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PRESSMEDDELANDE 
  
Minervastiftelsens Medix-pris går till två forskningsgrupper vid Helsingfors 
universitet 
 
FEKAL TRANSPLANTATION FRÅN MODERN VIA MODERSMJÖLKEN 
ÅTERSTÄLLER TARMFLORAN HOS BARN SOM FÖTTS MED KEJSARSNITT 
  
Minervastiftelsen har i år beviljat sitt Medix-pris på 20 000 euro till två 
forskningsgrupper vid Helsingfors universitet som leds av professor Willem M. de 
Vos och professor Sture Andersson. 
  

 
 
Bildtext. Enligt professor Sture Andersson (t.v.) och professor Willem M. de Vos är det en 
långsam process att ta fram resultat i denna typ av forskning. Själva forskningen tog två år i 
anspråk och före det hade idén fått mogna och studien förberetts i ungefär tre års tid. Det 
tog även ett år att publicera arbetet i tidskriften Cell. Fotograf Juha Sarkkinen. 
 
 
Grupperna har påvisat att tarmfloran hos barn som fötts med kejsarsnitt kan 
normaliseras med hjälp av fekal transplantation från modern, vilket kan främja den 
normala utvecklingen av barnets immunsystem. Forskningen har publicerats i den 
ansedda tidskriften Cell. 
  
När ett barn föds normalt genom vaginal förlossning överförs till barnet via moderns 
sekret i förlossningssituationen en mikrobiell tarmflora som påverkar utvecklingen av 
immunsystemet under resten av barnets liv. Vid kejsarsnitt uteblir denna mekanism, 



vilket hämmar den normala utvecklingen av barnets tarmflora. Det försvagar barnets 
immunitet och kan öka risken för kroniska sjukdomar. 
  
”Vi har testat om man kan råda bot på situationen genom fekal transplantation, dvs. 
transplantation av avföring. Vi utförde ingreppet på sju barn omedelbart efter 
kejsarsnittet genom att ta en liten mängd avföring av modern och blanda den i 
bröstmjölken i samband med den första matningen”, berättar Willem M. de Vos. 
  
Tarmfloran hos de barn som deltog i studien följdes upp under tre månader. 
Tarmfloran jämfördes med sådana barn som fötts med kejsarsnitt och som inte fått 
fekal transplantation samt med barn som fötts på normalt sätt genom vaginal 
förlossning. Med hjälp av fekal transplantation återställdes barnens tarmflora mycket 
snabbt till samma nivå som hos barn som fötts genom normal förlossning. 
  
”Den här FMT-metoden (Maternal Fecal Microbiota Transplantation) är ett effektivt 
sätt att normalisera utvecklingen av bakteriefloran i tarmen hos barn som fötts med 
kejsarsnitt. Den minskar barnens risk att i ett senare skede insjukna i en allvarlig 
sjukdom”, konstaterar de Vos. 
  
Professor Sture Andersson uppskattar att FMT-metoden i något skede kan införas 
som en allmän klinisk behandling. Det kommer dock att ta flera år. Nu har man 
kartlagt mekanismen och bevisat metodens effekt. Ännu behövs fortsatt forskning 
och utveckling av metoden. 
 
 

 
  
Bildtext. Medlemmar av de två forskningsgrupperna (från höger): Willem M. de Vos, Evgenia 
Dikareva, Anne Salonen, Kirsi Skogberg, Katri Korpela, Kaija-Leena Kolho, Terhi Saisto, 
Otto Helve, Vedran Stefanovic, Sture Anderson. Fotograf Juha Sarkkinen. 
 
 



 
”Att överföra avföring låter enkelt men är inte det. Det är fråga om några milligram 
avföring av modern och det är inte lätt att räkna ut mängden. Dessutom måste man 
mycket noggrant välja ut de fall där det är tryggt att tillämpa metoden, dvs. 
mamman måste vara frisk. Risken är nämligen att man överför en allvarlig sjukdom 
från mamman till barnet. Det krävs omsorgsfull screening och metoden måste 
backas upp av ett laboratorium”, förklarar Andersson. 
 
Grupperna kommer att fortsätta FMT-forskningen. Uppföljningen av de sju barn som 
deltagit fortsätter. Dessutom pågår ett nytt, mer omfattande blindförsök i vilket man 
försöker engagera 60 deltagare. I denna studie ges barn som fötts med kejsarsnitt 
antingen fekal transplantation från modern eller placebo. Utvecklingen av den 
nyföddas tarmflora och immunsystem följs upp fram till att barnet fyller två år. 
  
Medix-priset som delas ut av Minervastiftelsen är ett betydande årligt erkännande av 
den internationellt högklassiga medicinforskningen i Finland och kan betraktas som 
finska mästerskapet i biomedicin. Priset delas i år ut för trettiofjärde gången. 
  
Medix-priset utdelas av Helsingfors universitet. Prisbeloppet doneras till universitetet 
av Minervastiftelsen. Stiftelsen driver ett medicinskt forskningsinstitut i Biomedicum i 
Helsingfors. 
  
Priset beviljas årligen för framstående vetenskaplig forskning i Finland som har 
publicerats i form av en artikel föregående år. Det ska vara fråga om sådan forskning 
inom biomedicin eller klinisk medicin som i sin helhet eller till väsentliga delar 
bedrivs i Finland. 
  
Pristagaren utses av en panel bestående av representanter för Helsingfors, Åbo, 
Tammerfors, Östra Finlands och Uleåborgs universitet. Panelen utses för tre år i 
sänder. 
  
INBJUDAN: 
  
Forskningsgrupperna mottar Medix-priset och håller en prisföreläsning den 20 
september 2021 kl. 12 under ett evenemang som ordnas virtuellt. Om ni vill kan er 
journalist följa evenemanget. 
  
Zoom-länken till Medix-webbinariet 20.9. kl. 12 är: 
https://helsinki.zoom.us/j/63015516737  
  
MER INFORMATION OCH MATERIAL: 
  
Fotografier av de prisbelönta forskningsgrupperna: 
https://minervafoundation.fi/minervasaation-medix-palkinto-2021-
minervastiftelsens-medix-pris-2021/  
Fotograf Juha Sarkkinen. 
Fotona får användas fritt av medierna. 
  
Bildtext I: 
Enligt professor Sture Andersson (t.v.) och professor Willem M. de Vos är det en 
långsam process att ta fram resultat i denna typ av forskning. Själva forskningen tog 



två år i anspråk och före det hade idén fått mogna och studien förberetts i ungefär 
tre års tid. Det tog även ett år att publicera arbetet i tidskriften Cell. 
  
Bildtext II: 
Medlemmar av de två forskningsgrupperna (från höger): Willem M. de Vos, Evgenia 
Dikareva, Anne Salonen, Kirsi Skogberg, Katri Korpela, Kaija-Leena Kolho, Terhi 
Saisto, Otto Helve, Vedran Stefanovic, Sture Anderson 
  
Artikeln som publicerats i tidskriften Cell https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-
8674(20)31089-8  
Webbplats för studien https://blogs.helsinki.fi/secflor-tutkimus/  
  
Mer information om den prisbelönta studien: 
  
Willem M. De Vos, professor, Helsingfors universitet (in english) 
+31 653 735 635, willem.devos(at)helsinki.fi 
  
Sture Andersson, professor, Helsingfors universitet (suomeksi/på svenska) 
050 380 2883, sture.andersson(at)hus.fi 
  
Mer information om Medix-priset och Minervastiftelsen: 
  
Professor Vesa Olkkonen, 050 411 2297, vesa.olkkonen(at)helsinki.fi 
minervafoundation.fi  
  
Informatör Martti Ahlstén ansvarar för distributionen av det här meddelandet 
Viestintätoimisto Verbi 
0500 582 588 
martti.ahlsten(at)verbi.fi 


