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Kenksmingi aplinkos veiksniai, tokie kaip oro tarša, tabako dūmai, vandens ir maisto įvairūs teršalai, pesticidai, spinduliuotės gali sukelti lėtines 

ligas, ypač jeigu ekspozicija pasireiškia kritiniais vaisiaus vystymosi ar ankstyvojo gyvenimo etapais. Tačiau iki šiol atliktuose tyrimuose suminės 

ekspozicijos pasekmės vaikų raidai nebuvo nagrinėtos. Pradedamas Europos Komisijos 7-sios bendrosios programos projektas „Ţmogaus ankstyvojo 

gyvenimo ekspozomas – naujos priemonės ir metodai integruoti ankstyvojo gyvenimo aplinkos ekspoziciją ir poveikį vaikų sveikatai Europoje” 
(HELIX). Projekto tikslas – naudojant šiuolaikines priemones ir metodus, apibūdinti suminę aplinkos ekspoziciją, nustatyti ryšius su vaikų psichologinės 

ir emocinės raidos sutrikimais, nutukimu, alergijomis ir pagrįsti „Ankstyvojo gyvenimo ekspozomo“ poţiūrio svarbą. HELIX sukurs šiuolaikines 

ankstyvojo gyvenimo aplinkos ekspozicijos vertinimo priemones ir duomenų bazę, skirtą nustatyti  lokalios aplinkos poveikį vaikų sveikatai Europoje. 

Pirmame etape bus nustatyta išorinės aplinkos suminė ekspozicija, antrame etape, naudojant biologinius ţymenis ir molekulinės biologijos metodus, bus 

įvertinta vidinė ekspozicija ir organizmo jautrumas, o trečiame – bus sukurtos priemonės, skirtos ekspozicijos poveikiui vaikų sveikatai įvertinti. 

Sukurtos duomenų bazės bus įtrauktos į bendras Europos Sąjungos duomenų bazes.  Tyrimų išvados sudarys mokslinį pagrindą Europos Komisijos 
„Aplinka ir sveikata“ veiklos programai, siekiant uţtikrinti aplinkos kokybę ir apsaugoti labiausiai paţeidţiamos gyventojų grupės – vaikų sveikatą. 

Suminė aplinkos ekspozicija, ekspozomas, biologiniai žyminiai, vaikų sveikata. 

 
Įvadas 

 

Daugelis aplinkos teršalų tokie kaip oro tarša, tabako 

dūmai, teršalai, esantys vandenyje, maiste, triukšmas, 

pesticidai ir ultravioletinė (UV) spinduliuotė gali sukelti 

rimtus lėtinius susirgimus, ypatingai tada, kai poveikis 

pasireiškia kritiniais vaisiaus vystymosi ar ankstyvojo 

gyvenimo etapais. Aplinkos veiksnių poveikis 

ankstyvaisiais gyvenimo etapais gali tiek teigiamai, tiek 

neigiamai veikti sveikatą ir tas poveikis gali turėti 

pasekmes vėlesniame gyvenime. Dėl aplinkos pokyčių ir 

kenksmingų įpročių, kompleksinė ekspozicija turi 

tendenciją didėti su amţiumi. Dėl ypatingo jautrumo 

aplinkos poveikiui kritiniais gyvenimo  etapais yra 

reikalinga aplinkos apsauga, pagrįsta sveikatą tausojančia 

veikla ir įstatymais. Tačiau dauguma ryšių tarp ankstyvojo-

gyvenimo kompleksinės ekspozicijos (ekspozomo) ir 

sveikatos yra nepakankamai gerai charakterizuoti, o tai 

sukelia sunkumus vertinant aplinkos poveikį sveikatai. 

Pagrindinės prieţastys yra šios: 1) trūksta išsamių 

duomenų apie kompleksinę aplinkos teršalų ekspoziciją 

ankstyvajame gyvenimo etape; 2) grubi ir neteisinga 

ekspozicijos klasifikacija; 3) nėra duomenų apie 

kompleksinius aplinkos pavojus ir individualų atsako į juos  

kintamumą, siekiant nustatyti suminį ekspozicijos poveikį 

sveikatai. Iki šiol atliekamuose tyrimuose akcentuojamas 

vienos rūšies ekspozicijos poveikis sveikatai; nėra 

visuotino poţiūrio kaip skirtingo tipo ekspozicijos kartu 

veikia sveikatą kritiniais vystymosi etapais. 

 Dabartinė paţanga aplinkos ekspozicijos vertinime, 

molekulinėje biologijoje, biostatistikoje atvėrė galimybes 

naujam poţiūriui į populiacijų  tyrimus, kuriuose aplinkos 

teršalų (cheminių ir fizinių), kylančių iš įvairių šaltinių,  

ekspozicija kritiniais gyvenimo etapais yra vertinama kaip 

neatskiriama dalis;  todėl šią sampratą pasiūlyta vadinti  

„ekspozomas“. 

Pirmą kartą „ekspozomas“ sąvoka pasiūlyta 2005 

metais (Wild, 2005), siekiant apimti ţmogų supančios 

aplinkos visumą ir jos poveikį nuo apvaisinimo momento. 

Šiuo metu pagrindinis ekspozomo dėmesys sutelktas į 

epidemiologines programas ţmonių ligų prevencijai (Wild, 

2012). Iš esmės, ekspozomas yra sistema, kurioje 

sujungiami skirtingų ekspozicijų duomenys, juos 

integruojant, siekiant įvertinti suminę ekspoziciją atliekant 

populiacinius tyrimus. Ekspozomas sujungia aplinkos 

ekspoziciją, kylančią iš skirtingų šaltinių, suminę 

ekspoziciją tam tikrais laiko momentais, vidinę ir išorinę 

ekspoziciją bei individualią elgseną ir organizmo atsako 

jautrumą. Europos Komisijos 7BP HELIX projektui 

įgyvendinti yra suformuluotos konkrečios uţduotys. 

1. Aplinkos kompleksinių veiksnių identifikavimas. 

Eksperimentinių rezultatų perkėlimas į realų pasaulį 

reikalauja ţinių kaip cheminiai ir fiziniai veiksniai (tokie 

kaip triukšmas, urbanizuota aplinka) koegzistuoja realioje 

aplinkoje. Šios ţinios praplės aplinkos kompleksinių 

veiksnių vertinimą (Cohen-Hubal, 2010) ir pagrįs 

prevencines priemones. 

2. Tikslūs žmogaus ekspozicijos duomenys. Cheminės 

rizikos įvertinimas daţnai remiasi informacija apie 

medţiagos toksiškumą ir poveikį ţmogaus sveikatai, tačiau 

ši informacija daţnai būna neapibrėţta (Cohen-Hubal, 

2010). Biomonitoringo ar kitų metodų pagalba išmatuota 

ţmogaus ekspozicija daţnai turi trūkumų ir neapibrėţtumų. 

Siekiant pagerinti ekspozicijos vertinimą, reikia turimus 

toksikologinius duomenis papildyti realia ţmogaus 

ekspozicija. Vertinant oro teršalų ar triukšmo riziką, kuri 

daţniausiai grindţiama tik epidemiologiniais tyrimais, 

daţnai trūksta individualios ekspozicijos matavimo 

duomenų. Būtina ţinoti suminę vidinę, biologiškai 

efektyvią dozę (Sobus, 2011). Šiuo metu ţmogaus 

ekspozicijos vertinimui būdingas neapibrėţtumas turi būti 

charakterizuojamas ir kiekybiškai įvertinamas. 

3. Informacija apie žmonių populiacijos kintamumą ir 

jautrumą. Siekiant pagerinti dozė-atsakas apibūdinimą, 

reikia ţinoti kokie yra ryšiai tarp fizinės aplinkos, aplinkos 

ekspozicijos, genetinių veiksnių ir individualios elgsenos ir 

kokį poveikį jų sąveika turi sveikatai. Tinkamas dozė-

atsakas ryšio nustatymas pagrįs jautriausių populiacijos 

grupių sveikatos  apsaugos priemones (Cohen-Hubal, 

2010; Sobus, 2011; Pleil, 2011; Hines, 2010). 

4. Naujų molekulinių metodų ir biologinių žyminių 

naudojimas. Siūloma taikyti didelio našumo molekulines  
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technologijas, skirtas apibūdinti suminę ekspoziciją per 

molekulinės ekspozicijos profilį (Wild, 2005; Rappaport, 

2010; Hou, 2011). Iki šiol tokie metodai maţai buvo 

taikomi tyrimuose su ţmonėmis (Peters, 2012). Biologiniai 

ţymenys bus naudojami kaip indikatoriai biologiniuose 

procesuose patvirtinant ryšio patikimumą tarp ekspozicijos 

ir sveikatos baigčių. 

5. Naujų metodų naudojimas analizuojant sveikatos 

riziką ir suminės ekspozicijos poveikį. Cheminės ir 

fizinės ekspozicijos, molekulinės ekspozicijos profilio 

duomenų rinkimas generuoja milţinišką kiekį duomenų, 

kuriuos apdorojant įprasti statistiniai metodai pasiekia savo 

ribas. Projekte būtina naudoti naujas statistinės analizės 

priemones, siekiant įvertinti kompleksinių ekspozicijos 

duomenų poveikį ţmonių sveikatai ir nustatyti rizikos 

dydį.  

HELIX remiasi ilgalaikiais perspektyviaisiais  

kohortiniais tyrimais, kuriuos atliekant yra surinkta 

nuosekli informacija apie individualią ekspoziciją, elgseną 

ir sveikatą. HELIX projekte dalyvaujančios kohortos jau 

turi surinktus duomenis apie aplinkos ekspoziciją, nėštumo 

baigtis, ryšį iškreipiančius veiksnius nuo nėštumo pradţios 

iki vaikystės (Lioy, 2011). Tai ypatingai aktualu 

ekspozomo vertinimui. Trys pagrindinės prieţastys, kodėl 

ankstyvojo gyvenimo etapas-nėštumo laikotarpis yra  

pasirinktas atspirties tašku plėtojant ekspozomą: 1) Yra 

ţinoma, kad vaisius ir kūdikis yra labiausiai paţeidţiami 

kenksmingų aplinkos veiksnių poveikiui (Gluckman, 

2004), todėl būtinas ypatingas dėmesys vertinant riziką 

(Hines, 2010). Nėštumas ir ankstyvas pogimdyminis 

periodas yra pavojingiausias periodas, nes aplinkos rizikos 

veiksnių poveikis gali turėti pasekmes per visą gyvenimą. 

Aplinkos ekspozicija gimdoje ir ankstyvojo gyvenimo 

laikotarpiu gali ilgam pakeisti kūno struktūrą, fiziologiją ir 

medţiagų apykaitą (Gluckman, 2004). Tokie pokyčiai gali 

skatinti ligą, praėjus net ir ilgam laiko tarpui po aplinkos 

ekspozicijos. 2) Stresas, triukšmas ir cheminė aplinka (oro 

tarša, metalai, policikliniai aromatiniai angliavandeniliai, 

pesticidai, hormonus veikiančios medţiagos) veikdami 

nėštumo metu ir ankstyvoje vaikystėje, turi programuojantį 

poveikį sveikatai vaikystėje ir suaugus (Van Den Berg, 

2011). 3) Aplinkos poveikis ankstyvojo gyvenimo etape 

yra daug didesnis negu vėlesniame laikotarpyje. Tai susiję 

su konkrečiais teršalo patekimo keliais, didesne 

koncentracija, tenkančia kūno kilogramui, prastesne 

medţiagų apykaita ir neveiksmingais barjerais (Landrigan, 

2012). 4) Ankstyvojo gyvenimo ekspozomo 

charakterizavimas gali teikti duomenų veiksmingoms 

prevencijos priemonėms sukurti (Godfrey, 2012). Abu tiek 

prenatalinis, tiek ir ankstyvasis pogimdyminis laikotarpis, 

yra tarpsnis per kurį veiksmingos prevencijos ir 

intervencijos programos gali duoti esminių socialinių ir 

ekonominių investicijų grąţa. 5) Ekonominės ir socialinės 

sąnaudos dėl neigiamų vaiko vystymosi baigčių yra 

didelės. 

 Vienas iš šešių vaikų turi neurologinio vystymosi 

negalią (Landrigan, 2012); vaikų nutukimas yra viena iš 

rimčiausių visuomenės sveikatos problemų 21 amţiuje, 

dramatiškai padidėjusių pastaraisiais dešimtmečiais 

Europoje (Wang, 2006); imuninės sistemos sukeltų ligų 

(tokių kaip astma ir kvėpavimo takų infekcijos) paplitimas 

tarp vaikų kai kuriose šalyse siekia 20 proc. (Bousquet 

2011). Vis daugėja įrodymų, kad nesuskaitoma daugybė 

aplinkos veiksnių, įskaitant cheminę ekspoziciją, fizinius 

veiksnius, socialinius faktorius ir individualią elgseną, gali 

vaidinti svarbų vaidmenį ligų etiologijoje. 6) Europoje 

vykdomi tęstiniai kohortiniai tyrimai, pradedant nėštumu, 

yra įtraukti į 7BP programas, tokias kaip ENRIECO ir 

CHICOS. Tokiu būdu yra uţtikrinamas ekspozomo tyrimų 

funkcionalumas, nes yra suteikiamas priėjimas prie 

biologinių bankų, duomenų bazių, individualių ir 

geografinių matavimų. 

HELIX projektas finansuojamas ES 7BP. Projekto 

tikslas – naudojant šiuolaikines priemones ir metodus 

(ekspozicijos biologinius ţymenis, -omika grįstus metodus, 

nuotolinių stebėjimų GIS erdvinius metodus, individualios 

ekspozicijos priemones, statistinius metodus suminei 

ekspozicijai ir ligų kilmei nustatyti), apibūdinti suminę 

aplinkos ekspoziciją, nustatyti ryšius su vaikų 

psichologinės ir emocinės raidos sutrikimais, nutukimu, 

alergijomis ir pagrįsti „Ankstyvojo gyvenimo ekspozomo“ 

poţiūrio svarbą. 

 

Metodai 

 

HELIX projekte dalyvauja 6 motina-vaikas kohortos, iš 

Didţiosios Britanijos, Prancūzijos, Ispanijos, Lietuvos, 

Norvegijos ir Graikijos, iš viso  32000 asmenų. Šios 

kohortos buvo atrinktos dėl to, kad, naudojant bendrus 

protokolus, kiekviena iš jų turi didelį kiekį duomenų, kurie 

buvo surinkti nuo nėštumo pradţios iki vaikystės ir šios 

kohortos atlieka arba jau yra atlikusios tolimesnius 6 - 9 

metų amţiaus vaikų tyrimus ir gali sujungti sveikatos 

duomenis, biologinių mėginių ir klinikinių tyrimų 

duomenis ekonomiškiausiu būdu. HELIX projekte 

dalyvaujančių  gimimų kohortų BiB (Didţioji Britanija), 

EDEN (Prancūzija), INMA (Ispanija), KANC (Lietuva), 

MoBa (Norvegija) ir RHEA (Graikija)) išsidėstymas 

pavaizduotas (1pav.). Atrenkant HELIX dalyvius buvo 

siekiama, kad kohortos atspindėtų skirtingus Europos 

(Šiaurės, Rytų, Pietų ir Vakarų) regionus, ir kad galima 

būtų tinkamai įvertinti kaip ir kokiu mastu suminė 

ekspozicija vyrauja šiuose regionuose. Atrinktos kohortos 

jau turi surinkusios nemaţą kiekį aplinkos ekspozicijos, 

gyvensenos ir elgsenos, genetinių, vaikų gimimo baigčių 

duomenų, kurie buvo surinkti vykdant ES 6BP ir 7BP 

finansuojamus projektus (ESCAPE, HiWATE, 

PHENOTYPE, MeDALL, NewGeneric, ENRIECO, 

CHICOS, Denamics, Enviro-GenoMarkers).  

Naudojant naujus erdvinius modelius, surinkti 32000 

asmenų duomenys bus naudojami apibūdinti esamą 

ekspoziciją, socialinius veiksnius, mitybą, fenotipus. Iš 

kohortos atrinktoms 1200 vaikas-motina pogrupių poroms, 

nėštumo ir ankstyvojo gyvenimo periodais, naudojant 

biologinius ţymenis ir -omikos technologijas, bus nustatyta 

išorinė ir vidinė suminė ekspozicija. Bus verifikuotas 

fizinis aktyvumas, mityba, socialinių veiksnių paplitimas, 

fenotipai. Ankstyvojo gyvenimo ekspozomo poveikis 

vaikų sveikatai (prenataliniam ir pogimdyminiam 

vystymuisi, nutukimui, psichologinės ir emocinės raidos 

sutrikimams, astmai, kvėpavimo takų ligoms) bus 

nustatytas įvertinus dozė-atsakas sąveiką ir slenkstinį lygį. 

Iš pogrupio pagilintam tyrimui bus atrinkta 150 vaikų, 

kuriems bus naudojami išmanieji telefonai ir sensoriai 
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ekspozicijos duomenims surinkti, jiems bus pakartotinai 

tiriami biologiniai ţyminiai, genetinės struktūros. 

Tyrimams bus naudojami sukurti standartizuoti HELIX 

protokolai, kurie bus naudojami tolimesniuose vaikų 

sveikatos tyrimuose. 

 

 
 

Pav. 1. HELIX projekte dalyvaujančios kohortos 
Fig. 1. Cohorts involved in HELIX project 

 

HELIX projekto visų dalyvių duomenys pasitarnaus 

vertinant aplinkos ekspoziciją ir epidemiologinę situaciją 

Europoje.  

HELIX ankstyvojo gyvenimo ekspozomo tyrimas vyks 

trimis etapais, kiekvienas iš jų skirtas plėtoti specifines 

priemones ir metodus, siekiant surinkti ir išanalizuoti 

ekspozomo duomenis. Pirmajame etape bus matuojama 

išorinė suminė ekspozicija. Antrajame etape - matuojama 

vidinė (molekuliniame lygyje) suminė ekspozicija bei 

atsaką moduliuojantys ţymenys, integruojami vidinės ir 

išorinės ekspozicijos duomenys, o trečiame etape  bus 

sukurtos priemonės, skirtos ekspozicijos poveikiui vaikų 

sveikatai įvertinti.  

Siekiant įgyvendinti šiuose etapuose numatytas 

uţduotis, buvo sukurti darbo paketai (DP). Kiekvienas DP 

turi numatytus tikslus ir uţdavinius, 

DP1. Nauji metodai individualiai ekspozicijai nustatyti. 

Biologiniai ţymenys – cheminių medţiagų, esančių 

organizmo viduje, koncentracija bus matuojama siekiant 

numatyti aplinkos oro, maisto, kosmetikos, vandens ir kitų 

medţiagų teršalų ekspoziciją. Bus imami biologiniai 

mėginiai, duomenys renkami standartizuotais 

klausimynais, siekiant nustatyti plataus masto cheminių 

medţiagų ekspoziciją projekte dalyvaujančioms mamoms 

ir vaikams. 

DP2. Nauji metodai aplinkos ekspozicijai nustatyti. 

DP2 atsakingas uţ naujų priemonių ir metodų plėtojimą, 

siekiant pagerinti išorinės aplinkos ekspozicijos 

įvertinimus. Informacija renkama motinos ir vaiko buvimo 

vietoje, įvairiose aplinkose praleistas laikas, vertinamas 

fizinis aktyvumas, kvėpavimo daţnis, matuojamas 

įkvepiamo oro kiekis. Išmanieji telefonai bus naudojami 

kaip individualios ekspozicijos monitoravimo rinkinys. 

Išmaniuosiuose telefonuose esantys davikliai matuos fizinį 

aktyvumą, buvimo vietą, oro taršą.  

DP3. Dauginės ekspozicijos sujungimas į visumą. DP3 

vertins įvairių aplinkos cheminių  teršalų ir socialinių 

veiksnių tarpusavio ryšius. Tuo siekiama nustatyti kokie 

kompleksiniai veiksniai (socialiniai, mityba, gyvenamoji 

aplinka) turi didţiausios įtakos ekspozicijai ir kaip 

organizmas metabolizuoja chemines medţiagas. Šis 

visapusis individualus vertinimas sudaro galimybę tiksliai 

nustatyti elgseną, kurią būtų galima pakeisti, siekiant 

sumaţinti neigiamą poveikį sveikatai. 

DP4. Molekulinės ekspozicijos žyminių apjungimas. 

DP4 tirs organizmo molekulinius pokyčius,  atsiradusius 

po cheminių medţiagų ir oro teršalų ekspozicijos. Tai bus 

atliekama matuojant metabolitus, baltymus ir epigenetinius 

ţymenis pasitelkiant naujas – omikos technikas. Omikos 

duomenys bus naudojami siekiant nustatyti biologinį 

poveikį sukeltą ekspozicijos.  

DP5. Ekspozomo susiejimas su vaikų sveikata. HELIX 

tiria vaisiaus ir vaikų augimą, nutukimą, psichologinės ir 

emocinės raidos sutrikimus ir paţeistos imuninės sistemos 

sukeltus susirgimus, tokius kaip astmą, kvėpavimo ligas ir 

infekcijas. Didţiausias dėmesys bus skirtas naujų duomenų 

apie vaikų susirgimus surinkti ir įvertinti ryšį tarp suminės 

ekspozicijos ir vaikų sveikatos baigčių. WP5 kuria 

duomenų saugyklą, kurioje bus patalpinti visi surinkti 

duomenys apie aplinkos teršalus, elgseną, mitybą, genetinį 

jautrumą ir sveikatos baigtis, tam kad galėtume šiuos 

duomenis naudoti ateities moksliniuose tyrimuose. 

DP6. Aplinkos veiksnių sukeliamų vaikų sveikatos 

rizika-nauda vertinimas. Europoje ligų rizikos 

įvertinimas gaunamas apjungiant ekspozijos ir dozės-

atsako duomenis. Įvairūs „holistiniai“ modeliai bus sukurti 

tam, kad būtų apibūdintas nustatytas kompleksiškumas, 

vertinant riziką ir naudą. Pavyzdţiui, skatinti vaikus 

daugiau vaikščioti ar vaţinėti dviračiu, siekiant pagerinti jų 

fizinę ir psichologinę sveikatą; tačiau tuo pačiu metu yra 

galimas ir didesnis neigiamas poveikis sveikatai dėl 

ilgesnio kontakto su oro taršalais, didesnės eismo įvykių 

rizikos ir kt. Bus vertinama, ar bendra nauda bus didesnė 

uţ riziką ir ką turėtų daryti sveikatos apsaugos politikai, 

kad pagerintų šio aktyvaus sportavimo sąlygas. 

DP7. Sklaida, politikų įtraukimas, mokymai. 

Bendravimas ir tarpininkų įtraukimas yra pagrindinis 

raktas šio projekto sėkmingam vystymui ir įnašui į 

aplinkos politiką. Bus sukurta strateginė programa ir 

numatyti būdai jai palaikyti, tam, kad projekto rezultatai 

būtų veiksmingai naudojami.  

DP8. Vadyba ir etika. HELIX projekto koordinavimas 

reikalauja atitinkamos vadybos, kad uţtikrinti veiksmingą 

bendradarbiavimą, progresą ir informacijos mainus tarp 

projekto vykdytojų. Projekto administratorius sprendţia 

sutarties, finansinius ir juridinius klausimus, teikia paramą 

atskiriems projekto vykdytojams. Ypatingas dėmesys yra 

skiriamas etikai, tiriant jautrias gyventojų grupes, tokias 

kaip nėščias moteris ir vaikus, bei lyčių lygybei. 

Vytauto Didţiojo universiteto mokslininkai yra įtraukti 

į 1,2,5 ir 6 darbo paketų įgyvendinimą. 
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Laukiami rezultatai 

 

1.) HELIX projektas naudos esamas ar naujas 

priemones ir metodus, siekiant integruoti ir apjungti 

aplinkos duomenis su sveikatos duomenimis ir informacija, 

ir juos pritaikys populiacijų tyrimuose. 2.) Projektas 

prisidės prie integruotos ekspozicijos koncepcijos 

apibūdinimo ir prognozuos atskirų ligų, susijusių su 

aplinka, riziką. 3.) Tyrimo rezultatai sumaţins neaiškumus 

vertinant aplinkos riziką; sumaţins neapibrėţtumą 

vertinant aplinkos cheminių medţiagų skelimą riziką 

sveikatai. 4.) Rezultatai pagilins supratimą apie suminės 

ekspozicijos, tokios kaip cheminių medţiagų, elgsenos ir 

kenksmingos fizinės aplinkos, poveikį. 5) Tyrimų 

rezultatai pagrįs prevencines strategijas, skirtas sumaţinti 

sveikatos apsaugos išlaidas. 6) Padidės ES 

konkurencingumas, bus sukurtos galimybės įsitvirtinti 

maţoms ir vidutinėms įmonėms, kurios galėtų rasti naują 

veiklos kryptį ekspozicijai charakterizuoti ir modeliuoti. 7) 

HELIX projekto rezultatai atkreips visuomenės dėmesį į 

Parmos  deklaracijos Aplinkai ir Sveikatai (2010) 

svarbiausius tikslus ir prisidės prie  ES aplinkos ir 

sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo. 8) Sumaţės 

aplinkos sukeliamų ligų našta, pagerės gyventojų sveikata. 
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Regina Graţulevičienė, Asta Danilevičiūtė 
 

Integrated early-life environmental exposures impact on child health across Europe research project HELIX 
 

Summary 

 

Exposure to environmental factors at early stages in life can affect our health considerably when we grow older, either in positive or negative sense. 
Due to our ever changing environments and daily habits, these exposures are growing increasingly. HELIX investigates the links between exposures from 

food, air, water, and the development of major diseases such as obesity, neurodevelopment disorders and allergies. The interaction of human bodily 

mechanism with chemical and physical contaminants is defined as the „exposome‟. The HELIX „early-life exposome‟ approach involves linking these 
conditions with exposure levels measured in young children and pregnant women. For this, six mother-child cohort studies from France, Greece, 

Lithuania, Norway, Spain and United Kingdom are taking part. All the information resulting from the HELIX research will be stored in a large database 

accessible for health research and policy development. HELIX is in this way contributing to improvement of preventive health actions and public health 
overall. 

HELIX, early-life exposome, child health, environmental exposure. 
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