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COST TD0802 "Dendrimerai biomedicininiuose taikymuose" (2008-2012) (Dendrimers in 

Biomedical Applications). Ši COST TD0802 veikla yra daugiadisciplininė, apima eilę mokslo 

sričių ir reikalauja fundamentalių žinių, kad sukurti naujus būdus vaistų transportavimui 

nanomedicinoje. Tiriama, kaip dendrimerai sąveikauja su vaistais ir kurioje dendrimerų vietoje 

šie vaistai galėtų būti įkapsuliuoti. 

Pagrindinis  tikslas – sukurti hibridinę sistemą dendrimeras –vaistas ir rasti būdus sėkmingam 

vaistų transportavimui. 

R.Vaišnoras dalyvavo COST TD0802 valdymo komiteto  posėdyje Toledo  universitete š m 

rugsėjo 01-05 dd., kur buvo pristatyta LEU COST veikla. 

COST TD 0802 trumpalaikė mokslinės praktikos metu  doktorantas Augustinas Kulbickas 2012  

balandžio mėn 10-30 d. atliko dendrimerų su inkorporuotais nanodeimantais Elektroninio 

paramagnetinio rezonanso (EPR)  matavimus Urbino universiteto, cheminių mokslų institute, 

Italijoje, bei  magnetinius tyrimus Lenkijos mokslų akademijos Vroclavo žemų temperatūrų 

institute 

2012 m. paskelbtas vienas ISI straipsnis šia tema, apginta doktoranto Mariaus 

Franckevičiaus disertacija tema ,,SUŽADINTOS BŪSENOS DINAMIKA PPI IR PAMAM 

DENDRIMERUOSE FUNKCIONALIZUOTUOSE FOTOCHROMINIAIS JUNGINIAIS‘‘. 

Lietuvos Mokslų Akademijos konkurse Mariaus Franckevičius laimėjo geriausio 2012 m 

Lietuvos jaunojo mokslininko vardą ir buvo apdovanotas laureato diplomu, žiūr. priek. 

Mariaus Franckevičiaus pasiekimai (laureatas tarptautinės studentų konf. Organizuotos 

JAV  OSA , geriausias magistrinis darbas fizikos srityje org. Lietuvos MA, o dabar ir geriausias 

Lietuvos jaunasis mokslininkas ) yra garsinami ir Briuselyje COST būstinėje: 

 
Dear Rimas, 

as you see below the COST Office needs more detailed information about Marius. Can you provide it? 
Best regards, 

Barbara 

 
From: Barbara KLAJNERT [aklajn@biol.uni.lodz.pl] 

Sent: Tuesday, October 09, 2012 5:31 PM 

To: Lucia Forzi 
Subject: [Fwd: PhD prize winner] 



Dear Lucia, 

please find attached below what I have learned about the prize and STSM of the guy from Lithuania. 
If you need anything more, please let me know. 

Best regards, 

Barbara 

 

 
From: Lucia Forzi 
Sent: Tuesday, October 02, 2012 10:39 AM 

To: Barbara Klajnert; David Smith 

Subject: TD0802: ESR 

Dear Barbara and dear David, 

I was thinking that it may be possible to add some input on the COST Newsletter about the ESR of your Action (I think from Lithuania) that 

received a prize, this would also give some visibility to your Action. 

In case you agree with the suggestion I should receive a brief text addressing the involvement of the ESR in the Action/COST, some details about 

the prize received and the benefit of COST for the career of the ESR, including a photo (high resolution). I would then follow up with our PR 

team. 

Best regards, 

Lucia 

Dr. Lucia Forzi 

Science Officer Chemistry and Molecular Sciences and Technologies  

COST Office | Avenue Louise 149 

1050 Brussels | Belgium 

Tel: +32 (0)2 533 38 58 | Fax: +32 (0) 2 533 38 90 
lucia.forzi@cost.eu | http://www.cost.eu 

R.Vaišnoras 

2013 01 09 
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