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Het proefschrift geeft in Hoofdstuk 1 een overzicht van elektrochemische 
technieken en hun voordelen en beperkingen binnen de context van het oxidatieve 
metabolisme van geneesmiddelen. In de volgende hoofdstukken wordt de 
ontwikkeling beschreven van nieuwe elektrochemische technieken, gericht op 
bepaalde in vivo oxidatiereacties die niet uitgevoerd kunnen worden met 
elektrochemische oxidatie bij constante potentiaal. Electrochemisch gevormde 
reactieve zuurstof deeltjes (reactive oxygen species, ROS) in Hoofdstuk 2, 
elektrochemische oxidatie door middel van een potentiaal, gepulst in een 
vierkantsgolfvorm in Hoofdstukken 3 en 4, en elektrolytische activering van 
waterstof peroxide op een platina electrode in Hoofdstuk 5 behoren tot de 
elektrochemische technieken die ik tijdens mijn promotieonderzoek heb ontwikkeld. 

 Hoofdstuk 1 beschrijft de Cytochrome P450 enzymen (CYP), hun ontdekking, 
structuur en hun rol bij het oxidatieve in vivo metabolisme, dat plaats heeft door 
katalytische activering van moleculaire zuurstof en de vorming van ROS, 
voornamelijk oxo-ferryl radicaal kationen. Verder wordt een overzicht gegeven van 
diverse elektrochemische technieken die in de loop der tijd zijn ontwikkeld, met 
inbegrip van directe elektrochemische oxidatie (gecombineerd met 
massaspectrometrie), oxidatie door middel van elektrochemische gevormde ROS, 
en oxidatie met elektrodes die zijn gemodificeerd met metalloporphyrines en 
enzymen. 

 Directe electrochemische oxidatie gecombineerd met massaspectrometrie, 
genoemd in Hoofdstuk 1, is veel gebruikt voor de imitatie van in vivo metabolisme. 
De relatie tussen electrochemische oxidatiemechanismen en het metabolisme in 
vivo is al eerder onderzocht. Directe electrochemische oxidatie kan metabole 
reacties imiteren die worden gestart door overdracht van een electron, zoals N-
dealkylering, en de hydroxylering van aromatische ringen met substituenten. 
Daarentegen zijn metabole oxidaties die beginnen met de overdracht van een 
waterstofatoom (hydrogen atom transfer, HAT) moeilijk na te bootsen. Verder is 
het een groot probleem bij electrochemische imitatie wanneer het product van een 
oxidatiereactie nog gemakkelijker wordt geoxideerd dan het substraat, zodat het 
product niet kan worden geïsoleerd. Tenslotte kunnen tijdens de directe 
electrochemische oxidatie geladen tussenprodukten worden gevormd, die niet 
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aanwezig zijn tijdens de in vivo oxidatie door CYP, en die specifieke reactiewegen 
kunnen bevorderen die ongewenst zijn vanuit het oogpunt van imitatie van CYP. 

 Electrochemisch gevormde ROS kunnen de oxidatiereacties imiteren die 
worden gestart door overdracht van een waterstofatoom (HAT). De 
elektrochemisch ondersteunde Fenton en Gif reacties, die waterstofperoxide 
activeren via homolytische en heterolytische breuk van de O-O binding met 
vorming van hydroxyl radicalen, worden besproken in Hoofdstuk 1. Een groot 
bereik aan oxidatiereacties, met name hydroxyleringen van niet-geactiveerde 
aromatische ringen, wordt bestreken met deze methoden. 

 Metalloporphyrinen die kunnen dienen als surrogaat voor het actieve centrum 
van CYP, kunnen worden vastgezet op de elektrochemische werkelectrode om 
metabolisme te imiteren door middel van reactieve intermediairen die lijken op de 
intermediairen die worden gevormd door CYP. Door keuze van metalloporphyrines 
met verschillende substituenten en centrale metaal-ionen kan de chemische- en 
stereo-selectiviteit van een oxidatiereactie worden bepaald. 

 Hoofdstuk 1 gaat ook in op mijn werk aan de immobilisatie van 
metalloporphyrines via self-assembled monolayers (SAM) van alkaanthiolen, en de 
analyse van deze gemodificeerde oppervlakken met Surface Enhanced 
Resonance Raman Spectroscopy (SERRS). Dit zou nieuwe wegen kunnen openen 
voor de toepassing van gemodificeerde electroden in cellen die rechtstreeks 
gekoppeld zijn met een massaspectrometer. Tenslotte kunnen chemisch-
selectieve en stereoselectieve oxidatiereacties worden nagebootst door gebruik te 
maken van electroden waarop enzymen in het algemeen en CYP in het bijzonder, 
zijn vastgezet. 

 Hoofdstuk 2 beschrijft het gebruik van elektrochemisch gevormde ROS, 
gegenereerd door elektrochemische reductie van moleculaire zuurstof, en 
daaropvolgende radicaalreacties (Haber-Weiss) bij de oxidatie van lidocaine als 
test-substraat. Door toepassing van een electrochemische cel met gescheiden 
compartimenten voor de werkelectrode en de hulpelectrode, konden de producten 
die aan beide electroden worden gevormd, afzonderlijk worden geïsoleerd en 
gedetecteerd. N-oxidatie had plaats aan de werkelectrode. Mijn suggestie is dat 
electrochemische reductie van zuurstof leidt tot waterstofperoxide, dat vervolgens 
reageert met de tertiaire aminogroep van lidocaine. Het peroxide dat als 
tussenproduct ontstaat valt uiteen tot het N-oxide van lidocaine. N-dealkylering 
werd waargenomen in het compartiment van de hulpelectrode. Electrochemische 
oxidatie van lidocaine aan de positieve hulpelectrode geeft een iminium-
tussenproduct, dat verder reageert door hydrolyse en intramoleculaire omlegging. 
Het gebruik van electrochemisch gevormde ROS biedt dus een uitbreiding van de 
mogelijkheden van electrochemie in de selectieve nabootsing van metabolisme. 

 Het N-oxide werd geïdentificeerd door middel van Atmospheric Pressure 
Chemical Ionization, waarbij specifieke thermisch-geïnduceerde fragmentaties 
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plaats hebben. Dit benadrukt hoe belangrijk het is diverse ionisatietechnieken te 
gebruiken bij de massaspectrometrische identificatie van metabolieten. 

 In Hoofdstuk 3 wordt onderzocht  of de modulatie van de celpotentiaal met  
vierkantsgolven de selectiviteit en opbrengst van de oxidatieproducten van 
lidocaine kan verhogen. De studie toont aan dat een pulsvormige potentiaal de 
opbrengst van de 4-hydroxylering met een factor 50 kan verhogen, als wordt 
gewerkt met de juiste cyclustijd van de vierkantsgolf. 4-Hydroxylering wordt 
bevorderd bij een cyclustijd van ongeveer 1 seconde, terwijl N-dealkylering wordt 
begunstigd als de pulstijd korter is. Het mechanisme van oxidatie met gepulste 
potentiaal werd onderzocht met "linear stripping voltammograms", hetgeen 
aanwijzing gaf voor het belang van regeneratie van het oppervlak van de 
werkelectrode, die plaats heeft door de potentiaal te pulsen. Het gebruik van de 
stabiele isotoop 

18
O toonde aan dat het O-atoom in het N-oxide afkomstig is van de 

gebruikte moleculaire zuurstof, maar in het 4-hydroxyleringsprodukt wordt geleverd 
door water. Het precieze mechanisme dat verantwoordelijk is voor de selectiviteit 
tijdens korte en lange pulsen is voorlopig nog onduidelijk. 

 Het gebruik van gepulste potentialen is niet beperkt tot oxidatiereacties met 
hoge opbrengst en selectiviteit. Vierkantsgolfpulsen kunnen ook reacties 
bevorderen die niet optreden bij constante potentiaal. Hoofdstuk 4 laat zien dat O-
dealkylering van phenacetine kan leiden tot acetaminophen, hetgeen onmogelijk is 
bij constante oxidatiepotentiaal. Tussenproducten van de oxidatie konden worden 
gestabiliseerd door ze af te vangen met nucleofielen. Daarna werden ze 
geïdentificeerd met LC-MS(/MS). Stabiele isotopen werden gebruikt voor de studie 
van het mechanisme van hydrolyse en het breken van bindingen wanneer de cel-
potentiaal wordt gepulst. Terwijl een constante cel-potentiaal leidt tot vorming van 
p-chinon als eindprodukt, kon phenacetine worden omgezet in acetaminophen bij 
gebruik van een gepulste potentiaal, die alterneert tussen oxidatie en reductie aan 
de werkelectrode. Aldus tonen de Hoofdstukken 3 en 4 aan dat 
vierkantsgolfpulsen met variatie in cyclustijden een nieuwe weg openen tot hoge 
opbrengst en selectiviteit van de electrochemische oxidatie van xenobiotica, en 
bovendien reacties bevorderen die niet plaats hebben bij constante potentiaal. 

 Het invoegen van zuurstof door oxo-ferryl radicaal kationen is het voornaamste 
mechanisme dat de basis is van oxidatief metabolisme in vivo. In Hoofdstuk 5 
presenteren we een nieuwe benadering  die is gebaseerd op de electrokatalytische  
activering van waterstofperoxide op een platina-electrode. We nemen aan dat  een 
platina-oxo deeltje wordt gevormd dat het invoegen van zuurstof in een organisch 
molecule kan bevorderen. Het veronderstelde platina-oxo deeltje leidt tot vorming 
van 3-hydroxylidocaine, een produkt dat niet kan worden verkregen door directe 
electrochemische oxidatie. We suggereren dat het platina-oxo deeltje essentieel is 
voor het invoeren van zuurstof op de 3- positie. Omdat hydroxylering op de 
benzylische positie niet plaatshad, spelen radicalen die vrij bewegen in de 
oplossing geen rol. De aard van het veronderstelde platina-oxo deeltje op het 
platina oppervlak werd verder bestudeerd door toevoeging van pyridine, dat de 
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competitie tijdens de oxidatie kan aangaan met lidocaine. Pyridine blokkeerde de 
vorming van 3-hydroxylidocaine, en werd zelf geoxideerd. Aldus kan de 
katalytische activering van waterstofperoxide op een platina electrode de 
toepasbaarheid van electrochemie vergroten in het kader van de nabootsing van 
oxidatief metabolisme van geneesmiddelen en andere xenobiotica. 

 Als conclusie kan ik formuleren dat, terwijl directe electrochemische oxidatie 
beperkt is tot metabolisme dat begint met electronenoverdracht, de toepassing van 
electrochemie binnen de imitatie van oxidatief metabolisme een groter bereik heeft 
gekregen door nieuwe methoden toe te voegen aan het gereedschap van de 
synthetische electrochemie. Schema 1 illustreert de electrochemische technieken 
die tijdens mijn promotieonderzoek zijn ontwikkeld, met lidocaine als teststof. 

 

Een blik in de toekomst 

De meestbelovende gebieden voor verder onderzoek aan electrochemie in het 
kader van oxidatief metabolisme zijn: de ontwikkeling van gemodificeerde 
electrodenoppervlakken, de uitbreiding van de toepassing van gepulste 
potentialen, en de nadere studie van de katalytische activering van waterstof 
peroxide. 

 Ons werk aan de modificatie van electrodenoppervlakken zou moeten worden 
voortgezet, omdat het een inherent beter model voor nabootsing van metabolisme 
door CYP biedt dan kale electroden. Een cel met een gemodificeerde electrode die 
wordt gekoppeld aan een massaspectrometer is van groot belang, maar tot nu toe 
zijn ernstige technische problemen ondervonden, die eerst moeten worden 
overwonnen. Ten eerste werd axiale coördinatie gebruikt voor de verankering van 
metalloporphyrines op het oppervlak door middel van een geordende monolaag 
van moleculen (self assembled monolayer, SAM). Dit kan leiden tot oxidatie van de 
tussenliggende monolaag, in plaats van oxidatie van een geneesmiddel. Als een 
mogelijke oplossing kan een vierkantsgolf-gepulste potentiaal worden gerbuikt om 
eerst een reactief deeltje te vormen in een eerste stap, en de eigenlijke oxidatie te 
laten plaatshebben in de tweede stap. Natuurlijk zou een directe reductie van 
moleculaire zuurstof op de electrode, gevolgd door een chemische activering door 
naburige metalloporphyrines een eenvoudiger methode zijn. Selectiviteit zou 
kunnen worden verkregen door gebruik te maken van verschillende 
metalloporphyrines, met diverse metaalcentra en substituenten, gebaseerd op 
voorlopige resultaten uit de screening van diverse substraten. 

 In dit proefschrift is de oxidatie met gepulste potentialen toegevoegd aan de 
gereedschappen van de synthetische electrochemie. Vanzelfsprekend is een 
nadere verbetering mogelijk, in het bijzonder door het gebruik van andere 
golfvormen van de pulsen. In het geval van de electrokatalytische activering van 
waterstofperoxide kan eerst waterstofperoxide worden gevormd door reductie van 
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zuurstof bij de ene potentiaal van de puls, waarna het zojuist gegenereerde 
waterstofperoxide wordt geactiveerd bij de tweede, oxiderende potentiaal. 

 Tijdens onze studie hebben we ons geconcentreerd op lidocaine als teststof, 
om een aantal opties te kunnen vergelijken, en om de metabolieten gemakkelijker 
te kunnen identificeren. Een belangrijke eis is de zorgvuldige identificatie van 
isomere oxidatieproducten. Een combinatie van gedetailleerde MS analyses, met 
gebruik van verschillende ionisatie methoden, fragmentatie, en stabiele isotopen 
en ook NMR, is nodig voor een eenduidige vaststelling van de structuur in het 
algemene geval dat referentiestoffen niet beschikbaar zijn. Verkeerde toekenning 
van de plaats van een hydroxy-groep in een metaboliet leidt tot fouten in de 
interpretatie van het mechanisme van de oxidatiereactie. 

 De methoden die hierboven zij toegepast op lidocaine en phenacetine moeten 
worden getest op andere substraten. Een reeks geneesmiddelen met diverse 
functionele groepen, waarvan het in vivo metabolisme door CYP bekend is, zou 
moeten worden onderzocht, om de reikwijdte en specificiteit van de nieuwe 
methoden vast te kunnen stellen. Bovendien moet duidelijk worden of een nadere 
fijnafstemming van de reactiecondities nodig is voor elk nieuw substraat, of dat 
algemene richtlijnen kunnen worden geformuleerd. 

 Geminiaturiseerde systemen met microreactoren in parallelle kanalen kunnen 
een aantrekkelijke mogelijkheid worden voor de gelijktijdige uitvoering van diverse 
electrochemische reacties, met diverse pulstechnieken en metalloporphyrines, om 
twee voorbeelden te noemen. 

 Tenslotte is naast de schaalverkleining ook de schaalvergroting een 
belangrijke vraag uit de praktijk, die in de toekomst moet worden beantwoord. Er is 
grote behoefte aan een voldoende hoeveelheid van een metaboliet die toxisch zou 
kunnen zijn. Electrochemische synthese vanuit het geneesmiddel zelf, in het 
bijzonder wanneer dit in een vroeg stadium van de ontwikkeling nodig is, verdient 
de voorkeur boven een volledig organisch chemische synthese, die in het 
algemeen bewerkelijk is. In dit proefschrift is nog geen aandacht besteed aan een 
optimale opbrengst. Een opbrengst van maximaal 10 % is in sommige gevallen 
waargenomen met onze methoden. Variatie van de afmetingen van de cel en de 
electroden, en het gebruik van doorstroomcellen kan een betere opbrengst en 
zuiverheid van de producten geven. De omzetting in doorstroomcellen kan 100 % 
benaderen, maar selectiviteit voor een bepaald product zal afhangen van 
zorgvuldige regeling van de reactieomstandigheden. Schaalvergroting zonder 
verlies van specificiteit is een grote uitdaging. 
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Schema 1. Diverse technieken voor de electrochemische oxidatie van lidocaine als 
modelstof voor het oxidatieve metabolisme. Directe electrochemische oxidatie van 
de tertiaire aminogroep leidt tot dealkylering via een iminium intermediair (route A), 
Directe electrochemische oxidatie van de aromaatring geeft een Wheland 
intermediair, dat wordt gedeprotoneerd en resulteert in 4-hydroxylering (route B). 
Electrochemische reductie van moleculaire zuurstof tot waterstofperoxide, dat met 
lidocaine reageert tot het N-oxide (route C). Electrochemische activering van 
waterstofperoxide op de Pt electrode geeft een geoxideerd platina deeltje dat met 
de aromaatring reageert tot een areen-zuurstof verbinding die tautomeriseert tot 3-
hydroxylidocaine (route D). 

 

 

 




