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Tentamen Blok FA-102: Moleculaire Eigenschappen, vrijdag 6
januari 2006, 9.00-12.00, Educatorium β

Aanwijzingen:
1.  Schrijf je naam, voorletter(s), handtekening, studentnummer en tafelnummer op

alle antwoordvellen. Leg je bewijs van inschrijving klaar rechtsboven op je tafel.
Dit wordt direct na de start gecontroleerd. Op de tafel ligt verder niets anders dan
het uitgereikte materiaal. Verder alleen schrijfmateriaal, liniaal en rekenmachine.
Geen BINAS. Op de laatste pagina staat een lijst met formules en grootheden
vermeld.

2.  Mobiele telefoon uit en in de tas.
3.  De eerste 45 min. mag de zaal niet verlaten worden; dit om laatkomers de

gelegenheid te geven alsnog deel te nemen.
4.  Blijf niet bij de uitgang staan praten. Dat stoort de nog werkenden.
5.  In geval van vragen: hand opsteken. In geval van toiletbezoek gaat een surveillant

mee tot aan de deur.
6.  De opgaven mogen meegenomen worden.
7.  Er zijn 2 vellen papier voor de antwoorden, een vel milimeterpapier voor

gebruik bij vraag 22, en een vel ongelinieerd kladpapier uitgereikt. Lever alles
weer in.

8.  Beargumenteer de antwoorden beknopt. Geef de resultaten van berekeningen
weer in decimale vorm (dus niet a = log√2, maar a = 0,150). Houd rekening met
nauwkeurigheden (Geef dus niet onzinnig veel decimalen in een antwoord). Let op
het teken en geef altijd de eenheden aan, ook als dat niet expliciet gevraagd
wordt!!!

9.  De puntenwaardering is bij de opgaven aangegeven.

Het gecorrigeerde tentamen en de antwoorden liggen na bekendmaking van de

uitslag gedurende 30 dagen ter inzage op het secretariaat van de disciplinegroep

Medicinal Chemistry op kamer Z 703 (tel. 030 - 2537307).
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Onderstaand is de structuur van Bentiromide, een diagnosticum.  De volgende 6
vragen hebben betrekking op deze structuur.
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1. Wat is de hybridisatietoestand van atomen met nummer 1 en 2. (2 pt)

2. Welke functionele groepen herken je? (2 pt)

3. Welke verbindingen worden verkregen na langdurig koken van Bentiromide in
sterke base? (3 pt)

4. Geef de eventuele asymmetrische koolstofatomen van Bentiromide aan en
geef ook aan of ze de R of de S configuratie hebben. (2 pt)

5. Hoeveel pieken geeft een mengsel van alle stereoisomeren van Bentiromide te
zien bij een HPLC analyse op een chirale kolom?  Verklaar.  (4 pt)

6. Teken de structuur van Bentiromide zoals deze bij fysiologische pH voorkomt.
(2 pt)

7. Waarom is fenol zuurder dan ethanol?  Gebruik resonantiestructuren in je
antwoord.  (3 pt)

8. Waarom is NEt3 een sterkere base dan ethanol? (2 pt)

9. Teken en benoem alle orbitalen van 2-propanol. (3 pt)

10. Aceton kan worden omgezet in 2-propanol.  Wat voor type reactie is dit?
Licht toe. (2 pt)

11 In de koolhydraat Cellobiose zitten 2 glucosemoleculen aaneengekoppeld.
Het ene glucosemolecuul zitten via z’n anomere centrum op de β manier
gekoppeld aan de 4-positie van de andere glucose.  Van deze laatste zit de
anomere OH in de α-positie.  Teken de structuur van Cellobiose. (4 pt)

12. Waardoor behoudt een α-helix z’n specifieke structuur? (2 pt)
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13. Als van de drie onderstaande structuren verbinding A een rotatie ([α]D20) heeft
van +23 o, wat kun je dan zeggen over de rotaties van de andere twee
verbindingen? (2 pt)

A B C

14. Teken de twee mogelijke stoelconformaties van onderstaande
cyclohexaanverbinding.  Geef aan welke het meest stabiel is en waarom? (3pt)

15. Welke factor bepaald of een bepaald lipide en vet of een olie is? (3pt)

16. Geef een korte beschrijving van een vesicle.  (3pt)

17. Heeft DNA een lading?  Licht toe. (2pt)

18. Teken een voorbeeld van een secundair amine en van een secundair alcohol.
(2pt)

19. De pKa waarden van CCl3COOH en CH3COOH zijn respectievelijk 0,4 en 4,8.
Verklaar het verschil. (3pt)

20. In welke vorm komt nicotine voor bij pH 2? (2pt)

N
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21. De pijnstiller Codeïne heeft een pKa van 8,2 (pKCodeïne = 8,2), een log P in de
neutrale vorm van 1,19 (log PCodeïne (B) = 1,19) en een log P van -2,81 voor de
geïoniseerde vorm (log PCodeïne (BH+) = -2,81).
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a. Geef een schatting van de wateroplosbaarheid (goed of slecht oplosbaar) van
Codeïne bij pH  = 3 en pH = 12. (2 pt)

b. Is Codeïne in de bovenstaande structuurformule getekend in de zure vorm of
als geconjugeerde base? (1 pt)

c. Bereken de pH waarbij 25% van de totale hoeveelheid Codeïne in oplossing
aanwezig is in de geprotoneerde vorm. (3 pt)

d. Geef een schatting van de log D van Codeïne bij pH = 0 en pH = 12. (2 pt)

e. Bereken de log D van Codeïne bij pH = 6 met een nauwkeurigheid van 2
cijfers achter de komma. (2 pt)

f. De structuur van de pijnstiller Morfine staat hieronder afgebeeld. Bereken met
behulp van de formule van Hansch en de log P van de neutrale vorm van
Codeïne (log PCodeïne (B) = 1,19) de log P van Morfine. (2 pt)
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22.  De ontleding van geneesmiddel P wordt gemeten als functie van de tijd. De
meetresultaten zijn in onderstaande tabel weergeven.

Tijd (uur) [P] (µM)
0 1,00
1 0,90
2 0,80
3 0,70
4 0,60
5 0,50

a. Wat is de orde van dit proces? (2 pt)

b. Bepaal met behulp van een grafiek de waarde van de snelheidsconstante. (3
pt)

c. Zoals uit de tabel blijkt is de helft van de oorspronkelijke hoeveelheid P
afgebroken na 5 uur.  De halfwaardetijd voor [P]0 = 1,00 µM is dus 5 uur.
Reken de halfwaardetijd uit in het geval dat [P]0 = 2,00 µM. (2 pt)

d. De reactiesnelheid is een functie van de temperatuur. Verklaar met behulp van
de formule k = A exp(-Ea/RT) of de ontleding van P sneller of langzamer
verloopt wanneer de temperatuur verhoogd wordt? (2 pt)

23. Het aminozuur glycine heeft een vrije COOH en amino groep. De pKa’s van deze
groepen zijn respectievelijk 2,4 en 9,8.

a. Geef een verklaring voor het feit dat de pKa van de COOH groep in glycine
lager is dan in azijnzuur. (2 pt)

b. Bereken de lading van glycine bij pH = 2,4 en pH = 9,8. (3 pt)

c. Wat wordt verstaan onder het isoelectrisch punt van glycine? (2 pt)

d. Bereken het isoelectrisch punt van glycine met behulp van bovengenoemde
pKa’s. (2 pt)
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R = 8,3145 J.K–1mol–1 = 0,08206 L.atm.K–1mol–1 = 1,9872 cal.K–1mol–1

RT (25.°C) = 592,5 cal.mol–1 = 2479,0 J.mol–1

1 cal = 4,1840 J
0.°C = 273,15.K
m = 10–3 µ = 10–6 n = 10–9

Formules

€ 

1
Rt

= k2t +
1
R0

k = Aexp(–Ea/RT)

pH = pK + log (α/1–α)

 D = (1–α) P(HA) + α P(A–)

Tabel 1. π -Waarden van een aantal substituenten voor het systeem
octanol/water

substituent alifatisch aromatisch substituent alifatisch aromatisch

H 0,00 0,00 COOH -0,67 -0,32
F -0,17 0,14 COO– -4,67 -4,36
Cl 0,39 0,71 COOCH3 -0,27 -0,01
Br 0,60 0,86 COCH3 -0,71 -0,55
I 1,00 1,12 NH2 -1,19 -1,23
OH -1,16 -0,67 N(CH3)2 -0,30 0,18
OCH3 -0,47 -0,02 N(CH3)3

+ -5,26 -5,96
SH 0,28 0,39 NO2 -0,85 -0,28
SCH3 0,45 0,61 CH3 0,50 0,56
CN -0,84 -0,57 C6H5 2,15 1,96

Tabel 2. Hydrofobe fragmentconstanten (f-waarden) voor het systeem
octanol/water

fragment alifatisch aromatisch fragment alifatisch aromatisch

H 0,193 0,193 NO2 -0,939 -0,078
F -0,462 0,399 CH3 0,702 0,702
Cl 0,061 0,922 CH2 0,530 0,530
Br 0,270 1,131 CH 0,235 0,235
I 0,587 1,448 C 0,15 0,15
OH -1,491 -0,343 C6H5 1,886 1,886
COOH -0,954 -0,093 NH -1,90
COO

-
-4.954 -4.093

€ 

Rt = R0 − k0t

€ 

ln(Rt ) = −k1t + ln(R0)



Uitwerking herkansing blok FA-102: Moleculaire Eigenschappen,
vrijdag 6 januari 2006.

1. atoom 1: sp2

atoom 2: sp3

2. alcohol (fenol), amide, carbonzuur

3.

H2N-O NH2

O

O

CO2-
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4. Het chirale centrum is aangegeven met een ster (*) en heeft de S-configuratie.
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5. De verbinding heeft 1 chiraal centrum en dus 2 stereoisomeren die enantiomeren
van elkaar zijn.  Een chirale kolom kan enantiomeren scheiden, dus krijg je twee pieken
te zien.
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7. Bij fenol speelt resonantie een rol, met name bij de geconjugeerde base van fenol,
waarbij de negatieve lading gedelocaliseerd is door de ring (zie resonantiestructuren).
Hierdoor is dit deeltje gestabiliseerd, wordt dus gemakkelijker gevormd en dus is fenol
zuurder.  Bij ethanol speelt resonantie geen rol.

O O O

O O

H -H+

+H+

8. De stikstof is minder elektronegatief dan de zuurstof.  Zuurstof trekt de elektronen
dus meer naar zich toe zodat ze minder beschikbaar zijn voor het opnemen van een
proton dan bij de stikstofverbinding NEt3.

9.
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10. Een reductiereactie want het aantal bindingen van het koolstofatoom naar een
heteroatoom (zuurstof in dit geval) is 1 in 2-propanol en 2 in aceton.  De oxidatietoestand
van de koolstof neemt dus af, dus is het een reductiereactie.
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12.  Door waterstofbruggen.

13. B:  geen rotatie (niet chiraal door intern spiegelvlak, meso verbinding)
C: -23o

14. De meest stabiele conformatie is A omdat dan de grootste groep in de gunstige
equatoriale positie zit en de kleinere methylgroep in de ongunstige axiale positie.

A B

15. Dit wordt bepaald door het aantal (cis) dubbele bindingen in de vetzuren.  Hoe
meer dubbele bindingen hoe lager het smeltpunt en dus wordt de stof dan eerder een olie
(vloeibaar) dan een vet (vast) bij kamertemperatuur.

16. Een vesicle is een afgesloten compartiment waarin water zit.  De wand is
opgebouwd uit een bilaag van fosfolipiden.

17. Ja, dat komt door de fosfodiesters die altijd negatief geladen zijn.

18.

H
N

OH

sec. amine sec. alcohol

19. De drie chlooratomen zijn elektronegatiever dan waterstofatomen en zuigen
derhalve door het inductieve effect elektronendichtheid uit de OH binding die hierdoor
zwakker wordt en dus is CCl3COOH aanzienlijk zuurder.
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21. De pijnstiller Codeine heeft een pKa van 8,2 (pKCodeine = 8,2), een log P in de neutrale
vorm van 1,19 (log PCodeine (B) = 1,19) en een log P van -2,81 voor de geïoniseerde
vorm (log PCodeine (BH+) = -2,81).

Codeine

a. Geef een schatting van de wateroplosbaarheid (goed of slecht oplosbaar) van
Codeine bij pH  = 3 en pH = 11.

Bij pH = 3 →goed oplosbaar
Bij pH = 11 → slecht oplosbaar

b. Is Codeine in de bovenstaande structuurformule getekend in de zure vorm of als
geconjugeerde base?

Codeïne is getekend als geconjugeerde base.

c. Bereken de pH waarbij 25% van de totale hoeveelheid Codeine in oplossing
aanwezig in de geprotoneerde vorm .

pH = pK + log[α/(1 - α)]
pH = 8,2 + log[0,75/0,25] ≈ 8,7

d. Geef een schatting van de log D van Codeine bij pH = 0 en pH = 12.
log D = -2,81 bij pH = 0
log D =  1,19 bij pH = 12

e. Bereken de log D van Codeine bij pH = 6 met een nauwkeurigheid van 2 cijfers
achter de komma.

α = 1/(10pK-pH + 1) → α = 0,00627



D = (1 – α) P(BH+) + α P(B) → D ≈ 0,00154 + 0,09711 = 0,09865 _ log D ≈ -1,01
of log D = log P(B) + pH –pK → log D ≈ 1,19 + 6,00 - 8,20 = -1,01

f. De structuur van de pijnstiller Morfine staat hieronder afgebeeld. Bereken met
behulp van de formule van Hansch en de log P van de neutrale vorm van Codeine
(log PCodeine (B) = 1,19) de log P van Morfine.

Morfine
log P(Codeïne) = log P(RH) + π(OCH3)
log P(RH) = 1,19 + 0,02 = 1,21
log P(Morfine) = log P(RH) + π(OH)
log P(Morfine) = 1,21 – 0,67 = 0,54

22. De ontleding van geneesmiddel P wordt gemeten als functie van de tijd. De
meetresultaten zijn in onderstaande tabel weergeven.

Tijd (uur) [P] (µM)
0 1,00
1 0,90
2 0,80
3 0,70
4 0,60
5 0,50

a. Wat is de orde van dit proces?
Dit proces is nulde orde omdat de reactiesnelheid (-dP/dt) niet afhangt van de
concentratie van de reactant.

b. Bepaal met behulp van een grafiek de waarde van de snelheidsconstante.
De snelheidsconstante k0 = 0,10 µM/uur



c. Zoals uit de tabel blijkt is de helft van de oorspronkelijke hoeveelheid P
afgebroken na 5 uur. De halfwaardetijd voor [P]0 = 1,00 µM is dus 5 uur. Reken
de halfwaardetijd uit in het geval dat [P]0 = 2,00 µM.

t1/2 = R0/2k0 →t1/2  = 2,00/(2 x 0,10) = 10 uur

d. De reactiesnelheid is een functie van de temperatuur. Verklaar met behulp van de
formule k = A exp(-Ea/RT) of de ontleding van P sneller of langzamer verloopt
wanneer de temperatuur verhoogd wordt?

De ontleding van P verloopt sneller (zie pagina 63 van het blokboek).

23. Het aminozuur glycine heeft een vrije COOH en amino groep. De pKa’s van deze
groepen zijn respectievelijk 2,4 en 9,8.

a. Geef een verklaring voor het feit dat de pKa van de COOH groep in glycine lager
is dan in azijnzuur.

De pKa van de COOH groep wordt verlaagd door de elektronenzuigende
werking van de geprotoneerde aminogroep.

b. Bereken de lading van glycine bij pH = 2,4 en pH = 9,8.
      pH = 2,4 → z = -0,5 + 1,0 = +0,5
      pH = 9,8 → z = -1,0 + 0,5 = -0,5

c. Wat wordt verstaan onder het isoelectrisch punt van glycine?
De pH waarbij de netto lading van glycine gelijk aan nul is.

d. Bereken het isoelectrisch punt van glycine met behulp van bovengenoemde
pKa’s.

pI = 0,5 (pK1 + pK2) → 6,1


