DET SVENSKA MATERNELLA MIKROBIOM (SweMaMi) PROJEKTET

Patientinformation
Kan ditt mikrobiom bidra till en normal graviditet och förlossning?
Mikrobiom är ett samlingsnamn på alla bakterier, virus och andra mikroorganismer som finns
på olika ställen på och i våra kroppar. Många mikroorganismer tros ha en viktig roll för vår
hälsa och välbefinnande.
Med SweMaMi-projektet vill vi undersöka hur mikrobiomet under graviditeten är relaterad till
hälsa och ohälsa hos blivande mammor och deras barn, för att förhoppningsvis kunna
upptäcka, förebygga och behandla hälsoproblem i framtiden. Därför vill vi ha din hjälp och
bjuda in dig att delta i SweMaMi om du:
-

Är äldre än 18 och gravid innan vecka 19
Inte medverkar i andra forskningsstudier där du äter medicin under graviditeten.
Bor i Sverige, har ett svenskt personnummer och en svensk adress (för att skicka
provtagnings-kit)
Talar tillräckligt bra svenska eller engelska för att kunna svara på frågor i ett webbaserat frågeformulär.

De allra flesta graviditeter är normala och leder fram till förlossning i vanlig tid och med friska
barn. Komplikationer för mamma och barn, som t ex för tidig förlossning, dvs när barnet föds
före 37 fullgångna veckor, är ovanligt och förekommer i ungefär 5%. Idag är det svårt att säga
vilka kvinnor och barn som är i riskzonen för olika komplikationer.
Det är bara under de senaste åren man kunnat kartlägga mikrobiomet som vi människor har i
våra kroppar. En del mindre studier tyder på att mikrobiomet kan ge viktig information om
hälsa. Vi vill därför undersöka om mikrobiomet i kroppen under graviditeten kan vara ett mått
på hälsa och kanske koppla detta till komplikationer hos mödrar och barn, som exempelvis att
föda för tidigt. Detta vill vi nu studera under graviditeten och därför vill vi fråga din hjälp.
Målet är att kunna inkludera och följa upp 2500 kvinnor i hela Sverige. För att göra det
enkelt för dig deltar du helt och hållet hemifrån, utan att behöva komma till en
mottagning eller åka en extra gång till din mödravårdscentral!
På hemsidan finns ett frågeformulär där du besvarar några frågor om exempelvis mediciner,
hälsa och kostvanor. Frågeformuläret fylls i vid tre tidpunkter: graviditetsvecka 17-19,
graviditetsvecka 28-30 och 6-10 veckor efter det beräknade förlossningsdatumet. När du har
svarat på frågeformuläret vid respektive tillfälle kommer provtagningsmaterial och
instruktioner skickas hem till dig. Vi bifogar ett kuvert med porto och önskar att du skickar
in proverna till vårt laboratorium inom en vecka.
I detta projekt tar du prover från saliv, från slida och från avföring. Proverna tar du i lugn och
ro hemma, det tar sammanlagt 5-10 minuter. Med en mjuk provtagningspinne samlar man prov
från slemhinnan i slidan, samlar lite avföring i ett provrör eller spottar saliv genom en tratt till
ett provrör. Vid det sista provtagningstillfället kommer vi även be dig samla lite avföring från
ditt barn (från barnets blöja), om du godkänner detta. Du kommer behöva svara på frågor tre
gånger och ta prover tre gånger.
All provtagning före och efter graviditet är utan kända risker för dig eller ditt barn.
Provtagningen gör inte ont men kan kännas obekvämt eller obehagligt en kort stund.
För att delta i MaMi-projektet gå in på projektets hemsida: www.swemami.se för att få mer
information och för att delta och fylla i frågeformuläret!
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När studien är klar kommer vi att analysera bakterierna och andra mikroorganismer i proverna
och jämföra dessa med andra kvinnor som deltagit. Vi vill framförallt jämföra mikrobiomen på
de som senare utvecklar graviditetskomplikationer (t ex förtidig förlossning) med de som inte
gör det; och utvärdera om kost, mediciner och andra faktorer kan påverka mikrobiomets
sammansättning.
Vi ber dig även om tillåtelse att hämta information från din förlossningsjournal och från
svenska hälsoregister. I Sverige har vi hälsoregister där information sparas kopplat till varje
individs personnummer, till exempel vilka läkemedel som skrivs ut, vilka sjukdomar en person
har och vilka barn som föds. Vi vill med din tillåtelse länka ihop information från dessa
hälsoregister med din förlossningsjournal och dina mikrobiomprover för att få information om
graviditet och förlossning relaterat till mikrobiomet. Vi ber även om tillåtelse att hämta uppgifter
från hälsoregister från ditt/dina barn i studien, för att se om det finns långsiktiga samband
mellan mikrobiom under graviditeten och hälsa/ohälsa under tidig barndom (inkluderande
allergier, epilepsi, autismspektrumstörning, diabetes typ 1). Om du godkänner detta, möjliggör
det för oss att följa upp hälsan i 10 år hos ditt/dina barn utan att kontakta dig eller din familj.
Hantering av studiedata: De uppgifter som samlas in om dig i studien kommer vara kodade
så att identifieringsdata kommer endast att användas för att samla in frågeformulären, registeroch journalupgifterna. Uppgifterna är lagrade så att endast ett fåtal medarbetare involverade i
just den delen av projektet har tillgång till dem. Alla mikrobiomprover analyseras och förvaras
i frysar på vårt center på Karolinska Institutet i Stockholm och hanteras endast av våra egna
forskare. Proverna kommer att registreras som del av Karolinska Institutets Biobank,
kontaktpersonen är Marica Hamsten (Senior Lab Manager, telefon 08 524 853 08). Alla prover
kommer att kodas och kan inte spåras till en individ utan tillgång till kodnyckel. Proverna och
uppgifterna behandlas konfidentiellt och all data som samlas in kommer att vara kodad, ingen
kommer kunna spåra data till just dig som individ och proverna kommer inte användas till annat
än det ovan beskrivna. I resultaten är det alltid bara grupper som presenteras. Om vi skulle
vilja använda dina prover för andra ändå oförutsedda forskningsändamål i framtiden, kommer
vi att ansöka om nytt etisk godkännande och kontakta dig igen för ditt godkännande om det
behövs. Personuppgiftsansvarig är Karolinska Institutet. Enligt personuppgiftslagen (PuL) har
du rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om dig som hanteras och vid behov
få eventuella fel rättade.
Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta. Om du avbryter studien
kommer det inte att påverka din fortsatta eventuella behandling. Önskar du mer information
kan du kontakta oss eller gå in på vår hemsida!
Vi önskar dig en underbar graviditet!
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För att delta i MaMi-projektet gå in på projektets hemsida: www.swemami.se för att få mer
information och för att delta och fylla i frågeformuläret!

