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Samenvatting 

 

Nanostructuren van edelmetaal (koper, zilver, goud, etc.) kunnen de fotofysische eigenschappen 

van moleculen in de nabijheid beïnvloeden vanwege de zogeheten oppervlakteplasmonresonantie. 

Dit proces, grofweg gedefinieerd als de collectieve excitatie van de vrije elektronen binnen de 

metaalnanostructuur, heeft invloed op het locale electromagnetische veld tot aan enkele honderden 

nanometers. Dit veld wordt ‘gevoeld’ door een molecuul dichtbij de nanostructuur. Als gevolg 

hiervan wordt de fluorescentie-intensiteit van zo’n molecuul versterkt of verzwakt (uitdoving). In het 

onderzoek dat dit proefschrift omvat wordt de fluorescentie bestudeerd van chromoforen, die 

gebonden zijn aan metaalnanodeeltjes. In hoofdstuk 1 wordt versterkte fluorescentie onder invloed 

van metaalnanostructuren uitgelegd en worden enkele literatuurvoorbeelden van versterking en 

uitdoving van de fluorescentie van chromoforen worden gegeven. 

Hoofdstukken 2 en 3 beschrijven het onderzoek naar chromoforen die geplaatst zijn in de 

nabijheid van goud nanodeeltjes (AuNPs) met behulp van een disulfide groep welke kan binden aan 

het oppervlak van de nanodeeltjes. Voor deze doeleinden zijn twee verschillende chromoforen 

gesynthetiseerd. Een op peryleen monoimide gebaseerde chromofoor verbonden met een disulfide 

door middel van een tetraethyleenglycol-alkyl keten (PMIdS) wordt beschreven in hoofdstuk 2. Een 

derivaat van 4-amino naftaalimide (TNI) is verbonden met een cyclische disulfide, afkomstig van 

liponzuur, zoals beschreven in hoofdstuk 3. Hierna zijn AuNPs gefunctionaliseerd met deze nieuwe 

moleculen en nadien zijn veranderingen in de fluorescentie van de chromoforen bestudeerd. 

Kwantumchemische berekeningen voorspellen een sterke uitdoving van de fluorescentie van beide 

gebruikte chromoforen als een gevolg van efficiënte energieoverdracht van de chromofoor naar het 

nanodeeltje. Factoren als de grootte van het nanodeeltje, de afstand van de chromofoor tot het 

metaaloppervlak, alsmede de relatieve oriëntatie zijn belangrijke variabelen voor de mate van 

uitdoving of versterking van de fluorescentie. Versterking van de fluorescentie kan plaatsvinden in 

een longitudinale oriëntatie, terwijl bij een loodrechte richting alleen uitdoving van de fluorescentie 

wordt voorspeld aangezien er in dit geval geen collineariteit bestaat tussen het 

overgangsdipoolmoment van de chromofoor and de dipool geïnduceerd door het goud nanodeeltje. 

De adsorptie van disulfides aan AuNPs is onderzocht met behulp van fluorimetrische titratie 

experimenten, waar een oplossing van niet-gefunctionaliseerde AuNPs toegevoegd werd aan een 

oplossing met de chromofoor. Sterke uitdoving van de fluorescentie van de chromofoor werd 

inderdaad waargenomen. De bindingsefficiëntie van de twee verschillende typen disulfides aan 

AuNPs kan worden vergeleken. Onder de gebruikte omstandigheden werd voor het lineaire 

disulfide in PMIdS gevonden dat de affiniteit voor het goudoppervlak lager is dan normaliter is 
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aangenomen en zodoende is complexatie van het disulfide reversibel en leidt dit tot een evenwicht 

(associatieconstante K = 5 × 105 M-1). Desorptie van de chromofoor van de nanodeeltjes bij lage 

concentraties is bevestigd met behulp van fluorescentie correlatie spectroscopie metingen. In een 

gezuiverd monster met volledig gefunctionaliseerde AuNPs werd na enkele dagen de aanwezigheid 

van ‘vrije’ PMIdS liganden geconstateerd. Met deze analysemethode kan de fluorescentie levensduur 

van ‘gebonden’ en ‘vrije’ chromoforen worden bepaald. In overeenstemming met voorspellingen is 

de fluorescentie levensduur van de gebonden chromofoor veel korter dan die van de vrije 

chromofoor. De mate van uitdoving wordt geschat op 95%, hetgeen niet in strijd is met de 

kwantumchemische berekeningen. Het cyclische disulfide in TNI bindt sterker aan AuNPs, omdat 

hier twee goud-zwavel bindingen ontstaan en desorptie van het oppervlak is minder waarschijnlijk. 

In dit geval is de fluorescentie- intensiteit van het mengsel verminderd tot 23%. Het restant van de 

fluorescentie wordt toegeschreven aan niet-gebonden chromofoor in de oplossing. De verschillende 

affiniteit van de twee typen disulfides met het goudoppervlak is bevestigd in een competitie-

experiment met TNI en PMIdS waaruit volgt dat de fluorescentie-intensiteit van TNI sneller 

vermindert dat die van PMIdS. Bij de fotofysische studies aan TNI werd een biëxponentieel verval 

van de fluorescentie gevonden. De korte component is voorlopig toegeschreven aan een 

intramoleculaire fotogeïnduceerde elektronoverdracht van de disulfide groep naar de naftaalimide 

groep. Dit proces is meer uitgesproken in niet-polaire oplosmiddelen, daar de alifatische keten zich 

kan opvouwen onder het vormen van waterstofbruggen; in deze opgevouwen vorm zijn de twee 

delen dichter bijeen dan in een uitgestrekte vorm, waardoor het biëxponentiele verval wordt 

verklaard door conformationele heterogeniteit.  

In hoofdstuk 4 worden goed lopende syntheses beschreven van derivaten van peryleen 

monoimide (PMI) en peryleen diimide (PDI) met een reactief carbonzuur. De functionele groep kan 

worden gebruikt om deze chromoforen in multifunctionele moleculaire systemen in te bouwen. Ook 

is een nieuwe syntheseroute naar asymmetrisch N,N’-gesubstitueerde PDI verbindingen 

geïntroduceerd. De aanwezigheid van het carbonzuur heeft geen invloed op de fotofysische 

eigenschappen zelf en zodoende kunnen de oorspronkelijke PMI en PDI derivaten gebruikt worden 

als model chromoforen. Substitutie op de 9-positie van PMI derivaten met elektronenrijke groepen 

resulteert in zogeheten ‘push-pull’ systemen, welke solvatochroom zijn. Twee PMI derivaten met een 

alkoxy groep op deze positie zijn gemaakt en bestudeerd. Dit type chromofoor kan worden gebruikt 

als een fluorescerende proob die gevoelig is voor zijn omgeving. De fotostabiliteit is beoordeeld met 

behulp van fotodegradatie experimenten. Deze verbindingen zijn voldoende fotostabiel tegen hoog 

laservermogen en ze zijn goede kandidaten om gebruikt te worden als proob in confocale ‘imaging’ 

en zelfs op niveau van detectie van individuele moleculen. 
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Naast de voorgaande chromoforen zijn alternatieven bekeken voor onderzoek naar versterkte 

fluorescentie onder invloed van metaalnanostructuren. De metaalnanodeeltjes versterken het verval 

door emissie, met dien verstande dat de netto versterking voor sterk fluorescerende moleculen 

gelimiteerd is, omdat de fluorescentie-kwantumopbrengst van zichzelf al hoog is. Bij moleculen die 

zwak fluorescerend zijn kan wel behoorlijke versterking van de fluorescentie-intensiteit optreden. De 

di-aryl gesubstitueerde 1,2,4,5-tetrazine derivaten die zijn onderzocht in hoofdstuk 5 hebben een lage 

fluorescentie-kwantumopbrengst en hun absorptiebanden hebben goede overlap met de 

oppervlakteplasmonresonantie van goudnanodeeltjes. In dit Hoofdstuk ligt de focus op de 

fotofysische eigenschappen van deze chromoforen. De voorspelde overgangen van de TD-DFT 

berekeningen komen goed overeen met de experimentele absorptiespectra. De elektronische 

overgangen kunnen zo worden toegekend op basis van de TD-DFT berekeningen. Excitatie naar de 

eerste aangeslagen toestand leidt to zeer lage fluorescentie (Φf ≈ 10-4 – 10-3). Echter, excitatie naar een 

hoger aangeslagen toestand (Sn toestand) resulteert in emissie vanuit een hoger energetische 

toestand. Om de snelle processen na excitatie naar de Sn toestand uit te zoeken zijn fluorescentie 

levensduurmetingen (TC-SPC) en femtoseconde transiëntabsorptie (fs-TA) metingen uitgevoerd. De 

resultaten van deze metingen lieten zien dat interne conversie van de Sn toestand naar de S1 toestand 

plaatsvindt op de tijdschaal van 20 - 30 ps. Er wordt aangenomen dat dit proces zo buitengewoon 

langzaam is door het relatief grote energieverschil tussen desbetreffende toestanden, ondanks het feit 

dat ertussen nog enkele andere energietoestanden aanwezig zijn. De langzame interne conversie 

verklaart de emissie vanuit de hoger aangeslagen toestand aangezien directe emissie ermee kan 

concurreren. 

Als alternatief voor de studies aan chromoforen in oplossing, zoals hiervoor beschreven, wordt 

confocale microscopie aangesproken als bruikbaar hulpmiddel bij het zoeken  naar locale ‘hot spots’. 

In hoofdstuk 6 is een tweedimensionaal patroon van goud nanodots geplaatst op een glazen 

objectglaasje door sublimatie van goud door een nanostencil onder hoog vacuüm. Hierna is het 

patroon gefunctionaliseerd met een dunne laag chromofoor (een peryleen monoimide derivaat). Op 

deze manier zou het mogelijk zijn om exacte posities binnen het patroon te vinden waar de 

fluorescentie substantieel wordt versterkt, bijvoorbeeld posities waar de chromofoor is geplaatst 

tussen twee goud nanodots. Geen indicatie van versterking of uitdoving van de fluorescentie is 

gevonden in de monsters, waarbij er een dunne film bestaande uit polystyreen tussen het goud 

patroon en de chromofoor is. Wanneer de chromofoor daarentegen direct op het goudpatroon 

geplaatst is, is de fluorescentie compleet gedoofd. De regelmatige goudlaag is te dik om licht door te 

laten waardoor het excitatie- en emissie licht worden geblokkeerd. Tijdens het prepareren van het 

regelmatige goud patroon kunnen de goudatomen diffunderen waardoor een dunne continue 

goudlaag op het glasoppervlak ontstaat. 


