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Farmasian laitos

92s + T liitettä

Kylmåikuivaus

T¿issä ryössä pyrittiin optimoimaan diltiatseemihydrokloridia sisältävän injektiokuiva-aineen þtmä-

kuivausprosessi pakastus- ja pääkuivausvaiheen ot¿tu. Päiikuivausvaiheessa k'¿iytetylle kammion pai-

neelle ja hytlyllimpötifafie pytittii" löytlimään lämpöenergian ja vesihöyryn siirtymisen kannalta otol-

lisin arvo. Kylmlikuivatun'íl*itr""tt fysikaalisten ja kemiallisæn ominaisuuksien muuttumista pa-

kastuslåimptitilan ja pakastusvaiheessa zuoritettavan iampOkasittelyn sekä pääkuivausvaiheessa käyte-

tyn tammion paineen ¡a tryllylämpötilan funktiona tutkittiin'

Kliytettyjä tutkimusmenetelmiä olivat differentia¿linen skarmingkalorimeria, röntgendiffraktometria'

pwr*,,¿iisver*tronimilaoskopia, korkeapainenestekomæografia, våirianalyysi' Karl Fisher-titraus'

pH:n mitøus sekä visuaaliset tutkimusrnenefelmät'

Kylmäkuivanavan valmisteen l?impötilaan voitün påüikuivausvaiheen aikana vaikuttaa hyllyl:im$ti-

lan ja kammion paineen awlla. UyityUimpOtilan pyìyessä vakiona.valmisteen lämpötila muuttui kam-

mion painetø muutettaessa. Tutkimuksen loppunrloksena saatiin kuvaaja' jonka avulla voidaan mäã-

ritøä diltiatseemihydrokloridia sisältävlin valmisteen pääkuivausvaiheen optimaalinen kammion pai-

ne ja hyllylåimpötila- Tulosten hyödyntäminen edellyuää kylmäkuivatøvan seoksen laiittisen lãmtrtti-

10 mg diltiatseemihydrokloridia sisãltävässä valmisteessa tåpahtui prosessin aikana enemmim muu-

toksia kuin 25 mgdiltiatseemihydrokloridia sisältävässä valmisteessa. Muutokset lüttyivät erityisesti

valmün injektioüuoks* 
"a"iir¡å 

sameuteen. Pieni massa oti alttiimpi þlmäkuivausprosessin olosuh-

teiden vaikurukselle.

pakastaminen korkeassa l¿impötilassa suurensi kylmäkuivæun valmisteen kiteisyysasætta ja liukene-

misnopeutta, mutta vaikutti 
"pa"Outlir"rti 

kakun ulkonäköön, j?üirurÖskosteuteen ja kohoamiseen pro-

sessin aikana.

pakastusvaiheessa tehlåvä l¿impökåisirely suurensi þtmäkuivatun valrnisteen kiæisyyttä habit-tasolla,

muna lämpökäsittelyaikaa otisi syyçi piOenøli moleþylitasolla øpahtuvan järjestliytymisen aikaan-

saamiseksi.

Kylrn?ikuivattujen valmisteiden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet eivät poikenneet merkittÌivästi

toisistaa¡r pääkuivausvaiheessa käyætyn hyllyl¿imp<itilan ja kammion paineen muuttuessa'

lan m?üirittämistä.

Kylm?ikuivatun valmisæen ylliosan kiteisyys oli alaosan kiæisyyUä suurempi' TZimä johtui mannitolin

konsentroitumisestâ kakun yläosaan.
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