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Samenvatting g 

Inn eerste instantie hield men zich binnen de dendrimeerchemie met name bezig met de synthese 

enn karakterisering van nieuwe dendrimeren. Tegenwoordig richt men zich vooral op de 

ontwikkelingg van functionele dendrimere materialen, waaronder een verscheidenheid aan 

fotoactievee dendrimeren. De laatste jaren is de complexiteit van fotoactieve dendrimeren enorm 

toegenomen.. Multifunctionaliteit wordt bereikt door chromoforen te implementeren in 

dendrimeren,, die niet alleen reageren op licht, maar ook op andere externe invloeden, zoals 

veranderingenn in zuurgraad. Daarnaast zijn in verscheidene dendrimeren zowel donor- als 

acceptoreenhedenn geïntroduceerd, waartussen door excitatie met licht energie- dan wel 

elektronoverdrachtt kan plaatsvinden. Gebaseerd op deze functionele dendrimeren kunnen 

mogelijkk nieuwe materialen ontwikkeld worden. Daarnaast kunnen dendrimeren toegepast 

wordenn als modelverbindingen om op een moleculaire schaal processen, zoals energie- en 

elektronoverdracht,, na te bootsen, zoals deze plaatsvinden in de uiterst complexe systemen in de 

natuur.. Het werk beschreven in dit proefschrift is een bijdrage aan de ontwikkeling van 

multifunctionelee fotoactieve dendrimeren. 

Chapterr 1 geeft een overzicht van de verscheidene fotofysische processen, die plaats kunnen 

vindenn in dendrimeren en op dit moment veel aandacht genieten binnen de dendrimeerchemie. In 

hett bijzonder worden fotoisomerisatie, energieoverdracht en elektronoverdracht behandeld. 

Methyll  oranje is een pH indicator, die zowel reageert op licht (fotoisomerisatie) als op 

veranderingenn in de zuurgraad (kleurverandering van geel naar roze als gevolg van protonering). 

Inn Chapter 2 worden de eigenschappen van poly(propyleenamine) dendrimeren, waarvan de 

periferiee met methyl oranje groepen is gefunctionaliseerd, beschreven (Figuur 1). Zowel de 

fotofysischee eigenschappen van vijf generaties methyl oranje gefunctionaliseerde 

poly(propyleenamine)) dendrimeren (G1-G5) zijn onderzocht, als de gevoeligheid van deze 

dendrimerenn voor veranderingen in zuurgraad. De fotofysische eigenschappen zijn vergelijkbaar 

voorr alle generaties. Alleen de molaire extinctiecoëfficiënten van de vierde en de vijfde generatie 

zijnn relatief gezien kleiner dan die van de lagere generaties, waarschijnlijk door interacties tussen 

dee verschillende methyl oranje groepen langs de periferie in de grondtoestand. Ook de 

fotoisomerisatiee verloopt voor alle generaties hetzelfde. Zowel de EIZ ais de ZIE isomerisatie 

snelhedenn zijn extreem hoog vergeleken met azobenzeen. Door de aanwezigheid van een 

zogenaamdd "push-pull" systeem binnen methyl oranje, wat gevormd wordt door de NMe2 groep 

(elektronn donor) enerzijds en de S 02 groep (elektron acceptor) anderzijds, is de energiebarrière 

voorr de fotoisomerisatie verlaagd. De protonering van de methyl oranje dendrimeren verloopt in 

hett geval van de hogere generaties afwijkend vergeleken met methyl oranje zelf. Doordat de core 
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vann de poly(propyleenamine) dendrimeren eerst geprotoneerd wordt, is de protonering van de 

methyll  oranje groepen sterk beïnvloed. De kleurverandering van geel naar roze verloopt daardoor 

veell  geleidelijker en niet volledig. Zodra de methyl oranje groepen geprotoneerd zijn, wordt een 

emissiee waargenomen bij een temperatuur van 77 K. 
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Figuurr 1. Methyl oranje gefunctionaliseerde poly(pwpyleenamine) dendrimeren als lichtgevoelige en pH 

gevoeligegevoelige verbindingen. 

Chapterr 3 beschrijft de synthese van een elektrondonor ([Re(Br)(CO)3(bpy)]) -

elektronacceptorr (methyl viologeen) koppel, die met elkaar verbonden kunnen worden met 

behulpp van waterstofbruggen. Het bindingsmotief wordt gevormd door de "Hamilton" receptor en 

haarr complementaire unit, een barbituraatgroep (Figuur 2). 

22 BAr, 

Figuurr 2. Ultra snelle, door licht geïnduceerde elektronoverdracht in een via waterstofbruggen verbonden 

elektronelektron donor - elektron acceptor systeem. 

Doorr de slechte oplosbaarheid van de waterstofgebrugde assembly en in het bijzonder van het 

rheniumcomplexx in gechloreerde oplosmiddelen, is de karakterisering van het host-guest complex 

mett behulp van NMR uitgevoerd in acetonitril-d3. Het complex heeft een redelijke 

bindingsconstantee (Kass = 4.3 x 10 M"1) in dit vrij polaire oplosmiddel. De "Hamilton" receptor 

vormtt kleine aggregaten bij een concentratie van 0.5 mM en hoger. Deze aggregaten worden 

verbroken,, zodra een barbituraatgast aan de oplossing wordt toegevoegd. 
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Inn dichloormethaan werd binnen de assembly een ultrasnelle door licht geïnduceerde 

elektronoverdrachtt gemeten (ktet = 1 x 10! 2 s~' (ondergrens); kb c t, = 3.4 x 1010 s"1 (bovengrens): 

k ^^ 2 = 4 x (0 v." (ondergrens)) (Figuur 2) en een hoge bindingsconstante kon worden bepaald 

(Kasss > 2 x 10 M ). De kinetiek van de elektronoverdracht is vergelijkbaar met de kinetiek van 

dee door licht geïnduceerde elektronoverdracht in het covalent gebonden systeem 

[Re(MQ+)(CO)3(dmb)]2+. . 

Dee algehele conformatie van de assembly kan dusdanig zijn dat de elektrondonor en de 

elektronacceptorr zich in eikaars nabijheid bevinden. Dit is van grote invloed op de elektronische 

koppelingg tussen de donor en de acceptor en daarmee op de snelheid van elektronoverdracht. 

Daarnaastt kan ook een "through-solvent" mechanisme {elektronoverdracht via het oplosmiddel) 

eenn efficiënte elektronoverdracht bewerkstelligen binnen de assembly. Het elektrondonor -

elektronacceptorr systeem beschreven in dit hoofdstuk is een van de weinige voorbeelden van 

waterstofgebrugdee assemblies waarbinnen de snelheid van de door licht geïnduceerde 

elektronoverdrachtt vergelijkbaar is met die van het covalent gebonden systeem. 

Chapterr 4 laat zien hoe "Hamilton" receptor gefunctionaliseerde dendrimeren 

(HR-dendrimeren)) kunnen worden toegepast als multivalente gastheermoleculen (hosts) voor 

barbituraten.. De emissie van de "Hamilton" receptor bleek tijdens de bindingsstudie een zeer 

goedee indicator voor de aanwezigheid van deze klasse gastmoleculen en kan gezien worden als 

eenn sensor voor barbituraten. De binding van een niet-chromofore gast, zoals Barbital, 

veroorzaaktt een stijging in intensiteit van de "Hamilton" receptor emissie. Deze toename in 

emissiee is generatie afhankelijk: het grootste effect werd gemeten voor GO en het kleinste effect 

voorr G4. Dit dendritisch effect is direct gerelateerd aan de mate van sterische hindering en 

aggregatiee van de "Hamilton" receptoren aan de periferie van de dendrimeren. Beide factoren 

introducerenn rigiditeit in het chromofore systeem, resulterend in een toename in de emissie 

kwantumopbrengstt van de "Hamilton" receptor. 

Doorr licht geïnduceerde energieoverdracht werd gemeten tussen de "Hamilton" receptoren aan 

dee periferie en het fotoactieve [Re(Br)(CO)3(bpy)]-barbituraat ([Re(Br)(CO)3(barbi-bpy)]) 

(Figuurr 3). De snelheid van de energieoverdracht werd vastgesteld op 3.6 x 101() s '. Aangezien 

dee energieoverdracht in het geval van G0-[Re(Br)(CO)3(barbi-bpy)] alleen uitgevoerd kan 

wordenn in de aanwezigheid van een sterke base, blijkt de aanwezigheid van de 

poly(propyleenamine)) core in het geval van de dendrimeren van cruciaal belang voor het 

plaatsvindenn van dit door licht geïnduceerde proces. De deprotonering van de barbituraatunit 

bevordertt de elektronische koppeling tussen de receptor en de barbituraatgast dusdanig, dat de 

energieoverdrachtt kan concurreren met de korte levensduur van 400 ps van de aangeslagen 

toestandd van de HR-dendrimeren. 

Voorr het eerst is de emissie van de "Hamilton" receptor zelf gebruikt als indicator voor de 

bindingg van barbituraten. Niet-chromfore barbituraten kunnen worden gedetecteerd via de 

toenamee in intensiteit van de "Hamilton" receptor emissie. Daarnaast kan door middel van het 
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labelenn van de barbituraatgast, door licht geïnduceerde energieoverdracht tussen receptor en gast 

gebruiktt worden als indicatie voor de vorming van het host-guest complex. 

[[ n = 1,4, 8, 16, 32 | 

Figuurr 3. Door licht geïnduceerde energie overdracht van de "Hamilton " receptoren aan de periferie van 

dede HR-dendrimeren naar de [Re(Br)(CO)^(bpy)]-barbituraatgast. 

Inn Chapter 5 wordt een tweede soort gastmolecuul geïntroduceerd voor de HR-dendrimeren. 

welkee via waterstofbruggen aan de receptoren tussen de branches kan binden. Deze receptoren 

werdenn eerder ontwikkeld door Meijer et al. en kunnen gastmoleculen met een ureum-zuurgroep 

bindingsmotieff  (ureumgastmoleculen) binden. Het verschil in bindingsmotief tussen deze 

gastmoleculenn en de barbituraatgastmoleculen is dusdanig groot dat er geen competitie voor een 

bindingsplaatss plaatsvindt tussen deze twee klassen gastmoleculen (Figuur 4). 

Dee formatie van de supramoleculaire assembly bestaande uit de HR-dendrimeren en de twee 

klassenn gastmoleculen is bestudeerd met behulp van NMR spectroscopie. In het 'H NMR 

spectrumm wordt een sterke verbreding van de proton signalen van de gastmoleculen 

waargenomen,, terwijl de protonsignalen corresponderend met de bindingsplaatsen van de 

dendrimeerr en het bindingsmotied van de gastmoleculen verschoven zijn. Dit duidt erop dat het 

supramoleculairee complex is gevormd. Daarnaast zijn NOE interacties tussen protonen van de 

ureumgastt en de alifatische protonen van de dendrimeer gemeten. Door gefluoreerde 

gastmoleculenn te introduceren, kon de vorming van de host-guest complexen in meer detail 

onderzochtt worden met behulp van l 9F NMR. Ook in het l 9F NMR spectrum verschenen de l 9F 

signalenn van de gastmoleculen verbreed en verschoven als gevolg van de vorming van het 

supramoleculairee complex. Diffusiemetingen lieten zien dat de diffusieconstanten van zowel de 

ureumgastt als de barbituraatgast waren afgenomen in aanwezigheid van de HR-dendrimeer. Dit 

resultaatt bevestigt nog eens dat een supramoleculaire assembly bestaande uit een HR-dendrimecr. 

ureumgastmoleculenn en barbituraatgastmoleculen is gevormd. 

Doorr gastmoleculen te introduceren, die gefunctionaliseerd zijn met een elektrondonor of een 

elektronacceptorr groep, kunnen de HR-dendrimeren toegepast worden als template moleculen 

voorr het vormen van een supramoleculaire assembly waarbinnen door licht geïnduceerde 
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elektronoverdrachtt kan plaatsvinden. Deze elektronoverdracht kan gericht zijn van de core naar 

dee periferie (Figuur 4) of vice versa. 

Figuree 4. Selectieve binding van gastmoleculen ann een denritische template (HR-dendrimeren) om een 

goedgoed gedefinieerde supramoleculaire assembly te creëren waarbinnen gerichte door licht geïnduceerde 

elektronoverdrachtelektronoverdracht kan plaatsvinden. 

Zowell  een methyl viologeen gefunctionaliseerde ureum gast (MV) als een anthraquinone 

gefunctionaliseerdee ureumgast (AQ) werden gesynthetiseerd als geschikte elektronacceptoren, 

diee in combinatie met [Re(Br)(CO)3(barbi-bpy)] als elektrondonor ingezet kunnen worden. MV 

wass onoplosbaar in gechloreerde oplosmiddelen, zelfs in de aanwezigheid van de 

HR-dendrimeren.. en daarom ongeschikt voor deze studie. AQ daarentegen kon met succes 

toegepastt worden als ureumgastmolecuul voor de HR-dendrimeren. Door toevoeging van de 

HR-dendrimeren,, werd de oplosbaarheid van AQ in gechloreerde oplosmiddelen aanzienlijk 

verbeterd.. Helaas vond er in aanwezigheid van (Re(Br)(CO)3(barbi-bpy)] geen 

elektronoverdrachtt plaats binnen de supramoleculaire assembly na excitatie van het 

rheniumcomplexx met licht. 

Hett systeem hierboven beschreven is het eerste voorbeeld van een dendrimeer waaraan twee 

verschillendee klassen gastmoleculen met zeer hoge selectiviteit kunnen worden gebonden via 

waterstofbruggen.. Een fotoactieve assembly kan worden samengesteld door de HR-dendrimeren 

toee te passen als template moleculen. Om met succes een elektronoverdracht uit te voeren binnen 

eenn dergelijke assembly moeten de drijvende kracht voor elektronoverdracht voldoende groot 
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zijn.. Op dit moment worden andere gastmoleculen ontwikkeld gefunctionaliseerd met een 

ureumbindingsmotief,, die gebruikt kunnen worden voor door licht geïnduceerde 

elektronoverdrachtsreaktiess in combinatie met [Re(Br)(CO)3<barbi-bpy)]. Tevens kunnen, als 

vervolgg op deze studie, nieuwe dendrimere systemen worden ontwikkeld met verschillende 

receptorenn voor het creëren van nieuwe complexe supramoleculaire structuren waarbinnen door 

lichtt geïnduceerde elektronoverdrachtsprocessen kunnen plaatsvinden. 
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