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Samenvatting 
 
 
Moleculaire schakelaars behoren tot de meest basale componenten van 

moleculaire apparaten. Het schakelen van deze moleculen is gebaseerd op de eigenschap 

dat ze in twee toestanden kunnen bestaan en reversibel tussen deze toestanden kunnen 

overgaan. Bij fotochrome moleculaire schakelaars vormt licht de stimulus voor het 

schakelproces. De twee toestanden van de schakelaar verschillen niet alleen in de structuur 

van het molecuul, maar ook in veel fysische en chemische eigenschappen. Het ontwerp en 

de synthese van moleculaire schakelaars, om hiermee gewenste eigenschappen op het 

moleculaire en supramoleculaire niveau te kunnen moduleren, is een uiterst gewenst doel. 

Er zijn verschillende nieuwe moleculaire schakelaars ontworpen en 

gesynthetiseerd waarvan de chiroptische eigenschappen, het vermogen om metalen te 

complexeren en de reactiviteit kan worden gemoduleerd. In het eerste deel van het 

proefschrift wordt de synthese en studie van de fotochrome eigenschappen van deze 

schakelaars beschreven, met nadruk op de interactie tussen het schakelen en verdere 

functies. In het tweede deel wordt ingegaan op een pH- en lichtgestuurde nanoklep, die is 

ontwikkeld door een kanaal van een membraaneiwit te modificeren. 

In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe de chiroptische eigenschappen van 

fenantreen-gebaseerde diaryletheen-fotochrome schakelaars kunnen worden gemoduleerd 

(Schema 1). De nieuwe schakelaars zijn zo ontworpen dat de chiraliteit een inherente 

eigenschap van hun koolstofketen is, zonder dat er verdere substituenten nodig zijn. Door 

sterische hindering wordt vrije rotatie om de binding tussen de thiofeengroepen en het 

fenantreen-gedeelte beperkt, en konden de verschillende atropisomeren van deze 

verbindingen worden gescheiden met behulp van chirale HPLC. Hoewel het bestaan van 

zulke isomeren ook voor andere diarylethenen is aangetoond met NMR-spectroscopie, is dit 

het eerste geval waarin de atropisomeren gescheiden zijn en hun eigenschappen bestudeerd 

konden worden. Aangezien er twee thiofeen-fenantreenbindingen zijn en de thiofeen-

groepen identiek zijn, bestaan er drie isomeren. Twee hiervan vormen een paar 

enantiomeren met een antiparallelle oriëntatie van de thiofenen, de derde is een 

mesoverbinding met een parallelle oriëntatie en een symmetrievlak. De isomerisatiebarrière 

(109 -112 kJ/mol) is hoog genoeg om isomerisatie tijdens het schakelproces te voorkomen. 

Door de parallelle oriëntatie van de thiofeengroepen is de meso-vorm fotochemisch 

inactief, terwijl beide enantiomeren fotochroom zijn en ringsluiting ondergaan bij bestraling 

met UV-licht. Ring-opening kan worden bereikt door zowel bestraling met zichtbaar licht 

als met warmte. Deze verbindingen vertonen dus ook thermochroom gedrag. Het 

schakelproces veroorzaakt veranderingen in de chiroptische eigenschappen van de 

diaryletheenmoleculen en kan eenvoudig worden gevolgd met CD-spectroscopie. Deze 

nieuwe 9,10-dithienylfenanthreen-fotochrome schakelaars zijn ideale kandidaten voor de 

niet-destructieve uitleesmethode gebaseerd op chiraliteit. Het enige nadeel is echter hun 

thermochromisme, wat kan leiden tot ring-opening. 
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Schema 1 Fotochemische en thermische isomerisatieprocessen van dithienylfenanthreen-

fotochrome schakelaars. 

 

In hoofdstuk 3 wordt een systeem beschreven dat fotochemisch schakelen 

combineert met chemische reactiviteit. Beide processen, zowel het schakelen als de 

cycloadditiereactie, zijn reversibel, wat resulteert in drie stabiele toestanden van het 

schakelsysteem (Schema 2). In de eerste toestand is het dithienylfuranmolecuul niet 

fotoactief en moet het een cycloadditiereactie ondergaan, waarvan het product fotochroom 

is. De cycloadditiereactie is reversibel, en de retro-cycloadditiereactie kan de 

dithienylfurangroep terugvormen. Dit is een voorbeeld van het beheersen van de 

fotoreactiviteit door een tweede chemische omzetting (reactie-gestuurd schakelen). Het 

cycloadduct dat wordt verkregen na de reactie van het dithienylfuran met het diënofiel 

vertoont gedrag dat typerend is voor fotochrome diarylethenen. Dit resulteert in het ring-

gesloten isomeer na bestraling met UV-licht, en het terugvormen van het ring-geopende 

isomeer na bestraling met zichtbaar licht. Er kan echter geen retro-cycloadditie 

plaatsvinden totdat het systeem in de ring-gesloten toestand is (schakel-gestuurde reactie). 

Dit molecuulontwerp bevat een gekoppeld systeem met drie stadia, waarin zowel het 

fotoschakelen als de reversibele cycloaddities beheerst kunnen worden en van elkaar 

afhangen. 
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Schema 2 Een systeem in drie stadia waarin fotochroom schakelen en chemische 

reactiviteit zijn gecombineerd. 

 

In hoofdstuk 4 worden de fotochrome, thermochrome, en proton- en 

metaalbindende eigenschappen van nieuwe diaryletheen-schakelaars met een pyridinegroep 

beschreven. Deze nieuwe schakelaars vertonen behoorlijk efficiënte fotochrome reacties, 

afhankelijk van hun substitutiepatroon. Alle verbindingen zijn echter thermochroom, 

waarbij de stabiliteit van de gesloten vorm varieert tussen seconden en uren bij 

kamertemperatuur. Er is gevonden dat de fotoreactie van enkele van deze nieuwe 

dipyridyletheen-fotochrome schakelaars effectief kan worden gestuurd door het toevoegen 

van zuur of een metaalion (Schema 3). Wanneer er een 1:1-complex van de schakelaar met 

een proton of Cu(I)-ion gevormd wordt, binden beide pyridinegroepen het positief geladen 

deeltje coöperatief. Dit resulteert in een fotochemisch inactieve parallelle conformatie van 

de schakelaar, waardoor de fotochrome reactie kan worden gestuurd. Bovendien kunnen 

andere eigenschappen van de schakelaars worden gereguleerd, zoals de absorbantie en de 

snelheid van de thermochrome reactie, door protonering en complexering. Een verrassende 

nieuwe vondst is dat de thermochromie afhankelijk is van de polariteit van het gebruikte 

oplosmiddel. De snelheid van de thermische ring-openingsreactie neemt af met toenemende 

polariteit van het oplosmiddel. 
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Schema 3 Het door protonering en complexering gestuurde schakelen van 

dipyridylcyclopenteen. 

Om de mogelijke toepassing van fotochrome schakelaars uit te breiden van 

oplossing naar de vaste fase, is het schakelgedrag van oppervlaktegebonden schakelaars 
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bestudeerd in hoofdstuk 5. De diaryletheen-fotochrome schakelaar is gefunctionaliseerd 

met een driepootsbasis, die beschermde thiolgroepen bevat. Zo kan het molecuul stabiel en 

rigide aan het goudoppervlak worden verankerd (Schema 4a). Het schakelproces van de 

schakelaar is zowel in oplossing als gebonden aan nanodeeltjes (Schema 4b) en aan een 

semitransparante goudlaag op mica (Schema 4c) bestudeerd. 

Metingen in oplossing tonen aan dat het nieuwe diaryletheen verscheidene keren 

heen en weer kan worden geschakeld tussen de open en gesloten vorm, hoewel het lijdt aan 

vermoeiing. Gemodificeerde nanodeeltjes vertonen een sterke tendens om neer te slaan, wat 

het waarnemen van een volledige schakelcyclus onmogelijk maakt. Nadat de schakelaar op 

een semitransparante goudlaag, afgezet op mica, was bevestigd, werd een monolaag van 

oppervlaktegebonden moleculen verkregen en bestudeerd met behulp van UV-vis 

spectroscopie. 

Afwisselende bestraling van deze monolaag met UV- en zichtbaar licht resulteert 

in een reversibele verandering van de optische eigenschappen. Dit kan worden toegekend 

aan het schakelen van het gebonden dithienyletheen. 
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Schema 4 Een oppervlaktegebonden fotochrome schakelaar. 

 

In hoofdstukken 7 en 8 wordt de modificatie van een membraan-eiwitkanaal, het 

Mechanosensitieve kanaal van Grote geleidbaarheid (MscG) beschreven, wat heeft 

geresulteerd in een een pH- en lichtgevoelig eiwitkanaal. In zijn natuurlijke toestand 

reageert MskG op een toename in de druk in het membraan door te openen en zo een porie 

van 3 nm diameter te vormen. Het kanaal heeft twee basistoestanden, namelijk het open en 

gesloten stadium, waardoor het kan worden beschouwd als een biomoleculaire schakelaar. 
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Schema 5 pH- en licht-geïnduceerde opening van het gemodificeerde eiwitkanaal 

 

Door het kanaal te zodanig te transformeren dat het cysteïnes bevat die kunnen 

dienen als bindingsplaatsen voor organische moleculen en het binden van specifieke 

moleculen, zijn de stimuli voor het openen en sluiten van het kanaal veranderd. In 

hoofdstuk 7 zijn moleculen aan het eiwitkanaal bevestigd die geprotoneerd kunnen worden 

in een gewenst pH-gebied. Op die manier kan het kanaal worden geopend door de pH van 

zijn omgeving te veranderen (Schema 5a). Door de pH waarop het gebonden molecuul 

wordt geprotoneerd aan te passen, is het mogelijk een kanaal te ontwikkelen dat bij 

fysiologische pH gesloten is, maar zich opent wanneer de pH lager is, wat typisch het geval 

is in tumoren. Het gemodificeerde kanaal kan worden gebruikt in liposomale aflevering van 

geneesmiddelen, als een pH-gevoelige uitlaatklep. 

In hoofdstuk 8 wordt beschreven hoe een lichtgevoelig eiwitkanaal geconstrueerd is 

door MskG te modificeren met een foto-beschermde actuator. Dit concept is verder 

ontwikkeld tot een reversibel licht-gecontroleerd systeem, waardoor het kanaal kan worden 

geopend en gesloten met een spiropyran-fotochrome schakelaar (Schema 5b).  




