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Posėdžių informacija ir ataskaitos: 
 

1. Maltos Universitetas, Valeta (Malta) – 2014 m. balandžio 29-30 d. Dalyvavo Irmantas 

Kašalynas 

 Aptarti trumpų misijų vizitų rezultatai. Dr. Faustino Wahaia iš Porto universiteto, 

Portugalija, pranešime Study of Colon and Gastric Cancer Samples Using Terahertz Techniques (tezės 

pateikiamos kaip priedas, 1 puslapis) pristatė vizito metu Fizinių ir technologijos mokslų centro 
Optoelektronikos skyriaus Terahercų fotonikos laboratorijoje (Vilnius, Lietuva) 2013 m. gautus 

mokslinius rezultatus. Aptarėme tolimesnio bendradarbiavimo galimybes terahercinio vaizdinimo 
srityje ir galimus trumpų misijų vizitus.  

 Pristatyta ir patvirtinta pirmųjų metų BM1205 COST‘o programos veiklos ataskaita bei 
suplanuota antrųjų metų prohramos veikla, vasaros mokyklos ir konferencijos.  

 

2. 8-oji tarptautinė konferencija „Advanced Optical Materials and Devices“ AOMD-8, 
vykusi Rygos Technikos universitete 2014 m. rugpjūčio 25-27 d. (Ryga, Latvija). Dalyvavo 

Gintaras Valušis 

 Konferencijos metu organizuotoje specialioje sesijoje COST MB1205 workshop “Optical 

methods and devices for cancer diagnostics” Gintaras Valušis perskaitė kviestinį pranešimą Compact 

Terahertz Imaging Systems for Medical Applications, kuriame buvo pristatyta Fizinių ir technologijos 

mokslų centro Optoelektronikos skyriaus Terahercų fotonikos laboratorijos veikla, kuriant 
kompaktiškas THz vaizdinimo sistemas, kurios gali būti pritaikomos medicinos reikmėms. 

Taip pat aptarta galima bendra mokslinė veikla su Oulu universiteto (Suomija) ir Rygos 
Technikos universiteto (Latvija) mokslininkų grupėmis. 

 
3. Akademinis medicinos centras (AMC), Amsterdamas (Nyderlandai) – 2014 m. 

Spalio 09-10 d. Dalyvavo Irmantas Kašalynas 
 

 Tarpdicipliniame susitikime susipažinome su šiuolaikinėmis priemonėmis ir metodais, 

taikomais medicinoje odos vėžio susirgimams diagnozuoti bei tirti. Taip pat, aptarėme 
bendradarbiavimo galimybes terahercinio vaizdinimo srityje ir galimus trumpų misijų vizitus. Dr. 

Daniel Martijn de Bruin išsamiai pristatė AMC centre atliekamų odos vėžio susirgimų tyrimų 
ypatumus ir pakvietė tinkamai pasinaudoti centro sukaupta patirtimi. 

 



Mokslinė veikla ir rezultatai susiję su BM1205 COST‘o programos veiklomis: 

Moksliniai tyrimai, kuriuose parodome kaip panaudojant THz spektroskopijos ir vaizdinimo 

metodus galima būtų aptikti ir diagnozuoti žarnos ir skrandžio audinių vėžinius susirgimus, buvo 
atspausdinti dviejuose moskliniuose straipsniuose žurnale Journal of Molecular Structure: 

 

F. Wahaia, I. Kasalynas, D. Seliuta, G. Molis, A. Urbanowicz, C.D. Carvalho Silva, F. Carneiro, G. 

Valusis, P.L. Granja, Study of paraffin-embedded colon cancer tissue using terahertz spectroscopy, 
Journal of Molecular Structure, Volume 1079, Pages 448–453 (2015). 

DOI: 10.1016/j.molstruc.2014.09.024  

F. Wahaia, I. Kasalynas, D. Seliuta, G. Molis, A. Urbanowicz, C.D. Carvalho Silva, F. Carneiro, G. 

Valusis, P.L. Granja, Terahertz spectroscopy for the study of paraffin-embedded gastric cancer 
samples, Journal of Molecular Structure, Volume 1079, Pages 391–395  

DOI: 10.1016/j.molstruc.2014.09.002  

 

Straipsniuose apibendrinti Dr. Faustino Wahaia (Porto universitetas, Portugalija) darbo Fizinių ir 
technologijos mokslų centre Optoelektronikos skyriaus Terahercų fotonikos laboratorijoje 
moksliniai rezultatai. Trumpasis vizitas 2013 metais buvo finansuojamas iš COST programos 

BM1205 lėšų. Vizito metu buvo tiriama skrandžio vėžio ir gaubtinės žarnos vėžio pavyzdžiai 
(konservavimo aplinka – formalinas arba parafinas). Bandiniai buvo paruošti Centro Hospitalar S. 

João – EPE, Porto, Portugalija (Authorization of Ethics Commission, CES 211-13) Ataskaitos nr. COST-
STSM-ECOST-STSM-BM 1205-020913-03869.  

 



Study of Colon and Gastric Cancer Samples Using Terahertz Techniques 

Abstract 

In this work, samples of healthy and adenocarcinoma-affected human colon and gastric tissue 

samples were analyzed using transmission time-domain THz spectroscopy (THz-TDS) and 

spectroscopic THz imaging (STI) at 201 and 590 GHz to sort out the contrast-contributing factors 

other than water, the main contrast mechanism factor in in-vivo or in freshly excised bio-tissue. 

The work shows that it is possible to distinguish between normal and cancerous regions in 

dehydrated, dried and paraffin-embedded samples by analysis of the obtained 2-D transmission 

STI images and THz-TDS plots of absorption coefficient   and refractive index n  of normal and 

cancer affected tissues as some examples are presented. 
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