
گیری فعالیت اندازه

 اکسیدانیآنتی



ُاکسیذاًی ٍ گیزی فعبلیت آًتیاًذاس
ّبی آساد در پتبًسیل پبکسبسی رادیکبل

گیبّبى دارٍیی هختلف ثب استفبدُ اس هذل 
گیزی ّبی هختلف قبثل اًذاسُسیستن

 .ثبضذهی

 



سنجش میسان پبکسبزی آلفب، آلفب دی فنیل 
 بتب پکریل هیدرازیل

 ایي تزکیت یك رادیکبل آساد پبیذار است کِ ثِ علت
داضتي یك الکتزٍى هٌفزد، خبصیت پبراهغٌبطیسی 

دارد، ایي هَلکَل هی تَاًذ یك الکتزٍى یب ّیذرٍصى  
ثگیزد ٍ ثِ یك هَلکَل پبیذار دیب هغٌبطیس تجذیل  

 .ضَد



  ٍجَد یك الکتزٍى هٌفزد در هَلکَل ثبعث ضذُ است
پیکزیل ّیذراسیل یك -ثتب -دی فٌیل -کِ آلفب ٍ آلفب

ًبًَهتز داضتِ ثبضذ  517ثبًذ جذثی قَی در طَل هَج 
ٍقتی الکتزٍى هٌفزد  . ٍ هحلَل دارای رًگ ثٌفص ثبضذ

هَجَد در سبختبر هَلکَل جفت ضَد ٍ تزکیت ثِ 
هطتقبت ّیذراسیي تجذیل گزدد جذة هحلَل کبّص 

 . یبثذهی



 . ایي کبّص جذة ثِ صَرت کن
ضذى اس ارغَاًی ثِ سرد در رًگ

ّبی کِ حبٍی ًوًَِ
اکسیذاى ثبضٌذ، دیذُ آًتی

 .  ضَدهی



کبروته همراه بب  -سنجش میسان اکسیداسیون بتب  
 لینولئیک اسید  
 

 غطبی سلَلی ٍ قسوت چزثی غذا ضبهل
اسیذّبی چزة غیز اضجبع است کِ ثِ ٍاسطِ  

 .ضًَذعٌبصز اکسیذاتیَ ثِ راحتی اکسیذُ هی

 اکسیذاًی در  ثٌبثزایي سٌجص فعبلیت آًتی
هحیط هجتٌی ثز اسیذّبی چزة غیز اضجبع ثزای 

 . تعییي فعبلیت ًوًَِ ّب ثسیبر هْن است



اکسیذاى حضَر ًذاضتِ ثبضذ در ایي هذل سیستن اگز آًتی
 .ثتبکبرٍتي ثِ سزعت ثی رًگ هی ضَد

 

 ّبی آساد اسیذ لیٌَلئیك کِ ثِ دلیل جذا ضذى  رادیکبل
ّبی هتیلي دی یك اتن ّیذرٍصى اس هحل یکی اس گزٍُ

ّبی ثسیبر اًذ، ثِ هَلکَلآلیلیك ایي هَلکَل تَلیذ ضذُ
غیز اضجبع ثتبکبرٍتي حولِ هی کٌٌذ، در اثز ایي 

ّبی ثتبکبرٍتي ثبًذّبی دٍگبًِ ٍ در اکسیذاسیَى هَلکَل
ًتیجِ عبهل رًگ خَد را اس دست هی دٌّذ ٍ رًگ ًبرًجی 

 .رٍدٍیضُ آًْب اس ثیي هی



 سنجش قدرت احیبکنندگی

ُاکسیذاًی  اًذ کِ داضتي اثز آًتیهحققبى ًطبى داد
در . هلشم ثِ ٍجَد قذرت احیبکٌٌذگی است

ای ًطبى دادُ ضذُ است کِ ثب افشایص قذرت هطبلعِ
اکسیذاًی ثِ صَرت تبثع  احیبکٌٌذگی، فعبلیت آًتی

رٍش احیبی آّي رٍضی  .یبثذًوبیی افشایص هی
سزیع ٍ هٌبست ثزای اًذاسُ گیزی قذرت احیبکٌٌذگی 
تزکیجبت ضیویبیی است ٍ هی تَاًذ ثِ عٌَاى ضبخصی 

اس قذرت آًتی اکسیذاًی تزکیجبت ضیویبیی هَرد 
 . استفبدُ قزارگیزد



 در هذل سیستن ثزرسی قذرت احیبکٌٌذگی، فزی سیبًیذ
پتبسین در حضَر تزکیجی کِ خبصیت احیبکٌٌذگی دارد، ثِ 

احیب هی   II ثِ آّي  IIIآّي ) گزددفزٍسیبًیذ تجذیل هی
 (.ضَد

 

 ّبی آّي سپس ثب ٍرٍد یَىIII  ثِ سیستن کِ ثِ صَرت
گیزد، در حضَر فزٍ سیبًیذ افشٍدى فزیك کلزایذ اًجبم هی

.  ایجبد ضذُ در هحلَل، تزکیت آثی رًگی تَلیذ هی گزدد
کٌٌذگی ضذت رًگ تَلیذ ضذُ ًطبى دٌّذُ قذرت احیب

تزکیت هَرد آسهَى هی ثبضذ ٍ ّز چِ ضذت جذة در طَل 
هتز ثیطتز ثبضذ ًطبى دٌّذُ ثیطتز ثَدى قذرت  ًبًَ 700هَج 

 احیب کٌٌذگی تزکیت هی ثبضذ


