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J . W . M . Evers
secretaris.

INHOUD
PROF. DR. G. N I E N H U I S (Huygens Lab. Leiden)
Het begrip werkelijl<heid in de natuurkunde.

15

PROF. DR. IR. D . N . R E I N H O U D T (Universiteit Twente)
Van moleculaire herkenning naar moleculaire technologie.

23

DR. M . D . FERRARI (Ac. Zhs. Leiden, afd. neurologie)
Migraine: nieuwe inzichten in de behandeling.

35

PROF. DR. IR. G.J. V A N I N G E N S C H E N A U (Hoogleraar mechanica.
Fac. der bewegingswetenschappen V . U . A'dam)
De mechanica en energetica van het schaatsen.

51

PROF. DR. J. V A N DE C R A A T S (Hoogleraar wiskunde K . M . A . Breda)
De Fis van Euler, over de natuurwetenschappelijke achtergronden van
de muziek.

63

IR. P. H O O G E B O O M (Fysisch en Electronisch Lab. T . N . O . Den Haag)
Synthetische apertuur Radar: werking en toepassingen.

71

PROF. DR. P.T. DE ZEEUW (Sterrewacht Leiden)
Structuur van melkwegstelsels.

81

PROF. DR. R.A. SCHILPEROORT (Inst. voor Moleculaire Plantkunde,
afd. Biologie R . U . Leiden)
Gentechnologie en het programmeren van levensprocessen.

91

PROF. DR. R . A . V A N S A N T E N ( T . U . Eindhoven)
Theoretische aspecten van de heterogene katalyse.

107

PROF. DR. J.P. K R U I J T (Zoölogisch Lab. R . U . Groningen)
Het samenspel van "nature" en "nurture" bij de ontwikkeling van gedrag
tijdens het leven van individuen.

113

S P R E K E R V A N S E I Z O E N 1990-1991
PROF. DR. IR. D.C. KONINGSBERGER (Lab. Anorganische Chemie en
Katalyse Univ. Utrecht)
Meettechniek b i j structuuronderzoek van katalytische systemen.

121

HONDERD JAAR G E L E D E N
U I T D E V O O R D R A C H T E N 1891-1892
door
Ir. M . J . Bottema

De bespiegelingen over de bouw van de stof en het vergaren van kennis over die bouw,
strekken zich over een twee-en-een-half duizend jaar uit. Diezelfde lange t i j d bestonden
er twee tegengestelde meningen over de eindige of de oneindige deelbaarheid van de materie. Pas in het begin van de twintigste eeuw beshsten de uitkomsten van proeven ten
gunste van de atomistische structuur van de stof. Een atomistische structuur als realiteit
en niet slechts als een nuttige werkhypothese ten behoeve van de verklaring van natuurkundige verschijnselen.
Als Lorentz in een tweetal voordrachten "Schetsen uit de wereld der moleculen"
geeft, dan blijkt, dat hij in ieder geval niet twijfelt aan de corpusculaire bouw van de
materie. In de eerste van zijn voordrachten gaat hij uitvoerig in op de kinetische gastheorie, welke theorie een van de sterkste verificaties zal blijken te zijn voor de deeltjesstructuur van de stof.
Aan de algemene toepassing van de theorie kleefden nog wel enige beperkingen: " V a n
de gassen overgaande tot de vloeistoffen, betoogde spreker, dat men hier van de beweging der deeltjes en van de krachten, die er op werken, minder goed op de hoogte is,
en dat hier in elk geval geen sprake is van dezelfde wetten waaraan de gassen onderhevig
zijn".
In een vorig opstel is al eens op het iteratieve proces in de kennisvergaring omtrent de
bouw van de natuur gewezen; een proces, waarbij geleidelijk een steeds verfijnder model
van een bepaald verschijnsel uit de natuur ontstaat.
Als illustratie van een fase uit dat ontwikkelingsproces haalt Lorentz een in 1662 door
Christiaan Huygens genomen proef aan. Huygens vulde een aan een zijde gesloten buis
met water. Deze buis plaatste hij omgekeerd in een bak met water, die 24 uur in het
luchtledig had gestaan. Het geheel zette hij onder de luchtklok en pompte de ruimte
luchtledig. In de l i j n van de verwachtingen lag, dat het water in de buis tot op het niveau
van dat in de bak zou dalen. Maar tegen deze verwachting in bleef het water in de buis
hangen.
"Er kwamen spoedig verklaringen van de waarneming van Huygens, onder anderen een
van den 65-jarigen Chapelain, bekend als de dichter van een heldendicht ter eere van de
Maagd van Orleans, in 24 zangen. Boileau zegt van dezen Chapelain, dat h i j een 'mechant poète' was, en hoewel spreker hem als natuurkundige ook niet hoog kon stellen,
komt hem in ieder geval de lof toe een der meest verlichte mannen van zijn t i j d te zijn
geweest, die geen gelegenheid liet voorbijgaan om Huygens tot voortzetting van zijne onderzoekingen aan te sporen".
De verklaring van Chapelain baseerde zich op de leer van Demokritos, die onder meer
stelde, dat de atomen van het water de vorm van staafjes hadden (die van het vuur waren
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bolvormig, die van de lucht waren driehoekig en die van de aarde waren toegerust met
een soort tentakels).
Door het luchtledig pompen waren nu, aldus Chapelain, alle andere storende stoffen
uit het water verdwenen. De stof bestond nu dus alleen uit staafjes"... en daar de wand
van de buis ruw is, kunnen zij steunen tegen dien wand en tegen elkaar. Het ene molecuul draagt dus het ander en zo kan het water in de buis blijven hangen.
Deze verklaring van Chapelain is gebleken onhoudbaar te zijn. De ervaring werd opgedaan, dat het niet zo gemakkelijk gaat om al fantaserende een natuurverschijnsel te verklaren. Maar toch is de tegenwoordige manier niet zo geheel verschiUend. Ook nu nog
trachten de physici in hunne voorstelhng een wereld op te bouwen, die zoveel mogelijk
overeenkomst met de wereld, die w i j om ons heen zien".
De verklaring van het in de buis blijven hangen is tenslotte hierin te vinden, dat de moleculen krachten op elkaar uitoefenen, die het mogelijk maken, "dat vloeibaar water kan
bestaan onder een kleiner druk, b.v. van 1 atmospheer en zelfs onder een negatieven
druk, gelijk bij de proef van Huygens".
Over het praktisch nut van de bespiegehngen zegt Lorentz tot slot: "dat deze onderzoekingen voortvloeien uit eene behoefte van den menschelijken geest, waaraan evenzeer
voldaan behoort te worden als aan die, welke door den dichter, den musicus of den schilder bevredigd worden".
In die r i j past ook de activiteit van de Maatschappij voor Natuurkunde, die met zijn
voorlichtende en informatieve bezigheid de belangstelhng van zijn leden bevredigt. Z i j
doet dat op een breed terrein, wat heel in het bijzonder tot uiting komt in de verscheidenheid van de geboden onderwerpen.
Die verscheidenheid moge onder meer blijken uit de andere lezingen in het seizoen
1891-1892. Deze waren:
(titels bekort)
Snijders
Straub
v.d. Stadt
Groneman
Stokvis

Over de steenkool
Over bloedvergiftiging
Overbrenging van beweegkracht" door electriciteit
Geluidsvorming en geluidswaarneming
Invloed der tropische warmte op den mensch

Uit dit lijstje zijn de "steenkool" en de "overbrenging kvan beweegkracht" voor een
nadere beschouwing uitgekozen.
Eerst dus de steenkool:
Gedurende het grootste deel van de vorige eeuw zorgde de steenkool voor de dekking
van de energiebehoefte. I n die tijd nam het verbruik van steenkool exponentieel toe, hetgeen - gelet op de beschikbare voorraden - ernstige zorgen voor de toekomst baarde.
Snijders hield hierover een lezing getiteld: "Over de steenkool en haar plaatsvervangers
in de industrie". I n 1860 was het jaarverbruik aan steenkool 100 miljoen ton en in 1890
was dat toegenomen tot 450 miljoen ton. Lettende op de bekende en ontginbare steenkoolvoorraden, zou het verbruik - volgens een pessimistische berekening - in een honderdtal jaren tot uitputting van de wereldvoorraad leiden. I n een meer optimistische
stemming zou die termijn, in het bijzonder voor Engeland, mogelijk 600 jaar zijn.
Het lag voor de hand met het treffen van maatregelen niet te wachten tot de schaarste
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voelbaar werd, maar reeds lang voordien naar andere bronnen van energie uit te kijken.
Snijders noemt in dit kader liet gebruik van samengeperste lucht en van elektriciteit. H i j
constateert daarbij meteen, dat, in de keten van energiedoorgifte, aan het begin toch
weer een toestel (een stoomketel) staat, die met een fossiele brandstof wordt gestookt.
In deze richting komt het probleem dus niet tot een oplossing. Ook de toepassing van
petroleum kan, wegens de reeds geconstateerde eindige voorraad, niet een duurzame
plaatsvervanger van de steenkool zijn.
Snijders vervolgt dan met: "Maar daarom niet gewanhoopt. Het beste rest ons nog:
het aanwenden van de krachten, die de natuur ons biedt, nl. de wind en de strooming
van het water... Voor de naderende uitputting van de steenkool behoeven w i j ons dus
niet ongerust te maken. In den wind, in stroomend water en in eb en vloed van de zee
hebben wij een enorm arbeidsvermogen voorhanden. Toch is ook die voorraad niet onuitputtelijk. Immers w i j maken dan eigenlijk gebruik van de zon, die, naar men weet,
ook al aan 't afnemen is. Maar dat is minder, want met het verdwijnen van het zonhcht,
__houdt alle leven op en zullen w i j ons niet meer behoeven te verwarmen".
Thans, honderd jaar na de lezing van Snijders, is de kolenvoorraad weliswaar nog niet
op, maar de dreiging - de uitputting van de fossiele brandstof - is wel gebleven. Een winbare voorraad van ongeveer 600 miljard ton steenkool geeft nog 200 jaar respijt (Scientific American 1979), maar dan moet er wel wat anders, niet alleen gevonden, maar ook
in vol bedrijf zijn.
Tweehonderd jaar is naar mensenleeftijd, lang. Maar, zo berekent professor Kouffeld
(TU Delft), bij een stijging van de vraag met 2,4% per jaar daalt die periode tot 78 jaar!
Dat is dan al binnen een enkele generatie.
Een volgend met energie samenhangend probleem werd in de voordracht van Van de
Stadt belicht. Z i j n voordracht ging: "Over de nieuwste toepassingen van het overbrengen van beweegkracht door middel van elektriciteit".
Elektrische energie kan via geleiders van de plaats van opwekking naar de plaats van
gebruik worden overgebracht. Zo werd in 1878 de in een waterkrachtcentrale b i j de Niagara watervaUen opgewekte elektrische energie over een afstand van 1 1/16 kilometer
getransporteerd. Daarbij ging wel 60% van het vermogen verloren, maar de mogelijkheid tot transport over een zekere afstand was aangetoond. Het hoge verlies nam men
daarbij op de koop toe: " A l s ideaal stelde men zich toen voor een verhes van slechts 50
pCt".
Aangezien het energieverlies in de transportdraden evenredig is met het kwadraat van
de stroomsterkte, is er alle reden om de stroomsterkte, door het zo hoog mogelijk kiezen
van de spanning, op een lage waarde te brengen. Bij gelijkstroom is die omzetting echter
niet zo eenvoudig. Pas na de toepassing van wisselstroom en transformatoren, lukte het
om de zo gewenste hoge spanning voor een verliesarm transport te verkrijgen. Daarmede
was de grondslag voor het overbrengen van beweegkracht over grote afstanden gelegd.
Op de Internationale Tentoonstelling in Frankfort aan de Main (1891) werd daarvan
een indrukwekkende demonstratie gegeven. Aldaar werd een schild getoond, dat door
een duizendtal gloeilampen werd verlicht. De daarvoor benodigde energie werd geleverd
door een waterkrachtcentrale in de Neckar bij Laufen op een afstand van 175 k m van
Frankfort. "Voor die arbeidsoverbrenging waren noodig geweest 3000 telegraafpalen en
9000 isolatoren, die met het oog op het geweldig potentiaalverschil, expres voor dat doel
vervaardigd waren. De drie geleiddraden, waarlangs de beweging werd overgebracht,
waren 4 millimeter dikke koperdraden, tot een gezamenlijk gewicht van 60.000 kilogram".
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De wisselstroom (draaistroom) werd overgebracht met 8 ampere bij een spanning van
25000 voh. Het totale nuttig effect bedroeg 72%.
Daar in die t i j d ongeveer elk bedrijfje zijn eigen met kolen gestookte energiebron had,
was er nu een mogelijkheid om die (elektrische) energie - met een aanzienlijk gunstiger
rendement - aan een centraalpunt te onttrekken.
Een " b i j k o m e n d " voordeel was nog, dat: " . . . de hygiënisten hun zin zullen krijgen
door rook en walm uit de fabriekssteden verbannen te zien". Met welke laatste opmerking het duidelijk is, dat een beter milieu honderd jaar geleden ook al zijn bevorderaars
kende; ze heetten toen hygiënisten.

NATUURKUNDE E N D E SLUIER VAN D E WERKELIJKHEID
door
G. Nienhuis

Op zoek naar de

werkelijkheid

Volgens de gangbare opvatting is het doel van de natuurwetenschap om de dingen te beschrijven zoals ze zijn. Dat geldt bij uitstek voor de natuurkunde, die als de meest fundamentele onder de natuurwetenschappen geldt. B i j nadere beschouwing is het iets nauwkeuriger om te zeggen: het doel van de natuurkunde is het beschrijven van waarneembare gebeurtenissen, zoals ze zich aan ons voordoen. Het gaat in de natuurkunde om verschijnselen. Dikwijls laten verschijnselen zich beschrijven in een samenhangend beeld,
waardoor geheel verschiUende gebeurtenissen een manifestatie blijken van eenzelfde oorzaak. We kunnen denken aan de schijngestalten van de maan, en de tijden van eb en
vloed van de zee, die beide met dezelfde periode van vier weken zich herhalen, en die
beide het gvolg zijn van de omwenteling van de maan om de aarde.
Het spreek vanzelf dat wat w i j verschijnselen noemen mede door de aard van onze
zintuigen wordt bepaald. Wat wij niet zintuigelijk kunnen waarnemen behoort niet tot
de verschijnselen. Wel kunnen w i j de gevoeligheid van de zintuigen enorm uitbreiden
met moderne detectie-technieken en meetapparatuur, waardoor objecten op astronomische afstanden of van microscopische kleine afmetingen toch indirect zintuigelijk waargenomen kunnen worden.
Strikt genomen zijn waarnemingen processen in onze zintuigen, die door middel van
het zenuwstelsel tot ons bewustzijn doordringen. Men zou daarom met argumenten kunnen ontkennen dat waarnemingen betrekking hebben op een buitenwereld. Deze visie
heeft echter niet veel aanhangers gevonden. De samenhang van onze ervaringen heeft
althans de meesten van ons ervan overtuigd dat het bij verschijnselen om echte gebeurtenissen gaat, die zich buiten ons om afspelen. Waargenomen verschijnselen zijn afkomstig van een werkelijkheid waar we weliswaar onverbrekelijk mee verbonden zijn, maar
die niettemin in zekere zin onafhankelijk van ons en van onze waarneming bestaat.
In dit artikel willen we eerst enkele karakteristieken bespreken van de natuurkundige
werkelijkheid, volgens de stand van de natuurkunde vóór 1900. Die wordt nu aangeduid
als de klassieke natuurkunde. Het gaat ons daarbij vooral om de eigenschappen van materie en straling, om de aard van ruimte en t i j d , en om de voorspelbaarheid van de toekomstige ontwikkeling van een fysisch systeem uit zijn huidige toestand. Daarbij past
een eenvoudig en probleemloos beeld van de werkelijkheid.
Vervolgens willen we aangeven op welke punten dit beeld is veranderd door de ontwik-
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kelingen van de natuurkunde van de twintigste eeuw. We zullen zien dat de werkelijkheid
niet dichterbij l i j k t te komen door de voortgang van de natuurkunde, maar juist uit het
gezichtsveld lijkt te verdwijnen.
I. De klassieke natuurkunde
De opvatting dat de natuurkunde de werkelijkheid beschrijft zoals ze is riep tot het einde
van de negentiende eeuw geen grote problemen op. Natuurkundige verschijnselen lieten
zich zonder fundamentele problemen begrijpen als manifestaties van een werkelijkheid
die er eenvoudig is, die zich er niets van aantrekt o f ze waargenomen wordt of niet, en
die we dus onafhankelijk van de waarneming kunnen beschrijven.
1. Materie

en klassieke

mechanica

Als natuurkundige objecten onderscheidde men materie en straling. Materie heeft massa, en dus gewicht. We kunnen ons materie samengesteld denken uit kleine deeltjes, zoals atomen en moleculen. Z o ' n deeltje heeft op elk moment een zekere plaats in de ruimte, en het beweegt zich met een bepaalde snelheid voort. De beweging van materiële deeltjes wordt beschreven door de bewegingswetten van de klassiek mechanica, die grotendeels door Isaac Newton zijn ontworpen aan het einde van de 17e eeuw. De klassieke
mechanica beschrijft bijvoorbeeld de omwentehng van de aarde en de andere planeten
om de zon, en van de maan om de aarde, maar ook het vallen van een steen van een
berghelhng, en de vlucht van trekvogels. Steeds gaat verandering van snelheid gepaard
met de werking van een kracht, en krachten ontstaan door wisselwerking tussen materiële voorwerpen.
2. Straling en

elektromagnetisme

Behalve massa kunnen materiële deeltjes ook elektrische lading hebben. Deze lading
geldt als de bron van elektrische en, indien de lading beweegt, ook van magnetische verschijnselen. Bovendien kunnen trillende ladingen straling uitzenden. Dat gebeurt b i j voorbeeld bij een radiozender. Elektromagnetische straUng kunnen we ons voorstellen
als golven van elektrische en magnetische velden, die op hun beurt weer krachten uitoefenen op geladen deeltjes. Zo kan straling gebruikt worden om informatie over grote
afstanden te transporteren. Niet alleen radiogolven, maar ook licht en Röntgenstrahng
is te beschrijven als zo'n elektromagnetische golf. Dit alles wordt natuurkundig beschreven in de theorie van het klassieke elektromagnetisme, waarin elektriciteit, magnetisme
en hcht naar voren komen als verschillende manifestatie van het elektromagnetische
veld. Deze theorie kreeg een elegante en gesloten vorm in het werk van James Clerk Maxwell, in de loop van de 19e eeuw.
Er is een evident en fundamenteel verschil tussen materiële deeltjes en strahng. Deeltjes hebben massa, en hun situatie op een zeker ogenbUk wordt beschreven door hun positie in de ruimte en door de snelheid waarmee ze voortbewegen. Ze zijn steeds scherp
gelokahseerd: als ze zich op een zekere plaats in de ruimte bevinden, dan zijn ze niet ergens anders. Ze vertonen een strikt beperkte ruimtelijke uitgebreidheid. De eigenschappen van strahng zijn van een geheel andere aard. Het golfkarakter van straling houdt
in dat straling niet scherp gelokaliseerd is. Een golf kan een enorme uitgebreidheid hebben. Karakteristieke eigenschappen van straUng zijn grootheden als golflengte en frequentie.
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3. Ruimte

en tijd

Een gebeurtenis komt overeen met een verandering in de toestand van één of meer fysische objecten. Deeltjes kunnen met elkaar botsen, en daarbij hun snelheden veranderen,
en strahng kan worden uitgezonden of geabsorbeerd. Elke gebeurtenis vindt plaats op
een bepaalde plaats, en op een bepaald tijdstip. De plaats wordt weergegeven door de
bekende drie ruimtelijke coördinaten, en de tijd kan worden afgelezen op een klok. Binnen de beschrijving van de klassieke natuurkunde levert de vaststelling van plaats en tijd
geen problemen op. De eigenschappen van de ruimte en het verloop van de t i j d zijn geheel onafhankelijk van de materie en van gebeurtenissen. De ruimte roept het beeld op
van een toneel, waarop elke voorsteUing gespeeld kan worden, maar dat zelf niet door
de voorstelling wordt beïnvloed. Bovendien maakt het voor de gebeurtenissen niet uit
of ze worden waargenomen of niet. Waarnemers zijn alleen maar toeschouwers, en het
spel op het toneel gehoorzaamt aan zijn eigen wetten. En evenzo kent de tijd als een universele klok aan elke gebeurtenis een tijdstip toe, ongeacht de plaats in de ruimte waar
de gebeurtenis plaats vindt, en ongeacht welke toeschouwer dat tijdstip vaststek. Het
tijdstip van een gebeurtenis is een objectief gegeven, waar alle toeschouwers het over
eens zullen zijn. De eigenschappen van de ruimte en het verloop van de t i j d zijn onafhankelijk van de gebeurtenissen en van de aanwezige materie en straling. Deze alledaagse
opvatting van ruimte en t i j d , zoals die in de klassieke natuurkunde geldt, wordt aangeduid als absolute ruimte en t i j d .
4.

Voorspelbaarheid

De gebruikelijke methode om informatie te verzamelen over de eigenschappen van natuurkundige systemen is het verrichten van metingen. We kunnen denken aan het meten
van de temperatuur van een vloeistof, of van de elektrische stroom door een stroomdraad. Een meting komt steeds neer op het doen van waarnemingen met meetapparatuur. Een kenmerk van de klassieke beschrijving van natuurkundige systemen is dat de
uitkomst van metingen geheel vastligt als we de toestand van het systeem kennen. Dat
betekent dus dat wie de toestand van het systeem geheel kent de uitkomst van elke denkbare meting aan het systeem kan voorspellen.
Meetuitkomsten zijn daarmee in beginsel geheel voorspelbaar. Omgekeerd betekent
het dat verschillen i n de uitkomst van een meting verschiUen in de toestand van het systeem weergeven. We kunnen dan zeggen dat we door meting een eigenschap van het systeem bepalen.
5.

Werkelijkheid

volgens de klassieke

natuurkunde

We zien dat bij de klassieke natuurkunde een beeld van de werkelijkheid hoort. Die werkelijkheid is objectief, in de zin dat ze hetzelfde is, of we er nu naar kijken o f niet. Gebeurtenissen verlopen onafhankelijk van de aanwezigheid van waarnemers, en hun
plaats en tijdstip worden met een absolute ruimte en tijd beschreven. Objecten hebben
eigenschappen die in een fysische meting worden vastgesteld, maar die er zonder meting
ook zijn. Die eigenschappen hggen vast met de toestand van het systeem, en ze zijn dus
ook voorspelbaar voor wie die toestand kent.
I I . De moderne natuurkunde
Deze karakteristieken van de natuurkundige werkelijkheid zijn door de voortgang van
de natuurkunde in de twintigste eeuw sterk aangetast. Kortheidshalve duiden we deze
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nieuwe natuurkunde aan als moderne natuurkunde. De basistheorieën van de moderne
natuurkunde zijn de relativiteitstheorie en de quantummechanica. Die theorieën zijn
overigens bepaald niet ontstaan uit onvrede met de werkelijkheidsopvatting van de klassieke natuurkunde. Integendeel. Natuurkundigen hebben zich zo lang als dat maar mogelijk was verzet tegen het nieuwe beeld van de werkelijkheid. Uiteindelijk werd een verandering van de werkelijkheidsopvatting onontkoombaar, doordat een aantal verschijnselen niet met de klassieke natuurkunde kon worden verklaard. We zullen enkele trekken
van de moderne natuurkunde kort schetsen, en daarbij benadrukken wat de gevolgen
zijn voor het beeld van de werkelijkheid.
1.

Relativiteitstheorie

Iedereen weet dat een frontale botsing met een tegenliggen in het autoverkeer meestal
harder aankomt dan een kop-staart-botsing. Dat komt doordat de snelheid van de ene
auto ten opzichte van de andere in het eerste geval groter is dan in het laatste. De kracht
van de botsing wordt bepaald door de relatieve snelheid van de botsingspartners, en bij
een frontale botsing vind je de relatieve snelheid door de beide snelheden op te tellen.
We kunnen dit het tegenhggereffect noemen.
Licht is een golfverschijnsel, dat zich voortplant met de lichtsnelheid. Je zou verwachten dat de snelheid van het hcht ten opzichte van een bewegende waarnemer door de snelheid van de waarnemer wordt bepaald, net zoals op de autoweg een tegenligger je sneller
passeert dan een auto die je inhaalt. Uit experimenten was echter gebleken dat de hchtsnelheid ten opzichte van een waarnemer altijd dezelfde is, ongeacht de beweging van
de waarnemer en ongeacht de snelheid van de Uchtbron. Licht treft ons altijd met dezelfde snelheid, hoe snel we ons ook tegen de stroom van het hcht in bewegen. Kennelijk
kent het hcht geen tegenhggereffect. De relatieve snelheid van het licht ten opzichte van
een waarnemer heeft altijd dezelfde waarde, wat ook de snelheid van de waarnemer is.
In de relativiteitstheorie, ontworpen door Albert Einstein in 1905, is het constant zijn
van de lichtsnelheid tot basisprincipe verheven. Een onvermijdelijk gevolg daarvan is dat
de afstanden en tijdsverschillen tussen gebeurtenissen afhankelijk worden van de snelheid van de waarnemer. Een goed lopende klok op een zeer snel rijdende trein loopt
langzamer dan een stilstaande klok, hetgeen blijken zou als de stand van de klok steeds
wordt vergeleken met de stationsklokken die hij passeert. Natuurlijk gaan we ervan uit
dat de stationsklokken precies gelijk lopen. De stationschefs zullen dus verklaren dat de
treinklok te langzaam loopt. Omgekeerd zouden de meerijdende conducteurs op de trein
zeggen dat een wiUekeurige stationsklok te langzaam loopt, hetgeen zou blijken als overal op de (zeer lange) trein ook onderUng goed afgestemde klokken geplaatst zijn, en de
conducteurs de stand van dezelfde stationsklok steeds zouden vergelijken met de stand
van de juist passerende treinklok. Bovendien wordt de lengte van de trein, gemeten op
één tijdstip vanaf de spoorbaan, als korter waargenomen dan door een meerijdende
waarnemer. De trein lijkt ingekrompen als gevolg van zijn snelheid. Omgekeerd is de afstand tussen twee stations, bepaald op één tijdstip vanuit de rijdende trein, korter dan
wat de twee stationschefs zouden meten. Deze uitspraken khnken tegenstrijdig, maar ze
zijn met elkaar te verzoenen als we toelaten dat het tijdsbegrip afhankelijk is van de snelheid van degene die de tijd vaststelt. Als een waarnemer twee gebeurtenissen op verschillende plaatsen gelijktijdig noemt, dan zal een andere waarnemer, die beweegt ten opzichte van de eerste een andere conclusie trekken. De beschrijving van deze vreemde effecten
is onafhankelijk van onze keuze van een stelsel in rust. Het doet er niet toe o f we zeggen
dat de trein langs de stilstaande stations beweegt, of dat de trein stilstaat, en de stations
in tegengestelde richting langssuizen. En een stationschef en een conducteur zullen niet
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van mening verscliillen over de stand van een klok op het moment dat ze daar beiden
vlakbij zijn. I n die zin is beweging relatief.
Bij werkelijke treinen zijn deze effecten onmeetbaar klein, omdat treinsnelheden nu
eenmaal verwaarloosbaar zijn vergeleken met de hchtsnelheid. Dan b l i j f t de klassieke
natuurkunde betrouwbaar. De lengte van de trein zou worden verkort tot de helft, en
de klokken zouden lopen met de halve snelheid als de snelheid van de trein de absurde
waarde van ongeveer 259 000 kilometer per seconde bedraagt.
In 1917 publiceerde Einstein de algemene relativiteitstheorie, waarin de zwaartekracht
was opgenomen. I n de klassieke mechanica werd die eenvoudig beschreven als een op
afstand werkende aantrekkende kracht tussen materiebrokken. In de nieuwe theorie
kreeg de zwaartekracht een meetkundige beschrijving, waarin een zware massa leidt tot
een verandering van de meetkundige eigenschappen van de ruimte. Dat leidt ertoe dat
de bekende meetkundige stellingen (zoals over de som van de hoeken van een driehoek)
hun geldigheid verhezen. De gekromde baan van een planeet in het zwaartekrachtveld
van de zon wordt dan opgevat als een zo recht mogelijke baan in een gekromde ruimte.
Ook de t i j d wordt door de zwaartekracht veranderd. Op het oppervlak van een zware
planeet lopen klokken langzamer dan op grote afstand van de planeet.
In verreweg de meeste gevallen zijn de resuhaten van de relativiteitstheorie niet van
de klassieke mechanica te onderscheiden. Maar dit doet niets af aan het feit dat ons beeld
van de tijd en de ruimte met de relativiteitstheorie grondig veranderd is. De ruimte is
niet langer een leeg toneel, waarvan de eigenschappen kunnen worden beschreven los
van de fysische objecten. En evenzo kan de tijd niet meer worden opgevat als een souvereine kosmische klok, die alle gebeurtenissen ordent van vroeger naar later. T i j d en
ruimte hebben eigenschappen die mede bepaald worden door wat er op het toneel gebeurt. We kunnen niet langer spreken van tijd en ruimte zonder gebeurtenissen en zonder objecten. T i j d en ruimte worden door de materie gedragen.
2.

Quantummechanica

Met de relativiteitstheorie verdween het beeld van de absolute en souvereine t i j d en ruimte, waardoor het natuurkundige raamwerk van de werkelijkheid wezenlijk werd gewijzigd. Maar het beeld van een objectieve werkelijkheid, waarin gebeurtenissen plaatsvinden, ongeacht o f ze worden waargenomen, bleef onaangetast. De stilzwijgende vooronderstelhng dat i n een fysische meting een eigenschap van een systeem wordt bepaald
bleef zonder problemen verdedigbaar. Waarnemers bleven toeschouwers. Bovendien
bleef ook de principiële voorspelbaarheid van de resuhaten van metingen ongewijzigd.
Met de komst van de quantummechnica werden ook in deze bastions van de klassieke
natuurkunde bressen geslagen. De quantummechanica is ontwikkeld in het eerste kwart
van de twintigste eeuw, vooral om de wisselwerking tussen atomen en straling te beschrijven. Een eerste karakteristiek van de quantummechanica is dat de klassieke scheiding tussen materiële deeltjes en golven verdween. Elektromagnetische straling bleek in
bepaalde omstandigheden een deeltjesstructuur te vertonen. Licht kan alleen worden
geabsorbeerd o f uitgezonden in de vorm van een aantal energiepakketjes, die hchtquanta
of fotonen worden genoemd. En elektronen, die ontdekt waren als materiële deeltjes,
bleken typische golfverschijnselen als interferentie en buiging te kunnen produceren. Interferentie doet zich voor als twee golven door elkaar heenlopen, waarbij gebieden van
versterking en uitdoving elkaar afwisselen. Zwevingen in het geluid van een valse piano
vormen een bekend voorbeeld.
Een eenvoudig geval van interferentie van elektronen doet zich voor als een bundel
elektronen een gevoehge plaat kan bereiken langs twee mogelijke wegen, bijvoorbeeld
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door een scherm met twee openingen. Elke opening afzonderlijk geeft een zwarte vlek
op de plaat. Als beide openingen tegelijk open zijn, dan ontstaat in het gebied waar de
twee vlekken overlappen een patroon van hchte en donkere lijnen. In de donkere gebieden zijn veel elektronen ingeslagen, en in de lichte gebieden vrijwel geen. Het interferentiepatroon b l i j f t bovendien precies hetzelfde als we de intensiteit van de elektronenbundel sterk verzwakken, en de belichtingstijd evenredig verlengen. Elk elektron geeft een
enkel zwart puntje op de plaat, en na verloop van tijd ontstaat uit al die afzonderlijke
puntjes het patroon van lichte en donkere gebieden. De interferentie is een onmiskenbaar golfverschijnsel, maar de golf die het patroon beschrijft moet blijkbaar worden opgevat als een kansverdeling voor de mogelijke punten op de plaat waar een elektron kan
inslaan.
Kennelijk wordt het interferentiepatroon gevormd door onderling onafhankelijke
elektronen. Maar hoe moeten we ons de gang van één enkel elektron voorstellen op zijn
weg van de bron naar de plaat? Als het elektron door de ene opening gaat, zal zijn gedrag niet beïnvloed kunnen zijn door de aanwezigheid van de andere, omdat de afstand
tussen de openingen daarvoor te groot is. Niettemin weerspiegelt het interferentiepatroon duidelijk de aanwezigheid van twee mogelijke wegen die het elektron kan gaan.
Dat suggereert dat een elektron zich verdeelt over beide openingen. Maar als we door
middel van een meting kijken of dat zo is, dan blijkt elk elektron zich uitsluitend b i j één
opening te vertonen, nooit bij beide. Elektronen vertonen zich altijd gelokahseerd op één
plaats tegelijk. De groep van elektronen door de ene opening levert dan alleen een zwarte
vlek op, en hetzelfde geldt voor de groep van elektronen die door de andere opening
gaan. Het interferentiepatroon, dat we tevergeefs poogden te verklaren, is dan verdwenen.
Het beeld dat we ons van het elektronengedrag kunnen vormen hangt kennelijk af van
de meting die we verkiezen te doen. Als we niet meten door welke opening een elektron
gaat, dan treedt het interferentiepatroon op, hetgeen aantoont dat beide wegen tegelijkertijd een rol spelen. We kunnen dan niet zeggen dat een elektron ofwel de ene, ofwel
de andere weg is gegaan. Die weg is onbepaald. Maar uit een meting van de weg blijkt
dat een elektron nooit beide wegen tegelijk gaat^
Soortgelijke conclusies gelden voor alle metingen aan quantummechanische systemen.
Voorafgaand aan een meting is de uitkomst niet alleen onbekend, maar wezenlijk onbepaald. Als een meting eenmaal is gedaan, dan is er van alle mogelijkheden slechts één
gerealiseerd, en wel de waargenomen waarde. De waarschijnlijkheidsverdehng is gereduceerd tot die ene uitkomst. Dat zou niet vreemd zijn als we konden zeggen dat die meetuitkomst tevoren al in de toestand van het systeem verborgen was. Een verschil in meetuitkomst zou dan eenvoudig wijzen op een verborgen verschil in het systeem. Dan zou
de situatie lijken op gewone toevalsprocessen als bij een roulette, waar we de verschiUende uitslagen gemakkelijk kunnen verklaren doordat de beginsituatie van de roulette en
het balletje nooit precies hetzelfde is. Maar bij een quantummechanische meting is dat
anders. Ook bij precies dezelfde toestand van het systeem en het meetapparaat treden
verschillen in meetuitkomsten op. AUe resultaten die door de quantummechanica als
mogelijke meetuitkomst worden voorspeld zijn tot op het ogenblik van de meting nog
in potentie aanwezig. Dat blijkt als een andere, complementaire meting wordt gedaan,
waarin al deze mogelijkheden samen tot interferentie leiden.
Men kan betogen dat een meting niets anders is dan een fysische wisselwerking tussen
het systeem en het meetapparaat. Maar bij wisselwerkingen die niet tot meting aanleiding geven vindt zo'n reductie tot één mogelijkheid niet plaats. Het blijkt dan namelijk
mogelijk om al die mogelijke situaties ook na de wisselwerking weer tot interferentie te
brengen, waaruit volgt dat ze alle nog steeds in potentie aanwezig zijn. Dat roept de
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vraag op waarom bij een meting, gevolgd door een waarneming, de kansverdeling reduceert tot die ene gerealiseerde uitkomst, terwijl bij een willekeurige wisselwerking zo'n
reductie niet optreedt. Over het antwoord op deze vraag bestaat geen eenstemmigheid
onder fysici. Waar wel vrijwel voUedige eenstemmigheid over bestaat is hoe de quantummechanica gebruikt moet worden om voorspelUingen te doen over meetuitkomsten.
I I I . Werkelijkheid volgens de moderne natuurkunde
De relativiteitstheorie heeft vooral ons beeld van ruimte en tijd veranderd. Beide blijken
niet autonoom en onafhankelijk te zijn, maar nauw samen te hangen met fysische objecten en met gebeurtenissen. Spreken over de ruimte zonder materie, of over de tijd zonder
gebeurtenissen is zonder betekenis geworden. Daarmee verandert de structuur van de
werkelijkheid op een ingrijpende wijze. Maar we kunnen haar blijven beschouwen als
een objectief gegeven, onafhankelijk van het bestaan van waarnemers.
Met de quantummechanica wordt de positie van de werkeUjkheid als objectief
bestaand problematisch. Het spreken over de eigenschappen van systemen verliest zijn
betekenis zolang die eigenschappen niet door een meting en een waarneming zijn vastgesteld. We kunnen dan niet meer beweren dat in een fysische meting van een grootheid
een eigenschap van het systeem wordt bepaald. Immers, voordat de meting was gedaan
was de waarde van de grootheid onbepaald. De natuur kent pas een waarde toe aan een
grootheid als ze daar door een meting toe gedwongen wordt. En doordat deeltjes ook
kunnen vergaan en ontstaan moet hetzelfde gezegd worden van het bestaan van materiële deeltjes. Een deeltjesdetector stelt niet het al o f niet bestaan van een deeltje vast. Pas
in de meting kiest de natuur uit de mogelijkheden van bestaan of niet bestaan.
Bovendien worden de uitkomsten van een meting onvoorspelbaar. Ook b i j volledige
informatie over de toestand van een systeem geeft de quantummechanica ons alleen
maar een kansverdeling over de mogelijke uitkomsten. En pogingen om verschillen in
meetuitkomsten te interpreteren als gevolg van verborgen verschillen in de systemen b l i j ken zo fundamentele problemen op te roepen dat naar het oordeel van de meeste fysici
de onmogelijkheid daarvan eigenlijk is aangetoond. Voor de verschillen in meetuitkomsten aan identieke quantummechanische systemen bestaat er geen fysische oorzaak.
Dit alles roept de vraag op wat de werkelijkheid eigenlijk voorstelt. Heeft ze nog wel
betekenis in objectieve zin, los van de waarneming? In de quantummechanica doet de
werkelijkheid zich voor als een schimmenrijk van alle mogelijkheden van uitkomsten
van alle denkbare metingen, waaruit de natuur bij een meting een keuze doet door middel van een loterij. En voordat de meting is gedaan weet ook de natuur zelf niet waar
de prijzen zullen vallen. Meetuitkomsten zijn fundamenteel onvoorspelbaar. I n de dagelijkse praktijk van het natuurkundige onderzoek geeft deze bizarre situatie geen grote
problemen. Natuurkundigen spreken niet veel over de werkelijkheid. Het gaat hun juist
om de meetuitkomsten. En die laten zich meestal uitstekend beschrijven door de moderne natuurkunde, waarin de quantummechanica een prominente positie inneemt. Niettemin bevinden we ons in een wonderlijke situatie. Het doel van de natuurkunde was immers het beschrijven van de werkelijkheid zoals ze is. We zijn tot steeds diepere lagen
van de werkelijkheid doorgedrongen. Maar daarbij lijkt de werkelijkheid niet helderder
en concreter te worden, maar juist vager en abstracter. Bij elke stap waarmee we haar
benaderen lijkt ze zich beschroomd twee stappen terug te trekken. Ze verhult zich achter
een wiskundig formahsme als achter een sluier. Dat formalisme kunnen we met grote
precisie hanteren. En bij elke waarneming kunnen we ons een beeld vormen dat bij de
waarneming past. Maar een ander soort waarneming vereist een ander beeld dat met het
eerste tegenstrijdig is. Wat er werkelijk achter de sluier schuil gaat, dat kunnen we niet
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zeggen. Misschien moeten we zeggen dat we ons in de natuurkunde niet met de werkelijkheid bezighouden. Natuurkunde is de wetenschap van de sluier zelf geworden.

VAN M O L E C U L A I R E HERKENNING

NAAR M O L E C U L A I R E

TECHNOLOGIE

door
D.N. Reinhoudt

Het hericennen van een molecuul door een ander is een buitengewoon interessant verschijnsel. In de natuur vinden wij deze "herkenning" bij de omzetting van bepaalde verbindingen door enzymen, de wisselwerking tussen antigenen en antihchamen en de herkenning van "boodschapper'-moleculen door hun receptoren. Vragen als "wat zorgt ervoor dat moleculen elkaar herkennen, hoe verloopt dit herkenningsproces en hoe kunnen w i j dit proces nabootsen" staan centraal bij het ontwerp en de studie van synthetische receptoren die op dezelfde manier als enzymen complexen kunnen vormen. Daarbij
spelen de intermoleculaire, associatieve bindingskrachten een grote r o l .
Dit nieuwe onderzoeksveld waarin dit type interactie tussen synthetische moleculen
wordt bestudeerd, wordt de supramoleculaire chemie genoemd en het gericht ontwerpen
en toepassen van nieuwe receptoren moleculaire technologie. Als voorbeeld zal dienen
de ontwikkeling van een receptor molecuul dat specifiek ureum kan complexeren en dat
via een membraan kan transporteren.
Moleculaire herkenning is de meest recente omschrijving van een chemisch verschijnsel
dat voor enzymen reeds door Fischer werd beschreven als het "sleutel-slot model". De
specifieke wisselwerking tussen een enzym en de verbinding die door het enzym wordt
omgezet (het substraat) wordt daarbij vergeleken met het precies passen van een sleutel
in een slot.
Interactie tussen twee moleculen vindt plaats doordat op grond van hun vorm er een
bepaalde complementariteit tussen de beide verbindingen aanwezig is. Deze complementariteit is het gevolg van de chemische en de ruimtelijke structuur. Beide deeltjes worden
in de vorm van een complex door associatieve krachten bij elkaar gehouden. Deze associatieve krachten zijn de som van verschillende typen wisselwerking zoals ion-ion-, iondipool, dipookdipool-interacdes, waterstofbrugvorming maar ook op grond van Van
der Waalskrachten. Bij enzymen zien we dat de associatie in principe plaats vindt tussen
een groot molecuul, het enzym en een klein molecuul, het substraat, waarbij het
substraat meestal i n een holte in het enzymmolecuul wordt gebonden.
Het proces van de

herkenning

Bij het herkenningsproces vormen twee of meer moleculen een complex, dat b i j elkaar
wordt gehouden door associatieve krachten.
Daarbij geldt dat hoe beter de pasvorm is van de deeltjes en hoe groter de complemen-
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tariteit van de associatieve Icractiten des te sterlcer worden de deeltjes bij elkaar geliouden.
Om elkaar te kunnen "tegenkomen", moeten de deeltjes zich natuurlijk kunnen bewegen, hetgeen betekent dat ze zich öf in de vloeistof- óf in de gasfase moeten bevinden.
Verreweg het meeste onderzoek is gedaan aan het gedrag in de vloeistof fase. Hierbij is
gebleken dat ook de aard van het oplosmiddel een belangrijke rol speeh. Vaak zijn de
gastdeeltjes gesolvateerd en moeten de oplosmiddelenmoleculen die zich rond het gastdeeltje bevinden eerst worden "afgestript" voordat dit zich in de holte van het gastheermolecuul kan begeven. In het algemeen verloopt de omzetting van een substraat d.m.v.
een enzym in een aantal stappen:
- complexvorming met het substraat
- omzetting van het substraat in een ander molecuul of andere moleculen
- decomplexering van het omgezette substraat uit het complex.
De interactie tussen enzym en substraat is zeer specifiek, d.w.z. elk substraat heeft voor
z'n omzetting een eigen enzym. In de eerste stap, de vorming van het enzym-substraat
complex vindt dus de moleculaire herkenning plaats. Uit de kristalstrukturen van de
complexen in de vaste fase is veel bekend over de complementariteit en de interactie tussen enzym en substraat.
De ontwikkehng van de structuurbepaling m.b.v. Rö-analytische technieken heeft veel
bijgedragen tot de kennis over de interactie tussen enzym en substraat. Met deze techniek
worden gegevens verkregen over de plaats waar het substraat door het enzym wordt herkend en gebonden. Op grond van de afstanden en het type van de atomen of atoomgroepen welke de sterkste interactie vertonen kan men verdere informatie krijgen over de
aard van deze interactie.
Het zijn deze nieuwe technieken die ervoor zorgen dat het ontwerp van nieuwe moleculen die een ander molecuul kunnen herkennen tegenwoordig veel gerichter en doelmatiger kan plaats vinden.
De interactieve

krachten

De gegevens die verkregen zijn m.b.v. de Rö-analyse betreffen alleen de vaste fase. In
de vaste fase ligt de plaats van de atomen in principe vast, alleen kleine variaties in de
afstand tussen de atomen in het kristalrooster ("roostertriihngen") zijn mogelijk. Het
complex is al gevormd en het is dus bekend hoe het substraat in het complex is gebonden.
Bij vergelijking van de kristalstructuur van het enzym zonder substraat met de structuur
van het enzym met het substraat (complex) zien we echter al dat het enzym zonder
substraat doorgaans een heel andere conformatie heeft dan met substraat. De "gastheer" heeft zich in het proces van de complexering dus "naar de gast gevoegd". Dit betekent dat tijdens het proces van herkenning de conformatie (d.i. de ruimtelijke rangschikking van de atomen) van de receptor van structuur verandert, overigens zonder dat
daarbij bindingen tussen de atomen van het molecuul worden verbroken. De structuur
van de gast is daarbij doorgaans veel starder dan die van de gastheer. Door de intermoleculaire interacties die de receptor met het substraat aangaat blijkt dan ook dat de grootste conformatieveranderingen in de receptor plaats vinden.
Reactie

binnen het

complex

Nadat het complex van substraat en enzym is gevormd treedt er doorgaans een reactie
op binnen het complex van het enzym met het substraat, waarbij dan meestal een cova-
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lente binding wordt gevormd tussen het enzym en het substraat. In de derde fase volgt
het loslaten van het substraat dat dan inmiddels is omgezet tot een andere verbinding,
waarna in de laatste fase het enzym weer wordt geregenereerd en een nieuwe complexering kan aangaan.
Over het algemeen kunnen we stellen dat receptormoleculen, waarvan de conformatie
niet zoveel hoeft te veranderen om een complex te kunnen vormen, i.h.a. beter complexeren dan die waarbij de conformatie zich sterk moet wijzigen om een zo goed mogelijke interactie met het substraatmolecuul te kunnen geven.
Ureum

complexering

Eén van de problemen bij de nierdialyse is de verwijdering van het ureum uit de nierdialysevloeistof. In de huidige systemen wordt het ureum verwijderd door öf een chemische
reactie, waarbij het ureum chemisch aan een adsorbens wordt gebonden, öf door een enzymatische omzetting. De bezwaren die aan deze methode verbonden zijn hebben er echter toe geleid om ook naar andere methoden te zoeken voor het elimineren van ureum
uit het dialysaat.
Een alternatieve methode zou zijn om het ureum in de vorm van een complex uit de
dialysevloeistof af te vangen. Uit een dergelijk complex, waarin het ureum slechts door
associatieve krachten vastgehouden wordt kan in een volgende stap het ureum relatief
gemakkelijk worden verwijderd en de complexvormer worden geregenereerd en opnieuw
gebruikt. De complexvormer die met het ureum een complex vormt moet dus in staat
zijn het ureum selectief te herkennen. En in een volgende fase zou het mogelijk moeten
zijn dit in een continu proces onder te brengen.
Deze vraagstelling vormt het uitgangspunt van het hieronder beschreven onderzoek.
Complexering

van ureum door crown

ethers

Pedersen, één van de drie Nobelprijswinnaars op het gebied van de supramoleculaire
chemie, beschreef reeds in een van zijn eerste artikelen dat ureum en thioureum de oplosbaarheid van dibenzo-18-crown-6 in methanol verhogen, hierbij suggererende dat er op
een of andere manier een wisselwerking tussen beide verbindingen optreedt.
In het werk van onze vakgroep in Twente zijn wij in 1982 begonnen met de studie van
de complexering van ureum met 18-crown-6. W i j vonden hierbij dat wanneer ureum en
18-crown-6 samen in kokende methanol worden opgelost, kristallen ontstaan waarin het
ureum en 18-crown-6 in een verhouding van 5 : 1 voorkomen. Het maakte daarbij niet
uit in welke verhouding beide componenten bij elkaar werden gevoegd. In alle gevallen
werd een kristallijne verbinding verkregen met deze 5 : 1 ureum/18-crown-6 verhouding.
Bestudering van de Rö-structuur van deze kristallen wees uit dat deze kristallen zijn opgebouwd uit 2 ; 1 complexen van ureum met 18-crown-6, met daartussen een ureumlaag
(zie fig. 1) [ref 1].
De interactie van een crown ether met een neutraal molecuul is minder sterk dan die met
een geladen deeltje zoals een metaalkation of bijvoorbeeld een (alkyl)ammoniumion.
Immers in het eerste geval zijn de sterke interactieve ion-dipool krachten niet aanwezig.
Een sterkere complexering zou dus verwacht mogen worden wanneer het te complexeren
• ureum van een lading zou kunnen worden voorzien. Resultaten verkregen met de complexering van guanidinium zouten (in guanidine is het O-atoom van ureum vervangen
door een = N - H groep) wezen daar reeds op. Het uroniumion wordt gevormd wanneer
aan het ureum een sterk zuur wordt toegevoegd (in ons geval salpeterzuur of perchloor-
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Fig. 1. Röntgenstnictuw
van het ureum.18-crown-6
complex, a. van boven gezien,
van de zijkant en c. de 2:l-complexen
met de
ureum-tussenlaag.

b.

zuur). Doordat het gastdeeUje nu geladen is zal er in principe een sterker complex worden gevormd. Dit is belangrijk, aangezien binnen het concept van de ureumverwijdering
uit de dialysevloeistof de ureummoleculen in waterig milieu moet worden gecomplexeerd. Dat is niet zo eenvoudig gezien het feit dat het ureum zeer gemakkelijk waterstofbruggen zal vormen met de aanwezige watermoleculen, bindingen die verbroken
moeten worden voordat het ureum met de receptor een complex kan vormen. Het bleek
dat afhankelijk van het type receptor een drietal bindingstypen kunnen worden onder-

Fig. 2. Röntgen
(b).

structuren

van de uroniumzouten

18-crown-6

(a) en benzo-27-crown

9

27

scheiden [ref. 2]. Er werd niet aUeen gevonden dat uroniumzouten aanmerkelijk effectiever worden geëxtraheerd dan het neutrale ureum, maar dat de mate van extractie verder
afhankelijk is van de ringgrootte van de crown ether. B i j de ringsystemen met een ringgrootte <24 zagen we ook dat de binding tussen het uronium ion en de crown ether
slechts d.m.v. twee o f drie waterstofbruggen plaatsvindt en dat het uronium ion loodrecht op het vlak staat dat door de O-atomen van de ring kan worden gedacht (fig. 2
a), terwijl in de crown ethers met een ringgrootte >27 (fig. 2 b) het uronium ion in het
vlak van de ring ligt en geheel door de ring wordt omsloten.
Bij de bestudering van de vloeistof-vloeistofextractie van ureum door een door ons gesynthetiseerde serie crown ethers waarin de ringgrootte telkens met één ethyleenoxyeenheid werd vergroot, [ref. 3] vonden we dat de hoeveelheid uroniumperchloraat die
wordt geëxtraheerd door crown ethers met een ring groter dan 27 atomen aanmerkelijk
groter is dan die bij crown ethers met kleinere ringgrootte. Hierin is het binnengedeelte
van het complex polair en de buitenkant apolair, waardoor het complex bij voorkeur
naar de organische fase zal worden getransporteerd. In de onderstaande tabel is de extractieëfficiencie weergegeven van deze serie.
Tabel 1. Extractieëfficiency van (di)benzo crown ethers
crown ether

ringgrootte

mol. crown
overgebracht
naar de
waterige fase

mmol ureum
overgebracht
naar de
organische fase

extractie
efficiency

3

18

0.04

0.04

0.23

4

21

0.05

0.05

0.36

5

24

0.02

0.01

0.06

8

24

0.01

0.02

0.08

6

27

0.05

0.09

0.57

7

.^0

0.02

0.09

0.52

9

30

(1.02

0.10

0.57

0.01

0.13

0.68

10

''de verhouding van de uroniumconcenuatie en de crown ether concenuatie in de
organische fase

Bestudering van de Rö-structuren wees uit dat dezelfde binding werd gevonden bij de
complexen van het guanidinium ion in crown ethers met een grotere ring.
Externe en interne protondonoren,

macrocyclische

liganden met een intraannulaire

zure

groep
In de tot nu toe gegeven voorbeelden werd het uroniumzout gevormd d.m.v. toevoegen
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van ureum is

bestudeerd.

van een extern zuur, en de Rö-structuur van benzo-27-crown-7.UrHC104 (fig- 2 b)
aan dat één van de H-atomen van een NHj-groep van het uroniumion zich in
kristalrooster tegenover het perchloraat anion bevindt. Hetzelfde effect zou wellicht
reikt kunnen worden door de protondonor in het receptormolecuul zelf in te bouwen
dat er geen perchloorzuur meer nodig zou zijn.

gaf
het
bezo-

Dit leidde tot de synthese van een serie crown ethers met een intraannulaire protondonerende groep ( d . i . een protondonerende groep die zich in de complexerende holte bevindt). I n f i g . 4 zijn een aantal voorbeelden gegeven van dergelijke verbindingen. Als
protondonerende groep fungeren hier de pyridinium-H, de - O H , de - C O O H en de
-SO,H-groep.
In f i g . 5 is de structuur van het complex van ureum met 2-carboxyl-l ,3-xylyl- 30-crown-9
(12, X = - C O O H , n = 5) met ureum gegeven. I n deze hgand is de carboxylgroep dus
de protondonerende groep. Zoals te zien is bevindt het proton zich hier wehswaar nog
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Fig. 4. Crown ethers met intraannulaire

12

protondonerende

groepen.
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Fig. 5. Complex

van ureum met 2-carboxyl-F

3-xylyl-30-crown-9

met

ureum.

op de carboxylgroep en niet op het zuurstofatoom van het ureum, zoals in de uronium
zouten, maar heeft het wel een functie in de complexering d.m.v. waterstofbrugvorming.
De relatieve zuursterkte van gast en gastheer is van dien aard dat hier geen protonoverdracht plaats vindt.
Het nadeel van een onvoldoende zuursterkte van de gastheer wordt eveneens duidelijk
bij de 2,6-pyrido crown ethers (11), de ongunstige basiciteit van ureum (pKa in H j O
0.1) zorgt ervoor dat het bijzonder moeilijk is om de carbonylgroep te protoneren. Als
de oplossing niet zuur genoeg is zal de macrocychsche ether deprotoneren, maar zal de
protonoverdracht naar het oplosmiddel plaats vinden en niet naar het ureum.
Van receptoren met intraanulaire
dingsplaats

zure groepen naar receptoren met metaalionen

als bin-

Tot zover werd het proton beschouwd als een hulpmiddel om een neutraal molecuul beter te complexeren, maar het concept is algemener. Een proton, hetzij los, hetzij aanwezig in de vorm van een zure functionaliteit in een macrocyclische holte is maar één vorm
van een electrofiel 'centrum in een macrocyclische verbinding. I n principe kunnen ook
andere electrofiele centra de complexering van een neutrale gast bewerksteUigen.
Het is bekend dat ureum met een groot aantal metaalzouten complexen kan vormen.
Bovendien wordt verondersteld dat in urease, het enzym dat ureum omzet in ammoniak
en kooldioxide, het ureum wordt gecomplexeerd in het actieve centrum d.m.v. coördinatie van de C = 0 aan Ni-+.
Dit leidde tot het nieuwe concept waarin bestudeerd werd of het mogelijk was om het
ureum op een soortgelijke manier te complexeren. Dit zou dan kunnen gebeuren door
zowel het ureum als een metaal-kation in een macrocyclische holte te complexeren en wel
zodanig dat het metaal-kation zowel aan het carbonyl zuurstof atoom van het ureum als
aan de macrocyclische verbinding is gebonden. Het metaal-^o^ron oefent dan een soort
brugfunctie uit als electrofiel dat een partiele positieve lading in het ureum induceert
waardoor de binding tussen gast en gastheer in dit ternaire complex wordt verbeterd.
Dat dit inderdaad mogelijk is bleek uit de kristalstructuur van het complex van 2,6pyrido-27-crown-7.LiC104.ureum (1:1:2) fig. 6, [ref. 4].
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Fig. 6. 2,6-pyrido-27cro wn-7.LiCI04. ureum
(1:1:2).

Hierin is van de twee ureummoleculen één ureummolecuul gecomplexeerd in de holte en
completeert het tweede ureum molecuul de 4-omringing van het meegecomplexeerde L i kation.
Immobilisatie

van het metaalion:

introductie

van de salen eenheid in de ligand.

Op grond van de resultaten met de cocomplexering van het Li+ zoals hierboven beschreven, onderzochten we of het mogelijk is de electrofiele kationen te immobihseren.
Dit heeft als voordeel dat de electrofiele bindingsplaats al van te voren i n de receptor
wordt gefixeerd. Dit leidde tot de synthese van een serie crown ethers die zo zijn ontworpen dat zich in deze liganden een holte voor het fixeren van het kation bevindt en een
holte voor het complexeren van het gewenste gastdeeltje (zie fig. 7). Voor het fixeren van
het kation is de zg. saleneenheid, opgebouwd uit een Schiffse base en een aldehydegroep,
zeer geschikt. Door de ligging van de N - en O-atomen, wordt het kation binnen deze saleneenheid nl. zeer sterk gebonden.

M . Zn. Cu. NI: Q . BaXji X • CF3SO3, CIO<
M - U O ; ; G = MeOH. ureum
n - I -5

Fig. 7. Metallomacrocyclen

met een centrale

salengroep.
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Fig. 8. U02^+.ureum

complex

van de saleno crown elder 14.

Gevonden werd dat het inderdaad mogehjlc is om met deze zg. metallomacrocyclen complexen te maken waarin in de onderste holte een ander deeltje wordt gecomplexeerd. En
zo bleek dat, wanneer in het saleengedeelte een uranyl kation ( U 0 2 ^ + ) is geimmobiliseerd, ook ureum kan worden gecomplexeerd. Fig. 8 laat de kristalstructuur van het
complex zien. In dit complex coördineert de C = O groep van het ureum met het uranyl
kation en vormen de NH2-groepen waterstofbruggen met de O-atomen van de (onderste) polyethyleenoxy ring [ref. 5]. Niet alleen ureum zelf maar ook ureumderivaten,
formamide en dimethylsulfoxide kunnen door dit type receptoren worden gecomplexeerd.
Selectief

ureumtransport

door membranen.

De

toepassing

Toen gebleken was dat met metallomacrocyclen inderdaad (sterkere) complexen met
ureum gevormd worden, werd gekeken of het mogelijk was om deze in membranen op
te nemen. De hierachter liggende gedachte was om via selectief membraantransport
ureum selectief te verwijderen.
De slechte oplosbaarheid van de saleno crown ethers in de daarvoor benodigde
oplosmiddelen maakte echter dat voor het gebruik in membranen modificaties moesten
worden aangebracht in het molecuul. Om deze reden werden de crownethers 13 -18 (fig.
9) gesynthetiseerd uitgaande van de overeenkomstige dialdehydes en cis-l,2-cyclohexaandiamine of 1,2-fenyleendiamine.
Deze verbindingen werden gebruikt als carriers in een geïmmobiliseerd vloeistofmembraan. Een dergelijk membraan bestaat uit een poreuze polymere drager die is geïmpregneerd met het oplosmiddel o-nitrophenyl n-octyl ether waarin de crown ether is opgelost.
In dit systeem werd de relatie tussen ringgrootte en transportsnelheid van het ureum
door het membraan bestudeerd. In tabel 2 is de flux van het ureum door het membraan
weergegeven. Verbinding 13 geeft een ureumflux van 2.3 x 10"** mol cm"^ u u r " ' . Dit
komt overeen met de flux die werd waargenomen met blanco experimenten waarin geen
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18

Fig.

9. Gemodificeerde

salen

crownethers

t.b.v.

membraantransport

van

ureum.

Tabel 2, Ureumtransport (flux) door een 'suppoded liquid membrane' gemeten voor een serie
metallomacrocyclische verbindingen
carrier
concentratie, m M

flux 1

-

1.6

13

6.9

2.3

14

6.0

20.6

2.8

12.0

15

6.1

8.4

16

2.x''

5.9

17

6.(1

18

6.3

carrier

flux 2

flux 3

10.8

6.8

22.2

22.7

23.(1

20.0

20.2

20.5

•"ln eenheden van lO'** mol c m ' ' uur ', lliix 2 = na eenmaal vervangen van de
ontvangende fa.se, flux 3 = na tweemaal vervangen van de ontvangende fase.
Concentratie van het ureum in de leverende fase 1 M
Verzadigde carrier oplossing
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carrier werd gebruikt. De grotere ringsystemen transporteren het ureum echter veel beter. Met name verbinding 14 heeft een flux welke 13 x zo groot is als die van het experiment zonder carrier en ook hoger vergeleken met die van experimenten met de verbindingen 13 en 15. De verschillende transportsnelheden komen overeen met hetgeen we zien
bij de bestudering van de overeenkomstige molecuulmodellen, die laten zien dat verbinding 13 een te kleine holte heeft voor het complexeren van ureum, terwijl ureum het beste past in de holte van verbinding 14 [ref. 6]. Uit de tabel blijkt tevens dat wanneer de
waterige fase een o f twee maal wordt vervangen de flux van de cyclohexylcarrier 14 vermindert van 20.6 naar 10.8 en 6.8 x 10"* mol cm"^ u u r " ' . Dit betekent dat de carrier
uit het membraan weglekt. Daarom werden de verbindingen 17 en 18 gesynthetiseerd.
Deze zijn lipofieler dan de verbindingen 13 - 18 en de gemeten fluxen van 22.2 x 10"*
en 20.0 x 10"** van 17 resp. 18 komen overeen met die van carrier 14. Alleen vermindert
bij deze liganden de flux niet wanneer de ontvangende waterige fase wordt vervangen.
Met deze liganden worden dus stabiele membranen verkregen die in staat zijn ureum
door te laten. In het vervolgonderzoek wordt nu gekeken naar competitieexperimenten
waarbij zich naast het ureum ook nog andere verbindingen in de leverende fase bevinden.
Nawoord
Het blijkt dus dat het mogelijk is om met behulp van geimmobihseerde membranen
ureum selectief uit een waterige oplossing te verwijderen.
Ook bij andere systemen welke door ons worden onderzocht vinden we dat het mogeh j k is om "moleculaire herkenning" door synthetische receptoren naar toepassingen te
vertalen. De resuhaten van deze experimenten inspireren ons om met de verdere ontwikkeling van dit soort systemen door te gaan.
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MIGRAINE EN CLUSTER HOOFDPIJN
door
M.D. Ferrari

Migraine is een frequent voorkomende ziekte. Geschat wordt dat 17% van de gehele bevolking wel eens migraine-aanvallen heeft. Circa een derde hiervan heeft regelmatig aanvallen ( l x per maand of vaker). Cluster headache (Hortense neuralgie, CH) is veel zeldzamer; ongeveer 0.07% van de bevolking consulteert een arts i.v.m. CH-aanvallen. Beide vormen van hoofdpijn hebben deels een gelijke, deels een verschillende pathofysiologie en khnische presentatie. Ze kunnen echter veelal met dezelfde medicatie bestreden
worden en worden dan ook vaak onder één noemer genoemd.
In dit overzicht zullen achtereenvolgens worden behandeld:
- het nieuwe classificatie- en diagnosesysteem voor hoofdpijn,
- de nieuwe pathofysiologische inzichten, die verlegd zijn van primair vasculair naar
primair neurogeen, met bij migraine een centrale rol voor het serotonine (5Hydroxytryptamine, 5-HT) en de zogenaamde S-HTpreceptoren,
- de huidige medicamenteuze behandelingsmethoden,
- de recente doorbraak op het gebied van de behandeling van migraine- en C H aanvallen met zgn. 5-HT|-receptoragonisten.
Expres-informatie
Migraine-aanvallen: deze bestaan in principe uit een combinatie van h o o f d p i j n , ontregeüng van het autonome zenuwstelsel, soms passagère focale neurologische symptomen en
soms de zogenaamde premonitory
signs. I n het nieuwe classificatiesysteem wordt primair onderscheid gemaakt tussen migraine met aura en migraine zonder aura. Cluster
headache komt weinig voor, maar is een ernstige vorm van hoofdpijn. Spanningshoofdpijn komt veel vaker voor. Het kan soms gepaard gaan met symptomen die ook b i j m i graine worden gezien. Voor een juiste diagnose is een goede anamnese noodzakelijk.
Migraine en spanningshoofdpijn zijn de meest voorkomende vormen van h o o f d p i j n . Tot
recent was het vaak niet mogelijk deze betrouwbaar te differentiëren, omdat de diagnostische criteria onduidelijk en multi-interpreteerbaar waren. I n 1988 is het nieuwe
hoofdpijn-classificatie- en diagnosesysteem van de International Headache Society verschenen.' Het belangrijkste onderdeel hiervan zijn de operationele diagnostische criteria waaraan een bepaald hoofdpijntype moet voldoen. In dit overzicht zal een verkorte
en vereenvoudigde versie behandeld worden, primair gericht op migraine, C H en spanningshoofdpijn.

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe Reeks 70.
Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage
op 4 november 1991.
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Uitgangspunten van liet nieuwe systeem zijn:
- het definiëren van hoofdpijn/^pen en niet zo zeer van patiënten,
- het spreken over patiënten met hoofdpijntype x, y, of z,
- het opgeven dat één patiënt best meerdere

hoofdpijnvo/VMew kan hebben.

Migraine
De voornaamste karakteristiek van migraine is dat het aanvallen zijn, die niet korter duren dan 4 uur en niet langer dan 72 uur. Een aanvalsfrequende hoger dan 6 per maand
komt b i j migraine eigenlijk niet voor. Er moet dan goed uitgevraagd worden of het wel
steeds migraine-aanvallen zijn en niet b.v. ook gesuperponeerde spanningshoofdpijn
en/of medicatie (meestal ergotamine)-afhankelijke hoofdpijn. Bij kinderen kunnen de
aanvaüen frequenter optreden en korter dan 4 uur duren. Vaak hgt de nadruk dan op
gastro-intestinale symptomen.
Migraine-aanvallen bestaan in principe uit een combinatie van hoofdpijn, ontregeling
van het autonome zenuwstelsel, soms passagère focale neurologische symptomen
(PFNS) en soms de zgn. premonitory
signs.
- De hoofdpijn is vaak, maar lang niet altijd, éénzijdig en kloppend van aard. De ernst
ervan neemt toe b i j eenvoudige lichamelijke activiteit als b.v. traplopen. De zijde van
de hoofdpijn wisselt meestal per aanval. Er is geen correlatie tussen de zijde van de
hoofdpijn en de kant van de PFNS (Passagère focale neurologische symptomen).
- De autonome ontregeling manifesteert zich in gastro-intestinale verschijnselen zoals
misselijkheid, braken, diarree en anorexic, alsmede in overgevoehgheid voor licht, geluid en geuren.
- PFNS ( = aura i n de nieuwe classificatie) treden op bij circa 15% van de migrainepatiënten. Ze bestaan uit focale en dus éénzijdige neurologische uitvals- en/of prikkelingsverschijnselen, die volledig reversibel zijn. Essentieel hierbij is het langzaam
geleidelijk
toenemen cq. uitbreiden van een symptoom, dan wel het langzaam opeenvolgen van verschillende focale neurologische symptomen. B i j PFNS die direct of in zeer korte t i j d (4

'

^ I

/ i

;o
Figuur I: Het scotoma scintillans, het meest kenmerkende
aurafenomeen,
op tijdstippen
O, 3, 7 en 10 minuten, x = punt van fixatie.
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min.) maximaal van ernst zijn, moet altijd kritisch beoordeeld worden o f er geen sprake
is van epileptische of ischemische fenomenen.
De PFNS treden meestal op vlak vóór de hoofdpijn (oude term: klassieke migraine),
doch dit hoeft niet. Ze kunnen ook tijdens (oude term: migraine accompagnée), na (oude
term: gecompliceerde migraine) of zelfs zonder de hoofdpijn optreden (oude termen: m i graine equivalenten of migraine sine cephalgia).
PFNS betreffen meestal homonieme visuele stoornissen. In de meest typische vorm
ziet de patiënt eerst een bewegend flikkerend sterretje aan één zijde van het gezichtsveld,
dus aan dezelfde zijde in beide ogen ( = homoniem). Dit schitterfenomeen wordt in de
loop van 10-20 min. steeds groter en gaat meestal gepaard met een zich langzaam uitbreidend gebied van gezichtsvelduitval (scotoom, zie figuur 1). Na 20-45 m i n . nemen de verschijnselen meestal weer langzaam af om totaal te verdwijnen. Andere veel voorkomende verschijnselen zijn paresthesiën en/of doof gevoel, in de vingers en rond de mond,
eenzijdige paresen en spraakstoornissen.
- Een vierde symptomencomplex betreft de zgn. premonitory signs. Dit zijn hoofdzakelijk stemmings- en gevoelsveranderingen die bij circa 20% van de migrainepatiënten steevast 2-48 uur vóór het begin van een aanval optreden. Per individu zijn de verschijnselen
min of meer stereotiep. De meest voorkomende zijn een stijve nek, prikkelbaarheid, depressiegevoel, geeuwen, overgevoeligheid voor licht, geluid of geuren, hyperactiviteit,
trek hebben in zoet of chocolade en vochtretentie met gezwollen borsten en/of oedemen
als gevolg. Vaak is de patiënt zich niet bewust van deze waarschuwingstekens en moet
h i j / z i j er specifiek naar gevraagd worden.
In het nieuwe classificatiesysteem
(tabel 1) wordt primair onderscheid gemaakt tussen
migraine zonder aura en migraine met aura. In de oude terminologie heetten deze respectievelijk klassieke en common (gewone of niet-klassieke) migraine. Veel artsen verwarden echter de term klassieke migraine met (een in hun ogen) typische migraine. Om aan
deze verwarring een einde te maken werd gekozen voor de nieuwe terminologie. Aura
in de nieuwe classificatie betekent in feite PFNS. Migraine met aura wordt weer onderverdeeld in een aantal subtypen op geleide van het tijdstip van voorkomen, de duur, het
aspect, en de lokahsatie van de aura-symptomen.
Cluster
Headache
Aanvallen van C H kunnen zowel in clusters als chronisch voorkomen. De klinische verschijnselen en de diagnostische criteria staan in tabel 2. Aanvals-clusters kunnen variëren
in lengte van 7 dagen tot 1 jaar. Van chronische C H is sprake als een patiënt langer dan
1 jaar achtereen aanvallen heeft en in dat jaar nooit 14 dagen o f langer aanvalsvrij is
geweest. Tijdens aanvallen is er vaak bewegingdrang, hetgeen bij migraine niet het geval
is. De pijn is aUijd strikt éénzijdig, (peri)orbitaal gelokahseerd en borend van karakter.
Binnen een cluster is de pijn altijd aan dezelfde zijde gelokahseerd. I n zeldzame gevallen
kan de zijde van de pijn per clusterperiode wisselen. Het betreft vrijwel altijd mannelijke
patiënten (6 : 1).
Spanningshoofdp
ijn
Spanningshoofdpijnen worden onderverdeeld in periodieke en chronische vormen (tabel
3).
- De periodieke vorm kent iedereen weieens uit eigen ervaring. De pijn duurt meestal
1 tot 12 uren, is dof, drukkend, niet-kloppend van aard en van een matige ernst. Meestal
is de pijn bilateraal of diffuus gelokahseerd, maar kan in uitzonderingsgevallen éénzijdig
zijn. Vaak wordt het vergeleken met het dragen van een strakke hoed of een zware last
op het hoofd. Belangrijk ter diferentiëring van migraine is de afwezigheid van sympto-
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Tabel 2. Cluster

Headache

-

Aanvallen van heftige, éénzijdige, (peri)orbitale of temporale pijn, die onbehandeld 15-180 min. duren.

-

Minstens één van de volgende bijverschijnselen aan de kant van de hoofdpijn:
o rood oog
0 tranend oog
0 verstopte neus
O loopneus
0 zwetend gelaat/voorhoofd
0 nauwe pupil
0 ptosis
0 ooglidoedeem

-

Aanvalsfrequentie varieert tussen 1 per 2 dagen en 8 per dag.

men als misselijkheid, braken en overgevoeligheid voor licht, alsmede het ontbreken van
een typisch aanvalskarakter. Noch voor emotionele stress noch voor factoren als cervicogene en tempero-mandibulaire afwijkingen is een duidelijke relatie aangetoond.
- De chronische vorm van spanningshoofdpijn manifesteert zich door min o f meer gelijksoortige klachten, maar dan vrijwel dagelijks en vrijwel de hele dag door. De pijn
is meestal diffuus door het hele hoofd. Soms kan deze gepaard gaan met lichte misselijkheid, foto- en fonofobie. Braken komt eigenlijk nooit voor, tenzij er sprake is van de
combinatie spanningshoofdpijn en migraine.
Analgetica-misbruik is een vaak voorkomende, soms zelfs oorzakelijke factor in deze
groep van patiënten. Door het staken van het dagelijks gebruiken van zelfs een eenvoudige pijnstillers als paracetamol of glafenine, kunnen de klachten vaak aanzienlijk afnemen. De rol van spierspanning is discutabel.
Anamnese van aanvalsgewijze
hoofdpijn
Als een patiënt met klachten van hoofdpijn op het spreekuur komt, is het eerst goed te
vragen of de klachten in aanvallen komen; Zo ja, of er reeds meerdere aanvallen zijn
geweest. Vervolgens vraagt u naar de duur van de aanvaUen, dan pas naar de lokahsatie
en de aard van de pijn. Tenslotte vraagt u naar het voorkomen van bijverschijnselen.
Vergeet nooit te vragen of de patiënt nog andere vormen van hoofdpijn heeft en zo ja,
welke de meeste last geeft.
AanvaUen wijzen in de richting van migraine, C H of neuralgieën. De duur van de aanvallen differentieert tussen deze drie hoofdgroepen (migraine: 4-72 uur; cluster headache: een kwartier/3 uur; neuralgieën: seconden-minuten). Lokalisatie en aard van de
pijn en de bijverschijnselen bevestigen de diagnose. Heeft de patiënt naast de aanvallen
ook nog een chronische vorm van hoofdpijn en zijn er geen afwijkingen op oogheelkundig, K N O - of tandheelkundig gebied, dan is de combinatie migraine met spannings- of
medicatie-geïnduceerde hoofdpijn waarschijnhjk. Als het braken sterk op de voorgrond
staat, m.n. 's ochtends, dan moet u uiteraard verdacht zijn op een intracranieel ruimteinnemend proces.
Verwijzing naar de neuroloog ter uitsluiting van onderliggende pathologie is verder
aan te raden als:
- de auraverschijnselen kort duren ( < 4 min)
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-

juist zeer lang duren ( > 6 0 min),
ze altijd aan dezelfde zijde optreden.
ze niet gevolgd worden door hoofdpijn,
er sprake is van mono-oculaire stoornissen.

Tabel 3.

Spanningshoofdpijn

-

De hoofdpijn moet voldoen aan minstens 2 van de volgende karakteristieken:
o drukkend/klemmend/niet kloppend van aard
O mild tot matig van ernst
O dubbelzijdig
O geen toename van de ernst bij eenvoudige hchamelijke activiteit als traplopen
O geen braken of heftige misselijkheid.

-

Niet meer dan één van de volgende bijverschijnselen:
O hchte misselijkheid
o fotofobie
O fonofobie

-

Periodieke vorm:
o Periodes van hoofdpijn die > 30 minuten en < 7 dagen duren
O < 180 dagen met hoofdpijn per jaar

-

Chronische vorm:
o > 15 dagen met hoofdpijn per maand, gedurende > 6 maanden.

Express-informatie
Pathofysiologie van migraine: deze is nog lang niet opgehelderd. Toch komen steeds
meer gegevens ter beschikking, die het raadsel onthullen. We weten dat er een bepaalde
rol wordt gespeeld door de intracerebrale maar ook extracerebrale vaten. De theorie van
de spreading depression van Leao l i j k t ook voor een deel van belang, maar ook bepaalde
receptoren voor het serotonine lijken belangrijk bij het ontstaan van h o o f d p i j n .
Veranderingen in de cerebrale
doorbloeding
Tot het begin van de jaren tachtig heeft de vasoconstrictie-vasodilatatietheorie van
Wolff^ de ideeën omtrent de pathofysiologie van migraine beheerst. Dankzij het werk
van de "Kopenhaagse Groep", onder leiding van Olesen, is het duidelijk geworden dat
deze puur vasculaire benadering te simphstisch is en dat neurogene ontregehng waarschijnlijk ten grondslag ligt aan de vasculaire veranderingen, die optreden tijdens een
migraine-aanval.'
De Deense groep toonde aan dat er tijdens migraine-aanvaOen zonder aura, geen veranderingen in de regionale cerebrale doorbloeding plaatsvinden. Daarentegen, in de vroege
fase van migraine-aanvallen met aura, vonden zij een éénzijdig, meestal occipitaal gelokaliseerd gebied met een verlaagde cerebrale doorbloeding. Dit gebied met ohgemie
breidde zich langzaam uit over de cortex en bleef enige uren waarneembaar, dus tot lang
na het verdwijnen van de aura-symptomen (figuur 2). De huidige gedachte is dat dit gebied met verlaagde doorbloeding niet het gevolg is van een primaire vaatstoornis maar
ontstaat door een verstoorde neuro-regulatie van de arteriolaire tonus. Na enige uren
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maakt het gebied met ohgemie plaats voor een gebied met juist toegenomen doorbloeding, die soms wel 48 uur aanhoudt. Van belang is dat de hoofdpijn altijd al begonnen
was tijdens de fase van verminderde doorbloeding en meestal al weer was verdwenen,
als de fase van toegenomen doorbloeding nog bestond.
Olesen en collega's concludeerden uit hun bevindingen dat:
- de pathofysiologie van migraine-aanvallen met aura - op zijn minst voor wat betreft
het vasculaire deel - verschilt van die van aanvallen zonder aura;
- de cerebrovasculaire veranderingen tijdens migraine-aanvallen zich op het niveau van
de corticale microvasculatuur bevinden en niet op het niveau van de grote vaten;
- de hoofdpijn niet wordt veroorzaakt door een cerebrale vasodilatatie;
- de aura-verschijnselen niet het gevolg zijn van cerebrale ischemie. Lauritzen'' postuleert dat het ohgemisch gebied en de aura-verschijnselen ontstaan door een zogenaamde
cortical spreading depression van Leao.

Spreading depression van Leao
Spreading depression (SD) is een golf van kortdurende neuronale hyperactivatie, gevolgd door een langer durende, maar volledig reversibele uitdoving van de spontane neuronale activiteit. Deze golf breidt zich langzaam uit over de cortex. Op basis van een
groot aantal klinische en pathofysiologische overeenkomsten is het goed mogelijk dat
SD ten grondslag ligt aan zowel de boven beschreven ontregehng van de cerebrale microvasculatuur als aan de aura-verschijnselen tijdens migraine-aanvallen. Recent is gebleken dat het neuro- excitatoire aminozuur- glutamaat, dat een belangrijke rol vervult b i j
het ontstaan, de uitbreiding en het in stand houden van SD, sterk verhoogd is bij patiënten met migraine met aura-\ en dat tijdens migraine-aanvallen het cerebrale Mg-h - f gehalte daalt, waardoor SD makkelijker kan ontstaan.^ Voornaamste bezwaar tegen een

Figuur 2: Spreidende oligemic: vier opeenvolgende meetmomenten
tijdens een
aanval met aura. In het gearceerde gebied is de doorbloeding
verlaagd.

migraine-
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rol voor SD bij migraine is dat het tot op heden nog niet gelukt is het voorkomen van
SD bij de mens overtuigend aan te tonen.
De Nervus Trigemi/nis als bron en mediator voor de migraine-pijn
Moskowitz en collega's^ hebben aannemelijk gemaakt dat de nervus trigeminus een essentiële rol speelt b i j het ontstaan en doorgeven van de migraine- hoofdpijn. Z i j toonden
in dier-experimenten aan dat de vijfde hersenzenuw afferente ( = sensorische) verbindingen heeft met een aantal bloedvaten o.a. in het 'harde' hersenvlies (dura mater). Deze
verbindingen bevatten diverse vaso-actieve neuro-peptiden( figuur 3). Verschillende nociceptieve stoffen kunnen de perivasculaire uiteinden van deze trigemino-vasculaire verbindingen activeren. Dit leidt in eerste instantie tot 'centrale' geleiding van het pijnsignaal en verder, via een axon-reflex, analoog aan de 'triple response van Lewis' in de
huid, tot het lokaal vrijkomen van de vaso-actieve neuropeptiden. Dit geeft weer een
neurogene ontstekingsreactie met oedeem in de dura, pijn en diverse intravasculaire veranderingen zoals aggregatie van bloedplaatjes (figuur 4). Het concept geeft een aannemelijke verklaring voor de pathofysiologische verbinding tussen de neurogene, humorale
en vasculaire aspecten van migraine. Recent is komen vast te staan dat anti-migraine
middelen zoals ergotamine, dihydergot, methysergide en de nieuwe 5-HT, - receptor
agonist sumatriptan (GR43175, zie hierna) deze neurogene ontstekingsreactie kunnen
voorkomen, waarschijnlijk door remming van het vrijkomen van de vaso-actieve peptiden. Moskowitz postuleert dan ook dat deze stoffen niet alleen werkzaam zijn door hun
vasoconstrictoire eigenschappen maar (ook) dankzij hun vermogen om neurogene ontstekingsreacties te remmen.
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NEUROGENE ONTSTEKINGSREACTIE IN DE DURA

Figuur 4: Neurogene durale ontsteking na activatie van de perivasculaire uiteinden van
de verbindingen van de nervus trigeminus met de durale vaten. Voor uitleg zie tekst.

Serotonine en
serotonine-receptoren
Diverse recente publicaties hebben de centrale rol van 5- H T en 5-HT-receptoren in de
pathofysiologie en behandeling van migraine benadrukt. Migrainepatiënten blijken een
verstoord 5- HT-metabohsme te hebben. Zowel tijdens als buiten de aanval.* Werkzame antimigraine-middelen blijken activatie van 5-HT|-receptoren gemeen te hebben' en
subcutane toediening tijdens een aanval van Sumatriptan (GR43175), een selectieve 5HT,-receptor-agonist, doet binnen 30-60 minuten alle migraine-verschijnselen verdwijnen'" (zie verder hoofdstuk V ) .
Op basis van het selectieve werkingsprofiel van Sumatriptan is het waarschijnlijk dat
dilatatie van de extra- cerebrale craniële (durale) vaten een belangrijke rol speelt b i j het
ontstaan van de symptomen tijdens de hoofdpijnfase van migraine."
Pathofysiologie van cluster headache: ook deze is nog onzeker. E r zijn bepaalde overeenkomsten met migraine maar de verschillen zijn misschien nog groter.
De kennis omtrent de pathofysiologische mechanismen bij C H is aanmerkelijk geringer
dan die bij migraine. Er zijn ontegenzeggelijk overeenkomsten tussen beide vormen van
aanvalsgewijze hoofdpijn, waarvan de belangrijkste is dat middelen als ergotamine, di-
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hydergot, methysergide en sumatriptan bij beide aandoeningen weri<zaam zijn. Hiermee
samenhangend wordt ooi? bij C H een belangrijke rol toebedeeld aan het trigeminovasculaire systeem als een final common pathway voor het ontstaan van de pijn en de
lokale autonome symptomen. Op anatomische en neuro-fysiologische gronden wordt de
lokalisatie bij C H echter meer gedacht in een beperkt gebied rondom de a.carotis ter
hoogte van de bovenste plexus sinus cavernosus.'^ Hiermee is ook goed te verklaren dat
de vasculaire en autonome afwijkingen tijdens CH-aanvaUen in een veel beperkter gebied gelokaliseerd zijn dan bij migraine-aanvallen. Feitelijk doet aan de pijn alleen het
ipsilaterale bovenkwadrant van het gelaat mee en zijn er geen cerebrale doorbloedingsstoornissen en geen algemene (autonome) ziekteverschijnselen. Meer dan b i j m i graine lijken chronobiologische factoren een belangrijke rol te spelen. Genetische factoren daarentegen spelen geen rol. Het meest in het oog springend verschil met migraine
en daardoor pathofysiologisch interessant is het feit dat O2 en lithium zeer effectieve
medicaties zijn bij C H maar absoluut niet b i j migraine; sterker nog, lithium geeft vaak
een toename van migraine-aanvallen.
Voor de behandeling van de migraine kennen we een groot aantal geneesmiddelen. Deze
verdelen we in medicijnen ten behoeve van de aanvalsbehandeling en de middelen, die
een profylactische werking hebben. Hierbij gaat het vaak om trial and error: het juiste
geneesmiddel voor zijn hoofdpijn zal proefondervindelijk moeten worden vastgesteld.
Tabel 4. Behandeling

van

migraine-aanvallen*

1. metoclopramide (Primperan) supp. 20 mg na 20-30 min. gevolgd door:
paracetamol of acetosal: 2-4 tab. van 500 mg
2. naproxen (Naprosyne): 1-2 tab. van 500 mg
3. tolfenaminezuur 1 tab. van 200 mg
4. ergotamine (Cafergot) supp. 1-2 mg.
(nooit méér dan 2 mg per week)
*

medicatie met bewezen gunstig effect.

Aanvalsbehandeling
bij migraine (tabel 4)
De behandeling van de acute migraine-aanval wordt vaak ernstig bemoeilijkt door de
gastro-intestinale resorptie- stoornissen die ook aanwezig zijn bij patiënten die niet misselijk zijn. Van metoclopramide" is aangetoond dat deze tijdens een migraine-aanval de
resorptie van oraal ingenomen paracetamol en acetylsaheylzuur doet toenemen. Van belang is eerst de zetpil te zetten en pas na 20- 30 min. het analgeticum per os in te laten
nemen. De combinatie is, gezien het gunstige bijwerkingenprofiel, eerste keus. Bij onvoldoende werkzaamheid kan naproxen'' (500-1000 mg) of tolfenaminezuur'-' (200 mg), al
dan niet in combinatie met metoclopramide, geprobeerd worden.
Mocht ook dit falen dan zit u vooralsnog vast aan het voorschrijven van ergotaminepreparaten per suppositorium.'' Helaas kennen deze preparaten een per individu sterk
wisselende effectiviteit en talrijke ernstige bijwerkingen, zowel kort na inname (braken,
diarree, krampen, algemeen gevoel van malaise, etc.) als na chronisch gebruik (ergotisme en ergotamine-afhankelijke chronische hoofdpijn).
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Echt ergotisme is zeldzaam, maar ergotamine- afhankelijlse hoofdpijn komt frequent
voor en kan al optreden bij gebruik van 2 mg ergotamine per week, d.w.z. één cafergot
zetpil (zie hierna). Een typisch verhaal hierbij is dat de patiënt elke dag b i j het opstaan
al het gevoel heeft dat er een migraine-aanval opkomt. H i j / z i j neemt dan dagelijks, vaak
al uit voorzorg op vaste tijdstippen, één of meer ergotaminebevattende preparaten. De
hierdoor opgewekte dagelijks terugkerende hoofdpijn lijkt op migraine, maar is het niet,
en kan ook niet met migraine-profylactica of andere anti-migrainemiddelen bestreden
worden. De vicieuze cirkel kan alleen worden doorbroken door het gebruik van ergotamine radicaal te staken.'-^
Het is onjuist te veronderstellen dat er een 'veilige dosis' van 10 mg ergotamine per
week is, zoals de bijsluiters en de officiële richtlijnen ons willen doen geloven. Door de
per individu sterk variabele biologische beschikbaarheid, metabohsatie en complexe farmocologie van ergotaminen kan voor de een 2 mg al te veel zijn terwijl voor de ander
10 mg geen noemenswaardige bezwaren geeft. Dit laatste is overigens eerder uitzondering dan regel.'''
Gouden stelregels bij het voorschrijven van ergotamine- bevattende preparaten zijn
dan ook: probeer altijd eerst het effect van een halve dosis (1 mg) uit en laat de patiënt
nooit meer dan 2 mg ergotamine per week gebruiken. Omgekeerd geldt dat als een patiënt méér dan 6 migraine-achtige aanvallen per maand heeft, er vrijwel géén sprake
(meer) is van migraine, maar veel eerder van ergotamine- geïnduceerde h o o f d p i j n (tabel
4).
Profylactische
therapie van
migraine-aanvallen
Hiervoor gelden de volgende algemene regels:
- De effectiviteit van de diverse profylactica is ongeveer gelijk als we die voor groepen
migrainepatiënten berekenen (50-60%). Voor de individuele patiënt is het helaas niet te
voorspellen welk medicament effectief zal zijn. In de praktijk moet dus vaak met trial
and error, op geleide van eventuele contra-indicaties, de juiste therapie worden gezocht.
Hierbij moet elk medicament wel een kans krijgen zijn eventuele werkzaamheid te tonen.
Dit betekent dat elk medicament minimaal 3 maanden achtereen geprobeerd moet worden, in een adequate dosering, alvorens een uitspraak te kunnen doen over de effectiviteit, uiteraard mits de bijwerkingen dit toelaten. Met name propranolol" wordt vaak in
te lage doseringen voorgeschreven uit angst voor de bijwerkingen. Meestal is 80 mg/dag
voldoende, doch sommige patiënten blijken 120 mg/dag nodig te hebben.
- Van géén der middelen is het antimigraineuze werkingsmechanisme bekend.
- profylactica dienen pas gegeven te worden bij een aanvalsfrequentie van 3 of meer per
maand, als de aanvallen niet goed genoeg reageren op de aanvalsmedicatie, en als de patiënt het zelf ook w i l .
- Registratie van de aanvalsfrequentie (hoofdpijn-dagboek) voor en tijdens behandehng
kan van nut zijn. Hierbij moet de patiënt wel goed onderscheid maken tussen echte
migraine- aanvaUen en eventuele andersoortige hoofdpijnen.
- B i j de beoordeUng van de werkzaamheid moet hier ook goed onderscheid gemaakt
worden. Spanningshoofdpijn en medicatie- afhankelijke hoofdpijn reageren immers niet
op migraine- profylactica en indien er niet specifiek naar het effect op de migraine aanvallen wordt gevraagd, kan ten onrechte de indruk ontstaan dat het voorgeschreven preparaat niet werkzaam is.
- B i j de veel voorkomende combinade van migraine met (vrijwel) dagelijkse hoofdpijn
moet gedacht worden aan de mogelijkheid dat de patiënt (vrijwel) dagelijks analgetica
en/of ergotaminen gebruikt. Het is aangetoond dat het dagelijks gebruik van ergotaminen maar ook van eenvoudige pijnsrillers als acetosal, paracetamol o f glifanan, kan in-
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terfereren met de werkzaamheid van migraine-profylactica. Het staken van deze chronische medicatie doet de effectiviteit van de migraine- profylactica aanzienlijk toenemen
en de dagelijkse hoofdpijn afnemen.
- Profylactica mogen nooit langer dan 9-12 maanden achtereen worden gegeven. I n principe vertoont elke migrainepatiënt natuurlijke schommelingen in zijn/haar aanvalsfrequentie.
Tabel 5 is een overzicht van de migraine-profylactica met aangetoonde werkzaamheid.
De volgorde geeft m i j n voorkeur weer. Propranolol geeft de grootse kans op aanvalsreductie en/of vermindering van de ernst van de aanvallen, met een aanvaardbare kans
op bijwerkingen. Pizotifeen'' is in het algemeen minder werkzaam, maar geeft ook minder kans op bijwerkingen. Flunarizine"^ daarentegen geeft weer meer kans op bijwerkingen, die vaak erg lastig kunnen zijn; met name de stemmingsveranderingen zijn berucht
en de gerede kans hierop bij migraine-patiënten maakt het noodzakelijk de patiënt regelmatig te controleren. Methysergide'' is waarschijnlijk het meest effectieve migraineprofylacticum, doch kent, weliswaar zeldzame, ernstige bijwerkingen bij langdurig gebruik. Het is verstandig het medicament nooit langer dan 5-6 maanden achtereen voor
te schrijven. Na een 2 maanden durende methysergide-vrije periode kan men het gebruik
ervan weer veihg hervatten voor een volgende periode van 5-6 maanden. B i j (nietchronische) C H is methysergide wel eerste keus omdat de te behandelen periodes zelden
langer dan drie maanden duren en het middel effectief is in het bestrijden van de aanvallen.
Tabel 5. Profylactische

therapie bij

migraine*

1. propranolol (Inderal): 2-3 dd 40 mg
2. pizotifeen (Sandomigran): 1 dd 1.5 mg a.n.
3. flunarizine (Sibelium): 1 dd 10 mg a.n.
4. methysergide (Deseril): variërend
NOOIT E R G O T A M I N E N !
*

medicatie met bewezen gunstig effect.

Korte termijn
profylaxe
Patiënten die hun aanval voelen aankomen door premonitory signs kunnen baat hebben
bij het direct innemen van 40 mg domperidone' bij de eerste waarschuwingstekenen.
Hierdoor zetten de aanvallen vaak niet door. Deze handelswijze valt ook te overwegen
bij die patiënten, bij wie migraine-aanvallen geprovoceerd worden door specifieke hchamelijke inspanningen, zoals hardlopen, squashen o f de coitus.
Patiënten met migraine-aanvallen, die altijd gekoppeld aan de menstruatie optreden
(menstruele migraine), komen in aanmerking voor kortdurende kuren met oestradiol-gel
ten tijde van de menstruatie. Patiënten dienen dan vanaf 48 uur voor de te verwachten
aanval, dagelijks gedurende 7 dagen, de huid van de beide armen, schouders en de buik
in te smeren met 2.5 g gel met daarin 1.5 mg oestradiol. Na het opsmeren dient er 5 min.
gewacht te worden om de gel te laten opdrogen, alvorens de kleren aan te trekken. Op
deze wijze wordt bereikt dat de fysiologische abrupte oestrogenendaling wordt vertraagd

