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Metinė ataskaita 
 

COST veikla startavo 2016 m. balandžio 17 d. Valdymo komiteto Lietuvos atstovė A. 
Zubrienė balandžio 18 d. dalyvavo susitikime Briuselyje (Belgija), kuriame susitiko įvairių šalių 
MC atstovai. Susitikime buvo supažindinta COST veiklos projekto idėja ir jos siekiai. COST 
veiklai vadovauja prof. Stefano Alcaro (Italija), pavaduotoja - prof. Fernanda Borges 
(Portugalija).  

Svarstyti projekto valdymo klausimai, išrinkti darbo grupių bei kitų veiklų vadovai: 
Grant Holder institucija – Porto universitetas (Portugalija). 
WG1 (Naujų junginių vystymas) darbo grupės vadovas – dr. Danijel Kikelj (Slovėnija). 
WG2 (Biologinių taikinių parinkimas ir aktyvumo įvertinimas) grupės vadovas – dr. 

Eugenio Gaudio (Šveicarija). 
WG3 (Duomenų bazės vystymas) grupės vadovas – prof. Sharon Bryant (Austrija). 
WG4 (Kompiuterinių metodų vystymas naujų ligandų multi-taikiniams paieškai) grupės 

vadovas – prof. Hanoch Senderowitz (Izraelis). 
STSM koordinatorius – prof. Maria Laura Bolognesi (Italija). 
Susitikimo metu svarstytas kiekvienos darbo grupės veiklų įgyvendinimo planas.  
 
2016 m. liepos 21 - 22 dienomis Lietuvos atstovė A. Zubrienė dalyvavo pirmajame 

valdymo komiteto posėdyje, kuris vyko Lugane (Šveicarija). Susitikimo metu COST veiklų šalių 
atstovai pristatė jų atliekamus mokslinius darbus (žemiau pridedama mokslinių pranešimų 
programa). Asta Zubrienė liepos 22 d. pristatė žodinį pranešimą “Synthetic compound binding to 
anticancer drug target proteins: thermodynamics and structure of interaction”. Susitikimo metu 
užsimezgė bendradarbiavimas su dr. T. Tomašič (Liublijanos universitetas), kuris sintetina 
Hsp90 inhibitorius. 

Susitikimo pabaigoje įvyko Valdymo komiteto posėdis, kuriame dalyvavo 24 iš 30 šalių 
atstovai, dirbantys medicininės chemijos srityje, kurio metu buvo apsvarstyti COST veiklos 
organizaciniai klausimai, planuojamų susitikimų darbotvarkė, aptartas veiklos darbo planas, 
tyrėjų bendradarbiavimas, kitų ne Europos šalių įtraukimas į COST veiklą, publikacijų ruošimas 
bei veiklos internetinio puslapio (http://www.mutalig.eu/) atnaujinimas. Trumpai aptartos 
galimos STSM vietos bei nustatyti kriterijai trumpalaikėms stažuotėms, kurių trukmė turi būti ne 
trumpesnė kaip mėnuo.  
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