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Platina
A

Het witte goud

l ver voor onze jaartelling gebruikten de oude
Egyptenaren platina, maar pas rond 1550 werd het bijzondere metaal in Zuid-Amerika herondekt door stropende Spanjaarden. Zij dachten dat het een verontreiniging
was van zilver en noemden het plat-i-no (‘zilvertje’). Inmiddels
weten we wel beter: platina behoort tot de duurste edelmetalen
op aarde. Het witte goud wordt onder andere gebruikt in juwelen, elektronische schakelingen en high-tech labapparatuur. De
vraag is al jaren hoger dan het aanbod, vandaar dat recycling
steeds meer aandacht krijgt.
Een van de belangrijkste toepassingen van platina is in
autokatalysatoren, waarbij reacties worden gekatalyseerd die
schadelijke gassen (CO, NOx) omzetten. De basis van de
platinakatalyse werd al begin negentiende eeuw gelegd. Maar
tweehonderd jaar en een Nobelprijs verder blijkt de chemie
daarvan nog steeds ingewikkelder dan gedacht.
Ook in de medische wereld is platina doorgedrongen: sinds

eind jaren zeventig wordt cisplatina gebruikt voor de behandeling van bepaalde vormen van kanker. Vanwege de vervelende bijwerkingen en andere nadelen hebben farmacologen
een reeks nieuwe varianten ontwikkeld. Het wachten is op
goedkeuring van de nieuwste generatie platinaverbindingen,
die makkelijker toe te dienen zijn en een kleiner risico hebben op resistentie van tumorcellen.
In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Wat zijn de belangrijkste toepassingen van
platina? En hoe voorkomen we dat de voorraad van het
populaire edelmetaal raakt uitgeput?
• De Basis: Hoe reinigt platina uitlaatgassen in een driewegkatalysator? Met welke beeldvormende technieken
wordt dat proces bestudeerd?
• De Diepte: Het medicijn cisplatina werkt tegen tumoren,
maar is niet perfect. Wat zijn de alternatieven?		
|
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Platina

Platina is een bijzonder hard edelmetaal met allerlei toepassingen.
In de industrie, maar ook in trouwringen en mobiele telefoons. Doordat de
voorraad in de grond begint te slinken is efficiënte recycling het devies.

Het meest gewilde

edelmetaal

P

latina platen voor popmuzikanten,
een platina wasprogramma bij het
tankstation, platina frequent flyerkaarten. Vaak staat platina synoniem voor
het allerbeste – waardevoller nog dan
goud of zilver. En dat laatste klopt ook,
want begin 2008 ging een kilo platina
voor bijna 34.000 euro over de toonbank.
Voor een kilo goud betaalde je toen iets
meer dan de helft, voor een kilo zilver
amper een honderdste. Net als goud,
rhodium en palladium behoort platina
tot de edelmetalen: metalen die vrijwel
niet reageren met andere stoffen en dus
niet vergaan. Vandaar dat het materiaal
ongekend populair is in sieraden, ook
omdat het makkelijker te bewerken valt
dan goud.
Doordat platina niet reageert met de
omgeving is het metaal bovendien een
ideale katalysator – een verbinding die in
een chemische reactie wel meedoet, maar
niet wordt verbruikt. In autokatalysatoren

Blingbling

De Oostenrijkse designer Peter Aloisson ontwierp
in 2006 ’s werelds duurste mobiele telefoon:
de Diamond Crypto Smartphone van 1,3 miljoen
dollar. Het apparaat is vrijwel volledig gemaakt
van platina en 18-karaats goud. Het ultieme
blingbling-effect bereikte Aloisson door het
mobieltje in te leggen met kleine diamantjes.

Een klompje van iets meer dan een centimeter
waarop platinakristallen zijn gehecht. De zuiverheid van de kristallen bedraagt 99,5 procent.

zit bijvoorbeeld platina en rhodium. Zo’n
katalysator zet de koolstofmonoxide (CO)
die vrijkomt bij de verbranding van benzine om in het minder giftige gas koolstofdioxide (CO2), en zet de giftige stikstofoxiden (NOx) om in N2 en O2. Tijdens
die reacties hechten de gasdeeltjes aan
het platinaoppervlak, waarna ze worden
gesplitst. Platina smelt pas bij 1768 °C,
waardoor je de reactietemperatuur flink
kunt laten oplopen. Hierdoor verlopen de
reacties sneller.
Dat platina zoveel verschillende toepassingen heeft, hadden de Spanjaarden die
de stof rond 1550 in Panama en Mexico
ontdekten nooit kunnen vermoeden. Zij
dachten zelfs dat het een verontreiniging
was van zilver. Hieraan dankt het metaal
dan ook zijn naam: plat-i-no (met klemtoon op de i) betekent letterlijk ‘zilvertje’.

Zeldzaam

T

egenwoordig schat men de waarde
van platina hoger in. De prijs wordt
niet alleen opgedreven door de grote

vraag, maar ook door het kleine aanbod. Want helaas voor sieradenmakers en
autofabrikanten: platina ligt niet voor het
oprapen. Elke kilo aarde uit de bovenste
16 km van de aardkorst bevat gemiddeld
slechts 5 mg platina. Gerekend naar de
totale hoeveelheid is platina het 74e element op aarde – dertig keer zeldzamer
dan goud.
Ongeveer 75 procent van alle platina
wordt gewonnen in Buschveld, een mijngebied in Zuid-Afrika. Rusland (WestSiberië, Oeral) neemt een kwart van de
winning van het witte goud voor zijn rekening, de rest komt uit Noord-Amerika en
overige landen. Vanwege de hoge vraag
is platina commercieel winbaar wanneer
een ton erts ongeveer 0,5 gram van het
edelmetaal bevat.
De vraag naar platina is al sinds 1999
hoger dan het aanbod. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld palladium, waarvan
nog steeds meer wordt gewonnen dan
gebruikt. Daarom wordt efficiënte platina
winning steeds belangrijker. Zelfs als er
mijnen gesloten worden door stroomuitval, zoals in het voorjaar van 2008
gebeurde in Zuid-Afrika, stijgt de platina
prijs onmiddellijk.
Overigens lopen de meningen uiteen
over de vraag wanneer de bodem van de
platinaput wordt bereikt. De Leidse promovendus Ayman Elshaki berekende met
wiskundige modellen dat vóór het einde
van deze eeuw al het platina in de grond
op zal zijn. Dit komt doordat de populariteit van brandstofcellen in schonere
auto’s de vraag naar platina sterk zal doen
stijgen. Toch is er hoop dat platina in deze
brandstofcellen langer gebruikt kan worden doordat de nieuwe generaties cellen
langer mee zullen gaan én doordat het
rendement van de katalyse omhoog gaat.
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Platina

Blik op historie

700 v. Chr.
100 v. Chr.
Oude Egyptenaren Inca’s gebruiken
gebruiken al plaplatina en goud
tina: de hogepriesvoor juwelen.
teres Shepenupet
wordt begraven in
een sarcofaag met
platina hiërogliefen.

+/- 1500
De Italiaanse arts
Julius Scaliger
meldt platina in
zijn boeken.

1740
De Spaanse astronoom Antonio
de Ulloa ontdekt
platina in Peru.

Schroot

E

en andere manier om platina te
besparen is efficiënt recyclen. Vooral
mobiele telefoons zijn een gewilde bron:
volgens cijfers van het Amerikaanse
National Geological Survey zou alleen al
in de VS in totaal voor 300.000 dollar aan
edelmetaal in lades liggen in de vorm van
oude gsm’s.
Een van de grootste recyclers in Europa
is het van oorsprong Belgische bedrijf
Umicore. Via fabrieken in het Vlaamse
Hoboken en het Duitse Alzenau wint
deze metaalboer ongeveer 15 ton platina
per jaar uit afval – vooral afkomstig van
industriële katalysatoren, elektronisch
schroot (computers) en afgedankte autokatalysatoren en brandstofcellen.
Het metaalafval dat bij Umicore binnenkomt wordt eerst vermalen en gezeefd.
Om het platina en andere metalen eruit te
halen gebruikt het bedrijf een zogeheten
cupellatieoven. Hierin wordt het mengsel

1741
De Britse metallurg/chemicus
Charles Wood
isoleert
platinakorrels.

1750
1889-1960
1924
1940-1945
Tijdens WOII
De standaardDe standaardmeter De Zuid-Afrikaanse
kilo in Parijs
in Parijs bestaat
geoloog Hans
mag platina in de
Merensky ontVS niet worden
wordt gemaakt uit uit een legering
platina.
van platina en
dekt de grootste
gebruikt in
iridium.
platinavoorraad ter sieraden en andere
wereld in de buurt
niet-militaire
toepassingen.
van Johannesburg.

gesmolten en bevroren. Lood en edelmetalen vormen dan een vaste klomp, die je
kunt verwijderen uit de metaaloxides en
andere restmaterialen. De metaalklomp
wordt vervolgens in een kleien pot sterk
verhit. Lood vormt dan een loodoxide
dat wordt geabsorbeerd door de klei. Wat
overblijft is een klomp met een mix van
edelmetalen, zoals platina, palladium en
goud. Dit mengsel wordt verder gezuiverd om het platina te winnen. Het uiteindelijke resultaat is een poeder dat bekend
staat als sponge en dat 99,5 procent platina
bevat. Het verhitten en afkoelen kost veel
energie, maar het is zeker de moeite
waard. Het delven van dezelfde hoeveelheid platina uit mijnen kost namelijk
twee keer zoveel energie.
Om te bepalen hoeveel platina er precies in het schroot zit, zet Umicore een
inductief gekoppeld plasma-apparaat in.
De machine verhit de metalen totdat ze
ionen vormen. Deze ionen zenden licht

Diefstal

W

ie platina wil bemachtigen maar
niet het geld heeft om ervoor te
betalen, wendt zich tot de misdaad. Platina
wordt steeds gewilder bij autodieven, zo
meldde de New York Times in het voorjaar
van 2008. De dieven profiteren van de
sterk gestegen prijzen voor edelmetalen.
Met een cirkelzaagje op batterijen worden in de VS driewegkatalysatoren onder
auto’s vandaan gesloopt om die voor een
paar honderd dollar per stuk te verkopen
aan een metaalhandelaar. Vooral katalysatoren van SUV’s zijn in trek. Daar zit
méér metaal in, en omdat een SUV zo
hoog op zijn wielen staat hoef je hem
niet op te krikken om bij de katalysator te
komen.				
|

Hybride auto's

Facts and figures
35

uit met een frequentie die specifiek is
voor de atoomsoort, waardoor exact te
meten valt hoeveel platina er in het monster zit.

33.950

prijs (� 1000/kg)

30

Toepassingen
autokatalysatoren
recycling
katalysatoren
sieraden
industrieel
investeringen

25
20

18.610

15
8.375

10
5
0

345
goud

zilver platina palladium
prijspeil januari 2008.

Je ziet ze steeds vaker: hybride auto’s met zowel
een klassieke motor als een brandstofcel. In deze
brandstofcel zit platina, net als in roetfilters en
katalysatoren. Ondanks deze milieuvriendelijke
toepassingen is de winning van platina juist erg
belastend voor het milieu. De sterke zuren die
hiervoor nodig zijn komen in het grondwater
terecht, waardoor landbouwgrond onvruchtbaar
wordt. Ook kost het winnen van platina veel energie.
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Platina

Platina katalyseert chemische reacties als de beste. Het geheim
van deze bijzondere katalysator is de binding van het edelmetaal
met de reactanten: niet te sterk, niet te zwak.

Katalyseklaart de klus
D

at platina een handig materiaal
was om reacties te katalyseren,
ontdekte de Brit Humphrey Davy
als eerste in 1817. Deze wetenschapper uit
Cornwall was eigenlijk op zoek naar een
nieuw type lamp voor mijnwerkers. In die
tijd gebeurden er vaak ongelukken met
de traditionele olielampen doordat in de
mijnen veel koolgas rondhing, een explosief mengsel van waterstof, CO, vluchtige koolwaterstoffen en methaan. Na een
aantal rampzalige explosies in de Britse
mijnen had Davy de opdracht gekregen
om onderzoek te doen naar de brandbaarheid van gassen.
Tijdens één van zijn experimenten leidde de wetenschapper in zijn laboratorium

koolgas over een platina draad. Hij merkte op dat de draad daardoor heet werd.
Nadat het platina was uitgegloeid, bleek
het gasmengsel niet meer brandbaar. Het
koolgas was door het platina volledig
omgezet in CO2. Bij andere metalen zag
hij dit effect niet, met uitzondering van
palladium dat diezelfde omzetting eveneens bleek te vergemakkelijken.
Humphrey Davy’s neef Edmund ontdekte drie jaar later dat er ook CO2
ontstond wanneer hij een platinadraad
in een warme ethanoloplossing doopte.
Waarschijnlijk was deze oxidatiereactie
niet helemaal volledig, zodat hij ook azijnzuur geroken moet hebben.

Toepassingen volop

I

Katalysatoren in beeld

O

Foto: TU Delft en Haldor Topsøe A/S

nder een elektronenmicroscoop geven katalysatoren hun structuur prijs. Met zo’n microscoop kun je katalysatoren bekijken met elektronen
in plaats van licht; dankzij de kleine golflengte van
de elektronenbundel zijn de afzonderlijke atomen
van de katalysator te zien.		
|

nmiddels is platina een veelgebruikt
metaal voor katalyse. Het NASA Ames
Research Center in Californië past het
edelmetaal bijvoorbeeld toe voor het recyclen van drinkwater in de Space Shuttle.
Omdat het meenemen van water naar
de ruimte erg kostbaar is vanwege het
gewicht, proberen wetenschappers zoveel
mogelijk water – en zelfs de urine van
astronauten – te recyclen tot schoon drinkwater. Ook hier klaart platina de klus: het
oxideert ammoniak uit urinedamp tot
stikstofoxiden (NOx) en water. Een rhodiumkatalysator zet deze stikstofoxiden
vervolgens om in stikstof en zuurstof. Op
aarde gebruikt men platina al langer voor
het oxideren van ammoniak. Bijvoorbeeld
voor de kunstmestproductie, waarbij de
stikstofoxiden reageren tot salpeterzuur.
Behalve oxideren kan platina ook waterstof splitsen in ionen. Brandstofcellen
bevatten daarom platina. In deze cellen
steken de waterstofionen een membraan
over, waar ze aan de andere kant reageren

met zuurstof uit de lucht. De elektronen
die bij de ionisatie ontstaan, worden buitenom geleid en leveren op die manier
stroom. Als afvalproduct blijft alleen zuiver water over.

Schone auto’s

E

en van de bekendste toepassingen van
platina als katalysator is in autokatalysatoren. Hierin katalyseert platina de
oxidatie van schadelijk koolstofmonoxide
naar CO2 en de omzetting van koolwaterstoffen naar CO2 en H2O. Toen deze
katalysator in Nederland werd ingevoerd
(tussen 1980 en 2000) maakte dit een
einde aan het gebruik van gelode benzine.
Lood bindt namelijk irreversibel aan de
platinakatalysator en ‘vergiftigt’ zo het
apparaat.
Tijdens de oxidatiereactie van CO naar
CO2 binden O2-moleculen uit de lucht
covalent aan het platinaoppervlak – een
proces dat chemisorptie wordt genoemd.
Daarbij wisselen de platina-atomen aan
het oppervlak elektronen uit met de gasdeeltjes die erop komen zitten en breken
de bindingen tussen zuurstofatomen in
het zuurstofgas. De twee zuurstofatomen
binden daarna elk aan een ander COmolecuul dat op het platinaoppervlak zit,
zodat er twee deeltjes CO2 ontstaan. De
Duitse chemicus Gerhard Ertl ontdekte
dit mechanisme aan het platina-oppervlak. Samen met andere ontdekingen
leverde deze vondst hem in 2007 de
Nobelprijs voor de Scheikunde op.
Datzelfde jaar verbaasde de Leidse promovendus Marcelo Ackermann echter de
katalysewereld toen hij een nieuw, efficiënter, mechanisme ontdekte. In plaats
van dat de zuurstofmoleculen gesplitst
worden op het platinaoppervlak, reageren
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hoe werkt een Driewegkatalysator?

I

metalen
honingraat
γ-Al2O3 drager

platina
rhodium
metalen honingraat
Ce-Zr composiet

γ-Al2O3 drager
CO + O2 --> CO2
CxHy + O2 --> CO2 + H2O
NO + CO --> N2 + CO2

meerdere zuurstofmoleculen eerst met
de buitenste platina-atomen. Hierdoor
ontstaat een oxidelaagje op het platina.
Deze oxidelaag is uiterst reactief, CO
moleculen kunnen met weinig moeite
zuurstofatomen aan dit oxidelaagje ontfutselen. Dit mechanisme werd pas laat
ontdekt doordat de oxidelaag zich alleen
vormt bij hoge zuurstofdruk (0,5 atmosfeer). Onderzoekers konden in het laboratorium katalysatoren nooit onder zulke
hoge druk bestuderen, en zagen de oxidelaag dus nooit ontstaan.
Ackermanns methode, waarbij hij röntgenstraling gebruikte om het oppervlak
van de katalysator te bekijken, stond hogere drukken wel toe. Daardoor kwam het
nieuwe oxidelaagje in beeld. Zijn resultaten lijken lijnrecht te staan tegenover

In 2007 ontving de Duitse emeritus-prof Gerhard Ertl
(Fritz Haber Institut, Max-Planck-Gesellschaft, Berlijn) de
Nobelprijs voor de scheikunde voor zijn onderzoek naar
chemische oppervlaktereacties. Op platina-oppervlakken ontdekte Ertl samen met zijn collega’s bijzondere
concentrische patronen van koolstofmonoxide en koolstofdioxide (CO en CO2, de lichte respectievelijk donkere
ringen op de foto). Maar dat niet alleen: de onderzoekers
wisten ook manieren te bedenken om dergelijke oppervlakken te beïnvloeden.
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Platina

n een driewegkatalysator van een auto worden de
schadelijke stoffen die vrijkomen bij de verbranding van benzine omgezet in minder schadelijke
gassen. Koolstofmonoxide (CO) en koolwaterstoffen
(CxHy) uit het benzinedampmengsel hechten zich in
de katalysator aan platina of palladium en worden
geoxideerd. Stikstofmonoxide (NO) hecht beter aan
rhodium, dat dit molecuul ondanks de aanwezigheid van zuurstof reduceert tot N2.
Omdat deze edelmetalen erg duur zijn, bevat elke
autokatalysator er slechts een klein beetje van.
Om toch zoveel mogelijk schadelijke gassen om
te zetten, zitten rhodium en platina in de vorm
van piepkleine nanokristallen op een hoogsmeltend
keramisch dragermateriaal. Dit heeft een groot
oppervlak, waardoor de gassen op veel plekken kunnen aanhechten.			
|

het ‘klassieke’ mechanisme van Gerhard
Ertl. De vraag blijft echter nog steeds hoe
het er in een echte autokatalysator precies
aan toe gaat. De druk die Ackermann
gebruikte bedraagt maar de helft van de
zuurstofdruk in een autokatalysator en
de temperatuur in zijn opstelling ligt nog
anderhalf keer zo laag als in de praktijk.
Bovendien komen er in een autokatalysator meer gassen vrij dan alleen koolstofmonoxide, wat het mechanisme ook kan
beïnvloeden.

Microscopische blik

P

latina mag dan prima werken als
katalysator, onderzoekers hebben er
een aardige kluif aan om de katalysator te
bestuderen onder realistische omstandigheden. De instrumenten waarmee ze naar
katalysatoren kijken kunnen namelijk
geen hoge drukken en temperaturen aan.
Ze werken juist bij ultrahoog vacuüm en
in schone omstandigheden. De resultaten
van labexperimenten zijn dus niet direct
te vertalen naar de praktijk, waardoor het
verbeteren van katalysatoren nu vaak via
trial and error gebeurt.
Een van de instrumenten waarmee
wetenschappers katalysatoren onder de
loep nemen is de elektronenmicroscoop.
In deze microscoop kun je katalysatoren bekijken met elektronen in plaats
van licht, want dankzij de kleine golflengte van een elektronenbundel kun je
de afzonderlijke atomen van de katalysator zien. Onderzoekers van de TU Delft
hebben onlangs een manier gevonden
om het vacuümprobleem bij de elektro-

Nanochip

N

ederland speelt een unieke rol op het gebied
van microscopie voor toepassing onder katalytische omstandigheden. Onderzoeksgroepen
bij de TU Delft en de Universiteit Leiden lopen
internationaal voorop bij het geschikt maken en
toepassen van Transmissie Elektronen Microscopie
(TEM) en Scanning Probe Microscopie (SPM) voor
de hogedruk- en hogetemperatuuromstandigheden
van industriële katalyse. In de zomer van 2008 presenteerden onderzoekers van de TU Delft een nanochip waarmee onder hoge temperatuur en druk de
werking van katalysatoren kan worden bekeken.
De chip is een resultaat van het onderzoeks- en
ontwikkelingsproject NIMIC (Nano-IMaging under
Industrial Conditions) waarin onderzoeksinstituten
samenwerken met de microscopie-industrie en de
chemische industrie.			
|

Bron: TU Delft en Haldor Topsøe A/S

nenmicroscoop te omzeilen. Ze hebben
een kleine reactor ontworpen die je in
de microscoop kunt schuiven. In deze
reactor kunnen reacties plaatsvinden met
drukken tot even boven de 1 atmosfeer en
een temperatuur van 500 °C, terwijl de
microscoop zélf gewoon vacuüm blijft.
Ook Scanning Probe Microscopen (SPM)
zijn populair voor onderzoek naar katalysatoren. In dit type microscoop tast een
vlijmscherp naaldje het katalysatoroppervlak atoom voor atoom af. In principe
zouden SPM-microscopen katalysatoren
kunnen bestuderen terwijl ze hun reactie
uitvoeren – dus onder hoge druk, met
een gasmengsel in de microscoop. Een
truc om dit te bereiken is uitsluitend het
naaldje in aanraking te laten komen met
het reactieve gasmengsel, en via een slimme constructie de rest van het instrument
buiten bereik van de gassen te houden.
Binnen het project Nano-Imaging under
Industrial Conditions (NIMIC) proberen natuurkundigen van de Universiteit
Leiden en de TU Delft nieuwe micro
scopen te ontwikkelen die dichter bij
de praktijkomstandigheden komen. De
onderzoekers hopen tot 400 °C te kunnen
meten, met een druk van 15 atmosfeer. |
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Platina

Een bijzondere toepassing van platina is als geneesmiddel tegen kanker.
Hierbij zit platina gebonden aan diverse zijgroepen. Deze complexen
grijpen in op het DNA en beïnvloeden zo de ontspoorde celgroei.

Metaal als
P

latina is niet alleen bruikbaar als
vaste stof, maar ook breed inzetbaar in platinacomplexen. Dat
zijn Lewiszuren waarin het metaal heel
gemakkelijk elektronenparen van andere
moleculen of ionen (Lewisbasen of liganden) kan accepteren en zo covalent eraan
bindt. Voorbeelden van Lewisbasen zijn
koolstofmonoxide en stikstofatomen.
Een van de eerste platinacomplexen
was
cis-diamminedichloorplatina
PtCl2(NH3)2 ofwel Peyrones chloride,
vernoemd naar de Italiaanse chemicus
Michel Peyrone die de gele stof in 1845
ontdekte. De Zwitserse Nobelprijswinnaar
Alfred Werner ontrafelde als eerste de
ruimtelijke structuur van het complex.
Het is een molecuul in een plat vlak,
waarbij de ammoniumgroepen aan de
ene kant zitten en de chloorgroepen aan
de andere kant.

medicijn

kanker. Hij gaf de verbinding ook de
naam die we nu het meest gebruiken:
cisplatina.
Rosenberg onderzocht destijds aan de
Michigan State University welke invloed
een elektrische stroom heeft op de cel
deling van E. coli bacteriën. Hij kweekte
de bacteriën in een medium van ammoniumchloride en suiker, stak er platinaelektrodes in en zette de stroom aan.
Tijdens het experiment nam hij monsters en bekeek die onder de microscoop.
Vreemd genoeg groeiden de bacteriën
tot 300 keer hun normale lengte, maar
vermenigvuldigden zij zich niet. Pas een
paar uur nadat Rosenberg de stroom had
onderbroken, begonnen de bacteriën zich
weer te delen.
Niet het elektrische veld bleek de bacteriedeling te verhinderen, maar cisplatina.
De verbinding had zich onder invloed van
zonlicht gevormd doordat platina uit de
elektrodes was omgezet in Pt2+ en daarna had gereageerd met het ammoniumchloride uit het medium. Hieruit leidde
Rosenberg af dat de platinaverbinding
mogelijk een geschikt antikankermiddel
zou kunnen zijn. In 1968 toonde hij dat

Cisplatina

C

is-diamminedichloroplatina werd
echter pas echt beroemd dankzij de Amerikaanse biofysicus Barnett
Rosenberg, die in de jaren zestig de basis
legde voor het gebruik als middel tegen

uiteindelijk ook aan in een reeks proefdierstudies.

Binding

S

inds 1978 staat cisplatina geregistreerd als middel tegen bepaalde
tumoren, zoals teelbal- en eierstokkanker. Cisplatina kan via het bloed vrijwel
alle cellen van het lichaam binnendringen, onder andere door te binden aan
fosfatidylserine, een eiwit in het membraan van cellen. Eenmaal in de cel lost
het op in water en laat het binnen een
paar uur zijn chloorliganden los, aangezien de chlorideconcentratie er veel
lager is dan in bloed. Hierdoor ontstaan
de ioncomplexen [Pt(NH3)2Cl(OH2)]+ en
[Pt(NH3)2(OH2)2]2+. Doordat dit proces
ongeveer net zo langzaam verloopt als de
celcyclus, kan cisplatina in delende cellen
zijn werk doen.
In het DNA binden de cisplatina-ionen
aan twee guaninebasen. Het platina fungeert hierbij als Lewiszuur en neemt twee
elektronenparen van de stikstofatomen
op. Op zich kan cisplatina ook aan de
DNA-base adenosine binden, maar
omdat de NH3-groep van het complex
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Zand in het DNA
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De werking van cisplatina berust op zogeheten intercalatie met DNA: het
geneesmiddel nestelt zich in de DNA-helix en heeft daar het effect van zand in
de raderen. Cisplatina bindt hierbij aan de guaninebasen van het DNA.
|

tegelijkertijd een waterstofbinding kan
maken met het zuurstofatoom van guanine, is de binding aan die laatste base
kinetisch voordeliger en komt het dus
vaker voor. Ongeveer twee derde van het
cisplatina bindt aan twee naast elkaar
gelegen guanines, met verlies van de twee
chloride-ionen. Hierdoor komt er een
kink van 40 tot 70 graden in het DNA,
waardoor verschillende eiwitten in actie
kunnen komen om het DNA te repareren. Gezonde cellen kunnen dit beter dan
kankercellen, onder andere dankzij het
tumorsuppressoreiwit p53.

Bijwerkingen

H
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Platina

oewel cisplatina in theorie alleen
tumorcellen doodt en gezonde cellen geen last van het middel hebben,
blijkt de praktijk helaas anders. Want
net als veel andere medicijnen tegen
kanker kent ook cisplatina bijwerkingen.
De belangrijkste is nierschade, waardoor
patiënten vaak slechts vijf dagen achter
elkaar met het middel kunnen worden
behandeld.
Om deze schade te voorkomen ontwierpen farmacologen steeds nieuwe varianten. Eerst zochten zij als alternatief voor
de chloorliganden naar stabielere groepen
die het molecuul minder snel loslaten. Dit
leidde tot de ontdekking van carboplatina,
dat halverwege de jaren tachtig werd goedgekeurd als middel tegen (darm)kanker.
Carboplatina heeft een ringverbinding
met carboxylaatgroepen. Vergeleken met
chloriden binden deze groepen sterker
aan platina, waardoor het complex minder snel uiteen valt en meer tijd heeft om
te binden aan DNA. Bovendien zijn de
DNA-adducten van carboplatina stabieler.
Het middel heeft dan ook minder bijwerkingen: patiënten kunnen zo’n 2000 mg

carboplatina per dag verdragen, terwijl de
aanbevolen dosis voor cisplatina slechts
100 mg per dag bedraagt.
Een probleem van cis- en carboplatina
is wel het optreden van resistentie, een
deels nog onopgehelderd fenomeen waarbij kankercellen ongevoelig worden voor
de medicijnen. Vandaar dat in Europa
(1999) en de VS (2004) oxaliplatina op
de markt kwam, een middel dat goed
werkt bij tumoren die resistent zijn tegen
cisplatina. Oxaliplatina heeft een grotere
ammoniumgroep en zorgt daardoor voor
een iets grotere kink in het DNA dan cisplatina. Hierdoor is het breder inzetbaar
en heeft het bovendien weinig bijwerkingen op het maag-darmsysteem en de
nieren.
Een mogelijke nieuwe loot aan de stam
is satraplatina, een middel dat patiënten
oraal kunnen innemen. Dit molecuul is
een zogenoemde prodrug: een stof die
zelf niet biologisch actief is, maar in het
lichaam wordt omgezet in een molecuul
dat wel een tumordodende werking heeft.
Bij satraplatina splitsen enzymen in de
darmen de acetaatliganden af. Hierdoor
wordt platina(IV) omgezet in platina(II),

Onderzoekers van het Institut für Chemie und
Biochemie van de Universität Greifswald lieten in
2001 met computersimulaties als eersten in realtime zien hoe de driedimensionale structuur van
DNA verandert onder invloed van cisplatina: de
wenteltrapstructuur van het DNA verbuigt.

dat vervolgens aan DNA kan binden.
Satraplatina is inmiddels getest bij patiënten met prostaatkanker, maar het volledige traject voor klinische goedkeuring is
nog niet afgelegd.

Nieuwe verpakking

E

en andere manier om de bijwerkingen van cisplatina te voorkomen, is
ervoor te zorgen dat het molecuul alleen
de kankercellen binnendringt en niet
de gezonde cellen. Daartoe ontwierpen
Chinese wetenschappers in 2007 een
eiwitkooi met ferritine, een eiwit dat ijzer
opslaat. De meeste kankercellen nemen
dit eiwit beter op dan gezonde cellen,
waardoor cisplatina selectiever in tumorcellen terechtkomt.
Australische wetenschappers volgden
een heel andere route om cisplatina in
te pakken. Zij gebruikten minicellen van
400 nm groot, afgeleid van bacteriën.
Deze nanodeeltjes zijn aan de buitenkant
voorzien van specifieke antilichamen,
waardoor ze beter worden opgenomen
door kankercellen. Bij dierproeven bleek
dat een lagere dosis cisplatina dan volstaat
om de tumorgroei te remmen.
|

Gouden hulpmiddel

P

latina helpt niet alleen in geneesmiddelen, maar
ook als tool voor medisch-wetenschappelijk
onderzoek. In 2006 publiceerden Amerikaanse chemici van de Sandia National Laboratories bijvoorbeeld de ontdekking van holle nanostructuren van
platina, waarmee ze zichtbaar kunnen maken waar
een geneesmiddelmolecuul zich precies bindt aan
een cel. De kooivormige nanostructuren gedragen
zich als liposomen, de vetachtige bolletjes waarmee binnen ons lichaam enzymen en andere moleculen
naar de plaats van bestemming worden getransporteerd. 				
|
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Platina

Meer weten
Aanbevolen literatuur
- Kelland L, The resurgence of platinum-based cancer chemotherapy, Nature Reviews Cancer 7, 573-584.
- Reedijk J, Metal-Ligand Exchange Kinetics in Platinum and
Ruthenium Complexes, significance for effectiveness as anticancer drugs. Platinum Metals Rev., 2008, 1, 52.
Aanbevolen websites
- www.platinum.matthey.com: Platinum Today, met nieuws en
cijfers over platina.
- www.realnano.nl: Het Nederlandse onderzoeksproject NanoImaging under Industrial Conditions (NIMIC) ontwikkelt
microscopietechnieken onder katalytische omstandigheden,
onder andere om oxidatiereacties met platina te bekijken.
- www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/personal/sl/Html/Frames.html:
Anti-cancer Agents: A treatment of Cisplatin and their analogues.
Voor op school
1. Metalen geleiden elektrische stroom. Geef aan welk model
deze stroomgeleiding goed verklaart.
2. De elektronenconfiguraties van goud, rhodium, palladium
en platina wijken af van de standaardopvulling van elektronenbanen. Waaruit bestaat die afwijking? Leg het verband uit
met de katalytische eigenschappen van deze edelmetalen.
3. De hoeveelheid platina in schroot is te bepalen met een
inductief gekoppeld plasma-apparaat. Licht aan de hand van
de elektronconfiguratie toe dat platina specifieke frequenties
licht uitzendt.
4. Platina katalyseert de reactie van ammoniak naar stikstof
oxiden en salpeterzuur. Geef de reactievergelijkingen. Zijn
dit exotherme of endotherme reacties?
5. Noem drie factoren die het moeilijk maken om de werking
van platina als katalysator op atomair niveau in beeld te
brengen.

Cisplatina is een veelgebruikt middel tegen tumoren. Eén van de
bekendste kankerpatiënten die ermee werd behandeld is wielrenner
Lance Armstrong, zevenvoudig winnaar van de Tour de France. In 2008
kondigde Armstrong zijn comeback aan om extra aandacht te vragen
voor de strijd tegen kanker.

6. Wanneer koolstofmonoxide over platina wordt geleid levert
dat CO2 op en een hete platinadraad. Wat is hiervan de
reactievergelijking? Waardoor stijgt de temperatuur van de
draad?
7. Brønstedzuren en -basen zijn protondonoren en protonacceptoren. Wat zijn Lewiszuren en -basen? Wat
zijn de verschillen en overeenkomsten tussen Lewis- en
Brønstedverbindingen?
8. Welke intermoleculaire en intramoleculaire bindingen bepalen de wenteltrapstructuur van DNA? Hoe kan cisplatina
deze wenteltrap verstoren?
9. De nieuwe cisplatina-variant satraplatina is een zogeheten
prodrug. Wat houdt dat in? Zoek vijf andere voorbeelden op
van prodrug-concepten.
10. Bij de intercalatie van cisplatina in DNA wordt de vorming
van een waterstofbrug tussen de NH3-groep en guanine
kinetisch bepaald. Wat is het verschil tussen een kinetisch
en thermodynamisch bepaalde reactie?
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