
Vil du være med i et projekt, der 
undersøger, om kosttilskud med 
gavnlige bakterier kan overføres 
til dit barn?

Bakterier blev tidligere opfattet som skadelige, fordi de kan 
forårsage sygdom. I dag ved vi, at bakterier også kan være ufarlige  
og nogle endda gavnlige for mennesker, da de kan producere vigtige  
vitaminer og holde slimhinden i tarmene sund. 

Et spædbarn møder bakterier i fødselskanalen, men også fra modermælken,  
fysiske omgivelser, samt interaktion med søskende. Hos sunde spædbørn ses 
en overvægt af Bifido-bakterier. Hvis der i stedet ses en overvægt af andre 
bakterietyper, tyder forskning på, at barnets risiko for at udvikle allergi, astma, 
eksem, fedme eller diabetes øges. 

I dette projekt vil vi undersøge, om det er muligt at tilføre gavnlige  
Bifido-bakterier til spædbørn gennem moren eller direkte til barnet.  
Tidligere forskning har vist, at de bakterier der er indeholdt i kosttilskuddet  
kan forebygge tarmbetændelse og kolik hos spædbørn.

Vil du høre mere?
Kontakt 

forskningsjordemoder 
Diana Høtoft   

23486730 
diahoe@rm.dk



Opgaver for dig og din familie
De to studier indeholder lidt forskellige opgaver undervejs. Som det primære har vi brug for små 
afføringsprøver fra spædbarnet og få ml. brystmælk fra moren. Vi har også brug for andre biologiske 
prøver fra barnets mor samt oplysninger om den gravides livsstil, graviditet og fødsel. Til sammen 
kan disse prøver og oplysninger gøre os klogere på, om kosttilskuddet kan overføres til barnet.

Som gravid kan du deltage i et af de to studier, hvis du:
• Er over 18 år og gravid med ét barn 
• Planlægger at føde vaginalt og amme dit barn
• Har en ukompliceret graviditet og ikke anvender lægemidler.

Forskningsprojektet er sponsoreret af Biovirksomheden 
Chr. Hansen A/S, Hørsholm som udvikler probiotiske kosttilskud.

STUDIE 2: 
Det nyfødte 

barn drikker et 
kosttilskud fra 

fødslen og 4 uger 
frem

Projektet består af  
to forskellige studier:

STUDIE 1: 
Barnets mor drikker 

et kosttilskud fra 
graviditetsuge 33 

til 4 uger efter 
fødslen
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