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Samenvatting

Chemici hebben in de laatste decennia een groot aantal verschillende artificiële moleculaire
machines ontworpen en geconstrueerd. Een begrip van de fundamentele principes die ten
grondslag liggen aan de beweging op moleculaire schaal is essentieel voor de ontwikkeling en
optimalisatie van dergelijke moleculaire machines. Beweging op moleculair niveau verschilt
wezenlijk van beweging in de macroscopisch wereld: moleculaire apparaten functioneren in
een orkaan van thermische ruis en maken daarom gebruik van structuur-specifieke chemische
reacties of externe prikkels om arbeid te verrichten. In dit proefschrift hebben wij onderzocht
hoe de niet-covalente interacties tussen de bewegende onderdelen van moleculaire machines
bepalen hoe ze functioneren. De belangrijkste techniek die wij gebruiken om de mechanica
op moleculaire schaal te bestuderen is tijdsopgeloste vibratiespectroscopie.

De moleculaire machines, die in dit proefschrift worden bestudeerd, zijn gebaseerd op de
zogenaamde “rotaxaan” architectuur. Een rotaxaan is een supramoleculair systeem bestaande
uit een ring die mechanisch vergrendeld is op een centrale as (ook wel draad genoemd).
Grote stoppers aan beide uiteinden van de draad zorgen ervoor dat de ring niet van de as af
kan schuiven. De ring kan op bepaalde voorkeursposities op de draad worden vastgehouden.
Deze ankerpunten, ook wel stations genoemd, bestaan uit chemische groepen die interacties
aangaan met de ring. In het meest eenvoudige rotaxaan systeem bevat de draad maar één
station. In dit “moleculaire wiel” is de beweging van de ring beperkt tot rotatie om de as van
de draad. Een complexer rotaxaan kan twee of meerdere ankerpunten bevatten; het systeem
wordt in dat geval een moleculaire pendel genoemd. De ring kan door middel van een externe
prikkel van het ene station naar de andere bewegen (pendelen). Het moleculaire wiel en de
pendel bieden de mogelijkheid om specifiek de rotatie- en translatiebewegingen die direct
aan de basis liggen van hun functioneren als moleculaire machine te bestuderen.

In dit proefschrift gebruiken wij een moleculaire pendel die bestaat uit twee stations waar-
aan de ring zich door waterstofbruggen tussen amide- of imidegroepen kan binden. De trans-
latie van het ene station naar het andere wordt door middel van een korte ultraviolet (UV)
laser puls gestart. De CO-groepen die zich in de ring en in de stations bevinden zijn spectraal
afzonderlijk waar te nemen, waardoor het mogelijk is deze groepen, en dus de verschillende
onderdelen, individueel met tijdsopgeloste vibratiespectroscopie te volgen (hoofdstuk 3). Ge-
detailleerde kennis van de fotochemische stappen en het infraroodspectrum van de molecu-
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laire pendel heeft ons in staat gesteld het bewegingsmechanisme van dit systeem te ontrafelen
(hoofdstuk 4). Door de temperatuursafhankelijkheid van de translatiebeweging te meten zijn
wij erachter gekomen dat de activeringsenthalpie overeenkomt met de energie geassocieerd
met het vormen van vier waterstofbruggen. Dit suggereert dat de snelheidsbepalende stap
het verbreken is van de waterstofbruggen tussen de ring en de draad. We vinden ook dat
de entropiebijdrage aan de vrije energie van activering negatief is, hetgeen betekent dat de
ring een bepaalde conformatie moet aannemen voordat deze het station kan verlaten. De vol-
gende stap in het mechanisme is de translatiebeweging van de ring over de draad. Om dit te
onderzoeken hebben wij de afstand tussen het eerste en tweede station gevarieerd. De leng-
teafhankelijkheid van de translatiesnelheid is goed te beschrijven door een één-dimensionale
dronkemanswandeling met een voorkeur voor het eerste station. Het bewegingsmechanisme
van de moleculaire pendel kan worden vergeleken met een spelshow waarin de ring een deel-
nemer is en de draad een hindernisbaan. Alle deelnemers beginnen bij het eerste station.
Het doel van het spel is om het eindstation te bereiken. Als de race begint (gestart door de
UV-laserpuls), moeten de deelnemers een glibberige heuvel beklimmen (dit symboliseert de
activeringsenthalpie). De deelnemers die het lukt de bovenkant te bereiken moeten zich door
een hoepel wringen om de andere kant van de heuvel te bereiken. Om door deze hindernis
te komen, moeten de deelnemers hun lichaam op een bepaalde manier buigen, dit vertegen-
woordigt de hoeveelheid vrije energie die het kost om het verlies van entropie te compenseren.
Degenen die zich door de hoepel weten te werken bevinden zich aan het begin van een dool-
hof. De uitgangen van dit doolhof eindigen óf bij het laatste station, óf terug bij het begin.
In het laatste geval glijden de deelnemers weer terug naar de start en moeten ze opnieuw
beginnen. Het doolhof symboliseert de dronkemanswandeling van de ring en, omdat het een
wreed spel is, lopen er meer paden terug naar het begin dan naar het einde. Als deelnemers
bij toeval het einde bereiken blijven ze er uitgeput maar voldaan zitten. Deze analogie is
bedoeld om aan te tonen dat, in tegenstelling tot macroscopische machines, de beweging van
moleculaire machines een intrinsieke willekeur bevat. Deze willekeurigheid uit zich in een
onvoorspelbaarheid van hun functioneren.

Tijdens de bovengenoemde experimenten ontdekten wij bij toeval dat water de bewe-
gingssnelheid van een moleculaire wiel en pendel sterk versnelt (hoofdstuk 5). Andere vloei-
stoffen hadden minder, of zelfs een tegenovergesteld effect. Wij konden door middel van
de tijdsopgeloste vibratiespectra van de moleculaire pendel bepalen dat het water interactie
aangaat met de CO-groepen van de componenten van de machine. Uit de temperatuursaf-
hankelijkheid van de beweging van beide machines bleek dat toevoeging van water niet de
activeringsenthalpie (de hoogte van de gladde heuvel) vermindert maar dat water het aantal
geslaagde pogingen om de vrije-energie barrière te beklimmen vergroot. Water vermindert
dus de onzekerheid in het functioneren van de moleculaire machines. Deze waarnemingen
leiden tot het volgende moleculaire beeld van hoe water moleculaire machines smeert. Na het
verbreken van de waterstofbruggen, zijn de NH- en CO-groepen van de twee componenten
niet gebonden. Vanwege de grote van water moleculen en hun viervoudig waterstofbrug-
gende vermogen, is water in staat om deze groepen te stabiliseren en bestaat er dus minder
kans dat de ring weer bindt aan het eerste station. Gezien de belangrijke rol die water speelt
in het functioneren van biologische systemen, levert dit onderzoek dus ook een direct aan-
knopingspunt om de rol van water in dit soort systemen te leren begrijpen.
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In hoofdstuk 6 wordt onderzocht of er een isotoopeffect in de werking van waterstofbrug-
gende moleculaire machines bestaat als de NH-groepen in de onderdelen worden verwisseld
voor ND-groepen. Dit hebben wij gedaan door de bewegingssnelheid van de isotopologen
van een moleculaire wiel en pendel te meten. De rotatiebeweging in het gedeutereerde wiel
bleek aanzienlijk sneller te zijn dan in de geprotoneerde variant. Daarentegen zagen we geen
verschil in de translatiebewegingsnelheid van isotopologen van de pendel. Deze op het eerste
oog tegenstrijdige resultaten kunnen worden verklaard door het verschil tussen de vibrati-
onele nulpuntsenergiëen van de isotopologen en door interacties met het oplosmiddel. De
waarneming van een isotoopeffect is een sterk bewijs dat het verbreken van de waterstof-
bruggen tussen de ring en het eerste station inderdaad de snelheidsbepalende stap is van het
bewegingsmechanisme in beide systemen.

In hoofdstuk 7 laten wij zien hoe tweedimensionale vibratiespectroscopie (2DIR) kan
worden gebruikt om de conformaties van een supramoleculaire katalysator te bepalen. Het
systeem bestaat uit twee CO-liganden, een hydride, en een bidentaat fosfineligand die aan
een rhodium atoom gecoördineerd zitten. De katalysator kan twee conformaties aannemen
die snel in elkaar over kunnen gaan. Door middel van 2DIR-spectroscopie zijn wij in staat
geweest de ruimtelijke oriëntatie te bepalen van de CO en hydrideliganden. In één van deze
conformaties wijken de hoeken tussen de liganden sterk af van de canonieke waarden. Met
behulp van DFT-berekeningen kunnen wij deze afwijking toeschrijven aan een aantrekkende
vanderwaalskracht tussen het fosfineligand en de CO-groepen. Verder tonen wij met dit on-
derzoek aan dat het mogelijk is om met 2DIR snel-evoluerende conformationele veranderin-
gen waar te nemen.

In het laatste hoofdstuk gebruiken we 2DIR als methode om de dynamica van een mole-
culaire machine te bestuderen. Uit tijdsopgeloste 2DIR-spectra van de CO-groepen die zich
in de onderdelen bevinden, in combinatie met DFT-berekeningen, blijkt dat de ring twee ver-
schillende structuren aanneemt afhankelijk van het feit of de ring aan het eerste of tweede
station is gebonden. Voor de structuurbepaling van de ring hebben wij een nieuwe methode
ontwikkeld die het mogelijk maakt selectief een 2DIR-spectrum te meten van één bepaald
deel van de moleculaire machine. Deze methode biedt een elegante en breed toepasbare stra-
tegie om complexe 2DIR-spectra met bijdragen van verschillende delen te ontleden, om zo
de individuele bijdragen zichtbaar te maken.
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