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Samenvatting g 

Ditt proefschrift beschrijft een studie naar de fotochemische en elektrochemische eigen-

schappenn van een aantal rotaxanen. 

Rotaxanenn behoren tot een klasse van verbindingen waarin twee of meer onderdelen 
viaa een mechanische verknoping zijn verbonden tot één geheel zonder de aanwezigheid van 
covalentee bindingen tussen deze onderdelen. Bij rotaxanen is het ene onderdeel een 'ring', 
waarr het andere onderdeel, dat in het algemeen wordt aangeduid als 'draad' of 'as', doorheen 
steekt.. Aan de uiteinden van de draad zijn grote groepen ('stoppers') aangebracht, die 
voorkomenn dat de ring van de draad afschuift. Binnen een rotaxaan kan de ring tussen de 
stopperss over de draad heen en weer schuiven. Dit is een beweging, die analogie vertoont met 
watt gebeurt in een aantal in de levende natuur voorkomende moleculaire 'motoren' zoals die 
welkee een rol spelen in DNA-replicatie en in spiercontractie. Zolang de draad een homogene 
structuurr heeft is er uiteraard geen voorkeur voor de plek waar de ring zich op de draad bev-
indtt en is die positie onderhevig aan willekeurige thermisch gedreven fluctuaties. Door in de 
draadd bepaalde groepen ('stations') in te bouwen, waarvoor de ring een verhoogde affiniteit 
heeft,, ontstaat een situatie waarbij de ring - thermisch gedreven - van het ene naar het andere 
stationn springt en de gemiddelde verblijftijd op elk station bepaald wordt door de affiniteit 
vann de ring voor dat station. Veel onderzoekers hebben zich reeds gerealiseerd dat door 
externee impulsen van chemische, fotochemische en elektrochemische aard de structuur van 
eenn station permanent of tijdelijk gewijzigd kan worden, waardoor de voorkeurspositie van 
dee ring permanent of tijdelijk veranderd kan worden. Dit 'schakelen' van rotaxanen brengt de 
realisatiee van echt nuttige moleculaire motoren en/of moleculaire logische schakelingen 
naderbijj  en de huidige studie is bedoeld om een bijdrage aan deze ontwikkeling te leveren. 

Inn het eerste hoofdstuk van deze dissertatie wordt een overzicht gegeven van de liter-

atuurr op het gebied van rotaxanen en de hieraan verwante catenanen en van wat al bereikt is 

mett pogingen om zulke verbindingen door externe impulsen reversibel te laten schakelen. In 

veell  gevallen is dit laatste bereikt door het toevoegen van externe reagentia (bv. zuur en 

base).. Dat is weliswaar ook wat bij natuurlijke moleculaire motoren veelal gebeurt (b.v. in 

dee vorm van ATP), maar voor toepassingen in vitro lijk t schakeling onder invloed van met 

namee licht en/of elektrische impulsen interessanter. Dat is dan ook wat in de rest van dit 

proefschriftt voorop staat. 
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Naa een korte beschrijving van de toegepaste instrumentatie en technieken alsmede een 

kortt overzicht van de syntheses in hoofdstuk 2, worden in hoofdstuk 3 een aantal rotaxanen 

bestudeerdd waarin de draad een station bevat van het fumaramide type. Dit station heeft een 

hogee affiniteit voor de ring. Fotochemisch kan de dubbele binding in een fumaramide gei-

someriseerdd worden van de E configuratie naar de Z configuratie (d.w.z. van fumaramide 

naarr maleamide). Deze isomerisatie is thermisch irreversibel maar kan in principe fotoche-

mischh weer ongedaan gemaakt worden. Verwacht werd dat de affiniteit van de ring voor het 

stationn door de isomerisatie sterk verlaagd zou worden, waarmee dus de mogelijkheid 

ontstaatt om deze rotaxanen met behulp van licht te schakelen tussen twee thermisch stabiele 

toestanden. . 

Inn hoofdstuk 3 wordt deze fotochemische isomerisatie specifiek bestudeerd onder 

omstandighedenn waarbij het ingestraalde licht direct door het rotaxaan en wel voornamelijk 

doorr het station geabsorbeerd wordt. Dit blijkt inderdaad te leiden tot EIZ isomerisatie, die 

verlooptt via de laagste singulet aangeslagen toestand van het station. Helaas blijkt het echter 

niett mogelijk om via deze weg een volledige isomerisatie te bewerkstelligen, noch in de 

rotaxanenn noch in de overeenkomstige draden. In plaats daarvan wordt na enige tijd bestralen 

steedss een fotostationair evenwicht bereikt waarin de E en Z vorm in vergelijkbare hoeveel-

hedenn aanwezig zijn. Bovendien blijkt de kwantumopbrengst van de isomerisatie van E naar 

ZZ in de rotaxanen in het algemeen veel lager te liggen dan in de draad zonder ring en ligt daar-

doorr ook de hoeveelheid Z isomeer in het fotostationaire mengsel in de rotaxanen lager. Dit 

hangtt waarschijnlijk samen met de stabiliserende werking die de ring op de E vorm uitoefent. 

Inn verband met de onvolledige omzetting bij directe bestraling wordt in hoofdstuk 4 onder-

zochtt hoe dezelfde rotaxanen zich gedragen bij gesensibiliseerde fotoisomerisatie. Hierbij 

wordtt het licht (nu van langere golflengte) geabsorbeerd door een toegevoegde sensibilisator, 

diee snelle intersystem crossing naar dee triplet toestand ondergaat en daarna zijn triplet energie 

overdraagtt aan het te isomeriseren station. Door een goede keuze van de sensibilisator blijkt 

hett nu wel mogelijk om althans in één van de gebruikte draden een volledige isomerisatie van 

EE naar Z te bewerkstelligen. Merkwaardiger wijze lukt het echter in de overeenkomstige 

rotaxaann onder dezelfde omstandigheden niet om de isomerisatie voor meer dan 60% te laten 

verlopen.. Ook hier is overigens de quantumopbrengst in het rotaxaan sterk verlaagd. Dit 

blijk tt ten dele samen te hangen met de problemen die de sensibilisator ondervindt om het sta-

tionn dicht genoeg te benaderen om efficient z'n energie over te dragen. 

Maarr veel belangrijker blijkt te zijn dat in aanwezigheid van de ring de quantumop-

brengstt waarmee in de triplet toestand de dubbele binding van E naar Z isomeriseert sterk is 

verlaagd,, analoog aan wat in hoofdstuk 3 voor de aangeslagen singlet toestand werd waarg-
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enomen.. Opname van de sensibilisator als onderdeel van de ring zou het probleem van ener-

giee overdracht in principe zeer elegant kunnen oplossen en er bovendien voor zorgen dat de 

sensibilisatorr niet de omgekeerde reactie mogelijk maakt omdat in de Z vorm het station de 

ringg niet meer bindt. 

Inn hoofdstuk 5 wordt een aantal nieuwe rotaxanen beschreven waarin de draad een 

chromofoorr bevat dat verwant is aan het coumarinezure-thioester-chromofoor uit Photoac-

tivee Yellow Protein (PYP). PYP ondergaat een complexe fotochemisch en thermisch 

gedrevenn cyclus, die in belangrijke mate samenhangt met EIZ isomerisatie van de dubbele 

bindingg in het chromofoor, maar sterk gemodificeerd wordt door de proteine omgeving o.a. 

viaa H-brug vorming. Het leek daarom interessant na te gaan hoe de fotochemie van zo'n cou-

marine-zureester-chromofoorr in een rotaxaan beinvloed wordt door de ring die via H-brug 

vormingg aan zo'n chromofoor station bindt. 

Dee fotochemische omzetting werd in dit geval uitsluitend door directe bestraling uit-

gevoerd.. Dit leverde fotostationaire EIZ mengsels. Analyse van met name de 'H-NMR spec-

traa van deze mengsels en vergelijking met die van de overeenkomstige draden leverde 

interessantee informatie over de wijze waarop de ring zich positioneert ten opzichte van de E 

enn Z vorm van de coumarinezure-ester-chromofoor. Ook hier blijkt de aanwezigheid van de 

ringring de isomerisatie van E naar Z matig tot sterk te belemmeren. 

Inn hoofdstuk 6 wordt gekozen voor een geheel andere methode van schakelen, die bij 

eenn ander rotaxaan in ons laboratorium al eerder met succes is toegepast. Hierbij wordt de 

affiniteitt van de ring voor het station waarop hij zich ten gevolge van H-brug vorming primair 

bevindtt (een succinamide station) niet verlaagd, maar wordt een ander station door (foto)ele-

ktroreductiee omgezet in een dusdanig sterke H-brug acceptor dat de ring zich hier nu nog 

sterkerr aan bindt. 

Hiertoee werd in ons laboratorium een draad gesynthetiseerd, die aan het ene uiteinde 

eenn succinamide station bevat en aan het andere uiteinde een naftaleenbisimide station. In de 

dee groep van D.A. Leigh werd hieruit een rotaxaan gemaakt waarin de ring zich zoals ver-

wachtt uitsluitend op het succinamide station bevindt. Fotoreductie van de naftaleenbisimide 

groepp was niet succesvol ten gevolge van nevenreacties, maar elektrochemisch bleek het 

mogelijkk om de naftaleenbisimide groep reversibel zowel één-elektron reductie (tot het rad-

icaalanion)) als twee-elektron reductie (tot het dianion) te laten ondergaan. In een eerder in 

onss laboratorium bestudeerd analoog rotaxaan was alleen reversibele één-elektron reductie 

mogelijk.. Uitvoerige bestudering van de cyclische voltammogrammen en van de verander-

ingenn in de elektronische absorptie spectra (via spectroelektrochemie) toonde aan dat na één-

elektronn reductie de ring zich al grotendeels naar het naftaleenbisimide station beweegt en 
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datt na twee elektron reductie de ring zich volledig op dat station bevindt. Hiermee is voor het 

eerstt een rotaxaan gerealiseerd dat in twee fasen op reversibele wijze elektrochemisch 

geschakeldd kan worden. 


