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KOMANDIRUOTĖS ATASKAITA 

 

1. INFORMACIJA APIE VEIKLĄ IR VYKDYTOJĄ 

 

2. Komandiruotės laikotarpis: 2014 m. gruodžio 2-4 d. 

3. Komandiruotės vieta: Achenas, Vokietija. 

4. Tikslas: COST Veiklos valdymo komiteto posėdis, darbo grupių susitikimai. 

5. Susirinkimo detalės (pagal renginio programą (žr. pridedamą dokumentą)): 

Eiga Aprašymas 

COST veiklos pirmininko informacija: 

a) Praėjusio COST veiklos periodo aptarimas 

 

 

 

 

 

b) Biudžeto būklė 

 

 

 

 

c) STSM (trumpos mokslinės misijos) būklė ir 

nauji teikimai  

 

Iš viso dalyvauja 22 šalys/47 grupės. Sąrašą 

galima parsisiųsti iš COST programos 

internetinės svetainės. 

Bendradarbiavimas vyksta su Australija, 

Kanada, JAV, Didžioji Britanija, Japonija. 

 

II-asis finansavimo periodas: 

Vykdymo periodas 2013.06.02 – 2017.05.31. 

Naujas biudžetas (planuojamas laikotarpiui 

2014.06.02 – 2015.06.01): 140000 EUR.  

 

I – ojo finansavimo laikotarpiu įvyko 4 

STSMs (BE>EE, LT>DE, UK>FR, EE>FR). 

II – ojo finansavimo laikotarpiu: 3 STSMs (2 

įvykusios: DE>UK, HU>DE; rengiamasi 

NL>UK). 
 

Lyčių pusiausvyros ir pradedančiųjų 

mokslininkų skatinimas  

 

Pateikta informacija apie kiekvienos darbo 

grupės dalyvių sąstatą: 

WG1 (Europos klinikinė integracija): iš viso 32 

nariai, iš jų 6 nauji tyrėjai, 10 vyrų ir 22 

moterys. WG2 (Molekulinė biologija): 

iš viso 56 nariai, iš jų 19 nauji tyrėjai, 22 vyrų 

ir 34 moterys. WG3 (Molekulinė diagnostika): 

iš viso 40 nariai, iš jų 13 nauji tyrėjai, 12 vyrų 

ir 28 moterys. WG4 (Gebėjimų stiprinimas): 
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iš viso 129 nariai, iš jų 51 nauji tyrėjai, 49 vyrų 

ir 80 moterų. WG2 (Platinimas): iš viso 129 

nariai, iš jų 51 nauji tyrėjai, 49 vyrų ir 80 

moterų.  
 

Jauni tyrėjai skatinami dalyvauti trumpose 

mokslinėse misijose. Prašymai priimami ištisus 

metus (išskyrus gegužės, birželio mėnesius). 

Svarbiausi dalykai, kurie yra svarstomi 

pateikus paraiškas: ar teikiamoje paraiškoje 

numatomi tyrimai atitinka tikslą, įvertinamas 

paraiškos turinys, biudžetas, idėjos 

naudingumas, galimybė publikuoti rezultatus ar 

pradėti klinikinius apmokymus.   

Pagrindinio projekto vykdytojo (paramos 

gavėjo) atnaujinta biudžeto informacija 

Pateikta susisteminta II – ojo finansavimo 

laikotarpio biudžeto informacija. Visi 

dalyvavusieji pritarė pateiktai ataskaitai. 

COST biuro atnaujinta informacija Jeannette Nchung Oru nedalyvavo susirinkime. 

Informacija nebuvo pateikta. 

DC reporterio informacija Janna de Boer iš Olandijos nedalyvavo 

susirinkime. Informacija nebuvo pateikta. 

Metinė pažangos konferencija Nauja informacija nepateikta. 

Tolesni tikslai Tolesni COST veiklos tikslai ir uždaviniai 

apsvarstyti kiekvienos darbo grupės susitikimų 

metu (gruodžio 1-2 d.). Kiekvienoje darbo 

grupėje buvo aptarta: ligų nomenklatūra 

(WG1), pacientų duomenų dokumentavimas 

(WG1), gydymo algoritmai (WG1), duomenų 

bazių kūrimas (WG2), informacijos tinklų 

kūrimas (WG2), informacijos standartizavimas 

(WG3), finansavimo fondų didinimas (WG4), 

pacientų draugijų bendradarbiavimas (WG5), 

informacijos sklaida (WG5).  

Darbo grupėje pateiktas pranešimas (žr. 

pridedamą dokumentą). 

Mokslinių veiklų planavimas:  

a) Mokslinė strategija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) COST veiklos biudžeto planavimas 

 

Pagrindiniai uždaviniai: bendras sutarimas dėl 

pacientų duomenų dokumentavimo 

(standartizuotas fenotipų dokumentavimas, 

asmens tapatybės klasifikavimo sistema); 

pradinis susitarimas dėl gydymo esant augimo 

atsilikimui (sukurti Europos imprintingo ligų 

(IL) tyrimų tarpdisciplininį tinklą); molekulinių 

duomenų bazės sukūrimas, idant būtų galima 

keistis mėginiais ir duomenimis; publikuoti 

straipsnius ir apžvalgas; vykdyti trumpas 

mokslines misijas; skatinti IL tyrimus 

kiekvienoje Europos šalyje įsisavinant vietinį 

finansavimą; šviesti ir mokyti visuomenę ir 

specialistus apie IL; pacientų grupių 

bendradarbiavimo tinklas; pranešimai spaudai. 

 

Apžvelgtas skiriamas biudžetas darbo grupių 



 

 

 

c) Ilgalaikis veiklų planavimas  

 

 

d) Viešinimo planavimas  

susitikimams, trumpoms mokslinėms misijoms, 

IL mokykloms, švietimui ir pan. 

 

Pateikta informacija apie numatomus 2015 ir 

2016 m. renginius, preliminarias datas ir vietas.  

 

IL mokykla, pacientų ir specialistų susitikimas 

Bremene (2015.03 2-14), bendradarbiavimas su 

EURORDIS, straipsnių spausdinimas vietinėje 

ir tarptautinėje spaudoje, ir kt. 

Naujų narių prašymai Iš prof. Mahmoud Raafad Fassat iš Egipto 

gautas prašymas dalyvauti COST veikloje. 

Ne-COST šalių dalyvavimas veikloje Bendradarbiavimas su JAV, Kanada, 

Australija, Japonija. 

Kito susitikimo laikas ir vieta 2015 m. lapkričio 9-11 d., Neapolyje.  

 

Pridedama: 

 Renginio programa. 

 Pranešimas skaitytas darbo grupės susitikime. 

 

 

Prof. habil. dr. Vaidutis Kučinskas   ______________________ 

 



    

 
 

                                            
Agenda 

Management Committee Meeting  
 

COST Action No. BM1208 
Action Title: European Network for Human Congenital Imprinting Disorders 

Venue: SuperC, Aachen, Country Germany on December, 3rd 2014                  
    
 
 
    
 
1. Welcome to participants 
2. Adoption of agenda 
3. Approval of minutes and matters arising of last meeting
4. Update from the Action Chair 
    a. Status of Action, including participating countries
    b. Action budget status 
    c. STSM status and new applications
5. Promotion of gender balance and of Early Stage Researchers (ESR) 
6. Update from the Grant Holder                
7. Update from the COST Office  
8. Update from the DC Rapporteur
9. Annual Progress Conference (preparation and/or feedback from DC) 
10. Follow-up of MoU objectives 
    a. Progress report of working groups
11. Scientific planning  
    a. Scientific strategy 
    b. Action Budget Planning 
    c. Long-term planning (including anticipated locations and dates of future activities)
    d. Dissemination planning (Publications and outreach activities)
12. Requests for new members 
13. Non-COST applications to the Actions
14. AOB 
15. Location and date of next meeting
16. Summary of MC decisions 
17. Closing 
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LITHUANIA

Principal Investigator:

Vaidutis Kučinskas, prof., PhD, Habil.dr.
Scientific Director of Human Genome 

Research Centre, 

Department of Human and Medical 

Genetics, 

Faculty of Medicine, Vilnius University

Group members:

Aušra Morkūnien÷, PhD, 
Algirdas Utkus, Prof., MD, PhD, 
Laima Ambrozaityt÷, PhD, 
Birut÷ Tumien÷, MD

STSM

� Dr. Laima Ambrozaityt÷ has received a STSM grant for a 
two weeks visit (05/05/2014-16/05/2014) to the Institut für
Humangenetik der RWTH Aachen, Germany, supervised 
by Prof. Dr. rer. nat. Thomas Eggermann.

� Four BWS patients and nine SRS Lithuanian patients were 
analyzed using MS-MLPA, MS-SNuPE and other molecular 
genetic techniques for the methylation status of the 
imprinted BWS/SRS genome regions.



-

2

STSM-results
B
W
S

no. CODE DOB RESULT

1 M16182 25/08/09 ICR2 hypomethylation

2 M16184 22/11/06 H19 hypermethylation

3 M16185 08/02/05 UPD11?

S
R
S

nr. CODE DOB RESULT

1 M16186 03/02/08 -

2 M16188 29/09/98 -

3 M16189 25/03/09 -

4 M16190 05/10/01 -

5 M16191 07/12/10 -

6 M16192 07/11/05 UPD7

7 M16193 20/05/03 H19 hypomethylation

8 M16194 06/03/03 -

9 M16195 29/06/12 -

IMPRINTING SCHOOL

� Dr. Aušra Morkūnien÷ has presented a poster
presentation “Diagnostics of Prader-Willi syndrome
and Angelman syndrome in Lithuania”, a review
on the diagnostics of the Prader Willi and
Angelman patients at the Center for Medical
Genetics

� PhD student clinical geneticist Birut÷ Tumien÷ has
presented a case report „Increased lactate as an
indicator of a possible mitochondrial dysfunction in
PWS patients“
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STSM, foreseen in 2015

Birut÷ Tumien÷, MD

� Hôpital des enfants, CHU de Toulouse, France, under the

auspices of prof. Maithé Tauber, February 2-13, 2015

� Aims:

� “Mitochondrial dysfunction in Prader-Willi syndrome patients”

� Treatment of Prader-Willi syndrome patients

Other activities

� International Conference ,,Evolutionary medicine:
perspectives in understanding health and disease”, May
27-30, 2014, Vilnius. Oral presentation: B.Tumien÷, A.Utkus,

V.Kučinskas, “Imprinting disorders in evolutionary

perspective”.

� Publications: Birut÷ Tumien÷, Algirdas Utkus, Vaidutis
Kučinskas. Imprinting and its disorders in evolutionary
perspective. Acta Medica Lituanica, 2014 Vol. 21. No. 3.
P. 109–115
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Other activities

� Vilnius University Faculty of Medicine Students research
projects:

� Metabolic disturbances in Prader-Willi syndrome patients;
supervisor Birut÷ Tumien÷

� Prader Willi ir Angelman syndromes: genetic counselling and
molecular genetic diagnostics; supervisors Laima
Ambrozaityt÷, PhD, Aušra Matulevičien÷, PhD, Beata
Aleksiūnien÷
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