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  Autoclave اتوکالو

 
  

 4، بهنوش باقري3،  ندا بادکوبه2*، مریم احمدلو1محمدي محمد علی
  ـ کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی، دانشگاه آزاد اراك 1
  دانشگاه آزاد اراك ،علوم آزمایشگاهیـ دانشجوي کارشناسی 2،3،4

  
  

 خالصه

دید بخار در آزمایشگاه توسط فشار ش اتوکالو دستگاهی است که براي استریل کردن مواد و تجهیزات در
نوع ماده و  این زمان بستگی به گردد. فاده میدقیقه است 20یا  15گراد به مدت درجه سانتی 121دماي 

  .محتواي اتوکالو دارد
 ،کنیم که طوالنی شدن مرحله گرمایی، باید تصدیق اتوکالو بهترین وسیله براي استریلیزاسیون استاگرچه 

شود و  محتوي قند، مواد معدنی و فلزي میمواد مغذي در محیطهاي کشت کمپلکس  سبب کاهش کیفیت
کند. بنابراین در چرخه استریلیزاسیون باید از زمان کوتاهتر و  کشت زیان وارد می در نتیجه به محیطهاي

  تر باشد. گانیسمها نیز کشندهار دماي باالتر استفاده کنیم تا براي میکرو
واژه اتوکالو از  اختراع شد. 1879بیولوژیست فرانسوي به نام چارلز چمبرلن در سال این وسیله توسط میکرو

ترکیب دو واژه اتو (از زبان یونانی) به معنی خودکار و کالویس (از زبان التین) به معنی کلید تشکیل شده 
 ها مانند: زمینهاز  يبسیار . اتوکالو درجز جدا نشدنی از هم هستند و علوم آزمایشگاهی دو اتوکالو است.

ظروف  د.گیر مورد استفاده قرار می …، دندان پزشکی و دامپزشکی، قارچ شناسی ،شناسی، پزشکی میکروب
توسط اتوکالو  که هستندموادي  … هاي کشت وآزمایشگاهی، محیط ، ظروفهاي پزشکی اي، زباله شیشه

  .شوند ریل میتاس
  

  
  

 
 
 

*Email: mary.ahmadloo@yahoo.com 
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  هتاریخچ
واژه اتوکالو از  اختراع شد. 1879این وسیله توسط میکروبیولوژیست فرانسوي به نام چارلز چمبرلن در سال 

ترکیب دو واژه اتو (از زبان یونانی) به معنی خودکار و کالویس (از زبان التین) به معنی کلید تشکیل شده 
  .)1( است

 
  اصول دستگاه
ماند و باید حذف شود. علت آن این است که هواي  میدر ظرف باقی اتوکالو ، مقداري هوا  ببعد از بستن در

  . یادي براي استریل کردن نیاز داردگرم در مقایسه با بخار به مدت زمان ز
حالی دقیقه وقت براي استریل کردن مواد نیاز دارد در  3گراد به درجه سانتی 134ل: بخار در دماي براي مثا

 .)2( در همان شرایط به دو ساعت وقت نیاز دارد گراددرجه سانتی 160که هواي گرم 

، هواي راحل استریلیزاسیون با ایجاد مکشدر آغاز م گردند. پمپ خال توسط فشار تنظیم می اتوکالوها عموما
یلی که از مواد متخلخل شود. استریل کردن وسا داخل محفظه را تخلیه کرده و سپس بخار وارد دستگاه می

ه با سایر وسایل بسیار دشوار است. بعضی از این وسایل عبارتند از: منسوجات و ابزار ساند در مقای ساخته شده
ون کشیده ها به بیر شود. در زمان تخلیه، هواي داخل محفظه و بسته بندي شده که هوا در آن حبس می بسته

با افزایش فشار  ثرتر خواهد بود. متناسبوشده و عموما هر چه زمان مکش بیشتر باشد، جایگزین شدن بخار م
گاههاي خودکار امکان کاهش گردد به همین دلیل دست منفی داخل محفظه، خارج سازي هوا دشوارتر می

. در این روش بخار بطور متناوب جایگزین زندسا ن بخار را در چند مرحله فراهم می) و وارد ساختفشار (تخلیه
پی هر تخلیه بخار به عمق بیشتري نفوذ خواهد هوا شده و راندمان باالتري نسبت به تخلیه تنها دارد. در 

کرد. در شرایطی که دستگاهها مجهز به پمپ تخلیه نباشند به منظور جریان و نفوذ مطلوب بخار به داخل 
 .بندي دقت مضاعف نموده و آنها را داخل دستگاه قرار داد وسایل متخلخل باید در بسته

شیر  محفظه این تفاوت که براي ورود بخار به وماتیک است بااصول کار همانند اتوکالو ات اتوکالو دستی در
دستی انجام  نیز بصورت ببسته کردن در باز و و تخلیه بخار .شود صورت دستی باز و بسته میورودي به 

    .)4( گیرد می

  کند.  به دماي مورد نظر هوا را خارج میزمان رسیدن  سوپاپ اطمینان: تا
  دهد. ان میفشار سنج: فشار داخلی را نش

در این صورت به صورت اتوماتیک باز  تر از فشار مورد نظر حساس است وبه فشار کمی باال شیر اطمینان:
  شود. می

  .)9( شود رسد  با باز کردن آن هوا و بخار خارج می مام میشیر دستی: کار دستگاه که به ات
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  باشد: ون در اتوکالو شامل مراحل زیر میچرخه استریلیزاسی
  درجه سانتیگراد) 20ـ121: زمان باال رفتن دما در محفظه اتوکالو (1ه مرحل

  درجه سانتیگراد ) >100ـ121: زمان نفوذ گرما به داخل ظرف محیط کشت (2مرحله 
  درجه سانتیگراد) 121: زمان نگهداري در دماي مقرر (3مرحله 
 .)7( درجه سانتیگراد) 80ـ121: زمان پائین آمدن دماي محفظه (4مرحله 

اتوکالو مجهز به سیستم قفل مکانیکی و  بکند، الزم است در با توجه به فشاري که دستگاه در آن کار می *
  .دستگاه به صفر نرسد، درب دستگاه باز نشود نیز الکترومگنتیک باشد و تا زمانیکه فشار

  .وکالو استدستگاههاي ات چاپگر به منظور مستندسازي عملیات استریلیزاسیون، گزینه مناسبی در* 
طور مستقیم به   ترتیب دستگاه به است، بدینWater Clean  جدیدترین نوع اتوکالوها مجهز به سیستم *

 .رود می لوله کشی آب شهر متصل شده و نیاز به آب مقطر از میان

 
  کاربرد

دستگاه به با این  کنند. درجه آب را به بخار تبدیل می 100اتوکالوها در یک محفظه بسته در دماي باالي 
، نموددرجه کمتر از فور که داراي هواي خشک است استریل  30ـ40توان وسائل را در  علت فشار باال، می

، استریل کردن تجهیزات آزمایشگاهی و براي چون بخاري که در فشار است از آب جوش دماي باالتري دارد
ه ماندن در باکتریها توانایی زند کرد.لوازم پزشکی و محیطهاي کشت میکروبی باید از این دستگاه استفاده 

  .)6، با این وجود استریلیزاسیون در اینجا الزاما به معنی کشتن ویروسها نیست (چنین محیطی را ندارند
 ها مانند: از زمینه يبسیار . اتوکالو درجز جدا نشدنی از هم هستند و علوم آزمایشگاهی دو اتوکالو

  د.گیر مورد استفاده قرار می …، دندان پزشکی و رچ شناسیدامپزشکی، قا ،شناسی، پزشکی میکروب
توسط  که هستندموادي  … هاي کشت وآزمایشگاهی، محیط ، ظروفهاي پزشکی اي، زباله ظروف شیشه

  .شوند ریل میتاتوکالو اس
 . وسائل ومارستانی به سرعت در حال رشد استهاي بی اتوکالو براي استریل کردن زباله امروزه استفاده از

شود از همان روش بخار و فوق حرارت  ها استفاده می اي استریل کردن این مواد و زبالهدستگاههایی که بر
هاي بیمارستانی از عوامل پاتوژن  هاي وسیع از زبال ی ندارند و باعث استریل شدن تودههستند و با هم فرق

  . شوند می
فشار بسیاري از مواد مانند محیطهاي کشت،  اده ازمده که بدون استفآباله به بازار زهاي نسل جدیدي از مبدل

ا مناسب براي موادي هستند که هکند . این دستگاه دستکشها، گانها، لباسها و مواد پالستیکی را استریل می
    .ون را تحمل کنندآنند دماي باالي توا نمی
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ستیکی ذوب شوند و یا پال براي مثال ممکن است بعضی مواد ،شوند مه مواد توسط اتوکالو استریل نمیه
 يهاموارد باید از اتو و یا سایر روشبعضی مواد کاغذي نتوانند میزان باالي فشار بخار را تحمل کنند در این 

 خواهیم مواد را داخل اتوکالو . در ضمن زمانی که می) استفاده کرد …، مواد شیمیایی واستریل کردن (اشعه
  .در بین مواد حرکت کند باشد تا بخار به راحتی داشته جودومناسب ه فاصله رقرار دهیم باید از دیوا

ن و عاري از استریل شد از بعد قبل از دفع هر گونه زباله بیمارستانی و یا پزشکی باید این مواد اتوکالو شوند و
  .)2( ها و طبق روشهاي استاندارد دفع شوند مانند سایر زباله، پاتوژنها

  
  انواع استریلیزاسیون

    هازاسیون محیطهاي کشت و محلولتریلیاسـ 
  استریلیزاسیون مواد مصرفی آلوده ـ
  استریلیزاسیون مواد خشک بسته بندي شده ـ
  

  استریلیزاسیون محیطهاي کشت و محلولها
 نکنید. در پیچ آنها را شل کنید. آنها را پر 3/2دار استفاده شود. بیشتر از  ـ بهتر است از لوله و ارلن در پیچ

 5هاي اتوکالو حداقل  اصله آنها از یکدیگر و از دیوارهادن اشیا بر روي یکدیگر بپرهیزید. باید فد از قرار ـ
 متر باشد تا بخار جریان یابد.سانتی

براي مثال محتویات یک ظرف  .زمان نفوذ گرما در نظر گرفته شودچرخه استریلیزاسیون باید متناسب با  ـ
  درجه به این دما برسد. 121زمان رسیدن محفظه به دماي  دقیقه از 15یک لیتري محیط کشت باید طی 

  
  استریلیزاسیون مواد مصرفی آلوده

نها بر چسب هاي قابل اتوکالو شدن قرار دهید و بر روي آ را جدا نموده و در کیسه مواد مصرفی آلوده ـ
  .کنترل کیفی را نصب کنید

، یک شل کرده یا قبل از محکم کردن گرهنرا ، گره آز نفوذ بخار به همه قسمتهاي کیسهبراي اطمینان ا ـ
  کیسه را پر نکنید. 4/3پیمانه آب به آن اضافه کنید و بیش از 

 134دقیقه در  15ـ30درجه سانتیگراد یا  121دقیقه در  30ـ60، ن الزم براي استریلیزاسیون زبالهزما ـ
  باشد. درجه سانتیگراد می

ریزیم. اما محیط کشت حاوي سلنیت را باید  هاي عادي دور می ههاي استریل شده را مانند زبال ـ سپس زباله
 بصورت زباله مخصوص منهدم کرد.
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 بندي شده استریلیزاسیون مواد خشک بسته

هاي  دیواره با بخار در بین آنها ایجاد شود و  حداکثر چرخش  قرار دهید که ها را طوري در اتوکالو  بسته ـ
   اتوکالو نیز تماسی نداشته باشند.

دقیقه  30دقیقه با خروج سریع بخار یا  25، لیزاسیون مواد خشک بسته بندي شدهزمان الزم براي استری ـ
  .)7باشد ( درجه سانتیگراد می 121ج بخار در بدون خرو

  
 انواع اتوکالو

  :ددو نوع اصلی اتوکالو وجود دار
در . شود هاي ایرانی یافت می فور در خانهوهایی است که به شبیه زودپز این اتوکالو صفحه اتوکالو در باال:

  . بیرون براي کنترل فشار قرار داردر سنجی در شاشود و ف هایی بسته می این اتوکالوها، در اتوکالو توسط پیچ
   
 

  
 اتوکالو در روبروصفحه باال، سمت چپ  صفحه اتوکالو درسمت راست 

  
وسیع مورد استفاده در  به طور ،ی استفادهاین اتوکالوها به خاطر راحت: صفحه اتوکالو در روبرو

اي  وها باید نهایت دقت را کرد. این اتوکالوها جعبهرند اما در استفاده از این اتوکالیگ ها قرار میآزمایشگاه
. شود که براي استریل کردن استفاده می باشد میز به واحد تبدیل آب به بخار شکل هستند و درونشان مجه
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دهد تا دماي مورد نظر را تنطیم کند و مدت زمان اتوکالو را تعیین  اتور این امکان را میکالو به اپرکنترل اتو
 .)2( دما را دارند/ گیري و نمایش فشار اي براي اندازه اتوکالوها وسیلهکند همچنین این 

عملکرد  بندي به منظور صحت شوند. این طبقه ، اتوکالوها به سه دسته تقسیم میبا توجه به نوع ابزار آالت 
  گیرد: ون با توجه به نوع وسایل صورت میاستریلیزاسی

  
 :N کالس

بدین ترتیب  بر اساس استاندارد این اتوکالو قادر است ابزار آالت جامد بدون پوشش را استریل نماید.
دار وجود  (اعم از پارچه یا کاغذهاي مدیکال) و نیز وسایل حفره دار تضمینی براي استریل وسایل پوشش

ده در این نوع اتوکالو هاي سازن اما در طراحی بعضی از کارخانه باشد. این سیستم فاقد پمپ وکیوم می د.ندار
و بنابراین در  کن و نیز امکان استریل وسایل بسته بندي شده در کاغذهاي مدیکال وجود دارد سیستم خشک

  خرید این نوع اتوکالو بسیار دقت نمایید.
 

 :S کالس

این اتوکالو  شود. توان استریل نمود توسط کارخانه سازنده مشخص می وع اتوکالو میوسایلی که در این ن
دار  مواد نساجی مثل پارچه، گاز تک الیه و سوراخ ،جامدر دا آالت بدون پوشش جامد یا پوشش تواند ابزار می

داراي سیکل  طعاتواند با پمپ وکیوم یا بدون آن تجهیز شود و ق می S یک اتوکالو کالس را استریل نماید.
  خشک کن است.

  
  : Bکالس

دار جامد و بدون پوشش و مواد نساجی را استریل  وسایل براي مثال پوششتواند تمام انواع  این اتوکالو می
دما و  بار خالء ایجاد کند. -9/0تواند تا حدود  قدرتمندي است که می اتوکالوها داراي پمپ وکیوم نماید.

شود. بر اساس استاندارد  کارخانه سازنده تنظیم مینداردهاي بین المللی توسط بق استافشار در اتوکالو مطا
دقیقه تحت فرایند 15ابزار آالت باید حداقل به مدت  BAR 1/2درجه سانتیگراد و فشار 121 در دماي

مدت زمان استریلیزاسیون  BAR 1/2گراد و فشار درجه سانتی134ر گیرند و در دماي استریلیزاسیون قرا
  .)8دقیقه است (3ل حداق
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  یک اصطالح نادرست، اي دقیقه 3اتوکالو 
 استفاده از ،ها و مراکز دندانپزشکی به منظور انجام عملیات استریلیزاسیونکلینیک ،هاي عملاقدر ات

  .شود و در نتیجه با حجم کم توصیه می )(FASTاتوکالوهاي سریع 
ید داراي حداقل زمان با مطابق استاندارد ،اي قهدقی3 اصطالح نادرستیا به  )(FASTاتوکالوهاي سریع 

گراد درجه سانتی 134در دماي  ،این حداقل زمان همان طور که گفته شد ن مطابق با دما باشد.استریلیزاسیو
اما کل مدت زمان کار دستگاه  تعیین شده است. ،دقیقه)15( گراددرجه سانتی 121و در دماي  دقیقه)3(

 PREHEATINGزمان3، مجموع تا پایان کار سیستم (شروع کار) STARTه اتوکالو از فشار دادن دکم

TIME (زمان اولیه) ،STERILIZATION TIME (زمان استریلیزاسیون) ،DRYING TIME  زمان خشک)
کن نیز توسط کمپانی سازنده تعیین  دن در اتوکالو مجهز به سیستم خشکزمان خشک کر است. شدن)

(زمان اولیه) وابسته به پارامترهاي دیگري   PREHEATINGلیکن زمان شود و مقدار آن ثابت است. می
تعداد دفعات وکیوم و نوع دستگاه،  وابسته به "زمان اولیه"چنانچه اتوکالو مجهز به پمپ وکیوم باشد  است.

عواملی همچون دماي محیط اطراف و دماي اولیه چمبر و نیز نوسانات برق شهر در  ضمنا متفاوت خواهد بود.
اي بدون شک  دقیقه3رد. پس اصطالح اتوکالوهاي نقش بسزایی دا PREHEATING)( یین زمان اولیهتع

  غلط و فاقد اعتبار است.
 

  :وجود دارد استریلیزاسیونهاي مختلفی براي روش
  استفاده از بخار (گرماي مرطوب)ـ 1
  (گرماي خشک) استفاده از هواي خشکـ 2
  اتیلن اکسایدـ 3
  هاي غیر رسمی.روش ـ روش پالسما و دیگر4

داراي نشانگر  ،معتبر، قابل انبار ،سریع، ماندهبدون باقی ،آسان ،روش استفاده از بخار (اتوکالو) قابل کنترل
(indicator) به عنوان  ،رساند آالت آسیب کمتري می است و از آنجا که در مقایسه با سایر روشها به ابزار

  .)4(بهترین روش استریل در نظر گرفته شده است 
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  حفظ و نگهداري
  :نگهداري روزانه

  صفحه کف اتوکالو را از اتاقک جدا نموده و کامال تمیز کنید. 
  ها را با آب و صابون بشوئید. لوازم فرعی مثل طبقات و سینی

  قبل از کار سطح آب اتوکالو را چک کنید.
  نمایشگر ثبت حرارت و دما را چک کنید.

  
  :هفتگی نگهداري

  .درزها را تمیز کنیدآب گذرها و 
  .)5( سوپاپ اطمینان را بررسی کنید

  
  نگهداري ماهیانه:

  .)10( )ید (براي جلوگیري از رسوب دستگاهماه آب را تعویض کنید و ترجیحا از آب مقطر استفاده کن هر
  

  ماه یکبار: 3هر 
   .نظافت و بررسی الستیک دور درب و نظافت قسمتهاي خارجی دستگاه

  
  :ماه یکبار 6هر 

 .)5معاینه و بازرسی تکنیکی دستگاه توسط شرکت پشتیبان (

 
  کنترل کیفی

دارد.  دووج يو زمان اتوکالو به صورت تجار دما یبرس يبرا يولوژیو ب یکیزی، فییایمیش يهاکاتوریاند ـ
هاي پزشکی هستند که وقتی به  اتوکالو (چسب اتوکالو) و یا بستههاي اي شیمیایی به صورت نوارهشاخص

در زمینه سفید هستند که  داراي منیزیوم هاي سیاه. براي نمونه نواردهند رسیدند تغییر رنگ می یني معدما
سه عامل دما،  .)2( روند درجه نوارهاي سیاه از بین می121اگر اتوکالو ما درست کار کرده باشد در دماي 

    .)7دهند ( می نمایش TSTاغذي نوارهاي ککنند و این نتایج را با تغییر رنگ  بخار و زمان را کنترل می
باسیلوس مانند ژئو هایی هستند که به حرارت مقاوم هستندباکتری ورهاي بیولوژي شامل اسپاندیکاتور ـ

دار باکتري مورد هاي اسپور د هدف نرسد در این صورت اگر کلنیگر اتوکالو به دماي مورا. رموفیلوست استئارو
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ر باعث و در آخ داده را تغییراسیدیته  در محیط نهاآو به علت متابولیسم واهند زد نظر را انکوبه کنیم جوانه خ
  .)2( تغییر رنگ محیط خواهند شد

شده و رشد  محیطهاي کشت معمولی که باکتریها روي آن کشت داده ،کشت از محیطهاي کشت تلقیح شده
محیطهاي مزبور کشت مجدد پس از س د،شون میهمراه سایر مواد در اتوکالو قرار داده شده و اتوکالو  ،اند کرده

  .)4( باشد نامناسب اتوکالو می شود هر گونه رشد میکروب نشانه عملکرد انجام می
  

   کنترل کیفی بیولوژیک
  ترموفیلوس ویالهاي حاوي باسیلوس استئارو استفاده از

درجه  56دماي  فوق است در اي حاوي باسیل در صورت اتوکالو صحیح ویال که داخل آن یک آمپول شیشه
انه اتوکالو نامناسب و به زرد تغییر رنگ بدهد نششود و اگر رنگ ویال از آبی  قرار داده می 24ـ48به مدت 

  .)9( اند یعنی محتویات اتوکالو استریل شدهندهد  رشد باسیل است و اگر  تغییر رنگ
   .شوند وب میاند که در دماي مورد نظر ذ برخی از شاخصهاي فیزیکی از آلیاژهایی تشکیل شده ـ

بنابراین در صورت  ،شوند پاتوژنها از بین رفته و مواد استریل می %99همان طور که گفتیم با اتوکالو تقریبا 
زیست و  شوند و محیط میزندگی ما ها وارد محیط هر روش دیگر استریلی) این پاتوژناتوکالو نکردن (یا 

بداینم  نبه آزمایشگاهی وسائل موجود را در نظر نگیریم وکه تنها جباید بدانیم . کنند سالمتی ما را تحدید می
  .)2( است مانکه قبل از هر چیزي استفاده درست از این وسائل تضمین کننده سالمتی خود

    
  ایمنی

  از دستکش مقاوم به حرارت و محافظ چشم استفاده کنید. ـ
ه سانتیگراد رسید کنار درب اتوکالو درج 60بعد از آنکه فشار اتاقک اتوکالو به صفر و دماي آن به حدود  ـ

  ، سپس آنها را حمل کنید.انید تا محتویات آن کمی خنک شوندایستاده و آنرا باز کنید. منتظر بم
  هرگز در هنگاه روشن بودن دستگاه اقدام به بارگذاري یا خارج نمودن وسایل و مواد ننمائید. ـ
  پریز اقدام به تمیز نمودن آن نکنید.هرگز در هنگام روشن بودن دستگاه و اتصال آن به  ـ
  .)7هرگز پیچهاي محکم کننده درب را در هنگام کار دستگاه شل و سفت نکنید ( ـ
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