مجله دنیای میکروبها
سال هشتم شماره دوم (پیاپی  )32تابستان 4231
صفحات 421-421

بهینه سازی شرایط تولید رنگدانه کاروتنویید توسط سویه بومی هالوآرکیا لیپولیتیکال
2

معصومه محمدی ،4احمد علی پوربابایی* ،3علی جوادی

 1کارشناس ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قم ،دانشکده علوم پایه ،گروه میکروب شناسی2 ،دانشیار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قم ،دانشکده علوم پایه،
گروه میکروب شناسی3 ،مربی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قم ،دانشکده علوم پایه ،گروه میکروب شناسی.

چکیده

سابقه و هدف :یکی از منابع تولید کننده رنگدانه های کاروتنوییدی آرکیاهای هالوفیلیک می باشند .ویژگی های آنتی اکسیدانی،
ضد توموری و رنگدهی کاروتنوییدها موجب به کارگیری آنها در صنایع داروسازی ،غذایی و شیالت شده است .این مطالعه با هدف
بهینه سازی شرایط تولید رنگدانه کاروتنویید توسط سویه بومی آرکیای هالوفیل ،هالوآرکیا لیپولیتیکال انجام شد.
مواد و روش ها :این مطالعه به صورت تجربی بر روی هالوآرکیا لیپولیتیکال جداسازی شده در پژوهش های قبلی از آب های بندر
بوشهر انجام گرفت .به منظور دست یابی به شرایط بهینه تولید رنگدانه و رشد در هالوآرکیا لیپولیتیکال ،عواملی مانند :دما ،pH ،منابع
کربن ،منابع نیتروژن ،غلظت کلرید سدیم  ،تاثیر یون ها و فلزات سنگین و مقایسه آن ها با منحنی استاندارد مورد ارزیابی
قرار گرفت.
یافته ها :آنالیزهای آماری نشان داد که شرایط بهینه تولید رنگدانه کاروتنویید :دمای  33درجه سیلیسیوس در ساعت  88به وزن 3/93
میکروگرم pH 8 ،در ساعت  121به وزن  13911میکروگرم ،منبع نیتروژنی کازیین پپتون همراه با عصاره مخمر در ساعت  12به وزن

 13938میکروگرم ،غلظت نمک  11درصد در ساعت  /1به وزن  13911میکروگرم ،منبع کربن نشاسته در ساعت  /1به وزن 4494
میکروگرم و حضور سولفات منگنز در ساعت  121به وزن  31میکروگرم می باشد.
نتیجه گیری :به دلیل غیر بیماری زا بودن آرکیا ،در دسترس بودن منابع رشد و میزان غلظت نمک باال در محیط کشت ،استفاده از
این سویه در تولید محصوالت کاروتنوییدی در صنایع مختلف پیشنهاد می گردد.
واژگان کلیدی :کاروتنویید ،آرکیای هالوفیلیک ،بهینه سازی.
دریافت مقاله :اسفند ماه /3

پذیرش برای چاپ :اردیبهشت ماه /4

م دمه

هتروتروف تجمع می یابند و مس ول ایجاد رن

کاروتنوییدها یک گروه مهم از ترکیبات فعال زیستی هستند

های زرد،

نارنجی و قرمز در بیعت می باشند .)3-8

که به وسیله یف وسیعی از ارگانیسم ها مانند گیاهان ،قار ها،

این ترکیبات عالوه بر نقش فعال در فرآیند فتوسنتز

مخمرها ،جلبک ها و باکتری ها تولید می شوند  .)1برخی از

ارگانیسم های فتوتروف ،نقش برجسته ای در حفا ت سلول

خود ،توانایی جذب نور را

در برابر فشارهای اکسیداتیو و نیز سیالیت غشای سلولی بر

به صورت انتخابی دارند که اصطالحا رنگدانه نامیده می شوند

عهده دارند .این امر موجب پراکندگی میکروارگانیسم های

 .)2کاروتنوییدها مولکول های هیدروفوب هستند و در غشای

کاروتنوییدی در شرایط مختلف محیطی می گردد  /و .)11

فتوسنتزی و یا غشای سلولی ارگانیسم های فتوتروف و

کاروتنوییدها توسط حیوانات و انسان ها به شکل های

این ترکیبات به دلیل ساختار خا

*) آدرس برای مکاتبه :قم  ،بلوار  13خرداد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قم ،گروه میکروب شناسیی.
تلفن1/1213/4/32 :

پست الکترونیکAhmadalipb@gmail.com :

گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند .به عنوان نمونه رنگدانه
در زرده تخم مر پرندگان ،برای رن

آمیزی گوشت ماهیان

دنیای میکروبها ،سال هشتم ،شماره دوم تابستان  .13/4بهینه سازی شرایط تولید رنگدانه کاروتنویید توسط سویه بومی هالوآرکیا لیپولیتیکال  .معصومه محمدی و همکاران

پوست در

رشد این سویه در نمک  8 ، a lتا  31درصد و دارای بهینه

سخت پوستان مشاهده می شوند  .)11-14هم نین از

رشد در نمک  12درصد می باشد .هم نین از نظر حساسیت

پرورشی در شرایط آبزی پروری و به عنوان رن
کاروتنوییدها به ور گسترده ای برای رن

آمیزی مواد غذایی

آنتی بیوتیکی مقاوم به ریفامپسین است .)/-12
در سال  1/81بروویتزا  ) o i aو همکاران دو جن

در مصارف انسانی و نیز به عنوان یکی از اجزای اصلی سازنده

) و هالوکوکوس

ویتامین ها و مکمل های رژیم غذایی استفاده می شود

هالوباکتریوم

 .)13-1/به کمک مطالعات اپیدیمیولوژیک و بالینی انجام

را به عنوان آرکیاهای غالب در محیط های پر شور معرفی

شده می توان در مورد اثر مستقیم کاروتنوییدها به عنوان یک

کردند .آشا  )A haو همکاران در سال  2113از ساحل نمکی

وسیله کاهنده در بیماری های مزمن استفاده نمود .)21

کشور هند نمونه هایی از آرکیاهای هالوفیل جداسازی کردند که

تا کنون بیش از  111نو ترکیب کاروتنوییدی در بیعت

قادر به تولید رنگدانه بودند  .)13در سال  211/یاشا ی

شناسایی شده است که تنها تعداد اندکی از آنها به صورت

 ) achaiو همکاران آرکیای هالوفیل تولید کننده رنگدانه را از

تجاری استفاده می شوند و اغلب کاروتنوییدهای صنعتی از

دریاچه نمک در کشور تایلند جداسازی نمودند .)14

)

ری سنتز شیمیایی تولید می گردند  .)3با افزایش اهمیت

در سال  2111خنافری  ) ha a a iنمونه ای از هالوآرکیا را از

های غذایی

بندر امام خمینی به دست آورد  .)13در سال  21113نظری

سنتزی به عنوان عوامل آلرژی زا ،حساسیت های شدید،

 ) a a iو همکاران سویه هالوروبریوم که نمونه ای از

افزایش

هالو آرکی باکتر می باشد را از دریاچه ارومیه جداسازی نمودند

عالقه مندی در استفاده از محصوالت بیولوژیکی کاروتنوییدها

 .)1/هدف از این مطالعه بهینه سازی شرایط تولید رنگدانه

می شود  .)1باکتری های نمک دوست یکی از گزینه های

کاروتنویید توسط سویه بومی آرکیای هالوفیل به نام هالوآرکیا

مناسب تولید میکروبی کاروتنوییدها محسوب می شوند .)1

لیپولیتیکال بود.

جهانی برای اجتناب از تاثیرات نامطلوب رن

ضعف و بیش فعالی در کودکان ،این عوامل باع

هالوآرکیای لیپولیتیکال

) جز

آرکیاهای بسیار نمک دوست است و از نظر ویژگی های
مورفولوژیکی ،کلنی های نارنجی رن

ها

مواد و رو

با کناره صاف ،نرم،

الف) آرکی باکتر و محیط کشت :سویه مورد بررسی در

محدب و با قطر  3میلی متر ،از نظر آرایش میکروسکوپی

پژوهش قبلی از آب های بندر بوشهر جداسازی گردید و با

کوکسی زنجیره ای ،گرم م بت ،کاتاالز و اکسیداز م بت،

آزمون های بیوشیمیایی و تعیین توالی ژن

مورد

سیمون سیترات منفی ،احیای نیترات م بت می باشد .محدوده

شناسایی قرار گرفت .این توالی در بانک جهانی ژن با شماره
به ثبت رسید و ساختار 31کربنه باکتریوروبرین در
رنگدانه کارتنویید این سویه تایید گردید .)11

در این مطالعه از محیط کشت ساختگی شکل  )1شامل
ترکیبات پی یده
عصاره مخمر

گرم در میلی لیتر) :کاز ین پپتون ،)193
 ،)192گلوکز  ،)191آگار ،)2

کلرید پتاسیم ،)491
،)194

a l. H

. H

،)191

g
aH

a l

g l. H

،)19/
،)1911

،)11

a

)19113

و آب مقطر استریل  111میلی لیتر)استفاده گردید .)14
 pHمحیط قبل از اتوکالو توسط بافر تری

شکل  :1محیط کشت آرکیا هالولیپولیتیکال تولید کننده کارتنویید.
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رنگدانه و آنالیز :به منظور استخرا

 192-194تنظیم گردید .مواد مورد استفاده در این پژوهش از

د) استخرا

شرکت مر آلمان تهیه شدند.

 31میلی لیتر محیط کشت مایع در دور  8111به مدت  13دقیقه

رنگدانه

ب) بهینه سازی شرایط محیط کشت :به منظور دست یابی به

سانتریفیوژ شد .سپ

میزان باالی رشد و تولید بیشتر رنگدانه کاروتنویید ،عوامل

رنگدانه ها از رسوب سلولی صورت گرفت .برای این منظور،

موثر در تولید با استفاده از روش یک عامل در یک زمان و بر

حالل های متانول و استن سرد به نسبت  )1:1به رسوب

اساس برتری در تولید بهینه سازی شدند .برای آماده سازی

سلولی اضافه شدند .پ

کردن کامل رسوب با

نمونه ها از محیط کشت مایع م ذی حاوی  11درصد نمک

حالل 1 ،ساعت در دمای یخ ال نگهداری شدند تا استخرا

روماند دور ریخته شد و استخرا

از مخلو

رنگدانه ها کامل گردد .سپ

عام استفاده شد .در فالسک های  111میلی لیتری مقدار 31

مخلو سانتریفیوژ شد و پ

از

میلی لیتر محیط کشت منتقل و اتوکالوگردید .سوسپانسیون

جمع آوری عصاره رویی ،یف جذبی نمونه ها توسط دستگاه

سلولی با کدورت معادل نیم مک فارلند در آب نمک 21

اسپکتروفتومتر در محدوده  421نانومتر ثبت گردید .)11

استریل تهیه شد 3 .میلی لیتراز سوسپانسیون سلول به

ه) محاسبه میزان کل کاروتنویید :میزان کل کاروتنویید در هر

فالسک ها تلقی گردید و به مدت  1روز در دمای  31درجه

مرحله مطاب با فرمول زیر محاسبه گردید :)11

سیلسیوس با هوادهی  131دور در دقیقه گرما گذاری شدند.
به منظور بهینه سازی محیط کشت تمامی مراحل آزمایش
مطاب با روش یاد شده شامل ت ییرات شرایط فیزیکو شیمیایی
محیط کشت مانند دما  33 ،31 ،23و  31درجه سیلیسیوس)،

در این فرمول  : Aجذب در ول مو  4/3نانومتر: ol m ،

ت ییرات میزان  194 ،1 ،1 pHو  )8و هم نین منابع غذایی

ضریب جذب کارتنویید در

محیط کشت که شامل ت ییر میزان درصد نمک

a l

حجم کل حالل مصرفی،

حالل مصرفی میزان برابر با  )23/2می باشد.

،3 ، 1

 23 ،21 ،11 ،13 ،11و  31درصد) ،ت ییرات منابع نیتروژنی
کاز ین پپتون ،عصاره مخمر ،عصاره گوشت ،کلرید آمونیوم و

یا ته ها

به صورت تو م عصاره گوشت و کاز ین پپتون ،عصاره گوشت

الف) بهینه سازی دما :باالترین میزان تولید رنگدانه در دمای 33

و کلرید آمونیوم ،عصاره گوشت و عصاره مخمر و کاز ین

درجه سیلیسیوس مشاهده گردید .تولید رنگدانه در ساعت 88

پپتون و عصاره مخمر) ،ت ییرات منابع کربنی گلوکز ،فروکتوز،

با میزان جذب نوری  19133نانومتر به باالترین میزان خود

الکتوز ،رافینوز ،نشاسته و ساکاروز) و حضور یون ها و فلزات

رسید .میزان وزن کاروتنویید  3/93میکروگرم تخمین زده شد

سنگین در محیط کشت سولفات روی ،سولفات منگنز،

نمودار  . )1همان ور که در منحنی مشاهده می شود ،کمترین

سولفات م  ،کلرید آهن ،کلرید کادمیوم و کلرید کبالت)

میران تولید رنگدانه در دمای  31درجه سیلیسیوس مشاهده شد

مورد ارزیابی قرار گرفت .)14

و در دمای باالتر از  33درجه سیلیسیوس میزان تولید رنگدانه با

) منحنی رشد :یف جذبی

) میزان رشد آرکیا در

کاهش همراه بود شکل .)2

دماهای مختلف هر  8ساعت و در سایر منابع هر  12ساعت

ب) بهینه سازی

 :باالترین میزان تولید محصوالت

 121نانومتر توسط دستگاه

کاروتنوییدی در  pH 8در ساعت  121مشاهده گردید.

) با  3بار تکرار ثبت شد .منحنی های

میزان جذب نوری کاروتنویید  19183نانومتر با وزن

در محدوده

ول مو

اسپکتروفتومتر

a

رشد در شرایط مختلف بر اساس یف های جذبی به دست

 13911میکروگرم به دست آمد نمودار .)2

آمده ترسیم گردیدند .)8

بر اساس منحنی ،کمترین میزان تولید رنگدانه در  pH 1مشاهده
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نمودار  :1ت ییرات تولید رنگدانه کاروتنویید تیوسیط سیوییه هیالیوآرکیییا

شکل  :2تولید رنگدانه کاروتنویید در دماهای مخیتیلیف تیوسیط سیوییه

لیپولیتیکال در دماهای متفاوت در مدت  118ساعت.

هالوآرکیا لیپولیتیکال.

شد و با باال رفتن میزان  pHتولید رنگدانه نیز افزایش یافت.

نوری  19131باالترین میزان تولید رنگدانه در ساعت  /1با

از بهینه سازی محیط

میزان جذب نوری  19181نانومتر و وزن  31931میکروگرم

کشت در غلظت های مختلف  ، a lباالترین میزان تولید

مشاهده گردید نمودار  .)4در سایر منابع نیتروژنی تولید

رنگدانه در غلظت نمک  11درصد در ساعت  /1با میزان

رنگدانه مشاهده نشد.

جذب  19183نانومتر و وزن  13911میکروگرم به دست آمد

در روش دوم منابع نیتروژنی به صورت توام به کار برده شدنید.

نمودار  .)3همان گونه که در منحنی مشاهده می گردد ،تولید

باالترین میزان تولید رنگدانه در منبع نیتروژنی عصاره مخمر و

رنگدانه در میزان نمک  13درصد آغاز و در غلظت نمک 31

کاز ین پپتون در ساعت  12مشاهده گردید .با جیذب نیوری

درصد به کمترین میزان خود رسید.

 19183نانومتر با وزن  13938میییکیروگیرم گیزارش شید

د) بهینه سازی منبع نیتروژن :به منظور بهینه سازی محیط

نمودار .)3

کشت از نظر منابع نیتروژنی به دو شکل این کار انجام گرفت.

و) بهینه سازی منابع کربن :باالترین میزان تولید رنیگیدانیه در

در روش اول ابتدا یک منبع نیتروژنی وارد محیط کشت شد که

منبع کربن نشاسته در ساعت  /1با میزان جذب  1911/به وزن

در منبع نیتروژنی عصاره گوشت ساعت  12با میزان جذب

 4944میکروگرم مشاهده شد نمودار  .)1همان

یور کیه در

نمودار  :2ت ییرات تولید رنگدانه کاروتنویید توسط سیوییه هیالیوآرکیییا

نمودار  :3ت ییرات تولید رنگدانه کاروتنویید هالوآرکیا لیییپیولیییتیییکیال در

لیپولیتیکال در  pHهای مختلف در دمیای  33درجیه سیییلیییسیییوس

درصد متفاوت نمک  a lدر دمای  33درجه سیییلیییسیییوس در میدت

) بهینه سازی نمک

در ول 144

)  :پ

ساعت.

 144ساعت.
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نمودار  :4ت ییرات تولید رنگدانه کاروتنویید تیوسیط سیوییه هیالیوآرکیییا

نمودار  :3ت ییرات تولید رنگدانه کاروتنویید تیوسیط سیوییه هیالیوآرکیییا

لیپولیتیکال در منابع نیتروژنی در دمای  33درجه سییلیییسیییوس در میدت

لیپولیتیکال در منابع نیتروژنی در دمای  33درجه سییلیییسیییوس در میدت

 132ساعت.

 121ساعت.

نمودار مشاهده می شود ،کمترین میزان تولید رنگدانه در منبیع

بح

کربنی الکتوز مشاهده گردید.

مطالعات اخیر نشان داده است که برخی از رنگدانه ها دارای

ز) تاثیر یون ها و فلزات سنگین :به منظور مشاهده

عملکردهای بیولوژیک مهمی مانند آنتی بیوتیکی ،ضد قارچی و

از

ضد توموری هستند .از این رو بسیاری از آنها اثرات شیمی

تاثیر برخی از یون ها و فلزات سنگین یاد شده  ،پ

بهینه سازی محیط کشت با عوامل یاد شده یون ها و

درمانی بالقوه ای دارند .)12

فلزات به صورت مجزا وارد محیط کشت شدند و تاثیر

تولید این رنگدانه ها از میکروارگانیسم ها با توجه به رشد سریع

آنها به صورت زیر مشاهده گردید:

و آسان ،محیط کشت ارزان ،استخرا آسان ،عدم وابستگی به
بیشتر ،نسبت به سایر منابع

باالترین میزان تولید رنگدانه کاروتنویید در حضور

شرایط جوی و گستردگی تنو رن

سولفات منگنز در ساعت  121با میزان جذب  19113نانومتر با

زیستی دارای مزایای بیشتری هستند.

وزن  3/9113میکروگرم گزارش شد نمودار  .)1همان گونه

در این مطالعه سویه هالوآرکیا لیپولیتیکال جداشده در پژوهش

که مالحظه می شود ،در حضور کلرید کادمیوم رنگدانه

قبلی ،نشان داد که پتانسیل مناسبی در تولید محصوالت

تولید نشد.

کاروتنوییدی دارد .وجود کاروتنویید  31کربنه باکتریوروبرین در

نمودار  :1ت ییرات تولید رنگدانه کاروتنویید توسط سویه هالوآرکیا لیپولیتیکیال نمودار  :1ت ییرات تولید رنگدانه کاروتنویید توسط سویه هالوآرکیا لیپولیتیکیال
در منابع کربنی مختلف در دمیای  33درجیه سیییلیییسیییوس در
 132ساعت.

یول در حضور یون ها و فلزات سنگین در دمای  33درجه سیلیسییوس در
 118ساعت.
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این هالوآرکیا به اثبات رسیده است  .)11سویه مورد نظر که

رنگدانه در دمای  31تا  41درجه سیلیسیوس به اثبات می رسد.

در ول مو حدود  4/2نانومتر حداک ر جذب را نشان داد به

از رفی در دماهای باالتر کاهش رشد و تولید رنگدانه نیز
می شود .در این مطالعه در بررسی اثر  pHمشخ

احتمال بسیار حاوی کاروتنوییدهایی با  13پیوند دوگانه به

مشاهده

عنوان کاروتنویید اصلی می باشد .)2

گردید که  pH 8به عنوان  pHبهینه رشد و تولید رنگدانه مطر

اولین بار کیلی

 ) llو همکاران در سال  1/11وجود

می باشد .این یافته با نتای به دست آمده در سایر منا

کاروتنویید  31کربنه باکترویوروبرین را در باکتری هالوباکتریوم
سالیناروم

جهان

که تولید رنگدانه توسط سویه های هالو آرکیا در محیط قلیایی

) گزارش کردند.

را نشان می دهد ،هم خوانی دارد .)14-11 ،8

در سال  1/12تولید کاروتنویید  41کربنه دهیدرواسکوالن در

در مطالعه حاضر ،بهینه سازی محیط کشت از نظر در صد

) گزارش

نمک  a lنشان داد که بهینه رشد و تولید رنگدانه در شرایط

باکتری هالوباکتریوم کوریم

ب

نمک  11درصد می باشد .آشا  )A haو همکاران  )13غلظت

بررسی های کروماتوگرافی و بیوشیمیایی به اثبات رسید .)11

بهینه نمک در محیط کشت سویه های هالوآرکیا را بین 32-23

گردید .در این پژوهش نیز رنگدانه باکتریوروبرین

 )8 )Aغلظت

در مطالعه حاضر ،دمای بهینه برای تولید رنگدانه کاروتنویید در

درصد ،یاشایی  )14 ) achaiو آسکر

دمای  33درجه سیلیسیوس گزارش گردید.

نمک را  23درصد ،خنافری  ) ha a a iو همکاران )13

انوپاما  )A opamaو همکاران نیز در سال  2112با

غلظت نمک را بین  31-13درصد گزارش کردند.

جداسازی آرکیای جدا شده از سواحل نمکی هندوستان،

دلیل تفاوت نتای

باالترین دمای بهینه برای رشد و تولید رنگدانه را  33درجه

متفاوت اکولوژیکی نسبت داد که می تواند در متابولیسم

سیلسیوس معرفی نمودند  )11که با نتیجه به دست آمده در

مختلف تاثیر گذار

مطالعات یاد شده را می توان به شرایط

و فیزیولوژیک هالو باکتری های منا

مطالعه حاضر هم خوانی دارد.

باشد .با تجزیه و تحلیل نتای

آشا  )A haو همکاران در سال  2113از ساحل نمکی کشور

محیط کشت از نظر عوامل فیزیکوشیمیایی و بررسی

هند آرکیاهای هالوفیل جداسازی کردند که توانایی تولید

سایر پژوهش های انجام گرفته می توان نتیجه گرفت

به دست آمده بهینه سازی

a l

رنگدانه در دمای بهینه  42درجه سیلیسیوس را داشت  .)13در

که ت ییرات دما pH ،و درصد نمک

سال  211/یاشایی  ) achaiو همکاران آرکیای هالوفیل تولید

مهم رشد و تولید رنگدانه کاروتنویید در آرکیاهای هالوفیلیک

کننده رنگدانه را از دریاچه نمک در کشور تایلند جداسازی

می باشد.

از عوامل

نمودند که در دمای بهینه  31درجه سیلیسیوس قادر به تولید
رنگدانه بود .)14

نتیجه یری

در سال  2111خنافری  ) ha a a iنمونه ای از هالوآرکیا را

رنگدانه کاروتنویید هالوآرکیا یکی از متابولیت های مهم

از دریاچه نمک بندر امام خمینی به دست آورد که دمای بهینه

کاربردی در صنعت و داروسازی می باشد .با توجه به وجود

رشد و تولید رنگدانه در دمای  23درجه سیلیسیوس گزارش

منابع زیستی بسیار گسترده این نو میکروارگانیسم ها در ایران،

گردید .)13

پیشنهاد می گردد که عالوه بر بهینه سازی محیط کشت از نظر
 )Aو همکاران در سال  1///در کشور مصر

سایر منابع فیزیکوشیمیایی ،ژن های مولد رنگدانه نیز شناسایی

توانسند تولید رنگدانه یک باکتری را در دمای  31درجه

گردند .هم نین تخلی

کاروتنویید و شناسایی ساختار

سیلیسیوس بهینه سازی نمایند  .)8با توجه به نتای مطالعات

مولکولی آن با هدف استخرا و تولید بهینه محصول مورد نظر

یاد شده ،ماهیت گرما دوست آرکیا و بهینه سازی رشد و تولید

و نیز کاربرد آن در صنعت پیشنهاد می گردد.

آسکر
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تشکر و دردانی
نویسندگان این مقاله از مس ولین آزمایشگاه میکروب شناسی

.اجرای این پژوهش کمال امتنان را دارند

دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم به دلیل همکاری صمیمانه در
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Abstract
Background & Objectives: The halophilic Archaea are strong sources of carotenoid pigments.
These compounds are used in the pharmaceutical industries and fisheries due to their antioxidant,
anti-tumor and pigmentation properties. This study was aimed to increase the production of
pigment Carotenoids by the strains Haloarchaea lipolitical.
Materials & Methods: This experimental study was performed on H. lipolitical, isolated
previously from water sources located at Bushehr. Effects of several factors, temperature, pH,
carbon sources, nitrogen sources, different percentages of sodium chloride ions and the
impact of heavy metals were compared with the standard curve to optimize the pigment
production in H. lipolitical.
Results: Statistical analyzes showed the optimal amount of carotenoid pigment production
conditions at a temperature 35℃ for 88 hours (39.3 µg), pH 8 for 120 hours (15.77 µg), casein
peptone nitrogen source and yeast extract for 72 hours (13.28 µg), NaCl 16% for 96 hours
(15.77 µg), starch carbon source for 96 hours (4.44µg) and the presence of manganese sulfate
for 120 hours (59 µg).
Conclusion: Due to non-pathogenicity of Archaea, the availability of suitable sources for their
growth and high levels of salt in the culture, this strain can be used for the production of
carotenoids in various industries.
Keywords: Carotenoied, Halophilic archaea, Optimization.
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