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Samenvatting 

De doelstelling van dit onderzoek was het ontwikkelen van nieuwe technieken gekoppeld 
aan electrospray massaspectrometrie, om geneesmiddel-metabolieten in vitro te genereren 
en te karakteriseren. Twee electrochemische technieken zijn ontwikkeld die geschikt zijn 
voor oxidatie van geneesmiddelen en xenobiotica on-line met electrospray 
massaspectrometrie. 

In het inleidende hoofdstuk is een overzicht gegeven van de belangrijkste 
begrippen van dit onderzoek. Een historisch overzicht van de ontwikkelingen van 
electrochemie on-line met massaspectrometrie wordt gevolgd door een beschrijving van 
cytochroom P450, het belangrijkste enzymsysteem voor oxidatief metabolisme. Tevens 
wordt Reactive Oxygen Species (ROS) met fokus op het hydroxyl-radikaal beschreven. De 
ROS sectie wordt gevolgt door een korte inleiding over antioxidanten en het hoofdstuk 
wordt afgerond met een definitie van het overgrijpende doel van dit proefschrift. 

In het tweede hoofdstuk wordt het onderzocht in hoeverre het mogelijk is om 
cytochroom P450 gekatalyseerde oxidaties na te bootsen met een electrochemische cel 
gekoppeld on-line met electrospray massaspectrometrie (EC/MS). Vergelijkingen zijn 
gemaakt op grond van  het mechanisme van het merendeel van de reacties om een 
verklaring te geven, waarom sommige reacties wel en sommige reacties niet worden 
nagebootst door de electrochemische reacties. Het EC/MS systeem bootst cytochroom 
P450 gekatalyseerde reacties na, welke geïnitiëerd worden door en 1-elektron oxidatie, 
zoals bij voorbeld N–dealkylatie, S–oxidatie, P–oxidatie, alcohol oxidatie en 
dehydrogenatie.  De P450 gekatalyseerde oxidaties die via abstractie van een waterstof 
molecuul geïnitiëerd zijn, zoals bij voorbeld O–dealkylatie en hydroxylatie van 
aromatische systemen zonder elektron donerende groepen, worden meestal niet geoxideerd 
bij de potentialen die mogelijk zijn in water en werden dus niet nagebootst door het 
EC/MS systeem. 

In hoofdstuk 3 wordt een electrochemisch flow-through systeem geïntroduceerd 
(het EC-Fenton systeem) dat geschikt is om hydroxyl-radikalen te genereren welke met 
xenobiotica kunnen reageren. De oxidatieprodukten van deze reactie kunnen vervolgens 
on-line met LC/MS/MS gedetecteerd worden. Het systeem is gebaseerd op de Fenton 
reactie en is vooral gericht op het genereren van hydroxyl-radikalen, maar door kleine 
veranderingen in het systeem kunnen tevens een grote hoeveelheid andere radikalen 
gegenereerd worden. Omdat ijzer als Fe3+ aan het monster toegevoegd is, blijft het mengsel 
inaktief totdat het in de elektrochemische cel komt. Dit maakt het systeem bij uitstek 
geschikt voor on-line analyse van de produkten omdat het hele mengsel, inclusief het 
substraat, in een autosampler gezet kan worden. Het systeem is geschikt voor onderzoek 
aan nieuwe radicaal-vangers en antioxidanten. Omdat het hydroxyl-radicaal reageert met 
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π-systemen is het ook geschikt voor on-line productie en detectie van metabolieten die 
geoxideerd zijn aan dubbel-bindingen en aromatische systemen. 

In hoofdstuk 4 wordt de reaktiviteit van het geprenyleerde flavonoid xanthohumol 
(XN) met hydroxyl-radicalen onderzocht in het EC-Fenton systeem. Negen van tien 
metabolieten, die in een experiment met ratten-lever plakken gevormd waren, kon ook met 
het EC-Fenton systeem geproduceerd worden. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het 
EC-Fenton systeem gescikt is om de reaktiviteit van flavanoiden tegen radikalen te 
onderzoeken. In het geval van xanthohumol genereert het EC-Fenton systeem een reeks 
van oxidatie-produkten die aantonen dat de EC-Fenton reactie inderdaad lijkt op oxidatief 
metabolisme in een biologisch systeem. 

 In hoofdstuk 5 zijn de twee systemen, namelijk het EC/MS systeem en het EC-
Fenton systeem, gebruikt voor de dopamine agonist, S(–)-(N-propyl-N-2-
thienylethylamine)-5-hydroxytetralin (N–0923). Het oxidatief metabolisme, dat eerder 
werd waargenomen in experimenten met perfusie van ratte-lever, was gedeeltelijk 
nagebootst door beide metoden. De resultaten geven een indicatie dat het EC/MS systeem 
en het EC-Fenton systeem verschillende produkten geven en dat ze elkaar kunnen 
aanvullen. 

In hoofdstuk 6 worden verschillende problemen behandeld die kunnen ontstaan als 
een electrochemische cel gekoppeld wordt aan electrospray massaspectrometrie. 
Verschillende oplossingen zijn beschreven voor elke situatie. 

In hoofdstuk 7 wordt het metabolisme van de potentiële catecholamine pro-drugs  
PD217015, (–)-GMC6650 en (+)-GMC6650 bestudeerd met LC/MS/MS analyse van 
bloed-plasma en hersen-monsters van mannelijke Wistar ratten na orale administratie. De 
catechol-metaboliet van PD217015, 5,6-dihydroxy-DPAT, werd geïdentificeerd in de 
hersenen. Gebaseerd op interpretatie van de produkt ion spektra, zijn drie verdere 
metabolieten van PD217015 voorgesteld. De N-dealkyleerde metaboliet 6-propylamino-
3,4,5,6,7,8-hexahydro-2H-naphtalene-1-one en de twee gehydroxyleerde metabolieten 2–
hydroxy–PD217015 en 4–hydroxy–PD217015. Het is aannemelijk dat hydroxylatie op 
positie 2 is een intermediair product in de formatie van de actieve metaboliet 5,6-
dihydroxy-DPAT. 

Voor GMC6650, werd in de hersenen van de rat die (-)-GMC6650 had gekregen 
een metaboliet gedetecteerd die waarschijnlijk overeenstemt met de actieve catechol 
metaboliet 1–propyl-1,2,3,4,4a,5,10,10a-octahydro-benzo[g]quinoline-6,7-diol.  

Data van MS/MS geeft vaak nuttige informatie over welk deel van een molecuul 
geoxideerd is, maar om een onbekende metaboliet volledig te karakteriseren is vaak meer 
informatie nodig. Beide hier beschreven electrochemische technieken kunnen 
gemodificeerd worden zodat een grotere hoevelheid produkt gevormd kan worden. Een 
electrochemisch oxidatieprodukt kan als een metaboliet geïdentificeerd worden door 
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vergelijking van de retentie tijd en het produkt ion spektrum met een metaboliet gevormd 
in een biologisch systeem. Het electrochemische systeem kan dan gebruikt worden om 
voldoende hoeveelheid stof te genereren voor het karakteriseren met IR en NMR. 

Het gemak en de snelheid waarmee deze electrochemische systemen toegepast 
kunnen worden voor een groote aantal monsters, maken ze waardevolle hulpmiddelen in 
het ondezoek van metabolisme.  
 




