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บีตาเลน: การสกัดและการวิเคราะห
Betalain: Extraction and Analysis
ทัตดาว ภาษีผล1
บทคัดยอ
บีตาเลนเปนรงควัตถุใหสีที่พบตามธรรมชาติในพืชบางชนิด แบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ บีตาไซยานิน
(betacyanin) ที่ใหสีแดงถึงมวง และบีตาแซนทิน (betaxanthin) ที่ใหสีเหลืองสม โครงสรางพื้นฐานของบีตาเลน
เปนอนุพันธอิมโมเนียมของกรดบีตาลามิกที่มี cyclo-Dopa และกรดอะมิโนหรือเอมีน บีตาเลนสกัดไดดวยตัวทํา
ละลายหลายชนิด เชน น้ํา อะซีโตน สารละลายเมทานอล และเอทานอล (20-80%) และอาจใชรวมกับกรดเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการสกัด การทําใหสารสกัดบีตาเลนบริสุทธิ์ใชไดทั้งตัวดูดซับของแข็ง เทคนิคโครมาโทกราฟแบบ
แลกเปลี่ยนประจุ และ/หรือเจลฟลเตรชัน สําหรับการวัดปริมาณและบงบอกชนิดของบีตาเลน วิธีการทางสเปกโทรสโกป ชนิด ยู วี-วิ สิเ บิ ล (UV-visible spectroscopy) และโครมาโทกราฟข องเหลวสมรรถนะสูง (high
performance liquid chromatography) เปนวิธีการที่ใชกันอยางแพรหลายทั้งในอุตสาหกรรมอาหารและการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร

ABSTRACT
Betalains are natural pigments found in certain plants. They can be divided into two
major structural groups i.e. the red-violet betacyanins and the yellow-orange betaxanthins. The
basic structure of betalain is immonium derivatives of betalamic acid with cyclo-dopa and amino
acids or amines. Betalains can be extracted by various solvents such as water, acetone,
methanol and ethanol mixture solution (20-80%). Extraction solvent in combination with acids
has the potential to achieve complete extraction. Betalain purification has been carried out with
solid phase extraction, ion-exchange and/or gel filtration chromatography. For the quantification
and identification of unknown betalain, UV-visible spectroscopy and High Performance Liquid
Chromatography are widely used in food industry and researches.
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บทนํา

ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 535-540 nm มี 4 ชนิดที่
บีตาเลน (betalains) เปนกลุมของรงควัตถุที่ พบบอย ไดแก บีตานิน (betanin-type) บูเจนวิลลีน
ใหสีแดงและเหลือง ละลายน้ําไดดี พบเปนครั้งแรกใน (bougainvillein-type) กอมฟรี นิ น (gomphreninบีทรูท (Beta vulgaris sp.) ปจจุ บันพบในพื ชชนิ ด type) และอะมารานทีน (amaranthin-type) บีตาเลน
อื่ น ๆ ใ นอั นดั บ Caryophyllales
( ชื่ อเ ดิ ม กลุมที่ 2 คือ บีตาแซนทิน (betaxanthin) ที่ใหสีเหลือง
Centrospermea) จํานวน 13 สกุล เชน Aizoaceae, สม ดู ดกลืนแสงช วงความยาวคลื่น 475-480 nm ใน
Basellacceae, Cactaceae Amaranthaceae และ ธรรมชาติเ ทาที ่ม ีร ายงาน พบบีต าเลนที่ เ ปนบี ต าPhytolaccaceae ทั้ งในส วนผล เชน แกวมั งกร ผล ไซยานิ น ประมาณ 50 ชนิ ด และเป นบี ต าแซนทิ น
ผั ก ปลั ง สุ ก และผลแคคตั ส ในดอกไม เช น เฟ องฟ า ประมาณ 20 ชนิด (Cai et al., 2005) โดยบีตาเลนทั้ง
หงอนไก บานไมรูโรย ดอกแคคตัส และในผัก เชน ผัก สีแดงและสี เหลื องมั กเกิดขึ้ นอยูรวมกัน เหมือนที่พ บ
โขมแดงและเห็ดในสกุลอะมานิตา (Amanita) เปนตน แอนโทไซยานินอยูรวมกับฟลาโวนอยด เชน ในบีทรูท
(Strack et al., 2003; Stintzing and Carle, 2004) แดง พบบี ต าไซยานิ นและบี ต าแซนทิ น 0.04-0.21%
รงควัตถุประเภทนี้ไดรับความสนใจจากนักวิจัยมาเป น และ 0.02-0.14% ตามลําดับ แตกตางกั นไปตามสาย
เวลานาน มีการใชเ ปนสารใหสีใ นอุตสาหกรรมอาหาร พันธุ (Nilsson, 1970)
บี ต า ไ ซ ย า นิ น มี โ ค ร ง ส ร า ง พื้ น ฐ า น
และเครื่องดื่มหลายชนิด นอกจากนี้บีตาเลนยังเปนสาร
ออกฤทธิ์ทางชี วภาพ ชวยตานอนุมูลอิส ระ ตานไวรั ส ประกอบด วยกรดบี ต าลามิ กเชื่ อมต อกั บ cyclo-3,4และแบคที เ รี ย (Strack et al., 2003; Azeredo, dihydroxyphenyl alanine (cyclo-Dopa) ถ าไม มี
2009) ในงานวิจัยของ Cai et al. (2003) ไดรายงาน น้ํ า ตาลเ ป น องค ประกอบ เรี ย กว า อะ ไกลโค น
ประสิ ท ธิ ภ าพของบี ต าเลนในการต า นปฏิ กิ ริ ย า (aglycone) ซึ่ง มักอยูใ นรูปของบีตานิ ดิน (betanidin)
ออกซิ เ ดชั น ที่ ดี ก ว า สารคาเทชิ น (catechin) และ และไอโซบีตานิดิน (isobetanidin) เมื่อหมูไฮดรอกซิล
วิตามินซี และจากการที่เปนสารตานอนุมูลอิสระทําใหมี ในตําแหน งที่ 5 หรือ 6 ของบี ตานิ ดินถูกแทนที่ดวย
ความสามารถยั บ ยั้ง การแบ ง เซลล ของเนื้ องอกหลาย น้ําตาล (glycosylation) ที่แตกตางกันไดบีตาไซยานิน
ชนิดตาง ๆ เชน ถาน้ําตาลที่เกาะในตําแหนงที่ 5 เปน
ชนิด
บีตาเลนมักพบในรูปของเกลือที่มีป ระจุ บวก น้ํ า ต า ล ก ลู โ ค ส ไ ด บี ต า นิ น ( betanidin-5-O-และลบในโมเลกุ ล เดี ย วกั น (zwitterions) อยู ภ ายใน glycoside) และไอโซบี ต านิน (isobetanidin-5-O-แวคิวโอล ของเซลลพืช (Stintzing and Carle, 2004) glycoside) ซึ่ ง พบมากในบี ท รู ท (Stintzing and
มี โ ครงสร างพื้ น ฐานเป นอนุ พั น ธ อิม โมเนี ย มของกรด Carle, 2004) แตถาน้ําตาลกลูโคสเกาะในตําแหนงที่ 6
บีตาลามิก (betalamic acid) แสดงดั งรู ปที่ 1 แบ ง ไดกอมฟรีนิน I (betanidin-6-O--glucoside) ซึ่งพบ
ออกเปน 2 กลุม (Strack et al., 2003) บีตาเลนกลุม มากในดอกบานไม รู โ รย และถ า น้ํ า ตาลที่ เ กาะใน
แรก คือ บีตาไซยานิน (betacyanin) ที่ใหสีแดงถึงมวง ตําแหนงที่ 5 เปน 2-กลูโคโรนิกแอซิค-กลูโคสไดอะมา
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รานทีน ที่พบในผักโขม เป นตน บีตาไซยานินยังอาจมี
กรดเปนองคประกอบ โดยเกิดเอซิเลชั่นกั บหมูน้ําตาล
เชน celosianin I (4-coumaroyl amaranthin) ที่พบ
ใน Chenopodium rubrum และ Lampranthus
sociorum และ phyllocactin (6-O malonylbetanin) ที่พบในแคคตัส (Strack et al., 2003) และ
ผลของการเกิ ด ไกลโคซิ เ ลชั่ น ทํ าให เ กิ ด ค าความยาว
คลื่นที่มีการดูดกลืนแสงสูงสุด (maximum absorption
wavelength; max) ลดต่ําลงประมาณ 6 nm สวน
กา ร เ กิ ด เ อ ซิ เ ล ชั่ นด วย กร ด ไ ฮ ด ร อ กซี ซิ น ามิ ก

Review

(hydroxycinnamic acids) เชน กรดเฟอรูริก (ferulic
acid) และกรดพารา-คูมาริก (para-coumaric acid)
ทําใหพบคา max เพิ่มขึ้นอีก 1 คา ในชวง 300-330
nm (Stintzing and Carle, 2004) นอกเหนือจากที่
พบในชวงความยาวคลื่น 270-280 nm และ 535-538
nm (Azeredo, 2009) แตถ า เกิด เอซิเ ลชั ่น ด ว ย
กรดอะลิฟาติก เชน กรดมาโลนิก (malonic acid) และ
กรด 3-ไฮดรอกซี -3-เมทิ ล กลู ต าริ ก (3-hydroxy-3methylglutaric acid) ซึ่งไมมีผลตอคาสเปกตรัม

รูปที่ 1 โครงสรางทางเคมีของรงควัตถุใหสีในกลุมบีตาเลนและโมเลกุลที่เปนองคประกอบ
สําหรับบีตาแซนทินมีโครงสรางโมเลกุลคลาย
กับบี ตาไซยานิน แตกต างตรงหมูอินโดลของกรดบีต า
ลามิกที่มปี ฏิกิริยาการควบแนน (condensation) ดวย
เอมี นหรื อกรดอะมิ โ นมากกว า 200 ชนิ ด ทํ า ให มี
โครงสร างที่ ห ลากหลาย (Delgado-Vargas et al.,
2000) เช น อิ น ดิ ก าแซนทิ น (indicaxanthin) มี ก รด
อะมิโนโพรลีน พบมากในแคคตัส และวัลกาแซนทิน I
และ II (vulgaxanthin I and II) มีกรดอะมิโนกลูตามีน
หรือกรดกลูตามิก ตามลําดับ พบมากในบีทรูท

ในการวิ เ คราะห บี ต าเลนเชิ ง ปริ ม าณและ
คุณภาพ ประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลัก ไดแก การสกัด
การทํ า ให บ ริ สุ ท ธิ์ /การแยกองค ป ระกอบ และการ
วิเคราะห ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

การสกัดบีตาเลน
การสกัด (extraction) เปนขั้นตอนแรกของ
การวิเ คราะหปริมาณบีตาเลนทั้ง หมดและบีตาเลนแต
ละชนิด วิธกี ารสกัดที่ดีควรสกัดเอาบีตาเลนออกมาจาก

บทความ

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 42 ฉบับที่ 4

เซลล ข องพืช ไ ดใ นป ริม าณ สูง สุด โ ด ย เ กิด การ
เปลี่ยนแปลงของบีตาเลนและการปนเปอนของสารอื่น
นอยที่สุด และตองเปนวิธีการที่ไมซับซอน ไมอันตราย
มีคาใชจายต่ําหรือใชเวลาสกัดไมนาน โดยทั่วไปเริ่มจาก
นําพื ช มาบดหรื อป นให มี ข นาดเล็ กลง แล วนํ าไปสกั ด
ด ว ยตั ว ทํ า ละลาย ซึ่ ง ใช ไ ด ห ลายชนิ ด ขึ้ น อยู กั บ
จุด ประสงค ข องการสกัด ดัง แสดงในตารางที่ 1 ทั้ ง นี้
เมทานอลเปนตัวทําละลายที่นิยมมากที่ สุด เนื่องจาก
สกัดปริมาณบีตาเลนไดมากกวาการใชน้ําและชวยแยก
โปรตีนที่ล ะลายน้ําไดออกไดดี สารสกัดที่ได จึงมีความ
บริ สุ ท ธิ์ ม ากขึ้ น สํ า หรั บ เอทานอลและน้ํ า มี ค วาม
เหมาะสมสําหรั บ การนํ าสารสกั ดมาใช ในอาหาร การ
เติ มเอทานอลชวยลดความหนืด จากมิ วซิ เลจและชวย
ตกตะกอนเพคติน ออกจากสารสกัด (Stintzing et al.,
2002; Herbatch et al., 2006) สวนการสกัดบีตาเลน
ดวยน้ํา ทําไดทั้งน้ําเย็นหรือน้ําที่อุณหภูมิหอง จัดเปนวิธี
ที่งาย มี ประสิทธิ ภาพสูงและมี ตนทุนต่ํ า (Cai et al.,
2005)
การสกั ด ด วยตั วทํ าละลายร วมกั บ กรด เช น
กรดไฮโดรคลอริก กรดแอสคอร บิก และกรดซิ ต ริ ก
นับ เป นแนวทางหนึ่ง ที่ไ ดรั บ ความนิ ยม เนื่องจากช วย
รักษาเสถีย รภาพของบีต าเลน โดยปอ งกัน ปฏิกิร ิย า
ออกซิเดชันจากเอนไซมพ อลิฟนอลออกซิเดส (Strack
et al., 2003) อยางไรก็ตาม กรดอาจทําให พันธะใน
โมเลกุล ของแอซิ ด-อะซิ เลตเทต บี ตาไซยานิ น (acidacylated betacyanin) เกิดการสลายได (Strack et
al., 1993) ดังนั้นการสกัดจึงควรใชกรดออนหรือใชกรด
ในปริมาณเล็กนอย
นอกจากชนิ ด ของตั ว ทํ าละลายที่ ใ ช ใ นการ
สกัด ปริม าณของบี ตาเลนที่ สกั ดไดยั งขึ้ นอยูกับป จจั ย
ตางๆ เชน อัตราสวนของวัตถุดิ บตอตัวทําละลายที่ใ ช
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สกั ด เวลาในการสกั ด วิ ธีที่ ใ ช ส กั ด และวิ ธีการปฏิ บั ติ
เบื้องตนในการสกั ด เปนต น Pourrat et al. (1988)
นําสารสกั ด จากบีท รู ทมาหมั กในสภาวะที่ มี ออกซิเ จน
ด ว ยเชื้ อ Aspergillus niger และ Saccharomyces
cerevisiae เพื่อลดปริมาณน้ําตาลอิสระ ซึ่งทําใหบีตา
ไซยานินที่สกั ดได มีป ริมาณเพิ่ มขึ้น Delgado-Vargas
et al. (2000) รายงานวา การใหความรอนเบื้องตนแก
สารสกัดจากพืชที่ 70 องศาเซลเซียส นาน 2 นาที กอน
นํามาสกั ด ลดการสลายตั วของบี ต าเลนจากกิ จกรรม
ของเอนไซมบีต า-กลู โคซิเดส เปอรออกซิเ ดส และพอ
ลิฟนอลออกซิเดสในเนื้อเยื่อพืช แมวาอาจทําใหบีตาเลน
บางส ว นถู ก ทํ า ลายไปจากความร อ น นอกจากนี้ มี
งานวิจัยที่ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดบีตาเลน
จากพื ช โดยใช ส นามไฟฟ า แรงสู ง แบบเป น จั ง หวะ
(pulsed electric field) (Fincan et al., 2004) การ
ใชอัลตราซาวดรวมกับความรอนที่ 45 องศาเซลเซียส
(Guesmi et al., 2012) หรือการฉายรังสีแกมมากอน
การสกัด (Nayak et al., 2006) ซึ่งทั้งสามวิธีนี้มีผลเพิ่ม
ขนาดและจํานวนของรูพรุนในชั้นเซลลเมมเบรนของพืช
จึ ง สามารถเพิ่ ม ความสามารถการซึ ม ผ า นของตั ว ทํ า
ละลายเขาไปยังภายในเซลลพืช ได และทําใหบีตาเลน
สกัดออกมาไดดีขึ้น (Azeredo, 2009)

การทําใหบริสุทธิ์ และการแยกองคประกอบ
เมื่อสกั ดบีต าเลนออกจากวัต ถุดิ บแล ว สาร
สกัดหยาบที่ได นํามาทําการแยกใหไดบีตาเลน และทํา
ใหบริสุทธิเ์ พื่อกําจัดสิ่งรบกวนอื่น จากนั้นนําบีตาเลนที่
แยกได ไ ปวิ เ คราะห เ อกลั ก ษณ ห รื อ ศึ ก ษาโครงสร า ง
ต อ ไป อย า งไรก็ ต าม ถ า สารอื่ น ๆ ที่ ป นเป อ นใน
สารละลายไมไดมีผลรบกวนการวิเคราะห ขั้นตอนการ
ทําใหบริสุทธิ์ก็ไมจําเปนแตอยางใด
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ตารางที่ 1 ตัวอยางการสกัดบีตาเลนจากพืชชนิดตาง ๆ และการทําใหบริสุทธิ์
ตัวสกัด

80% MeOH ที่มี 50 mM แอสคอรเบต

การทําใหบริสทุ ธิ์
Sephadex LH-20
Sephadex G-25 และ
G-50
-

80% MeOH

Sephadex LH-20-100

Beta vulgaris L.
Schlumbergera x buckleyi
Amaranthus species

น้ํา และเติม 96% EtOH
ลงในน้ําสกัด 2:1
น้ํา 100% EtOH และ 60% EtOH

C18- RP cartridge

Hylocereus polyrhizus

Stintzing et al. 2002

-

Opuntia ficus-indica L.

96% EtOH ตอน้ําสกัด 2:1

Amberlite XAD-16HP
resin
-

Opuntia ficus-indica
Hylocereus polyrhizus
Portulaca grandiflora
Lampranthus productus
Hylocereus species

Fernandez-López et al.,
2002
Moßhammer et al., 2005

50% MeOH
น้ํา 80องศาเซลเซียส 5 นาที

10 mM ฟอสเฟตบัฟเฟอร (pH 6)
ที่มี 10 mM แอสคอรบิก
80% MeOH
น้ําที่มี 0.2% ซิตริก/0.15% แอสคอรบกิ
หรือ 20% EtOH ที่มี 0.5% แอสคอรบิก
50% MeOH

DEAE-Sephadex A25
C18 cartridge
-

ชนิดพืช
Phytolacca americana L.
Amaranthus species

อางอิง
Schliemann et al., 1996
Cai et al., 1998
Schliemann et al., 1999
Kobayashi et al., 2000
Cai et al., 2001

Gandia-Herrero et al.,
2005
Wybraniec et al., 2007

Beta vulgaris

Sturzoiu et al., 2011

C18 cartridge

Myrtillocactus geometrizans

70% MeOH รวมกับการโซนิเคท 5
นาที
70% อะซีโตน ตามดวยคลอโรฟอรม

-

Opuntia macrorhiza

Herrera-Hernández et al.,
2011
Moussa-Ayoub et al. 2011

C18 cartridge

Opuntia joconostle

น้ําที่มี 1% HCl และใชอัลตราซาวด
ที่ 45องศาเซลเซียส
50% EtOH
80% MeOH

-

Opuntia ficus-indicas

Osorio-Esquivel et al.,
2011
Guesmi et al., 2012

Sephadex LH-20

Beta vulgaris
Amaranthus tricolor L.

Ravichandran et al., 2013
Biswas et al., 2013

หมายเหตุ: MeOH = เมทานอล; EtOH = เอทานอล

การทําใหบริสุทธิ์ ดวยเทคนิคโครมาโทกราฟ
แ บ บ แ ล ก เ ป ลี่ ย น ป ร ะ จุ
( ion-exchange
chromatography) นิยมใชคูกันกับเทคนิคเจลฟลเตรชันโครมาโทกราฟ (gel filtration chromatography)
โดยการผานสารละลายตัวอยางไปบนคอลัมนที่บรรจุตัว
แลกเปลี่ยนประจุหรืออาจเติมเรซินลงไปในสารสกัด ที่
ตองการทํ าให บ ริสุ ท ธิ์โ ดยตรง (Delgado-Vargas et

al., 2000) ชนิดของเรซินทางการคาที่เปนนิ ยม เช น
Dowex 50W-X2, Dowex 1X8, DEAE-Sephadex
A25 ซึ่ ง บี ต าเลนดู ด ซั บ กั บ เรซิ น สารกลุ ม อื่ น ที่ ไ ม
ต อ งการจะไหลผ า นออกไปจากคอลั ม น พ ร อ มกั บ
สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 0.1% หรือกรดฟอรมิก
(Strack et al., 2003) จากนั้นชะเอาบีตาเลนออกดวย
น้ํา สารละลายที่ แ ยกได นํามาผ านคอลั ม น โ ครมาโท-
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กราฟที่มีเจลดูดซับชนิดตาง ๆ เชน พอลิเอไมด พอลิไวนิลไพโรลิโดน เจลชนิดเซฟาเดกซ G-25 หรือ G-50
และใชน้ําที่ ปรับค า พีเ อชให ได 5-6 ดวยกรดฟอรมิ ก
เปนตัวชะ (Cai et al., 1998) หรือใชเจลชนิดเซฟาเดกซ LH-20 ที่มีการปรับสภาพดวยน้ําบริสุทธิ์ โดยมี
100% เมทานอล เป น ตั ว ชะแยกเอาสารประกอบ
ฟนอลิก ออกจากสารสกัด จากนั้นชะแยกเอาบีตาเลน
ออกมาดวยน้ํา (Herbatch et al., 2006)
การทําใหบ ริสุ ทธิ์แ ละแยกองคป ระกอบของ
บีต าเลนด วยเทคนิ ค คอลั ม นโ ครมาโทกราฟฟ อาจใช
คอลัมนหรือตลับ (cartridge) ขนาดเล็กที่บรรจุตัวดูด
ซับของแข็งไวภายใน ซึ่งนิยมใชซิลิกา C18 ชนิดรีเวอรส
เฟส (reversed phase) ที่มีขนาดอนุภาค 10 ไมครอน
โดยควรปรับสภาพคอลัมนดวย 100% เมทานอล ตาม
ดวยน้ําที่มีคาพีเอช 3 สําหรับสารสกัดตั วอยางที่นํามา
แยกตองปรับสภาพใหเ ปนกรด (pH = 3) ดวยกรด
ไฮโดรคลอริก 0.1 N หรือกรดไตรฟลูออโรแอซีติก ซึ่ง
เมื่อนําไปแยกผานคอลัมน บีตาเลนถูกดูดจับกับตัวดู ด
ซับ ในขณะที่องคประกอบอื่นๆ ที่ไมเปนที่ตองการจะ
ถูกชะออกจากคอลัมนไปพรอมกับตัวชะที่เปนน้ําที่มีคา
พี เ อช 3 จากนั้ น ชะแยกเอาบี ต าเลนออก โดยถ า
ตองการบีตาเลนกลุมบีตาไซยานินใหใชเมทานอลหรื อ
เอทานอลผสมกับน้ําที่มีสภาพเปนกรด (pH = 2 ถึง 3)
ในอัตราสวน 95 ตอ 5 เปนตัวชะและถาตองการแยก
เอากลุ ม บี ต าแซนทิ นให ช ะด ว ย 100% เมทานอล
(Stintzing et al., 2002; Wybraniec et al., 2007)
ทิ น เลเยอร โ ครมาโทกราฟ (Thin Layer
Chromatography; TLC) เป นวิ ธี หนึ่ งที่ ใช แยก
องคประกอบแตละชนิดของบีตาเลนได แมวาไมเปนที่
นิยมนัก เพราะมีคา Rf ต่ําและใชเวลานาน อยางไรก็
ตาม Bilyk (1981) ศึกษาการแยกบีตาเลนจากบีทรู ท
บนแผน TLC ชนิดเซลลูโลส โดยไดแยกบีตาเลนครั้งที่
1 และ 2 ด ว ยสารละลายผสมของไอโซโพรพานอล-
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เอทานอล-น้ํา-แอซีติ กในอั ตราสวน 55:20:20:5 (v/v)
และ 30:35:30:5 (v/v) ตามลําดับ ซึ่งการเติมกรดผสม
ลงไปในเฟสเคลื่อนที่ด วยทํ าให การเคลื่อนที่ข องบี ตาไซยานินเกิดไดดีขึ้น สวนการแยกบีตาแซนทินเกิดขึ้นได
ดี เ มื่ อ ใช แ ผ น TLC ชนิ ด diethylaminoethyl
cellulose และใชสารละลายผสมของไอโซโพรพานอลน้ํ า -แอซี ติ ก ในอั ต ราส ว น 72:22:6 (v/v) เป น เฟส
เคลื่อนที่ (Strack et al., 1993)

การวิเคราะหบีตาเลน
วิธีและเครื่ องมือที่ใชวิเคราะหบีต าเลน มีทั้ ง
วิธีการทางสเปกโทรสโกป (spectroscopy) โครมาโทกราฟ ข องเหลวสมรรถนะสู ง (high performance
liquid chromatography; HPLC) แมสสเปกโทรเมตรี
(mass spectrometry; MS) และนิ ว เคลี ย ร แ มกเนติ กเรโซแนนซ (nuclear magnetic resonance;
NMR) (Cai et al., 2005; Azeredo, 2009)
การวิเคราะหบีตาเลนโดยใชวิธสี เปกโทรสโกป
ปจจุบันวิธีทางสเปกโทรสโกป เปนวิธีการวัด
ปริ ม าณบี ต าเลนที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มมาก และเป น
ทางเลื อกหนึ่ ง เมื่ อไม มี เ ครื่อง HPLC หลั กการของ
เทคนิคนี้ คือ การนําสารสกัดไปวัด คาการดู ดกลืนแสง
(absorbance) ที่ความยาวคลื่นในชวงวิสิเบิล ซึ่งบีตาไซยานิ นและบีต าแซนทิน ดูด กลื นแสงได สูง สุด ที่ค วาม
ยาวคลื่นแตกตางกัน คือ 540 และ 480 nm ตามลําดับ
คาในชวงดังกลาวมีความใกลเคียงกับแอนโทไซยานินที่
สามารถดูดกลืนไดในชวง 490-550 nm แตโดยทั่วไป
แอนโทไซยานิ น และบี ต าเลน ไม เ กิ ด ขึ้ น ด ว ยกั น ใน
ธรรมชาติ ค าการดู ด กลื น แสงที่ ไ ด นําไปคํ านวณตาม
Beer-Lambert’s Law และรายงานความเขมขนของ
บี ต าไซยานิ นและบี ต าแซนทิ น หรื ออาจรายงานเป น
ปริมาณบีตาเลนทั้งหมด (total betalain content)
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ซึ่ ง คํ านวณจากผลรวมของปริ ม าณบี ต าไซยานิ นและ
บีตาแซนทิน
Nilsson (1970) พั ฒ นาวิ ธี ก ารวิ เ คราะห
ปริมาณบีตาเลนในสารสกัดจากบีทรูท เริ่มจากการนํา
สารสกัด ไปเจื อจางด วยสารละลายฟอสเฟตบั ฟเฟอร
ความเข มข น 0.05 M (pH = 6.5) แล ววั ด คาการ
ดู ด กลื นแสงที่ ค วามยาวคลื่ น 538 nm สํ า หรั บ การ
วิ เ คราะห บี ต าไซยานิ น ที่ ค วามยาวคลื่ น 476 nm
สําหรับการวิเคราะหบีตาแซนทิน และที่ความยาวคลื่น
600 nm เพื่อนําไปหักลบคาความขุนของสารปนเปอน
ซึ่ ง ทํ า ให ผ ลที่ ไ ด มี ค วามถู ก ต อ งและแม น ยํ า มากขึ้ น
ขอควรระวังคื อ การเจือจางตัวอยางด วยสารละลาย
บัฟเฟอร ควรใหมีระดับความเขมขนที่เหมาะสม (เชน
ค า การดู ด กลื น แสงที่ 538 nm ควรมี ค า ระหว า ง
0.4–0.5) เมื่อไดคาทั้งหมด นําไปคํานวณคาการดูดกลืน
แสงที่แกไขแลว (corrected absorbance) ดังนี้
x = 1.095 (a-c)
z = a-x
y = b-z-x/3.1
เมื่อ a = คาการดูดกลืนของตัวอยางที่อานได
จากสเปกโทรมิเตอรที่ 538 nm; b = คาการดูดกลืน
ของตั วอย างอ านได จากสเปกโทรมิ เ ตอร ที่ 476 nm;
c = คาการดูดกลืนของตัวอยางอานไดจากสเปกโทรมิเตอรที่ 600 nm; x = คาการดูดกลืนแสงที่แกไขแลว
ของบีตาไซยานินในรูปบีตานิน; y = คาการดูดกลืนแสง
ที่แกไขแลวของบีตาแซนทินในรูปวัลกาแซนทิน I และ
z = คาการดูดกลืนแสงที่คํานวณไดของสารปนเปอน
จากนั้ น นํ าไปคํ านวณปริ ม าณบี ต าไซยานิ น
หรือบีตาแซนทิน ตามสมการดานลางนี้
concentration (mg/100 ml) =

A × DF × 1,000
A1% × l

โดย A คือ คาการดูดกลืนแสงที่แกไขแลว (คา
x หรือ y); DF คือ dilution factor (เชน ถาใชตัวอยาง
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0.5 ml เจือจางดวยตัวทําละลายจนมีปริมาตรเปน 3
ml ใชคา DF เทากับ 6); A1% คือ คาแอบซอบติวิตี้
(absorptivity value) ซึ่งเป นสมบัติจําเพาะของสารที่
ดูดกลืนและวั ดที่ค วามยาวคลื่นคาหนึ่ ง โดยของบี ตาไซยานินในรูปบีตานินที่ 538 nm มีคา 1,120 และของ
บีตาแซนทิน ในรูปวัลกาแซนทินที่ 476 nm มีคา 750;
l คือ ความกวางของคิวเวตต มักมีคาเปน 1 cm และ
concentration คือ ความเขมขนของบีตาไซยานินใน
รูปบีตานินหรือบีตาแซนทินในรูปวัลกาแซนทิน
วิธีการของ Nilsson ขางตนนี้ไดถูกนํามาใช
อยางกว างขวาง เนื่องจากไม จําเปนต องมีขั้นตอนการ
แยกบีตาไซยานินและบีตาแซนทินออกจากกัน ตอมามี
รายงานค าแอบซอบติ วิตี้ ข องบี ต าไซยานิ นและบี ต าแซนทินชนิ ดอื่ น ๆ จากแหลง อางอิ งตาง ๆ สรุ ปไดดั ง
ตารางที่ 2 นอกจากนี้ Schwartz and von Elbe
(1980) พั ฒ นาวิ ธีการวิ เ คราะห ป ริ ม าณบี ต าเลนให
ถู ก ต อ งยิ่ ง ขึ้ น โดยการใช ค า โมลาร แ อบซอบติ วิ ตี้
(molar absorptivity) ของบี ต าไซยานิ น หรื อบี ต าแซนทิ น ชนิ ด ที่ พ บมากในพื ช ชนิ ด นั ้น ๆ แ ทนคา
แอบซอบติวิตี้ และใชสูต รคํานวณบีต าไซยานิน หรื อ
บีตาแซน-ทิน ดังนี้
concentration (mg/l) =

A × DF × MW × 1,000
ε×1

โดย MW คือ มวลโมเลกุลของบีตาไซยานิน
หรือบีตาแซนทิน (ตารางที่ 2) และ ε คือ คาโมลาร
แอบซอบติ วิ ตี้ หรื อ ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารดู ด กลื น แสง
จําเพาะ (molar extinction coefficient)
การวิเคราะหบีตาเลนโดยใชโครมาโทกราฟของเหลว
สมรรถนะสูง
การวิเคราะหชนิดและปริมาณของบีตาเลนที่
เป นองค ป ระกอบของพื ช นิ ย มใช เ ทคนิ ค HPLC ซึ่ ง
Delgado-Vargas et al. (2000) ได ร ายงานความ
ใกล เ คี ย งกั น ของปริ ม าณบี ต าเลนเมื่ อวิ เ คราะห ด ว ย
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เครื่ อง HPLC และแคพพิ ลารีอิเล็ กโทรโฟรี ซิส แต
ปริม าณบีต าเลนที่วัดจากเครื่ อง HPLC อาจมีค วาม
แตกต า งมากจากค า ที่ วิ เ คราะห ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
สเปกโทรสโกป
คอลั ม น ที่ นิ ย มใช ใ นการวิ เ คราะห ได แ ก
คอลัมน C8 และ C18 ที่อนุภาคบรรจุเปนซิลิกาขนาด
3-10 ไมครอน ตัวทําละลายที่พาสารเขาไปในคอลัมนมี
หลายชนิ ด เช น น้ํ า เมทานอล แอซี โ ตไนไตรท
(acetonitrile) ทั้ ง นี้ อาจเติ ม กรดบางชนิ ด ลงไปด ว ย
โดยนิยมแยกแบบเกรเดียน ตัวตรวจวัดสัญญาณที่นิยม
ใช ไดแก Diode array ที่ความยาวคลื่น 535-540 nm
สําหรั บบี ตาไซยานิ น และ 475-484 nm สํ าหรับบีตาแซนทิน แสดงในตารางที่ 3 ทั้ ง นี้เ ทคนิ ค reversed
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phase-HPLC ใช แยกองคป ระกอบของบี ตาเลนตาม
ความมีขั้วจากมากไปนอย ซึ่งโดยทั่วไปบีตาแซนทินถูก
ออกมากอนบีตาไซยานิน (Fernandez-Lopez et al.,
2002) และยังแยกตามสเตอริโอเคมี ซึ่ง Pourrat et
al. (1988) รายงานการเคลื่อนที่ของบีตาไซยานินของ
สารสกัดบีทรูทที่ผานการหมักตามลําดับดังนี้ บีตานิน
(betanin) ไอโซบี ต านิ น (isobetanin) บี ต านิ ดิ น
(betanidin) ไอโซบี ต านิ ดิ น (isobetanidin) และ
พรี บีตานิน (prebetanin; betanin-6-O-sulphate)
สอดคลองกับ Ravichandran et al. (2013) สวนบีตาแซนทินมีลําดับการเคลื่อนที่เปนวัลกาแซนทิน I และ II
(vulgaxanthin I and II)

ตารางที่ 2 คาแอบซอบติวิตี้ โมลารแอบซอบติวิตี้และมวลโมเลกุลของบีตาเลนชนิดตาง ๆ
มวลโมเลกุล
ε
ความยาวคลืน่ (nm)
(l/mol cm) (g/mol)
บีตาไซยานิน 1120
535
65,000
536
บีตานิน
60,000
550
538
1120
61,600
550
536
กอมฟรีนิน I
920
50,600
550
540
อะมารานทีน
779
56,600
726.6
536
บีตาแซนทิน
48,000
480
650
480
อินดิคาแซนทิน
48,000
308
480
วัลกาแซนทิน
750
476
ชนิดบีตาเลน

A1%

ในการวิ เคราะหวาบีตาไซยานิ นชนิ ดนั้นเป น
ชนิ ด ใด อาจใช เ ทคนิ ค การย อ ยด ว ยกรด (acid
hydrolysis) เ อ น ไ ซ ม ( enzyme-catalyzed
hydrolysis) และด าง (alkaline hydrolysis) การ
ยอยดวยกรด ทําไดโดยเติม 2 N HCl ลงไปในสารสกัด
ร ว มกั บ ให ค วามร อ นในอ า งน้ํ า เดื อ ด (100 องศา
เซลเซียส) นาน 1 ชั่วโมง (Wybraniec et al., 2007)
ถายอยดวยกรดแก กรดแกสามารถตัดพันธะไกลโคซิดิก

อางอิง
Fernandez-Lopez and Almela, 2001
Gandia-Herrero et al., 2005
Stintzing et al., 2003
Cai et al., 2005
Cai et al., 2005
Cai et al., 2005
Gandia-Herrero et al., 2005
Fernandez-Lopez and Almela, 2001
Stintzing et al., 2003
Von Elbe, 2005

ในโมเลกุล ของบีต านิ นได โมเลกุ ลของน้ําตาลและสาร
ผสมของบีต านิดินที่เป นอะไกลโคนและไอโซบีตานิดิ น
ที่ เ ป น อิ พิ เ มอร ข องบี ต านิ ดิ น ถ าใช ก รดอ อนทํ า ให ไ ด
บีตานิดินชนิดเดียว และถามีระยะเวลาในระหวางการ
ยอยดวยกรดนาน ทําใหเกิดการแตกตัวของบีตานินไป
เปนกรดบีตาลามิกและ cyclo-DOPA 5-O-glycoside
(Delgado-Vargas et al., 2000) สําหรับการยอยดวย
เอนไซม ทําได โ ดยเติ ม เอนไซมบี ตา-กลูคู โรนิ เดส ( -
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glucuronidase) ที่พีเอช 5 ลงไปในสารสกัดและบมที่
37องศาเซลเซี ยส เป นเวลา 40 นาที ซึ่ งทําใหบี ตาไซยานินแตกตั วอยูใ นรู ปอะไกลโคน ดั ง ผลการศึ กษา
ของ Cai et al. (1998) ที่รายงานลําดับการเคลื่อนที่

Review

ของสารสกั ด จากผั กโขมที่ ผ านการย อยด วยเอนไซม
เปนอะมารานที น ไอโซอะมารานทีน บีตานิดิ น และ
ไอโซบีตานิดิน

ตารางที่ 3 ตัวอยางสภาวะการวิเคราะหบีตาเลนดวยเทคนิค HPLC-Diode array
ชนิดคอลัมน
Nucleosil C18
(2504 mm, 5 m)
Nucleosil C18
(2504 mm, 5 m)
Kromasil 100 C-18
(2504.6 mm,5 m)
Nucleosil 100 C18
(2504 mm, 5 m)
Atlantis dC18 (250  4.6
mm, 5 m)
LUNA C18-RP
(2503 mm, 5 m)
LUNA C18-RP
(2503 mm, 5 m)
Kromasil 100 C-18
(2504.6 mm, 5m)
LUNA C18-RP
(2503 mm, 5 m)
Synergi Hydro-RP
(2503 mm, 4 m)
Symmetry C18 (150
4.6 mm, 3.5 m)
Fluofix IEW 425 (250 
4.6 mm, 5 m)

เฟสเคลื่อนที่
A: 1.5% ortho-phosphoric acid ในน้ํา;
B: 80% ACN
A: 1.5% phosphoric acid;
B: ACN
A: 1% acetic acid ในน้ํา;
B: 1% ACN ในน้ํา
A: 1.5% phosphoric acid;
B: 1.5% phosphoric acid, 20% acetic
acid, 25% ACN ในน้ํา
A: 175 mM acetic acid ในน้ํา;
B: 175 mM acetic acid ใน ACN

ความยาวคลื่น (nm)
475 (บีตาแซนทิน)
540 (บีตาไซยานิน)
475, 540

A: 0.2% formic acid ในน้ํา;
B: 80% ACN ในน้ํา
A: 0.2% TFA + 10% formic acid (65:35
v/v);
B: ACN + 10% formic acid (80:20 v/v)
A: น้ํา+0.05% TFA; B: ACN + 0.05%
TFA
A: 5% formic acid;
B: ACN
A: ACN;
B: 2% formic acid ในน้ํา
A: 0.2% formic acid ในน้ํา;
B: 80% ACN
A: น้ํา+acetic acid+ACN (98.5:0.5:1.0
v/v/v);
B: ACN
A: น้ํา+0.05% TFA;
B: MeOH+0.05% TFA

Kromasil C8 (150  4.6
mm, 5 m)
Lichrocart RP-18
A: 0.2% formic acid ในน้ํา;
B: ACN
(2504 mm, 5 m)
หมายเหตุ: ACN = แอซีโตไนไตรท; TFA = กรดไตรฟลูออโรแอซีตกิ

การย อ ยด ว ยด าง ใช ใ นการวิ เ คราะห อ ะซิ เลตเทต บี ต าไซยานิ น โดยเติ ม โซเดี ย มไฮดรอกไซด

484 (อินดิกาแซน
ทิน); 535 (บีตานิน)
540
(บีตาไซยานิน)

ชนิดพืช
Beta vulgaris L.

อางอิง
Schliemann et al., 1999

Schlumbergera x
buckleyi
Opuntia ficus-indica

Kobayashi et al., 2000

Amaranthus species

Fernandez-Lopez and
Almela, 2001
Cai et al., 2001, 2005

470
(บีตาแซนทิน)

Opuntia ficus-indica
L.

Fernandez-López et al.,
2002

475 (บีตาแซนทิน)
538 (บีตาไซยานิน)
470 (บีตาแซนทิน)
538 (บีตาไซยานิน)

Hylocereus
polyrhizus
Opuntia ficus-indica
L.

Stintzing et al., 2002,
2003
Stintzing et al., 2003

538 (บีตาไซยานิน)

Portulaca
grandiflora
Hylocereus
polyrhizus
Hylocereus spp.

Gandia-Herrero et al.,
2005
Herbach et al., 2006

538 (บีตาไซยานิน)
475 (บีตาแซนทิน)
535 (บีตาไซยานิน)

Opuntia joconostle

Osorio-Esquivel et al.,
2011
Moussa-Ayoub et al.
2011

538 (บีตานิน)
475 (อินดิกาแซนทิน)

Opuntia ficusindicas

Guesmi et al., 2012

476, 538

Beta vulgaris

Ravichandran et al.,
2013

538

Opuntia macrorhiza

Wybraniec et al., 2007

ความเขมขน 2 N ใน 50% เมทานอล ลงไปในสารสกัด
ตั้งทิ้งไวภายใตสุญญากาศที่อุณหภูมิหองนาน 3 ชั่วโมง
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จากนั้นเติม 2 N HCl เพื่อปรับใหพีเอชได 2.8-3.5 กอน
ทําให บริสุท ธิ์โดยผานคอลั มนที่มี เจลดู ดซับ แลวนําไป
วิเคราะหโดยใชเครื่อง HPLC (Cai et al., 2001) สวน
ด างทํ าให โ มเลกุ ล ของบี ต านิ ดิ นแตกตั วออกไปเหลื อ
โครงสร า งที่ เ ป น คาร บ อน ถ า ใช ด า งอ อ น ทํ า ให
บี ต านิ น บางส ว นเกิ ด อิ พิ เ มอไรเซชั่ น ตรงตํ า แหน ง
คารบอนที่ 15 ไดสารผสมที่มีอัตราสวนของบีตานินและ
ไอโซบีตานินเปน 3 ตอ 2 หรือถามีไอโซบีตานินเปนสาร
ตั้ ง ต น ได ส ารผสมที่ มี บี ต านิ น และไอโซบี ต านิ น ใน
อัตราสวน 2 ตอ 3 สําหรับกรดที่แยกจากบีตานิดินใน
การยอยดวยดาง สามารถนําไปวิเคราะหหาชนิดไดดวย
เครื่อง HPLC (Delgado-Vargas et al., 2000)
การวิเ คราะห บีตาแซนทิน มี วิธีคลายกับการ
วิ เ คราะห กรดอะมิ โ น การใช กรดไฮโดรคลอริ ก 1 N
หรือ แอมโมเนีย 0.6 N ทําใหบีตาแซนทินแตกตัวเปน
กรดบีตาลามิกและกรดอะมิโนอิสระ (Piatelli, 1981)
ในทางตรงกันขาม การสังเคราะหบีตาแซนทิน สามารถ
เกิดขึ้นไดจากการทําปฏิกิริยาของบีตานินในสารละลาย
แอมโมเนียในสภาวะที่มีกรดอะมิโนจํานวนมากเกินพอ
เชน การผสมบีตานินในสารละลายแอมโมเนีย 0.6 N ที่
มีกรดกลูตามิก 10 M ทําใหเกิดวัลกาแซนทิน II ขึ้นได
(Trezzini and Zrÿd, 1991)
การเชื่อมตอเครื่ องโครมาโทกราฟข องเหลว
(LC) กับเครื่องแมสสเปกโทรมิเตอร (MS) ชวยวิเคราะห
ชนิดและโครงสรางของบีตาเลนโดยการตรวจสอบมวล
โมเลกุล (Strack et al., 2003) โดย Kobayashi et al.
(2000) ใช LC-MS วิเคราะหชนิดบีตาเลนในกลีบดอก
แคคตัส Cai et al. (2005) และ Biswas et al. (2013)
ใชวิเคราะหชนิดบีตาเลนในพืชสกุล Amaranthaceae
สวน Stintzing et al. (2002) และ Osorio-Esquivel
et al. (2011) ใช วิ เ คราะห ช นิ ด บี ต าไซยานิ น ใน
Hylocereus polyrhizus (Weber) Britton & Rose
และ Opuntia joconostle ตามลําดับ
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บทสรุป
บี ต าเลนเป น รงควั ต ถุ ที่ พ บในพื ช อั น ดั บ
Caryophyllales โดยเปนอนุพันธอิมโมเนียมของกรด
บีต าลามิก บีต าเลนแบง เปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ
บีต าไซยานินที่ใหสีแดงถึง มวง และบีต าแซนทินที่ให สี
เหลื องส ม การสกั ด บี ต าเลน ทํ าได ด วยตั วทํ าละลาย
เช น น้ํา สารละลายเมทานอล และเอทานอลความ
เขมขน 20-80% และทําใหสารสกัดบริสุทธิ์ดวยตัวดูด
ซับ ของแข็ ง เทคนิค โครมาโทกราฟ แบบแลกเปลี่ ย น
ประจุ และ/หรื อ แบบเจลฟ ล เตรชั น การวิ เ คราะห
ปริมาณบีตาเลนทั้งหมด นิยมใชเครื่องอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรมิเตอร สวนการวิเคราะหโดยใชเครื่อง
HPLC เปนการวิเคราะหหาชนิดและปริมาณของบีตาเลน
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