.
A kombinatorikustudományok
terjesztése
Közép/Ke|et.E
urópába
n
,G$.UÍ',,D
o Wa*shop,PiIisboros!
enö, 2001
. oktőber
1*i s.
Alig hogy befejezödött az curópai kombinatorikuskémikusokelsö seregszemléje
(Errrocombi-L)az ELTE TTK KonferenciaKözpontjában, máris elkezdödött az ICS-I.INID6
"Trends and Apptications of Combiratoriat Chemistry and Combtnatorial Technologies,,
cÍmütanfolyamánakszervezése.
A rendezvénygazdájaésfö Lámogatojaa trieszti székhelyü
InternationatCentrefur Science and High Technology(ICs), amely az ENSZ Iparfejlesztési
Szewezetéhez (United Nations Industrial Devolopment organization, UNIDS) tartozó
autonóm szervezet.Az ICS elsödleges céljaa fejlett országokbanfelha1mozottszakértöiés
üechnoiógiai ismeretek átadása a fejlödö országok kuüatói számára.Az iCS fe1ismerte
ugyanis, hogy versenyképesipari és technológiai kapacitás nem hozható létremegfeleli
tudomiányosismereüekés a fejlett, új technológiák alkalmazásanélkiil. A kampránye1sö
lépósekéntegy haladó szintü továbbképzö tanfolyam megrendezés&ekértékfel az ELTE
Szerves Kémiai Tanszékét.A hallgatóság a hazai és a környezö országok kutatóiból
verbuválódott,el8adóknak pedig áz egyéstertlleteknemzetközileg elismert szakembereit
kéftiikfel. A tanfolyam résztvevöi az ipal1.ésaz egyetemi/akadémiai
kutatói rétegeketközel
azonosaránybanképviselték.
Bár a rendezvényhángazdája az Ritvös l'oránd Tudományegyetemvolt, a tanfolyam
az oktatási Minisztérium pilisborosjenöi Pedagógus-továbbképzési
Központjában kertilt
lebonyolításra.A helyszín kiválasztásánál döntö volt, hogy az oM Központ rendelkezik
minden olyan adottsággaí,amely egy 80-100 fös tanfolyam megrendezéséhez
sziikséges:
kényelmeselöadótermek, korszerü audiovizuális eszközök az elöadásokhoz' színvonalas
vendégszobáka kiilföldi vendégekszámára, és * nem utolsó sorban - Budapeströl is
könnyen megközelíthetö,barátságoskörnyezet az iirijmi völgyben. Ehhez párosultSasi-Nagy
Edit ésmunkatársaitökéletesszervezö munkája,amiértezútonis hálás köszönettel tartozom.
Itt köszönöm meg Kotschy András (ELTE Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék)
folyamatos segítségét
a szervező munkában (többek között a honlap elkészítését
és
fenntartását),továbbá az ELTE hallgatók Naran Gombosuren, Windberg Em6ke, Faragó
János' Farkas Róbert ésGiczi Zsolt aktívrészvételét
a tanfolyamlebonyolítrásában.
A tanfolyamotaz ICS-UMDO részérölStanislav Miertus területi igazgatő,magyar
részröl Szabó Gábor kutatás-fejlesztési
helyettesállamtitkár nyitottameg,jelen voltak még
Dana Vavrikova (igazgatóhelyettes,ITPO-UNIDO), Benito Righetti (tudományos és
technikai attasé,olasz Nagykövetség), Kroó Norbert (fötitkfu, MTA), Gtirtlg Sándor
(osztályelnök, MTA), táng Ferenc (dékán,ELTE TTK), Vincze Zo|tán(dékáil,
Semmelweis
EgyetemGyTK).
A liégynapÖstudomrányosprÖgfamkeretéribolíil tíz külföldi éskilerie lnagyaf elöaetó
tekintette át a kombinatorikus tudományok egyre böl,iilö térnatertileteit.Stanistav Miertus
(ICS-UMDO, Trieszt) ismertette az ICS.UNIDO szervezeti fetépítését
és tudományos
program{á|ezt követöen Giorgio Fassina (XeptagenS.p.A., Nápoly) ráltalánosbevezetöjére
keri'ilt sor a kombinatorikuskémiajelenlegi helyzetéröl.Alexey Eliseev (TherascopeAG,
Heidelberg) az egyensúlyi rendszerekben megvalósítható dinamikus kombinatorikus
könyvtrárak tervezésérölésalkalmazásairól beszélt.Clawde Mirodatos (CNRS, Lyon) az ríj
heüerogén
katalizátorok kifejlesztésére
ésoptimalizálására alkalmazottkombinatorikuskémiai

módszereket mutatta be. Walfgang Bender (Bayer AG, Wupperthal) a Bayer.féle szinton
koncepció alkalmazását ismertette. Hudecz Ferenc (NrrA Peptidkémiai Kutatócsoport)
jellemzésére.
elöadása a tömegspektrometriasikeresalkalmazásárólszólt peptidt^árak
Giorgio
Fassina (Xeptagen S.p.A., Nápoly) a vegyülettrárakbiológiai jellemzésére
és értékelésére
használatos módszereket tekintette át. Horvdth IsNón Tamás (ELTE Kémiai Technológiai
Tanszék)e16adásában
a fluoros kétrázisú
rendszerekkombinatorikuskémiaifelhasználásfuól
hallhattunk.A vegyülettárak elöállítására használt automataszintetizátorokat,laboratóriumi
robotokat Greiner István (Richter Gedeon Rt.) mutattabe. Kovócs MsaIó (InFarmatik Kft.,
Budapest) gyakorlati példákonkeresztül illusztnálta a kombinatorikus kémiai elvekre épülö
fejlesztésiés tcrvezésifolyamatokat. WcltframAttenhofen(Chemieal Computing Group,
Lörrach) gyakorlati bemutatóval egybekötött foglalkozást tartott vegyületLárakkomputeres
tervezéséröl és adatbázisok kezeléséröl. Menotti Ruvo ((Xeptagen S.p.A., Nápoly)
esettanulmányaa kombinatorikus kémia biotechnológia alkalmazását hivatott bemutatni.
Noszól Béla (sE Gyógyszerészeti Intézet) a biológiai rendszerekbenmegnyilvánuló
kombinatorikus kémiai jelenségekrehívta fel a Íigyclmet. Pierfusto Seneci (Nasdaq,
Mtinchen) kritikai értékeléstadott a molekuláris diverzitrás alkalmazásáról a
gyógyszerfejlesztés
folyamatrában.
A szilárdfázisúkémiaiszintézismódszerekrölésa legújabb
szilárd hordozókró| Aubrey Mendonca (Polymer Laboratories,USÁ) számolt be. Arónyi Péter
(Chinoin-Sanofi Rt) az originális gyógyszerek kutaüásáraalkalmazható kombinatorikus
kémiai módszerekröl tartott elöadást. A nagyhatékonyságr1
biológiai értékelés
Gils)
témaköréve|
Peter Van den Brink (Avantium TechnologiesB.V., Amsterdam)foglalkozott
részletesen.Kéri György (SE Biokómiai Intézet)kombinatorikusmódszerek racionális
gyógyszertervezés és szignál transzdukciós terápiában való felhasználásában elért
eredményeiket
ismertette.Dornuin György (ComGenexRt.) beszámolójaa könyvtártervezési
eljárásokról szólt.
A tanfolyam tudományos programja egy kerekasztal.beszélgetéssel
zrárult.Ennek
a tizenháromrésztvÖvöorság képviselöi röviden beszámoltakanól, hogyjelenleg
keretében
hol tartanaka kombinatorikuskémiaiéstechnológiai kutatások az adott országban.Továbbá
vázoltríkelképzeléseiket
a tanfolyamon szerzett tapasztalatok,ismeretek felhaszná|ásfuó|az
intézményükben
folyó kutatási projektek kereténbelul. Végezetül Stanislav Miertus és
PierfaustoSeneciösszegeztea tanfolyamtapasztalatait.
Az ICS.UNIDO felvetetteegy középeurópai tudományoskrizpont szükségességét,
amely alkalmas arra, hogy vezetö szerepet
játsszon ebben a régióbana kombinatorikuskémiaikutatásokkoordinálásában,valamint a
kombinatorikustudomrányokfelsöfokú oktatrásában.
Megtisztelö, hogy az [CS-UMD} az
jelöltnek tartjaszámoneITea feladatra.
ELTE SzervesKémiaiTanszékét
esélyes
A zárő bankettetFurka Árpád ünnepi elöadása elözte meg, amely áttekintéstadott a
kombinatorikuskómia történetéröl,az ötlet elfogadtatásánakkezdeti nehézségeitölegészen
napjaink legújabberedményeiig.A négynaposintenáv tanulás után a kis közösséggé
összekovácsolódott hallgatóság az est hátralevö Észéta magyar konyhamüvészettel
való
ismerkedéssel
ésa magyarborok szakszerüelemzésével
ttilttitte.
Mint a tanfolyam helyi szervezöje köszönetet mondok a budapesti olasz
Nagykövetségnek,névszefinta fudományosés tecbnikai attasénak,Benito Righetti úrnak
azértaje|entös Lámogatásért,
amellyel az olasz-magyarbilateriális kapcsolatokkereténbelül a

az olasz elöadók meghívásábozésa kiadványok elkészítéséhez
tanfolyam megrendezéséhez,
hozzájárultak.A nyitó fogadás ésa zfuő bankettnagylelkü támagatásáérta Bayer AG-t illeti
külön ki}szönet. Végtil, de nem utolsó sorban hálás köszönetemet fejezem ki a hazai
szponzoroknak Lab-Comp Kft., Merck Kft., Spectrum-3D Kft. Chinoin-Sanofi Rt. és
tetteüeljessé
a tanfolyamsikerét
ésrészvétele
Metiler_ToledoKft., akik támogaL{sa
(További információk találhatók a tanfolyamhonlapján:
btp://www.chem.elte.hu/general/kotschylics-unido/ics-unido.htm)
Budapest,2001.november9.
Dr. Dibó Gábor
egyetemidocens
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