
گیری فعالیت اندازه

 اکسیدانیآنتی



اکسیدانی و پتانسیل  گیری فعالیت آنتیاندازه
های آزاد در گیاهان دارویی پاکسازی رادیکال

های مختلف  مختلف با استفاده از مدل سیستم
 .باشدگیری میقابل اندازه

 



سنجش میزان پاکسازی آلفا، آلفا دی فنیل 
 بتا پکریل هیدرازیل

 این ترکیب یك رادیکال آزاد پایدار است که به علت
داشتن یك الکترون منفرد، خاصیت پارامغناطیسی  

دارد، این مولکول می تواند یك الکترون یا هیدروژن  
بگیرد و به یك مولکول پایدار دیا مغناطیس تبدیل 

 .شود



  وجود یك الکترون منفرد در مولکول باعث شده است
پیکریل هیدرازیل یك -بتا -دی فنیل -که آلفا و آلفا

نانومتر داشته باشد  517باند جذبی قوی در طول موج 
وقتی الکترون منفرد  . و محلول دارای رنگ بنفش باشد

موجود در ساختار مولکول جفت شود و ترکیب به 
مشتقات هیدرازین تبدیل گردد جذب محلول کاهش 

 . یابدمی



 . این کاهش جذب به صورت کم
شدن از ارغوانی به زرد در  رنگ

اکسیدان های که حاوی آنتینمونه
 .  شودباشند، دیده می



کاروتن همراه با  -سنجش میزان اکسیداسیون بتا  
 لینولئیک اسید 
 

  غشای سلولی و قسمت چربی غذا شامل
اسیدهای چرب غیر اشباع است که به واسطه 

عناصر اکسیداتیو به راحتی اکسیده می
 .شوند

 اکسیدانی در بنابراین سنجش فعالیت آنتی
محیط مبتنی بر اسیدهای چرب غیر اشباع 

 . برای تعیین فعالیت نمونه ها بسیار مهم است



اکسیدان حضور نداشته باشد در این مدل سیستم اگر آنتی
 .بتاکاروتن به سرعت بی رنگ می شود

 

 های آزاد اسید لینولئیك که به دلیل جدا شدن یك رادیکال
های متیلن دی آلیلیك اتم هیدروژن از محل یکی از گروه

های بسیار غیر اشباع اند، به مولکولاین مولکول تولید شده
-بتاکاروتن حمله می کنند، در اثر این اکسیداسیون مولکول

های بتاکاروتن باندهای دوگانه و در نتیجه عامل رنگ خود  
-را از دست می دهند و رنگ نارنجی ویژه آنها از بین می

 .رود



 سنجش قدرت احیاکنندگی

اکسیدانی  اند که داشتن اثر آنتیمحققان نشان داده
ای  در مطالعه. ملزم به وجود قدرت احیاکنندگی است

نشان داده شده است که با افزایش قدرت 
اکسیدانی به صورت تابع  احیاکنندگی، فعالیت آنتی

روش احیای آهن روشی سریع  .یابدنمایی افزایش می
و مناسب برای اندازه گیری قدرت احیاکنندگی 

ترکیبات شیمیایی است و می تواند به عنوان شاخصی  
از قدرت آنتی اکسیدانی ترکیبات شیمیایی مورد  

 .  استفاده قرارگیرد



 در مدل سیستم بررسی قدرت احیاکنندگی، فری سیانید
پتاسیم در حضور ترکیبی که خاصیت احیاکنندگی دارد، به 

احیا می   II به آهن  IIIآهن ) گرددفروسیانید تبدیل می
 (.شود

 

 های آهن سپس با ورود یونIII  به سیستم که به صورت
گیرد، در حضور فرو سیانید افزودن فریك کلراید انجام می

.  ایجاد شده در محلول، ترکیب آبی رنگی تولید می گردد
کنندگی ترکیب شدت رنگ تولید شده نشان دهنده قدرت احیا

مورد آزمون می باشد و هر چه شدت جذب در طول موج  
متر بیشتر باشد نشان دهنده بیشتر بودن قدرت احیا نانو 700

 کنندگی ترکیب می باشد


