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Nederlandse samenvatting 
n dit project is lidocaine gebruikt als farmaceutische teststof voor het onderzoek naar reacties van 

het Fase I metabolisme, gebruik makend van nieuw ontwikkelde electrochemische methodes. 

Hoewel lidocaine een aantal belangrijke reacties kan ondergaan die door CYP450 worden 

gekatalyseerd, heeft het een relatief eenvoudige structuur. Om de toepasbaarheid van de 

electrochemische methodes te vergroten is het daarom belangrijk om een breder panel van meer 

complexe farmaceutica te testen. We hebben twee stoffen tot onze beschikking, te weten darunavir en 

felopdipine (ter beschikking gesteld door respectievelijk Janssen Pharmaceuticals and AstraZeneca) 

(Figuur 1), die interessant zijn vanwege de beschikbaarheid van hun in vivo gevormde metabolieten als 

standaard referentiemateriaal. Voor de meeste andere complexe farmaceutische stoffen zijn geen 

metabolieten beschikbaar, en deze kunnen alleen door gerichte synthese worden verkregen. De 

beschikbaarheid van standaarden maakt de karakterisering van metabolieten door middel van LC-MS 

analyse veel eenvoudiger, vooral voor isomere metabolieten, zoals bijvoorbeeld de diverse 

hydroxylatieproducten van lidocaine. Op basis van de resultaten beschreven in Hoofdstuk 3 

verwachten we dat de EC reactieparameters van deze stoffen op een efficiënte wijze kunnen worden 

geoptimaliseerd met de DOE aanpak. We hebben al voorbereidende experimenten met darunavir 

uitgevoerd en hebben slechts één aromatisch hydroxylatieproduct en het sulfonamide 

hydrolyseproduct (een voorspeld metaboliet, dat echter nog niet eerder in vivo is aangetoond) 

gedetecteerd met geoptimaliseerde EC condities. De andere in vivo metabolieten van darunavir konden 

niet worden gedetecteerd binnen de grenzen van de DOE studie. Eerder ontwikkelde EC methodes, 

waaronder de pulsmethode, EC-Fenton en Pt-electrocatalyse met H2O2 zijn nog niet toegepast op deze 

stoffen. Hoewel met deze methodes mogelijk andere metabolieten van darunavir op selectieve wijze 

gemaakt zouden kunnen worden, is het screenen van alle methodes met een groot bereik van de 

parameters tijdrovend, zelfs met de DOE aanpak. 
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Figuur 1. Structuur van darunavir en felodipine. 

We hebben ons ook toegelegd op het ontwikkelen van methodes voor de verbetering van 

electrochemische synthese van de oxidatieve metabolieten van lidocaine, in een poging deze te 

produceren op milligram schaal. Algemeen gesteld is het opschalen van chemische processen altijd een 

uitdaging, en voor EC synthese is dit probleem nog moeilijker op te lossen. Onze eerste aanpak was 

het gebruik van de parameters die eerder waren gevonden door optimalisatie met DOE van de N-

dealkylatie van lidocaine in een kleine batchcel (Hoofdstuk 3), en het simpelweg vertalen van deze 

parameters naar een grotere batchcel voor synthese. In plaats van een kleine koolstof schijfelectrode 

is een netvormige koolstofelectrode met een groot oppervlak gebruikt als werkelectrode. Er werd 

echter geen hogere absolute opbrengst bereikt, wat we toeschrijven aan technische problemen als een 

hoge spanningsval en een lage efficiëntie van massatransport, die beide samenhangen met het ontwerp 

van de electrochemische batchcel. 

In de afgelopen jaren is de belangstelling voor flowchemie toegenomen, omdat deze methode 

directe en snelle schaalbaarheid van protocollen voor relatief kleine reactorcellen mogelijk maakt. 

Vergeleken met batchreactorcellen hebben continue-flowcellen een aantal voordelen. In een flowcel 

kan bijvoorbeeld een stof worden geconverteerd in een enkele passage door de cel, zonder vorming 

van bijproducten door overoxidatie of secundaire reacties. Bovendien geeft deze technologie de 

mogelijkheid om instabiele of zeer reactieve stoffen on-line te meten. Microfluïdische systemen bieden 

tevens de mogelijkheid om meerdere parallelle kanalen te gebruiken. Het ontwerp van cellen en het 

gebruik van diverse electrodematerialen kan op efficiënte wijze worden geoptimaliseerd in een 

microfluïdische electrochemische cel en hierdoor kan de snelheid van electrochemische reacties 

eenvoudig worden beheerst. Voortbouwend op deze voordelen van flowchemie zou een doorstroom-

electrochemische cel gecombineerd kunnen worden met microfluïdische technologie voor de 

productie van oxidatieve metabolieten van farmaceutica in preparatieve hoeveelheden. Continue-flow 

electrochemische synthesecellen zijn commercieel verkrijgbaar (b.v. Asia Flow Chemistry System 
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(Syrris), Ammonite family of Electrolysis Cell (Cambridge Reactor Design)) maar kunnen ook op eigen 

specificatie in het laboratorium vervaardigd worden. Bijvoorbeeld kan de commercieel verkrijgbare 

Antec μ-PrepCell, afgebeeld in Figuur 2, voor dit doel worden gemodificeerd. In deze cel worden een 

spacer en een Viton O-ring gebruikt om het volume van de cel aan te passen en de spacer kan worden 

aangepast door het aanbrengen van microkanaaltjes, vervaardigd door lasersnijden. Het oppervlak van 

de electrodematerialen in deze cellen kan verder worden vergroot door het materiaal poreus te maken. 

Productie van nieuwe nanoporeuze electrodematerialen (b.v. goud, platina, of glasvormig koolstof) 

levert electrodes op met grote oppervlaktes die kunnen worden gebruikt voor opschaling van synthese. 

Het combineren van deze nanoporeuze electrodematerialen in continue-flow electrochemische cellen 

met lange kanalen maakt de productie van metabolieten met hoge conversiesnelheden en korte 

reactietijden mogelijk. 

 

Figuur 2. Voorgestelde modificatie van de Antec �-PrepCell. De spacer kan worden voorzien van 
meanderende kanalen om het effectieve oppervlak te vergroten.  

 

In dit proefschrift is tevens enzymatische synthese van geneesmiddelmetabolieten bestudeerd 

als een alternatief voor (electro)chemische synthese. In samenwerking met de Biotechnologie vakgroep 

van de Rijksuniversiteit Groningen (Prof. Marco Fraaije) is hiervoor gekeken naar de conversie van 

sulfide- en stikstof-bevattende stoffen door FMO enzymen. Onze resultaten lieten zien dat elk getest 

FMO-enzym in staat is tot zeer goede enantioselectieve conversie van sulfide-bevattende stoffen. Voor 

de preparatieve, stereospecifieke productie van deze metabolieten kunnen de FMO-enzymen covalent 

Viton O-ring

Proposed spacer
with channels
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worden geïmmobiliseerd op electrodematerialen zoals goud, door het binden van de flavine cofactor 

aan het electrodeoppervlak (Figuur 3). In dit systeem is eerst een schone goudelectrode 

gefunctionaliseerd met een cysteamine linker, waarna in een tweede stap het terminale amine van deze 

linker covalent aan de FAD cofactor gebonden kan worden en tenslotte het apo-flavoenzym kan 

worden gereconstitueerd. Modificatie van het goudoppervlak met de FAD cofactor werd 

gecontroleerd met cyclische voltammetrie (CV). De goudelectrode met geïmmobiliseerd FMO zou 

efficiënt electronen moeten kunnen overdragen tussen enzym, electrode en substraat voor het 

katalyseren van de oxidatie van geneesmiddelen met enn zachte nucleofiele groep. 

 

Figuur 3. Representatie van de covalente immobilisatie van een Flavine monooxygenase enzym op 
het oppervlak van een goudelectrode via de FAD cofactor.  

 

De synthese van specifieke metabolieten in grote hoeveelheden is, ter conclusie, van cruciaal belang 

voor hun verder karakterisering zoals toxiciteitsstudies en structurele analyse door middel van NMR. 

Er is nog steeds ruimte voor verbetering in het ontwerp van electrochemische cellen voor het 

opschalen van metabolietsynthese. Bovendien moet de gereedschapskist worden uitgebreid door het 

ontwikkelen van efficiënte electrochemische synthesemethodes om een grotere verscheidenheid aan 

reacties die in biologische systemen plaatsvinden (b.v. reacties gekatalyseerd door CYP450) te kunnen 

nabootsen. De focus van EC-MS onderzoek zou daarom moeten liggen op een beter begrip van door 

EC gedreven reacties, met name op het electrodeoppervlak. 

 

 

 


