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Вивчення антиоксидантних властивостей сухого
залишку медузи Rhizostoma pulmo
Медузи — найдавнiшi багатоклiтиннi мешканцi морiв i океанiв на
Землi — досi приносять величезну популяцiю i вiдiграють значну роль в
екосистемi нашої планети. Як на об’єкт дослiдження на медуз звернули
увагу у серединi 20-го столiття, i дотепер цi iстоти є метою дослiджень
для вчених у всьому свiтi.
Продукти з медуз включенi до щоденного рацiону в деяких країнах
Азiї, але можна передбачити, що при постiйному збiльшеннi чисельностi населення планети географiя споживачiв продуктiв з медуз буде
суттєво розширюватись.
Медузи важливi не тiльки як джерело поживних речовин. Вивчення хiмiчного складу та бiологiчної активностi їх екстрактiв постiйно
актуалiзується, проводиться ряд дослiджень широкого спектру органiчних та неорганiчних молекул. Крiм цього, медузи мiстять привабливi
бiомолекули, якi можуть проявляти рiзноманiтнi терапевтичнi ефекти.
Не дивлячись на весь спектр вигоди, що можна отримати вiд вивчення медуз, у нашому регiонi вони сприймаються як такi, що мають
значний негативний вплив на соцiально-економiчну дiяльнiсть, таку як
рибальство, аквакультура та туризм.
Одна з найбiльших i найпоширенiших медуз у прибережжi Азовського моря — Rhizostoma pulmo (Scyphozoa), медуза-корнерот або так
звана «бiла бочка» чи «морська легеня».
Нами було дослiджено антиоксидантну активнiсть (АОА) сухого залишку медузи Rhizostoma pulmo за допомогою in vitro методу з DPPH
реактивом [1], у рiзних концентрацiях та розчинниках. Зiбранi медузи
бiли висушенi згiдно методик, описаних у [2].
Отриманi результати показали наявнiсть дозозалежної протирадикальної активностi екстракту з сухого залишку медуз. Так, водний екстракт показав найбiльшу АОА у розведеннi 0,01 г/л, а у розведеннях
1 г/л та 0,1 г/л проявив прооксидантнi властивостi. Екстракт метанолом виявив прооксидантнi властивостi у 1 г/л, а диметилсульфоксиду
(ДМСО) проявив лише АОА, проте з найнижчою ефективнiстю.
Цiкаво вiдмiтити, що екстракти водою, метанолом та ДМСО показали дозозалежну антирадикальну активнiсть, яка зростала зi зменшенням концентрацiї розчинених речовин. У той самий час екстракт
етанолу мав пряму залежнiсть АОА вiд концентрацiї.
Отриманi нами результати вказують на перспективнiсть розвитку
даного напряму дослiджень.
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