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Ataskaita 

 
Dalyvauta antrajame kasmetiniame MuTaLig COST veiklos Valdymo Komiteto (MC) atstovų 

susitikime, kuris vyko 2017 m. rugsėjo 22 - 24 dienomis Porto mieste (Portugalija). Šis susitikimas 
vyko kartu su kitos veiklos EpiChemBio (CM1406) dalyviais. Šių dviejų COST veiklų susitikimo 
tikslas buvo sustiprinti bendradarbiavimą tarp tyrėjų dalyvaujančių abiejose COST veiklose. 
Susitikimo organizatorius buvo MuTaLig veiklos vadovas Prof. Stefano Alcaro bei Portugalijos 
Valdymo komiteto atstovė Prof. Fernanda Borges.  

Susitikimo metu COST veiklų šalių atstovai pristatė jų atliekamus mokslinius darbus (žemiau 
pridedama mokslinių pranešimų programa). 

Rugsėjo 23 d. įvyko COST veiklos CA15135 Valdymo Komiteto atstovų posėdis. Posėdžio metu 
buvo aptarta: 

a) į veiklą įsitraukę nauji nariai. Šiuo metu MuTaLig veikloje dalyvauja jau 32 šalys. 
Priimti du tarptautiniai partneriai (Yale University (USA) ir University of Rio de Janeiro (Brazilija)  

b) veiklos finansiniai klausimai. Numatyta skirti finansavimą ITC šalių jauniems 
mokslininkams, ketinantiems dalyvauti konferencijose su stendiniu ar žodiniu pranešimu (5 
kandidatai bus atrinkti gruodžio mėnesį). 

c)  trumpalaikių vizitų klausimai. Aptartos per antrąjį granto periodą finansuotos 8 
mokslinės stažuotės (STSM). 

d) bendros mokslinės publikacijos. 2016 m. ir 2017 m. publikuoti straipsniai, susiję su šia 
COST veikla, pateikti internetiniame puslapyje: http://www.mutalig.eu/scientific-publications 

e) darbo grupių pasiekimai. Pasidžiaugta, jog sukurta junginių duomenų bazė Chemotheca, 
į kurią visi veiklos atstovai gali talpinti savo laboratorijose sukurtų junginių struktūras. WG3 darbo 
grupės nariai galės atlikti šiems junginiams virtualią paiešką, siekiant surasti ligandus naujiems 
taikiniams, t.y. identifikuos junginius multi-taikiniams. Ši duomenų bazė laisvai prieinama 
internetiniame puslapyje:  http://chemotheca.unicz.it,  

f) ilgalaikis planavimas. Veiklos vadovas siūlė WG1 ir WG2 grupių atstovams būti labiau 
aktyviems. WG1 atstovai turi teikti naujas cheminių junginių struktūras Chemotheca duomenų 
bazei, tuo tarpu WG2 atstovai turi nurodyti taikinius, kuriems bus ieškoma ligandų, ir kurie bus 
tiriami in silico tyrimuose. Nuspręsta sekantį darbo grupių susitikimą daryti Tenerifėje 2018 m. 
kovo mėnesį. Taip pat aptarta sekančio MC susitikimo vieta, numatoma 2018 metais MC 
susitikimą daryti Prancūzijoje arba Maltoje.  
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