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บทคัดย่อ
สารประกอบเชิงซ้อนโลหะคู่ FeIII-FeII และ FeIII-ZnII ถูกเตรียมขึ้นจากปฏิกิริยาของลิแกนด์ H2L กับเกลือ
ของเหล็ก(III) คลอไรด์เฮกซะไฮเดรต ในตัวทาละลายเมทานอล และโซเดียมอะซีเตตไตรไฮเดรต ที่อุณหภูมิห้อง (เมื่อ
H2L คือ เมทิล-2-[(2-ไฮดรอกซิล-5-เมทิล-3-(((2-อะมิโน-2-ออกโซเอทิล)พิริดิน-2-อิลเมทิลอะมิโน)เมทิล)เบนซิล)(2ไฮดรอกซิลเบนซิล )อะมิโน]-อะซีเตต ได้สารประกอบเชิงซ้อน (1) ส่วนสารประกอบเชิงซ้อน (2) เตรียมขึ้นจาก
ปฏิ กิ ริ ย าเดี ย วกั น แต่ ใ ช้ เ กลือ ของสั งกะสี (II) อะซี เ ตต ไดไฮเดรต ศึ ก ษาคุณ ลั ก ษณะโดยอิ น ฟราเรด ยู วี -วิ สิ เ บิ ล
และแมสสเปกโทรเมตรี พบว่า สารประกอบเชิงซ้อนโลหะคู่ FeIII-FeII และ FeIII-ZnII มีสูตรทางเคมี คือ [Fe2(L)(µ-O)
(H2O)2](ClO4)24H2O (1) และ [Fe2Zn2(L)2(µ-O)(µ-OH)(OAc)2](ClO4) (2) ตามลาดับ ทั้งสารประกอบเชิงซ้อน (1)
และ (2) มีรูปร่างโมเลกุลที่คาดหวังเป็นรูปทรงเหลี่ยมแปดหน้าที่บิดเบี้ยว
คาสาคัญ : ลิแกนด์แบบมัลติเดนเตต; เมทัลโลเอนไซม์; เหล็ก(III)-เหล็ก(II); เหล็ก(III)-สังกะสี(II)

Abstract
The dinuclear metal complexes of Fe III-FeII (1) and Fe III-ZnII (2) were prepared from
the reaction of H 2L ligand with FeCl 3·6H 2O in methanol and CH 3COONa·3H 2O at room
temperature (where H 2L is the anion of methyl-2-[(2-hydroxyl-5-methyl-3-(((2-amino-2oxoethyl) pyridin-2-ylmethylamino) methyl) benzyl) (2-hydroxylbenzyl) amino] -acetate,
obtainning complex (1). While the second complex has been synthesized by the same
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reaction of complex (1) but using Zn(CH 3COO)2·2H 2O instead of FeCl 3·6H 2O. Both
complexes have been characterized by IR, UV-Vis and Mass spectroscopy. As the result, it
has been found that the chemical formula of two complexes is [Fe2(L)(µ-O)(H 2O)2](ClO 4)2
4H 2O (1) and [Fe2Zn2(L)2(µ-O)(µ-OH)(OAc) 2](ClO 4) (2). Molecular shape as expected of both
complex (1) and (2) are distorted octahedron.
Keywords: multidentate ligand; metalloenzyme; FeIII-FeII; FeIII-ZnII
ว่าโลหะคู่ (binuclear centre) มีผลต่อการรวมของ
มอนอนิวเคลียร์[3] และงานวิจัยของ Neves และ Brito
[4] สั งเคราะห์ สารประกอบเชิ งซ้ อนชนิ ดใหม่ ของ
FeIIIFeIII และ FeIIFeIII มีสูตรทางเคมี คือ [Fe2(BBPMP)
(µ-OAc)(µ-X)]n (เมื่อ X คือ OAc- และ OH- และ
BBPMP3- คือ แอนไอออนของ 2,6-บิส[(2-ไฮดรอกซิ
ลเบนซิล)(2-พิริดิลเมทิล)อะมิโนเมทิล]-4-เมทิลฟีนอล
ถูกเตรียมขึ้นเพื่อที่จะเป็นแบบจาลองสาหรับตาแหน่ง
การออกฤทธิ์ ข องเอนไซม์ purple
acid
phosphatases โดยที่สารประกอบเชิงซ้อน 1 ได้จาก
การทาปฏิกิริยาโดยลิแกนด์ H3BBPMP กับเหล็ก(II)
เปอร์คลอเรต เฮกซะไฮเดรต ในตัวทาละลายเมทานอล
และโซเดี ย มอะซี เ ตตภายใต้ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง ส่ ว น
สารประกอบเชิงซ้อน 2 เปลี่ยนเป็นตัวทาละลายอะซี
โตไนไตรล์ และไฮดรอกไซด์ สารประกอบเชิงซ้อนทั้ง
สองเป็นรูปแบบที่ดีของตาแหน่งที่เกิดสีสาหรับรูปแบบ
การออกซิไดส์ และรีดิวซ์ ตามลาดับของเอนไซม์ [4]
งานวิจัยก่อนหน้านี้ Xavier และคณะ [5] ได้
การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนโลหะคู่ชนิดใหม่มี
สู ต รทางเคมี คื อ [FeIIICoII(BPBPMP)(µOAc)2]ClO4
(1) และ [GaIIICoII(BPBPMP)(µ-OAc)2]ClO4 (2) โดย
ลิแกนด์ที่สังเคราะห์ไม่สมมาตรกัน (Unsymmetrical)
เมื่ อ H2BPBPMP คือ (2-bis[{(2-pyridyl-methyl)aminomethyl}-6-{(2-hydroxy-benzyl)-(2-pyridylmethyl)}-aminomethyl]-4-methylphenol ศึกษา
คุณลักษณะโดยการวิเคราะห์หาธาตุ อินฟราเรด ยูวี -

1. บทนา
สารประกอบเชิงซ้อนของโลหะแทรนซิชันกับ
ลิแกนด์มัลติเดนเตตได้รับความสนใจอย่างมากในการ
วิจัย เนื่องจากมีสมบัติที่หลากหลายทางด้านชีวภาพ
สารประกอบเชิงซ้อนดังกล่าวมีความโดดเด่นในด้าน
การเป็ น เมทั ล โลเอนไซม์ ภ ายในโมเลกุ ล โปรตี น
ประกอบด้วยโลหะคู่ เป็นตาแหน่งการออกฤทธิ์ โดย
ส่ ว นใหญ่ โ ลหะคู่ ดั ง กล่ า วนี้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เอนไซม์
purple acid phosphatases (PAPs) เช่น FeIIIMII
เมื่อ M คือ ไอออนโลหะ Fe, Zn หรือ Mn [1] สมบัติ
ของเอนไซม์นี้จะอยู่ในสภาวะที่เป็นกรดสาหรับสภาวะ
ที่ เ หมาะสมโดยจะเป็ น สี ม่ ว งเข้ ม ภายหลั ง โดย
อิเล็กตรอนจากไทรอกซินฟีนอลเลตแทรนซิชันไปยัง
เหล็ก(III) แบบกระบวนการ ligand to metal
charge - transfer (LMCT) [2] เช่น งานวิจัยของ
Guddat และคณะ [3] ได้ศึกษาโครงสร้างผลึกของ
เอนไซม์ purple acid phosphatases ในสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยน้านม พบว่าลาดับความเหมือนกันมีน้อยกว่า 15
เปอร์ เ ซ็ น ต์ กล่ า วคื อ การบิ ด ของโปรตี น คล้ า ยกั บ
เอนไซม์ purple acid phosphatases ในพืช และ
เอนไซม์ serine/threonine protein phosphatases
บางชนิด บริเวณตาแหน่งการออกฤทธิ์ของสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยน้านมและเอนไซม์ purple acid phosphatases
ในพืชแตกต่า งกัน อย่ า งมี นั ยส าคั ญ อย่า งไรก็ต าม
สมมาตรภายใน (internal symmetry) แสดงให้เห็น
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วิสิเบิล และเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์บนผลึกเดี่ยว
นอกจากนี้นาสารประกอบเชิงซ้อนโลหะคู่ทั้งสองชนิด
ศึ ก ษาการเป็ น ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าของบิ ส (2,4-ไดไนโตร
ฟีนิล)ฟอสเฟต ไดเอสเทอร์ และดีเอ็นเอ พบว่านิวคลี
โอฟิลิกภายในโมเลกุลจับกับโลหะเหล็ก (III) หรือโลหะ
แกลเลี ย ม(III) ต าแหน่ งปลาย (Terminal) ถู ก
โคออร์ดิเนตอยู่กับหมู่ไฮดรอกซีบนอะตอมฟอสฟอรัส
ของไดเอสเทอร์ ฟอสเฟตที่จั บอยู่กับโลหะโคบอลต์ (II)
เกิดขึ้นพร้อมกับการหลุดออกของ 2,4-ไดไนโตรฟีนอ
เลต
ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์
และศึกษาคุณลักษณะของสารประกอบเชิงซ้อน FeIIIFeII และ FeIII-ZnII ซึ่งเตรียมได้จากการนาเกลือของ
โลหะ (FeII และ FeII) และเกลือของโลหะ (FeIII และ
ZnII) ทาปฏิกิริยากับลิแกนด์มัลติเดนเตต H2L (เมื่อ H2L
คือ เมทิล-2-((2-ไฮดรอกซิล-5-เมทิล-3-(((2-อะมิโน-2ออกโซเอทิ ล )พิ ริ ดิ น -2-อิ ล เมทิ ล อะมิ โ น)เมทิ ล )เบน
ซิล)(2-ไฮดรอกซิลเบนซิล )อะมิโน]-อะซีเตต และจาก
สารประกอบเชิ งซ้ อ นโลหะคู่ ที่ สั งเคราะห์ ไ ด้ นี้ ผู้ วิ จั ย
คาดหวังว่าน่าจะนาไปใช้ประโยชน์ในการเป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยาของฟอสเฟตเอสเทอร์ได้เหมือนกับงานวิจัยที่
ได้รายงานไว้ก่อนหน้านี้

Aldrich ความบริสุทธิ์ 95 % (3) แมงกานีส (IV)
ออกไซด์ บริษัท Aldrich ความบริสุทธิ์ 99 % (4) โบร
โมอะเซตาไมด์ บริษัท Aldrich ความบริสุทธิ์ 98 %
(5) ซาลิซิลอัลดีไฮด์ บริษัท Aldrich ความบริสุทธิ์ 98
% (6) โซเดียม บอรอไฮดรายด์ บริษัท Aldrich ความ
บริสุทธิ์มากกว่า 96 % (7) โซเดียมเปอร์คลอเรต
บริษัท Aldrich ความบริสุทธิ์มากกว่า 96 % เกรด
ACS (8) โซเดียมอะซีเตต ไตรไฮเดรต บริษัท Aldrich
ความบริสุทธิ์มากกว่า 99 % เกรด Reagent (9) 2-อะ
มิโนเมทิลพิริดีน บริษัท Aldrich ความบริสุทธิ์มากกว่า
99 % (10) เหล็ก(III) คลอไรด์ เฮกซะไฮเดรต บริษัท
Aldrich ความบริสุทธิ์ 97 % เกรด Reagent
(11) สังกะสี(II) อะซีเตต ไดไฮเดรต บริษัท Aldrich
ความบริสุทธิ์มากกว่า 98 % เกรด ACS (12) ไตรเอทิล
ลามีน บริษัท Sigma-Aldrich ความบริสุทธิ์มากกว่า
99 % (13) เอทานอล บริษัท Aldrich ความบริสุทธิ์
99.5 % เกรด ACS (14) เมทานอล บริษัท SigmaAldrich ความบริสุทธิ์มากกว่า 99.5 % เกรด ACS
(15) กรดอะซีติก บริษัท Sigma-Aldrich ความบริสุทธิ์
มากกว่า 99.7 % เกรด ACS (16) กรดไฮโดรคลอริก
บริษัท Sigma-Aldrich ความเข้มข้น 37 % เกรด ACS
(17) โทลูอีน บริษัท Sigma-Aldrich ความบริสุทธิ์
99.8 % (18) คลอโรฟอร์ม บริษัท Sigma-Aldrich
ความบริสุทธิ์ 99.8 % (19) ซีไลต์ บริษัท SigmaAldrich (20) โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ บริษัท SigmaAldrich ความบริสุทธิ์มากกว่า 85.5 % เกรด ACS
(21) ไดคลอโรมีเทน บริษัท Sigma-Aldrich ความ
บริสุทธิ์มากกว่า 99.5 % เกรด ACS (22) โซเดียม
ไฮโดรเจนคาร์บอเนต บริษัท Sigma-Aldrich ความ
บริสุทธิ์มากกว่า 95 % (23) โซเดียมซัลเฟต บริษัท
Sigma-Aldrich ปราศจากน้ า (anhydrous) เกรด
ACS และ (24) เตตระไฮโดรฟิวแรน บริษัท SigmaAldrich ความบริสุทธิ์ 99.8 %

2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 อุปกรณ์ ได้แก่ (1) บีกเกอร์ขนาด 50 และ
100 มิลลิลิตร (2) หลอดหยด (3) แท่งแก้วคนสาร
(4) กระจกนาฬิกา (5) จุกยาง (6) ปิเปตขนาด 1, 5
และ 10 มิลลิลิตร (7) กระดาษพีเอช ยี่ห้อ Indicator
Sticks และ (8) เครื่องชั่งน้าหนัก 4 ตาแหน่ง ยี่ห้อ
Sartorius
2.2 สารเคมี ได้แก่ (1) ไกลซีน เอทิล เอสเทอร์
ไฮโดรคลอไรด์ บริษัท Sigma ความบริสุทธิ์ 99 %
(2) 2,6-บิส(ไฮดรอกซิลเมทิล)-p-ครีซอล บริษั ท
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คนสารละลาย 20 นาที ได้สารละลายสีเหลืองขุ่ น
จากนั้นเติมเมทานอลลงไป คนสารละลายต่อเป็นเวลา
2 ชั่วโมง สารละลายที่ได้เติมโซเดียม บอรอไฮไดรด์
หนัก 4.00 กรัม ภายใต้อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส คน
สารละลายเป็นเวลา 20 นาที จากนั้นปรับ pH ของ
สารละลาย เท่ากับ 4 ด้วยกรดอะซีติก นาสารละลายที่
ได้ ร ะเหยตั ว ท าละลายออกได้ ต ะกอนสี ข าว แล้ ว น า
ตะกอนสีขาวมาผสมน้ากลั่น สกัดด้วยไดคลอโรมีเทน
(4 x 50 มิลลิลิตร) นาสารละลายชั้นอินทรีย์สกัดด้วย
โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตอิ่มตัว (4 x 50 มิลลิลิตร)
นาสารละลายชั้นอินทรีย์เติมโซเดียมซัลเฟตปราศจาก
น้า กรองสารละลายที่ได้ แล้วนาไประเหยตัวทาละลาย
ออก
2.4.3 เตรียมลิแกนด์ของสารประกอบ [(3ฟอร์มิล -2-ไฮดรอกซี -5-เมทิล -เบนซิล )-(2-ไฮดรอกซี เบนซิล)-อะมิโน]-อะซีติก แอซิด เอทิล เอสเทอร์
ชั่ ง น้ าหนั ก N-(2-ไฮดรอกซี เ บนซิ ล )
ไกลซีน เอทิล เอสเทอร์ 2.30 กรัม ละลายในเตตระ
ไฮโดรฟิ ว แรน เติ ม 2-ไฮดรอกซี -3-คลอโรเมทิ ล -5เมทิลเบนซัลดีไฮด์ 1.94 กรัม ได้สารละลายสีเหลืองใส
จากนั้นเติมไตรเอทิลลามีน คนสารละลายที่อุณหภูมิ
ห้อง เป็นเวลา 18 ชั่วโมง นาสารละลายที่ได้ระเหยตัว
ทาละลายออกได้ตะกอนสีขาว เติมน้าลงในตะกอนสี
ขาว แล้วสกัดด้วยไดคลอโรมีเทน (3 x 35 มิลลิลิตร)
เติมโซเดียมซัลเฟตปราศจากน้า กรองสารละลายที่ได้
แล้วนาไประเหยตัวทาละลายออก
2.4.4 เตรียมลิแกนด์ของสารประกอบ
เมทิล-2-[(2-ไฮดรอกซี-5-เมทิล-3-((พิริดิน-2-อิลเมทิล
อะมิโน)เมทิล)เบนซิล)(2-ไฮดรอกซีเบนซิล)อะมิโน]-อะ
ซีเตต
ชั่งน้าหนัก [(3-ฟอร์มิล-2-ไฮดรอกซี-5เมทิล-เบนซิล)-(2-ไฮดรอกซี-เบนซิล)-อะมิโน]-อะซีติก
แอซิด เอทิล เอสเทอร์ 5.35 กรัม ละลายในเมทานอล

2.3 เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์
2.3.1 ฟูเรีย ร์ทรานสฟอร์ม -อิน ฟราเรด
สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (FT-IR) ยี่ห้อ Perkin-Elmer รุ่น
Spectrum One
2.3.2 ยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์
(UV-Vis) ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น UV-1601
2.3.3 แก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทร
มิเตอร์ (GC-Ms) ยี่ห้อ Agilent รุ่น GC6890N with
MSD 5973N
2.4 วิธีการวิจัย
2.4.1 เตรียมลิแกนด์ของสารประกอบ 2ไฮดรอกซี-3-คลอโรเมทิล-5-เมทิลเบนซัลดีไฮด์
ชั่งน้าหนัก 2,6-บิส(ไฮดรอกซิลเมทิล)p-ครีซอล จานวน 10 กรัม ละลายในคลอโรฟอร์ม เติม
แมงกานีส(IV) ออกไซด์ หนัก 50 กรัมลงไป คนสาร
ละลายที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 16 ชั่วโมง แล้วกรอง
แบบลดความดัน ผ่านซีไลต์ นาสารละลายที่กรองได้
ระเหยตัวทาละลายออก ทาการสกัดด้วยโทลูอีนร้อน
จะได้สารประกอบ 2-ไฮดรอกซี-3-ไฮดรอกซีเมทิล -5เมทิลเบนซัลดีไฮด์
ชั่งน้าหนักสารประกอบ 2-ไฮดรอกซี 3-ไฮดรอกซีเมทิล-5-เมทิลเบนซัลดีไฮด์ จานวน 6 กรัม
ละลายในเอทานอล เติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น คน
สารละลายเป็นเวลา 2 ชั่วโมง อุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียส นาสารละลายระเหยตัวทาละลายออก จะได้
สารประกอบ 2-ไฮดรอกซี -3-คลอโรเมทิ ล -5-เมทิ ล
เบนซัลดีไฮด์
2.4.2 เตรียมลิแกนด์ของสารประกอบ N(2-ไฮดรอกซีเบนซิล)ไกลซีน เอทิล เอสเทอร์
ละลายไกลซีน เอทิล เอสเทอร์ น้าหนัก
8.34 กรัม ในโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 1
โมลาร์ เติมลงในซาลิซิลอัลดีไฮด์ที่ละลายในเอทานอล
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เติม 2-อะมิโนเมทิลพิริดีน 1.64 กรัม ได้สารละลายสี
เหลืองใส คนสารละลายเวลา 2 ชั่ วโมง จากนั้นเติ ม
โซเดียม บอรอไฮไดรด์ 2 กรัม รีฟลักซ์ที่สารละลาย
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เวลา 2 ชั่วโมง ทาให้เย็นที่
อุณหภูมิห้องคนสารละลายต่อเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
ระเหยตัวทาละลายออกได้ตะกอนสีส้ม จากนั้นเติมน้า
และไดคลอโรมีเทน ปรับ pH = 4 ด้วยกรดไฮโดรคลอ
ริกเข้มข้น สกัดด้วยไดคลอโรมีเทน (2 x 75 มิลลิลิตร)
นาสารละลายชั้นอินทรีย์เติมโซเดียมซัลเฟตปราศจาก
น้า กรองสารละลายที่ได้ แล้วนาไประเหยตัวทาละลาย
ออก
2.4.5 เตรี ย มลิ แ กนด์ ข องสารประกอบ
เมทิล-2-[(2-ไฮดรอกซี-5-เมทิล-3-(((2-อะมิโน-2-ออก
โซเอทิล )พิริ ดิน-2-อิ ลเมทิ ลอะมิ โน)เมทิล )เบนซิล )(2ไฮดรอกซีเบนซิล)อะมิโน]-อะซีเตต (H2L)
ชั่ ง น้ าหนั ก เมทิ ล -2-((2-ไฮดรอกซี -5เมทิล-3-((พิริดิน-2-อิลเมทิลอะมิโน)เมทิล)เบนซิล)(2ไฮดรอกซีเบนซิล)อะมิโน]-อะซีเตต จานวน 300 มิลลิ
กรัม ละลายในอะซิโตไนไตรล์ เติมโซเดียมคาร์บอเนต
75 มิลลิกรัม คนเป็นเวลา 10 นาที จากนั้นเติมโบรโม
อะเซตาไมด์ 95 มิลลิกรัม คนสารละลายเป็นเวลา 4
ชั่วโมง นาสารละลายระเหยตัวทาละลายออก นาสารที่
ได้มาเติมโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตอิ่มตัว ทาการ
สกัดด้วยไดคลอโรมีเทน (2 x 25 มิลลิลิตร) นาสาร
ละลายชั้ น อิ น ทรี ย์ เ ติ ม โซเดี ย มซั ล เฟตปราศจากน้ า
กรองสารละลายที่ได้ แล้ วนาไประเหยตัว ทาละลาย
ออก
2.4.6 การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อน
โลหะคู่ M1M2L เมื่อ M1 คือ FeIII, M2 คือ FeII และ
ZnII
สารประกอบเชิงซ้อน (1); นาลิแกนด์
H2L หนัก 0.08 กรัม ละลายในเมทานอล เติมเหล็ก(III)
คลอไรด์ เฮกซะไฮเดรต ปริม าณ 0.414 กรั ม ได้

สารละลายสีม่วงดา เติมโซเดียมอะซีเตต ไตรไฮเดรต
คนสารละลายที่อุ ณหภูมิ 40 องศาเซลเซี ยส เติ ม
โซเดียมเปอร์คลอเรต ปริมาณ 0.08 กรัม คนเป็นเวลา
30 นาที เติมโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 1
โมลาร์ คนสารละลายต่ออีก 5 นาที อุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียส กรองสารละลายตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง ได้ผงสี
ม่วง วิ เคราะห์โครงสร้า งด้ วยอิ นฟราเรด ยูวี -วิสิ เบิ ล
และแมสสเปกโทรสโกปี ได้ร้อยละผลผลิตเท่ากับ 25
สารประกอบเชิ ง ซ้ อ น (2);
วิ ธี
สังเคราะห์แบบเดียวกับสารประกอบเชิงซ้อน (1) แต่
เปลี่ยนจากเหล็ก (III) คลอไรด์ เฮกซะไฮเดรต เป็น
เหล็ก(II) คลอไรด์ เฮกซะไฮเดรตกับสังกะสี(II) อะซีเตต
ไดไฮเดรต ได้ผงสีม่วงน้าตาลวิเคราะห์โครงสร้างด้วย
อินฟราเรด ยูวี-วิสิเบิล และแมสสเปกโทรสโกปี ได้ร้อย
ละผลผลิตเท่ากับ 40

3. ผลการวิจัยและวิจารณ์
3.1 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ของลิ แ กนด์ H2L
และสารประกอบเชิงซ้อนโลหะคู่ FeIII-FeII และ FeIIIZnII ด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
ข้อมูลสเปกตรัมอินฟราเรด ดัง รูปที่ 1 พีค
การดูดกลืนของหมู่ฟังก์ชันในลิแกนด์ H2L ปรากฏพีคที่
เด่นชัด ดังนี้ ที่เลขคลื่น 3389 และ 3198 cm-1 มีแถบ
การดูดกลืนของหมู่อะมิโน (NH2) ชนิดเอมีนปฐมภู มิ
ชี้ให้เห็นว่าหมู่อะมิโนในโครงสร้า งของลิแกนด์นี้เป็ น
ของหมู่อะเซตาไมด์ ที่เลขคลื่น 1751 cm-1 มีแถบการ
ดู ด กลื น ของหมู่ ค าร์ บ อนิ ล (C=O) ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ใน
โครงสร้างของ ลิแกนด์นี้เป็นของ N-(2-ไฮดรอกซีเบน
ซิล)ไกลซีน เอทิล เอสเทอร์ และที่เลขคลื่น 1597 cm-1
มี แ ถบการดู ด กลื น ของวงอะโรมาติ ก ส าหรั บ ข้ อ มู ล
สเปกตรั ม พี ค การดู ด กลื น ของสารประกอบเชิ งซ้ อ น
โลหะคู่ FeIII-FeII (1) และ FeIII-ZnII (2) พบแถบการ
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ดู ด กลื น ที่ ป รากฏต าแหน่ ง การดู ด กลื น ใกล้ เ คี ย งกั บ

ลิแกนด์ H2L แต่มีการย้าย (shift) เลขคลื่นให้ต่าลง

รูปที่ 1 สเปกตรัมอินฟราเรดของลิแกนด์ H2L
เนื่ อ งจากอะตอมออกซิ เ จนและไนโตรเจนที่ อ ยู่ ใ น
ลิแกนด์ H2L เกิดการโคออร์ดิเนตกับโลหะแทรนซิชัน
3.2 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ของสารประกอบ
เชิงซ้อนโลหะคู่ FeIII-FeII และ FeIII-ZnII ด้วยเทคนิค
อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล สเปกโทรสโกปี
ข้อมูลสเปกตรัมยูวี-วิสิเบิลของสาร ประกอบเชิงซ้อน
โลหะคู่ FeIII-FeII (1) และ FeIII-ZnII (2) ใช้ตัวทาละลาย
เมทานอล ในช่วงความยาวคลื่น 400-800 นาโนเมตร
ดังรูปที่ 2 พบว่าสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะคู่
FeIII-FeII (1) ไม่มีแถบการดูดกลืนของ d-d band
เพราะโลหะ FeIII เป็นสารประกอบ d5 จะเป็นแทรนซิ
ชันต้องห้าม ทาให้ความเข้มของแถบการดูดกลืนต่า
มาก ๆ โดยแถบการดูดกลืนที่ปรากฏค่าการดูดกลืน
แสงสูงสุดเกิดขึ้นที่ 456 นาโนเมตร เนื่องจากแนวโน้ม
ของไอออนชนิดไตรวาเลนต์ (FeIII) เกิดการ แทรนซิชัน
แบบชาร์จ ทรานสเฟอร์ระหว่างโลหะแทรนซิชันไปยังลิ

แกนด์ (หมู่ไ ฮดรอกซิ ล และอะตอมออกซิ เ จนที่เ ป็ น
สะพานเชื่ อ มโลหะคู่ ) สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Pilipenko [5] สาหรับสารประกอบเชิงซ้อนโลหะคู่
FeIII-ZnII (2) ปรากฏแถบการดูดกลืนสูงสุดที่ความยาว
คลื่น 471 นาโนเมตร ไม่มีแถบการดูดกลืนของ d-d
band เช่นเดียวกับสารประกอบเชิงซ้อนโลหะคู่ FeIIIFeII (1) เนื่องจากโลหะ ZnII เป็นสารประกอบ d10 ไม่มี
d-d แทรนซิชัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Asadi [6]
3.3 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ของสารประกอบ
เชิงซ้อนโลหะคู่ FeIII-FeII และ FeIII-ZnII ด้วยเทคนิค
แมสสเปกโทรสโกปี
ข้ อ มู ล แมสสเปกตรั ม ของสารประกอบ
เชิงซ้อนโลหะคู่ FeIII-FeII (1) รูปที่ 3 ใช้เมทานอลเป็น
ตัวทาละลาย ทาให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนด้วยวิธี
electrospray ionization (ESI) ข้อมูลการแตกของ
โครงสร้างพบสเปกตรัม 3 ครั้ง ดังนี้
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(µ-O)(H2O)2](ClO4)24H2O

มวลต่อประจุ เท่ากับ 908.30 คือ [Fe2(L)

รูปที่ 2 สเปกตรัมยูว-ี วิสิเบิลของสารประกอบเชิงซ้อนโลหะคู่ FeIII-ZnII (2)
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รูปที่ 3 แมสสเปกตรัมของสารประกอบเชิงซ้อนโลหะคู่ FeIII-FeII (1)

รูปที่ 4 แมสสเปกตรัมของสารประกอบเชิงซ้อนโลหะคู่ FeIII-ZnII (2)
มวลต่อประจุ เท่ากับ 757.26 คือ [Fe2(L)
(µ-O)(H2O)2](ClO4)2H2O
มวลต่อประจุ เท่ากับ 539.28 คือ [Fe2(L)]
ข้ อ มู ล แมสสเปกตรั ม ของสารประกอบ
เชิงซ้อนโลหะคู่ FeIII-ZnII (2) รูปที่ 4 ใช้เมทานอลเป็น
ตัวทาละลาย ทาให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนด้วยวิธี
electrospray ionization (ESI) ข้อมูลการแตกของ
โครงสร้างพบสเปกตรัม 5 ครั้ง ดังนี้
มวลต่ อ ประจุ เท่ า กั บ 1442.61 คื อ
[Fe2Zn2(L)2(µ-O)(µ-OH)(OAc)2]ClO4
มวลต่ อ ประจุ เท่ า กั บ 1139.27 คื อ
[Fe2Zn2(L)2(µ-O)(OAc)]ClO4

มวลต่ อ ประจุ เท่ า กั บ 907.84
คื อ
[FeZn(L)(OH)(OAc)]ClO4
มวลต่ อ ประจุ เท่ า กั บ 793.57
คื อ
+
[FeZn(L)(OH)(OAc)]
มวลต่ อ ประจุ เท่ า กั บ 579.39
คื อ
[FeZn(L)2]
จากข้ อ มู ล ทางสเปกโทรสโกปี ที่ ก ล่ า วมา
ข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยสามารถทานายโครงสร้างที่คาดว่า
จะได้และสูตรทางเคมีของสารประกอบเชิงซ้อนโลหะคู่
FeIII-FeII (1) คื อ [Fe2(L)(µ-O)(H2O)2](ClO4)24H2O
และสารประกอบเชิ ง ซ้ อ นโลหะคู่ FeIII-ZnII (2) คื อ
[Fe2Zn2(L)2(µ-O)(µ-OH)(OAc)2]ClO4
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จากโครงสร้ า งที่ คาดไว้ ของสารประกอบ
เชิงซ้อน FeIII-FeII (1) มีสูตรโมเลกุล คือ C26H38N4O20
Fe2Cl2 โดยมีอะตอมโลหะ FeIII 1 อะตอมและอะตอม
โลหะ FeII 1 อะตอมเกิดพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์
กับอะตอมไนโตรเจน 4 อะตอม ประกอบด้วย อะตอม
ไนโตรเจนของวงไพริดีน 1 อะตอม อะตอมไนโตรเจน
ของหมู่อะมิโน 1 อะตอม และอะตอมไนโตรเจน 2
อะตอมจากเอมีนตติยภูมิ นอกจากนี้ยังโคออร์ดิเนต
โคเวเลนต์กับออกซิเจน 5 อะตอม ประกอบด้วย 2
อะตอมมาจากน้า 2 โมเลกุล อะตอมออกซิเจน 1
อะตอมทาหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลหะ FeIII
กับ FeII และออกซิเจน 3 อะตอมจากลิแกนด์ [(3-ฟอร์
มิล -2-ไฮดรอกซี -5-เมทิล -เบนซิล )-(2-ไฮดรอกซี -เบน
ซิล)-อะมิโน]-อะซีติก แอซิด เอทิล เอสเทอร์ โดยรอบ
อะตอมโลหะ FeIII และ FeII มีเลขโคออร์ดิเนชันเท่ากับ
6 ทาให้ ทานายรูปทรงทางเรขาคณิ ตเป็นทรงแปด
หน้าที่บิดเบี้ยว นอกจากนี้ไอออนลบของโมเลกุลเปอร์
คลอเรต 2 ไอออนทาหน้าที่เป็นเคาน์เตอร์ไอออนและ
น้า 4 โมเลกุล
จากโครงสร้ า งที่ คาดไว้ ของสารประกอบ
เชิงซ้อน FeIII-ZnII (2) มีสูตรโมเลกุลคือ C56H61N8O20
Fe2Zn2Cl โดยมีหมู่อะซิเตตเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง
อะตอมโลหะ FeIII กับอะตอมโลหะ ZnII และอะตอม
โลหะ FeIII และ ZnII แต่ละอะตอมมีเลขโคออร์ดิเนชัน
เท่ากับ 6 ทาให้ทานายรูปทรงทางเรขาคณิตเป็นทรง
แปดหน้าที่บิดเบี้ยว นอกจากนี้ไอออนลบของเปอร์คลอ
เรต 1 ไอออนทาหน้าที่เป็นเคาน์เตอร์ไอออน ทาให้
โมเลกุ ล ทั้ ง สองนี้ เ สมื อ นเป็ น แบบจ าลองเลี ย นแบบ
ธรรมชาติที่เป็นต้นแบบของตาแหน่งการออกฤทธิ์ของ
โปรตี นในสิ่ งมีชีวิ ต และสามารถท าหน้า ที่เป็น ตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาทั่ว ๆ ไปได้ สอดคล้องกับจากงานวิจัยของ
Kantacha และคณะ [7]

4. สรุป
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์และศึกษาคุณลักษณะของ
สารประกอบเชิงซ้อนโลหะคู่ 2 ชนิด ที่เกิดจากการผสม
กันของโลหะ FeIII-FeII และ FeIII-ZnII ที่มีสูตรทางเคมี
คือ [Fe2(L)(µ-O) (H2O)2](ClO4)24H2O (1) และ [Fe2
Zn2(L)2(µ-O)(µ-OH)(O-Ac)2]ClO4 (2) ตามลาดับ
(เมื่อ H2L คือ เมทิล-2-[(2-ไฮดรอกซิล-5-เมทิล-3-(((2อะมิโน-2-ออกโซเอทิล)พิริดิน-2-อิลเมทิลอะมิโน)เมทิล)
เบนซิ ล )(2-ไฮดรอกซิ ล เบนซิ ล )อะมิ โ น]-อะซี เ ตต
โครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อนโลหะคู่ทั้งสองชนิด
คล้ า ยคลึ งกั บ งานวิ จั ย ที่ ไ ด้ ร ายงานไว้ ก่ อ นหน้ า นี้ ได้
กล่าวว่าสารประกอบเชิงซ้อนดังกล่าวนี้มีคุณสมบัติดา้ น
การเป็นเมทัลโลเอนไซม์ภายในโมเลกุลของโปรตีนได้

5. กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณ สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่ ง ชาติ (วช.) ที่ ส นั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย ในครั้ ง นี้ และ
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ที่สนับสนุนให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
เครื่อ งมื อทางด้า นการวิเ คราะห์ ห้อ งปฏิบั ติก ารเคมี
และสารเคมีบางชนิดสาหรับใช้ในโครงการวิจัยครั้งนี้
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