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Het thema van dit proefschrift is het ontwikkelen van nieuwe methodes voor de 

selectieve synthese van geneesmiddelmetabolieten met hoge opbrengst. Hoewel de 

meeste geneesmiddelmetabolieten die door cytochroom P450 worden gemaakt ook 

electrochemisch gesynthetiseerd kunnen worden, wordt in een electrochemische 

batch-cel in de meeste gevallen een mengsel van verschillende metabolieten 

verkregen, en is de opbrengst vaak erg laag. In dit proefschrift hebben we 

verschillende methodes ontwikkeld om dit probleem te omzeilen. Een electrode 

gemodificeerd met hemine is gebruikt en gekarakteriseerd in een in situ systeem in 

hoofdstuk 3, nanoporeus goud (NPG) is ontwikkeld als katalysator voor N-

dealkylatie in hoofdstuk 5, en een continue-doorstroomreactor is ontwikkeld in 

hoofdstuk 6. 

In hoofdstuk 2 hebben we verschillende strategieën besproken die zijn 

beschreven voor het nabootsen van het oxidatieve metabolisme van geneesmiddelen 

zoals dat wordt uitgevoerd door leden van de familie van humane cytochroom P450 

(CYP450) enzymen. Een volledige reeks van metabolieten kan worden gemaakt met 

een electrodeoppervlak gemodificeerd met enzymen van de CYP450 familie, 

geïmmobiliseerd op een zelfvormende monolaag. Op de electrode is het gebruik van 

NADPH en CYP reductase overbodig, maar immobilisatie van actieve CYP450s is 

niet eenvoudig en de activiteit van het enzym in stand houden is een nog grotere 

uitdaging. Strategieën voor het vervaardigen van verschillende electrodes 

gemodificeerd met CYP450 worden besproken, waaronder goud electrodes, 

electrodes op koolstofbasis en indium-tinoxide electrodes. Bovendien worden 

synthetische metalloporfyrines voor het vervaardigen van gemodificeerde electrodes 

besproken. 

In hoofdstuk 3 wordt een electrode gemodificeerd met hemine vervaardigd en 

gekarakteriseerd met een geïntegreerd ‘surface enhanced Raman scattering 

spectroelectrochemistry’ (SERS SEC) analysesystem, dat gelijktijdige SERS en 

electrochemische studies mogelijk maakt van gemodificeerde electrodes, 

gebruikmakend van een zeer lage laserkracht. Er is gebruik gemaakt van een gouden 

werkelectrode met nanostructuren, die zeer gevoelige in situ SERS spectroscopie 

mogelijk maakt door het grote SERS versterkingseffect, zodat er geen golflengte-

matching meer nodig is van de laserexcitatiebron en de electronische absorptie van 
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het targetmolecuul. De in situ SERS metingen toonden verschuivingen aan van de 

oxidatieband ν4 van ijzer op de electrode met goud-nanostructuren met nauwkeurige 

controle van de potentiaal. Dit resultaat is een sterke aanwijzing dat de hemine-laag 

inderdaad electrochemisch actief is op het goudoppervlak, en dat de afwezigheid van 

productvorming mogelijk het gevolg is van een lage oppervlaktebezettingsgraad. 

In hoofdstuk 4 worden verschillende methodes voor de vervaardiging van 

nanoporeus goud (NPG) besproken, zoals electrodepositie en het chemisch selectief 

oplossen van een legering. Speciale aandacht is besteed aan de katalytische 

eigenschappen van nanoporeus goud, zoals de katalytische oxidatie van CO en 

ethanol, en electrochemisch ondersteunde katalyse. Het mechanisme van NPG 

katalyse is ook in dit hoofdstuk besproken. Het feit dat de grootte van de nanoporiën 

varieert als de hoeveelheid Ag verandert is een complicatie voor mechanistische 

studies. Hoewel de meeste toepassingen NPG vervaardigd door chemisch selectief 

oplossen van een legering gebruiken is electrodepositie een veelbelovende methode 

voor mechanistische studies omdat de nanoporeuze structuur gemaakt kan worden 

zonder Ag of met goed gecontroleerde hoeveelheden Ag of andere metalen op het 

oppervlak. 

In hoofdstuk 5 rapporteren we een nieuwe katalytische reactie van NPG: de N-

dealkylatie van geneesmiddelen. Een nanoporeus goudoppervlak met een 

nanoporiegrootte van ongeveer 38 nm en een ruwheidsfactor van 174 is gemaakt 

door middel van chemisch etsen. Een hoge temperatuur van 60 °C en aeratie 

vormden de condities die de hoogste opbrengst van N-dealkylatieproduct gaven. 

Lidocaine en metoprolol zijn gebruikt voor het bestuderen van de katalyse op NPG, 

en beide gaven het N-dealkylatieproduct met hoge opbrengst en selectiviteit. Het 

katalysemechanisme hangt waarschijnlijk samen met de unieke nanoporeuze 

structuur, in het bijzonder de onvolkomenheden in het oppervlak. We kunnen echter 

het effect van eventueel aanwezig residueel Ag niet uitsluiten. 

In hoofdstuk 6 is een continue-doorstroomreactor ontworpen, voortbouwend op 

het in-batch NPG katalysewerk, en is gebruikt voor de katalytische N-dealkylatie 

van lidocaine, metoprolol en atropine. De resultaten tonen een zeer selectieve 

conversie van lidocaine en metoprolol aan. Opmerkelijk was verder de verbetering 

van de selectiviteit van de N-dealkylatiereactie van atropine van 25% in het batch-

systeem naar 88% in de continue-doorstroomreactor. 
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Het lijdt geen twijfel dat gemodificeerde electrode de bestaande in vivo en in vitro 

methodes niet zullen vervangen, aangezien gemodificeerde electrodes niet de 

complexiteit van alle in vivo reacties van CYP450 kan nabootsen. Echter, met de 

gemodificeerde electrodes als bron van electronen zijn NADPH en CYP reductase, 

zoals aanwezig in complexe biologische matrices, overbodig. Het is belangrijk om 

op te merken dat alle studies tot op heden op de schaal van het laboratorium zijn 

gedaan, en de hoeveelheid geproduceerde metabolieten is dus erg beperkt. In de 

toekomst zou meer aandacht moeten worden besteed aan het ontwerp van robuuste 

gemodificeerde electrodes, die voor langere tijd kunnen worden hergebruikt en op 

deze manier geneesmiddelmetabolieten selectief en in grote hoeveelheden kan 

produceren. 

Voor het in situ SERS SEC-werk zou in de toekomst gefocust moeten worden op 

het vervaardigen van verschillende gemodificeerde electrodes, bijvoorbeeld met 

CYP450s, voor in situ SEC en studies van geneesmiddelmetabolieten. Aan de andere 

kant is het duidelijk dat het kleine oppervlak van een goudelectrode in een reguliere 

electrochemische cel onvoldoende is voor de synthese van milligram-hoeveelheden 

van geneesmiddelmetabolieten door middel van directe electrochemie, en nog 

minder op een oppervlak gemodificeerd met hemine. Goud met een groot oppervlak, 

zoals goud-nanodeeltjes of nanoporeus goud, geeft de mogelijkheid voor betere 

opbrengsten. Voor NPG is beschreven dat het toevoegen van kleine hoeveelheden Pt 

of metaaloxides (TiO2, Al2O3) een verbeterde katalytische activiteit oplevert wat 

betreft conversie-opbrengst en/of selectiviteit. Dit levert nieuwe ideeën op voor het 

vervaardigen van efficiënte NPG katalysatoren. Het ophelderen van het katalytische 

mechanisme op het niveau van atomen is van cruciaal belang voor het ontwerp van 

zeer actieve en duurzame NPG katalysatoren. Hoge resolutie metingen van de in situ 

morfologie hebben nieuwe inzichten opgeleverd, met name dat de katalytische 

activiteit is gelokaliseerd op onvolkomenheden op het oppervlak en dat andere 

elementen waaronder Ag een belangrijke rol spelen. Ten tweede kunnen 

verschillende nanoporeuze goudoppervlakken gemaakt worden van verschillende 

legeringen van Au/Ag, of van Au/Cu, of Au/Al legeringen, om zo een systematische 

studie te maken van de wijze waarop residuele elementen de katalyse op NPG 

beïnvloeden. NPG heeft het potentieel om de chemische industrie te helpen om 

tegemoet te komen aan de vraag naar duurzame en energie-efficiënte 

productieprocessen: een uitdaging voor de komende decennia. 



 Nederlandse Samenvatting  

 

 

114 

 

Het continue-doorstroomsysteem is in het bijzonder geschikt voor het uittesten 

van reactieomstandigheden voorafgaand aan opschaling, vanwege zijn voordelen op 

het gebied van snelle respons en gebruiksgemak. Voor het opschalen van productie 

van metabolieten van geneesmiddelen is een efficiënter ontwerp van de 

doorstroomreactor noodzakelijk, bijvoorbeeld door het aanpassen van de dimensies, 

het verbeteren van het temperatuurcontrolesysteem en het toevoegen van een hoge-

druksysteem.




