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Abstract 
For many plants it is important to be pollinated and an important group of pollinators is 

bees. The bee´s gut microbiome is important for the bee´s health. One of the key gut 

microbial phyla is the Firmicutes, which contains for example the well-known genus 

Lactobacillus, which was discovered in the bee´s gut more than a decade ago. This study will 

explore if there is a difference in distribution of Firmicutes on a local scale and, with regard 

to Lactobacillus, on a global scale. The study consists of two parts: i) microbial screening of 

bee samples from different locations in Northern Sweden (Umea, Sävar, Åsjön, Dalkarså, 

Mårtsmarken and Luleå), and for comparison in Stockholm and Gotenburg– using two 

strategies (microscopy and isolation of microbes on agar plates), and ii) evaluation of 

ribosomal gene sequences (16S rRNA) from Lactobacillus in bees from different parts of the 

world. In summary, the local screening showed that different Firmicutes affiliated species 

could be observed in bees from different locations and that the distribution of ribosomal 

gene sequences retrieved from Lactobacillus was significantly proven to be different in 

different parts of the world.  

 

Förord 
Detta examensarbete hade inte gått att genomföra utan hjälp av min handledare Natuschka 

Lee, tack för all handledning, råd och kommentarer under arbetet. Stort tack till alla biodlare 

som bidragit med bin från många delar av Sverige. Och slutligen tack till Han Nguyen för 

hjälpen med biografikartan. 
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1 Inledning och bakgrund 
Bin tillhör en av de större pollinerande grupperna bland insekterna och de har utvecklats från 

mitten av krita när de första blommande växterna började utvecklas (Danforth m.fl. 2006). 

Det finns sju olika familjer av bin (Megachilidae, Apidae, Colletidae, Stenotridae, 

Andrenidae, Halictidae och Melittidae) och de är viktiga för pollineringen eftersom 80 % av 

angiospermerna är beroende av pollinering via insekter (Danforth m.fl. 2006, Cronquist m.fl. 

2018). Bin är inte bara ekologiskt viktiga utan de är även viktiga ekonomiskt sett eftersom de 

pollinerar de flesta av våra livsmedelgrödor (Matias m.fl. 2017).  

 
Mikrober har en enastående förmåga att anpassa sig snabbt till förändringar. Beroende på 

miljön, olika betingelser och ålder, kan olika typer av populationsförändringar (mängd, 

sammansättning) ske i ett mikrobiom, såsom i tarmen, vilket i sin tur kan påverka dess 

värdorganism (Vàsquez och Olofsson 2009). För många djur är tarmfloran inte endast viktig 

för näringsupptaget, men spelar också en stor roll för immunförsvaret (motstånd mot 

bakterier, svampar, parasiter och virus) (Engel m.fl. 2012). 

 

Studier hittills har visat att honungsbin har en specifik tarmflora och att de vanligast 

förekommande bakteriestammarna i det europeiska honungsbiets tarmflora utgörs av 

Firmicutes, Proteobacteria och Actinobacteria. Ett viktigt släkte i binas tarmflora är 

Lactobacillus inom stammen Firmicutes. Lactobacillus utgör en viktig grupp bland 

mjölksyrebakterierna, till exempel för att de producerar antibakteriella ämnen som skyddar 

både biet, pollen och honung mot att angripas av skadegörande mikrober (Vàsquez och 

Olofsson 2009). Mikroberna i tarmarna bekämpar inte endast patogener utan är även 

inblandade i nedbrytningen av näring och farliga ämnen från miljön. Laktobaciller verkar 

förekomma i många olika bigrupper (t ex även hos humlor), vilket tyder på en långvarig 

koevolution (Engel m.fl. 2012). För närvarande pågår det en debatt om laktobacillernas roll 

och andel i honungsbins tarmflora och hälsa. Det behövs därmed fler studier kring detta 

tema, framför allt på fler bisamhällen i Norrland. Vidare så är det viktigt att använda olika 

metoder för att erhålla en översiktlig bild av tarmfloran. Ett problem med tidigare studier är 

att de oftast har baserats på bara en typ av metodik, vilket försvårar tolkningen av resultat 

(Ellegard och Engel, 2019).  

 

 

1.1 Syfte 

Syftet är att undersöka tarmfloran hos honungsbin (framför allt underarten Apis mellifera 

mellifera, det nordiska biet) i norra Sverige eftersom det inte har gjorts någon omfattande 

studie på detta tema för denna region. Undersökningen genomförs genom att studera om 

bakteriestammen Firmicutes (som innefattar bland annat laktobaciller) finns i tarmfloran i 

olika honungsbisamhällen i 8 olika områden: Umeåregion (5 olika bisamhällen i Umeå, 

Sävar, Åsjön, Dalkarså, Mårtsmarken), och som jämförelse i enstaka honungsbisamhällen i 

Luleå, Göteborg (Nordens Ark) och Stockholm. De flesta av dessa honungsbiprover tillhörde 

det nordiska biet men det förekom även andra underarter.  

 

Tre strategier användes för att besvara frågeställningen om det förekommer Firmicutes i 

tarmfloran hos honungsbin i norra Sverige. En av dem var teoretisk och två av dem 

laborativa.  
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i) Utvärdering av den globala biodiversiteten: Biogeografin baserat på 

ribosomalagensekvenser hos Lactobacillus i honungsbin och baseras på biodiversiteten av 

bins tarmflora från 0˚N till 70˚N (3.1).  

 

Hº= Det finns ingen skillnad på Lactobacillusarters fördelning i världen  

H¹= Det finns en skillnad på fördelningen av Lactobacillusarter i världen 

 

ii) Mikroskopering: Här användes två olika typer av mikroskopi för att undersöka 

tarmfloran hos honungsbin: ljusmikroskopi för att lätt se allmänna morfologiska skillnader 

(men utan att kunna identifiera cellerna närmare). För att kunna identifiera cellerna på 

genetisk nivå användes fluorescens in situ hybridisering (FISH) i kombination med en 

specifik Firmicutes gensond. Fördelen med FISH är att den är snabb och enkel, men en 

nackdel med den är dock att det inte går att förutsäga säkert om mikroberna är aktiva i 

tarmfloran (kommentar: DNA från döda celler kan överleva ett tag i miljön efter det att 

cellerna har dött). 

 

iii) Anrikning av mikrober på olika agarmedier: (för att se diversiteten i tarmarna) 

för att kunna fastställa vilka typer av mikrober som kan odlas och som därmed ännu kan ha 

varit aktiva vid provtagningsögonblicket. 

 

 

2 Material och metod 
 

2.1  Molekylärbiologisk databas som underlag för biodiversitetet och 

biogeografi 

För att få en bild av hur Lactobacillus utbredning och artrikedom ser ut laddades ribosomala 

gensekvens data (16S rRNA/SSU) ner från SILVA (version 132) som är en högkvalitativ 

databas för rRNA-gener (https. 2019://www.arb-silva.de/browser/ 2019-01-11). Baserat på 

ett urval data, kriterium: tillräcklig mängd med information (land, art (insekt och 

lactobacil)). Från SILVA:s databas gjordes en Google My Maps karta för att belysa den 

globala fördelningen av dessa data (figur 3).  

 

Frågeställningen ska besvaras med parametrarna Hº och H¹ enligt den statistiska metoden 

Mann-Whitney U test. 

De värden som användes för att beräkna om det finns en skillnad i Lactobacillus utbredning i 

världen var samma som användes för kartan. Median 1 och 2 användes, summan av Rank 1: 

24 och rank 2: var 180. U värdet för den sydliga delen av världen var 86 och U värdet för den 

nordligare delen var 31. Länderna delade upp i 0˚ till 23˚N och 23˚N till 70˚N för att 

beräkna P värdet. Mann-Whitney U test beräknar P värdet och kan påvisa om resultatet är 

signifikant P <0,05. 

 

2.2 Laborativa studier 

Två typer av laborativa analyser (strategier) användes för att studera biets tarmflora. 

I figur 1 visas en översiktsbild över hur urplockade tarmar från bin förbereddes för de 

olika analyserna med hänvisning till underrubrik där respektive metod beskrivs mer 

detaljerat. 

https://www.arb-silva.de/browser/
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Figur 1: Schematisk skiss på de olika laborativa metoderna som användes och deras syfte.  Metod 1: Förberedelse 
för mikroskopi (ljus och fluorescens): 1a) fixering med EtOH för grampositiva bakterier; 1b fixering med PFA för 
gramnegativa bakterier; metod 2: Anrikning av mikrober från bitarmar på agarplattor.  

 

2.3  Odlingsmedium 

Tio olika agarmedier användes i undersökningen för att beskriva den odlingsbara mikrobiella 

diversiteten:  

 Två medier specifika för Lactobacillus (MRSA, tomatjuice agar). 

 Som jämförelse med de laktobacill-specifika medierna, användes även följande 

medier för andra organismgrupper:  

o Två olika medier (NA, skim milk agar) som har hög näringshalt vilket gynnar 

allmänna bakterier som kräver mycket näring för att växa. 

o Tre olika medier för olika svampgrupper: jäst (YM) och mögelsvampsvamp (CD 

baserat på sukros och  PDA baserat på stärkelse). 

o Mediet GYM för släktet Streptomyces som representerar en annan 

antibiotikaproducerande stam och som inte ännu har undersökts i någon större 

omfattning i honungsbin (men har hittats i andra steklar såsom myror).  

o  Två olika medier (R2A, VY2A) med låg näringshalt vilket gynnar mindre 

krävande bakterier som inte kan konkurrera med de bakterier som kräver mer 

näring. 

 

Alla komponenterna vägdes upp enligt DSMZ recept databas (https://www.dsmz.de, List of 

recommended media for microorganisms) omgjorda för volymen 800 ml. Efter uppvägning 

och tillsats av destillerat vatten och omblandning med en magnetomrörare autoklaverades 

behållarna med medielösningarna under 20 min vid 120˚ C under 1,1 atm tryck. Efter 

autoklaveringen ställdes behållarna i 70˚ C över natten för att gjutas ut i petriskålar på 

morgonen dagen efter. Innan medierna hälldes ut fick de svalna under omrörning för att bli 

homogena. När medierna hälldes ut brändes toppen av flaskan för att döda mikroorganismer 

efter var femte agarplatta. När plattorna var färdiga placerades de på varandra för att stelna 

och när de stelnat märktes de upp med speciella koder och förvarades i en stängd plastpåse 

vid rumstemperatur.  

 

 

https://www.dsmz.de/
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2.4 Förberedelse av provmaterial (honungsbin och referenser) 

 

Totalt erhölls honungsbin från bisamhällen från 8 olika områden: Umeåregion (5 olika 

bisamhällen i Umeå, Sävar, Åsjön, Dalkarså, Mårtsmarken), och som jämförelse enstaka 

honungsbisamhällen från Luleå, Göteborg (Nordens Ark) och Stockholm. De flesta av dessa 

honungsbiprover tillhörde enligt vingindexmätning (beskrivet på sida 4) det nordiska biet 

men det förekom även andra underarter. Varje bisamhälle representerades alltid av minst två 

bin från samma bisamhälle. Det totala antalet bin som undersöktes var 62 stycken (bilaga 1). 

Vissa prover skickades per post till EMG, andra prover samlades in manuellt av olika 

personer. Provtagningen skedde under hösten 2018. Information om alla biprover finns 

beskrivna in bilaga 1. Dessa biprover förbereddes på olika sätt beroende på syfte: 

 

Steg 1: När bina från de olika bisamhällena runt om i Norrland och ett urval av andra 

områden i Sverige hade anlänt till labbet blev de flesta av dem fixerade med etanol (EtOH) 

för detektion av Grampositiva bakterier såsom Firmicutes och Lactobacillus. I några enstaka 

fall fixerades några biprover även med paraformaldehyd (PFA) för detektion av 

Gramnegativa bakterier. 

 

Procedur för fixering med EtOH: prover (hela bin) blandas i en iskall lösning med en 50 % 

EtOH lösning i 1 x PBS (neutral fosfatbuffert). 

 

Procedur för fixering med PFA: prover (hela bin eller urplockade tarmar, färska eller 

förfixerade med EtOH) blandas i en volym 1xPBS och 3 volymer 4 % PFA för att inkuberas i 

90 min vid +4 grader C. När 90 minuter gått fördes tarmarna försiktigt och med så lite PFA 

som möjligt till en behållare med 1xPBS (tvättbuffert) i 1 minut för att sen föras över till en ny 

behållare med 1xPBS. Detta utfördes två gånger, därefter slutfixerades proverna i en 50 % 

lösning av 96 % EtOH och 1xPBS. Detta förvarades sedan vid +4 grader C för efterkommande 

analyser genom FISH. Efter fixeringarna förvarades proverna vid +4 grader C för 

efterkommande analyser genom ljusmikroskopi eller FISH.  

 

Steg 2: Efter fixering med EtOH eller PFA, plockades tarmarna ut från 22 av de insamlade 

57 bina (se bilaga 1). Detta utfördes i en petriskål med sterilt vatten under ett 

stereomikroskop (figur 2a, b). Dessa prover undersöktes därefter dels genom vanlig 

ljusmikroskopi för allmän bedöming av tarminnehållet, dels genom FISH för att identifiera 

framför allt celler som tillhörde stammen Firmicutes (avsnitt 2.6).  

 

För identifiering av biunderart: Vingarna klipptes först av från de fixerade bina, som därefter 

tejpades på en genomskinlig plastfilm (se figur 2c), binas vingar artbestämdes vid en senare 

tidpunkt genom vingindex (fig 2c, http://www.nordbi.se/ 2019-01-18). Vingemell användes 

för att få fram mätvärden för vingarna och punkter sattes in efter beskrivning från Nordbi.se 

Vingmell är ett program som är framtaget för att underlätta artbestämning av bin, Det 

nordiska biet (mellifiera) har ett Ci värde på cirka 1,6 och det gula biet (ligustica) har cirka 

2,4. Värdena kan variera med tiondelar inom varje art. Resten av biet förvarades i en 

petriskål med avjoniserat vatten för försiktig dissekering av tarmen.  

 

a) För anrikning av mikrober från tarmfloran på agarmedier: användes fem färska, d.v.s. icke 

fixerade bin från Umeå som hade samlats in hösten 2018 och förvarats vid +4°C tre veckor 

(pr 1, pr 2, pr ö, pr v och pr u, tabell 1). För anrikning av mikrober måste tarmen plockas ut ur 

http://www.nordbi.se/
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ett icke-fixerat bi. Detta utfördes i en steril petriskål med sterilt medium och pincett under ett 

stereomikroskop. Efter urplockning av tarmen från biet tvättades det i tre omgångar i sterilt 

spädningsmedium (0,9 % NaCl i HEPES buffer pH 7) med 1 minuts väntan till en ny ”tvätt”. 

Tarminnehållet överfördes därefter till ett 2 ml provrör med 10µl spädningsmedium och 

krossades därefter med en steril stav med konisk spets. Den mosade tarmen överfördes till ett 

provrör med 9 ml spädningsmedium (för en 10x spädning). Spädningen vortexades och 

sedan överfördes 1 ml av detta till ett annat provrör med 9 ml spädningsmedium. Spädningen 

upprepades 6 x. Dessa ympades på tio olika medier (se avsnitt 2.2 och 2.5) för att belysa 

förekomsten av laktobaciller och andra mikrobiella arter.  

 

b) För att skapa lämpliga referenser för anrikning av mikrober och för metoden FISH: Som 

referens för laktobaciller användes olika yoghurt produkter (grekisk yoghurt (Olympus), 

Actimel (Danone), finsk filbunke (Valio)och nypon Proviva). Dessa prover behandlades på 

två sätt: fixering med EtOH enligt ovan, spädning av proverna för odling på ett urval 

agarmedier (se punkt 2.5).  

 

 
Tabell 1: Översikt över bin och provtagningstidpunkt – en mer detaljerad beskrivning av provernas ursprung 
finns beskrivet i bilaga 1. 

Biprover Provtagningstidpunkt Syfte 
Bin från olika delar av Sverige, numrerade från 1 till 
57 + 5 färska bin (se Bilaga 1) 

Hösten 2018 (okt-nov) Olika analyser såsom 
beskrivet i avsnitten 2.3, 2,4 
2,6 och 2,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2a: Nordiskt bi innan 
tarmen avlägsnades, 
förstoring 20x (provnummer 
38) 

 
Figur 2b: Gult bi innan tarmen 
avlägsnades, förstoring 10x (provnummer 
30) 

 
Figur 2c: Vingar avklippta från 
biproverna 22 och 23, preparerade för 
vingindexmätning. 
 



6 
 

2.5 Inockulering av agarplattor och inkubering med mikrober från bi-

tarmar 

 

Inockulering av biprover på olika agarmedier utfördes från tre sorters olika prover: 

 

 Studie på fem icke fixerade, ”relativt färska bin” från Umeåregion (hösten 2018) 

 Referenser (Grekisk yoghurt, Activia, Finsk yoghurt och Proviva) 

 

För biproverna användes de fyra lägsta spädningarna (10³, 104, 105, 106) för utspridning på 

agar medier. För referensproverna användes spädningarna 10³, 104, 105 för utspridning på 

agar medier. Inga replikat utfördes för att det inte var känt hur aggregerade mikroberna var i 

tarmfloran. Utspridning av biproverna skedde på följande vis: 

a) Sterila glaskulor placerades först ut i agarplattorna (för att sprida spädningslösningen). 

 

b) Lösningar från spädningsserierna överfördes genom att pipettera 1 ml till tio olika sorters 

agarplattor. Detta gjordes genom att först sterilisera överdelen hos röret med det utspädda 

tarminnehållet och sedan efter omrörning genom försiktig skakning av provröret, avlägsna 1 

ml med en pipett, detta pippeterades sedan till agarplattan, och innan röret med provröret 

stängdes brändes det av igen.  

 

c) Efter tillsatsen av spädningslösningen till agarplattorna så skakades de för att glaskulorna 

skulle sprida ut bakterierna jämnt över hela ytan.  

 

d) När plattorna skakats om i två omgångar avlägsnades glaskulorna. Agarplattorna 

placerades sedan upp och ner i en påse för att växa till i ett värmeskåp vid 37˚C. Alla medier 

odlades aerobt. Utöver dessa aeroba odlingar, utfördes även en anaerob odling på två av de 

tio olika medierna (de laktobacill specifika: MRSA och tomatjuice agar) – detta gjordes 

genom medierna placerades i en anaerob klocka och motsvarande reagens. 

 

e) När tre dagar gått markerades alla bakteriekolonier som vuxit och sedan ställdes plattorna 

tillbaka till värmeskåpet. Efter ytterligare 7 dagars tillväxt noterades antalet nya kolonier. I 

samband med detta bedömdes plattmorfologin av de olika kolonierna.  

 

f) Därefter överfördes ett urval av enstaka kolonier till nya agarplattor för vidare anrikning. 

Bakteriekolonierna överfördes genom att med handskar använda pincett för att ta upp en 

steril tandpetare för att plocka upp valda kolonier och sedan föra över samma koloni till en 

agarplatta som var delad i sex delar (detta gjordes för 6 agarplattor totalt, d.v.s. för 36 olika 

isolat). När alla bakteriekolonierna hade överförts placerades de tillbaka i värmeskåpet på 

37˚C för fortsatt tillväxt. 

  

g) Efter 7 dagar gjordes ett första renstryk från de sexdelade agarplattorna. När kolonierna 

från dessa renstryk bildat tillräckligt stora kolonier gjordes ett andra renstryk från dessa för 

att kontrollera renheten av isolaten. Dessa kolonier användes därefter för att fixeras med 

EtOH för att identifieras genom FISH och en specifik Firmicutes gensond.  
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2.6 FISH (procedur och utvärdering)  

För att identifiera mikrober som skulle kunna vara Lactobacillus i proverna användes den 

molekylärbiologiska mikroskopiska metoden FISH (Fluorescence in situ hybridization) i 

kombination med en gensond som är specifik för den stam som det tillhör, Firmicutes, 

sonden LGCa. Denna metod användes på mosade tarminnehåll från biproverna 4, 8, 12, 17, 

18, 20, 22, 25, 27, 30, 32, 34, 37, 40, 42, 44, 46, 49, 50 och 52, det var ett bi från varje kupa 

som undersöktes. 

 

FISH utfördes enligt detta protokoll (Department of Microbiology, 2013), i princip går detta 

ut på att en hybridiseringsbuffert blandas med den taxonspecifika gensonden. Det fixerade 

provet pipetteras på speciella objektglas, torkas och dehydreras. Sedan tillsattes 

hybridiseringsbufferten med gensonden och detta får sedan hybridiseras i en fuktkammare 

minst 90 minuter vid 46˚C. Därefter tvättas proverna med en speciell tvättbuffert vid 48 ˚C 

och därefter med kallt sterilt vatten. Objektglaset torkas försiktigt, monteras med en 

”embedding solution (Citifulor”) och mikroskoperas sedan med ett fluorescensmikroskop vid 

100 x förstoring. Bedömning om Firmicutes, pollen och nosema finns närvarande sker via 

både ljusmikroskopi och fluorescensmikroskopi (zeiss axioplan 2, hos SLU). Fotografier tas 

med en speciell bildanalys software. 

 

 

3 Resultat 
 

3.1 Biogeografi 

Det fanns 34.321 16S rRNA gensekvensdata för släktet Lactobacillus från Silva databas 

(version 132), men det fanns inte tillräcklig information (geografisk läge, biart, 

Lactobacillusart etc.) för vidare bearbetning av alla data. Vidare så hade en stor del av dessa 

arter studerats i andra värdorganismer och miljöer (t.ex. människan, andra djur etc) och 

dessa uteslöts därför, vilket ledde till att endast 2.328 gensekvenser kunde användas för att 

skapa en karta över deras förekomst hos bin och deras fördelning på jorden. Figur 3 visar 

Lactobacillusarters fördelning i världen (2a) och i Europa(2b) med tillhörande binamn enligt 

Silva´s data för Lactobacillus där sådan information förelåg. I bilaga 6.2 kan man se vilka 

original data 

(https://drive.google.com/file/d/1Jv1FTf5yzCUlHPy2eS74f8o4c2dEHDAO/view?usp=sharin

g) som användes för att göra kartan som visar hur många olika arter Lactobacillus det fanns 

huvudsakligen hos bin i olika länder. P-värdet var 0,036 vilket är signifikant och 

nollhypotesen kan förkastas och det förekommer en skillnad i bins tarmflora från ekvatorn 

till 70 ˚N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Jv1FTf5yzCUlHPy2eS74f8o4c2dEHDAO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jv1FTf5yzCUlHPy2eS74f8o4c2dEHDAO/view?usp=sharing
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Figur 3a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3: a) Karta över hur 16S rRNA gensekvens data för Lactobacillus från olika bin är fördelade i världen; b: 

karta över Lactobacillus fördelning hos bin i Europa. De olika färgerna betecknar olika arter av Lactobacillus, О= 

Lactobacillus kunkeii, О=Lactobacillus plantarum, О=Lactobacillus melliventris, О=Lactobacillus apis, och 

resten av färgerna är ej odlade lactobacillusarter. De О punkterna markerar var biproven till denna undersökning 

togs från. 

  

 

 

 

Figur 3a 

Figur 3b 
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3.2 Mikrob-isolering från tarmar 

Redan efter en kort tillväxttid kunde många vita runda bakteriekolonier och halvt 

genomskinliga bakteriekolonier observeras växandes på medierna R2A, NA, TJA och GYM . 

Efter en längre inkubationstid kunde även andra mera ovanliga kolonier observeras- 

skimmilk, TJA anaerob och R2A, dessa var gula, rosa, bruna och vit neråtväxande. Antalet 

kolonier varierade mellan 0 till >300. I tabellerna 2a-c kan man se antalet kolonier efter tio 

dagars odling vid 37 ºC (aerobt såväl som anaerobt). I bilaga 6.4 kan man se exempel på hur 

bakteriekolonierna såg ut. Beteckningarna för de olika biproverna finns i tabell 6.2. 

 

 
Tabell 2a-c: Tabell 2a) Aerob och anaerob tillväxt på Lactobacillus medier: MRSA och TJA (tomatjuice agar). 
Siffrorna efter mediebeteckningarna anger spädningskoncentration. Aerob och anaerob tillväxt på olika 
agarmedier från olika spädningar och olika bin. Ett streck betyder att det agar medium inte användes till det 
provet. Siffrorna anger antalet bakteriekolonier efter tio dagars tillväxt i 37˚C: 2a) Lactobacillus-medier; 2b) 
Svamp och jästmedier; 2c) övriga bakteriemedier. Siffror med* anger plattor som hade mögelväxt.  

Lactobacill- 
Medium MRSA 3 MRSA 4 MRSA 5 MRSA 6 TJA 3 TJA 4 TJA 5 TJA 6 

Anaerobtillväxt         

pr 1 60 11 1 - 12 12 - - 

pr 2 >300 53 4 - 25 3* - - 

Pr ö >300 61 3 - 0 0 0 - 

pr v >300 110 130 - 7 2 0 - 

pr u 95 99 10 - 9 8 0 - 

Aerobtillväxt        

frysta bin 57* 74* 13* 80 - - - - 

pr 1 4 1 84 0 3 12 0 4 

pr 2 0 0 0 0 >300 168 24 10 

Pr ö 100 0 0 0 68 5 1 3 

pr v (0)* 0 0 0 0 0 0 0 

pr u 0 (0)* 0 2 0 0 0 0 

 

 
Tabell 2b) Aerob tillväxt på jäst och svampmedium (YM för jäst, CD – för mögelsvamp baserat på sockeroch 

PDA för mögelsvamp baserat på stärkelse) 

Svampmedium frysta bin pr 1 pr 2 Prö pr v pr u 

YM 3 >300 2 >300 67 0 0 

YM 4 119 1 215 60 0 0 

YM 5 24 0 22 20 1 0 

YM 6 0 0 58 0 0 0 

CD 3 - 0 80 52 0 0 

CD 4 - 0 19 4 0 0 

CD 5 - 0 (0)* 0 0 0 

CD 6 - 0 0 0 0 0 

PDA 3 >300* 0 2 - - - 

PDA 4 >300 0 0 - - - 

PDA 5 >300 1 0 - - - 

PDA 6 300* 0 - - - - 
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Tabell 2c) Aerob tillväxt på Streptomyces- (GYM), låg näringshalt- (R2A och VY2A) och hög näringshaltigt 

medium (NA 0ch skimmilk). Siffrorna efter mediebeteckningarna anger spädningskoncentration.  

Frysta bin pr 1 pr 2 Prö pr v pr u 

Streptomyces      

GYM 3 0 0 300 167 0 0 

GYM 4 1 0 129 60 0 0 

GYM 5 0 (0)* 62 134 0 0 

GYM 6 0 0 7 0 0 0 

Låg näringshalt      

R2A 3 5 0 300 76 0 0 

R2A 4 0 1 300 7 0 0 

R2A 5 300 0 53 2 0 0 

R2A 6 2 0 297 5 0 0 

Vy2A 3 0 0 300 31 0 0 

Vy2A 4 0 0 250 5 0 0 

Vy2A 5 0 1 58 0 0 0 

Vy2A 6 0 0 6 0 0 0 

Hög näringshalt      

NA 3 205 14 300 53 0 0 

NA 4 1 0 200 7 0 1 

NA 5 4 0 67 0 0 0 

NA 6 300 0 14 0 0 1 

Skim milk 3 - 2 300 0 0 0 

Skim milk 4 - 0 71 0 0 0 

Skim milk 5 - 1 41 1 0 0 

Skim milk 6 - 0 1* 0 0 0 

 

 

 
Tabell 3: Anrikning av laktobaciller och ett urval andra mikrober på fyra olika medier - som referens användes 

fyra lactobacill rika varor. Siffrorna efter agarmediets beteckning anger spädning och värdena i de olika 

kolumnerna antalet bakteriekolonier per medium under aerob odling. Siffror med* hade tillväxt av mögel. 

   
Medium/spädning Activia Finskfilbunke Grekisk yoghurt Proviva 

Lactobacillus     

MRSA 3 >300 >300 30 >300 

MRSA 4 42 169 0 >300 

MRSA 5 33* 36 0 190 

MRSA 6 14 13 0* 77 

Allmänt näringsrikt medium med mjölk    

Skim milk 3  >300 >300 60 >300 

Skim milk 4  116 88 7 >300 

Skim milk  537 32 1 112 

Skim milk 6 20 9 1 20 

Jäst     
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YM 3 >300 >300 138 >300 

YM 4 120 72 6 >300 

YM 5 29 16 1 204 

Lågnäringshalt    

R2A 3 >300 >300 34 >300 

R2A 4 143 204 2 >300 

R2A 5 39 52 0 233 

R2A 6 12 1 0 33 

 

 

 
Tabell 4: Systematisk översikt över mikrobiella anrikningar på olika medier versus de olika biproverna. Siffrorna 

sammanfattar resultaten i tabellerna 2a-c (medelvärde på summan av tabellerna och beräknat med samma 

koncentration), * betyder att mögel fanns. För att lättare skilja på provernas koloni skillnader användes förgerna 

Gul=10⁶, Röd=10⁵, Grön=10⁴, svart=10³, Blå=10² och svart användes även för 0. 

Grupp Medium Frysta bin pr 1 pr 2 Prö pr v pr u 
Lacto-bacill MRSA ana - 90x103 41x10⁴ 40x10⁴ 48x10⁵ 98x10⁴ 

MRSA ae 25x10⁵* 21x10⁵ 0 25x10³ 0 50x10⁴ 
TJA ana - 66x10³ 28x10³ 0 30x10³* 30x10³* 
TJA ae - 10x10⁵ 36x10⁵ 80x10⁴ 0 0 

Jäst, 
mögelsvamp 

YM ae 97x10⁴ 3x10³ 16x10⁶ 67x10⁴ 25x10³ 0 
CD ae - 0 67x10³* 23x10³ 0 0 
PDA ae 83x10⁶* 25x10³ 5x10² - - - 

Streptomyces GYM ae 25x10² (0)* 37x10⁵ 35x10⁵ 0 0 
Oligotrofer R2A ae 80x10⁵ 25x10² 76x10⁶ 13x10⁵ 0 0 

VY2A ae 0 25x10² 37x10⁵ 20x10⁴ 0 0 
Eutrofer NA ae 77x10⁵ 35x10³ 58x10⁵ 31x10³ 0 25x10⁴ 

Skim milk 
ae 

- 25x10³ 38x10⁵* 25x10³ 0 0 

Oligotrofer=mikrober som växer vid låga näringshalter; eutrofer= mikrober vid höga 

näringshalter. 

 

 

Kort sammanfattning av observationer av mikrobiell tillväxt på de olika 

medierna:  

 

Lactobacillus medium (Tabell 2a): Samtliga biprover hade mikrober som kunde växa 

på lactobacillbaserade medier. Det förelåg dock enstaka skillnader mellan de olika 

biproverna, vilket tyder på att deras tarmar hade olika mängd av olika mikrobarter som 

kunde växa på lactobacillmedier. På det klassiska mediet för laktobaciller, MRSA under 

anaeroba betingelser, erhölls genomgående fler kolonier jämfört med tomatjuice agar (TJA). 

Under aeroba betingelser var skillnaderna inte lika tydliga. Anledningen till att det finns en 

skillnad mellan aeroba och anaeroba bakteriekolonier kan bero på att bakterierna är mer 

anpassade till anaerob tillvaro än den aeroba. I genomsnitt var antalet bakteriekolonier högre 

på MRSA medium än TJA medium. Däremot producerades inte lika många mögelkolonier på 

TJA jämfört med MRSA.  

 

Jäst och svamp medium (Tabell 2b): Tre olika medier användes, och av dessa gav YM 

(universalmedium för jäst) och PDA (medium för mögelsvamp som är baserat på stärkelse) i 

flera fall högst koloniantal. Mögelsvampmediet CD (baserat på socker) gav genomgående 

lägst koloniantal och varierande tillväxt på mediet. De plattor som fick tillväxt fick oftast stor 

mängd kolonier av liknande sort. Det fanns cirka två olika typer av utseende på kolonierna på 
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de tre olika medierna (CD, YM, PDA), utseendet var liknande och färgmässigt var de vitaktiga 

eller blågröna. Tillväxten från de olika proverna varierade mycket mellan både typ av 

medium och mellan proverna. Detta indikerar då att diversiteten av svamp inte var särskilt 

hög hos bina och att olika arter av jäst och mögel förekom i de olika biproverna. 

 

Streptomyces medium (Tabell 2c): Endast ett fåtal av bi proverna hade 

bakteriekolonier som kunde växa på Streptomyces medium, men pr 2 och prö hade stor 

tillväxt av bakteriekolonier men med låg diversitet (förmodligen bestående av en art eller ett 

fåtal). Detta antyder då att Streptomyces arter är åtminstone inte en vanligt förekommande 

art hos honungsbins tarmflora. 

 

Medier med låg näringshalt (Tabell 2c): Två olika medier användes: R2A och VY2A. 

Sammanfattningsvis fyra av de sex olika biproverna uppvisade bakterietillväxt på R2A och tre 

av biproverna på VY2A. Detta antyder då att tarmfloran i de olika biproverna skiljer sig åt 

med avseende på oligotrofer och att laktobacillerna är mera vanliga än oligotroferna. 

 

Medier med hög näringshalt i medium (Tabell 2c): Två olika medier användes (NA 

och skim milk). Tillväxten var högre i NA men ingen stor skillnad förekom med avseende på 

bakteriekoloniernas utseende och ingen stor skillnad på färg, även skim milk medium fick 

liknande bakteriekolonier. I NA medium fanns en stor tillväxt i de flesta biprover, och skim 

milk medium hade en mycket sämre tillväxt av bakteriekolonier och lägre diversitet än vad 

NA hade. Sammanfattningsvis 5 av de sex olika biproverna visade bakterietillväxt på NA 

och tre av biproverna på skim milk. Detta antyder då att tarmfloran i de olika biproverna 

skiljer sig åt med avseende på eutrofer och att laktobacillerna är mera vanliga än de. 

 

Medier med referensprov (olika yoghurt produkter, Tabell 3): Alla fyra 

youghurtprover i tabell 3 visade tillväxt på samtliga laktobacillbaserade medier fast i olika 

mängd. De högsta mängderna av bakteriekolonier förekom i Activia, Finsk filbunke och 

Proviva. På mediet MRSA verkade en bakterieart att dominera, vilket tyder på att dessa 

prover inte hade en så divers mikrobiell sammansättning. Möjligtvis hade den grekiska 

yoghurten en ytterligare sort bakteriekoloni som inte återfanns i de andra proverna. 

 

Systematisk sammanfattning (Tabell 4): I tabell 4 kan alla odlingsresultat på alla 

medier från de olika biproverna jämföras med varandra. Det framgår tydligt att alla biprover 

innehållit mikrober som kunde växa på laktobacillbaserade medier. Vidare så antyder 

resultaten på de olika medierna att sammansättningen av mikrofloran skiljer sig mellan de 

olika biproverna. Olika trender kunde observeras beroende på vilka prover som studerades 

och på vilka medier mikroberna växte på: 

 

Skillnader mellan olika biprover:  

 pr 2 hade den största tillväxten på agarplattorna och hade en hög diversitet. 

 pr ö hade större tillväxt av bakteriekolonier än pr 1.  

 pr v och pr u hade lägst tillväxt och låg diversitet. Det växte nästan inga 

bakteriekolonier i pr v och pr u vilket skulle behövas kollas på eftersom pr v 

behandlades likadant som pr 1, pr 2 och pr ö men pr u förvarades under natten i 

kylskåp. 

  De frysta bina hade fler färger på sina bakteriekolonier och färre vita bakteriekolonier 

än pr 1, pr 2, pr ö och pr v hade. 
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Skillnader mellan tillväxt på olika medier: 

Diversiteten av bakteriekolonier mellan de olika proverna skilde sig i vissa fall ganska  

tydligt. Svampmedium (PDA), medium med låg näring (R2A och VY2A) hade störst 

kolonitillväxt av alla medierna, CD var mediet med lägst antal bakteriekolonier och diversitet. 

Streptomyces (GYM) hade en låg diversitet men hade en medelhög tillväxt av 

bakteriekolonier jämfört med de andra medierna. 

 

Den anaeroba MRSA odlingen stimulerade en högre koloni tillväxt än den aeroba MRSA, och 

vice versa på TJA (dvs. mera tillväxt under aeroba betingelser än under anaeroba). Detta 

antyder då att sammansättningen av mikrober som kan växa på laktobacillbaserade medier 

skiljer sig mellan de olika biproverna. 

 

 

3.3 Fotografier av tarm och innehåll 
 

 

3.3.1 Ljusmikroskopi: 

 

 

 
Figur 4: Två sorter pollen från prov nummer 4, 
med förstoring 100 x. 
 

 
Figur 5: En sorts pollen i prov nummer 8, med 
förstoring 100 x. 

 
Figur 6: 3 olika pollen från prov nummer 12, hela 
pollen och halvsmälta pollen.  Förstoring 100 x. 

     
Figur 7: Något som liknar nosema sporer (litet antal) 
från provnummer 20. Förstoring 100 x. 
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Figur 8: Liknar nosema sporer (stor mängd) och en 
sort pollen från prov nummer 22, med förstoring 
100 x. 

 
Figur 9: En sort pollen från prov nummer 40, med 
förstoring 100 x. 

 
Figur 10: En pollen sort i provnummer 46 

 
Figur 11: Två olika pollen i provnummer 49, med 
förstoring 100 x. 

 

 
 

 

 

3.3.2 Vingindexmätning. 
Vingmätning gjordes på samtliga prover och resultaten finns redovisade i tabell 5. Alla 

samhällen utom 29 till 31 visar på bin med nordiskt ursprung. Biproverna 29 till 31 bestod av 

gula bin med eventuell inblandning av nordiskt bi. Bisamhälle 50 till 51 har värden som 

indikerar att den kan ha en inblandning av någon annan underras förutom det nordiska biet, 

men för att få säkrare data behövs fler bin från samma samhälle.  
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Tabell 5: Medelvärde av DSA och Ci värden från kuporna. 

Bi-
samhällen DSA CI  

1 till 5 -6,475 1,351  
6 till 10 -3,556 1,374  
11 till 15 -2,281 1,262  

16 till 17 
-

2,5475 1,435  
18 till 19 1,23 1,4125  

20 till 21 
-

2,0975 1,23  
22 till 24 -2,53 1,348  
25 till 26 -1 1,4775  

27 till 28 
-

3,0625 1,62  
29 till 31 2,465 1,96  

32 till 33 
-

4,1925 1,5975  

34 till 36 
-

3,0817 1,27  
37 till 39 -3,665 1,382  
40 till 41 -2,18 1,22  

42 till 43 
-

2,5125 1,5225  

43 till 45 
-

7,2525 1,4825  
46 till 47 -6,46 1,24  

48 till 49 
-

2,5875 1,3575  

50 till 51 -5,335 1,76  

52 till 53 
-

3,7425 1,375  

54 till 55 
-

5,2825 1,3525  
56 till 57 -2,2 1,725  

 

 

 

 

3.4 FISH 
FISH analysen visade att positiva reaktioner erhölls med gensonden för Firmicutes och att 

flera olika stavar (och därmed olika arter) kunde observeras i 80 % av de 22 prover som 

undersöktes. Flera andra mikrober och svampar kunde också observeras i vanligt 

ljusmikroskop, men de reagerade inte positivt med gensonden för Firmicutes, vilket antyder 

då att det fanns även flera andra mikrobarter i tarmarna (se tabell 2 och 3). Det gick att se 

pollen från olika växtarter i några av proverna (några exempel kan ses i figur 4 till figur 11), 

och resultaten finns sammanfattade i tabell 4 (foto korrelerat till typ av bitarm och 

ursprung).  
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Tabell 6: Tabell över storleks skillnad och mängdfördelning av Firmicutes i 22 bitarmprover från olika orter i 
Sverige. Siffran innan orten anger vilket biprov den individen tillhörde. Underart av bi har bestämts med 
vingindex (3.5.3). 

Tarmprov nr, ort 

 

Underart av 

bi(se tabell 5) 

Korta 

stavar 

Mellanlånga 

stavar Långa stavar 

 

Pollen 

 

Annat 

4 Stockholm 

Ursprungligen 

nordiskt bi  - - Få 

2 sorter Figur 4 

8 Stockholm 

Ursprungligen 

nordiskt bi - - - 

1 sort Figur 5 

12 Stockholm 

Ursprungligen 

nordiskt bi - Få - 

3 sorter Figur 6 

17 Luleå 

Ursprungligen 

nordiskt bi Fanns Fanns Fanns 

  

18 Luleå 

Ursprungligen 

nordiskt bi - - - 

  

20 Luleå 

Ursprungligen 

nordiskt bi 

- Få - 

 Fanns några 

sporer som 

liknade 

nosema 

figur 7 

22 Mårtsmarken 

Ursprungligen 

nordiskt bi - Fanns Fanns 

  

25 Dalkarlså 

Ursprungligen 

nordiskt bi 

 

 

Många Få - 

1 sort Fanns 

många 

sporer  

som liknade 

nosema 

figur 8 

27 Åsjön 

Ursprungligen 

nordiskt bi Fanns Få - 

  

30 fjellbacka 
Gula bin 

Fanns Fanns - 
1 sort  

32 nordensark 

Ursprungligen 

nordiskt bi - Få Få 

  

34 Sotenäs 

Ursprungligen 

nordiskt bi - - - 

  

37 Sävar 

Ursprungligen 

nordiskt bi - Fans - 

  

40 Sävar 

Ursprungligen 

nordiskt bi Få - Få 

1 sort Figur 9 

42 Umeå 

Ursprungligen 

nordiskt bi Många Många - 

  

44 Umeå 

Ursprungligen 

nordiskt bi Många Många Få 

1 sort  

46 Umeå 

Ursprungligen 

nordiskt bi Få Få - 

1 sort Figur 10 

49 Umeå 

Ursprungligen 

nordiskt bi Få Få - 

2 sorter Figur 11 

50 Umeå 

Ursprungligen 

nordiskt bi Fanns Fanns - 

  

52 Umeå 

Ursprungligen 

nordiskt bi - - - 
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4 Diskussion 
Projektets syfte var att undersöka tarmfloran hos honungsbin (främst det nordiska biet Apis 

mellifera mellifera) i norra Sverige: Umeåregion (5 olika prover (Umeå, Sävar, Åsjön, 

Dalkarså, Mårtsmarken)), och Luleå, samt tre andra orter från södra Sverige (Göteborg 

(Nordens Ark) och Stockholm) för att jämföra om tarmfloran skiljer sig åt i Sverige.  

 

Sammanfattning av strategi 1:  

Fördelning av publicerade laktobacill-ribosomalagensekvensdata från 

bisamhällen runt om i världen: Eftersom P värdet var 0,036 visade det att det fanns en 

signifikant skillnad mellan ekvatorområdet och de nordligare områdena av Lactobacillus hos 

honungsbin från olika bisamhällen med olika underarter. I figur 3 kan man se att alla 

Lactobacillusarter inte finns överallt och att det är en viss skillnad på deras fördelning. Figur 

3 visar samtidigt också att det finns vissa Laktobacillus-arter som finns spridda över hela 

världen. Det som är svårt att se i figur 2 är om vissa bakteriearter endast finns i vissa bi-

underarter, för detta måste en noggrannare karta göras med mera detaljerade data.  

 

Sammanfattning av strategi 2: 

 Analys av tarminnehållet med hjälp av ljusmikroskopi: Med ljusmikroskopi 

kan pollen och sporer synas tydligt medan det är svårare att se och identifiera bakterierna 

tydligt. Det fanns olika sorters pollen i proven, vilket antyder att samhällen med olika 

mängd Firmicutes arter kan föredra olika pollensorter (se exempel i figur 4 till figur 11). I 

två olika prover hittades sporer som liknade nosema men det krävs ytterligare analyser 

för att verifiera detta. 

 

 Genetisk identifiering av Firmicutes i tarmfloran med hjälp av 

fluorescensmikroskopi: Med hjälp av FISH kan man bekräfta förekomsten av 

specifika gensekvenser som tillhör stammen Firmicutes. Som man kan se i tabell 6 så 

skiljer sig Umeå, Dalkarså och Åsjön området från de andra orterna med avseende på 

mängden av Firmicutes. Bin från Sävar som ligger mellan Umeå och Åsjön hade få 

Firmicutes celler, vilket kan tyda på att det är något som skiljer bisamhällena från Sävar, 

men för att vara säker så måste fler prover undersökas helst under sommaren och inte 

innan invintringen. Av de sydliga områdena (Stockholm, prov 30, 32 och 34) hade endast 

prov 30 (med gula bin, tabell 5) små Firmicutes celler, och de andra med nordiskt 

ursprung i den sydliga delen av Sverige (figur 3) skiljde sig mot de nordiska bina från 

norra Sverige. Tabell 6 visar att det finns tre olika storlekar på Firmicutes vilket antyder 

att med en noggrannare undersökning kan olika arter av Lactobacillus hittas. 

 

Sammanfattning av strategi 3: 

Anrikning av mikrober från ett urval svenska bisamhällen: De olika 

anrikningarna gav en bild av vilka mikrober som kan odlas från bitarmar och därmed vilka 

som kan ha varit aktiva i tarmfloran vid provtagningstillfället (denna information går inte att 

utläsa från enbart mikroskopiska metoder). Då olika medier användes kunde man även 

erhålla en bredare bild av den mikrobiologiska mångfalden av den odlingsbara och därmed 

förmodligen aktiva mikrofloran i tarmfloran hos honungsbina hos de olika samhällena. 
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4.1 Slutsatser 

Tarmbakterier hos honungsbin på global skala har observerats i olika undersökningar. Detta 

visades genom en utvärdering av biogeografin och biodiversiteten av laktobaciller på basis av 

ribosomala gensekvenser och en statistisk utvärdering. Även i Sverige kan en skillnad 

urskiljas baserat på bin innan invintringen hösten 2018. Skillnaderna kunde observeras via 

två olika metoder: i) mikroskopering, som byggde dels på morfologi (via ljusmikroskopicsom 

dock inte kan avslöja genetiska släktskap hos olika celler), dels på FISH (via 

fluorescensmikroskopi som dock inte kan avslöja om cellerna är odlingsbara och därmed 

aktiva), ii) via anrikningar på olika medier som kan indikera att cellerna är odlingsbara och 

därmed förmodligen aktiva i tarmfloran.  Dessa metoder kompletterade varandra och 

bekräftade därmed förekomsten av laktobaciller och ett urval andra mikrobarter i 

honungsbin från olika delar av Norrland och ett urval andra områden i Sverige. 

 

I Sverige kan en viss skillnad urskiljas redan på olika typer av Firmicutes (inkl. Lactobacillus) 

i olika bisamhällen, men för att se hur specifika skillnaderna är på olika Lactobacillusarter 

måste det utföras fler undersökningar, dels med andra typer av specifika gensonder för FISH, 

dels med gensekvensieringar och karaktäriseringar av isolaten. Det är också högst sannolikt 

att andra resultat kan erhållas på bisamhällen under sommarhalvåret när förutsättningarna 

för mikrob tillväxt sannolikt är bättre på grund av mycket näring och snabb metabolism. Den 

globala fördelningen av tarmbakterier skiljer sig åt från ekvatorn till 70˚N men för att se om 

det finns en skillnad mellan olika kontinenter på samma breddgrad behövs det ytterligare 

undersökningar och data. 
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6 Bilagor 
 

6. 1 Bilaga 1 

Alla proverna var från olika bisamhällen som hade behandlats på olika sätt (fixerats med 

EtOH eller EtOH+PFA), och pr 1, pr 2, pr ö, pr v, pr u var relativt färska prover som förvarats 

i kylskåp upp till några veckor efter provtagningen.  

Plats 

 
 
 
 
 
 
biodlare 

 
 
 
 
 
 
Underart 
 

 
 
 
 
 
 
Tillstånd Bisamhällen 

 
EtOH 
 

EtOH 
+ PFA 

urtagna 
tarmar 

färska 
bin 

 
 
 
 
 
 
FISH 
analys 

 
 
 
 
 
 
Anrikning 

 
 
 
 
 
 
SEM 
analys 

Stockholm 
IP Nordiskt 

ursprung 
 

1 till5 10  5  

1  1 

Stockholm 
IP Nordiskt 

ursprung 
 

6 till 10 10  5  

1   

Stockholm 
IP Nordiskt 

ursprung 
 

11 till 15 10  5  

1   

Luleå 
IK Nordiskt 

ursprung 
 

16 till 17 2  2  

1   

Luleå 
IK Nordiskt 

ursprung 
 

18 till 19 2  2  

1   

Luleå 
IK Nordiskt 

ursprung 
 

20 till 21 2  2  

1   

Mårtsmarken 
AÅ Nordiskt 

ursprung 
 

22 till 24 4  3  

1   

Dalkarså 
NB Nordiskt 

ursprung 
 

25 till 26 3  2  

1   

Åsjön 
NB Nordiskt 

ursprung 
Sjuk 

27 till 28 3  2  

1   

Nordensark, 
Fjällbacka 

ACB Gula bin  
29 till 31 4  3  

1   

Nordensark 
ACB Nordiskt 

ursprung 
 

32 till 33 2  2  

1   

Nordensark, 
Sotenäs 

ACB Nordiskt 
ursprung 

 
34 till 36 5  3  

1   

Sävar 
SN Nordiskt 

ursprung 
 

37 till 39  5 3  

1   

Sävar 
SN Nordiskt 

ursprung 
 

40 till 41 4  2  

1   

Umeå 
PR Nordiskt 

ursprung 
 

42 till 43  2 2  

1   

Umeå 
PR Nordiskt 

ursprung 
 

44 till 45  2 2  

1   

Umeå 
PR Nordiskt 

ursprung 
 

46 till 47  2 2  

1   

Umeå 
PR Nordiskt 

ursprung 
 

48 till 49  2 2  

1   

Umeå 
PR Nordiskt 

ursprung 
 

50 till 51 4  2  

1   

Umeå 
PR Nordiskt 

ursprung 
 

52 till 53 2  2  

   

Umeå 
PR Nordiskt 

ursprung 
 

54 till 55 4  2  

   

Umeå 
PR Nordiskt 

ursprung 
 

56 till 57 4  2  

   

Umeå pr 1 
PR Nordiskt 

ursprung 
 

58   1 1 
 1  

Umeå pr 2 
PR Nordiskt 

ursprung 
 

59   1 1 
 1  

Umeå pr ö 
PR Nordiskt 

ursprung 
 

60   1 1 
 1  

Umeå pr v 
PR Nordiskt 

ursprung 
 

61   1 1 
 1  

Umeå pr u 
US Nordiskt 

ursprung 
 

62   1 1 
 1  
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6.2 Bilaga 2 Information från SILVA (version 132) baserat på 16SrRNA 

från excel tabell). 

https://drive.google.com/file/d/1Jv1FTf5yzCUlHPy2eS74f8o4c2dEHDAO/view?usp=sharin

g (2019-01-18). 

 

 

 

 

6.3 Ympade bakteriekolonier efter andra ympningen för vidare 

karaktäriseringar – 1,2 och 3 betyder hur många kolonier som ympades från en platta. 

Aerob anaerob 

mediu
m 

pr
1 

pr
2 

Pr
ö 

Pr
v 

pr
u 

Grekisk 
yoghurt 

acti
via 

finsk 
yoghu
rt 

pro
viv
a 

pr
1 

pr
2 

pr
ö 

pr
v 

pr
u 

MRSA 3  1  2    1   2 1   
MRSA 4  1        2  1  2 

MRSA 5  1      1  1   2 1 

MRSA 6         1 1     
TJA 3 1          1   
TJA 4           1   
TJA 5              
CD3   1            
YM3 1      1        
YM4        1 1      
YM5        1  1     
PDA3               
PDA4   1            
PDA5   2 1           
GYM3               
GYM4               
GYM5               
Vy2A3               
R2A3 3     1         
R2A4      1  1 1      
R2A5 2       1 1 1     
R2A6 2         1     
NA3   2            
NA4   1 1           
NA5   1            
NA6   1            
skim milk3      1         
skim milk4       1  1     
skim milk5         1     
skim milk6       1 1 1     

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Jv1FTf5yzCUlHPy2eS74f8o4c2dEHDAO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jv1FTf5yzCUlHPy2eS74f8o4c2dEHDAO/view?usp=sharing
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6.4 Lista över foton från mikroskoperingar av tarmfloran hos 

olika bin 

 
Bakteriekolonier på NA medium från pr 2 

 
Bakteriekolonier på GYM medium från pr 1 

 
Bakteriekolonier på MRSA medium från pr 2 

 
Bakteriekolonier på YM medium från pr ö 

 
Stora bakteriekolonier på NA medium av pr 
2 

 
Stor tillväxt av bakterier på GYM media av 
pr ö 
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Fler foton kan ses på denna länk https://photos.app.goo.gl/iXJZnFRScRa2PKep9 

 
Bakterietillväxt med två olika färger på TJ 
medium av pr 2 

 
Bakterietillväxt av rosa färg på Skim milk av 
pr ö 

 
Platta angripen av mögel, skim milk 
medium från pr v 

 

https://photos.app.goo.gl/iXJZnFRScRa2PKep9

