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  29/7/86 : پذیرش مقاله،23/3/86:دریافت مقاله
Ø  با توجه به اینکه مواد آنتی اکسیدان موجود در سرم یا پالسما متعدد بوده و همچنین میانکنش هاي بین هر  :مقدمه

 تعیین پتانسیل آنتی اکسیدانی تام، بوجود برايلفی  مختروشهايمتفاوت می باشد، لذا آنتی اکسیدان و شناساگر مربوطه 
 جهت اندازه گیري پتانسیل آنتی اکسیدانی تام سرم موش، مورد FRAP و TRAPدر این تحقیق، دو روش . آمده است

  .ارزیابی و مقایسه قرار گرفت
Ø گرم و 190 ± 5 میانگین وزنی با) جنس نر، نژاد ویستار( موش صحرایی 10، تعداد جهت تهیه نمونه خون :ها مواد و روش 

، TRAPبراي اندازه گیري پتانسیل آنتی اکسیدانی تام سرم موش از روش . ند انتخاب گردیدتصادفی هفته به طور 8سن 
 و سرم خون بوسیله اسپکتروفلوریمتر اندازه AAPHفیکواریترین در حضور رادیکال -Rمیزان کاهش جذب ماده فلورسانت 

توسط آنتی اکسیدان موجود در سرم در طول ) III(کلریدآهن TPTZ-، افزایش جذب کمپلکس FRAPدر روش . گیري شد
نتایج بدست آمده از هر دو روش با استفاده از استاندارد .  نانومتر بوسیله اسپکتروفتومتر اندازه گیري گردید593موج 

Trolox به واحد µmol Trolox equivalent/Lتبدیل گردید .  
Ø ج این بررسی نشان داد که زمان نمونه گیري تاثیري بر میزان پتانسیل آنتی اکسیدانی تام سرم موش ها نتای: ها یافته
 نشان داد که مقدار پتانسیل آنتی اکسیدانی تام FRAP و TRAPهمچنین مقایسه نتایج بدست آمده از دو روش . ندارد

 بیشترین درصد پتانسیل آنتی اکسیدانی تام سرم .باالتر استFRAP  مرتبه از روش 3 تقریبا TRAPبدست آمده از روش 
 مربوط به آنتی اکسیدان اسید اوریک FRAPو در روش ) %33/30( مربوط به آلبومین TRAPبدست آمده از روش

 درحالیکه در روش %22/7 برابر با TRAPکاروتن در روش -βعالوه بر این، میزان سهم آنتی اکسیدان . بود) 13/57%(
FRAPبودفر درصد  برابر با ص .  
Ø پتانسیل آنتی اکسیدانی یک ماده آنتی اکسیدان برعلیه رادیکالهاي آزاد، ضرورتا با توانایی آن  :بحث و نتیجه گیري

  .ماده در احیاء آهن فریک به آهن فروس برابر نمی باشد
.Ø رادیکال آزاد، روش  :ها واژه کلیدTRAP روش ،FRAPآنتی اکسیدان ،  
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  مقدمه
یکال آزاد و گونه هاي واکنشگر اکـسیژن یکـی از       تولید راد 

. مسائل غیر قابل اجتناب در فرایند متابولیسم محسوب می شود      
ر تخریـب درشـت ملکـول       این ترکیبات به علت پتانسیل بـاال د       

، پـروتئین هـا و چربـی هـا یکـی از             DNA هاي زیستی ماننـد   
عوامل اصلی پدیده پیري و بیش از یکصد نوع بیمـاري مختلـف             

  ). 1-2(بدن محسوب می شوند در 
موجودات زنده نیز جهت مقابله و خنثی نمـودن اثـر ایـن             
ــه   ــه مــواد واکنــشگر، داراي ســازوکارهاي مختلفــی از جمل گون

ایـن سیـستم هـا    . سیستم هاي دفاعی آنتی اکسیدان می باشند    
شــامل آنزیمهــاي سوپراکــسید دیــسموتاز، کاتــاالز، گلوتــاتیون 

ــا  ــول هـ ــسیداز و درشـــت ملکـ ــومین، پراکـ یی از قبیـــل آلبـ
سرولوپالســـمین، فـــریتین و ملکولهـــاي کـــوچکی از جملـــه  

ــکوربیک،  ــوفرول، -αاسیدآس ــول،  -βتوک ــو بیکوئین ــاروتن، ی ک
، متیونین، اسید اوریک و بیلـی روبـین   )GSH(گلوتاتیون احیاء   

 رادیکالهـاي آزاد را  ،به طور کلی آنتی اکـسیدانها    ). 3(می باشند   
اولـین مکانیـسم،   ). 4(عال می نمایند با دو مکانیسم اصلی غیر ف    

 نامیده می شود کـه     HAT1روش وابسته به انتقال هیدروژن یا       
در آن ماده آنتی اکسیدان با انتقال اتـم هیـدروژن بـه رادیکـال              

  ).1واکنش (آزاد باعث غیرفعال شدن آن در محیط می شود 
) 1( X0 + AH → XH + A0 

 SET2لکترون یا مکانیسم دوم، روش وابسته با انتقال تک ا       
در ایـن روش آنتـی اکـسیدان بـا انتقـال تـک              . نامیده می شود  

الکترون به رادیکال آزاد، فلزات و یا گروههاي کربونیل در محیط 
  ).5تا  2واکنش هاي (واکنش، عملکرد خود را انجام می دهد 

) 2( X0 + AH → X- + AH+ 

) 3( AH0+ +H2O → A0 + H3O+ 

 )4(  X- + H3O+ → XH + H2O 

) 5( M(III) + AH → AH+ + M(II) 

با توجه به اینکه مواد آنتی اکـسیدان موجـود در سـرم یـا            
پالسما متعدد بوده و همچنین میـانکنش هـاي بـین هـر آنتـی            

اکسیدان و شناساگر مربوطه متفاوت می باشد، لذا اندازه گیـري        
  .استپتانسیل آنتی اکسیدانی تام سرم کاري پیچیده و دشوار 

ینکه اغلب در نمونه هاي بیولوژیکی هـم آنتـی   با توجه به ا   
و هم آنتی اکـسیدانهاي نـوع دوم   ) HAT(اکسیدانهاي نوع اول    

)SET (        روشهاي گونـاگونی  به طور همزمان یافت می شوند لذا 
جهت تعیین پتانسیل آنتی اکسیدانی تام نمونه ها بوجود آمـده           

، ORAC3: معروفتــرین ایــن متــدها عبارتنــد از ). 5-9(اســت 
TRAP4 ،FRAP5 و TEAC6 . بعــضی از ایــن متــدها جهــت

 HATاندازه گیري پتانسیل آنتی اکـسیدان تـام بـه مکانیـسم             
، بعضی دیگر بـه     )TRAP  و    ORACبراي مثال   (وابسته بوده   

ــد  (SETمکانیــسم  ــه هــر دو  ) FRAPمانن و بعــضی دیگــر ب
  ). TEACمانند ( وابسته می باشند SET و HATمکانیسم 

 و TRAPق، ارزیابی و مقایسه دو روش   هدف از این تحقی   
FRAP        جهت اندازه گیري پتانسیل آنتی اکـسیدانی تـام سـرم 

  .موش صحرایی می باشد

  1     ها مواد و روش
-'AAPH [2,2ماده  .این مطالعه یک مطاله تجربی است

azobis(2-amidinopropane) dihydrochloride]  و
TPTZ) 2,4,6-tripyridyl-s-triazine (کت سیگمااز شر-
 مواد شیمیایی به کار دیگرتهیه شد، ) Sigma-Aldrich(آلدریچ 

  .شدندتهیه ) Merck(رفته در این تحقیق از شرکت مرك 
جنس نر و ( موش صحرایی 10تهیه نمونه خونی، تعداد براي 
 هفته به طور 8 گرم و سن 190 ± 5با میانگین وزنی ) نژاد ویستار

 روز در شرایط کامال 30ه مدت موش ها ب. راندوم انتخاب گردید
جهت . استاندارد از لحاظ آب، غذا و میزان نور نگهداري شدند

 بر میزان پتانسیل آنتی اکسیدانی تام سرم "مدت زمان"بررسی اثر 
  3200310موش، به مدت چهار هفته، هفته اي یکبار و در

                                                
1. Hydrogen Atom Transfer                             
2. Single Electron Transfer                                   
3. Oxygen Radical Absorbance Capacity             
4. Total Radical-trapping Antioxidant Potential 
5. Ferric Reducing Antioxidant Power 
6. Trolox Equivalent Antioxidant Capacity 
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از )  ساعت گرسنگی8پس از ( یک روز و ساعت مشخص 
براي تهیه سرم، .  گیري به عمل آمدموش هاي صحرایی خون

 دور در دقیقه، 3000 دقیقه با سرعت 10 به مدت نمونه خون
  .سانتریفیوژ گردید
اندازه گیري پتانسیل آنتی اکسیدانی تام سرم به منظور 

گیسلی استفاده گردید  روش تغییر یافته  ازTRAPموش از روش 
 ماده μl 5/7: محلول واکنش شامل) ml 2(در این روش ). 10(

R- غلظت نهایی ( فیکواریترینmol/l  8- 10 ×5/1( ،μl 8 سرم 
سپس . ، تهیه گردید=7pHبا ) mmol/l 75(موش، بافر فسفات 

 درجه 37 دقیقه در دماي 5کوت حاوي محلول فوق به مدت 
 RF-540سانتی گراد در دستگاه اسپکتروفلوریمتر مدل 

(Shimadzu)ماده جهت شروع واکنش، .  انکوبه گردیدAAPH 
 به محلول واکنش فوق اضافه گردید، mmol/l 4با غلظت نهایی  

 فیکواریترین در طول موج – Rکاهش جذب ماده فلورسانت آنگاه 
 دقیقه 120تا مدت )  نانومتر495 در excitation( نانومتر 575

در این مدت دماي کوت توسط دستگاه فلوریمتر . اندازه گیري شد
نتایج بدست آمده . د ثابت نگه داشته شد درجه سانتی گرا37در 

 -αآنالوگ محلول در آب  (Troloxتوسط ماده استاندارد 
 µmol Trolox به واحد mol/lμ 120با غلظت ) توکوفرول

equivalent/Lتبدیل شد .  
براي اندازه گیري پتانسیل آنتی اکسیدانی تام سرم موش از 

به ). 11( بنزي و استرین استفاده شد روش، از FRAPطریق 
. تهیه گردیدبه قرار زیر  FRAP ابتدا محلول کار همین منظور

 ml 1با ) =mmol/l 300 ،6/3 pH( بافر استات ml 10میزان 
) mmol/l40( محلول در اسید کلریدریک TPTZاز ماده 
 محلول کلریدفریک ml 1، سپس به محلول فوق شدمخلوط 

)mmol/l 20 (ار، پس از تهیه محلول ک. اضافه گردیدml  5/1 از 
 درجه سانتی گراد رسانده شد و 37محلول فوق در کوت به دماي 

سپس .  گردید نانومتر اندازه گیري 593جذب آن در طول موج 
 از سرم موش صحرایی به محلول فوق اضافه شد تا lμ 50میزان 

 نانومتر و 593تغییرات جذب در طول موج . واکنش آغاز گردد

.  دقیقه اندازه گیري شد4د به مدت  درجه سانتی گرا37دماي 
 بدست آمده با استفاده از FRAPپس از کسر جذب بالنک، مقدار 

 µmol Trolox equivalent/L به واحد Troloxاستاندارد 
  .گردیدتبدیل 

 به شرح زیر انجام اندازه گیري اختصاصی آنتی اکسیدانهاي سرم
یلی روبین،  مقادیر هریک از آنتی اکسیدانهاي آلبومین، بگردید

 و اسید اوریک در سرم، به طور جداگانه بوسیله کیت هاي Cویتامین 
-βهمچنین میزان ماده .  شیمی اندازه گیري شد-تجاري زیست

کاروتن و رتینول سرم پس از واکنش سرم با اتانول و هگزان بترتیب با 
 نانومتر 425، از طریق اسپکتروفتومتري در طول موج 3:1:1نسبت 

)β-اندازه گیري گردید ) رتینول( نانومتر 325و در طول موج ) کاروتن
میزان سرولوپالسمین سرم نیز پس از واکنش سرم با ماده ). 12(

 بوسیله اسپکتروفتومتر در طول موج ،pH=4/5پارافنیلن دي آمین در 
-αجهت اندازه گیري میزان ). 13( نانومتر اندازه گیري شد 550

در این روش ). 14(ینک استفاده شد توکوفرول در سرم از روش مارت
پس از در معرض قرار گیري سرم با اتانول و گزیلن، محلول رویی 

 تولید رنگ می نماید FeCl3 و TPTZبدست آمده در حضور ماده 
توکوفرول متناسب بوده و در طول -α که شدت رنگ حاصله با غلظت

اده ها، پس از جمع آوري د.  نانومتر قابل اندازه گیري است600موج 
-Student t و استفاده از آزمون SPSSداده ها با استفاده از برنامه 

test 05/0 آنالیز گردید و اختالف میانگین ها در سطحP<  معنی دار
  .در نظر گرفته شد

     ها یافته
 مقادیر پتانـسیل آنتـی اکـسیدانی تـام سـرم مـوش         1جدول  

ــف از دو روش     ــاي مختل ــان ه ــه در زم ــحرایی را ک   وTRAPص
FRAP         بررسـی نتـایج   .  اندازه گیري شده است را نشان مـی دهـد

بدست آمده از هر روش به طور جداگانه نشان می دهـد کـه زمـان              
تاثیري بر میـزان پتانـسیل آنتـی    ) 4 تا هفته1از هفته (نمونه گیري   

همچنین با مقایسه نتایج بدسـت  . اکسیدانی تام سرم موش ها ندارد     
مشاهده می شـود کـه مقـدار     FRAP و TRAPآمده از دو روش    
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 3 تقریبـا  TRAPپتانسیل آنتی اکسیدانی تام بدست آمده از روش   
  .باالتر استFRAP مرتبه از روش 
 غلظت تعدادي از آنتی اکسیدانهاي اختصاصی سـرم         2جدول  

موش صحرایی و میزان سهم هـر یـک از آنهـا را در پتانـسیل آنتـی       
 را FRAPو TRAP اکـسیدانی تـام بدسـت آمـده از روش هـاي     

آنتی اکسیدانهاي اختصاصی انـدازه گیـري شـده در      . نشان می دهد  
 توکـوفرول، ویتـامین     -αاسید اوریـک،    : سرم موش صحرایی شامل   

C   رتینول، سرلوپالسمین و       ، بیلی روبین، آلبومین ،β-    کـاروتن مـی
با مقایسه نتایج بدست آمـده در ایـن جـدول، مـشاهده مـی       . باشند

دانهاي موجود، آلبومین بیشترین سـهم را    شود که از بین آنتی اکسی     
درحالیکــه ) 33/30(%  بــه خــود اختــصاص داده TRAPدر روش 

 مربوط بـه آنتـی اکـسیدان اسـید          FRAPبیشترین سهم در روش     
عـالوه بـر ایـن، میـزان سـهم آنتـی           . مـی باشـد   ) 13/57(% اوریک  

 درحالیکــه در 22/7%  برابــر بــا TRAP کــاروتن در-βاکــسیدان 
  .ابر با صفر درصد می باشد برFRAPروش 

 را در انـدازه  FRAPو TRAP مقایـسه دو روش ) 1(شـکل  
گیري پتانسیل آنتـی اکـسیدانی غلظـت هـاي مختلـف گلوتـاتیون           

گلوتـاتیون، یـک آنتـی اکـسیدان        . را نشان می دهد   ) GSH(احیاء  
. مـی باشـد  ) تیـول  (HSآمینواسیدي است که عامل فعال آن گروه    

م در بافت ها یافت می شـود و یکـی از    این ترکیب هم در خون و ه      
نقش هاي آن، جلوگیري از پراکسیداسیون لیپیدها در غـشاء هـاي             

با بررسی پتانسیل آنتـی اکـسیدانی ایـن مـاده         . بیولوژیکی می باشد  
ــط دو روش  ــت    FRAP و TRAPتوس ــا غلظ ــد ت ــشاهده ش  م

mg/dl 50       گلوتاتیون، میزان پتانسیل آنتی اکسیدانی بدست آمـده 
 تقریبــا برابــر بــا صــفر اســت، درحالیکــه در روش FRAPاز روش 
TRAP      بتدریج به افزایش غلظت گلوتاتیون احیاء میزان پتانـسیل ،

  .آنتی اکسیدانی بدست آمده نیز افزایش می یابد
  اندازه  FRAP وTRAPروشهاي  صحرایی که با فاصله زمانی هر هفته یکبار توسطانسیل آنتی اکسیدانی تام سرم موش پت -1جدول شماره 

  گیري شده است
1هفته روش 2هفته  3هفته  4هفته   

µmol Trolox equivalent/L∗ 
TRAP 45 ±  7/988  55 ±  9/985  28 ±  1/990  35 ±  3/989  
FRAP 16  ± 2/329  23  ± 6/327  12  ± 1/335  17 ±  7/330  

  . گرم می باشد190±  5 عدد با میانگین وزنی 10 ر این آزمایشتعداد موشهاي صحرایی انتخاب شده د.  نمایش داده شده استSD ±داده ها به صورت  ∗
 

در پتانسیل آنتی اکسیدانی تام سرم از   غلظت آنتی اکسیدانهاي اختصاصی سرم موش صحرایی و میزان سهم هر کدام از آنها-2شماره جدول 
  FRAP و TRAPروشهاي 

غلظت آنتی اکسیدان در سرم موش   نام آنتی اکسیدان
  )mg/dl(صحرایی 

آنتی اکسیدان در روش (%) میزان سهم  
TRAP  

آنتی اکسیدان در (%)    میزان سهم 
  FRAP روش

α-توکوفرول  02/0  ± 19/0  13/2  21/6  
±  C 02/0ویتامین  55/0  51/3  31/12  
33/30 3730±  25 آلبومین  12/3  
±  45/0 اسید اوریک 3/1  53/10  13/57  
±  05/0 بیلی روبین 43/0  01/1  3 

پالسمینسرولو  23/0  ± 5/18  1/7  3 
±  33/0 رتینول 42/51  2/5  1/2  

β ±  95/0  کاروتن- 2/23  32/7  صفر 
87/32 ................ آنتی اکسیدانهاي دیگر  13/13  

 هفته اي بدست آمده 4ره یک دو موش صحرایی که با فاصله زمانی هر هفته یکبار خونگیري شده اند در طول10تمام پارامترهاي آنتی اکسیدانی سرم از تعداد* 
غلظتهاي موجود (، غلظت خاصی FRAP و  TRAPحاصل از روشهاي جهت محاسبه سهم هر یک از آنتی اکسیدانها در پتانسیل آنتی اکسیدانی تام سرم. است

 FRAP و TRAPداگانه توسط روش سپس میزان پتانسیل آنتی اکسیدانی هر آنتی اکسیدان  بطور ج .از آنتی اکسیدانهاي فوق تهیه گردید) در ستون اول
  . آنگاه نتایج بدست آمده با پتانسیل آنتی اکسیدانی تام سرم موش صحرایی مقایسه و بصورت درصد بیان گردیداندازه گیري گردید 
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افزایش ). ■ (FRAPو ) • (TRAPلف گلوتاتیون احیاء از طریق روش هاي  بررسی پتانسیل آنتی اکسیدانی غلظت هاي مخت-1شکل شماره 
 ندارد درحالیکه پتانسیل آنتی اکسیدانی FRAP تاثیري بر پتانسیل آنتی اکسیدانی بدست آمده از روش mg/dl 50غلظت گلوتاتیون احیاء تا 

  . رابطه خطی با غلظت گلوتاتیون احیاء نشان می دهدTRAPبدست آمده از روش 
  

  گیري تیجهو نبحث 
نتایج این مطالعه در بررسی پتانسیل آنتی اکـسیدانی تـام           

 نـشان داد    FRAP و   TRAPسرم موش صـحرایی از دو روش        
تـاثیري بـر میـزان      ) 4 تـا هفتـه      1هفته  (که زمان نمونه گیري     

. پتانسیل آنتی اکسیدانی تام بدست آمده از دو روش فوق نـدارد     
ت کـه سیـستم دفـاعی آنتـی         این نتیجه بیـانگر ایـن نکتـه اسـ         

اکسیدانی بدن، یک مکانیسم هوموستاتیک تنظیم شده دارد که         
بدن را براي مقابله با استرس اکسیداتیو ناشی از اثر رادیکالهـاي          
آزاد و گونه هاي واکنشگري که به طور ممتد در بدن تولید مـی      

این نتیجه نیـز منطقـی      . شوند، در حال آماده باش نگه می دارد       
 رسـد، زیـرا تولیـد رادیکـال هـاي آزاد و گونـه هـاي              بنظر مـی  

واکنشگر اکسیژن یکی از مسائل غیـر قابـل اجتنـاب در فراینـد             

اگر چنین آمادگی در بدن   . متابولیسم در بدن محسوب می شود     
در جهت خنثی نمودن رادیکالهاي آزاد وجود نداشـته باشـد، بـا          

ملکـول  توجه به پتانسیل باالي این ترکیبات در تخریب درشت           
، پـروتئین هـا و چربـی هـا، بقـاي      DNAهاي زیستی از جمله     

همچنـین بررسـی    . موجودات زنده با خطر مواجـه خواهـد بـود         
 نـشان داد کـه   FRAP و TRAPنتایج بدسـت آمـده از روش       

میزان پتانسیل آنتی اکسیدانی تام سرم موش صـحرایی بدسـت          
 می باشـد  FRAP، تقریبا سه برابر روش TRAPآمده از روش  

 µmol Trolox  2/329 ± 6/56 و 7/988±3/45بترتیــب (

equivalent/L .( علــت ایــن امــر را مــی تــوان بــه تکنولــوژي
مختلــف و جداگانــه اي کــه هــر روش جهــت ســنجش مقــادیر 

روش . پتانسیل آنتی اکسیدانی تام به کـار مـی بـرد نـسبت داد             
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TRAP            یک روش مهاري است که در آن نمونـه حـاوي آنتـی ،
ک سیستم تولید کننده رادیکال آزاد اضافه شده و         اکسیدان به ی  

در نتیجه میزان مهار رادیکالهاي آزاد بوسیله آنتی اکـسیدان در           
درحالیکـه در روش  ). 10(محلول واکنش، اندازه گیري می شود      

FRAP     از رادیکالهــاي آزاد جهــت تعیــین پتانــسیل آنتــی 
ن آهـن   اکسیدانها استفاده نمی شود بلکه فقط توانایی احیاء شد        

توسط آنتـی اکـسیدان     ) +Fe2(به آهن فروس    ) +Fe3(فریک  
، لــذا پتانــسیل آنتــی )11(در نمونــه، انــدازه گیــري مــی شــود 

اکسیدانی یـک مـاده آنتـی اکـسیدان برعلیـه رادیکالهـاي آزاد،              
ضرورتا با توانایی آن ماده در احیاء آهن فریک به آهن فروس بـا     

جه، آزمـایش دیگـري در   جهت تایید این نتی. هم برابر نمی باشد 
بررسی پتانسیل آنتی اکسیدانی هـر یـک از آنتـی اکـسیدانهاي             
سرم بطور جداگانه و همچنین بررسی میـزان سـهم هـر یـک از        

 و TRAPآنها در پتانسیل آنتی اکسیدانی تام سـرم از دو روش     
FRAP  نتایج نشان داد که، سهم آنتی اکسیدانی       . ، انجام گرفت

ی اکـسیدانی تـام سـرم مـوش در روش       آلبومین در پتانسیل آنت   
TRAP          33/30(% از بقیه آنتی اکسیدانهاي سرم بیشتر بـوده( ،

 ایــن سـهم بــسیار کـم مــی باشــد   FRAPدرحالیکـه در روش  
کـاروتن  -βعالوه بر این، میزان سهم آنتـی اکـسیدان          ). 12/3(%

 برابر TRAP صفر درصد، درحالیکه در روش       FRAPدر روش   
 نتایج بیانگر این نکته اسـت کـه روش    این.  بدست آمد  32/7%با  

FRAP  ــسیل آنتــی ــري پتان ــدازه گی  روش مناســبی جهــت ان
ــین روش    ــومین و همچن ــه آلب ــی منجمل ــسیدانهاي پروتئین اک

-βمناسبی جهت اندازه گیري پتانسیل آنتـی اکـسیدانی مـاده            

 و  TRAPعالوه بر این بـا بررسـی دو روش          . کاروتن نمی باشد  
FRAP  ــ ــري پتان ــدازه گی ــاده    در ان ــسیدانی م ــی اک سیل آنت

در غلظت هاي مختلف، نشان داده شـد کـه   ) GSH(گلوتاتیون  
 قادر به سنجش پتانسیل     TRAP برخالف روش    FRAPروش  

بـا توجـه بـه      . نمی باشـد  ) SH(آنتی اکسیدانی گروههاي تیول     
 یک روش وابسته به مکانیـسم انتقـال تـک    FRAPاینکه روش  

 نیز یـک روش     TRAPمحسوب شده و روش     ) SET(الکترون  
مـی باشـد، درنتیجـه عـدم        ) HET(وابسته به انتقال هیدروژن     

توانایی سنجش پتانـسیل آنتـی اکـسیدانی ترکیبـات آلبـومین،            
 را بـه ایـن پدیـده       FRAPکاروتن توسط روش    -βگلوتاتیون و   

-βمی توان نسبت داد که احتماالً آنتی اکـسیدانهاي آلبـومین،            
، باعــث HETکانیــسم کــاروتن و گلوتــاتیون فقــط از طریــق م

  .غیرفعال کردن رادیکالهاي آزاد در سرم خون می شوند
 جهت اندازه گیري   FRAP و   TRAPبا مقایسه دو روش     

پتانسیل آنتی اکسیدانی تام سرم موش نتیجـه گیـري شـد کـه           
پتانــسیل آنتــی اکــسیدانی یــک مــاده آنتــی اکــسیدان برعلیــه 

ر احیاء آهن فریـک    رادیکالهاي آزاد، ضرورتا با توانایی آن ماده د       
 FRAPاگرچـه روش    . به آهن فروس با هـم برابـر نمـی باشـد           

 روشی ساده و ارزان قیمت تر محسوب        TRAPنسبت به روش    
می شود ولی به علت عدم توانـایی ایـن روش در انـدازه گیـري                

-β پتانسیل آنتی اکسیدانی بعـضی از مـواد از جملـه آلبـومین،           
روش متد مناسـبی جهـت   کاروتن و مواد حاوي گروه تیول، این   

  .اندازه گیري پتانسیل آنتی اکسیدانی تام محسوب نمی شود
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