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Tentamen Blok FA-102: Moleculaire Eigenschappen, donderdag 9
november 2006, 9.00-12.00, Vechtse Banen Hal 1

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’s staan een lijst met formules en grootheden en
een periodiek systeem.

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 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.
10.  Vul de korte enquête in en lever deze in samen met de antwoorden.  Zorg dat de

onderwijsgroep correct is ingevuld.

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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Onderstaande vragen 1 t/m 5 hebben betrekking op carvon.  Carvon is een verbinding
die veel gebruikt wordt in het bereidingsproces van parfums en geurstoffen.

O

a

b
c

d

carvon
1. Benoem de hybridisatietoestand van atomen a, b, c, en d. (2 pt)

2. Benoem de configuratie van eventuele asymmetrische koolstofatomen. (2 pt)

3. Benoem (indien mogelijk) de stereochemie van de dubbele bindingen.  Geef in
beide gevallen duidelijk aan welke dubbele binding je bedoelt. (2 pt)

4.  Carvon wordt omgezet in het getekende reactieproduct:

O HO

carvon reactieproduct

reagentia

Van welk type is de getoonde reactie? Verklaar je antwoord (2 pt)

5. Het reactieproduct van vraag 4 wordt geanalyseerd met behulp van HPLC op
een niet-chirale kolom.  Hoeveel pieken worden hierbij waargenomen?
Verklaar. (3pt)

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

7. Verklaar met behulp van resonantiestructuren waarom fenol zuurder is dan
ethanol. (3 pt)

8. Waarom is HCl minder zuur dan HI? (2 pt)
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De onderstaande verbinding wordt IPTG genoemd en wordt veel gebruikt in de
moleculaire biologie.  De volgende vier vragen (9 t/m 12) hebben hierop
betrekking.

O

HO OH

HO

HO

S

IPTG
9. Wat kun je zeggen over de positie van de groep aan het anomere koolstof?

Hoe heet de groep die aan de zwavel vast zit. (2 pt)

10. Naast de groep aan het anomere koolstof heeft IPTG nog een verschil met
glucose.  Wat is dit verschil? (2 pt)

11. IPTG staat getekend in een bepaalde conformatie.  Geeft een alternatieve
conformatie weer en verklaar waarom deze meer of minder stabiel is. (4 pt)

12. Geef de structuur van een diastereomeer van IPTG. (2 pt)

Onderstaand is het geneesmiddel aripiprazool afgebeeld.  De volgende drie vragen (13
t/m 15) hebben hierop betrekking.

H
N OO

N

NCl

Cl

aripiprazool

1

2

13. In welke ionisatietoestand komt aripiprazool voor bij fysiologische pH?
Verklaar je antwoord. (2 pt)

14. Welke verbinding wordt verkregen na langdurig koken van aripiprazool in een
KOH oplossing. (2 pt)

15. Welk effect hebben de Cl atomen op de basiciteit van stikstof 1?  Wat is het
effect op de basiciteit van stikstof 2? (2 pt)

16. In de spectrofotometer wordt bij toenemende temperatuur een stijging
waargenomen van de absorptie van een DNA molecuul.  Wat gebeurt er met
het DNA? (2 pt)

17. Geeft twee overeenkomsten tussen de chemische structuur van een fosfolipide
en de chemische structuur een vet. (2 pt)

18. Wat wordt er bedoeld met de quaternaire structuur van eiwitten? (2 pt)
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19. Het onderstaande aminozuur cysteine heeft 3 pKa waarden:
pK1 = 1,71
pK2 = 8,33 (thiol groep)
pK3 = 10,78

HS

O

OH
NH2
cysteine

a. Heeft het chirale centrum van cysteine een R of S configuratie? (1 pt)

b. Cysteines kunnen disulfide bruggen (S-S bruggen) vormen.  Geef de
structuurformule van 2 cysteines die door middel van een disulfide brug met
elkaar verbonden zijn. (2 pt)

c. Thiolen kunnen met carbonzuren reageren tot thioesters.  Geef de structuur-
formule van een thioester. (2 pt)

d. Geef de structuurformules van de verschillende vormen (ladingstoestanden)
waarin cysteine voorkomt tussen  pH = 0 en pH =14 (0 < pH < 14). (3 pt)

e. Bij welke pH is de thiol groep voor 50% gedissocieerd? (1 pt)

f. Geef een uitdrukking voor de ladingstoestand  z van cysteine in termen van de
dissociatiegraad α1, α2 en α3 behorende bij pK1, pK2 en pK3. (3 pt)

g. Neem onderstaande tabel over op het antwoordvel en vul de waarden van de
dissociatiegraden α1, α2 en α3 in bij pH = 2, pH = 9 en pH = 11.  Geef een
nauwkeurigheid van 2 cijfers achter de komma. (3 pt)

pH = 2 pH=9 pH= 11
α1

α2

α3

20. De pijnstiller naproxen heeft onderstaande structuurformule:

H3CO
O

OH

naproxen

Neem deze structuurformule over op het antwoordvel.
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a. Geef in de structuur van naproxen de functionele groepen aan. (2 pt)

b. Wat is ongeveer de pKa van naproxen? (2 pt)

c. Geef de definitie van het begrip verdelings- of  partitiecoëfficiënt. (2 pt)

d. Bereken met behulp van de methode van Rekker de log P van de niet-geladen
vorm van naproxen.  De log P van het naftaleen fragment (zie onderstaande
structuur) is  3,316. (2 pt)

naftaleen

e. Geef een schatting van de log P  van de geladen vorm van naproxen op basis
van de waarde van log P van de niet-geladen vorm. (2 pt)

f. Neem onderstaande tabel over op het antwoordvel en vul de waarden van log
D in bij pH = 4, 6 en 8.  Rond de berekende waarden van log D af op 3 cijfers
achter komma. (3 pt)

pH log D
4
6
8

21 Aspirine in oplossing ontleedt volgens eerste-orde kinetiek met een eerste-
orde snelheidsconstante van k1 = 4,5 x 10-6 s-1 bij 25° C.

a. Bereken de halfwaardetijd van aspirine in oplossing.  Rond je antwoord af op
hele uren. (2 pt)

Aspirine is slecht oplosbaar in water bij  25° C: De maximale concentratie is circa
0,02 mol/liter. In een aspirine suspensie van 0,50 mol/liter kan men de aspirine
concentratie in oplossing dus als constant beschouwen. Een dergelijk proces noemt
men pseudo nulde-orde.

b. Bereken de pseudo nulde-orde snelheidsconstante en geef deze met de correcte
eenheden. (3 pt)

Een belangrijke grootheid in de farmacie is de tijd wanneer nog 90% van het
begingehalte over is.  Deze tijd wordt in het Engels ‘shelf life’ genoemd.

c. Bereken na hoeveel tijd (afgerond op hele dagen) nog 90% van het
begingehalte van de suspensie van 0,50 mol/liter over is als men die bewaart
bij 25°C. (3 pt)

d. Stel men bewaart de suspensie in de koelkast bij 4°C.  Wordt de ‘shelf life’
dan langer of korter? Verklaar je antwoord. (2 pt)



6

R = 8,3145 J.K–1mol–1

RT (25.°C) = 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

€ 

Rt = R0e
−k1t

€ 

1
Rt

= k2t +
1
R0

€ 

k = Ae
−Ea

RT
 
 
  

 
 

pH = pK + log (α/1–α)

 D = (1–α) P(HA) + α P(A–)   voor een zuur HA
 D = (1–α) P(BH+) + α P(B)   voor een base B

Tabel. 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 OCH3 -0.277 0.173

€ 

Rt = R0 − k0t
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