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Vermeldop elk antwoordblad
naam,studie,studentennummer
(Bij elke vraagis het maximaalaantal te verkrijgenpunten vermeld)
vraag 1.(10punten)
Tamifluis een neuramidase
remmer,die als geneesmiddel
voorinfluenza
wordtgebruikt.

-Geefde naam en de structuurvan alle functionele
groepen,die in dit
geneesmiddel
aanwezigzijn.
-Tekeneen structuurvan Tamiflu,waarbijde N en O atomenvoorzien
zijnvan vrijeelektronenparen.
-Geefde hybridisatie
atomen.
van de meteen* gemarkeerde
-Markeerin eenstructuurvanTamiflude ru-bindingen.
-Bepaalde absoluteconfiguratie
(R of S) vande koolstofatomen
4 en 5.

vraag2. (7 punten)
naar Tamifluwerd de
In een onlangsgepubliceerde
syntheseroute
:
volgende
reactieuitgevoerd

o{/

ry
c02H

Br2, NaHCO3
HzO, CH2CII

(krommepijlen)van dezereactie.Geefaan welke
Geefhet mechanisme
orbitalsbij dezereactiebetrokkenzijn.

vraag3. (7 puntenl
Geefhiervoor
is meerstabiel?
verbindingen
Welkevande onderstaande
eenkorteverklaring.

vraag 4. (8 punten)
Geef een korteverklaringvoor het verschiltussende pKuwaardenvan
amines.
onderstaande
.,r\.rANHz
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vraag 5. (10 punten)
Een gedeeltevan de syntheseroutenaar het anti-schimmelmiddel
Fenarimolstaat in onderstaandschema.Reactievan bromide1 met
butyllithium2 geeft intermediair3. Dit intermediair(3) wordt niet
geTsoleerdmaar regeert in hetzelfdereactievatverder met keton 4.
op.
OpwerkenlevertFenarimol

Br AAt'
N

/

lt-_2

2

Fenarimol

van intermediair
3.
Geefde structuur
van Fenarimol.
Geefde structuur
(krommepijlen)van de reacties
naarintermediair
Geefhet mechanisme
3 en naarFenarimol.

vraag 6. (10 punten)
reactiesen verklaarhet
Geef het mechanismevan de onderstaande
verschilin regioselectiviteit.
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vraag7. (10punten)
Geefde structuur
vande producten
vanonderstaande
reacties.
Geefhetmechanisme
(kromme
pijlen)vanbeidereacties.
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vraag 8. (8 punten)
2,2-Dimethoxypropane
(S) wordt omgezet in 2,2-dibutoxypropane
(7)
wanneer deze verbindingwordt verhit met 1-butanol(6) en een
katafytische
hoeveeheidzuur.
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Geefhet mechanisme
(krommepijlen)van dezereactie.
Geef de reactieomstandigheden,
waarbij een zo hoog mogelijke
opbrengstaan7 wordtverkregen.
vraag 9. (8 punten)
Het dieen9 wordtmet 1 equivalent
perzuur10 selectiefomgezetin een
mono-epoxide
11.
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-Geefde structuurvan 11 en eenverklaring
voorde selectiviteit.
-Geefhet mechanisme
van de reactie(Krommepijlen).

vraag 10. ( t2 punten)
Verbinding
13 wordtgevormddoorde chiralealkohol12 te behandelen
met natriumhydride
en vervolgensmet methyljodide.

(i) NaH

13
(ii) Mel

- Bepaalde absoluteconfiguratie
(R of S) van de de chiralecentrain
uitgangstof
12.
12 in de meeststabielestoelconformatie.
lekgn.uitgangstot
- Geef
de structuur(incrusief
de stereochemie)
van product13.
- ls verbinding
13 optischactief?
- Geefhet mechanisme
(krommepijlen)van de omzetting
van 12 in 13.
vraag 11. ( t0 punten)
Geefde structuur.
van de productenvan onderstaande
reacties.
Geefhet mechanisme
( kiommepijren)u"n o" ,".iL;:---""'

HNO3
H2S04

HzS

