається? 

6. На які групи розподіляють імунотропні препарати за походженням? 

7. Які імунотропні препарати виготовляють на основі мікроорганізмів? Які з них найбільш 

застосовувані у наш час? 

8. Перелічить імунотропні препарати тваринного походження?  

9. Які препарати виготовляють з крові людей-донорів і тварин? 

10. Які рослинні імунотропні препарати найбільш поширені в сучасній медичній практиці? 

11. З якою метою застосовують препарати кортикостероїдів? Наскільки вони безпечні? 

12. Чому під час імунотерапії слід проводити імунологічний моніторинг? 

13. З якими факторами можуть бути пов’язані негативні впливи імуностимуляції при 

проведенні імунотерапії? 

14. Які рекомбінантні препарати цитокінів широко застосовують в сучасній медичні 

практиці? 

15. Вакцини, цитокіни та інші імунотропні препарати в комплексній терапії раку.  

Завдання для самостійної роботи 

Ділова гра 

Уявіть собі, що ви учасник дискусії на тему «Чи треба застосовувати імунотропні 

препарати «здоровим» жителям сучасних мегаполісів?». Учасники будуть розбиті на дві групи: 

1-а група – ті, хто «За використання» і 2-а група – ті, хто «Проти». Визначтесь, до якої групи 

будете належати Ви, і розробіть питання для опонентів і аргументи для доказу правильності 

вашої позиції. Аргументи мають бути не декларативними, а базуватись на наукових відомостях 

та ваших знаннях, отриманих в результаті навчання за дисципліною «Технологія виробництва 

ІБП». 



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 Мета самостійної роботи: сформувати у студентів навички і вміння самостійної наукової і 

інформаційно-аналітичної роботи. 

 В результаті виконання самостійної роботи студенти повинні навчитись – самостійно 

виявляти перспективні направлення наукових досліджень, обґрунтувати актуальність, теоретичне і 

практичне значення проблеми, формувати гіпотези, проводити емпіричні дослідження, 

аналізувати і інтерпретувати отримані результати. Самостійна робота по даній дисципліні 

виконується з метою закріплення і отримання знань, які отримуються при вивченні теоретичного 

матеріалу і виконанні практичних робіт. 

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СКЛАД САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

 Самостійна робота здійснюється методом індивідуального вивчення кожним студентом 

певних розділів робочої програми, навчальної програми з використанням рекомендованої 

літератури та консультаціями викладача. 

САМОСТІЙНА РОБОТА ВИКОНУЄТЬСЯ ЗА ТАКИМИ РОЗДІЛАМИ: 

Розділ 1. Вивчення певних теоретичних питань, які відповідають темам лекцій, але не 

входять до них: 

1. Діяльність санітарно-епідеміологічної служби в Україні з питань імунопрофілактики та 

імунотерапії. 

2. Аналіз реального стану імунопрофілактики в Україні та у світі.Програми імунізації, 

прийняті ВООЗ в останні 20 років. 

3. Вакцини для імунопрофілактики коронавірусної інфекції. Аналіз сучасної наукової 

літератури стосовно патогенезу хвороби, постковідного синдрому, ефективності вакцинації 

та її наслідків. 

4.  Розробка сучасних вакцин для імунопрофілактики «нових» інфекційних хвороб, що 

з’явились в останні 30-40 років: ВІЛ-інфекція, пріонні хвороби, вірусні гепатити, 

лихоманки Денге, Ебола, Марбурга, інфекційний мононуклеоз, хвороба Лайма, Ханта-

вірусна та коронавірусна інфекції та ін. 

5. Сучасні підходи та методи створення препаратів антитіл: сироваток, імуно- та 

гамаглобулінів, моноклональних та штучних антитіл, антитіл до рецепторів клітин, 

антиідіотипових антитіл тощо. 

6. Стовбурові клітини, як імунобіологічні препарати. Їх застосування в подоланні 

імунодефіцитів, імунного старіння, в імунотерапії злоякісних новоутворень та спадкових 

хвороб. 

7. Застосування імунобіологічних препаратів цитокінів та імуномодуляторів в імунотерапії 

раку. Інноваційні розробки. 



8. Біозахист та біобезпека в галузі імунотерапії та імунопрофілактики. Аналіз наукової та 

науково-популярної літератури щодо забороненої у світі розробки біологічної зброї. 

9. Новітні технології очищення та стандартизації вакцин та інших імунобіологічних 

препаратів. 

10. Рекомбінантні ІБП, отримані за допомогою методів генної інженерії: векторні та 

субодиничні вакцини, інтерферони (альфа-, бета- гама), інтерлейкіни (ІЛ-1,2,6,10), фактор 

некрозу пухлин, фактори росту. 

11. Розробки нетрадиційних імунобіологічних препаратів: вакцини проти раку, вагітності та ін. 

12. Методи дослідження ефективності вакцин та потенційних побічних ефектів. Методологія 

масових випробувань вакцин. 

13. Мікробні ІБП з імуномодулюючою дією: пробіотики, пребіотики, лізати бактерій, 

препарати на основі фрагментів пептидоглікану тощо. 

14. Сучасні імунобіологічні препарати для відновлення, стимуляції та корекції імунітету. 

15. Рекомбінантні вакцини. Позитивні та негативні аспекти їх застосування. 

16. Етичні проблеми імунотерапії та імунопрофілактики 

Розділ 2. Виконання завдань, які виносяться на практичні заняття, згідно з методичними 

вказівками (Практичні заняття №1 - № 9). 

Розділ 3. Написання аналітичного огляду з презентацією в Powerpointза одною з тем, 

представленихв Розділі 1. 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Белоцький С.М. Імунотропні препарати / С.М.Белоцький,М.Я.Співак. – Киев: 

Фітосоціоцентр, 2008. – 215 с. 

2. Галицька С.Н. Особливості діїтимосоміна, обумовленійоголіпосомною структурою / ІІ 

національний конгрес з імунології, алергології та імунореабілітації “Сучасні досягнення 

клінічної імунології й алергології”. Імунологія та алергологія. К., 2007. – № 3. – C. 98. 

3. Гордон Ада. Вакцинитавакцинація / Під ред. Яна Маккая и Фреда Розена. 

Оглядовастаття//Міжнародний медичний журнал, 2002. – №1. 

4. Дранник Г.Н. Клінічна імунологія та алергологія. Посібник для студентів, лікарів-інтернів, 

імунологів, алергологів, медиків лікувальногопрофилювсіх спеціальностей. – 3-євидання 

(доповнене). – К.: Поліграф плюс, 2006, – 481 с. 

5. Дранник Г.Н.Клінічна імунологія та алергологія.– Одеса. Астро-Принт, 1999. – 604 с. 

6. Дранник Г.Н., Гриневич Ю.А., Дизик Г.М. Імунотропні препарати. – К.: Здоровיя, 2003. 

7. Календар профілактичних щеплень в Україні. Наказ МОЗ України № 595 від 16.09.2011 

8. Кеннет Р.Г. Моноклональніантитіла / Р.Г.Кеннет,Т.Дж.Мак-Керн,К.Б. Бехтол. –М.: 

Медицина, 1983. –416 с. 

9. Мавров Г.І. Запобіганнявторинноїімуносупресії при лікуванніінфекцій, 

щопередаютьсястатевим шляхом / Г.І.Мавров,А.Є.Ярошенко / ІІ національнийконгрес з 



імунології, алергології та імунореабілітації “Сучаснідосягненняклінічноїімунології й 

алергології”// Ж. Імунологія та алергологія”, К., 2007, – № 3, – с. 107. 

10. Мнушко З.Н. Исследования рынка профилактических иммунобиологических препаратов в 

Украине / З.Н.Мнушко,І.В.Софронова // «Провизор», 2011. – № 2, – С. 2-4. 

11. Наказ МОЗ Українивід 16.09.2011 № 595 «Про порядок 

проведенняпрофілактичнихщеплень в Україні та контроль якості й 

обігумедичнихімунобіологічнихпрепаратів».– 20 с. 

12. Нікольський І.С. Індукторно-цитокіновий механізм діїімуномодуляторів. / ІІ 

національнийконгрес з імунології, алергології та імунореабілітації 

“Сучаснідосягненняклінічноїімунології й алергології”// Ж. Імунологія та алергологія”, К., 

2007, – № 3, – с. 97. 

13. Позур В.К. Імуногенетика. – К.: Вища школа, 2001. – 300 с. 

14. Попов М.М., Савченко В.М., Моджекву Ч.Ч., Курінна О.Г. Види и засоби імунотерапії. – 

Харков. “Гриф”, 2002. – 96 с. 

15. Практикум по GMP. Валідація аналітичнихметодик: теорія і практика. Часть 1. / П. 

Носирєв, М. Носирєва, Т. Расказова, Н. Корнєєва // Ремедиум. - 2003. - №10. - С. 69-71. 

16. Протченко П.З. Загальна мікробіологія, вірусологія та імунологія / П.З Протченко. Одеса: 

Одеський мед університет. – 2002. – 300 с. 

17. РябоконьО. В. Епідемічний процес. Імунопрофілактика. Внутрішньолікарняні інфекції: 

навчальний посібник для студентів 4 курсу медичних факультетів спеціальності 

«Стоматологія» / уклад. О. В. Рябоконь, Н. С. Ушеніна, Т. Є. Оніщенко. – Запоріжжя : 

[ЗДМУ], 2019. – 70 с. 

18. Смирнов В.В. Імунобіологічні препарати / В.В.Смирнов,О.П.Сельникова,В.Д. Думанський, 

Г.В. Мойсеєва, О.Й. Гриневич –К.: Моріон, 2001.–192 с. 

19. Соколова І.Є. Основи імунології / І.Є.Соколова,А.І.Вінніков,Т.М.Полішко. - 

Дніпропетровськ: Видавництво ДНУ, 2007. – 560 с. 

20. Соколова І.Є. Виробництво і застосування імунобіологічних препаратів. Дніпропетровськ,- 

2014.-172 с.  

21. Федосеєва В.М. Керівництво з алергологіїта клінічноїімунології / В.Н. Федосеєва, Г.В. 

Порядин, Л.В. Ковальчук, А.Н. Чередеєв, Л.В. Лусс, Э.Л. Гофман, Н.І. Скороход. – Львів, 

1997. – 386 с. 

22. Хансон К.П. Біотерапия злоякісних новоутворень / 

К.П.Хансон,В.М.Моісеєнко//Проблемиклінічної медицини,2005.–№ 3,– C. 10-15. 

23. Холодна Л.С. Імунологія. Підручник для студентів біологічних спеціальностей. Київ: Вища 

школа. – 2007. – 272 с. 

24. Юров Г.К. Конструюваннята використання ДНК-вакцин / Г.К.Юров,Б.С.  Народицький, 

К.П. Юров //Ветеринарія,1998. –№12.–С. 25-27. 

 

 

2. Інформаційні ресурси: 

1. Internet мережа: www.ncbi.nlm.nih.gov, www.highwire.edu 

2. Репозиторій ДНУ: http://repository.dnu.dp.ua:1100 

______________________________________________________________________ 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.highwire.edu/
http://repository.dnu.dp.ua:1100/


 

 

 

 


