
Kutsu HELMi- (Health and 
the Early Life Microbiome) 
suolistobakteeristotutkimukseen 

Hyvä vauvaa odottava perhe,

Pyydämme kohteliaimmin teitä 
osallistumaan tutkimukseen, joka selvittää 
lapsen suolistobakteeriston kehittymistä ja 
siihen vaikuttavia tekijöitä. 

Tutkimuksemme tavoite on kartoittaa 
yli tuhannen lapsen suolistobakteeriston 
kehittymistä kahden ensimmäisen 
elinvuoden aikana, ja selvittää mitkä 
tekijät edistävät tai häiritsevät bakteeriston 
luonnollista kehittymistä. Kutsumme 
tutkimukseen suomalaisia äitejä, joiden 
tulevalla vauvalla ei ole etukäteen tiedossa 
olevia synnynnäisiä rakennepoikkeamia.  

Tutkimuksen aineisto koostuu pääasiassa 
kotona kerättävistä vauvan ulostenäytteistä, 
jotka palautetaan etukäteen sovituille 
tutkimuskäynneille sekä kyselyistä, joihin 
vastataan sähköisesti. Kyselyihin voi vastata 
älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella. 
Tutkimuksessa ei oteta verinäytteitä eikä 
tutkimuksesta aiheudu haittaa tutkittavalle 
lapselle tai heidän vanhemmilleen. 

Perheen hyödyt tutkimuksesta: kyselyt 
toimivat sähköisenä vauvakirjana, 
johon tallentuu lapsen ensimmäisten 
elinvuosien kehitys ja jonka avulla voi 
reaaliaikaisesti seurata lapsen vointia 

ja sen vaihtelua. Kyselysovellus näyttää 
vastaamisen jälkeen koosteen omista 
aiemmista vastauksista, joita voi myös 
verrata koko osallistujajoukon viitetietoihin. 
Lisäksi perheet saavat tietoa vauvojen 
suolistomikrobiston kehittymisestä. 

Jokainen osallistuva perhe tuottaa tärkeää 
tietoa lasten suolistobakteeristosta, sen 
kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä sekä 
mahdollisista yhteyksistä terveyteen. Täten 
tutkimuksen varsinainen hyöty näkyy 
tulevaisuudessa, jolloin vanhemmat ja 
yhteiskunta voivat saatujen tietojen valossa 
muokata nykyisiä käytäntöjä siten, että ne 
edistävät bakteeriston luontaista kehitystä, 
lisäävät lapsen hyvinvointia ja terveyttä 
sekä ennaltaehkäisevät myöhempiä 
sairauksia. 

Käsittelemme ja julkaisemme tulokset 
nimettöminä siten, ettei yksittäisiä 
henkilöitä voida tunnistaa. Tutkimukselle on 
HUS:n lastentautien eettisen toimikunnan 
puoltava lausunto.

Mikäli olette kiinnostunut osallistumaan 
tutkimukseen, käykää jättämässä 
yhteystietonne netti- tai Facebook 
sivuillamme olevan linkin kautta.Tämän 
jälkeen teille lähetetään ilmoittamaanne 
sähköpostiin yksityiskohtainen tiedote 
tutkimuksen kulusta. Nettisivumme löytyy 
osoitteesta: www.helmitutkimus.com ja 
Facebookista löydät meidät nimellä HELMi 
-suolistobakteeristotutkimus vauvoille. 

Tervetuloa mukaan tutkimukseen! 

Tutkimushoitajat vastaavat mielellään 
kaikkiin tutkimukseen liittyviin kysymyksiin 
nyt ja tutkimuksen aikana.

Yhteystiedot

Tutkimushoitajat  
Jaana Valkeapää 
050 4489 307 / 02 941 26370
Heli Suomalainen
050 4489 357 / 02 941 25606
helmitutkimus@helsinki.fi 

Tutkimuksesta vastaava lääkäri
Apulaisylilääkäri Kaija-Leena Kolho
Kaija-leena.kolho@hus.fi 
HYKS / Lastenklinikka

Hankkeen johtaja
Professori Willem de Vos
Helsingin yliopisto

Tulevaisuuden terveyden 
perustuksia rakennetaan NYT. 

Osallistu!

www.helmitutkimus.com
https://www.facebook.com/HELMitutkimus
https://www.facebook.com/HELMitutkimus

