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Samenvatting  
Met een explosieve toename van de wereldbevolking voornamelijk in ontwikkelingslanden is 

er een groeiende vraag naar goedkope en snelle methodes om besmettelijke ziektes te 

detecteren en daarmee epidemieën te voorkomen. Met de huidige technologie ligt de 

kostprijs vaak nog te hoog om op grote schaal bevolkingsonderzoek te doen. Dit is de reden 

waarom in de wetenschap en dan met name de nanowetenschap uitgebreid onderzoek 

word gedaan om materialen te ontwikkelen waarmee dat wel mogelijk is.  Wetenschappers 

zijn bezig schakelingen te ontwikkelen op nanometerschaal die naar verwachting zullen 

leiden tot  schonere, sterkere, lichtere en uiteindelijk goedkopere producten.  

Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling van een nieuw type microbiosensor gebaseerd op 

organische elektronica. Een biosensor is een apparaat dat in staat is om specifieke 

chemische of biologische moleculen (analiet) te herkennen en te binden. Vervolgens word 

de data over het binden van deze moleculen doorgeven zodat wij deze kunnen uitlezen. Het 

'herkennen' en binden van een analiet wordt gedaan door de biologische receptor. Het 

binden van een analiet veroorzaakt een chemische of structurele verandering in de 

biosensor welke door de transducer word doorgegeven en vertaald in bijvoorbeeld optische 

of elektrische signalen. Een voorbeeld van een commerciële biosensor is de bloedglucose 

biosensor.   

 Om de ontwikkeling van goedkope biosensoren mogelijk te maken moet er van de 

traditionele dure siliciumsystemen worden afgestapt en op zoek gegaan worden naar 

materialen die gemakkelijker te verwerken zijn.  Polymeren zijn een voorbeeld van zulke 

materialen; hoewel de meeste polymeren isolatoren zijn, is er een type polymeren, de 

zogenaamde geconjugeerde polymeren, dat wel elektriciteit kan geleiden. Deze polymeren 

hebben een alternerende structuur van enkele en dubbele bindingen die voor deze unieke 

eigenschap zorgen.  Als  er  elektron uit de keten van zo’n polymeer word gehaald via een 

elektrochemisch of elektrisch proces (doping), ontstaat er een positieve lading (gat). Deze 

lading kan langs en tussen de ketens migreren wat in een elektrische stroom resulteert. Een 

nadeel van deze polymeren is dat het ontstaan van ladingen ook door oxidatie met water of 

zuurstof uit de lucht plaats kan vinden. In sommige apparaten, waaronder biosensoren, zal 

dit leiden tot een afname van de gevoeligheid of zelfs resulteren in een onbruikbaar 

apparaat.   

Voor het nieuwe biosensordesign werd daarom gezocht naar een polymeer dat minder 

gevoelig was voor oxidatie en daarnaast als ankerpunt kon dienen voor bio-receptors. 

Gebaseerd op resultaten uit de literatuur werd besloten om een alternerende polythiofeen te 
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synthetiseren met het cross-geconjugeerde thieno[2,3-b]thiofeen als een van de essentiële 

monomeren. Cross-conjugatie verbreekt de conjugatie van de polymeerketen, waardoor 

deze een dieper gelegen energieniveau krijgt, wat de stabiliteit ten opzichte van oxidatie 

verhoogt.  Naast thieno[2,3-b]thiofeen werd voor 5,5-dibromo-4,4'-didecyl-2,2'-bithiofeen als 

monomeer gekozen. Door deze combinatie van monomeren te gebruiken wordt een platte, 

starre polymeerstructuur gevormd wat de formatie van geordende kristallijne domeinen 

bevordert en daarmee de geleiding verhoogt.   

Hoewel de structuur van thieno[2,3-b]thiofeen anders doet vermoeden was het vinden van 

een reproduceerbare syntheseroute gecompliceerd. Door het combineren en optimaliseren 

van verschillende syntheseroutes werd uiteindelijk een methode gevonden waarmee op 

gramschaal het monomeer kon worden gesynthetiseerd. Naast de ongefunctionalliseerde 

thieno[2,3-b]thiofeen werden ook de methyl- en fenyl-gefunctionaliseerde varianten 

gesynthetiseerd.  

De synthese van 5,5-dibromo-4,4'-diakyl-2,2'-bithiofeen-monomeren wordt uitgebreid 

omschreven in de literatuur.  De meest gebruikelijke methode is een combinatie van 

selectieve lithiering, oxidatieve koppeling, gevolgd door bromering. De methode vereist 

echter een nogal uitgebreide zuiveringsstap door middel van 'reverse phase' chromatografie 

waardoor de opbrengst laag is. Omdat naast ongefunctionaliseerde bithiofeen-monomeren 

ook en nieuw te ontwikkelen gefunctionaliseerd bithiofeen monomeer moest worden 

gesynthetiseerd werd besloten dat deze methode ongeschikt was. Verschillende andere in 

de literatuur beschreven syntheses werden geprobeerd maar geen leverde het monomeer in 

grote hoeveelheden en de gewenste zuiverheid. Dankzij uitgebreid onderzoek werd 

uiteindelijk een methode gevonden waarmee het wel mogelijk was om de monomeren in 

grote hoeveelheden (20+ gram) te synthetiseren. De zuivering bestaat uit een simpele  

herkristallisatie.  

Sulfaatbindende eiwitten met één enkele cysteïnegroep werden gecultiveerd in 

samenwerking met de biochemiegroep van Prof. Dr. Bert Poolman met als doel deze te 

gebruiken als bioreceptor. Cysteïne is een aminozuur met een vrije thiolgroep. Onder 

basische condities kan deze thiolgroep een Michael-additie aangaan met α,β-onverzadigde 

carbonylverbindingen. Door maleïmide, een stabiele α,β-onverzadigde carbonylverbinding, 

covalent aan het bithiofeen-monomeer te binden is het mogelijk om na polymerisatie de 

bioreceptoren met het polymeer te laten reageren.  Door gebruik te maken van retrosythese 

werd een gecompliceerde, maar haalbare route voor de synthese van de maleïmide- 

gefunctionaliseerde bithiofeen ontworpen.  De uitvoering van de synthese bleek 

gecompliceerd, maar na het toepassen van enkele synthetische trucjes werd uiteindelijk het 

monomeer op  gram-schaal verkregen. 
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Met beide monomeren gesynthetiseerd, was de polymerisatie de volgende stap. Door 

gebruik te maken van de standaard Stille-polymerisatie konden wel de referentiepolymeren 

worden gesynthetiseerd. Echter de synthese van de gefunctionaliseerde polymeren leverde 

enkel onoplosbaar materiaal. Het vinden van een mogelijke oorzaak was gecompliceerd 

vanwege het niet kunnen toepassen van analysetechnieken als NMR, GPC en MALDI-TOF 

MS. Met gebruik van FT-IR spectroscopie en uitgebreid literatuuronderzoek werd uiteindelijk 

de hypothese opgesteld dat gedeeltelijke cross-linking de oorzaak is voor het onoplosbare 

materiaal.  

Zoekend naar een oplossing voor het probleem, en als bewijs voor de hypothese, werd 

gekeken of de gewenste polymeren ook door post-functionalisatie konden worden 

verkregen. Hiervoor werden verschillende broom-gefunctionaliseerde monomeren 

gesynthetiseerd en gepolymeriseerd (via de Stille-methode). De verkregen materialen 

werden gezuiverd en geanalyseerd met MALDI-TOF MS. De MALDI-TOF analyse liet zien 

dat geen van de polymeren de verwachte regelmatige structuur had, zijreacties zoals homo-

koppeling, methyl-transfer, destannylering en debromering zorgen voor materiaal met een 

grote diversiteit aan polymeerketens wat deze materialen onbruikbaar maakt voor post-

functionalisatie.  

Na de bovenstaande conclusie werd besloten om de Stille-polymerisatie te verlaten en op 

zoek te gaan naar een andere methode om de gefunctionaliseerde polymeren te verkrijgen. 

Het gebruik van gefunctionaliseerde monomeren tijdens de polymerisatie reduceert het 

aantal mogelijke routes enorm. Hierdoor vielen veel gebruikte methodes zoals GRIM of de 

Yamomoto-koppeling af. Een van de weinige methodes die na uitgebreid 

literatuuronderzoek overbleef is homo-polymerisatie met behulp van de Suzuki-Miyaura-

koppeling. Homopolymerisatie heeft echter het probleem dat een monomeer met twee 

complementaire functionele groepen moest worden gesynthetiseerd, wat in de praktijk nogal 

gecompliceerd blijkt. Kleine hoeveelheden vervuiling kunnen resulteren in polymeren met 

defecten in de keten of polymeren met een laag molecuulgewicht. Om deze reden werd 

gefocust op een methode waarin de monomeersynthese en de polymerisatie in dezelfde 

reactor plaatsvinden. De ontwikkelde methode is gebaseerd op de in-situ Miyaura-

boronering in combinatie met de Suzuki-polymerisatie. Tijdens beide stappen werd hetzelfde 

palladiumcomplex als katalysator gebruikt en door het kiezen van de juiste base kon 

polymeer worden verkregen met een gematigd molecuulgewicht. Verschillende populaire 

geconjugeerde monomeren werden gesynthetiseerd en gepolymeriseerd. Na analyse met 

MALDI-TOF MS werd geconcludeerd dat de nieuw ontwikkelde methode de te verwachten 

verbetering gaf en dat via de nieuwe methode wel polymeren met de gewenste regelmatige 

structuur konden worden gesynthetiseerd.  
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Om de methode te testen voor gefunctionaliseerde systemen werd een gefunctionaliseerde 

thiofeen-macromonomeer gesynthetiseerd en gepolymeriseerd. De MALDI-TOF analyse 

van het polymeer liet de verwachte regelmatige structuur zien.  Na het ontschermen van de 

functionele groepen werd het polymeer wederom geanalyseerd, helaas bleek ontscherming 

onvolledig. Wel kon de ontscherming vanwege de verbeterde polymerisatiemethode nu 

beter worden geanalyseerd.  

Hoewel uiteindelijk niet het gewenste gefunctionaliseerde polymeer werd gesynthetiseerd 

hebben we laten zien dat analyse van de structuur belangrijk is voor polymeersystemen. 

Tevens hebben we door de ontwikkeling van de nieuwe polymerisatiemethode, 

wetenschappers een manier gegeven om via eenvoudige wijze gestructureerde 

geconjugeerde materialen van hoge zuiverheid te verkrijgen. Dit laatste is van het 

allergrootste belang voor de toepassing van dit type materialen in, bijvoorbeeld, zonnecellen 

en transistoren 


