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INLEIDING  

β-lactam antibiotica zoals penicillines en cephalosporines zijn de meest gebruikte 
pharmaceuticals, totaal zo’n 50 000 ton productie op jaar basis. Deze verbindingen 
worden verkregen via semi-synthetische aanpak. Zowel conventioneel organisch 
synthese methoden als bio-gekatalyseerde synthese worden momenteel toegepast.  

Op het proefstudeercollege zal de synthese van een aantal van deze verbindingen 
behandeld worden. De vragen hieronder hebben betrekking op de synthese van een 
van deze moleculen, genaamd Cephalexin 1. Dit molecuul valt onder de klasse 
cephalosporines. De productie ervan is momenteel 3000 ton op jaarbasis.  

 

Vraag 1  

Penicillines en cephalosporines behoren tot dezelfde groep stoffen, de zogenaamde β-
lactam antibiotica  

a. Bestudeer de structuurformules van peniciline G (stof 2 in schema 1) en van 
caphelexine (stof 1 in schema 1). Een gedeelte van het molecuul van penicillines en 
cephalosporines komt overeen. Teken het deel dat precies hetzelfde is.  

Dit deel gemeenschappelijke deel van de moleculen is de oorsprong van de 
naamgeving “β-lactam antibiotica”.  

b. Verklaar (eventueel met behulp van internet) waarom dat deel van de moleculen een 
β-lactam is.  

 

Vraag 2  

Hieronder is de structuur formule van cephalexin (1) getekend. a. Geef de bruto 
structuurformule van deze verbinding. b. Bereken de molaire massa van cephalexin. 



	
Figuur 1. 
 

Vraag 3  

In schema 1 staat de synthese van cephalexin beschreven in vier stappen. De stoffen 
waarmee het belangrijkste molecuul telkens reageert, hebben we niet vermeld. Bij elke 
stap staat ook de opbrengst.  

Een opbrengst van 90% wil zeggen dat als je met 1,0 mol uitgangsstof start, je in de 
praktijk slechts 0,90 mol reactieproduct in handen krijgt. Er gaat dus wat van de 
uitgangsstof verloren.  

a. Wat zou er met de resterende 10% uitgangsstof gebeurd kunnen zijn?  

Zie schema 1. De synthese van cephalexin (1) begint met het enzymatisch verkregen 
penicilline G (2). Na vier reactiestappen, (1: oxidatie, 2: ring expansie, 3: hydrolyse en 4: 
acylering), is cephalexin (1) verkregen.  

b. Bereken met hoeveel kilogram penicilline G (2) de syntheses begonnen moet worden 
om 1,00 kg cephalexin (1) te maken. Maak bij de berekening gebruik van de vermelde 
opbrengsten voor elke reactie, en van de molaire massa uit vraag 2b.  

(Als je vraag 2b niet hebt gevonden, neem dan 350 gram per mol als molaire massa van 
cephalexin.)  



 

Schema 1. 

 

Vraag 4  

Organisch-synthetische reacties worden in reactievaten uitgevoerd. Voor een reactie 
tussen vaste stoffen is een oplosmiddel nodig. Voor reactiestap 1 wordt verbinding 2 
(penicilline G) opgelost in een hoeveelheid dichloormethaan.  

Een standaard oplossing voor organisch chemische reacties heeft een concentratie van 
0,2 molair (molair = mol per liter).  

a. Bereken de hoeveelheid oplosmiddel (in liter) die je nodig hebt om de hoeveelheid 
penicilline G die je uitgerekend hebt in vraag 3b wil oplossen. (Is het niet gelukt om 
vraag 3 te beantwoorden neem dat 1,50 kg penicilline G.)   

b. Een reactievat wordt voor maar de helft gevuld; welke inhoud moet het reactievat 
hebben?   

Vraag 5  

Het oplosmiddel dichloormethaan is schadelijk voor het milieu.  

a. Bereken de hoeveelheid dichloormethaan die nodig is voor de eerste stap om de 
jaarlijkse hoeveelheid van 3000 ton cephalexin (1) te verkrijgen.  



De synthese van β-lactam antibiotica wordt steeds vaker via een fermentatie proces 
verkregen, hiervoor zijn geen organisch oplosmiddelen nodig. Deze 
fermentatieprocessen worden in water uitgevoerd en zijn niet schadelijk voor het milieu.  

	
	
	


