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Összefoglaló  

A kiralitáscentrumot tartalmazó molekulák optikai izomerjeinek szétválasztása mind környezetvédelmi 

szempontból, mind pedig élettani szempontból fontos feladat. Az ibuprofén (IBU) egy kiralitáscentrumot 

tartalmazó gyulladáscsökkentő fájdalomcsillapító gyógyszer, gyakran racém formában forgalmazzák, viszont az 

(S) enantiomer hatása közel 100-szor erősebb. A racém ibuprofén reszolválásának egy zöld és környezetbarát 

lehetősége a szuperkritikus szén-dioxidban történő diasztereomer sóképzésen alapuló in situ módszer. 

Az általunk vizsgált in situ eljárás lényege, hogy a szerves savat reagáltatjuk félmólekvivalens mennyiségű 

enantiomertiszta szerves bázissal tiszta szén-dioxid oldószerben egy nyomásálló készülékben. Először szakaszos 

kevert reaktorként működtetve lezajlik a sóképzés, majd szén-dioxid átáramoltatásával folyamatos kevert 

tartályként üzemeltetve lezajlik az extrakciós lépés. 

Munkánk során az ibuprofén (S)-2-fenilglicinollal (Phg) történő reszolválását vizsgáltunk szuperkritikus szén-

dioxid reakció közegben. Jelentős hatása van a reakció időnek, mind az enantiomer tisztaságra, mind a termelés 

értékére, az általunk vizsgált 1-166 óra intervallumban. A reakció idő hatását részletesen vizsgáltuk 100-150-200 

bar és 30-42,5-50 °C-on. A reakció időt növelve a raffinátum enantiomer tisztasága növekszik növekvő 

termeléssel, míg az extraktum enantimer tisztasága is növekszik, csökkenő termeléssel, így az elválasztás jóságát 

jellemző Fogassy-féle F paraméter a reakció idő növelésével növekszik, körülbelül 24 óra után állandó értéket 

vesz fel. A raffinátumok egy részének pörröntgen felvételein jól kimutatható az (S)-fenilglicinol karbamát 

melléktermék. 
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Summary 
The separation of optically active compounds is an important issue in an environmental and physiological point 

of view. Ibuprofen (IBU) is a widely applied analgesic compound with one chirality center, that is often 

marketed in racemic form. However, the bioavailability of pure (S)-IBU is 100 times higher than that of the 

racemic form. The resolution of racemic ibuprofen by using antisolvent crystallization based on in-situ 

diastereomeric salt formation is a green and environmentally friendly possibility. 

In the studied in-situ process, a reaction is carried out between the organic acid and 0.5 molar equivalent 

enantiomer pure organic acid in pure CO2 solvent in a high pressure vessel. First the salt formation is carried 

out, using the equipment as a batch reactor. Then, washing with CO2, the reactor operates as a continuous stirred 

tank reactor while the extraction is carried out. 

In this work we studied the resolution of ibuprofen with (S)-2-phenylglicinol (Phg) in supercritical CO2 solvent. 

It was found that the reaction time has significant effect on the enantiomeric purity and the yield in the range of 

1-166 hours. The effect of reaction time was studied in details at 100-150-200 bar and 30-42,5-50 °C. The 

increasing reaction time causes increasing enantiomeric purity of the raffinate with increasing yield, while the 

enantiomeric purity of the extract also increases but it’s yield decreases, thus, the F parameter (according to 

Fogassy) marking the effectiveness of separation is increasing with the reaction time and after 24 hours it 

reaches a constant value. The (S)-phenylglycinol carbamate byproduct can be clearly detected on the x-ray 

powder diffractogram of some raffinate. 
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