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This thesis explores the potential of room-temperature phosphorescence in the liquid
state for chiral discrimination purposes; a number of chiral compounds and two chiral
selectors, i.e., cyclodextrins and human serum albumin, have been studied. This last chapter
intends to put the results into a broader perspective with suggestions for further research.
Particular attention is paid to the coupling with chiral separations in capillary electrophoresis.
The following sections consider the different chiral selectors that can be used for the creation
of an enantioselective phosphorescence response.
10.1 Cyclodextrins
In favorable cases, enantioselective phosphorescence detection can be accomplished
based on the interaction with cyclodextrins. In order to couple this enantioselective
cyclodextrin-induced room-temperature phosphorescence (CD-RTP) with chiral capillary
electrophoresis separations, the separation and detection conditions should be compatible.
Cyclodextrin-based electrokinetic chromatography (CD-EKC) is therefore the preferred
separation mode, because it is based on the interaction of chiral analytes with cyclodextrins as
well. The effects of such interactions on the separation and detection are not necessarily
identical since the underlying mechanisms are different. To accomplish a separation, the basic
requirement is that the interaction with cyclodextrins alters the migration velocity of the
analyte. Therefore, a difference in the complexation constants of enantiomers does result in a
chiral separation. For enantioselective detection, however, diastereomeric complexes with
different phosphorescence properties, i.e., phosphorescence lifetimes, should be formed. A
difference in complexation equilibrium constants as such is not sufficient to obtain selective
phosphorescence lifetimes.
In order to determine phosphorescence lifetimes on-line with an EKC separation for
the distinction of enantiomers, a time-resolved phosphorescence detector is needed that
records luminescence decay curves directly inside the capillary. In order to be compatible
with the fast separations in capillary electrophoresis, a decay curve should be collected each
second during the electrophoretic run. Furthermore, oxygen needs to be removed in order to
observe phosphorescence emission in the liquid state. The deoxygenation of background
electrolytes can be easily achieved by purging with nitrogen and does not interfere with the
separation.
10.1.1 Phosphorescent analytes
Most examples of enantioselective CD-RTP in current literature consider analytes that
show native phosphorescence. In case of the phosphorophore camphorquinone (CQ), the
largest enantioselectivity in phosphorescence detection is obtained in the presence of only
α-CD. For the separation of these neutral enantiomers, however, the negatively charged
carboxymethyl-β-cyclodextrin (CM-β-CD) needs to be added to the background electrolyte as
well. Complexation with the latter cyclodextrin does enhance phosphorescence emission, but
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the intensities and lifetimes of the CQ enantiomers are similar. Therefore, the presence of
CM-β-CD reduces the difference in phosphorescence signal of (+)-CQ and (-)-CQ. Future
research focusing on the enhancement of the enantioselectivity in phosphorescence detection
coupled to the chiral CE separation of (±)-CQ should consider the use of negatively charged
ligands that reversibly interact with the CQ enantiomers without enhancing their
phosphorescence. The use of negatively charged α-CD derivatives might also result in a CE
separation without decreasing the maximal attainable enantioselectivity in detection, provided
that the α-CD substituents do not interfere with the sandwich-type 2:1 complex formation
with CQ.
Enantioselective CD-RTP detection is potentially much more sensitive than the
traditional chiroptical detection techniques, because it is based on the measurement of a signal
against a dark background instead of measuring small differences in the interaction with
polarized light. The sensitivity of the phosphorescence detection of CQ after direct excitation
is limited by the low extinction coefficient of this analyte. This thesis shows that sensitizing
can enhance the sensitivity of enantioselective CD-RTP even further. The addition of a
strongly absorbing energy donor to the background electrolyte does not deteriorate the chiral
separation, but does increase the phosphorescence intensity of CQ. This indicates that the
energy transfer is quite efficient, despite the complexation of the acceptor CQ with
cyclodextrins. The enantioselectivity of the phosphorescence emission decreases somewhat,
because more energy is transferred to CQ complexed 1:1 with CM-β-CD than to CQ
complexed 2:1 with α-CD. From a fundamental point of view, more research into the
influence of acceptor or donor complexation with different cyclodextrins on Dexter energy
transfer would be interesting with respect to the collisional nature of this mechanism.
In addition to a poor absorptivity, another possible cause of a low detection sensitivity
is a low phosphorescence quantum yield of the analyte. Heavy atoms can be added to increase
the probability of singlet-triplet transitions in order to improve the quantum yield.1 Small
organic molecules substituted with a heavy atom have been used to enhance enantioselective
phosphorescence intensities based on the heavy atom effect and by restricting the space of the
analyte within the cyclodextrin.2-4 Another approach to improve the detection sensitivity for
such analytes is the use of a sensitized phosphorescence mode in which the analyte is excited
and donates its excess energy to an acceptor with a higher phosphorescence efficiency. For
example, for bupropion the detection sensitivity can be strongly improved by the addition of a
weakly absorbing acceptor with a high phosphorescence efficiency to the background
electrolyte. Unfortunately, in this case no enantioselective phosphorescence signal was
obtained.
Note that all current examples of enantioselective phosphorescence detection
involving the complexation of phosphorescent enantiomers with CDs are based on the
formation of higher order complexes: not only the 2:1 complexes between α-CD and CQ, but
also ternary complexes between CDs, phosphorescent enantiomers and a third component
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acting as a spacer and/or heavy atom enhancer.3,4 This could indicate that a 1:1 complexation
may not give enough difference in protection against phosphorescence quenching to
distinguish between two enantiomers based on their phosphorescence lifetime.
10.1.2 Non-phosphorescent analytes
There also are several opportunities for the enantioselective phosphorescence
detection of analytes that do not show native phosphorescence themselves. For example, the
enantiomers of menthol create an enantioselective phosphorescence signal in the presence of
the phosphorophore 1-bromonaphthalene and β-CD.5 This ternary system is based on the
formation of aggregates or crystals and no deoxygenation is needed. Unfortunately, the
maximum phosphorescence intensity is reached slowly. Therefore, this approach is more
difficult to couple with capillary electrophoresis because ideally the complex formation
should be fast on the timescale of the separation.
Another indirect detection mode for non-phosphorescent analytes is based on
quenched phosphorescence, in which an analyte dynamically quenches the emission of a
strong phosphorophore. Enantioselectivity might be expected if the quenching efficiency by
the analyte is strongly influenced by its inclusion into cyclodextrins; different quenching
efficiencies of enantiomers complexed with cyclodextrins or different cyclodextrin
complexation constants of enantiomers might lead to a difference in the emission
characteristics of the phosphorophore. Unfortunately, no selective response was obtained with
quenched phosphorescence detection for the enantiomers methotrexate and (±)-CQ6 after their
chiral separation in EKC.
10.2 Proteins
The binding of therapeutic drugs to the transport protein human serum albumin (HSA)
has been extensively investigated using fluorescence. However, as demonstrated in this thesis,
its less traditional counterpart phosphorescence can give valuable additional information.
Contrary to fluorescence quenching based on Förster resonance energy transfer,
phosphorescence quenching by Dexter energy transfer requires a close approach of the ligand
and the protein’s tryptophan. Since Förster resonance energy transfer can occur over larger
distances, ligand binding to site I or II of HSA is generally capable of causing fluorescence
quenching. In phosphorescence, however, the Dexter energy transfer only takes place toward
ligands that are able to collide with the HSA tryptophan and discrimination between specific
binding sites is possible in favorable cases. Furthermore, under the experimental conditions,
HSA has fluorescence lifetimes in the order of nanoseconds, whereas the phosphorescence
lifetimes are in the order of milliseconds. Therefore, much slower processes can be monitored
with phosphorescence detection, including the diffusion of ligands towards the tryptophan
moiety.
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Phosphorescence and fluorescence spectroscopy are complementary techniques to
investigate the stereoselective interaction of chiral drugs with HSA. The quenching of the
luminescence of the protein’s tryptophan can be used to monitor ligand binding. This method
can be suitable for ligands that do not luminesce themselves, as demonstrated for
brompheniramine in this thesis. For chiral compounds showing native fluorescence and/or
phosphorescence, more information can be obtained by combining the luminescence changes
from both the ligand and the protein upon complexation, as described for naproxen in this
thesis. Furthermore, the use of phosphorescence can extend the range of compounds that can
be investigated with respect to the use of fluorescence alone. Flurbiprofen, for example, does
not quench HSA fluorescence, but does cause phosphorescence quenching. A large difference
in the Stern-Volmer plots based on the quenching of the longest HSA phosphorescence
lifetime is observed for the enantiomers of flurbiprofen and their methyl esters.
The use of phosphorescence detection to study protein-ligand interactions is not
limited to the transport protein HSA. In the literature, many proteins are known that are
phosphorescent under deoxygenated conditions.7 Note that the presence of more than a single
tryptophan moiety will complicate the analysis of the luminescence results. However, the
phosphorescing tryptophan(s) should have some solvent accessible area to enable the ligands
to approach closely for quenching to occur.
A suggestion for future research is the combination of separations in capillary
electrophoresis and phosphorescence detection for the investigation of stereoselective proteinligand interactions. Such a coupling potentially gives valuable additional information about
protein-drug binding. In affinity capillary electrophoresis, proteins can be used as chiral
selectors in the running buffer to separate enantiomers.8 Using the on-line time-resolved
phosphorescence detector described in this thesis to monitor such separations, the protein
phosphorescence quenching can give valuable information about its interaction with the
separated drug enantiomers. Combination of the quenching data with the binding constants
derived from the migration times might give more information about the binding of two drug
enantiomers. Furthermore, the therapeutic drug under investigation does not have to be
available enantiopure.
10.3 Other options
Cyclodextrins and proteins are not the only chiral selectors that have the potential to
cause an enantioselective phosphorescence signal. For example, also chiral surfactants have
been used to create enantioseparations in capillary electrophoresis.9 Furthermore, the
inclusion of phosphorophores into micelles is known to enhance their phosphorescence
emission.1 Therefore, a different inclusion of enantiomers into micelles of chiral surfactants
possibly results in an enantioselective phosphorescence signal. This potentially
enantioselective micelle-stabilized RTP would be easy to couple with chiral separations in
micellar electrokinetic chromatography (MEKC).
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As a final option, enantioselectivity might also be expected for Dexter energy transfer
in case a suitable enantiopure triplet energy donor or acceptor is available. However, this
requires an excited-state donor-acceptor complex in which steric effects are significant during
this collisional energy transfer mechanism. The energy transfer efficiencies from an
enantiopure donor to two enantiomers of a chiral acceptor or from two enantiomers of a chiral
donor to an enantiopure acceptor are expected to be different. Although this principle has
been reported in the literature, the enantioselectivities created are generally relatively small.10
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Chiraal onderscheid door middel van fosforescentie
Het woord chiraliteit komt van het Griekse woord voor hand. Het benadrukt dat onze
linkerhand en rechterhand spiegelbeelden van elkaar zijn, maar niet zo gedraaid kunnen
worden dat ze volledig over elkaar vallen. Moleculen kunnen ook chiraal zijn en de twee
spiegelbeelden van dergelijke verbindingen worden enantiomeren genoemd. Levende
systemen bestaan uit een groot aantal chirale verbindingen, die slechts in één enantiomere
vorm voorkomen. In een dergelijke chirale omgeving kunnen de biologische activiteiten van
twee enantiomeren sterk verschillen. Daarom is chirale analyse zeer belangrijk in een groot
aantal gebieden zoals de klinische chemie, de farmaceutische industrie, het milieu, de
landbouw en de voedingsindustrie.
De ontwikkeling van chirale analysemethoden is zeer uitdagend omdat enantiomeren
dezelfde chemische en fysische eigenschappen hebben in een niet-chirale omgeving. Ze
verschillen alleen in hun interacties met andere chirale verbindingen en met gepolariseerd
licht. Chirale scheidingen in capillaire elektroforese (CE) en vloeistofchromatografie zijn
vaak gebaseerd op het verschil in complexering van twee enantiomeren met andere chirale
verbindingen, die daarom ook wel chirale selectoren worden genoemd. Een enantioselectieve
detectiemethode kan daarentegen de afzonderlijke concentraties van twee enantiomeren
vaststellen zonder een scheiding toe te passen. De chiroptische detectietechnieken
polarimetrie en circulair dichroïsme zijn gebaseerd op het verschil in interactie van de twee
enantiomeren met gepolariseerd licht. Helaas hebben deze twee chiroptische
detectietechnieken een lage gevoeligheid, waardoor ze moeilijk te koppelen zijn met
scheidingstechnieken op de microschaal waarbij de optische weglengte vaak slechts 50 of 75
µm is.
Dit proefschrift richt zich op het gebruik van chirale selectoren om enantioselectieve
detectie te realiseren door middel van kamertemperatuur fosforescentie in de vloeibare fase.
Dit doel van het onderzoek wordt kort uiteengezet in hoofdstuk 1. In tegenstelling tot
chiroptische detectietechnieken is het verschil in fosforescentie signaal voor twee
enantiomeren niet gebaseerd op hun interactie met gepolariseerd licht, maar op hun interactie
met een chirale selector. Twee verschillende chirale selectoren zijn gebruikt in dit
proefschrift: cyclodextrines en eiwitten. De inclusie van fosforescerende enantiomeren in
cyclodextrines kan leiden tot verschillende fosforescentie levensduren. De koppeling van deze
nieuwe enantioselectieve tijdsopgeloste fosforescentie detectiemethode aan chirale CE
scheidingen wordt beschreven in hoofdstukken 3 en 4, waarbij directe en indirecte excitatie
van een analiet worden vergeleken. Daarnaast beschrijven hoofdstukken 5 en 6 het gebruik
van twee andere indirecte fosforescentie detectietechnieken in chirale CE gebaseerd op
respectievelijk energieoverdracht naar een fosforescerende acceptor en dynamische uitdoving
van een fosforofoor. In hoofdstukken 7, 8 en 9 wordt de interactie van de enantiomeren van
drie verschillende medicijnen met het transport eiwit humaan serum albumine besproken.
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Fosforescentie is net als fluorescentie een vorm van luminescentie, oftewel het
uitzenden van licht door een aangeslagen molecuul die terugkeert naar de grondtoestand. Bij
fosforescentie is er echter sprake van een verboden overgang, waardoor de snelheidsconstante
van het stralingsverval laag is. De resulterende lange levensduren maken fosforescentie
gevoeliger voor uitdoving dan fluorescentie. Om fosforescentie in vloeibare oplossingen bij
kamertemperatuur te kunnen waarnemen moet eerst de aanwezige zuurstof worden
verwijderd, omdat zuurstof deze vorm van luminescentie zeer efficiënt uitdooft. De grote
gevoeligheid voor de directe omgeving van de chromofoor maakt fosforescentie zeer geschikt
om stereoselectieve interacties van enantiomeren met chirale selectoren te bestuderen.
Hoofdstuk 2 introduceert naast deze algemene theorie over fosforescentie ook de concepten
chiraliteit, cyclodextrines en het transporteiwit humaan serum albumine.
Hoofdstuk 3 beschrijft de koppeling van enantioselectieve fosforescentie detectie aan
een chirale CE scheiding voor de analyse van (±)-kamferchinon (CQ). Zowel de chirale
scheiding als de enantioselectieve detectie is gebaseerd op het verschil in interactie van de CQ
enantiomeren met α-cyclodextrine (α-CD). In aanwezigheid van negatief geladen
carboxymethyl-β-cyclodextrine (CM-β-CD) bij pH 9 wordt de CE scheiding veroorzaakt door
het verschil in associatie van de CQ enantiomeren met α-CD. Daarnaast wordt (+)-CQ beter
tegen uitdoving van de fosforescentie beschermd dan (-)-CQ na complexering met α-CD. Het
resulterende verschil in fosforescentie levensduur wordt gebruikt om de twee CQ
enantiomeren spectroscopisch van elkaar te onderscheiden. In aanwezigheid van alleen α-CD
wordt een levensduurverschil van een factor vier waargenomen. Voor de
levensduurbepalingen is een detectiesysteem gebouwd dat gedurende de scheiding in het
capillair de vervalcurven van de fosforescentie van de CQ enantiomeren meet. Voor excitatie
van CQ is een lichtemitterende diode van 465 nm gebruikt. Het verschil in fosforescentie
levensduur is weliswaar minder in de aanwezigheid van CM-β-CD, maar nog steeds
voldoende voor het enantioselectieve onderscheid. De ijklijnen voor beide enantiomeren zijn
lineair na correctie voor triplet-triplet annihilatie. De methode is gebruikt om de
enantioselectieve onzuiverheid in commerciële standaarden van (+)-CQ en (-)-CQ te bepalen.
De gevoeligheid van de enantioselectieve fosforescentie detectie van CQ wordt
beperkt door de lage extinctiecoëfficiënt van deze verbinding. Hoofdstuk 4 richt zich daarom
op de verbetering van de gevoeligheid door middel van indirecte excitatie gebaseerd op de
energieoverdracht van een donor met een hoge extinctiecoëfficiënt naar de acceptor CQ. De
geselecteerde donor 2,6-naftaleendisulfonaat (2,6-NS) wordt hierbij aan de scheidingsbuffer
toegevoegd. Voor de excitatie van deze donor wordt het detectiesysteem aangepast met een
gepulste vaste stof laser van 266 nm. De triplet-triplet energieoverdracht is gebaseerd op het
zogenaamde Dexter mechanisme, waarbij een botsing tussen de donor en de acceptor vereist
is. Hoewel inclusie van de acceptor in cyclodextrines de toegankelijkheid voor botsingen met
de donor vermindert, blijkt deze Dexter energieoverdracht erg efficiënt te zijn. Vergeleken
met directe excitatie is de detectielimiet twee ordes van grootte beter en de laagste
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concentratie waarbij de karakteristieke levensduren van (+)-CQ en (-)-CQ bepaald kunnen
worden één orde van grootte lager. Het verschil tussen de levensduren van de twee
enantiomeren na indirecte excitatie is kleiner dan met directe excitatie. Dit komt
waarschijnlijk doordat de energieoverdracht van 2,6-NS naar het open 1:1 complex van CQ
met CM-β-CD efficiënter is dan die naar het meer gesloten 2:1 complex met α-CD. De
ijklijnen voor beide enantiomeren zijn lineair na correctie voor de donor levensduur. De
methode is gebruikt om de hoeveelheid CQ te bepalen die uit een uitgehard tandhars lekt.
Ook directe kamertemperatuur fosforescentie detectie van het antidepressivum
bupropion (BUP) heeft een lage gevoeligheid. In tegenstelling tot (±)-CQ wordt de lage
gevoeligheid voor BUP niet veroorzaakt door de extinctiecoëfficiënt van deze verbinding,
maar door zijn lage fosforescentie opbrengst. Ook in deze situatie kan Dexter
energieoverdracht gebruikt worden om de gevoeligheid te verhogen zoals beschreven in
hoofdstuk 5. Hierbij treedt echter het te bepalen BUP als donor op en wordt een acceptor aan
de scheidingsbuffer toegevoegd. Biacetyl heeft eenzelfde chromofore groep als (±)-CQ en
blijkt een geschikte acceptor met een lage absorptie bij 266 nm en een hoge fosforescentie
opbrengst. De optimale gevoeligheid van directe fosforescentie detectie tijdens een chirale CE
scheiding van BUP wordt verkregen bij pH 3 met gesulfateerd-α-CD als chirale selector. Deze
gevoeligheid verbetert een factor 40 indien gebruik gemaakt wordt van de Dexter
energieoverdracht naar biacetyl. Ook al resulteert het gebruik van gesulfateerd-α-CD in een
hoge resolutie voor de chirale scheiding van de twee enantiomeren, in geen van beide
detectiemodi wordt een enantioselectief fosforescentie signaal waargenomen. Uit
tijdsopgeloste uitdovingsexperimenten blijkt dat de fosforescentie emissie (en waarschijnlijk
ook de energieoverdracht) afkomstig is van BUP vrij in oplossing, waarbij beide
enantiomeren dezelfde eigenschappen hebben. De methode is gebruikt voor de analyse van
een farmaceutische formulering van racemisch BUP en urinemonsters waaraan racemisch
BUP is toegevoegd.
Naast het gebruik van Dexter energieoverdracht voor het verbeteren van de
detectiegevoeligheid voor zwak fosforescerende verbindingen is er nog een andere vorm van
indirecte fosforescentie detectie gebaseerd op fosforescentie uitdoving. In deze detectiemodus
wordt een sterk fosforescerende verbinding aan de scheidingsbuffer toegevoegd voor een
hoog fosforescentie achtergrondsignaal. De detectie vindt plaats door de dynamische
uitdoving van dit achtergrondsignaal met als grote voordeel dat ook niet-fosforescerende
verbindingen bepaald kunnen worden mits deze uitdoving veroorzaken. In hoofdstuk 6 is
fosforescentie uitdoving gebruikt als detectiemethode voor het optimaliseren van de chirale
CE scheiding van methotrexaat (MTX) dat veel gebruikt wordt voor de behandeling van
verschillende soorten kanker. Hierbij is 4-broom-1-naftaleensulfonaat (BrNS) geselecteerd
om het fosforescentie achtergrondsignaal te creëren. De chirale scheiding is uitgevoerd bij
pH 7 door middel van 2-hydroxypropyl-β-CD. Onder deze omstandigheden wordt geen
enantioselectiviteit waargenomen in de uitdoving van BrNS door L-MTX of D-MTX. De
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methode is gebruikt om de verontreiniging van D-MTX in een standaard en een
farmaceutische formulering van L-MTX te bepalen en voor de analyse van cel extracten
waaraan L-MTX is toegevoegd teneinde de potentiële toepasbaarheid van de methode te
testen.
Hoofdstuk 7 bestudeert de binding van het antihistaminicum broomfeniramine (BPA)
aan humaan serum albumine (HSA) door middel van de uitdoving van de fluorescentie en
fosforescentie emissie van de enige tryptofaan in dit transport eiwit. Analyse van het
fluorescentie verval bij verschillende emissiegolflengten laat drie tryptofaan levensduren met
verschillende fluorescentie spectra zien. Dit geeft aan dat er zeer waarschijnlijk meerdere
HSA conformeren aanwezig zijn in oplossing. De afname van de fluorescentie intensiteit na
toevoeging van racemisch BPA wordt voornamelijk veroorzaakt door statische uitdoving van
de conformeer met de langste fluorescentie levensduur. De interpretatie van de fluorescentie
uitdoving dient dan ook gebaseerd te worden op de zogenaamde aangepaste Stern-Volmer
vergelijking. Om intense tryptofaan fosforescentie te verkrijgen wordt niet alleen zuurstof
verwijderd, maar ook jodide toegevoegd aan de HSA oplossingen. Tijdsopgeloste
fluorescentiemetingen geven aan dat jodide zowel statische als dynamische fluorescentie
uitdoving veroorzaakt van de HSA conformeer met de langste fluorescentie levensduur.
Voornamelijk deze conformeer zal dus bijdragen aan het fosforescentie signaal.
Tijdsopgeloste fosforescentie metingen geven twee levensduren, waarbij de langste
levensduur de grootste amplitude heeft en het meest bijdraagt aan het totale fosforescentie
signaal. De fosforescentie uitdoving van HSA door toevoeging van racemisch BPA blijkt bij
pH 7 voornamelijk gedomineerd te worden door een levensduurafname en is dus dynamisch
van aard. Bij pH 9 is de reductie in fosforescentie voornamelijk statisch van aard en
levensduurafname speelt slechts een marginale rol. Dit verschil kan mogelijk toegeschreven
worden aan het feit dat bij pH 7 de alkylamino staart van BPA volledig geprotoneerd is. Bij
pH 9 is het BPA molecuul meer in zijn neutrale vorm waardoor het beter bindt aan HSA.
De HSA-binding van de afzonderlijke enantiomeren van de ontstekingsremmer
naproxen (NPX) is onderzocht door middel van fluorescentie en fosforescentie spectroscopie
zoals beschreven in hoofdstuk 8. De fluorescentie excitatie en emissie spectra van (S)-NPX
en (R)-NPX verschillen van vorm in de aanwezigheid van HSA. Dit geeft aan dat de twee
NPX enantiomeren gebonden aan het eiwit een verschillende omgeving ervaren. Selectieve
excitatie van NPX in de aanwezigheid van HSA en jodide laat zien dat eiwitbinding een
toename in de NPX fluorescentie intensiteit veroorzaakt, terwijl de NPX fosforescentie
intensiteit juist wat afneemt. Naast de invloed van de binding op de NPX luminescentie,
veroorzaakt de toevoeging van NPX een afname in de fosforescentie van HSA. Experimenten
met het aminozuur L-tryptofaan vrij in oplossing geven aan dat het uitdovingsmechanisme
gebaseerd is op Dexter energieoverdracht. Voor de dynamische HSA fosforescentie uitdoving
worden niet-lineaire Stern-Volmer plots gevonden. Dit wordt toegeschreven aan het feit dat
Dexter energieoverdracht alleen kan plaatsvinden als de donor en acceptor zich op zeer korte
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afstand van elkaar bevinden. Bij lage concentraties is NPX geheel gebonden aan HSA, maar
niet dicht genoeg bij de tryptofaan van dit eiwit waardoor er geen uitdoving plaatsvindt. Bij
concentraties boven de stoichiometrische verhouding 1:1 komt NPX vrij in oplossing en kan
het tryptofaan dicht genoeg naderen om dynamische uitdoving te veroorzaken. De
bindingsconstanten berekend uit de HSA fosforescentie Stern-Volmer plots zijn gelijkwaardig
aan die uit de NPX fluorescentie plots en niet significant verschillend voor beide
enantiomeren van NPX.
In hoofdstuk 9 wordt de HSA-binding van de ontstekingsremmer flurbiprofen (FBP)
en zijn methylester (FBPMe) bestudeerd door middel van fluorescentie en fosforescentie
metingen. Om een sterk fosforescentie signaal te verkrijgen, wordt ook hier gebruik gemaakt
van het zware atoom effect van jodide. Toenemende concentraties jodide laten een afname
van de HSA fluorescentie intensiteit zien en een toename van de HSA fosforescentie
intensiteit door een grotere overgangswaarschijnlijkheid van de aangeslagen singulet naar de
triplet toestand. De maximale fosforescentie intensiteit wordt gevonden bij een KI
concentratie van 0.2 M. De FBP en FBPMe enantiomeren hebben geen invloed op de HSA
fluorescentie door een gebrek aan spectrale overlap tussen de fluorescentie van de donor
(HSA) en de absorptie van de acceptor (FBP of FBPMe). De fosforescentie van HSA overlapt
echter wel met de singulet-triplet absorptie van deze liganden en daarom kan fosforescentie
uitdoving door Dexter energieoverdracht gebruikt worden om de stereoselectiviteit van de
binding te bestuderen. De niet-lineaire Stern-Volmer plots gebaseerd op de langste
fosforescentie levensduur geven aan dat (R)-FBP een sterkere dynamische uitdoving van de
HSA fosforescentie veroorzaakt dan (S)-FBP. Voor de methylesters wordt het
tegenovergestelde waargenomen: (S)-FBPMe veroorzaakt een sterkere dynamische uitdoving
dan (R)-FBPMe. Het vergelijken van de fosforescentie uitdoving door deze methylesters bij
HSA concentraties van 5 en 10 µM geeft duidelijk aan dat de uitdoving samenhangt met de
HSA concentratie. De bimoleculaire snelheidsconstanten voor de fosforescentie uitdoving
verschillen tussen de S-enantiomeren en R-enantiomeren, maar worden niet beïnvloed door de
methylering.
Tot slot worden in hoofdstuk 10 een aantal conclusies samengevat en perspectieven
geschetst. De resultaten in dit proefschrift laten zien dat enantioselectieve fosforescentie meer
aandacht verdient met name voor het bestuderen van stereoselectieve dynamische processen
op de micro- en milliseconde tijdsschaal.
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