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(Bij elke vraag is het maximaal aantal te verkrijgen punten vermeld)

vraag 1.(10 punten)
Tamiflu is een neuramidase remmer, die als geneesmiddel voor influenza
wordt gebruikt.

-Geef de naam en de structuur van alle functionele groepen, die in dit
geneesmiddel aanwezig zijn.

-Teken een structuur van Tamiflu, waarbij de N en O atomen voorzien
zijn van vrije elektronenparen.

-Geef de hybridisatie van de met een * gemarkeerde atomen.

-Markeer in een structuur van Tamiflu de ru-bindingen.

-Bepaal de absolute configuratie (R of S) van de koolstofatomen 4 en 5.



vraag 2. (7 punten)
In een onlangs gepubliceerde
volgende reactie uitgevoerd :

o { /

ry Br2, NaHCO3

c02H
HzO, CH2CII

Geef het mechanisme (kromme pijlen) van deze reactie. Geef aan welke
orbitals bij deze reactie betrokken zijn.

syntheseroute naar Tamiflu werd de

vraag 3. (7 puntenl
Welke van de onderstaande verbindingen is meer stabiel? Geef hiervoor
een korte verklaring.

vraag 4. (8 punten)
Geef een korte verklaring voor het verschil tussen de pKu waarden van
onderstaande amines.
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vraag 5. (10 punten)
Een gedeelte van de syntheseroute naar het anti-schimmelmiddel
Fenarimol staat in onderstaand schema. Reactie van bromide 1 met
butyllithium 2 geeft intermediair 3. Dit intermediair (3) wordt niet
geTsoleerd maar regeert in hetzelfde reactievat verder met keton 4.
Opwerken levert Fenarimol op.
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2

Fenarimol

Geef de structuur van intermediair 3.
Geef de structuur van Fenarimol.
Geef het mechanisme (kromme pijlen) van
3 en naar Fenarimol.

de reacties naar intermediair

vraag 6. (10 punten)
Geef het mechanisme van de onderstaande reacties en verklaar het
verschil in regioselectiviteit.
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de producten van onderstaande reacties.
(kromme pijlen) van beide reacties.
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vraag 8. (8 punten)
2,2-Dimethoxypropane (S) wordt omgezet
wanneer deze verbinding wordt verhit
katafytische hoeveeheid zuur.
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vraag 7. (10 punten)
Geef de structuur van
Geef het mechanisme
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2,2-dibutoxypropane (7)
1-butanol (6) en een
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c4HsoH
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Geef het mechanisme (kromme pijlen) van deze reactie.
Geef de reactieomstandigheden, waarbij een zo hoog mogelijke
opbrengst aan 7 wordt verkregen.

vraag 9. (8 punten)
Het dieen 9 wordt met 1 equivalent perzuur 10 selectief omgezet in een
mono-epoxide 11.
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-Geef de structuur van 11 en een verklaring voor de selectiviteit.
-Geef het mechanisme van de reactie (Kromme pijlen).
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vraag 10. ( t2 punten)
Verbinding 13 wordt gevormd door de chirale alkohol 12 te behandelenmet natriumhydride en vervolgens met methyljodide.

(i) NaH

(ii) Mel

- Bepaal de absolute configuratie (R of S) van de de chirale centra inuitgangstof 12.
- 
lekgn.uitgangstot 12 in de meest stabiele stoel conformatie.- Geef de structuur (incrusief de stereochemie) van product 13.- ls verbinding 13 optisch actief?

- Geef het mechanisme (kromme pijlen) van de omzetting van 12 in 13.

vraag 11. ( t0 punten)
Geef de structuur. van de producten van onderstaande reacties.
Geef het mechanisme ( kiomme pijren) u"n o" ,".iL;:---""'

HNO3

H2S04

HzS
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