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خالصه
سابقه و هدف :لواستاتین یكي از داروهای مهم استاتیني ميباشد که بطور معمول توسط قارچ آسپرژیلوس ترئوس در کشت مایع تولید ميشود .مصرف لواستاتین موجب کاهش
کلسترول خون و جلوگیری از بروز سكته قلبي و سختي عروق ميشود .از آنجا که لواستاتین به عنوان یک متابولیت ثانویه گرانبها مطرح است ،لذا این مطالعه بمنظور بررسي عوامل
تأثیرگذار بر ریختزایي قارچ برای افزایش تولید صنعتي این دارو بسیار مهم انجام شد.
مواد و روشها :در این مطالعه مروری برای جمع آوری اطالعات ،مقاالتي که دارای یكي از کلمات کلسترول ،سختي عروق ،ریخت زایي ،لواستاتین ،آسپرژیلوس ترئوس و القاءگر
در فاصله سالهای  6911تا  2167در پایگاههای  Science Direct ،Scopus ،Pubmedو پایگاه استنادی علوم جهان اسالم( )ISCبودند ،جستجو و بررسي شدند.
یافتهها :تعداد کل مقاالت یافت شده  654مورد بود که از این تعداد 48 ،مقاله برای این مطالعه مناسب تشخیص داده شد .مطابق با نتایج مطالعات ،منابع کربني دیر مصرف شونده و
محیط کشت مرکب ،دور همزن باال  ،111 rpmهوادهي برابر  %71حالت اشباع ،میزان تلقیح برابر  617اسپور و استفاده از القاءگرهاایي مانناد هیادرات منیازیمسایلیكات ،متیاونین،
بوتیروالکتون و لینولئیک اسید موجب ریختزایي ویژهای به نام پلت ميشوند.
نتیجهگیری :نتایج نشان ميدهد نوع منبع کربني بیشترین تأثیر را در تشكیل پلت ميگذارند .شكل گیری پلت های کوچک موجب کاهش ویساكوزیته محایط و بااالتر رفاتن نار
انتقال اکسیژن به میكروارگانیسم شده و در نهایت موجب تولید بیشتر لواستاتین ميشود.
واژههای کلیدی :لواستاتین ،آسپرژیلوس ترئوس ،کلسترول

مقدمه
لواستاتین ( )Mevacorیک داروی کاهش دهنده کلسترول خون است که

ميباشد ( .)7در این نوع کشت از مواد زائد کشاورزی به عنوان منبع تغذیه استفاده

به دو شكل اسیدی و الکتوني در محیط کشت وجود دارد (شكل  )6و موجب مهار

ميشود و مراحل پایین دستي یا استخراج سادهای دارد ( ،)8اما این نوع کشت

آنزیم -9هیدروکسي-9متیل گلوتاریل CoA-ردوکتاز ( HMG-CoAردوکتاز)

دارای معایبي نیز ميباشد .اصليترین مشكلي که در تولید صنعتي کشت جامد

ميشود ،در نتیجه از تولید کلسترول و ایجاد بیماریهای قلبي عروقي جلوگیری

وجود دارد کنترل پارامترهای فرآیند (مانند اکسیژن ،دما ،رطوبت) و تغییر مقیاس از

ميکند ( Fadaeipuor .)6و همكاران نشان دادند که کلسترول یكي از ریسک

سطح آزمایشگاهي به سطح صنعتي است (9و.)7

فاکتورها در بروز سرطان ميباشد ( Setorki .)2و همكاران نیز نشان دادند که
مصرف مواد دارای آنتي اکسیدان اثر مفیدی بر کاهش ریسک فاکتورهای
آترواسكلروز مانند کلسترول دارد ( Asadi .)9و همكاران نشان دادند که عصاره
هیدروالكلي گیاه زوفایي در کاهش سطح چربي خون اثرات لواستاتین را تقلید
ميکند ( Mansoori .)5و همكاران مطالعهای در زمینه بهینه سازی تولید
موناکولین (یک پیش ساز در تولید لواستاتین) انجام دادند و نشان دادند مالتوز در
غلظت  61g/lو  MgSO4در غلظت  1/78g/lبر روی تولید لواستاتین و زیست
توده مؤثر هستند ( Nezami .)4و همكاران نشان دادند که مصرف استاتینهایي

شكل  6فرم های لواستاتین

مانند لواستاتین موجب کاهش خطر سختي و کلسیفیكاسیون عروقي ميشود (.)1
به طور کلي انواع روشهای کشت برای تولید لواستاتین به دو دسته کشت جامد و

بنابراین امروزه در مقیاس بزرگ تنها از آسپرژیلوس ترئوس برای تولید

مایع تقسیم بندی ميشوند .کشت جامد روش ارزان قیمتي برای تولید لواستاتین

لواستاتین در کشت مایع استفاده مي کنند (61-64وMinooeian .)6
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 Haghighiو همكاران تأثیر اسانس های زیره سبز ،کاکوتي و سیاه دانه را بر

و بررسي شدند .از مجموع مقاالت یافت شده در پایگاه های مختلف اطالعاتي 47

روی سلول های آسپرژیلوس بررسي کردند و نشان دادند این مواد بر روی رشد

مقاله که مربوط به نقش و ارتباط تأثیر منابع کربني ،دور همزن ،گرانرویي،

 Asadiو همكاران تأثیرات

هوادهي ،میزان تلقیح و القاءگرها بر ریخت زایي قارچ آسپرژیلوس ،تولید لواستاتین

هیستوشیمیایي ناشي از مصرف غذاهای آلوده با آسپرژیلوس را بررسي کردند و

و متابولیت های ثانویه بود انتخاب گردیده و سایر مقاالت که ارتباطي با موضوع

نشان دادند این قارچ پاتوژن است و میكوتوکسین تولید ميکند ( .)67امروزه

این پژوهش نداشتند از مطالعه حذف شدند.

آسپرژیلوس تأثیر منفي ميگذارند(.)61

چندین روش کشت مایع برای تولید بیشتر لواستاتین به کار گرفته ميشود که
عبارت از کشت بسته ،کشت تغذیهای (68و64و )62و کشت دو مرحلهای (21و)69
مي باشد .منابع کربني برای تولید لواستاتین از قارچ آسپرژیلوس ترئوس معموال

یافتهها

شامل گلوکز ،الکتوز ،گلیسرول و منابع کربني پیچیده ميباشندJaberi .

ریخت زایي رشد قارچ آسپرژیلوس ترئوس :ریختزایي رشد به فاکتورهای وابسته

 Ansariو همكاران به بررسي عوامل مؤثر در تولید لواستاتین توسط قارچ

به میكروب شناسي شامل سویه قارچ ،تكنیک شروع کشت ،طبیعت محیط کشات

آسپرژیلوس ترئوس  ATCC 20542در کشت مایع پرداختند و نشان دادند که

و همچنین فاکتورهای فیزیكوشیمیایي مثل نیروی شكستن یا برش ،دترجناتهاا،

منابع کربني ،منابع نیتروژني ،نسبت  pH ،C/Nو عناصر معدني در تولید

 ،pHدما ،قدرت یوني ،هوادهي و غیاره بساتگي دارد ( .)21-28ریخاتزایيهاای

لواستاتین نقش بسزایي دارند ( .)26یكي از عوامل مؤثر در تولید متابولیتهای

رشد گوناگون مخصوص قارچها و اکتینومیستها در محیط کشت ماایع ميباشاند

ثانویه در قارچ های رشتهای ریختزایي قارچ ميباشد Gao .و همكاران به

( .)29در کشت مایع قارچها ميتوانناد بصاورت میسالیومهای آزاد یاا ریخاتزایي

بررسي ارتباط بین ریختزایي و تولید ایتاکونیک اسید در قارچ آسپرژیلوس ترئوس

خاصي به نام پلت رشد کنند (91و.)29

پرداختند و نشان دادند افزایش فسفر و دما موجب افزایش قطر پلت ميشود و از

تجمع میسلیومها بصورت تودهای کالف مانند ریختزایي خاصي به نام پلات

این رو موجب کاهش تولید ایتاکونیک اسید ميشود ( Lu .)22و همكاران نشان

را بوجود ميآورد Razeghi yadek .و همكااران گازارش کردناد کاه ترکیاب

دادند که کنترل ریختزایي موجب افزایش تولید متابولیتهای ثانویه مانند

محیط کشت pH ،و دما بر روی سرعت رشد قارچ شايتااکاه ماؤثر باوده و pH

ایتاکونیک اسید در کشت مایع ميشود ( Anuradha. .)29و همكاران نشان

پایین برابر  4/5و دمای  24درجه سانتي گراد موجب بیشترین میزان رشد قارچ مي

دادند که  pHبرابر  ،4/4دمای  28درجه سانتي گراد و دور همزن برابر rpm

شود ( .)96تأثیر تنوع ریختزایي ارگانیسمها بار فرآیناد تخمیار بطاور گساتردهای

 211موجب بهبود بخشیدن تشكیل ریختزایي پلت و تولید آنزیمها از این قارچ

بررسااي شااده اساات( 99و92و König ،)21و همكاااران عملكاارد مقایسااه ای

ميشود (.)25

میسلیومهای میلهای و پلت را در تولید پنيسیلین در ستون هوا ارتقااء دادناد (.)95

 Wangو همكاران در سال  2167روش جدیدی را برای افزایش تولید اسید

 Takahashiو همكاران تفاوت معنيدار گرانرویي بین میسلیوم میلاهای و پلات

سیتریک توسط قارچ آسپرژیلوس معرفي کردند آنها به جای کشت اسپورهای قارچ

را در پنيسیلیوم کرایزوژنوم گزارش کردناد ( Kumar .)94و همكااران گازارش

از ریختزایي پلت به عنوان تلقیح استفاده کردند ،این ایده ميتواند به عنوان یک

کردند رشد پلتهای فشرده در آسپرژیلوس ترئوس موجب تولید بیشاتر لواساتاتین

روش نوید بخش برای افزایش تولید دیگر متابولیتهای ثانویه در تخمیر قارچهای

نسبت به حالت رشد رشتهای و میسلیومي ميشود (.)62

رشته ای نیز مؤثر باشد (.)24

غلظت اسپور Gbewonyo :و همكاران گزارش کردند غلظات شاروع اساپور و

تولید صنعتي لواستاتین تنها در حالت مایع ميتواند در مقیاسهای بسیار

میزان هوادهي تشكیل شدن پلت را تعیین ميکنناد ( .)29باه خااطر اینكاه تعاداد

عظیم مانند فرمانتورهای  641111مترمكعبي انجام شود .اما مشكلي که صنعت در

اسپور بر روی زیست توده مؤثر است تعداد اسپورها باید به دقت در حد خاصي نگه

کشت مایع برای تولید لواستاتین در فرمانتورهای بزرگ با آن مواجه است ،اکسیژن

داری شود تا نتایج آزمایشات تكرار شدني باشد ،به طور میاانگین بایاد حادود 617

رساني مطلوب به قارچ مي باشد .تاکنون از روش های گوناگوني مانند استفاده از

اسپور در میلي لیتار باه محایط کشات تلقایح شاود ( .)91در غلظات کام اساپور

کریرهای اکسیژن ،استفاده از ستون حباب و کاهش ویسكوزیته محیط برای غلبه

میسلیومهای کمي تجمع کرده و پلت با قطار کوچاک بدسات ميآیاد در غلظات

بر این مشكل استفاده شده است .به نظر ميرسد از بین این عوامل کاهش

باالی اسپور میسلیومهای زیادی تجمع کرده و قطار پلاتهاا بازرگ ميباشاد در

ویسكوزیته محیط بیشترین سهم را در انتقال مؤثر اکسیژن در مقیاس بزرگ به

غلظت خیلي باال نیز سایز میسلیومها کوچک و تجمع شكل نميگیرد (.)97

همراه داشته باشد .به همین دلیل در این مقاله به بررسي عوامل تآثیرگذار بر

منابع کربني :بین منبع کربن تولید لواستاتین و تغییرات ریختزایاي ارتبااط وجاود

ریختزایي قارچ آسپرژیلوس ترئوس که در ویسكوزیته محیط نقش دارند پرداخته

دارد ( .)98محیطهای کشات ماورد نظار بارای تولیاد لواساتاتین باه دو دساتهی

ميشود.

محیطهای سنتزی و محیطهای پیچیده تقسیم بندی ميشوند .منابع کربناي خاود
به دو دستهی منابع کربني سریع متابولیزه شونده و منابع کربني دیرمصرف شاونده
تقسیم بندی ميشوند.

مواد و روشها

استفاده از منابع کربني سریع متابولیزه شونده قارچ را به سامت رشاد کنتارل

در این مطالعه مروری برای جمع آوری اطالعات ،مقاالتي که دارای یكي از

نشده میسلیومي سوق ميدهد (51و99و .)62همچنین این نوع منابع کربني موجب

کلمات کلسترول ،سختي عروق ،ریخت زایي ،لواستاتین ،آسپرژیلوس ترئوس و

سرکوب کاتابولیتي متابولیتهای ثانویه ميشوند و باه ایان دلیال موجاب کااهش

القاءگر در فاصله سالهای  6911تا  2167در پایگاه های ،Scopus ،Pubmed

تولید لواستاتین ميشوند ( .)98در هنگام استفاده از منابع کربني دیر مصرف شونده

 Science Directو پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCبودند جستجو

ریخااتزایي رشااد بصااورت ساااختاری فشاارده ،ماانظم و کااوچكتری اساات ،ایاان
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ریختزایي برای تولید متابولیت های ثانویه سودمند اسات و موجاب تولیاد بیشاتر
لواستاتین با منابع کربني دیرمصرف شونده ميشاود ( .)98دساته دوم محیطهاای
کشات باارای تولیااد لواساتاتین محیطهااای کشاات مرکاب ميباشااندJaberi .
 Ansariو همكاران نشان دادند تولید لواستاتین در محیط کشت مرکاب بایش از
سه برابر نسبت به محیط کشت سنتزی حاوی گلوکز افزایش یافته است ،همچنین
پلتهای تشكیل شده در این محیط کوچكتر از پلتهای تشاكیل شاده در محایط
کشت سنتزی ميباشند (.)56
 Ansari Jaberiو همكاران در سال  2164برای اولین بار از شایره خرماا
به عنوان یک منبع کربني مرکب برای تولید پروتئین نوترکیب  β-NGFاستفاده
کردند و نشان دادند که رشد میكرورگانیسم و تولید پاروتئین نوترکیاب β-NGF

شكل .2نشان دهنده ریختزایي مختلف پلت در بیوراکتور همزندار در دورها و

در زمان استفاده از شیره خرما افزایش ميیابند ( Tavana .)52و همكااران قناد

ساعتهای مختلف

مالتوز موجب بیشترین تولید زیست توده و پليسااکاریدهای بارون سالولي توساط
قارچ گنودرما لوسیدیوم ميشود ( Azizi .)59و همكااران نیاز نشاان دادناد کاه
بیشترین میزان بازده هاگ زایي در هنگام استفاده از سابوس هاای ممارز بدسات
ميآید (.)55
دور همزن :دور همزن یكي از عوامل مؤثر در قطر پلت ميباشد ،دور همزن بعنوان
فراهم کننده اکسیژن برای رشد قاارچ محساوب ميگاردد و موجاب تولیاد بااالتر
لواستاتین ميشود ،یكي از دالیل کاهش تولید لواستاتین در سرعتهای باال نسبت
به سرعت های پایینتر ،طبق گزارش  Flickingerو همكاران باه همریخاتن
ساختار پلتهای تشاكیل شاده ميباشاد ( .)54در بیوراکتاور همازندار در شادت
هوادهي  911 rpmپلتهایي با قطر بیشتر از  2911میكرومتر پایدار هساتند ولاي
در قدرت هاوادهي  111 rpmپلتهاایي باا قطار کوچاک تار از  911میكرومتار

شكل  .9پاسخ غلظت اکسیژن حل شده در برابر rpm

پایدارند .نیروی برشي زیاد در بیوراکتاور همازندار (معماوال بیشاتر از )111 rpm
موجب کاهش طول پلت ها به کمتر از  911میكرومتر ميشود ،با افزایش سرعت

القاءگرها :القاءگرها موادی هستند که افزودن آنها بواسطه تأثیر بر آنزیمها موجاب

از  911 rpmبه  811 rpmقطر پلت کاهش ميیابد (( )68شكل .)2

افزایش محصول مورد نظر ميشود ( Gonciarz .)59و همكاران گزارش کردناد

هوادهي :اکسیژن برای تشكیل متابولیتهایي که وابساته باه اکسایدو ردوکتازهاا

که افزودن تاک به محیط کشت آساپرژیلوس ترئاوس موجاب ایجااد پلات هاای

هستند مهم ميباشد .در تولید لواستاتین یک مرحله اکسیداسایون وجاود دارد کاه

فشردهتر و همچنین تولید بیشتر لواستاتین ميشود ( .)41مواد کروم سنسینگ نیاز

توسط سیتوکروم  p541انجام ميشود (57و .)51بیشترین میزان تولیاد لواساتاتین

نوعي از القاءگرها باه شامار ميروناد کاه مارتبط باا جمعیات میكروارگانیسامها

بوسیله تلقیح پلتهاای کاروی و میازان اکسایژن محلاول  %71در بیوراکتاور ر

ميباشااند .مولكولهااای کااروم سنسااینگ شااامل آساایل هموساارین الکتااون،

ميدهد .هنگاامي کاه میازان اکسایژن محلاول باه حادود  %81حالات اشاباع در

گامابوتیروالکتون و پپتیادهای کوچاک در باکتریهاا و اگزیلیپینهاا و فاارنزول و

بیوراکتور برسد زمینه برای برش زیاد و تخریب میسلیومها بوسیله سرعت هاوادهي

بوتیروالکتون  Iدر قارچها است ( .)46-49آساپرژیلوس ترئاوس تواناایي سااختن

باال مهیا ميشود و هنگامي که میزان اکسایژن محلاول کمتار از  %21-94حالات

بوتیروالکتاون  Iرا دارد ( .)45بوتیروالکتاون  Iباه عناوان القااء کنناده تغییارات

اشباع برسد ،اکسیژن برای بیوسنتز لواستاتین محدود کننده ميشود ( .)64همچنین

ریختزایي و در نتیجه افزایش تشكیل اسپور و لواستاتین عمل ميکند .اساتفاده از

قطر پلتها و غلظت پلتها هر دو تحت تاأثیر میازان هاوادهي قارار دارناد (.)97

منابع کربني دیرمصرف شونده موجب ترشح بیشاتر ایان مااده ميشاود (41و.)44

استفاده از اکسیژن خالص موجب تغییر ریختزایي پلت ميشود .نرمي ،فشاردگي و

افزودن  611نانو موالر بوتیروالکتون  Iموجب دو برابار شادن تولیاد محصاول در

قطر پلت ها نیز بوسیلهی هوادهي و دورهمازن تحات تاأثیر قارار ميگیارد (.)68

زماني که تراکم سلولها باال است (فاز سكون) ميشود ( .)45لینولئیاک اساید نیاز

پلتها در ابتدا کوچک هستند ولي وقتي اکسیژن خالص دریافات کنناد ضاخیم و

به عنوان مولكول سیگنالرسان در ارتباطات سلول به سلول عمل ميکند و موجب

قطور ميشوند ( .)58نتایج نشان دادهاند نر جذب اکسایژن در تخمیار پلات غیار

افزایش تولید لواستاتین در قارچ آسپرژیلوس ترئوس ميشود(.)47

حساااس بااه دور هماازن اساات و براباار  21 mM/l.hميباشااد .ولااي در تخمیاار
میسلیومها نر جذب اکسایژن حسااس باه دور همازن ميباشاد .میازان غلظات
اکسیژن حل شده در تخمیر پلت به میزان تغییرات دور همزن حسااس اسات ولاي
در مقابل غلظت اکسایژن حال شاده در تخمیار میسالیومي حادودا صافر درصاد
ميباشد(( )29شكل .)9

بحث و نتیجه گیری
مسأله مهم در صنعت داروسازی این است که چگونه مي توان در
بیوراکتورهای غولآسا غلظت تولید متابولیتهای ثانویه از جمله لواستاتین را در
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همان میزاني که در مقیاس آزمایشگاهي تولید ميشود نگه داشت ،چرا که در

گرانرویي باال شده که از انتقال جرم اکسیژن جلوگیری ميکند .بنابراین این

مقیاس آزمایشگاهي معموال آزمایشات در سطح ارلنهای کوچک و بیوراکتورهای

پژوهش نشان مي دهد که عالوه بر تشكیل پلت سایز پلت نیز در تولید لواستاتین

 9-21لیتری انجام ميشوند و به همین سبب اکسیژن رساني به میكروارگانیسم به

نقش بسزایي دارد و موجب تولید سه برابری این دارو در حالت پلتهای ریز به

راحتي صورت مي پذیرد و غلظت تولید در میزان باالیي قرار دارد اما هنگامي که

نسبت پلتهای درشتتر ميشود (.)56

مقیاس افزایش ميیابد و به فرمانتورهای بزرگتر در اندازه های -641111

عالوه بر موارد ذکر شده دور همزن و هوادهي نیز در تولید لواستاتین تأثیر

6111مترمكعبي ميرسد غلظت تولید به تناسب افزایش مقیاس کاهش ميیابد

بسزایي دارند .بیشترین تولید لواستاتین مطابق پژوهش های  Jaberi Ansariو

چرا که در درون محفظه بیوراکتور رفته رفته غلظت اکسیژن در دسترس کاهش

همكاران در محیط کشت شیره خرما در  641 rpmبدست آمد که دور نسبتا

ميیابد و تأمین اکسیژن برای میكروارگانیسم را مشكل ساز ميکند.

پاییني ميباشد ( ،)56این مورد برخالف اکثر نتایج پژوهشهای انجام شده مي

در این مطالعه مروری عوامل مؤثر بر کاهش ویسكوزیته محیط که مهمترین

باشد که نشان ميدهد دور همزن یا هوادهي نسبتا باال موجب افزایش تولید

نقش را در رساندن اکسیژن به میكروارگانیسم دارند بررسي شدهاند ،اساسي ترین

لواستاتین ميشود ( )68دلیل این نتیجه این نیست که دور همزن و هوادهي در

عامل در ویسكوزیته محیط ،ریختزایي رشد میكروارگانیسم ميباشد همانگونه که

تولید لواستاتین تأثیر ندارند بلكه به این خاطر است که نوع منبع کربني تأثیر

ذکر شد قارچ آسپرژیلوس ترئوس جزو قارچ های رشتهای ميباشد و به همین

بیشتری بر ریختزایي ميگذارد ،و تأثیر ریختزایي بر ویسكوزیته و انتقال

دلیل ریخت زایيهای گوناگوني در محیط مایع به خود مي گیرد .طبق مطالعات

اکسیژن بیشتر از اکسیژن رساني بوسیله دورهمزن و هوادهي ميباشد .همچنین

 Jaberi Ansariو همكاران ویسكوزیته محیط هنگام تشكیل ریخت زایي پلت

این گروه در تحقیقات خود اثر لینولئیک اسید را به عنوان القاءگر در تولید

در مقایسه با ریختزایي میسلیومي بسیار کاهش ميیابد ( ،)56این موضوع کامال

لواستاتین و ریخت زایي قارچ آسپرژیلوس ترئوس در محیط کشت شیره خرما

موافق با دیگر پژوهشهای انجام شده مانند نتایج  Königو همكاران ( )95و یا

بررسي کردند و مشاهده کردند که تولید لواستاتین  6/4برابر افزایش ميیابد ()48

 Kumarو همكاران ( )62بر روی ریخت زایيهای متفاوت در قارچهای رشتهای

که مشابه نتایج پژوهش  Sorrentinoو همكاران در مورد تأثیر مثبت القاءگر در

به منظور افزایش تولید متابولیتهای ثانویه ميباشد.

تولید لواستاتین ميباشد ،اما رشد پلتها تغییر خاصي پیدا نكرد که این مورد نیز

همانگونه که ذکر شد غلظت اسپور از عوامل مؤثر در تشكیل ریختزایي پلت
ميباشد  Jaberi Ansariو همكاران در سال  2167نشان دادند که استفاده از

خود پیشنهاد دهنده این موضوع است که منابع کربني بیش از القاءگرها بر ریخت-
زایي قارچ تأثیرگذار هستند(.)47

استفاده از اسپورهای قدیميتر بین  24تا  674روز موجب تولید حدودا  2برابر

عالوه بر عوامل مؤثر بر ریخت زایي و ویسكوزیته محیط عواملي دیگر مانند

لواستاتین بیشتری نسبت به اسپورهای تلقیحي  61روزه ميشود ( )48اما امروزه به

منابع نیتروژني ،نسبت  pH ،C/Nو عناصر معدني نیز بر روی تولید لواستاتین

جای اسپورهای قارچ آسپرژیلوس ترئوس از پلتهای تازه تشكیل شده آن برای

تأثیر گذارند که توسط  Jaberi Ansariو همكاران مورد بررسي قرار گرفتند

تلقیح استفاده ميکنند ،با این کار هم موجب کاهش طول مدت زمان فرآیند

( .)26در نهایت ميتوان گفت مهمترین عامل مؤثر برای تشكیل شدن ریختزایي
617

اسپور در هر

تخمیر ميشوند چرا که زایش اسپورها و تبدیل شدن به فرم رویشي خود چندین

پلت منبع کربني ميباشد .پس از منبع کربني غلظت اسپور برابر

روز زمان نیاز دارد و همچنین از ایجاد فرم رویشي به صورت ریخت زایي پلت

میليلیتر ،دورهمزن باال در حدود  ،111 rpmهوادهي برابر  %71حالت اشباع و

اطمینان حاصل ميشود زیرا تنها پلت های تلقیح شده رشد ميکنند اما در هنگام

استفاده از القاءگرهایي مانند هیدرات منیزیمسیلیكات ،متیونین ،بوتیروالکتون و

تلقیح اسپور طیفي از ریختزایي از میسلیومها گرفته تا پلتهای فشرده حاصل

لینولئیک اسید در تشكیل پلت مؤثر هستند ،ویسكوزیته محیط را کاهش و انتقال

ميشوند ( .)24مطالعات  Jiaو همكاران نشان داد نوع منبع کربني تأثیر بسزایي

اکسیژن را به قارچ آسپرژیلوس ترئوس افزایش ميدهند و از این رو موجب

در ریختزایي میسلیوم و پلت بازی ميکند ( .)98افزون براین نتایج تحقیقات

افزایش تولید لواستاتین ميشوند.

 Jaberi Ansariو همكاران نیز نشان داد که نوع منبع کربني مانند شیره خرما
عالوه بر تشكیل شدن پلت ميتواند بر اندازه آن نیز اثر گذار باشد .در محیط
کشت شیره خرما پلتهای بسیار ریزی رشد ميکنند در حالي که در محیط کشت

تقدیر و تشكر

سنتزی حاوی گلوکز پلتهایي با اندازههای درشتتر ایجاد ميشوند .ریختزایي

بدینوسیله از بنیاد ملي نخبگان ،دکتر سورنا ستاری ریاست بنیاد ملي نخبگان

پلت های کوچک موجب کاهش گرانرویي فاز مایع و انتقال بهتر اکسیژن ميشود

و گروه تحقیقاتي رویال تكنولوژی جهت حمایت از این تحقیق ،تشكر و قدرداني

برعكس ساختارهای شبكهای میسلیومي موجب ایجاد محلولهای غیر نیوتوني با

ميگردد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Lovastatin is one of the most important types of statin drugs, commonly
produced by Aspergillus terreus in a liquid culture. Lovatatin use reduces blood cholesterol and prevents heart attacks
and vascular stiffness. Since lovastatin is introduced as a valuable secondary metabolite, this study was conducted to
analyze the factors effective in morphogenesis of this fungus to increase the industrial production of this drug.
METHODS: For data collection in this review article, the articles containing one of the words "cholesterol", "vascular
stiffness", "morphogenesis", "lovastatin", "Aspergillus terreus", and " inducer" between the years 1960 and 2017 were
searched and studied in Pubmed, Scopus, Science Direct and Islamic World Science (ISC) databases.
FINDINGS: Overall, 145 articles were found, among which 58 papers were considered appropriate for this study.
According to the results of the studies, the slowly metabolized carbon source and combined culture medium, high
stirrer speed at 600 rpm, an aeration equal to 70% saturation, an inoculation equal to 107 spores, and the use of inducers
such as magnesium silicate hydrate, methionine, butyrolactone and linoleic acid cause a special morphogenesis called
Pellet.
CONCLUSION: The results indicate that the type of carbon source has the greatest effect on morphogenesis of pellet.
The formation of small pellets reduces the viscosity of the medium, increases the rate of oxygen transfer to
microorganisms, and ultimately produces more lovastatin.
KEY WORDS: Lovastatin, Aspergillus terreus, Cholesterol.
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