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MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn ñề tài 

Ung thư là một nhóm các bệnh liên quan ñến việc phân chia tế 

bào một cách vô tổ chức và những tế bào ñó có khả năng xâm lấn 

những mô khác bằng cách phát triển trực tiếp vào mô lân cận hoặc di 

chuyển ñến nơi xa (di căn). Tỷ lệ mắc bệnh ung thư có xu hướng 

ngày càng tăng ở phần lớn các nước trên thế giới. Ở nước ta, khi môi 

trường sống ngày càng ô nhiễm, chất lượng vệ sinh an toàn thực 

phẩm chưa tốt  thì tỷ lệ người mắc bệnh ung thư ngày càng cao hơn.  

Hiện nay trên thế giới chưa có một liệu pháp nào cũng như 

một loại thuốc nào có thể chữa trị khỏi hẳn bệnh ung thư mà chỉ có 

tác dụng hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư, cải thiện cuộc sống 

của bệnh nhân ung thư. Tại Vi ệt Nam, thuốc ñiều trị ung thư chủ yếu 

là ngoại nhập với giá thành rất ñắt. Chi phí ñiều trị ung thư luôn là 

gánh nặng kinh tế ñối với những gia ñình có người mắc bệnh ung 

thư.  

Carboplatine là một hoạt chất chống ung thư ñược sử dụng 

trong nhiều loại chế phẩm chống ung thư ñược sản xuất ở nhiều nước 

trên thế giới. Carboplatin là một hoạt chất tương ñối kém bền, không 

ổn ñịnh trong dung dịch nước. Để tránh những phản ứng gây phân 

hủy hoạt chất nói trên, thuốc phải ñược ñiều chế dưới dạng thuốc 

tiêm ñông khô và ñược hòa tan lại trước khi sử dụng. 

Vì các lý do trên, tôi chọn ñề tài “Nghiên cứu tối ưu hóa một 

số  thông số kỹ thuật ñông khô trong quy trình sản xuất thuốc tiêm 

carboplatin 50mg/lọ”. 

2. Đối tượng nghiên cứu. 

- Đối tượng nghiên cứu của ñề tài là:  

 + Lọ thuốc tiêm ñông khô carboplatin 50mg/lọ. 
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 + Máy ñông khô Genesis 25XL, công suất 1.500 lọ/mẻ      

(lọ 7ml). 

- Nơi thực hiện ñề tài: Công ty Dược và Trang thiết bị y tế 

Bình Định. 

3. Mục tiêu nghiên cứu. 

- Khảo sát chọn mức cơ bản cho các thông số về nhiệt ñộ, áp 

suất buồng và thời gian của các giai ñoạn trong quá trình ñông khô. 

- Tối ưu hóa một số thông số kỷ thuật cho qui trình ñông khô 

sản phẩm thuốc tiêm carboplatin nhằm tạo ra sản phẩm thuốc tiêm 

ñạt các chỉ tiêu về chất lượng theo tiêu chuẩn cơ sở. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

 - Nghiên cứu tổng quan lý thuyết sau ñó tiến hành thực 

nghiệm trong phòng thí nghiệm. 

 - Dùng phương pháp triển khai công nghệ hóa học ñể xây 

dựng mô hình thực nghiệm, tối ưu hoá mô hình nhằm xác ñịnh các 

thông số công nghệ tối ưu cho quá trình ñông khô thuốc tiêm. 

5. Ý nghĩa khoa học của ñề tài 

- Ý nghĩa khoa học: ñã sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống 

hiện ñại ñể triển khai công nghệ sản xuất, phù hợp với quy mô phòng 

thí nghiệm. 

- Đề tài mang ý nghĩa thực tiễn bởi nghiên cứu trên ñối tượng 

cụ thể và kết quả nghiên cứu ñược ứng dụng thực tế. 

6. Cấu trúc luận văn  

Ngoài phần mở ñầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục 

trong báo cáo luận văn ñược tổ chức thành 3 chương như sau :  

Chương 1: Tổng quan 

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu 

Chương 3: Kết quả và thảo luận.   
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Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LI ỆU 
 

1.1. TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT ĐÔNG KHÔ 

1.1.1. Khái niệm, ưu nhược ñiểm 

1.1.2. Quá trình ñông khô  

1.1.2.1. Giai ñoạn ñông lạnh 

1.1.2.2. Giai ñoạn làm khô sơ cấp  

1.1.2.3. Giai ñoạn làm khô thứ cấp 

1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng ñến ñộ ổn ñịnh của dược phẩm dạng 

ñông khô 

1.1.3.1. Các yếu tố thuộc về thông số kỹ thuật ñông khô 

1.1.3.2. Công thức của dung dịch ñem ñông khô  

1.1.3.3. Thiết bị ñông khô 

1.2. TỔNG QUAN VỀ THUỐC TIÊM ĐÔNG KHÔ 

1.2.1. Khái niệm:  

1.2.2. Lựa chọn dung môi 

1.2.4. Tá dược trong thuốc tiêm ñông khô 

1.3. TỔNG QUAN VỀ CARBOPLATIN 

1.3.1. Cấu trúc hóa học 

1.3.2.  Tính chất lý hóa 

1.3.3.  Sự thủy phân của Carboplatin ở dạng thuốc ñông khô 

1.4. TỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC VÀ QUY TRÌNH 

1.4.1. Khái niệm 

1.4.2. Mục ñích và ý nghĩa tối ưu hóa 

1.5. TIÊU CHUẨN CƠ SỞ CỦA THUỐC CARBOPLATIN 
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Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 

2.1. NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN MỨC CƠ BẢN CHO CÁC 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TRONG QUY TRÌNH ĐÔNG KHÔ 

SẢN PHẨM CARBOPLATIN 50MG/L Ọ 

2.1.1. Thực nghiệm chọn các thông số cho giai ñoạn ñông lạnh 

2.1.1.1. Nhiệt ñộ ñông lạnh 

2.1.1.2. Áp suất thời kỳ ñông lạnh 

2.1.1.3. Thời gian ñông lạnh 

2.1.2. Thực nghiệm chọn thông số cho giai ñoạn ñông khô 

2.1.2.1. Nhiệt ñộ ñông khô     

2.1.2.2. Thời gian ñông khô 

2.1.2.3. Áp suất của giai ñoạn ñông khô 

2.1.3. Thực nghiệm chọn thông số cho giai ñoạn sấy khô 

2.1.3.1. Nhiệt ñộ sấy  khô 

2.1.3.2. Áp suất giai ñoạn sấy  khô 

2.1.3.3. Thời gian sấy  khô 

2.2. Thực nghiệm kiểm tra ñánh giá lại chất lượng sản phẩm 

theo tiêu chuẩn cơ sở 

2.3. TỐI ƯU HÓA MỘT SỐ THÀNH PHẦN CÔNG THỨC 

PHA CHẾ VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT TRONG QUI TRÌNH 

ĐÔNG KHÔ 

Hàm mục tiêu Y là ñộ ẩm của thuốc sau khi ñông khô. Với 5 biến 

ñược chọn: 

– X1 : Thành phần tá dược ñộn trong công thức 

(mannitol)  
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– X2 : pH dung dịch  sau khi hiệu chỉnh bằng acid 

phosphoric với 2 mức:   pH 5,4 và pH 5,7 

          - X3 : Thời gian ñông khô  

 - X4 : Thời gian sấy khô 

 - X5: Nhiệt ñộ sấy khô 

       Các thông số cố ñịnh: EDTA trong công thức, Na2HPO4.12H2O, 

Nhiệt ñộ ñông lạnh, thời gian ñông lạnh, áp suất buồng ñông khô , 

Khí nitơ ñược sử dụng sục vào dịch trong pha chế và ñóng dịch. 

Trong phần thiết kế tối ưu hóa, chúng tôi sử dụng mô hình 

thống kê bậc một hai mức tối ưu riêng phần ¼ với yếu tố khảo sát 

{X i} bao gồm 5 biến ñộc lập, mỗi biến 2 mức: thấp (Xm) và cao 

(XM). Số thí nghiệm 2k-2 = 8 thí nghiệm. 

Với hai biểu thức phát sinh x4 = x1.x2, x5 = x1x3. 

Phương trình hồi qui theo biến mã hóa có dạng như sau:  

y = b1x1 + b2X2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + b23x2.x3 + b123x1.x2.x3 

Trong ñó, bi là hệ số hồi qui ứng với các yếu tố xi, b23 là hệ số 

tương tác kép của hai yêu tố x2, x3; b123 là hệ số tương tác của ba yếu 

tố x1, x2, x3. 

Thiết lập ma trận thực nghiệm và tiến hành 8 thí nghiệm ñể 

xác ñịnh hệ số bi theo công thức 

Kiểm tra tính có nghĩa các hệ số bi bằng cách tính hằng số 

TTNbi rồi so sánh với giá trị chuẩn số student Tb tra bảng. Hệ số bi chỉ 

có nghĩa khi TTnbi > Tb. Sau khi kiểm tra tính có nghĩa của các hệ số 

hồi qui bi, ta ñược phương trình hồi qui mô tả mối quan hệ của hàm 

mục tiêu với các biến mã hóa xi. Ta tiến hành kiểm tra tính tương 

hợp của phương trình hồi qui bằng cách so sánh giá trị FTN với chuẩn 

số Fisher (Fb) tra bảng. Nếu FTN < Fb thì phương trình hồi qui là 

tương hợp với bứa tranh thực nghiệm ñã ñưa ra, ta tiến hành tối ưu 
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hóa qui trình thực nghiệm. Còn nếu phương trình hồi qui không 

tương hợp,      ta phải tiến hành cải tiến mô hình bằng nhưng mô hình 

thống kê bậc cao hơn. 

Để tối ưu hóa mô hình thực nghiệm, ta dùng phương pháp xác 

ñịnh cực trị kiểu lưới, với sự hỗ trợ của phần mềm Matlab 5.3. 
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Chương 3. KẾT QUẢ - BÀN LUẬN 

3.1. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM CHỌN MỨC CƠ BẢN CHO 

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT TRONG QUY TRÌNH ĐÔNG 

KHÔ SẢN PHẨM CARBOPLATIN 50MG/L ọ 

3.1.1  Kết quả thực nghiệm chọn các thông số cho giai ñoạn ñông 

lạnh 

3.1.1.1. Nhiệt ñộ ñông lạnh 

Đo ñiện trở của dung dịch trong suốt quá trình làm lạnh. Sau ñó xây 

dựng ñường cong phụ biểu diễn sự phụ thuộc ñiện trở theo nhiệt ñộ 

theo hình 3.1. 
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Hình 3.1. Đường cong biểu diễn sự thay ñổi ñiện trở của dung dịch 

Carboplatin 50mg/5ml theo nhiệt ñộ 

Thông qua hình 3.1, ta thấy ñến - 25oC, ñiện trở tăng ñến ∞ . 

Do ñó, ta chọn nhiệt ñộ eutectic của dung dịch là -25 oC. Nhiệt ñộ 

thích hợp cho quá trình ñông lạnh sản phẩm có thể chọn thấp hơn 

nhiệt ñộ eutectic 5 – 10oC  ñể ñảm bảo dung dịch ñông kết hoàn toàn. 
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Vì vậy ta chọn nhiệt ñông lạnh thấp hơn 5oC so với ñiểm eutectic là -

30 °C  

3.1.1.2. Áp suất của giai ñoạn ñông lạnh 

Áp suất buồng thời kỳ này cân bằng với áp suất môi trường. 

3.1.1.3. Thời gian ñông lạnh  

Thời gian ñông lạnh trên 6 mẫu ứng với 3 công thức CT1, 

CT2, CT3 ñược ghi lại ở bảng 3.2.  

Bảng 3.2. Kết quả thời gian ñông lạnh của công thức 

 CT1, CT2 và CT3 

Thời gian ñông lạnh (phút) TT mẫu 

CT1 CT2 CT3 

Kết quả  

thống kê 

1 90 85 92 

2 87 90 90 

3 95 85 86 

4 90 89 85 

5 90 90 90 

16 85 88 89 

Trung bình 89,50 87,80 88,70 

SD 3,39 2,32 2,66 

 

 

 

F = 0,522 

Fc = 3,682 

Các mẫu khảo sát ứng với cả 3 công thức ñều có thời gian 

ñông lạnh gần bằng 90 phút. Do ñó, ta chọn thời gian ñông lạnh là 90 

phút cho các nghiên cứu tiếp theo. 

3.1.2  Kết quả thực nghiệm chọn các thông số cho giai ñoạn ñông khô: 

3.1.2.1. Nhiệt ñộ ñông khô  

 Chọn phương pháp gia nhiệt bậc thang cho giá ñỡ từ -25°C 

ñến 0°C với các giá trị nhiệt ñược chọn theo các bước như sau: -25, -

20,  -15, -10, -5°C, 0°C. 
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3.1.2.2. Thời gian ñông khô 

Kết quả khảo sát thời gian ñông khô ñược ghi lại ở bảng 3.3. 

Từ bảng kết quả trên, ta thấy RSD% < 2% ứng với cả 3 công thức 

chứng tỏ thời gian ñông khô của các mẫu khảo sát ñạt sự ñồng ñều. 

 Kết quả phân tích anova cũng cho thấy F =0,339 < F0,05 

=3,682. ñiều ñó chúng tỏ rằng không có sự khác biệt về thời gian 

ñông khô giữa các mẫu của cả 3 công thức khảo sát với α = 0,05.  

 Cũng từ bảng kết quả 3.3, ta thấy ở cả 3 công thức khảo sát 

trên ñều có thời gian ñông khô trung bình xấp xỉ 22 giờ. Do ñó 

chúng tôi chọn thời gian ñông khô cho sản phẩm Carboplatin 

50mg/5ml là 22 giờ trong các nghiên cứu tiếp theo.  

Bảng 3.3.  Kết quả thời gian ñông khô của công thức CT4, CT5, CT6 

Thời gian ñông khô (h) 
Thứ tự mẫu 

CT 4 CT5 CT6 

Kết quả thống kê 

1 22,000 22,000 22,000 

2 21,000 22,000 21,500 

3 22,000 21,000 21,000 

4 22,000 21,500 22,000 

5 22,000 22,000 21,500 

6 21,500 22,000 21,500 

Trung bình 21,750 21,750 21,580 

SD 0,418 0,418 0,376 

RSD% 1,923 1,923 1,743 

 

 

F = 0,339 

Fc = 3,682 

3.1.2.3. Áp suất của giai ñoạn ñông khô  

Đánh giá ảnh hưởng của áp suất ñến chất lượng thuốc, ta 

kiểm tra các tiêu chí: cảm quan, ñộ ẩm và hàm lượng carboplatin.  
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Về cảm quan, ta quan sát lọ thuốc về hình thức ñảm bảo một 

số tiêu chí: thuốc dạng khối, màu trắng, xốp, không bị nứt khối, sụp 

khối, bể khối, tan lại dễ dàng trong nước, tốc ñộ hòa tan nhanh, dung 

dịch tạo thành phải trong suốt, không màu. 

 Kết quả kiểm tra về mặt cảm quan các mẫu thu ñược từ 

công thức CT7, CT8, CT9 ñược tóm tắt trong bảng 3.4. Từ kết quả 

ñó ta thấy dưới áp suất không vượt quá 0,2 mbar, chúng tôi có thể tạo 

ra ñược nhưng lọ thuốc ñạt tiêu chuẩn về mặt cảm quan. 

Bảng 3.4. Kết quả cảm quan các mẫu của công thức CT7, CT8, CT9 

Công thức 
Chỉ tiêu 

CT 7 CT 8 CT 9 

Cảm quan Đạt Đạt Đạt 

Độ trong  dịch pha lại Đạt Đạt Đạt 

Đánh giá chung Đạt Đạt Đạt 

Kết quả kiểm tra ñộ ẩm của các sản phẩm (6 mẫu) thu ñược 

từ công thức CT7, CT8, và  CT9 ñược trình bày trong bảng 3.5.  

Từ kết quả thực nghiệm ở bảng 3.5 cho thấy các mẫu của 

công thức CT7 có giá trị ñộ lệch chuẩn RSD%> 2% chứng tỏ ñộ ẩm 

của các mẫu của công thức CT7  không ñạt sự ñồng ñều. Còn các 

mẫu của công thức CT8 và CT9 ñều có RSD < 2% chứng tỏ ñộ ẩm 

của các mẫu này ñạt sự ñồng ñều. 

Kết quả phân tích của hàm anova cho giá trị F =3,525< F0,05 

=3,682 chúng tỏ không có sự khác biệt về ñộ ẩm giữa các lô với mức 

ý nghĩa α = 0,05. Kết quả trên cho thấy ñộ ẩm của chế phẩm không 

ñạt yêu cầu khi áp suất ñông khô bằng 0,2mbar. Độ ẩm ñạt yêu cầu 

ứng với  áp suất buồng bằng 0,15 mbar và 0,1 mbar. 



11 

Kết quả về hàm lượng so sánh hàm lượng carboplatin trong 

thành phẩm với hàm lượng 5mg/lọ ñược ghi lại ở bảng 3.6. 

   Bảng 3.5. Kết quả ñộ ẩm của công thức CT7, CT8, CT9 

 

Mất khối lượng do sấy khô (%) 

TT mẫu 
CT7 CT8 CT9 

Kết quả 

 thống 

kê 

1 1,020 1,020 1,010 

2 1,100 0,970 1,020 

3 1,070 1,010 1,000 

4 1,090 0,980 1,020 

5 0,990 0,980 0,970 

6 0,980 0,990 1,010 

Trung bình 1,042 0,992 1,005 

SD 0,052 0,019 0,019 

RSD% 4,985 1,957 1,862 

 

 

 

F = 

3,525 

Fc = 

3,682 

Từ bảng 3.6, ta thấy các mẫu ứng với công thức CT7 có 

RSD% > 2% chứng tỏ hàm lượng hoạt chất trong công thức CT7 

không ñạt sự ñồng ñều trong lô. Các mẫu ứng với công thức CT8 và 

CT9 ñều có ñộ lệch chuẩn RSD% < 2% chứng tỏ hàm lượng hoạt 

chất trong các mẫu ứng với công thức CT8 và CT9 không có sự khác 

biệt. Kết quả anova cho giá trị F =4,397> F0,05 =3,682 chứng tỏ có sự 

khác biệt về ñộ ñồng ñều hàm lượng hoạt chất giữa các lô với mức ý 

nghĩa α = 0,05. Điều này cho thấy vai trò của áp suất buồng ảnh 

hưởng lớn ñến quá trình thăng hoa nước, quyết ñịnh thời gian ñông 

khô và ñộ ẩm sản phẩm sau khi kết thúc quá trình ñông khô.  



12 

Bảng 3.6. Kết quả khảo sát hàm lượng của công thức CT7, CT8, 

CT9 

Hàm lượng (%) TT mẫu 

CT7 CT8 CT9 

Kết quả thống kê 

1 95,870 99,950 102,760 

2 97,050 100,240 103,040 

3 101,240 101,650 102,630 

4 101,650 101,440 102,000 

5 100,650 100,450 102,250 

6 100,870 101,000 100,590 

Trung bình 99,560 100,790 102,210 

SD 2,450 0,683 0,876 

RSD% 2,468 0,677 0,857 

 

 

 

F = 4,397 

Fc = 3,682 

   Qua kết quả phân tích trên, ta thấy với qui trình ñông khô 

ứng với áp suất buồng trong giai ñoạn ñông khô là 0,15 mbar và 0,1 

mbar ñều tạo ra thành phẩm ñạt chỉ tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn 

cơ sở. Tuy nhiên với áp suất càng thấp thì quá trình thăng hoa nước 

diễn ra càng nhanh. Do ñó ta chọn giá trị áp suất 0,1 mbar. 

3.1.3.  Kết quả thực nghiệm chọn thông số cho giai ñoạn sấy khô 

3.1.3.1. Nhiệt ñộ sấy khô 

      Kết quả ño nhiệt ñộ nóng chảy của sản phẩm bằng máy ño 

ñiểm chảy SMP1 trên 3 lô liên tiếp ñược ghi lại trong bảng 3.7. 
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Bảng 3.7. Kết quả ño ñiểm  nóng chảy của sản phẩm 

 Carboplatin 50mg/lọ 

Tên mẫu Lần 1 Lần 2 Lần 3 TB 

Lô 1 86 90 87 87,67 

Lô 2 88 89 89 88,67 

Lô 3 88 87 86 87,00 

   TB 87,78 

Từ kết quả trên, ta thấy nhiệt ñộ  nóng chảy của thuốc 

carboplatin xấp xỉ 88oC. Nhiệt ñộ sấy khô thuốc carboplatin 50mg/lọ 

phải nhỏ hơn nhiệt nóng chảy. Ta có thể chọn nhiệt ñộ sấy khô bằng 

với nhiệt ñộ phòng 25oC ñể một mặt giảm sự phân hủy hoạt chất, mặt 

khác là tiết kiệm năng lượng cung cấp cho quá trình sấy khô sản 

phẩm.  

3.1.3.2. Áp suất buồng trong giai ñoạn sấy khô 

  Chọn áp suất buồng cho giai ñoạn sấy khô vào khoảng             

≤ 0,10mbar. 

3.1.3.3. Thời gian sấy khô 

Để ñánh giá chất lượng của thành phẩm tạo thành, ta kiểm 

tra lại các tiêu chí: cảm quan, ñộ ẩm và hàm lượng hoạt chất 

carboplatin còn lại trong thành phẩm. 

Kết quả kiểm tra về mặt cảm quan của các mẫu thu ñược từ 

công thức CT10, CT11, CT12 ñược tóm tắt trong bảng 3.8. 

 Từ kết quả của bảng 3.8, ta thấy với thời gian sấy khô là 10 

giờ, 15 giờ, 20 giờ, chúng tôi ñều thu ñược các sản phẩm ñảm bảo 

tiêu chí cảm quan và ñộ trong của dung dịch khi pha lại. 
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Bảng 3.8. Kết quả kiểm tra  cảm quan của các mẫu ứng với công 

thức CT7, CT8, CT9 

 

Công thức 
Chỉ tiêu 

CT 7 CT 8 CT 9 

Hình thức khối thuốc Đạt Đạt Đạt 

Độ trong dịch pha lại Đạt Đạt Đạt 

Đánh giá chung Đạt Đạt Đạt 

 Kết quả kiểm tra ñộ ẩm của các sản phẩm thu ñược từ công 

thức CT 10, CT11 và CT12  ñược trình bày trong bảng 3.9.      

 

Bảng 3.9. Độ ẩm của các mẫu khảo sát ứng với công thức CT10, 

CT11 và CT12 

Độ ẩm (%) Thứ tự mẫu 

CT 10 CT 11 CT 12 

Kết quả  

thống kê 

1 1,020 1,000 1,010 

2 0,970 0,990 1,050 

3 0,970 1,010 1,000 

4 0,980 1,020 0,990 

5 0,990 1,030 0,980 

6 0,980 0,980 1,050 

Trung bình 0,985 1,005 1,013 

SD 0,019 0,019 0,030 

RSD% 1,899 1,862 2,971 

 

 

 

F = 2,376 

Fc = 3,682 
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Từ kết quả thống kê, ta thấy các mẫu ứng với công thức 

CT10 và CT11 ñều có giá trị RSD% < 2%. Chứng tỏ giá trị ñộ ẩm 

của mẫu này ñạt sự ñồng ñều. Còn các mẫu ứng với công thức CT12 

có RSD% > 2%, chứng tỏ có sự khác biệt.  

Kết quả  trên cho thấy ñộ ẩm của thành phẩm chỉ ñạt ứng với 

thời gian sấy khô là 20 giờ và 15 giờ. Kết quả phân tích anova cho 

giá trị F =2,376 < F0,05 =3,682 chứng tỏ không có sự khác biệt về 

ñộ ẩm giữa các lô với mức ý nghĩa α = 0,05. Ứng với thời gian sấy 

khô là 20 giờ cho ta ñộ ẩm của các mẫu không nhỏ hơn nhiều so với 

các mẫu ứng với thời gian sấy khô là 15 giờ. Hơn nữa, nếu thời gian 

sấy khô ít hơn giúp ta tiết kiệm ñược năng lượng chi phí sản xuất.  

 Kết quả kiểm tra hàm lượng carboplatin còn lại trong 6 mẫu 

ứng với mỗi công thức CT10, CT11, CT12 trình bày trong bảng 3.10.          

Bảng 3.10 cho thấy các giá trị hàm lượng carboplatin của các 

mẫu ứng với 3 công thức CT10, CT11, CT12 ñều trong khoảng 100 

± 5% tức ñều ñạt tiêu chí hàm lượng theo tiêu chuẩn cơ sở. Kết quả 

thống kê cho thấy RSD% của cả ba lô ứng với 3 công thức ñều nhỏ 

hơn 2%, cho thấy hàm lượng carboplatin ñạt sự ñồng ñều trong lô 

cho cả 3 lô. Kết quả phân tích anova có F =3,122< F0,05 =3,682 cho 

thấy không có sự khác biệt về hàm lượng giữa các lô với mức ý 

nghĩa α = 0,05. Vậy, hàm lượng các mẫu ứng với thời gian sấy khô 

20 giờ, 15 giờ và 10 giờ ñều ñạt yêu cầu. 

Tuy nhiên, hàm lượng carboplatin trong các mẫu ứng với thời gian 

sấy khô 15 giờ gần bằng 100% hơn so với các mẫu ứng với thời gian 

sấy khô 20 giờ. Do ñó có thể nói rằng thời gian sấy khô 15 giờ cho 

kết quả hàm lượng tốt hơn.  
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Bảng 3.10. Kết quả kiểm tra  hàm lượng Carboplatin của mẫu ứng 

với công thức CT10, CT11 và CT12 

Hàm lượng (%) Thứ tự mẫu 

CT10 CT11 CT12 

Kết quả 

 thống kê 

1 102,000 100,500 100,650 

2 102,630 100,800 100,870 

3 101,240 101,650 99,650 

4 101,250 101,440 99,900 

5 99,540 99,860 98,660 

6 100,870 101,250 100,560 

Trung bình 101,260 100,920 100,050 

SD 1,052 0,667 0,825 

RSD% 1,039 0,661 0,8251 

 

 

 

Fc= 3,122 

       F= 3,682 

Từ việc phân tích kết quả trên, ta thấy các tiêu chí chất lượng ñều 

ñạt ở thời gian sấy khô là 15 giờ. Do ñó, ta chọn mức cơ bản cho thời 

gian sấy khô là 15 giờ. 

3.2.  KẾT QUẢ TỐI ƯU HÓA MỘT SỐ THÀNH PHẦN CÔNG 

THỨC VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT TRONG QUI TRÌNH 

ĐÔNG KHÔ  

 Hàm mục tiêu cần tối ưu y là ñộ ẩm (%) của chế phẩm sau 

khi ñông khô.  

     Các biến {X i}: 

X1 : Mannitol (tá dược ñộn) với mức cơ bản X01= 50 mg 

X2 : pH dung dịch  sau khi chỉnh bằng acid phosphoric với 

mức cơ bản là X02= 5,55 

                 X3 : Thời gian ñông khô với mức cơ bản là X03 = 22 giờ. 

X4 : Thời gian sấy khô với mức cơ bản là X04 = 15 giờ 
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X5: Nhiệt ñộ sấy khô với mức cơ bản là X05 = 250C 

Các biến cố ñịnh. 

 EDTA trong công thức: 2,5mg 

 Na2HPO4.12H2O  17,9mg 

 Nhiệt ñộ ñông lạnh:           -30°C 

 Thời gian ñông lạnh:            90 phút 

 Áp suất buồng :           0,10mbar 

Chọn giá trị mức cao và mức thấp cho các biến khảo sát 

ñược trình bày ở bảng 3.11.  

Bảng 3.11.  Bố trí 5 biến số và các mức XM, Xm của 5 biến số 

 

X i Xoi ∆ X XM Xm 

X1 50 10 60 40 

X2 5,55 0,2 5,7 5,4 

X3 22 4 26 18 

X4 15 2 17 13 

X5 25 2 27 23 

 

      Với :    Xoi = (XiM + Xim)/2 

                 ∆X i = (XiM - Xim)/2 

 Mã hóa biến: Xi →  xi. Với xi = 0i i

i

X X

X

−
∆

  

xi có 2 mức: ximax = +1; ximin = -1. 

 Thực hiện tối ưu hóa theo kiểu từng phần 1/4 . Ta ñặt hệ 

thức sinh cho hai biến: x4 = x1 . x2 ;   x5 = x1 . x3 

 Mô hình thống kê biểu diễn ñộ ẩm của chế phầm sau khi 

ñông khô và các biến mã hóa có dạng: 

y = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + b23x2x3 + b123x1x2x3 (1) 
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Theo lý thuyết quy hoạch hóa thực nghiệm của GS. TS. 

Nguyễn Minh Tuyển, tiến hành qui hoạch thực nghiệm kiểu yếu tố 

từng phần ¼ với số thí nghiệm cần tiến hành 2k-2 =8. Ma trận bố trí 

thí nghiệm, kết quả thí nghiệm và giá trị bi ñược ñưa ra ở bảng 3.14.  

Bảng 3.14. Kết quả các thí nghiệm khảo sát và giá trị bi 

 

TN xo x1 x2 x3 X4=x1.x2 X5=x1.x3 x2.x3 x1.x2.x3 y 

1 + + + + + + + + 1.080 

2 + - + + - - + - 0.800 

3 + + - + - + - - 1.100 

4 + - - + + - - + 1.150 

5 + + + - + - - - 1.080 

6 + - + - - + - + 1.020 

7 + + - - - - + + 1.010 

8 + - - - + + + - 1.150 

Bi 1.049 0.019 -0.054 -0.016 0.066 0.039 -0.039 0.016   

Để kiểm tra sự tương thích của các hệ số bi của phương trình 

tối ưu, ta tiến hành 11 thí nghiệm lặp tại tâm ứng với giá trị của các 

biến cùng ở mức cơ bản. Giá trị của các biến ñược trình trong bảng 

3.15. Kết quả của các thí nghiệm lặp ñược trình bày ở bảng 3.16 

Để ñánh giá tính có nghĩa của các hệ số hồi qui bi ñối với phương 

trình hồi qui, ta dựa vào Test T. Quá trình tính toán ñược tiến hành 

như sau: 

Trước hết ta tính phương sai lặp và ñộ lệch chuẩn của hệ số bi 

Phương sai lặp: 
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2
yS   =  

( )
10

11

1

2

−

−∑

N

yy nn

  =  0,00076727 

Độ lệch chuẩn của hệ số hồi qui: 

2

ibS   =  
N

Sy
2

  =  
8

0,00076727
  =  0,0000959 

ibS   =  0,0000959  =  0,0097933 

Kế quả tính giá trị 
i

i

i
TNb

b

b
T

S
=  ñược ghi lại ở bảng 3.17 

Bảng 3.15.  Phân bố các mức cơ bản cho 5 biến số cho các  thí 

nghiệm lặp 

Biến số Giá trị mức cơ bản 

X1-Mannitol 50mg 

X2-Giá trị pH 5,55 

X3-Thời gian ñông khô 22 giờ 

X4-Thời gian sấy khô 15 giờ 

X5 –Nhiệt ñộ sấy khô 25°C 

Bảng 3.16.  Kết quả của các thí nghiệm lặp: 

TN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TB 

y 1,03 1,02 0,98 1,05 1,00 1,02 1,04 1,00 0,99 0,98 1,06 1,0155 

 
So sánh TTN với T(0,05;10) = 2,228 ta thấy: 

2T N bT , 
4TN bT , 

5TN bT , 

23TN bT , > T(0,05;10) nên các hệ số b2, b4, b5, b23 có ý nghĩa.  

Bảng 3.17. Giá trị 
iTNbT  

1TNbT  
2TNbT  

3TNbT  
4TNbT  

5TNbT  
23TNbT  

1,2,3TNbT  

1.915 5.488 1.659 6.765 3.957 3.957 1.659 
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Từ kết quả trên, ta có phương trình hồi qui hồi quy thực nghiệm bậc 

nhất  (1) trở thành  
$y   = 1,049 -  0,0054x2 + 0,066x4 + 0,039x5 – 0,039x2x3 (2) 

Để kiểm tra tính tương hợp của phương trình hồi qui, ta tính lại các 

giá trị $ iy  theo phương trình hồi qui (2) 
$

1y =1,061; $ 2y = 0,851; $ 3y = 1,115; $ 4y = 1,169; $ 5y = 1,061; $ 6y = 

1,007; $ 7y = 0,959; $ 8y = 1,169.  

Tính ñược 2
d uS =2,56.10-3 từ ñó Tính chuẩn số FTN: =3,336 

So sánh với Fb = F(0,05;3;10) = 3,7 ta thấy   FTN <Fb 

Vậy phương trình hồi qui (2) tương hợp với mô hình thực nghiệm ñã 

xây dựng. 

Chuyển phương trình hồi qui (2) với các biến mã hóa xi về phương 

trình với các biến thực Xi ta ñược phương trình hồi qui theo biến 

thực như sau: 

Y = -4,387375 + 0,8025X2 + 0,2705625X3 + 0,033X4 + 0,0195X5 

 – 0,04875X2X3                                                           (3)  

Dùng phương pháp tối ưu kiểu lưới với sự hỗ trợ của phần mềm 

Matlab 5.3, ta tính ñược giá trị tối ưu của phương trình (3) theo các 

biến Xi như trong bảng 3.18. 

Từ kết quả ở bảng 3.18, ta thấy: ñộ ẩm của chế phẩm ñạt cực tiểu 

(0,87884%) khi:  

- Giá trị pH dung dịch pha chế ñạt 5,7. 

- Thời gian ñông khô 26 giờ. 

- Thời gian sấy khô 13 giờ.  

- Nhiệt sấy khô 23,1°C. 

Trong phương trình hồi qui (2) và (3), biến tá dược ñộn tạo khung X1 

có hệ số không có nghĩa chứng tỏ sự ảnh hưởng của tá dược ñộn ñến 
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ñộ ẩm là không lớn nên có thể lấy giá trị của tá dược ñộn tại mức 

không là 50 mg. 

Bảng 3.18. Kết quả giải phương trình hồi qui bằng phần mềm 

Matlab 5.3  

 

 

 

 

 

 

 

To get started, type one of these: helpwin, helpdesk, or demo. 
  For product information, type tour or visit 
www.mathworks.com. 
 Gia tri cuc tieu cua ham so la 0.878840 
 Vi tri dat cuc tieu la X2 = 5.700000 
                          X3 = 26.000000 
                         X4 = 13.080000 
                         X5 = 23.100000 
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 
1. KẾT LUẬN 

Qua kết quả thực nghiệm nghiên cứu ñã ñạt ñược và dựa vào 

mục tiêu của ñề tài, chúng tôi rút ra một số kết luận sau:  

a.  Đã khảo sát ñược các thông số kỹ thuật cơ bản cho qui trình ñông 

khô thuốc tiêm carboplatin 50 mg/lọ. 

b. Bằng phương pháp qui hoạch thực nghiệm chúng tôi ñã lập ñược 

mô hình thống kê bật một , hai mức tối ưu mô tả mối quan hệ giữa 

hàm ẩm của chế phẩm thuốc tiêm carboplatin 50 mg/lọ với một số 

thông số kỹ thuật trong quy trình ñông khô như thời gian ñông khô, 

thời gian sấy khô và nhiệt ñộ sấy khô. 

c. Đã dùng phương pháp tối ưu hóa kiểu lưới với sự hỗ trợ của phần 

mềm Matlab 5.3 ñể tìm giá trị hàm ẩm cực tiểu ứng với các giá trị 

thời gian ñông khô, thời gian sấy khô và nhiệt ñộ sấy khô tối ưu như 

sau:   

 + Thời gian ñông khô: 26 giờ 

 + Thời gian sấy khô: 13 giờ 

 + Nhiệt ñộ sấy khô: 23,1oC 

2. KIẾN NGHỊ 

Trong quá trình nghiên cứu, tôi có một số kiến nghị sau: 

a. Khi triển khai sản xuất, cần chú ý ñến khâu lựa chọn bao 

bì của sản phẩm, ñặc biệt là màu sắc và ñộ ñồng ñều của ñáy lọ 

thuốc. Chọn chai lọ sẫm màu sẽ chắn ñược ánh sáng, tránh trường 

hợp phân hủy hoạt chất trong quá trình bảo quản. Đáy lọ ñồng ñều sẽ 

giúp cho quá trình truyền nhiệt từ giá ñỡ ñến lọ thuốc ñược ñồng ñều, 

chất lượng sản phẩm thu ñược ñồng ñều hơn. 

b. Do chi phí cho việc mua hóa chất quá lớn, thời gian 

nghiên cứu không nhiều nên tôi ñã nghiên cứu tối ưu hóa bằng mô 
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hình thống kê bậc một hai mức tối ưu các yếu tố riêng phần ñể giảm 

thiểu số thí nghiệm. Trong khuôn khổ của luận vân, tôi cũng chỉ mới 

nghiên cứu tối ưu hóa ba thông số kỹ thuật của qui trình ñông khô và 

hai thông số về thành phần công thức pha chế có ảnh hưởng ñến hàm 

ẩm của chế phẩm mà chưa thể tối ưu hóa nhiều thông số hơn (với số 

thí nghiệm nhiều hơn và thời gian tiến hành lâu hơn) nên ñộ chính 

xác của phép tối ưu chưa thật sự cao. Vì vậy, tôi ñề nghị tiếp tục 

nghiên cứu tối ưu hóa nhiều thông số hơn và bằng mô hình thống kê 

bậc một hai mức tối ưu toàn phần ñể phép tối ưu chính xác hơn. 

c. Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi chỉ khảo sát ñộ ổn 

ñịnh của thuốc trong ñiều kiện lão hóa cấp tốc, chúng tôi chưa có 

thời gian ñể khảo sát ñộ ổn ñịnh của thuốc trong ñiều kiện thật. Vì 

vậy ñề nghị tiếp tục theo dõi ñộ ổn ñịnh của thuốc trong ñiều kiện 

thật nhằm ñưa ra tuổi thọ của thuốc. 


