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Procedeu de utilizare a compusului bromo-
{3-[(2-hidroxi-5-nitro-benziliden)-amino]-

propan-1,2-diolo}(1-)cupru ca reglator  
al conţinutului de cupru în biomasa  

de spirulină

cercetarea efectuată Se referă La biotehnoLogie, şi 
anuMe La regLarea conţinutuLui De cupru În bioMa-

Sa cianobacteriei SpiruLina pLatenSiS, cuLtivată În prezenţa 
coMpuSuLui coorDinativ aL cu(ii) broMo-{3-[(2-hiDroXi-
5-nitro-benziLiDen)-aMino]-propan-1,2-DioLo}(1-)cupru. 
bioMaSa De SpiruLină ÎMbogăţită cu cupru Legat cu coM-
puşi organici poate foLoSi ca SurSă De forMe MeDicaMen-
toaSe antiMicrobiene, utiLizate În inDuStria ficobiotehno-
Logică, farMaceutică şi apicuLtură.

Conform datelor existente în literatura de spe-
cialitate, este cunoscut un procedeu de cultivare a 
cianobacteriei Spirulina platensis pe mediul lichid 
Zarrouk, iluminarea 40W, temperatura 28-320C, du-
rata de cultivare 30 de zile; în a 16-a zi la acest me-
diu se adaugă 1,0 – 3,0 mg/L de Cu2+ [1].

Dezavantajul procedeului în cauză constă în du-
rata îndelungată de cultivare – 30 de zile, precum şi 
în faptul că nu asigură o rată de acumulare a cupru-
lui suficient de înaltă la utilizarea Cu2+ în concentra-
ţii mai diminuate.

Problema ştiinţifică pe care o rezolvă prezenta 
invenţie constă în extinderea arsenalului de regla-

tori asupra acumulării cuprului în biomasă şi elabo-
rarea unui procedeu de utilizare a acestuia pentru 
obţinerea biomasei de Spirulina platensis cu conţi-
nut înalt de cupru.

Esenţa invenţiei rezidă în sinteza unui compus 
coordinativ nou – bromo-{3-[(2-hidroxi-5-nitro-
benziliden)-amino]-propan-1,2-diolo}(1-)cupru şi 
utilizarea acestuia ca reglator al conţinutului de cu-
pru în biomasa de spirulină. Procedeul dat include 
cultivarea spirulinei pe mediul nutritiv Zarrouk cu 
suplimentarea în a doua zi de cultivare a compusu-
lui coordinativ menționat, în concentraţie de 5,0 – 
6,0 mg/L, unde concentraţia Cu2+ este de 0,84 – 1,0 
mg/L [2].

Administrarea compusului coordinativ al Cu(II) 
bromo-{3-[(2-hidroxi-5-nitro-benziliden)-amino]-
propan-1,2-diolo}(1-)cupru în mediul de cultivare a 
spirulinei permite obţinerea biomasei cu conţinut 
sporit de cupru, valorile cantitative variind în limi-
ta de 10,39-11,14 mg% faţă de procedeul descris 
în prototip (5 mg%) sau de 2,08-2,23 ori mai mult, 
precum şi diminuarea duratei de cultivare – de la 30 
la 7 zile.
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Acest rezultat este condiţionat de faptul că în 
calitate de reglator al conţinutului de cupru se utili-
zează compusul coordinativ al cuprului, care conţi-
ne o combinare nouă de legături chimice.

Exemple de utilizare a bromo-{3-[(2-hidroxi-
5-nitro-benziliden)-amino]-propan-1,2-diolo}(1-)
cupru în calitate de reglator al acumulării cupru-
lui în biomasa de spirulină.

Exemplul 1.
Se prepară mediul mineral nutritiv Zarrouk cu ur-

mătorul conţinut al ingredientelor (g/l): NaNO3 – 2,5; 
NaHCO3 – 16,8; NaCl – 1,0; K2SO4– 1,0; K2HPO4– 0,5; 
MgSO4•7H2O – 0,2; CaCl2 – 0,04; FeSO4•7H2O –
0,01; EDTA – 0,08; H3BO3 – 0,00286; MnCl2•4H2O –
0,00181; ZnSO4 •7H2O – 0,00022; CuSO4•5H2O – 
0,00008; MoO3 – 0,000015 şi apă distilată – până la 1 L.
La mediul preparat se adaugă suspensia de Spiruli-
na platensis în cantitate de 0,4 g/L. În a doua zi de
cultivare, la suspensia de spirulină, în calitate de reg- 
lator al conţinutului de cupru în biomasă, se 
suplimentează 5,0 mg/L de bromo-{3-[(2-hidroxi-5-
nitro-benziliden)-amino]-propan-1,2-diolo}(1-)-cu-
pru, unde concentraţia Cu2+ este 0,84 mg/L. Cultiva-
rea se efectuează în baloane Erlenmeyer a câte 250 
mL cu 100 mL suspensie, în următoarele condiţii: 
iluminarea de 2000 – 3000 lx, la pH 9,5-10,0 şi la o 
temperatură de 300C. La ziua a şaptea biomasa se 
separă de lichidul cultural, se supune demineraliză-
rii şi se determină conţinutul de cupru [2].

Biomasa obţinută conţine 10,39 mg% de cupru 
din biomasa absolut uscată (BAU) faţă de 5,0 mg% 
în cazul soluţiei celei mai apropiate (tabelul 1).

Exemplul 2.
Se prepară mediul mineral nutritiv Zarrouk cu 

următorul conţinut al ingredientelor (g/l): NaNO3 – 
2,5; NaHCO3 – 16,8; NaCl – 1,0; K2SO4– 1,0; K2HPO4– 
0,5; MgSO4•7H2O – 0,2; CaCl2 – 0,04; FeSO4•7H2O –
0,01; EDTA – 0,08; H3BO3 – 0,00286; MnCl2•4H2O –
0,00181; ZnSO4 •7H2O – 0,00022; CuSO4•5H2O – 
0,00008; MoO3 – 0,000015 şi apă distilată – până 
la 1 L. La mediul preparat se adaugă suspensia de 
Spirulina platensis în cantitate de 0,4 g/L. În a doua 
zi de cultivare, la suspensia de spirulină, în calitate 
de reglator al conţinutului de cupru, se suplimen-
tează 6,0 mg/L de bromo-{3-[(2-hidroxi-5-nitro-
benziliden)-amino]-propan-1,2-diolo}(1-)cupru, 
unde concentraţia Cu2+ este 1,0 mg/L. Cultivarea se 
efectuează în baloane Erlenmeyer a câte 250 mL cu 
100 mL suspensie, în următoarele condiţii: ilumina-
rea de 2000 – 3000 lx, la pH 9,5-10,0 şi la o tempe-
ratură de 320C. La ziua a şaptea biomasa se separă 
de lichidul cultural, se supune demineralizării şi se 
determină conţinutul de cupru [2].

Biomasa obţinută conţine 11,14 mg% cupru din 
BAU faţă de 5,0 mg% în cazul soluţiei celei mai apro-
piate (tabelul 1).

Tabelul 1
Conţinutul de cupru în biomasa cianobacteriei Spirulina platensis la cultivarea conform 

procedeului propus în invenţie şi din soluţia cea mai apropiată

Procedeul utilizat Cu2+ adăugat, mg/L Conţinutul de Cu2+ acumulat în biomasă, mg% 

Conform soluţiei celei mai apropiate 1,00 5,00±0,58

Conform soluţiei 
propuse în invenţie

0,84
1,00

10,39±0,55
11,14±0,70

Din datele tabelului constatăm majorarea de 
2,08-2,23 ori a conţinutului de cupru în biomasa 
de spirulină în procedeul propus în invenţie faţă de 
procedeul prototip.

Proprietăţile depistate ale bromo-{3-[(2-hidro-
xi-5-nitro-benziliden)-amino]-propan-1,2-diolo}(1-)
cupru prezintă interes pentru biotehnologie din 

punct de vedere al extinderii arsenalului de regla-
tori ai conţinutului de cupru în biomasa cianobac-
teriei Spirulina platensis.
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REZUMAT

Procedeu de utilizare a compusului bromo-{3-
[(2-hidroxi-5-nitro-benziliden)-amino]-propan-
1,2-diolo}(1-)cupru ca reglator al conţinutului de 
cupru în biomasa de spirulină. Cercetarea efectu-
ată se referă la biotehnologie, şi anume la reglarea 
conţinutului de cupru în biomasa cianobacteriei 
Spirulina platensis cultivată în prezenţa compusului 
coordinativ al Cu(II) bromo-{3-[(2-hidroxi-5-nitro-
benziliden)-amino]-propan-1,2-diolo}(1-)cupru. 
Biomasa de spirulină îmbogăţită cu cupru legat cu 
compuşi organici poate folosi ca sursă de forme 
medicamentoase antimicrobiene, utilizate în indus-
tria ficobiotehnologică, farmaceutică şi apicultură.

ABSTRACT 

Method for using the compound bromo-
{3-[(2-hydroxy-5-nitro-benzylidene)-amino]-
propane-1,2-diolo}(1-)copper as regulator of 
the copper content in the biomass of Spirulina. 
The conducted research relates to biotechnology, 

namely to the regulation of the content of copper 
in the biomass of Spirulina platensis cyanobacte-
rium cultivated in the presence of coordinative 
compound of copper(II) bromo-{3-[(2-hydroxy-5-
nitro-benzylidene)-amino]-propane-1,2-diolo}(1-)
copper. Spirulina biomass enriched with copper 
bound to organic compounds can be used as a 
source of antimicrobial drug forms used in phy-
cobilitechnological, pharmaceutical, industry and 
beekeeping.

РЕФЕРАТ 

Способ использования соединения 
бром-{3-[(2-гидрокси-5-нитро-бензилиден)-
амино]-пропан-1,2-диоло}(1-)меди в качестве 
регулятора содержания меди в биомассе спи-
рулины. Проведенное исследование относит-
ся к биотехнологии, а именно к регулированию 
содержания меди в биомассе цианобактерий 
Spirulina platensis, выращенных в присутствии ко-
ординационных соединений Cu(II) бром-{3-[(2-
гидрокси-5-нитро-бензилиден)-амино]-пропан-
1,2-диоло}(1-)меди. Биомасса спирулины обога-диоло}(1-)меди. Биомасса спирулины обога-}(1-)меди. Биомасса спирулины обога-меди. Биомасса спирулины обога-
щенная медью, связанной  органическими со-
единениями, может быть использована в каче-
стве источника противомикробных лекарствен-
ных форм, используемых в фикобиотехнологи-
ческой, фармацевтической промышленности и в 
пчеловодстве.


