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ЗАНЯТТЯ 3

СТВОРЕННЯ ВАКЦИН
Микита Каліберда

Мета

Після завершення заняття слухачі / слухачки

 розумітимуть принципи створення вакцин;

 знатимуть особливості випробувань вакцинних препаратів;

 усвідомлюватимуть особливості оцінювання ефективності вакцин;

 умітимуть використовувати отриману інформацію про вакцини на заняттях;

 упроваджуватимуть відповідні освітні елементи через роботу з медіаповідомленнями.

1. РОЗРОБЛЕННЯ ВАКЦИНИ

Новостворені вакцинні препарати мають відповідати кільком основним вимогам: бути 
безпечними, імуногенними й ефективними. При цьому прийнятне співвідношення безпеч-
ності й ефективності варіювало протягом історії людства: спочатку будь-яке втручання, 
що зменшувало смертність, було прийнятним, а сьогодні суспільство очікує максимально 
ефективних вакцин без значних ризиків для здоров’я. Річ у тім, що на відміну від ліків, які 
отримують люди з проблемами зі здоров’ям, вакцинні препарати призначені для здорових 
людей і часто дітей з метою профілактики. А тому й вимоги до них вищі: ніхто не хоче без 
безпосередньої загрози для життя і здоров’я (бо наявна лише ймовірна загроза!) зазнавати 
медичного втручання, що може негативно вплинути на здоров’я. Тому й ризиків для здоров’я 
від вакцин має бути набагато менше, ніж від ліків.

Створення вакцини, як і лікарських препаратів, проходить такі етапи.

I. Дослідження та розроблення препарату.

II. Доклінічні (неклінічні) випробування.

III. Клінічні випробування.

IV. Ліцензування препарату.

V. Використання і постліцензійний моніторинг.

Розроблення складу вакцини починається з дослідження інфекційного агента та його 
антигенів. Надалі відбувається вибір типу вакцинного антигена, що планується використати 
(докладніше про нього йшлося в занятті № 2), і проводяться випробування різних типів та 
антигенів на тваринних моделях. На цих моделях визначають, якою мірою різні антигени 
імуногенні. Один із найуживаніших маркерів імуногенності — рівень нейтралізувальних 
антитіл, тобто антитіл, що зв’язуються з поверхневими антигенами збудника так, що не 
дають йому проникати у клітини чи діяти на них. Зрештою зупиняються на одному чи кількох 
найперспективніших антигенах, які й використовують у подальших випробуваннях.
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Крім того, на цьому етапі добирають приблизні концентрації інших складників вакцини, як-от 
ад’ювантів, стабілізаторів та консервантів, а також їх вид. Зрештою на етап випробувань 
потрапляють уже більш-менш готові препарати. Хоча й в подальшому кількість тих чи тих 
компонентів у вакцині може бути предметом лабораторного дослідження під час доклінічних 
випробувань. Наприклад, часто перевіряють різні за концентрацією антигена та ад’юванта 
препарати, щоб вибрати мінімальні ефективні концентрації останніх. Мінімальні концентрації 
вигідні як економічно, так і з огляду на зменшення імовірності побічних реакцій.

Цікаво, що вже на цьому етапі окрема група спеціалістів та спеціалісток розробляє плани 
з організації технологічного виробництва вакцинного препарату та можливостей його 
масштабування. Схема виробництва має бути максимально простою, щоб зменшити кількість 
перевірок якості та здешевити кінцевий продукт.

2. ВИПРОБУВАННЯ ВАКЦИН

Процес випробування вакцин покликаний дослідити їх безпечність та ефективність. На стадії 
доклінічних випробувань це проводиться на культурах клітин та тваринних моделях, тоді як 
на стадії клінічних випробувань — на людях-добровольцях.

Класична схема доклінічних досліджень — перевірка препарату на двох модельних тва-
ринах: гризунах (мишах або щурах) та приматах (макаках або шимпанзе). Перевіряють 
як однодозове, так і багатодозове введення зазвичай зі зростним умістом антигена та 
ад’юванта. Це дозволяє визначити як максимальну та мінімальну імуногенну дозу, так і 
оцінити залежність ефективності та сили побічних реакцій від дози та складу. Останнім 
часом випробуванню на тваринах може передувати перевірка вакцини на культурах клітин. 
Це дешевше та простіше, ніж робота з модельними тваринами, однак не дає повноцінних 
даних. Тому перевірка на тваринах — обов’язковий етап. Також, якщо вакцину планується 
використовувати для щеплення вагітних, то вплив на розвиток плоду, здоров’я матері й 
нащадків має бути обов’язково перевірений на доклінічній стадії випробувань.

1) Розгляньте ілюстрацію [1]. Чому її об’єктом обрано щурів? На які людські переконання 
щодо вакцинації вона покликана впливати? З якою метою її створено? Чому редактор 
жартівливої фейсбучної сторінки її поширив?
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2) За фрагментом новини про пресконференцію поясність, як проводилися доклінічні 
випробування потенційної української вакцини [2].

Під час пресконференції, присвяченої майбутньому препарату, Фаворов пояснив, що йдеться про 
рекомбінантну вакцину: вчені, каже він, в лабораторних умовах розробили білок, який дозволяє 
отримати антитіла, що нейтралізують вірус.

Наразі проводилися виключно доклінічні дослідження розробки — її тестували на мишах, щурах, 
кроликах.

«Нам вдалося показати, що моноклональні антитіла мишей, яких ми імунізували нашим білком, 
не давали вірусу руйнувати культуру клітин. Тобто вони, це вже науково доведено, захищають 
клітини від дії вірусу», — каже Фаворов.

Зробіть висновок про зрозумілість пересічному громадянинові поданої в новині інформації. 
Попросіть учнів й учениць доповнити фрагмент необхідними поясненнями.

Перехід до клінічних випробувань відбувається лише з дозволу контрольної організації. 
А що будь-які дослідження на людях можуть бути небезпечними, то від виробників вакцини 
вимагають переконливих доказів безпечності препарату, отриманих на етапі доклінічного 
випробування. Крім того, клінічне випробування має бути ретельно сплановано щодо кілько-
стей добровольців та доброволець у нього залучених, часових інтервалів, схем оцінювання 
ефективності та принципів характеристики побічних ефектів. Лише виробник, який надав 
точний і докладний план клінічного випробування, у цивілізованих і некорумпованих країнах 
може отримати дозвіл на їх проведення.

Клінічне дослідження відбувається на людях та розділене на три етапи. Перший (І) етап клі-
нічних випробувань проводиться на невеликій групі здорових добровольців з кількох десятків 
осіб. Основна мета — перевірка безпечності. Тут оцінюють побічні дії вакцини, уведеної за 
різними схемами, метаболізм її компонентів в організмі, вплив на загальний рівень здоров’я. 
Виробники також намагаються оцінити й ефективність, однак це не основна мета І етапу. 
Зазвичай мірило ефективності — параметри імунної відповіді на вакцину (рівень цитокінів, 
антитіл, Т-клітин, активізація вродженої ланки тощо). Хоча це побічний критерій оцінки 
ефективності, однак іншого аналізу тут не проводять. Якщо препарат планується вводити 
не людям середнього віку, а дітям чи людям похилого віку, то на першому етапі безпечність 
для добровольців цього цільового віку оцінюється лише після перевірки безпечності на 
здорових дорослих особах.

А от другий (ІІ) етап клінічних випробувань спрямований саме на оцінення ефективності. 
Для цього вакцинують групу осіб з кількох сотень людей. Зазвичай ці люди різноманітніші за 
віком, ніж ті, що брали участь у І етапі. Це дозволяє оцінити ефективність вакцини для різних 
вікових груп. Тут використовують уже обмежене різноманіття складів вакцини чи взагалі 
єдиний склад, що показав себе найкраще на першому етапі та в доклінічних випробуваннях. 
Також на цьому етапі збирають дані й про побічні ефекти дії вакцини. Часто І та ІІ етапи 
поєднують, щоб пришвидшити клінічні випробування.

Третій (ІІІ) етап — найскладніший та найдорожчий для виробників, бо треба організувати 
та провести рандомізоване двічі сліпе плацебоконтрольоване дослідження. У такому 
дослідженні використовують два препарати — один, що містить антиген, та другий, що 
його не містить. Останній має назву «плацебо». Часто препарат порівняння — інша, добре 
досліджена, вакцина. Використовуючи плацебо, визначають абсолютну ефективність вакцини 
щодо запобігання хворобі, а порівнюючи з іншою вакциною — відносну — на скільки новий 
препарат кращий за попередній. Необхідність використання плацебо зумовлена вірою людей 
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в ефективність чи неефективність препарату. Через неї вони частіше чи рідше помічають 
побічні ефекти, перебільшують чи применшують їх ступінь, та ступінь прояву хвороби, якщо 
вони заражаються. Коли люди не знають, що вони отримали, вакцину чи плацебо, їм немає 
до чого «прив’язувати» свої сподівання і вони рівною мірою спотворюють власні відчуття 
в обидва боки. А рівномірне викривлення легко відкидається застосуванням методів мате-
матичної статистики.

Усіх піддослідних розділяють на дві групи, часто рівні кількісно, інколи кратно співвідне-
сені (наприклад, 2 до 1, 3 до 1). Перша група — досліджувана. Цих осіб вакцинують новим 
препаратом. Друга — контрольна чи порівняльна, яку «щеплюють» плацебо або старим 
препаратом. Більший склад досліджуваної групи дозволяє виявити більшу кількість побічних 
реакцій та точніше оцінити їх появу. Однак нерівний розподіл на групи впливає на точність 
оцінки ефективності. Рандомізація в дослідженні означає, що піддослідні потрапляють до 
груп випадково, рандомно1. Це дозволяє прибрати ефект бажаного вибору, який спостері-
гався у випробуваннях до введення рандомізації. Колись дослідники, що розподіляли осіб 
за групами свідомо й ні, у досліджувану групу обирали міцніших і здоровіших людей, ніж 
у контрольну. Через це результат спотворювався в бік зростання ефективності (у чому 
розробники були зацікавлені): міцніші за інших рівних умов одужували частіше, ніж слабші. 
Завдяки рандомізаціїї цього ефекту вдалося позбутися.

Засліплення відбувається як стосовно всього медичного персоналу, що працюватиме з 
добровольцями, так і щодо самих піддослідних. Воно полягає в приховуванні інформації хто 
в яку групу входить та який препарат отримав — досліджуваний чи порожній / попередній. 
Засліплення дозволяє уникнути упередження з боку лікарів та лікарок, які зацікавлені рідше 
чи частіше (залежно від їх інтересу в результатах) діагностувати хворобу чи помічати побічні 
ефекти в одній з груп, а добровольцям частіше чи рідше «помічати» в себе хворобу.

Гарна практика, яка часто використовується та рекомендується, — рандомізація, подвійне 
засліплення та використання плацебо і на І та ІІ етапах клінічних випробувань. Це дає 
точнішу інформацію про роботу вакцини й дозволяє уникнути згаданих вище викривлень 
результатів.

Прочитайте фрагмент статті про плани випробування оральної вакцини [3].

Ізраїль стане першою країною, де відбудуться випробування вже розробленої оральної вакцини від 
коронавірусу COVID-19, повідомляє видання «The Jerusalem Post» із посиланням на фармацевтичну 
компанію «Oramed Pharmaceuticals».

«Ідея полягає в тому, що ми хочемо продемонструвати доказ концепції — що вона (вакцина — 
ІФ) працює для людей», — заявив виданню голова «Oramed» Надав Кідрон. […]

Згідно з планами компанії, у випробуваннях візьмуть участь 24 людини, які не були щеплені жодною 
іншою вакциною від коронавірусу. Половина учасників отримає одну капсулу оральної вакцини, інша 
половина — дві дози препарату. Зазначається, що випробування відбудуться без групи плацебо. 
Передбачається, що вони триватимуть шість тижнів.

Голова компанії заявив, що в разі успішного проведення цих випробувань, він планує насамперед 
домагатися дозволу на екстрене застосування оральної вакцини...

Запропонуйте учнівству визначити таке.

 Про який етап клінічних випробувань іде мова? (І, судячи з кількості добровольців)

1 Від англ. random — випадково.
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 Яка мета цього етапу відповідно до статті та відповідно до принципів дослідження 
вакцинних препаратів? (перевірка імуногенності на людях, а мала б бути здебільшого 
перевірка безпечності)

 Що будуть вводити контрольній групі? (невідомий препарат, очевидно, цю ж оральну 
вакцину, але двома дозами)

 Про що свідчитимуть результати? (коли краще вакцина працює — в одно- чи дводоз-
ному режимі введення та, імовірно, чи вона безпечна)

 Які наслідки відмови від контрольної групи? (неможливо достовірно стверджувати, 
що вакцина взагалі працює)

 Чи можна отримати дозвіл на використання після цих випробувань (ні, бо потрібно 
провести ІІ та ІІІ етапи клінічних випробувань)

У ІІІ етапі клінічних випробувань вакцин беруть участь кілька тисяч осіб. А що складно 
вакцинувати таку кількість людей в одному місці, а потім ще й контролювати їхній стан 
здоров’я, то до ІІІ етапу клінічних випробувань залучають кілька медичних центрів. Завдяки 
такому великому охопленню вдається точно оцінити клінічну ефективність вакцини, а також 
зафіксувати рідкісні побічні ефекти, які не були виявлені раніше або ймовірність яких через 
рідкісність неможливо було оцінити на попередніх етапах.

Через те що формування імунітету потребує часу, а оцінення ефективності проводиться 
завдяки порівнянню рівня захворюваності у вакцинованій групі та подібній за складом 
групі невакцинованих осіб (докладніше про визначення ефективності йтиметься далі), то 
кожний етап, на якому оцінюють ефективність, триває достатньо довго. Добровольці повинні 
сформувати імунітет, а потім заразитися чи ні протягом деякого часу. А що зазвичай вакцини 
розробляють від хвороб, що не мають ефективного лікування, то навмисно заражати хво-
робою небезпечно і цього не можна робити. Тож потрібно чекати, щоб вакциновані особи 
мали достатню можливість заразитися і продемонструвати захисну дію вакцини.

Надалі документи про результати проведених клінічних випробувань оцінює контрольна 
організація. Вона може вимагати провести додаткові дослідження, надати тимчасову ліцензію 
чи дозволити вільну реалізацію вакцини. При цьому характеристика групи піддослідних 
стане основою для визначення тих, кому призначена вакцина. А це означає, наприклад, 
що якщо у випробуванні не брали участь діти, то вакцину не можна й використовувати для 
них. Внесення цієї вікової групи в інструкцію препарату потребує додаткового клінічного 
випробування.

Після отримання ліцензії і початку застосування вакцин як виробник, так і контрольний орган 
накопичують дані про побічні ефекти, спричинені введенням вакцини, та аналізують негативні 
випадки, що можуть бути її наслідком. Для цього існують спеціальні системи фармакологічного 
нагляду. В Україні така система є в Державного експертного центру МОЗ України (https://
www.dec.gov.ua). У США ці дані збирають у системі VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting 
System; https://vaers.hhs.gov/)2, у Європі — EudraVigilance (https://www.adrreports.eu).

Посилання на дані з цих систем — дуже популярний аргумент антивакцинаторів. Річ у тім, 
що дані системи реєструють усі (!) підозрілі випадки побічних ефектів, що стаються після 

2 Цікавий приклад маніпулювання цією системою є в статті [4]. «Наприклад, кілька місяців тому в системі з’яви-
лося повідомлення про смерть дворічної дитини після щеплення «Pfizer» у лютому. Це неправда. Бо дворічна 
дитина що тоді, що тепер не могла дістати щеплення — дітей у такому віці не вакцинують від коронавірусу. Лише 
в березні 2021 року компанія «Pfizer» уперше щепила дітей до 12 років у ході дослідження».

https://www.dec.gov.ua
https://www.dec.gov.ua
https://vaers.hhs.gov/
https://www.adrreports.eu
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введення вакцини. Тобто будь-яка негативна подія, що спостерігається після щеплення, має 
шанс потрапити в дані бази незалежно від того, пов’язана вона з вакцинацією чи ні. Наприклад, 
інсульт чи інфаркт у людей похилого віку імовірніший, ніж у молодих. При цьому кількість 
його випадків на тисячу осіб як серед тих, хто вакцину отримав, так і серед невакцинованих 
найчастіше однакова. Це свідчить про те, впливу вакцинації на цей параметр нема. Тобто 
використання цих даних для точного оцінення частоти побічних ефектів — це знайома із 
заняття № 2 ситуація «кореляція не значить причиновість». Тому на сайтах відповідних 
систем фармконтролю грубими літерами написано, що наявність повідомлення в системі 
не свідчить про зв’язок між вакцинацією та несприятливою подією. Однак антивакцинатори 
та масмедіа полюбляють про це мовчати й видавати кореляцію за доведену причиновість.

1) Гарний приклад вправи, пов’язаної з такою маніпуляцією є в матеріалах до відеокурсу 
«Освітні практики в часи інфодемії» (c. 10 у [5]).

2) Можна обговорити новину, виділену як важливу в переліку новин на порталі УНІАН [6], що 
має назву «Киянка померла від коронавірусу після щеплення першою дозою Moderna».

Обговоріть:

 Чому новина виділена як важлива? (медіаагентство застосовує клікбейт: щодня в Україні 
помирають люди, а тут смерть збіглася з вакцинацією, тому можна запідозрити, що 
вакцина винна)

 На чому акцентує увагу автор медіаповідомлення? (на зв’язку між вакцинацією і смертю)

 Залякує чи заспокоює ця новина?

 Як варто було б побудувати повідомлення, щоб заспокоїти читачів і не грати на 
суспільному страху, а, навпаки, боротися з ним?

Ознайомте учнівство з тим, як закінчилася ця історія — зв’язку між вакцинацією і смертю 
немає, жінка під час щеплення вже була інфікована ковідом [7].

Більшість повідомлень у системах фармаконагляду — це очікувані побічні ефекти, виявлені 
в клінічних дослідженнях. Але подекуди завдяки їм удається виявити дуже рідкісні побічні 
ефекти від вакцини. Наприклад, мРНК вакцина від ковіду від «Pfizer» — «BioNTech» збільшує 
імовірність запалення серцевого м’яза, а вакцина від ковіду, розроблена «AstraZeneca» 
разом із Оксфордським університетом, — вакциноасоційований тромбоз. Однак випадки цих 
захворювань дуже рідкісні — 1 випадок на 100 тис. — 1 млн вакцинованих. Тому, порівнюючи 
ризики захворіти на ковід та зазнати відповідного важкого побічного ефекту, однозначно 
можна сказати, що вакцинація корисніша для індивідуального здоров’я, ніж її брак (докладніше 
про побічні ефекти вакцин ітиметься на занятті № 4).

Крім виявлення рідкісних побічних ефектів широке застосування вакцини виробники вико-
ристовують для оцінювання ефективності вакцини в реальних (польових) умовах (докладніше 
про це в дальшому розділі).
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3. ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВАКЦИН

Основний критерій ефективності вакцини — зниження захворюваності. Захворюваність — це 
показник, що характеризує кількість нових виявлених хворих на певній території за певний 
період часу (найчастіше — протягом календарного року). Ефективність вакцини зазвичай 
обчислюють у відсотках за формулою:

Ефективність вакцини (%) = ЗНВ – ЗВ ∙ 100%,
ЗНВ

де ЗНВ — захворюваність серед невакцинованих осіб, а ЗВ — серед вакцинованих. Наприклад, 
якщо за два місяці спостережень у досліджуваній групі з 1000 осіб захворіло 10 людей, 
то ЗВ = 10 / 1000 = 0,01, а в контрольній 50 з 1000 осіб, то ЗНВ = 50 / 1000 = 0,05. Тоді 
ефективність вакцини (0,05 – 0,01) / 0,05 ∙ 100 %= 0,04 / 0,05 ∙ 100 % = 80 %.

ВООЗ уважає ефективною вакцину, яка знижує захворюваність на 50 %, однак що вищий 
цей параметр, то, звісно, краще [8]. Тут важливо розуміти, що ефективність 80 % не 
означає, що 20 % вакцинованих захворіє, як подекуди неправильно трактують значення 
ефективності. Число показує, що вакцина знижує ризик захворіти на 80 %. Тобто, якщо 
до вакцинації захворіло б 10 людей з 1000, то після вакцинації захворілих буде на 80 % 
менше — усього 2 людини. А якщо як препарат порівняння використовують попередню 
версію вакцини, то отримують не абсолютну ефективність, а відносну: на скільки нова 
вакцина працює краще (чи гірше) за стару.

За матеріалами статті [9] математично підтвердьте чи спростуйте зазначену в заголовку 
ефективність вакцини. Що редактори мають на увазі під вказаною в заголовку «загальною 
ефективністю»? (ефективність відносно виявлення хвороби) Чи достатньо достовірне дже-
рело пресреліз? (ні) Що потрібно зробити, щоб результати дослідження були достовірніші? 
(опублікувати дані в профільному рецензованому авторитетному науковому виданні).

Невакциновані особи (контрольна група)

Вакциновані особи (дослідна група)

80 % зменшення =  
80 % ефективності

0 %                               100 %
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Ефективність вакцини (efficacy) визначають під час клінічних досліджень на групі добровольців. 
Інший важливий критерій — польова ефективність вакцини (дієвість, effectiveness) — те, на 
скільки вакцина знижує ризик хвороби в реальній популяції. А що клінічні дослідження не 
представляють популяцію загалом (вони не охоплюють людей з хронічними хворобами, 
ослабленим імунітетом, іншими хворобами тощо), то в польових умовах ефективність 
(дієвість) вакцини менша. Крім того, порушення холодового ланцюга під час доставляння 
вакцини, її неповне чи неакуратне введення також знижують польову ефективність (діє-
вість). Її обраховують за тією ж формулою, однак захворюваність серед невакцинованих 
розраховують на подібній за характеристиками (найчастіше — за віком) частині загальної 
популяції — фактично беруть загальну захворюваність у регіоні чи країні.

Перегляньте першу частину репортажу (від початку до 3:32) DW укра-
їнською «BioNTech/Pfizer», «AstraZeneca» та інші — яка вакцина проти 
COVID-19 найкраща? | DW Ukrainian» (https://youtu.be/2Tt7HAV8248).

Обговоріть чи достовірне порівняння ефективності вакцин? (ні, бо 
умови дослідження відрізнялися)

Які фактори впливають на визначення ефективності? (див. далі в тексті)

Використавши наведену вище формулу, обґрунтуйте математично 
висновки журналістки про 0 % та 100 % ефективність вакцини, за описаних у відео умов 
(1:05–1:35).

В оцінці ефективності важливо враховувати таке:

 Кількість доз, що отримали особи: зазвичай повний імунітет формується після введення 
кількох доз.

 Час, що минув від отримання вакцини: зазвичай оцінюють захворюваність після 14-го 
дня від уведення останньої дози. Крім того, з часом імунітет до багатьох хвороб, осо-
бливо респіраторних, може знижуватися, що знижуватиме й ефективність вакцини.

 Вікову категорію вакцинованих: часто вакцинують найуразливіших осіб, наприклад 
людей похилого віку чи дітей, а порівнюють з усією популяцією, що неправомірно.

 Поширення захворювання в певний час: у популяції на піку інфекції ймовірність 
заразитися буде вища, якщо порівнювати з ймовірністю на початку чи після піку.

 Штами збудника, що циркулюють у популяції: вони можуть бути більш чи менш зараз-
ними та агресивними, що впливатиме й на ефективність вакцини.

 Ефективність відносно чого оцінюється: зараження, прояву симптомів, важкого 
перебігу, шпиталізації чи смерті. Усі ці ефективності вакцини матимуть різні значення. 
У клінічних дослідженнях найчастіше говорять про ефективність відносно прояву 
симптомів, але при цьому можуть використовувати і лабораторний індикатор зара-
ження, наприклад ПЛР-тест. Також часто оцінюють ефективність проти шпиталізації 
та смерті від хвороби.

Тут важливо також чітко усвідомлювати, що:

 вакцини не дають 100-відсоткового захисту — їхня ефективність завжди нижча;

https://youtu.be/2Tt7HAV8248
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 вакциновані люди також можуть захворіти3 і померти, але ймовірність цього значно 
менша;

 вакциновані люди інколи можуть інфікувати інших, особливо невакцинованих;

 виникнення нових штамів збудників може потребувати нових вакцинацій новими 
вакцинами.

4. ВИРОБНИЦТВО ВАКЦИН

У процесі виробництва вакцин можна виокремити кілька етапів.

I. Продукування антигена
Для цього в спеціальних умовах розмножують патогенний чи векторний мікроорганізм, 
продукують рекомбінантні білки чи молекули нуклеїнових кислот. Вирощування вірусів 
відбувається в курячих ембріонах чи клітинних культурах на їх основі, а також у культурах 
клітин людини чи тварин. Бактерій вирощуються у ферментерах на спеціальному середовищі, 
як і культури-продуценти рекомбінантних білків (наприклад, кишкова паличка чи пекарські 
дріжджі).

II. Виділення антигена
Для отримання вакцинного антигена промислову культуру розділяють на компоненти 
й відокремлюють потрібний антигенний складник від культурального середовища. Клітини 
відокремлюють від середовища, а вірус, білки та полісахариди відділяють від клітин.

Прочитайте першу частину інтерв’ю директора Інституту біології клітин 
НАН України, академіка, д.б.н. Андрія Сибірного про створення української 
вакцини (https://cutt.ly/pQKSbg1).

Визначте:

 тип перспективного вакцинного антигена та його переваги;

 потенційний спосіб його продукування та його переваги;

 спосіб його виділення.

Запропонуйте рекламне гасло, що його могли б використати виробники такої вакцини для 
збільшення попиту на неї.

III. Очищення антигена
Проводять очищення шляхом хроматографії, ультрафільтрування, промивання тощо. Також 
на цьому етапі інфекційний агент деактивують (наприклад, обробкою формальдегідом чи 
β-пропіолактоном).

3 Такі інфекції називають проривними, бо вони ніби проривають імунітет.

https://cutt.ly/pQKSbg1
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IV. Змішування компонентів
До очищеного антигена додають ад’ювант, стабілізатор, за потреби розчинник (деякі вакцини 
розводять перед щепленням) та ретельно перемішують їх.

V. Упаковування та доставляння
Вакцинний препарат переносять у стерильну посудину відповідного об’єму та формату 
(одно- чи багатодозову). Флакони запаковують і зберігають за визначених температурних 
умов, що особливо актуально для вакцин на основі живих збудників. Зазвичай посудини 
з вакциною мають спеціальне маркування, яке дозволяє лікарям, фармацевтам та пацієнтам 
проконтролювати, чи вакцина зберігалася за потрібних умов — був дотриманий холодовий 
ланцюг логістики (транспортування).

Принцип роботи температурних індикаторів на етикетках вакцин [10]

Прочитайте новинну статтю про «псування» партії вакцини від ковіду 
в середині липня 2021 року в Харкові (https://cutt.ly/vm7Xzfq). Поясніть, 
чому вакцина може стати менш ефективною за недотримання умов 
холодового ланцюга. Чи можна довіряти думці процитованого спеціа-
ліста (краще перевірити в інших джерелах також)? Обговоріть, де варто 
шукати коректну інформацію про правила зберігання і транспортування 
певної вакцини (на сайтах виробника та організації, що сертифікує чи 
дозволяє використання препарату в країні, а також в інструкції).

Виробництво вакцин на основі одного антигена простіше, ніж на основі кількох, бо отримання 
кожного антигенного компонента — це окремий процес, а також через те, що змішування 
має відбуватися у відповідних пропорціях, на які має бути налаштоване виробництво. Крім 
того, контроль якості, про який ідеться далі, відбувається на етапах як створення окремих 
компонентів, так і після змішування.

https://cutt.ly/vm7Xzfq
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Прочитайте опис виробництва вакцини від кору на основі ослабленого збудника (на 
основі [11]).

Процес починається кількаденною інкубацією спеціальних стерильних курячих ембріонів. Потім 
ембріони виділяють та суспендують, клітини відокремлюють одна від одної трипсином й осад-
жують центрифугуванням. Отриману культуру переносять у сталеві посудини з поживним 
середовищем та заражають ослабленим штамом вірусу кору. Середовище кілька разів міняють, 
а виділену культуральну рідину фільтрують для відокремлення з неї вірусних частинок. Віруси 
промивають, очищають та використовують для створення вакцини КПК завдяки змішуванню 
з іншими компонентами.

Запропонуйте учнівству визначити, які параметри якості варто проконтролювати під час 
виробництва цієї вакцини? Узагальніть та доповніть отриманий перелік параметрів контролю 
(див. нижче).

Кожен етап виробництва потребує ретельного контролю якості. Основні параметри, що 
контролюються, об’єднують у кілька груп:

 фізико-хімічні: рН, кількість розчинених речовин та осмотичний тиск;

 якісна характеристика компонентів: їх ідентифікація та перевірка функціональності;

 кількісна характеристика компонентів: визначення концентрації;

 мікробіологічна характеристика: контроль стерильності;

 контроль токсичності на тваринах (особливо актуально для вакцин на основі інакти-
вованих збудників, які повинні бути абсолютно безпечними);

 виявлення домішок.

Попросіть учнівство в групах створити сценарії короткого відеосюжету про виробництво 
вакцини. Запропонуйте учням та ученицям у своїх сценаріях донести дві протилежні думки: 
вакцини виробляють небезпечним способом, і виробництво вакцин дуже безпечне. Але 
при цьому вони не мають подавати неправдивої інформації, а повинні бути чесні зі своєю 
авдиторією. Зверніть увагу на те, чим відрізняються сценарії та як групи намагалися пере-
конати глядачів.
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Виготовлення цього конспекту лекції посібника стало можливим завдяки фінансовій підтримці 
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), що була надана через проект «Медійна 
програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. Ця програма 
зміцнює українські медіа та розширює доступ до якісної інформації. Зміст матеріалів є 
виключно відповідальністю громадської організації «Академія української преси» та не 
обов’язково відображає точку зору USAID, уряду США та Internews.
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