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Samenvatting Samenvatting 
Hett doel van dit proefschrift was om luminescente metaalcomplexen voor 

diagnosticatoepassingenn te ontwerpen en te onderzoeken. Zoals uiteengezet in Hoofdstuk 1 
(paragraaff  1.1), is er een sterke interesse in de ontwikkeling van luminescente probes voor 
hooggevoeligee assays, zoals immunoassays en DNA-probe assays. Bezetting van de 
luminescerendee aangeslagen toestand kan bereikt worden door een chemische reactie tussen 
tweee deeltjes met voldoende energie (bijvoorbeeld elektrochemiluminescentie (ECL)) of door 
foto-excitatie.. Een hoge emissiequantumopbrengst van de probe is een fundamentele vereiste 
voorr hooggevoelige analyse. Bovendien zijn emissievervaltijden van een paar microseconden 
ookk vereist om achtergrondsignalen te voorkomen door middel van time-gated detectie, 
voorall  voor de assays waar de probe aangeslagen wordt na bestraling. Een veelbelovende 
klassee verbindingen voor luminescente-probetechnologieèn zijn overgangsmetaalcomplexen 
mett een laagste triplet metaal-ligand ladingsoverdracht ( MLCT) aangeslagen toestand, zoals 
rutheen-- en osmiumpolypyridylcomplexen. 3MLCT toestanden kunnen inderdaad lang-levend 
zijn,, relatief hoge emissiequantumopbrengsten vertonen en zijn in het algemeen stabiel met 
betrekkingg tot verbreking van metaal-ligandbindingen. Bovendien, dankzij hun lage energie, 
kunnenn ze bezet worden door een sterk exergone reactie, zoals elektronoverdracht tussen twee 
redoxdeeltjess (bijvoorbeeld in ECL-reacties). 

Inn diagnostica worden ECL-assays gewoonlijk uitgevoerd in waterige oplossing, gebruik 
makendd van [Ru(bpy)3]2+ (bpy = 2,2'-bipyridine) als label voor de biologische moleculen en 
tripropylaminee (TPrA) as opofferingsreductant. In een poging de gevoeligheid (signaal-
ruisverhouding)) te verbeteren van de ECL-assays, besloten we het gedrag te bestuderen van 
eenn serie van aangepaste rutheencomplexen met 2,2'-bipyridineliganden met substituenten in 
dee 4,4'- en 5,5'-posities (Hoofdstuk 3). De spectroscopische en ECL-eigenschappen van de 
inn toenemende mate hydrofobische complexen [Ru(4,4'-di-CH3-bpy)3]2+, [Ru(4-CH3-4'-
CH2C(C02Et)3-bpy)3]2++ en [Ru(4,4'-di-CH2C(C02Et)3-bpy)3]

2+ en hun 5,5'-gesubstitueerde 
derivatenn [Ru(5,5'-di-CH3-bpy)3]

2+ en [Ru(5,5'-di-CH2C(C02Et)3-bpy)3]
2+ worden besproken 

inn Hoofdstuk 3. Een vergroting van de efficiëntie van de ECL-reactie werd verwacht dankzij 
hydrofobee interacties met de niet-ionogene surfactant, die aanwezig is in de assay buffer, (zie 
Hoofdstukk 1). Ook al is de ECL-intensiteit vergroot voor [Ru(5,5'-di-CH3-bpy)3]2+ met 10 % 
vergelekenn met de referentie, [Ru(bpy)3]2+, kon er geen direct bewijs voor de invloed van de 
hydrofobiciteitt van de complexen op de ECL-reactie worden gevonden. Substitutie van de 
bipyridineligandenn met de bulky -CH2C(C02Et)3-groepen in de 4,4'-posities resulteerde in 
sterischee hindering van het metaalcomplex ten aanzien van de reactie met TPrA. Echter 
veroorzaaktt substitutie in de 5,5'-posities veel minder hindering en het complex reageert dan 
veell  gemakkelijker met TPrA. 
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Eenn succesvollere benadering om de gevoeligheid van ECL-assays te vergroten, is een 
groterr aantal ECL-actieve centra dat aanwezig is in het label. Dendrimeren zijn een handig 
middell  voor het ontwerp van grote structuren met verscheidene metaalcentra. Bijzonder 
veelbelovendd zijn multinucleaire systemen met de metaaleenheden aan de buitenkant van het 
dendrimeer,, aangezien hun redoxreacties niet gehinderd worden. In Hoofdstuk 4 worden de 
synthese,, spectroscopische gegevens en ECL-gedrag van twee bi- en trinucleaire 
homometallischee complexen beschreven. De verbindingen bevatten rutheentris(2,2'-
bipyridine)-eenhedenn die covalent gebonden zijn door het aminozuur lysine (Lys) of het 
overeenkomstigee dipeptide (LysLys). De elektrochemische en spectroscopische resultaten 
bewijzenn dat de bruggende liganden (Lys en LysLys) de elektronische eigenschappen van de 
metaalcentraa niet beïnvloeden, aangezien hun spectroscopische eigenschappen lijken op die 
vann ^-carboxypropyl^'-methyl^^'-bipyridineJbisCl^'-bipyridineJrutheenflI), [Ru-RefJ2+, 
datt isostructureel is met de rutheeneenheden in de twee oligonucleaire complexen. De ECL-
studiess lieten zien dat 30% vergroting van de ECL-intensiteit bereikt kan worden voor de 
binucleairee en trinucleaire complexen, vergeleken met [Ru-RefJ2+. Een grotere verbetering 
wordtt verhinderd door hun langzame diffusie. Heterogene ECL-studies, uitgevoerd aan 
groteree dendritische complexen, die tot acht rutheeneenheden bevatten, lieten zien dat 
beperkingenn ten gevolge van langzame diffusie gemakkelijk overwonnen kunnen worden 
doorr middel van nanodeelfjestechnologie, leidend tot ECL-intensiteiten die in verhouding zijn 
tott het aantal rutheeneenheden (Hoofdstuk 4). Echter moet er opgepast worden bij het 
beschouwenn van grote multimetallische complexen, aangezien hydrofobe interacties met 
nanodeeltjess en biologische eenheden in de assaybuffer het achtergrondsignaal dramatisch 
kunnenn vergroten. 

Dendrimerenn kunnen ook een belangrijk middel zijn om de aangeslagen-
toestandslevensduurr van een luminescerende metaalkern te verlengen door die te tegen 
moleculairee zuurstof en andere quenchers te beschermen. In Hoofdstuk 5 worden de synthese 
enn fotofysische onderzoeken van drie rutheencomplexen met dendritische liganden 
gepresenteerd.. Als metaalkern werd [Ru(4,7-(S03-Ph)2-phen)3]

4" (4,7-(S03-Ph)2-phen = 4,7-
(difenylsulfonaat)-l,10-fenantroline)) gebruikt, waarvan bekend is dat het emittert met een 
levensduurr van 3.8 (is in ontlucht water bij kamertemperatuur. De dendritische complexen 
vertonenn levensduren van ca. 7 us bij kamertemperatuur in ontgaste acetonitril. 
Overeenkomendd met een afschermingseffect door de dendritische takken op de metaalkern, 
verminderenn de zuurstofquenchingsnelheidsconstantes bij verlenging van de taklengte. 

Eenn andere benadering voor de verlenging van de aangeslagen-toestandslevensduur is het 
ontwerpp van metaalcomplexen met een groot aromatisch (aangehecht of chelerend) ligand dat 
eenn langlevende triplet aangeslagen toestand met een geschikte energie heeft. In het bijzonder 
zouu een goede overeenkomst tussen de energieën van de 3MLCT- (triplet metaal-ligand 
ladingsoverdrachts)) toestand, die vaak de laagste aangeslagen toestand is in rutheen- en 
osmiumpolypyridylcomplexen,, en de 3IL (triplet intraligand) toestand van het grote 
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aromatischee ligand, kunnen leiden tot een evenwicht tussen deze twee toestanden, met als 

gevolgg langere emissievervaltijden. In Hoofdstuk 6 worden de redox- en fotofysische 

eigenschappenn van twee homonucleaire metaalcomplexen [(bpy)2Ru(bidppz)Ru(bpy)2]  + en 

[(bpy)2Os(bidppz)Os(bpy)2]
4++ (bpy = 2,2'-bipyridine, bidppz = l,r-dipyrido[3,2-a:2',3'-

c]fenazine-ljr-yldipyrido[3,2-a:2',3'-c]fenazine)) beschreven. Het bruggende bidppz-ligand 

heeftt een langlevende 3IL-toestand bij lage energie. Een sterke oplosmiddelafhankelijkheid 

vann de spectroscopische eigenschappen werd waargenomen. In het bijzonder vertoont 

[(bpy)2Ru(bidppz)Ru(bpy)2J4++ een lange aangeslagen-toestandslevensduur (9.7 jxs) in 

ontluchtee dichloormethaan, die veel korter wordt (360 ns) in ontluchte butyronitril. 

(Sub)picosecondee transient-absorptiespectra in dichloormethaan lieten zien dat thermische 

bezettingg van de langlevende triplet intraligand- (3IL) toestand van het bruggende ligand 

vanuitvanuit de iets hoger liggende 3MLCT-toestand plaatsvindt en verantwoordelijk is voor de 

waargenomenn lange emissievervaltijd. In butyronitril wordt de energie van de MLCT-

toestandd verlaagd ten gevolge van de polariteit van het medium en is de IL-toestand niet 

thermischh toegankelijk. Voor [(bpy)2Os(bidppz)Os(bpy)2]
4+ ligt de 3MLCT-toestand zelfs in 

dichloormethaann laag in energie en komt er geen interactie van deze toestand met de IL-

toestandd van het bruggende ligand voor. 

Dankzijj  de grote interesse in fotogeïnduceerde processen voor vectoriële en lange-

afstandsladings-- en energie-overdracht binnen covalent gebonden eenheden, besloten we om 

hett (spectro)elektrochemische en fotofysische gedrag van het heteronucleaire 

[(bpy)2Ru(bidppz)Os(bpy)2]
4++ te bestuderen (Hoofdstuk 7). Steady-state emissie en transient-

absorptiemetingenn zijn in overeenkomst met fotogeïnduceerde energieoverdracht die van het 

rutheen-- naar het osmiumdeel gebeurt. Hoewel de elektrochemische resultaten en de steady-

state-absorptiespectraa slechts zwakke elektronische interactie laten zien tussen de rutheen- en 

osmiummetaalcentra,, werd een grote energie-overdrachtssnelheidsconstante ken > 10 s" 

gevonden.. Een dergelijk snel proces is meest waarschijnlijk het gevolg van een Dexter-type 

energieoverdrachtsmechanisme. . 
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