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Phân tích Tổng Carbon Hữu Cơ (TOC) trong Thẩm định vệ sinh  

cho các thiết bị sản xuất dược phẩm và các trang bị y khoa. 
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GIỚI THIỆU 

Thiết bị sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm một máy phân tích OI Analytical Aurora 

1030W TOC và mô-đun 1030S TOC Solids, (Hình 1).  

Các hợp chất carbon hữu cơ trong dung dịch và các chiết xuất được oxi hóa bằng sodium 

persulfate nóng, tạo thành CO2 được đo với đầu dò hồng ngoạ i không tán xạ (NDIR) 

trong máy Aurora 1030W. Các mẫu rắn được oxi hóa bằng cách đốt ở nhiệt độ cao trong 

một nồi thạch anh bên trong buồng nấu của mô-đun 1030S. 

Khí đốt được thu thập và chuyển đến đầu dò NDIR của máy Aurora 1030W để đo CO2 và  

hàm lượng carbon có trong mẫu. 
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Thẩm định vệ sinh là quá trình được sử dụng để xác nhận một qui trình làm sạch đã loại 

bỏ các tàn dư của các hoạt chất dược tính (APIs), và các hóa chất vệ sinh khỏi các bề mặt 

của thiết bị sản xuất dược phẩm đến mức chấp nhận đã định sẵn dựa vào các yêu cầu của 

Cục quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ (FDA) xác định trong 21 CFR 211.67. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
Dữ liệu hiệu chuẩn, tương thích hệ thống, và giới hạn phát hiện của 

phương pháp (MDL) được thu thập trong quá trình thẩm định của 

13 máy Aurora 1030W TOC. Dữ liệu được tạo ra trong hơn 2 tháng 

sử dụng 6 bộ chất chuẩn riêng biệt, và 3 người vận hành. Dữ liệu 

thu thập được cho thấy tính ổn định thời gian dài và độ lặp lại giữa 

các máy phân tích. 

Giới hạn phát hiện 
Các MDL được xác định dựa theo 40 CFR Part 136 trên mỗi máy 

trong số 13 máy Aurora 1030W. Hình 4 diễn tả đồ thị MDL thực 

nghiệm cho thấy yêu cầu của USP <643> giới hạn phát hiện 0.05 

mg/L đều đạt rất ổn định. 
Giới hạn phát hiện của phương pháp 

Ứng dụng lên thiết bị sử dụng trong các qui trình dược phẩm  
Lấy mẫu bông gạc được sử dụng rộng rãi để đo các tạp nhiễm tồn dư còn sót trên bề mặt sau khi làm sạch. Các phương pháp TOC yêu cầu chất tạp nhiễm 

phải tan trong nước và vật liệu bông gạc khi chiết xuất carbon phả i thấp. Thông thường, nếu các chất phân tích không tan trong nước, các thẩm định 

không thể được thực hiện bằng TOC và cần các phương pháp đặc hiệu sử dụng dung môi chiết xuất carbon.  
Sử dụng một mô-đun 1030S TOC Solids cho phép phân tích trực tiếp bông gạc và loại bỏ bước chiết xuất bằng dung môi, làm giảm đáng kể thời gian 

phân tích và vấn đề độ hòa tan của chất phân tích. Bảng 3 cung cấp một ví dụ phân tích bông gạc “khô” của một vật liệu không tan trong nước (dầu ăn) và 

cho thấy độ tin cậy và độ nhạy của phương pháp. 
Bảng 1. Xác định Carbon trong các chất tẩy rửa lựa chọn sử dụng mô-đun Aurora 1030S Solids 

Data 
Mean (0.026 mg C / L) 
Upper Limit (0.05 mg C/ L) 

Hiệu chuẩn 
Máy Aurora 1030W được hiệu chuẩn từ 0.5 – 10.0 mg/L. 
Hình 2 là một đồ thị tổng hợp của tất cả các điểm dữ liệu và cho 

thấy độ lặp lại tuyệt vời của diện tích peak giữa các thiết bị. 
Đồ thị hiệu chuẩn tổng hợp  
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KẾT LUẬN 
Máy phân tích Aurora 1030W cung cấp một nền tảng bền 

vững, ổn định, có độ lặp lại để phân tích tổng carbon hữu cơ 

trong nước, chiết xuất từ nước, cũng như trong chất rắn và 

các vật liệu không tan trong nước với mô-đun Aurora 1030S 

Solids. Hiệu năng gần như tương tự giữa nhiều thiết bị theo 

thời gian cho thấy tính độc lập khi sử dụng lâu dài. Tùy chọn 

mô-dun phân tích rắn cho thêm tính năng xác định hàm 

lượng carbon thực tế cho phép tính toán các hệ số hiệu chỉnh 

thẩm định làm sạch, và cũng hữu ích trong phân tích trực tiếp 

các mẫu bông gạc. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Hình 4. Giới hạn phát hiện của phương pháp (MDL) của 13 máy Aurora 

1030W TOC độc lập trong thời gian hơn 2 tháng. 
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Hình 3. Tương thích hệ thống cho 13 máy Aurora 1030W TOC độc 

             lập trong thời gian hơn 2 tháng.  

Độ phục hồi của các hợp chất lựa chọn được xác định bởi máy 

Aurora 1030W và so sánh với hàm lượng carbon xác định bởi 

phân tích của mô-đun 1030S Solids. Vì hàm lượng carbon của 

các chất dược phẩm và hóa chất vệ sinh thì hiếm khi được biết 

chính xác, rât hữu ích khi xác định hàm lượng carbon của các 

hợp chất tinh khiết. Khi hàm lượng carbon thực tế đã được biết, 

nó có thể được dùng để thiết lập giới hạn tồn dư chấp nhận1,2.  
 

Bảng 1 là so sánh phần trăm carbon (% Carbon) xác định bởi 

mô-đun Aurora 1030S Solids so với hàm lượng carbon ghi chú 

trên nhãn của nhà sản xuất. Bảng 2 so sánh các kết quả thu được 

sử dụng mô-đun Aurora 1030S Solids (đốt nhiệt độ cao) với các 

kết quả thu được sử dụng máy phân tích Aurora 1030W TOC 

(oersulfate nóng). 

Bảng 2. So sánh %Carbon xác định bằng mô-đun Aurora 1030S Solids  

 với máy phân tích Aurora 1030W TOC. 
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Hình 2. Đồ thì hiệu chuẩn tổng hợp của 13 máy phân tích Aurora 
          1030W TOC độc lập trong thời gian hơn 2 tháng. 
Tương thích hệ thống 
Dữ liệu tương thích hệ thống được thu thập dựa theo Dược điển Mỹ 

(USP) <643> để chứng minh hiệu quả của quá trình oxi hóa và khả 

năng ưng dụng của máy Aurora 1030W để phân tích các mẫu dược 

phẩm. Hình 3 cho thấy độ tin cậy và độ lặp lạ i trong thời gian hơn 2 

tháng. 
Tương thích hệ thống 

Bảng 3. Phân tích dầu không tan chiết xuất từ đĩa thử sử dụng một bông gạc “khô” 

 và mô-đun Aurora 1030 Solids. 
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Hình 1. Máy phân tích Aurora 1030W TOC và Mô-đun         
1030S Solids. 

Bảng 2 cho thấy máy Aurora 1030W phát hiện được thành 

công carbon có mặt trong các hóa chất vệ sinh được lựa 

chọn. Các tác giả khác trước đó đã chứng minh tính ứng 

dụng của oxi hóa bằng persulfate nóng để xác định TOC cho 

nhiều hợp chất dược phẩm4.  
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Phân tích Tổng Carbon Hữu Cơ (TOC) là một trong số những kỹ thuật phân tích cơ bản 

được sử dụng để thẩm định vệ sinh vì nó có thể phát hiện bất cứ tồn dư của API hoặc hóa 

chất vệ sinh nào có chưa carbon trong cấu trúc phân tử. phân tích TOC là mộ kỹ thuật có 

độ nhạy cao, có thể phát hiện lương carbon ở mức microgam 
Báo cáo này trình bày tính tiện lợi của việc thực hiện phân tích TOC trong cả các mẫu 

dung dịch và mẫu rắn (bông gạc khô và mẫu nguyên chất) để thẩm định vệ sinh. 
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