
SSUUMMMMAARRYY::  

  

AA  tthheessiiss  eennttiittlleedd  ““FFAABBRRIICCTTIIOONN  OOFF  SSOOFFTT  MMAATTEERRIIAALL  VVIIAA  SSEELLFF  AASSSSEEMMBBLLYY  OOFF  
NNOOVVEELL  AAMMPPHHIIPPHHIILLEE  AANNDD  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  OOFF  NNEEWW  SSEENNSSOORRSS””  iinncclluuddeess  ssiixx  
cchhaapptteerrss..    

CChhaapptteerr  ffiirrsstt  iinncclluuddeess  tthhee  ggeenneerraall  iinnttrroodduuccttiioonn  aabboouutt  ssuupprraammoolleeccuullaarr  sseellff  aasssseemmbbllyy  ooff  

aammpphhiipphhiilleess  tthhrroouugghh  nnoonn  ccoovvaalleenntt  iinntteerraaccttiioonnss  mmaaiinnllyy  hhyyddrrooggeenn  bboonnddiinngg,,  ππ--ππ  iinntteerraaccttiioonnss  

aanndd  VVaannddeerr  WWaaaallss  iinntteerraaccttiioonnss  ttoo  ccoonnssttrruucctt  bbuuiillddiinngg  bblloocckkss  aanndd  ffoorrmm  wweellll  ddeeffiinneedd  

nnaannoommaatteerriiaallss  wwhhiicchh  eemmbbeeddddeedd  iinn  mmoossttllyy  iinn  bbiioollooggiiccaall  ssyysstteemmss..  EEllaabboorraatteedd  aabboouutt  

iinntteerraaccttiioonn  bbeettwweeeenn  nnaattuurraall  aammpphhiipphhiilleess  aanndd  ffoorrmmaattiioonn  ooff  ddiissccrreettee  nnaannooffiibbeerrss  aanndd  eeqquuaattee  

wwiitthh  ssyynntthheettiicc  aammpphhiipphhiilleess..  AAllssoo,,  eellaabboorraatteedd  aabboouutt  mmoolleeccuullaarr  sseennssoorrss  aanndd  tthheeiirr  ddiiffffeerreenntt  

aapppplliiccaattiioonnss..  MMoossttllyy,,  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  aarroommaattiicc  ccoommppoouunnddss  wwhhiicchh  eessccoorrttss  ttoo  ccoonnssttrruuccttss  

bbuuiillddiinngg  bblloocckkss..  MMoorreeoovveerr,,  aa  bbrriieeff  iinnttrroodduuccttiioonn  ttoo  nnaapphhtthhaalleenneeddiiiimmiiddee  ((NNDDIIss))  ddeerriivvaattiivveess  

aanndd  mmoorree  rreelleevvaanntt  ssttrruuccttuurraall  pprrooppeerrttiieess  aaddeeqquuaattee  ffoorr  ssuupprraammoolleeccuullaarr  sseellff--aasssseemmbbllyy  aanndd  

mmoolleeccuullaarr  rreeccooggnniittiioonn  aanndd  aallssoo  aammpphhiipphhiilliicc  eexxaammpplleess  ooff  ccoorree  ssuubbssttiittuutteedd  

nnaapphhtthhaalleenneeddiiiimmiiddeess  aanndd  tthheeiirr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  iinn  mmoolleeccuullaarr  sseennssoorrss  ssuucchh  aass  ccaattiioonn,,  

aanniioonnss  aanndd  ppHH  sseennssoorrss  iinn  lliivvee  cceellllss..  

  IInn  tthhee  cchhaapptteerr  sseeccoonndd  ddeessccrriibbeedd  aabboouutt  ssyynntthheettiicc  mmeetthhooddss  aanndd  bbrriieeff  pprroocceedduurreess  ffoorr  

ssyynntthheessiiss  ooff  nnaapphhtthhaalleenneeddiiiimmiiddeess,,  ccoorree  ssuubbssttiittuutteedd  nnaapphhtthhaalleenneeddiiiimmiiddee  ddeerriivvaattiivveess  eettcc..  

IInncclluuddeedd  ddeessccrriippttiioonn  ooff  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ssppeeccttrraall  vvaalluueess  ooff  eeaacchh  ddeerriivvaattiivvee  wwiitthh  ssppeeccttrraa  

ssuucchh  aass,,  FFTT--IIRR,,  11HH  NNMMRR,,  1133CC  NNMMRR,,  EESSII  MMaassss,,  HHRRMMSS,,  aanndd  CCHHNNSS  rreessppeeccttiivveellyy..  

  CChhaapptteerr  tthhiirrdd  iinncclluuddeess  ttwwoo  sseeccttiioonnss,,  SSeeccttiioonn  AA  aanndd  SSeeccttiioonn  BB;;  IInn  sseeccttiioonn  AA  

ddeessccrriibbeedd  ffoorrmmaattiioonn  ooff  sseellff  aasssseemmbbllyy  mmaatteerriiaallss  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  mmiiccrrooccuuppss  aanndd  vveessiicclleess  ttyyppee  

nnaannoossttrruuccttuurreess  iinn  mmiixxttuurree  ooff  oorrggaanniicc  ssoollvveennttss  mmeetthhyyllccyycclloohheexxaannee  ((MMCCHH))  aanndd  cchhlloorrooffoorrmm  

((CCHHCCll33))  oorrggaanniicc  ssoollvveenntt  wwiitthh  ssppeecciiffiicc  ccoonncceennttrraattiioonn  ssuuppppoorrttss  ttoo  ffoorrmm  aaggggrreeggaattiioonn..  

IInndduucceedd  JJ--ttyyppee  aaggggrreeggaattiioonn  aanndd  eexxhhiibbiittss  iinndduucceedd  eemmiissssiioonn..  TThhee  aaggggrreeggaattiioonn  ooccccuurrss  dduuee  ttoo  

eeffffeecctt  ooff  aammiiddee  lliinnkkaaggee  ttoo  ffoorrmm  hhyyddrrooggeenn  bboonnddiinngg,,  ππ--ππ  ssttaacckkiinngg  aanndd  ppoollaarr  nnaattuurree  ooff  nniittrroo  

ffuunnccttiioonnaall  ggrroouupp..  TThhee  ooppttiiccaall  ssttuuddyy,,  mmoorrpphhoollooggiiccaall,,  FFTT  IIRR,,  aanndd  XXRRDD,,  aaffffiirrmmeedd  tthhee  

ffoorrmmaattiioonn  ooff  nnaannoossttrruuccttuurreess..  



  IInn  sseeccttiioonn  BB  ddeessccrriibbeedd  tthhee  lliiqquuiidd  ccrryyssttaalllliinnee  pprrooppeerrttiieess  ooff  nnaapphhtthhaalleenneeddiiiimmiiddee  

ddeerriivvaattiivveess  aanndd  iilllluussttrraatteedd  tthhee  ddiiffffeerreenntt  lloonngg  aallkkyyll  cchhaaiinnss  aanndd  eeffffeecctt  ooff  aammiiddee  lliinnkkaaggee  

wwhhiicchh  aassssiisstteedd  ffoorr  aaggggrreeggaattiioonn  iinn  ssoolliidd  ffiillmm  aanndd  ssoolluuttiioonn  ssttaattee  aanndd  oobbsseerrvveedd  ddiiffffeerreenntt  

aalliiggnnmmeenntt  ooff  pphhaassee..  TThhee  NNDDII  ddeerriivvaattiivveess  wwiitthh  aammiiddee  lliinnkkaaggee  eexxhhiibbiittss  nneemmaattiicc  lliiqquuiidd  

ccrryyssttaall  pphhaassee  aassssuurreedd  bbyy  lliiqquuiidd  ccrryyssttaalllliinnee  pprrooppeerrttiieess  bbyy  pphhoottoopphhyyssiiccaall  pprrooppeerrttiieess,,  DDSSCC,,  

PPOOMM  iimmaaggeess  aanndd  ccyycclliicc  vvoollttaammmmeetteerr..  

  CChhaapptteerr  ffoouurr  eemmbbeeddddeedd  ffoouurr  sseeccttiioonnss::  SSeeccttiioonn  AA::  iinnttrroodduuccee  nnaapphhtthhaalleenneeddiiiimmiiddee  

bbaasseedd  aammpphhiipphhiilliicc  bbaasseedd  sscchhiiffff  bbaassee  ttoo  rreeccooggnniizzee  mmeettaall  iioonn  sseelleeccttiivveellyy  aanndd  

ccoolloorriimmeettrriiccaallllyy  ffoorr  iirroonn  ((FFee33++))  aanndd  ccooppppeerr  ((CCuu22++))  iioonnss  iinn  DDMMSSOO  ssoollvveenntt  aass  wweellll  aass  

mmiixxttuurree  ooff  ssoollvveenntt..  TThhee  sseelleeccttiivviittyy  aanndd  ccoolloorriimmeettrriicc  sseennssiittiivviittyy  ooff  NNDDII  bbaasseedd  pprroobbee  

eexxhhiibbiittss  llooww  ddeetteeccttiioonn  ooff  lliimmiitt  aass  ffoolllloowweedd  bbyy  WWHHOO..  AAllssoo  ssttuuddiieedd  eeffffeecctt  ooff  ootthheerr  ccoouunntteerr  

iioonnss,,  ttiimmee  ddeeppeennddeenntt  aanndd  iinntteerrffeerreennccee  ooff  ootthheerr  mmeettaall  iioonn  iinn  pprreesseenncceess  ooff  FFee33++  aanndd  CCuu22++  

iioonnss..  TThhee  ddeetteeccttiioonn  ooff  mmeettaall  iioonnss  ffrroomm  tthhee  aaqquueeoouuss  mmeeddiiaa  aaddmmiirreedd  ffaavvoorraabbllee  eennvviirroonnmmeenntt  

nnoott  oonnllyy  lliivviinngg  mmaannkkiinndd  bbuutt  aallssoo  aanniimmaallss..  

IInn  SSeeccttiioonn  BB  iinnttrroodduucceedd  iimmppoorrttaannccee  ooff  ddeetteeccttiioonn  fflluuoorriiddee  iioonn  ffrroomm  tthhee  ddrriinnkkiinngg  

wwaatteerr  aanndd  rreemmeeddiieess  tthhee  ddeennttaall  ddiisseeaasseess..  HHeerreeiinn,,  ssyynntthheessiizzeedd  ddiippyyrrrroollyyll  bbiiss  ssuullffoonnaammiiddee  

bbaasseedd  ooppttiiccaall  aanndd  ccoolloorriimmeettrriicc  sseennssoorr  ttoo  rreeccooggnniizzee  sseelleeccttiivveellyy  fflluuoorriiddee  iioonn  iinn  cchhlloorrooffoorrmm  

aass  oorrggaanniicc  ssoollvveenntt  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  pphhoottoopphhyyssiiccaall  pprrooppeerrttiieess,,  11HH  NNMMRR  ssttuuddiieess  aanndd  

ccoolloorriimmeettrriicc  cchhaannggeess..  

WWhheerreeaass,,  sseeccttiioonn  CC  aanndd  DD  wweellll  ddeessccrriibbeedd  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ccoorree  ssuubbssttiittuutteedd  

nnaapphhtthhaalleenneeddiiiimmiiddee,,  iittss  iinnfflluueennccee  iinn  bbiioollooggiiccaall  ssyysstteemmss  aass  ppHH  sseennssoorrss  rreessppeeccttiivveellyy..  CCoorree  

ssuubbssttiittuutteedd  nnaapphhtthhaalleenneeddiiiimmiiddee  ccoonnttaaiinniinngg  ffrreeee  ddiiaammiinnee  wwhhiicchh  oonn  aacciiddiiffiiccaattiioonn  eennhhaanncceess  

tthhee  eemmiissssiioonn  iinntteennssiittyy  wwhhiicchh  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  lliivvee  cceellllss  ssuucchh  aass  eennddooppllaassmmiicc  rreettiiccuulluumm  ttoo  

ddeetteecctt  tthhee  ppHH..  WWhhiillee  sseeccttiioonn  DD  iinncclluuddeess  tthhee  ccoorree  ssuubbssttiittuutteedd  NNDDII  bbaasseedd  ppHH  fflluuoorreesscceenntt  

sseennssoorr  ffoorr  tthhee  ddeetteeccttiioonn  ooff  aauuttoopphhaaggoossoommeess  cceellllss..  

  CChhaapptteerr  ffiifftthh  iinncclluuddeedd  ccoommpplleettee  ssyynntthheettiicc  pprroocceedduurreess  aanndd  ssppeeccttrraall  ddaattaa  ooff  aallll  

ssyynntthheessiizzeedd  mmoolleeccuulleess    

  UUllttiimmaatteellyy,,  cchhaapptteerr  ssiixxtthh  aass  aann  aannnneexxuurree  iinn  wwhhiicchh  ddeessccrriibbeedd  ccoonnttrroolllleedd  

ssuupprraammoolleeccuullaarr  sseellff  aasssseemmbbllyy  ooff  ccoorree  ssuubbssttiittuutteedd  tteettrraa  aallkkyyllaatteedd  nnaapphhtthhaalleenneeddiiiimmiiddee  vviiaa  



ssoollvvoopphhoobbiicc  ccoonnttrrooll..  WWee  ssyynntthheessiizzeedd  tthhrreeee  nnaapphhtthhaalleenneeddiiiimmiiddee  ddeerriivvaattiivveess  ttoo  eexxpplloorree  iittss  

sseellff  aasssseemmbbllyy  iinn  mmiixxttuurree  ooff  oorrggaanniicc  ssoollvveennttss  ((HHeexxaannee,,  cchhlloorrooffoorrmm  aanndd  mmeetthhaannooll))..  TThhee  

ffoorrmmaattiioonn  ooff  nnaannoossttrruuccttuurreess  lliikkee  rriibbbboonnss,,  ddoonnuutt  sshhaappeedd  mmoorrpphhoollooggyy  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  ooppttiiccaall  

pprrooppeerrttiieess,,  ddeettaaiilleedd  ssoollvveenntt  ddeeppeennddeenntt  mmoorrpphhoollooggiiccaall  ssttuuddyy..    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


