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РОЗРОБКА СТАНДАРТИЗОВАНИХ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО 

ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ МІЖЛАБОРАТОРНИХ 

ПОРІВНЯЛЬНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЗІ СКАЗУ В УКРАЇНІ 

 

В статті представлені результати впровадження раунду міжлабораторних 

порівняльних випробувань «Виявлення антигену збудника сказу» відповідно до ДСТУ 

EN ISO/IEC 17043:2014. «Оцінка відповідності. Загальні вимоги до перевірки кваліфікації 

лабораторій (EN ISO/IEC 17043:2010, IDT)». 

В якості матриці було обрано мазок-відбиток із суспензії головного мозку білих 

мишей. Розроблені науково-обґрунтовані стандартизовані методичні підходи щодо 

створення та оцінки придатності контрольних зразків. 

У раунді 2021 року прийняли участь 18 лабораторій, які отримали контрольні зразки 

з відповідною інструкцією та протоколом надання результатів випробувань. За 

результатами раунду № 2165 «Виявлення антигену збудника сказу», всі учасники провели 

лабораторні дослідження контрольних зразків та отримали результат «ВІДПОВІДАЄ». 

Ключові слова: сказ, акредитація лабораторій, міжлабораторні випробування, 

професійне тестування, діагностика сказу, контрольні зразки. 

 

Вступ. Сказ надзвичайно актуальна проблема для людства, а пошуки 

нових шляхів викорінення цієї інфекції обумовили створення нової глобальної 

стратегії ліквідації сказу й досягненню нульового рівня смертності людей від 

гідрофобії у всьому світі до 2030 року. «Об’єднаймося для боротьби проти 

сказу» – слоган, яка поставила перед собою надзвичайно амбітне завдання 

ВООЗ та колективна ініціатива [1]. 

Система контролю сказу як в усьому світі, так і в Україні, базується на 

масовій вакцинації собак, а при спалахах захворювання – котів і 

сільськогосподарських тварин, та проведенні пероральної вакцинації диких 

м’ясоїдних тварин. Боротьбу зі сказом на національному рівні потрібно 

проводити комплексно – постійно висвітлювати проблеми сказу, вивчати та 
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контролювати епізоотичну ситуацію, переглядати та впроваджувати новітні 

лабораторні методи діагностики, вакцинації, постекспозиційного лікування 

сказу в людей і тварин [1]. 

Нагляд за поширенням вірусу сказу базується виключно на результатах 

лабораторних досліджень, адже заключний діагноз «сказ» можна поставити 

тільки на підставі постмортальних результатів лабораторних досліджень 

головного мозку [2]. Тобто прижиттєва чи посмертна діагностика направлена 

на виявлення інфекційного вірусу, його білків або нуклеїнової кислоти в 

інфікованих тканинах (мозку, слині). 

Усі методи лабораторної діагностики сказу стандартизовані на 

міжнародному рівні, а реакція прямої імунофлуоресценції (РПІФ), основою якої 

є метод флуоресціюючих антитіл (МФА), визнана ВООЗ «золотим стандартом» 

в діагностиці сказу [3, 4]. 

В Україні рутинна лабораторна діагностика сказу проводиться виключно 

в регіональних лабораторіях Держпродспоживслужби та Державному науково-

дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної 

експертизи (далі – ДНДІЛДВСЕ). Усі регіональні лабораторії 

Держпродспоживслужби та ДНДІЛДВСЕ акредитовані відповідно до вимог 

міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до 

компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 

17025:2017, IDT)», що є невід’ємною складовою процедури визнання 

результатів випробувань, які вони здійснюють.  

Спираючись на практику зарубіжних органів з акредитації, враховуючи 

вимоги нормативних документів, в тому числі міжнародних, одним із головних 

критеріїв оцінки технічної компетентності лабораторій при акредитації 

відповідно ДСТУ ISO/IEC 17025 є результати їхньої участі в раундах 

міжлабораторних порівняльних випробувань (МПВ). МПВ – це комплекс 

заходів, що складається з організації, проведення та оцінки випробувань на 

однакових або подібних контрольних зразках двома або більше лабораторіями 

відповідно до заданих умов. 

Перевірка професійного рівня – це використання окремими 

лабораторіями результатів МПВ для визначення рівня виконання вимог 

стандартів ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 або ДСТУ EN ISO 15189:2015 щодо 

якості результатів певних випробувань, калібрувань, досліджень. Тому участь в 

раундах МПВ є обов’язковим та невід’ємним елементом зовнішнього контролю 

якості досліджень у випробувальній або калібрувальній лабораторії та 

відіграють важливу роль як під час акредитації лабораторії, так і під час її 

функціонування [5]. 
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Участь у програмах перевірки професійного рівня надає лабораторіям-

учасникам можливість оцінити їхню спроможність отримувати вірогідні 

результати випробувань, постійно демонструвати високий рівень проведення 

випробувань і підвищити якість результатів випробувань, калібрувань, 

досліджень. Також участь у програмах МПВ надає можливість удосконалювати 

власні внутрішні процедури контролю достовірності результатів у 

лабораторіях, надаючи додаткову зовнішню оцінку їх спроможностей щодо 

вимірювань, калібрувань, досліджень [5]. 

В Україні проводяться національні раунди МПВ, з яких провідним у 

галузі ветеринарної медицини є програма «ВЕТ-ТЕСТ», що включена до 

офіційного переліку національних координаторів та програм МПВ 

Національного агентства з акредитації України (https://naau.org.ua/reyestr-

akreditovanix-oov), а розробником і координатором цієї програми є 

ДНДІЛДВСЕ. Програма «ВЕТ-ТЕСТ» охоплює численні показники безпечності 

продуктів харчування та кормів, а також лабораторну діагностику захворювань 

тварин інфекційної етіології, що проводиться відповідно ДСТУ EN ISO/IEC 

17043:2014. «Оцінка відповідності. Загальні вимоги до перевірки кваліфікації 

лабораторій (EN ISO/IEC 17043:2010, IDT)». З 6.08.2021 р. сферу акредитації 

Випробувального центру ДНДІЛДВСЕ відповідно ДСТУ EN ISO/IEC 

17043:2014 доповнено вірусологічними дослідженнями «Виявлення антигену 

збудника сказу» [5]. 

Одним із базових елементів належної реалізації програми «ВЕТ-ТЕСТ» є 

створення та науково-експертна оцінка придатності контрольних зразків, а 

саме: однорідність, стабільність, спосіб відбору проб, ідентифікація і 

маркування, правила поводження зі зразками, встановлення критеріїв точності 

оцінки результатів. 

До 2019 року в науково-дослідному вірусологічному відділі ДНДІЛДВСЕ 

контрольні зразки для раундів МПВ виготовлялися з наявних позитивних 

зразків біологічного матеріалу (польових матеріалів), що надходили на 

лабораторні дослідження при підозрі на сказ тварин. Однак, забезпечення 

необхідної якості контрольних зразків, за результатами наших наукових 

досліджень, є можливим лише за використання стандартизованих процедур та 

матеріалів. Основним таким матеріалом може бути референс-штам вірусу сказу 

CVS-11 (ATCC VR-959, «Challenge Virus Standard»). 

Мета роботи. Розробка стандартизованих методичних підходів до 

створення та оцінки придатності контрольних зразків при організації раунду 

міжлабораторних порівняльних випробувань «Виявлення антигену збудника 

сказу». Оцінка розроблених підходів при проведенні МПВ в 2021 році 
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відповідно ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2014. «Оцінка відповідності. Загальні 

вимоги до перевірки кваліфікації лабораторій (EN ISO/IEC 17043:2010, IDT)». 

Матеріали і методи досліджень. Реактиви та біопрепарати. Трипсин-

етилен-діамін-тетраоцтова кислота (Trypsin-EDTA (0,5%), no phenol red); 

фосфатно-буферний розчин (ФБР) рН 7,2 без іонів Са2+ і Мg2+ (PBS, Dulbeccos 

W/O CA, MG (1X); рідина для фіксування клітин (ацетон ЧДА, 80%); 

середовище для культури клітин Dulbecco MED W/O NA PYR high glucose; 

фетальна сироватка теляти (FBS); ФІТЦ – антирабічний коньюгат (FITC Anti-

Rabies Globulin Kit); тест-система ФАГ «Рабітест-РІФ»; перещеплювана 

культура клітин ВНК–21 С13 (АТСС ССL-10); референс-штам вірусу сказу 

CVS–11 (ATCC VR 959). 

Отримання вірусу сказу. Клітини ВНК–21 С13 трипсинізували з 

моношару, який вже сформований (клітини знаходилися в експоненціальній 

фазі їх кінетичного росту). Загальний об’єм клітин 2×107 клітин 

використовували для матрасу площею 75 см2. Клітини збирали в об’ємі  

10–15 см3 середовища з додаванням 10% інактивованої FBS. Далі додавали 

вірус сказу (штам CVS–11). Розрахункова інфікуюча доза (кількість 

інфекційних частинок в перерахунку на клітину) вірусу сказу становила 

0,1 ТСІD50/кл. Флакон, в який вносили суспензію вірус + клітина, інкубували 60 

 хв за температури +36,5–37,5ºС. 

Після інкубування інфіковану клітинну суспензію осаджували шляхом 

центрифугування при 800–1000 g впродовж 15 хв. Осад ресуспендували 

поживним середовищем із вмістом 10 % інактивованої FВS. Потім інфіковану 

культуру клітин вносили в культуральний матрас та інкубували в  

СО2-інкубаторі Midi 40 (Thermo) за температури + 35,5–37,0ºС з 5% СО2 

протягом 48 годин. 

Після закінчення терміну інкубування інфіковану культуру клітин 

заморожували за температури мінус 18±2ºС. Далі вірусовмісну суспензію 

розморожували та центрифугували при 800–1000 g протягом 15 хв за 

температури + 4ºС. Потім аліквотували та заморожували за температури мінус 

80ºС. Інфекційний титр вірусу встановлювали не раніше як через 3 доби після 

заморожування. 

Для титрування використовували культуру клітин ВНК–21 С13 (АТСС 

ССL-10) вирощену в 96-лункових мікропанелях. Визначення інфекційного 

титру вірусу сказу проводили відповідно методиці [3]. 
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Розрахунок титру проводили методом Spearman–Kärber [3]: 

Lоg10 (кінцеве розведення = – (х0 – 
d 

+ d Σ 
rI 

) , де 
2 nI 

х0= (log10 найменшого розведення, де всі лунки позитивні); 

d = log10 кроку розведення, в цьому випадку – 1; 

ni = кількість повторів, в цьому випадку 6; 

ri = кількість позитивних лунок. 

Інфікування білих мишей. Було відібрано 10 голів білих мишей у дослідну 

та 6 голів у контрольну групу, віком 3–4 тижні з вагою 9–12 г. Інокуляцію 

проводили інтрацеребрально титрованою дозою вірусу сказу CVS-11 у дозі 

0,03 см3/ голову. В подальшому проводили щоденні спостереження впродовж 

14 діб. Специфічною вважали загибель мишей на 5 добу після інфікування за 

наявності специфічних клінічних ознак сказу. 

Підготовка мазків-відбитків. В мишей дослідної групи після прояву 

специфічних ознак у стадії агонії відбирали головний мозок. Отримували 

загальний пул з усіх 10 голів, готували 20% гомогенну суспензію та готували 

мазки-відбитки. 

Паралельно готували мазки-відбитки з мозку здорових мишей для 

виготовлення негативного контролю (ДСТУ У 7053:2009). Отримані мазки-

відбитки висушували на повітрі та фіксували в ацетоні за температури –20ºС 

протягом 60  хв., після чого висушували на повітрі. 

Постановка реакції прямої імунофлуоресценції. Для оцінки якості 

фіксованих мазків-відбитків проводили їх фарбування робочим розведенням 

ФІТЦ-кон'югату (використовували FITC Anti-Rabies Globulin Kit (США) та 

тест-систему ФАГ «Рабітест-РІФ» (Україна) згідно інструкцій виробників. На 

скельця наносили кон’югат в робочому розведенні в об’ємі 100 мкл на один 

мазок-відбиток. Потім мазки-відбитки розміщували у чашу Петрі зі 

зволоженим дном та накриту чашу Петрі розміщували у термостат за 

температури + 37 ºС та інкубували протягом 30 хв.  

Після закінчення інкубації скельця споліскували дистильованою водою та 

тричі промивали 0,01 М ФБР протягом 10 хв. Після останнього промивання 

споліскували дистильованою водою та висушували для подальшої 

люмінесцентної мікроскопії. 

Інтерпретація результатів. Негативний результат – мозкова тканина 

світиться тьмяним сіро-жовто-зеленкуватим кольором. Позитивний результат – у 

препараті виявляють гранули різної форми і величини, які яскраво світяться жовто-

зеленим кольором. Гранули розташовані в нейронах і за межами клітин. В одному 

полі зору повинно бути не менше 10 характерних гранул (збільшення ×200). 
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Оцінка контрольних зразків (КЗ). Характеризацію виготовлених мазків-

відбитків із закодованими значеннями позитивних чи негативних контролів 

здійснювали одночасно три фахівці. Стабільність визначали в довільно обраних 

трьох контрольних зразків (2 позитивних та 1 негативний) після приготування 

та через десять днів зберігання за різних температурних режимів. 

Результати досліджень та їх обговорення. Для проведення раунду 

МПВ «Виявлення антигену збудника сказу» оргкомітетом було визначено 

матрицю. В якості матриці обрано мазки-відбитки з суспензії головного мозку 

білих мишей, найменування показника – відсутність або наявність антигену 

вірусу сказу. 

Для отримання «якісного» вірусу сказу з мозкової суспензії із 

мінімальною кількістю дефектних інтерферуючих часток (ді-часток) проведено 

отримання та визначення інфекційної активності референс-штаму вірусу сказу 

CVS–11, в культурі клітин ВНК–21 С13 (табл. 1). 

Таблиця 1 

Інфекційна активність вірусу сказу, штам CVS-11 (ATCC VR 959) в 

культурі клітин ВНК–21 С13 (АТСС ССL-10), M±m 

 

№ п/п 

№ 

пасажу 

вірусу 

Log розведення 

4-х позитивних 

лунок 

Кількість 

позитивних 

лунок 

Титр вірусу, ТСІD50 

/ 0,05 см3 / 1,0 см3 

1 

6 

пасаж 

4,80 4 5,10 6,40 

2 4,20 7 4,95 6,25 

3 4,80 4 5,10 6,40 

Середнє 

значення 
– –  6,35±0,06 

 

Титруванням встановлено, що інфекційна активність вірусу сказу (штам 

CVS-11) 6-го пасажу становила 6,35±0,06 ТСІD50/см3. 

Розрахункова інфікуюча доза вірусу сказу для зараження лабораторних 

мишей становить 100 ТСІD50 на голову. Для обрахунку відповідного розведення 

вірусу від визначеного інфекційного титру (6,35±0,07 ТСІD50/см3) значення 

зменшували на log 100 та log зменшення об’єму до 0,03 см3 (об’єм 

вірусовмісної суспензії при інфікуванні однієї миші). У результаті отримали 

значення 2,83, що відповідає розведенню вірусу 1:676, тобто при такому 

розведенні в 0,03 см3 міститься 100 ТСІD50 вірусу сказу штаму CVS–11.  

Наступним етапом було проведення інфікування білих мишей, отримання 

мозкової суспензії та виготовлення мазків-відбитків. 
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Загибель білих мишей спостерігали у дослідній групі, що становило 

100% – на 6 (2/10), 7 (7/8) та 8 (1/1) добу з характерними клінічними ознаками. 

У контрольній групі стан тварин був задовільний упродовж дослідження. 

Після отримання мозкової суспензії від тварин контрольної та дослідної 

груп провели ідентифікацію вірусу сказу в РПІФ з використанням FITC Anti-

Rabies Globulin Kit (А) та тест-систему ФАГ «Рабітест-РІФ» (В) (рис. 1).  

 

  
А В 

Рис 1. Люмінісцентна мікроскопія мазків-відбитків. 

 

У мазках-відбитках позитивного на сказ матеріалу відмічали наявність 

характерних яскравих жовто-зелених включень у кількості 10 і більше в одному 

полі зору за збільшення ×200, що є достатнім для оцінки світіння в чотири 

хрести та постановки позитивного діагнозу на сказ. Фон фарбованих мазків був 

тьмяно-зеленим, на якому чітко відмічали специфічне світіння. Негативний на 

сказ патологічний матеріал (контрольна група) не мав ознак характерного 

світіння. 

Враховуючи придатність матеріалу, було виготовлено 120 контрольних 

зразків (КЗ): 90 мазків-відбитків з позитивного матеріалу та 30 негативних 

контрольних зразків. 

Характеристику виготовлених КЗ проводили одночасно три фахівці із 

закодованими значеннями (табл. 2).  

Усі виготовленні КЗ відповідали своїм прописним значенням та були 

придатними для проведення раунду. Результати, отримані трьома фахівцями 

при одночасному дослідженні КЗ, були тотожними. Усі препарати були 

однорідними та якість КЗ усіма дослідниками суб’єктивно оцінена як 

«задовільна». 
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Таблиця 2 

Характеристика контрольних зразків та оцінка матриці 
 

№ 

п/п 

Прописне 

значення КЗ 

Результат Якісна діагностична 

оцінка  
Однорідність 

1 2 3 

1 Позитивний П П П ++++ задовільна 

2 Позитивний П П П ++++ задовільна 

3 Негативний Н Н Н – задовільна 

4 Позитивний П П П ++++ задовільна 

5 Позитивний П П П ++++ задовільна 

6 Негативний Н Н Н – задовільна 

7 Позитивний П П П ++++ задовільна 

8 Позитивний П П П ++++ задовільна 

10 Негативний Н Н Н – задовільна 

Примітка:  «П» – позитивний мазок-відбиток; «Н» – негативний мазок-відбиток. 

 

Одним з обов’язкових елементів характеризації КЗ є визначення 

стабільності. Дослідження проводили відповідно до актуалізованої робочої 

інструкції: в умовах зберігання КЗ і при моделюванні умов транспортування за 

температури +4±2°С. Дослідження стабільності довільно обраних трьох КЗ 

(2 позитивні та 1 негативний) проводилися в проміжок часу між його 

розподілом і впродовж всього рекомендованого терміну дослідження 

лабораторіями-учасницями (табл. 3). 

Таблиця 3 

Визначення стабільності контрольних зразків 
 

№ 

п/п 
Доба 

Умови 

зберігання 
КЗ Результат 

Оцінка 

препарату, 

++++ 

Якість 

препарату 

1 

Перший 

день 

видачі КЗ 

учасникам 

– 18±2 ºС 

Позитивний Позитивний ++++ задовільна 

Позитивний Позитивний ++++ задовільна 

Негативний Негативний – задовільна 

2 10 день + 4±2 ºС 

Позитивний Позитивний ++++ задовільна 

Позитивний Позитивний ++++ задовільна 

Негативний Негативний – задовільна 

3 10 день – 18±2 ºС 

Позитивний Позитивний ++++ задовільна 

Позитивний Позитивний ++++ задовільна 

Негативний Негативний – задовільна 

4 

Останній 

день 

видачі КЗ 

учасникам 

– 18±2 ºС 

Позитивний Позитивний ++++ задовільна 

Позитивний Позитивний ++++ задовільна 

Негативний Негативний – задовільна 



ВЕТЕРИНАРНА БІОТЕХНОЛОГІЯ 40, 2022 

 

118 

Проведені дослідження показали, що КЗ є стабільними протягом 

проведення раунду не залежно від температурного режиму зберігання (мінус 

18±2ºС або + 4±2ºС).  

Результати проведених досліджень з характеризації КЗ були визнані 

задовільними у 2021 р., що є підставою визнання результатів раунду 

МПВ «Виявлення антигену збудника сказу». 

В 2021 році участь у раунді № 2165 «Виявлення антигену збудника сказу» 

прийняли 18 лабораторій. Разом з КЗ учасники МПВ отримували «Інструкцію 

для учасників» та «Протокол учасника» для надання результатів випробувань. 

Отримані результати випробувань КЗ надсилались координатору 

(ДНДІЛДВСЕ) та порівнювалися з приписними значеннями. Результат 

вважався задовільним, у випадку, якщо результати випробувань лабораторії-

учасника співпадали з приписним значенням. Усі учасники раунду № 2165 

«Виявлення антигену збудника сказу» проаналізували КЗ та отримали 

результат «ВІДПОВІДАЄ». 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Вперше в Україні 

застосовано референс-штам вірусу сказу CVS-11 (ATCC VR-959) для 

виготовлення позитивних контрольних зразків, а для забезпечення належної 

якості розроблено принципи їх характеризації.  

Забезпечено умови для розширення сфери акредитації Випробувального 

центру ДНДІЛДВСЕ відповідно ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2014 на показник 

«Виявлення антигену збудника сказу». 

Проведено в 2021 році раунд МПВ «Виявлення антигену збудника сказу» 

відповідно ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2014. «Оцінка відповідності. Загальні 

вимоги до перевірки кваліфікації лабораторій (EN ISO/IEC 17043:2010, IDT)». 

В перспективі необхідно впроваджувати стандартизовані підходи в інші 

раунди міжлабораторних порівняльних випробувань програми «ВЕТ-ТЕСТ», 

що стане передумовою розширення сфери акредитації Випробувального центру 

ДНДІЛДВСЕ відповідно ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2014. «Оцінка відповідності. 

Загальні вимоги до перевірки кваліфікації лабораторій (EN ISO/IEC 17043:2010, 

IDT)». 
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РАЗРАБОТКА СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ПО БЕШЕНСТВУ В УКРАИНЕ / Рудой А.В., Дрожже Ж.Н., 

Кардаш О.В., Дедок Л.А., Полупан И.Н. 

 

В статье представлены результаты внедрения раунда межлабораторных 

сравнительных исследований «Выявление антигена возбудителя бешенства» в 

соответствии с ГСТУ EN ISO/IEC 17043:2014. «Оценка соответствия. Общие требования 

к проверке квалификации лабораторий (EN ISO/IEC 17043:2010, IDT)». 

В качестве матрицы было выбрано мазок-отпечаток с суспензии главного мозга 

белых мышей. Разработаны научно-обоснованные стандартизированные методические 

подходы к созданию и оценке пригодности контрольных образцов. 

В раунде 2021 года приняли участие 18 лабораторий, которые получили контрольные 

образцы с соответствующей инструкцией и протоколом подачи результатов исследования. 

По результатам раунда № 2165 «Выявление антигена возбудителя бешенства», все 

участники провели лабораторные исследования контрольных образцов и получили 

результат «СООТВЕТСТВУЕТ». 

Ключевые слова: бешенство, аккредитация лабораторий, межлабораторные 

исследования, профессиональное тестирование, диагностика бешенства, контрольные 

образцы. 

 

DEVELOPMENT OF STANDARDIZED METHODOLOGICAL APPROACHES TO 

ORGANIZATION AND CONDUCTING OF INTERLABORATORY COMPARATIVE 

TESTS FOR RABIES IN UKRAINE / Rudoi O.V, Drozhzhe Zh.M., Kardash O.V., Dedok L.A., 

Polupan I.M. 

 

Introduction. Rabies is important infections for all humanity. All the methods of laboratory 

diagnosis for rabies in the world are standardized. Laboratory diagnosis for rabies in Ukraine is 

carried out exclusively in regional laboratories of veterinary medicine. Therefore, professional 

verification, namely conducting interlaboratory comparative tests in accordance with the 

requirements of the international standard is a required element of external control of the quality of 

routine laboratory tests. 

The goal of the work. Development of standardized methodological approaches to the 

preparation and evaluation of the control samples compliance in the organization of a round of 

interlaboratory comparative tests on “Detection of rabies antigen”. 

Materials and methods. FITC Anti-Rabies Globulin Kit; FAG “Rabitest-RIF” Kit and related 

reagents. Rabies virus (CVS-11 (ATCC VR 959)) was obtained in cell culture (BHK-21 C13 (ATCC 
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CCL-10)) for further testing of infectious titer according to the method. White mice were infected 

with an intracerebral titrated dose of rabies virus (0.03 ml/head). The impression smear of a mice 

brain was made and direct immunofluorescence testing was performed according to DSTU 7053: 

2009. 

Results of research and discussion. An impression smear of white mice brain suspension with 

a minimum number of defective interfering particles was selected as a matrix. For this purpose, the 

reference strain of rabies virus CVS-11 was used for cell culturing, by appropriate titration and 

determination of infectious activity, which was 6.35±0.06 TCID50/ml at the 6th passage. 

The next stage was the implementation of standardized methodological approaches to the 

preparation and evaluation of control samples: identification of rabies virus in DFA; homogeneity 

and quality of control samples; stability in storage conditions and models of transport conditions. 

As a result of the conducted tests, 120 control samples were made, which were recognized to 

meet requirements in 2021. 

The round attended 18 state laboratories, which received control samples with instructions 

and protocol for test results feedback. The obtained results of control samples testing were sent to 

the coordinator (SSRILDVSE) and compared with the assigned values. According to the results of 

the round of interlaboratory comparative tests, all participants received the result 

“COMPLIANCE”. 

Conclusions and prospects for further research. The developed principles of control samples 

preparation (impression smear of white mice brain suspension) to ensure proper quality. 

Conditions for expanding the accreditation of the SSRILDVSE Testing Center in accordance with 

DSTU EN ISO/IEC 17043: 2014 by virological test “Detection of rabies antigen” are provided. 

Round on interlaboratory comparative tests “Detection of rabies antigen” in accordance with 

DSTU EN ISO/IEC 17043: 2014 was conducted in 2021. 

Keywords: rabies, laboratory accreditation, interlaboratory tests, professional testing, rabies 

diagnosis, control samples. 
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