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De N-demethylering van tropaan en opiaat alkaloïden geeft waardevolle nortropaan- en 

noropiaat- tussenproducten welke gebruikt worden voor de semi-synthese van verscheidene 

medicijnen zoals ipratropiumbromide en naxalon die beiden te vinden zijn op de modellijst 

van essentiële medicijnen, gemaakt door de wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hoewel 

conventionele chemische methodes zoals de ‘Von Braun-reactie’ of reacties gebaseerd op 

chloorformaat in staat zijn om de N-demethylering transformatie uit te voeren, gebruiken deze 

methodes giftige oplosmiddelen, giftige chemicaliën en produceren zij schadelijk afval. 

Ofschoon katalytische systemen met oxiderend ijzer efficiënter zijn voor de N-demethylering 

van tropaan alkaloïden, zijn katalytische systemen met oxiderend palladium verder 

ontwikkeld voor de N-demethylering van opiaat alkaloïden en worden zij op grote schaal 

toegepast bij batch en doorstroom operaties. Hoewel de huidige methodes nortropanen en 

noropiaten geven, zijn continue ontwikkelingen van de huidige methodes en introductie van 

nieuwe synthetische alternatieven nodig om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar 

medicijnen, wat tevens consistent is met de groene chemie principes zoals lagere 

afvalproductie, vermindering van schadelijke chemicaliën en een hogere efficiëntie. Naast het 

toepassen van N-dealkylering op natuurlijke componenten is N-dealkylering ook een bekende 

in vivo metabolische reactie voor medicijnen die secundaire of tertiaire amines bevatten welke 

gekatalyseerd wordt door leden van de cytochroom p450 enzymfamilie. Medicijnmetabolieten 

behoren tot de meest waardevolle chemicaliën die nodig zijn voor de ontwikkeling van veilige 

en tevens effectieve farmaceutische producten aangezien zij kritiek zijn voor preklinische 

ADME (adsorptie, distributie, metabolisme en excretie) studies tijdens de vroege stadia in de 

ontdekking en ontwikkeling van medicijnen. Hoewel verschillende in vivo- (bijvoorbeeld 

dierproeven) of in vitro- (bijvoorbeeld met perfusie behandelde organen of 

levermicrosomen) methodes beschikbaar zijn, zijn deze methodes niet geschikt om voldoende 

grote hoeveelheden van metabolieten te produceren om de chemische structuur en toxicologie 

te bestuderen. Daarom is de synthese van medicijnmetabolieten met hoge opbrengst en 

selectiviteit nog steeds een uitdagende opgave voor chemici in de organische synthese.  

Hoofdstuk een van dit proefschrift geeft een uitgebreid overzicht van strategieën voor N-

dealkylering gebaseerd op transitie-metaal gekatalyseerde, elektrochemische, fotochemische 

en enzymatische reacties.  
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Synthetische elektrochemie heeft een renaissance beleefd in de afgelopen jaren en een 

groeiende groep chemici vanuit zowel academie als industrie passen elektrochemie toe om 

nieuwe chemische transformaties te ontwikkelen wat wordt gedreven door een beter begrip 

van elektrochemische katalyse, de beschikbaarheid van gestandaardiseerde apparatuur en de 

inherente duurzaamheid van elektrochemische transformaties. Hoewel elektrochemie wordt 

toegepast op een megaton schaal in industriële elektrosynthese voor de productie van 

bulkmaterialen zoals aluminium en chloor ofin de analytische chemie voor verscheidene 

sensoren, is de toepassing van elektrochemische transformaties in de synthetische 

elektrochemie minder ontwikkeld. Dit opent een scala aan mogelijkheden voor de 

ontwikkeling van nieuwe elektrochemische reacties voor de productie van complexe 

moleculen. In hoofdstuk twee van dit proefschrift wordt met behulp van huisgemaakte 

elektrochemische reactoren, een elektrochemisch- synthetische aanpak gegeven voor de 

productie van nortropaan alkaloïden vanuit hun natuurlijke beschikbare precursor, namelijk 

tropaan alkaloïden. Deze methode geeft een alternatief voor de reeds bestaande op oxiderend-

ijzer gebasseerde N-demethylerings-reacties door elektronenverwijdering te gebruiken in 

plaats van oxidatoren.  Niet alleen werden nortropanen verkregen in hoge opbrengst in een 

gram-schaal synthese, tevens was de elektrochemische reactie selectief genoeg om het 

eindproduct te isoleren met behulp van vloeistof-vloeistof extractie en daarmee kon 

chromatografische opzuivering worden vermeden.  

Belangrijk aan dit hoofdstuk is de aangetoonde potentie van de toepassing van een 

huisgemaakte elektrochemische reactor voor de synthese van waardevolle farmaceutische 

tussenproducten zonder de noodzaak om commerciële reactoren aan te schaffen. Tenslotte 

gaven verdere mechanistische studies een fundamenteel inzicht in de ontwikkelde 

elektrochemische reactie wat de mogelijkheid biedt om deze methode verder te ontwikkelen. 

In hoofdstuk drie van dit proefschrift wordt de huisgemaakte reactor verder toegepast in de 

elektrochemische N-demethylering van complexere moleculaire structuren; namelijk opiaat 

alkaloïden. Hoewel een directe elektrochemische aanpak niet in staat was om deze reactie op 

opiaten uit te voeren, maakte het gebruik van TEMPO als electron mediator het mogelijk om 

opiaat alkaloïden te N-demethyleren en was het mogelijk om tien verschillende noropiaten op 

zowel milligram- als gram schaal te maken met behulp van ofwel elektrochemische batch 

ofwel elektrochemische doorstroom cellen. Aangezien een potentiostaat vaak wordt gezien als 
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een dure zwarte doos en een drempel voor organisch chemici om synthetische elektrochemie 

uit te voeren, is een goedkope DC-DC omvormer verbonden met een batterij gevoed door een 

zonnepaneel gebruikt om de elektrochemische N-demethylering van opiaten op een multi-

gram schaal uit te voeren. Tenslotte en vergelijkbaar met hoofdstuk twee, zijn verscheidene 

controle experimenten uitgevoerd om meer inzicht in de mechanische paden te krijgen wat 

dient als fundament voor verdere ontwikkeling en optimalisering van deze synthetische 

aanpak. In hoofdstuk vier wordt een technisch rapport gegeven voor het ontwerp, de 

fabricage en de prestatie-evaluatie van een elektrochemisch experimenteel systeem met hoge 

doorstroomsnelheid. Het moeizame parameteronderzoek van de vorige hoofdstukken met 

een één-reactie-per-keer aanpak wordt opgevolgd door een meervoudig-electrochemisch 

reactor platform, dat is bedacht en gemaakt zodat het mogelijk is geworden om 42 

verschillende elektrochemische reacties simultaan uit te voeren met verschillende 

reactiecondities. Deze studie geeft een waardevol arsenaal aan mogelijkheden om bestaande 

elektrochemische reacties te optimaliseren en om nieuwe elektrochemische reacties verder te 

ontdekken.  

Nanoporeus goud (NPG) is een niet-ondersteund driedimensionaal materiaal waarvan wordt 

gezegd dat het dé katalysator van de 21e eeuw is. NPG wordt gemaakt door het selectief 

oplossen van een of meerdere niet-nobele metalen van een initiële goud-metaal legering in een 

corrosief medium zoals als geconcentreerd salpeterzuur. Tijdens het oplossen beginnen de 

resterende goudatomen vrij langs de raakvlakken van de vloeistof en de legering te bewegen. 

Wanneer de samenstelling van de legering in de juiste verhouding is kunnen de goudatomen 

zich herstructureren in een drie dimensionaal continue poreus netwerk. Het gemak van de 

synthese van NPG met een simpele corrosieve behandeling van de meesterlegering in 

combinatie met de hoge activiteit, selectiviteit, herbruikbaarheid en stabiliteit op de lange 

termijn maakt dat er een groeiende aandacht is om dit materiaal als katalysator te gebruiken. 

In Hoofdstuk vijf van dit proefschrift, wordt een nieuwe toepassing voor NPG als katalysator 

gegeven door de oxidatieve N-dealkylering van medicijn-metabolieten te introduceren. Deze 

reactie is in staat om verschillende alkylgroepen te verwijderen, zoals methyl, ethyl en 

isopropyl groepen. De herbruikbaarheid van de gesynthetiseerde NPG’s is van belang en is 

onderzocht en er is aangetoond dat de katalysator herbruikbaar is voor tenminste acht cycli. 

Hoewel verscheidene gedealkyleerde metabolieten succesvol zijn gesynthetiseerd met de 
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ontwikkelde methode zijn vervolgstudies nodig om de mechanistische paden van de reactie 

te begrijpen om daarmee de efficiëntie verder te ontwikkelen en verhogen wat betreft de 

verhoging van de verkrijgbare opbrengst en de ratio tussen de katalysator en de reactant. 
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