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Abstract 

This report investigates the presence of Nosema in Sweden. Nosema is an intracellular parasite within 
the order Microsporidia and is considered a global threat. The most recent academic study on the 
presence of Nosema in Sweden was published in 2013, however in that study no presence of Nosema 
in the north of Sweden was reported. The aim of this study was to explore the presence of Nosema in 
Sweden, particularly in the north of Sweden. Samples were gathered from different locations in 
Sweden, and thereafter analysed (n=74), 54 samples were analysed under microscope. A geographical 
map was created to establish the range of Nosema on a global perspective. PCR primers and FISH 
gene probes for molecular identification were evaluated and tested both in SILVA and in an own 
database created in the bioinformatics software package ‘ARB’. Main findings of the study were that 
Nosema were detected in two samples in Sweden and that further studies with more sophisticated 
methods and better sequencing needs to be developed in order to fully investigate the presence of 
Nosema in the north of Sweden. 
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1 Inledning och bakgrund 

 
1.1 Översikt om bin 
Det finns över 20 000 arter av bin, detta inkluderar honungsbin, solitärbin och humlor (ITIS 

2019). Globalt finns det sju arter av honungsbin och 44 underarter. Europeiskt honungsbi 

(Apis mellifera) är en art som förekommer i Sverige, representerad av fyra underarter; 

nordiskt honungsbi (Apis mellifera mellifera), italienskt honungsbi (Apis mellifera 

ligustica), carnicabin (Apis mellifera carnica) och buckfastbi (Apis mellifera X) (SLU 2019b; 

ITIS 2019).   

I Sverige finns det över 300 arter av vilda bin (Apoidea) (SLU 2019a). En stor andel av dessa 
bin lever ej i bisamhällen utan deras levnadssätt är solitärt (NRM 2013; SLU 2019c). 
Solitärbin har en stor variation i morfologi; däremot är livscykeln relativt lika bland 
solitärbin och liknar även honungsbins livscykel. Undantaget hos solitärbin är parasitiska 
bin; deras levnadsätt består av att stjäla pollen från andra bin samt lägga ägg i deras bon 
(SLU 2019c). Humlor (Bombus) i Sverige utgör 47 arter, varav tre arter bedöms utdöda i 
landet. Humlor varierar i längd från 7 till 24 mm. Morfologin hos humlor består av en 
karaktäristisk ’robust’ kroppsstruktur samt framstående behåring (Cederberg 2015).  

Honungsbin och andra pollinerare i världen drabbas av en mängd olika sjukdomar, till 
exempel hos honungsbin: ’European foulbrood’ (Melissococcus plutonius), Chalkbrood 
(Ascosphaera apis), Varroakvalster och Nosema (University of Georgia 2019; Glenny et al. 
2017). I Sverige anses amerikansk yngelröta (Paenibacillus larvae), varroakvalster (Varroa 
destructor), trakékvalster (Acarapis woodi), lilla kupskalbaggen (Aethina tumida) och 
tropilaelapskvalster (Tropilaelaps spp.) ha en allvarlig påverkan på honungsbisamhällen 
inom landet (Jordbruksverket 2018). 

1.2 Nosema 
Släktet Nosema tillhör divisionen Microsporidia och är en intracellulär parasit som sprids 

mellan värdorganismer i form av sporer och har även unika organ för att invadera celler hos 

värdorganismen (Fries 2009). Nosema är en parasitsvamp som infekterar olika 

värdorganismer, till exempel europeiska honungsbin (Apis mellifera), Gammarus duebeni 

(en art inom ordningen märlkräftor) och stenhumla (Bombus lapidarius) (se figur 5). 

Microsporidia förmodas utgöra ett globalt hot mot människor och andra organismer, då 

parasiterna kan nå en stor bredd av olika värdorganismer, har en stor bredd av 

transmissionsätt; samt förekommer i ett brett spektrum av olika ekosystem (Steinford et al. 

2016). 

När en värdorganism blir infekterad av Nosema sporer påbörjas infektionen i tarmsystemet. 
När sporerna börjar växa, påbörjas ett polärt filament att växa fram hos sporerna. Detta 
filament penetrerar sedan värdcellens membran och når värdcellens inre. Genom filamentet, 
injiceras värdcellen med Nosema protoplasma (sporoplasm) och därefter påbörjar 
parasitsvampen att replikera (Fries 2009). Tiden mellan infektion och slutligen död (om det 
sker), varierar mellan Nosema arter, värdorganism samt andra miljöassocierade faktorer 
(Higes et al. 2007; Malone, Gatehouse och Tregidga 2001). 

Fylogenin hos Nosema är ej komplett (Fries 2009). Enligt Shafer et al. (2009), är Nosema 
ceranae en ’systerart’ till Nosema bombi och Nosema apis, där de två sistnämnda arterna 
utgör ”basalmedlemmarna” i den fylogenetiska kladen, som baserade sig på flera olika 
genmarkörer SSU (small subunit, 16S/18S rRNA) och LSU ribosomala (large subunit, 
23S/28s rRNA). istället för att enbart använda en genmarkör. Enligt Fries (2009), baserad på 
Shafers slutsats, tyder resultatet något av följande hypoteser: (1) Någon gång i den 
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evolutionära historian av Nosema; bytte Nosema bombi värdorganism från humlor 
(Bombus) till asiatiska honungsbin (Apis cerana), eller (2) Nosema ceranae bytte 
värdorganism till humlor (Bombus). 

Europeiska honungsbin i Europa och Nordamerika som infekteras av Nosema, domineras av 
Nosema ceranae i varmare delar av kontinenten, medan Nosema apis är mer förekommande 
i kallare delar. N. ceranae var först beskriven i studier med asiatiska honungsbin som 
värdorganism. År 1997 fanns det information om att N. ceranae kunde infektera A. mellifera, 
dock inget som hade återfunnits i naturligt tillstånd. År 2006 hittades naturliga infektioner 
av N. ceranae hos A. mellifera i Spanien (Fries 2009). N. ceranae utbredning återfinns i 
Sverige, dock är förekomsten låg och åtminstone fram till år 2013 fanns det inga antydningar 
på en ökning (Forsgren och Fries 2013). 
 

1.3 Sjukdomssymtom vid infektion av Nosema 
Upptäcksgraden för individer som är infekterade av Nosema är låg, utifrån utomstående 
symptom hos honungsbin. Ett typiskt sjukdomssymptom är att honungsbiet svullnar och har 
ett blekare utseende (Fries 2009). När honungsbin är infekterade av N. apis drabbas de 
oftast av diarré som kan bilda en bidragande faktor till ytterligare spridning. N. ceranae visar 
inte symptom i form av diarré, men har en hög spridningshastighet (Smith 2012). Enligt 
Higes et al. (2008) kan bisamhällen infekterade med N. ceranae genomlöpa fyra olika faser. 
Vid det första stadiet inte visar symptom medan fas fyra slutar med en kollaps hos bikolonin 
och drottningen dör. De symptom som visas under infektionsprocessen är ovanliga 
beteenden, till exempel ovanligt hög äggläggning. 
 

1.4 Behandlingar & regelverk angående smittan av Nosema i Sverige 
Om ett bisamhälle smittas av Nosema har biodlare ingen skyldighet att rapportera detta till 
bitillsyningsman eller annan myndighet. Detta gäller däremot vid smittan av amerikansk 
yngelröta eller varroakvalster, som anses vara mer skadligt i Sverige (Jordbruksverket 2018; 
Jordbruksverket 2019). Bisamhällen som är väldigt infekterade av en eller flera Nosema arter 
bör avlivas enligt riktlinjer; medan om infektionen är av lägre grad bör honungsbina 
förflyttas till ett nytt vaxbygge (SBR 2019). 
 

1.5 Syfte och frågeställning 
Nosema är en parasitsvamp som angriper bin men även andra typer av värdorganismer. 
Denna typ av infektion kan orsaka stora skador i bisamhällen, och därmed skapa problem för 
biodlare. Det finns preliminära indikationer kring förekomst av Nosema hos ett urval av 
bisamhällen i norra delar av Sverige (Åström 2019). Syftet med detta arbete var att 
undersöka Nosema förekomst hos bisamhällen i Sverige med fokus kring norra Sverige och 
besvara dessa frågeställningar: 

• Hur stor är förekomsten av Nosema infektioner hos bisamhällen i norra Sverige?  

• Hur kan Nosema upptäckas; via sjukdomssymptom, mikroskopi eller biomarkörer? 

• Hur ser framtiden ut, finns det trender som tyder på en ökad spridning av Nosema? 

• Hur är diversiteten bland Nosema med bin som värdorganism? 

Det är viktigt att undersöka Nosema förekomst och spridning för att förebygga de skador som 

kan uppstå i samband med en infektion av denna parasitsvamp. 

 

2 Material och metod 
Detta arbete har utforskat närmare kring diversiteten hos Nosema samt förekomst genom att 

undersöka (1) Biogeografin hos Nosema, (2) Genetisk diversitet, (3) Fylogeni, (4) Förekomst 

av Nosema hos bin i Sverige. Detta arbete har utgått både från ’in silico’-metoder; men även 

mikroskopering och annat laborativt arbete. 
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2.1 Utvärdering av biogeografi hos Nosema utifrån olika gener. 
För att kunna visualisera förekomsten av Nosema ur ett globalt perspektiv användes 

metadata från den molekylärbiologiska databasen SILVA (version 132) (Quast et al. 2013). 

Denna databas innehåller ribosomala gensekvenser enbart av hög kvalitet, SSU-och LSU. 

Gensekvenser av Nosema hämtades och analyserades. Därefter plottades data från 

gensekvenserna på en världskarta, utifrån följande kritierier: (1) Artnamn måste vara angiven 

i sekvensdata. (2) Land eller plats där provtagning har skett måste anges för att ge underlag 

till en biogeografi-karta. Dupletter (provtaget i samma område eller land) visualiseras ej på 

kartan (se punkt 6).En nål på kartan kan visualisera ett flertal sekvenser från samma land då 

ej specifik plats var angiven. Plottning gjordes med hjälp av ’Google Earth’ och ’Google My 

Maps’ (Google 2019a; 2019b). 

 

2.2 Statistisk analys 
För att kunna utföra parametriska statiska analyser krävs det att data är normalfördelat. Om 

data är ej normalfördelat går det att utföra icke-parametriska tester. Mann-Whitney U-test är 

ett icke-parametriskt test som utgår från två oberoende grupper. Detta test utgår från ett 

rangsystem som sedan resulterar i ett Z-värde. Tabeller utformade för detta test resulterar 

med att ett P-värde kan utvinnas utifrån Z-värdet. Utifrån P-värdet kan noll-hypotesen 

förkastas eller ej (Hettmansperger 2000). Tre statistiska analyser utfördes i detta arbete.  

Test #1: Nosema utbredning mellan norra och södra halvklotet. Detta utfördes för att 
undersöka den globala utbredningen av Nosema. Sekvenser tagna vid södra halvklotet var för 
få i antal, som gjorde att norra och södra halvklotet blev uppdelat mellan 23°N - 70°N (Norr) 
och 70°S - 23°S (Syd).  

Test #2: Är Nosema apis mer förekommande hos Apis mellifera än Nosema ceranae. 
Gensekvenser jämfördes med A. mellifera som värdorganism innehållande antingen N. apis 
eller N. ceranae. Denna analys utfördes i syftet att undersöka vilken av dessa två Nosema 
arter (N. apis eller N. ceranae) är mer förekommande hos A. mellifera.  

Test #3: Är Nosema ceranae mer förekommande i Asien än i resten av världen. Detta 
utfördes för att tidigare studier först upptäckte N. ceranae i Asien och därefter upptäcktes det 
även i Europa (Fries 2009). På grund av detta, utfördes en statistikanalys för att undersöka 
den globala förekomsten av N. ceranae. 
 

2.3 Utvärdering av genetisk diversitet och fylogeni hos Nosema 
1) Ett urval av metadata (SSU och LSU ribosomala gensekvenser) relaterade till Nosema 
hämtades från SILVA databasen (version 132) (Quast et al. 2013) samt NCBI (Agarwala et al. 
2017); och linjerades delvis manuellt till en viss utsträckning med hjälp av programmet ’ARB’ 
(Ludwig et al. 2004). Denna linjering utfördes i syftet av att sedan kunna rekonstruera ett 
fylogenetiskt träd hos Nosema. Tre olika träd skapades, utifrån den fylogenetiska modellen 
’Maximum likelihood’ (RAxML). Dessa fylogenetiska träd är ’unrooted’, detta menas att det 
antas inget hur dessa organismer är besläktade utan syftet är att enbart demonstrera deras 
tillhörighet i databasen. 

2) Biomarkörer för PCR (Polymerase Chain Reaction) och FISH (Fluroescence In Situ 
Hybridization) utvärderas för att bedöma deras lämplighet för framtida molekylärbiologiska 
analyser av Nosema.  
 
2.4 Dissekering   
Innan mikroskopering av proverna krävs det att biproverna dissekeras. Syftet med 
dissekeringen var att identifiera bin via vingindex (avsnitt 2.5) och för att utforska tarmfloran 
hos bin. Det senare görs genom att försiktigt dra ut tarmar från bin i en. Dissekering tränades 
först på frysta honungsbin från våren 2017 (vinterdöda) från SLU:s fältstation på Teg i Umeå. 
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Denna metod tillämpades senare på andra biprover. Biproverna förvarades i rör med en 
volymkapacitet på 1400µl och därefter i en frys vid -20 °C. Dissekering av humlor utfördes på 
samma sätt som hos honungsbin. 
 

2.5 Identifiering av olika underarter hos bin via vingindex 
Innan tarmen drogs ut hos honungsbina, klipptes vingarna av. Syftet med detta var att 
identifiera underart av honungsbin. Vingarna skannades och därefter utvärderades de genom 
användning av ett så kallat vingindex, som analyserades via ett Java-baserat program, 
’VingMell’ (Nordbiföreningen 2019). Vingindex bygger på identifiering av ’ribbor’ på 
vingarna hos bin, som utgår från 7 olika punkter på varje vinge, som bildar ett mönster. Detta 
är artspecifikt och är ett sätt att kategorisera olika underarter. ’VingMell’ producerar ett 
vingindexvärde (Ci). Apis mellifera mellifera har ett vingindexvärde på 1,6 medan Apis 
mellifera ligustica har ett värde på 2,4. Dessa värden är ej fastställda exakt utan värden nära 
1,6 kan tolkas tillhöra Apis mellifera mellifera och värden nära 2,4 kan tolkas tillhöra Apis 
mellifera ligustica. Programmet ’Vingmell’ kräver att bilder tas utifrån instruktioner, där 
vingar måste linjeras på rad och att bilderna har en bildupplösning på 4800 dpi. (Uniyal et al. 
2017; Nordbiföreningen 2019). Detta är en grov uppskattningsmetod som används i 
praktiken av biodlare runt om i Sverige (Nordbiföreningen 2019). Korrelationer med 
ingående genetiska studier har inte ännu gjorts.  
 

2.6 Identifiering av Nosema 
Identifikation av olika Nosema arter är svårt med stereomikroskop; oftast krävs 
ljusmikroskop eller mer sofistikerade verktyg och metoder för att säkert fastställa rätt 
identifiering. Under TEM (transmissionselektronmikroskop) kan man exempelvis urskilja 
Nosema apis och Nosema ceranae (se figur 1) (Fries 2009). Även under SEM (Scanning 
Electron Microscope) kan N. apis och N. ceranae urskiljas (se figur 2) (Ptaszyńska et al. 
2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Figuren illustrerar två olika Nosema arter och hur dessa kan urskiljas vid TEM. Ur Fries et al. (2006) ” 

Sections of spores of Nosema ceranae (A) and Nosema apis (B). D = diplokarya; PF = Polar filament coils 

(arrows). Bars = 0.5 µm.”. 
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Figur 2. Figuren illustrerar två olika Nosema arter, hur dessa skiljer sig under SEM. Ur Ptaszyńska et al. (2012) ” 
Nosema apis and N. ceranae spores observed under SEM. Arrows indicate the start of extrusion of polar tubules. 

Scale bar = 1 µm” 

Utöver ljusmikroskop går det även att identifiera olika Nosema arter genom PCR-metoder 
(’Polymerase Chain Reaction’). Genom att utgå från PCR-RFLP-metoder (’Restriction 
Fragment Length Polymorphism’) med ’multiplex PCR’ kan man amplifiera specifika gener 
ur värdorganismens DNA. Detta ökar chansen att detektera flera Nosema arter samtidigt från 
värdorganismen (Martín-Hernández et al. 2007). Detta rekommenderas av World 
Organisation for Animal Health. Motiveringen till denna metod beror på att i vissa områden i 
världen är det vanligt förekommande att värdorganismer är infekterade av två 
parasitsvampar samtidigt (Fries 2009). Nosema kan även identifieras med hjälp av den 
mikroskopbaserade metoden FISH (’fluorescence in situ hybridization’) (Gisder et al. 2011). 

 

2.7 Mikroskopering av tarmflora hos bin 
1) Sedan tidigare förelåg det 57 biprover, bearbetade delvis av en tidigare student Cecilia 
Åström under hösten 2018, men bara 20 av dessa hade undersöktes i hennes kandidat 
examensarbete (Åström 2019). Denna studie analyserade då återstoden av dessa prover (29 
prover, saknades 8 prover från de resterande 37 proverna). Efter dissekering (se punkt 2.3) 
och vingindexanalys (se punkt 2.4) studerades tarminnehållet med ljusmikroskop. 
Dissekering och vingindexanalys utfördes av Cecilia Åström (Åström 2019). Dessa prover 
betecknas som CÅ2018.  

2) Mikroskopering av 10 honungsbin från Luleå (samhälle K3), hösten 2018 (vinterdöda), 

men skickade per post först under april 2019 av Ingemar Kauppi (bitillsynsman med 

ansvarsområde i Haparanda, Pajala och Övertorneå). Över 30 honungsbin var skickade. 10 av 

dessa prover dissekerades, tarmar och tarminnehåll erhölls; därefter studerades proverna via 

ljusmikroskop. Resterande 20 honungsbin mikroskoperades ej, dessa prover förbereddes för 

metoden FISH (se punkt 2.8). Dessa prover betecknas som Lu2018. 

3) Mikroskopering av 11 honungsbin från Mårtsmarken, Västerbotten. Provtaget 19/5 – 2019 
av Cecilia Åström. Dessa prover dissekerades, tarmar och tarminnehåll erhölls; sedan 
studerades proverna via ljusmikroskop. Dessa prover betecknas som CÅ2019a.  

4) Mikroskopering av fyra olika humlor från I20-området, Umeå, Västerbotten. Provtaget 
sommaren 2019 av författare. Dessa prover artidentifierades och dissekerades; tarmar samt 
tarminnehåll erhölls, därefter studerades via ljusmikroskop. Dessa prover betecknas som 
HUMaug2019. 

5) Fem prover innehållande honungsbin provtaget (under sommaren 2019) i Umeå och Luleå 
dissekerades, mikroskoperades och DNA-extraherades. Detta utfördes av en tidigare student 
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Thibault Meekel (rapport under förberedelse under hösten 2019), ej analyserat av författare. 
Syftet med dissekering, mikroskopering och DNA-extraktion var att undersöka förekomst av 
Nosema. 
 
2.8 Förberedning av prover från Luleå för FISH  
Mikroskopering av prover via FISH kan utöka möjligheterna för mer precis identifiering av 
celler än vad vanligt ljusmikroskop kan göra eftersom FISH baserar sig på specifika 
gensonder som är markerade med en fluorescensfärg. Innan FISH kan utföras måste cellerna 
först fixeras (helst omedelbart vid ankomst av proverna), dissekeras (dra ut tarmen), och en 
lämplig gensond för själva hybridiseringsproceduren väljas (Gisder et al. 2011). I denna 
studie utfördes bara den första delen (fixering av celler) då enbart en utvärdering av 
biomarkörer kunde utföras inom projektets tidsram.  

Såsom tidigare nämnt så kan biomarkörer såsom PCR-primers och FISH-gensonder 

användas för att identifiera och urskilja olika arter av Nosema i prover. Det är därför viktigt 

att göra en aktualiserad utvärdering av tidigare publicerade biomarkörer då dessa gensonder 

eller primers kan bli inaktuella allteftersom vår kunskap angående diversiteten hos Nosema 

stiger med nya sekvenseringsdata. 

Fixeringsprocedur: 20 bin dissekerades, tarmar och tarminnehåll delades upp i fyra rör med 
en volymkapacitet av 1400 µl för olika ändamål: Nerfrysning för DNA analyser, EtOH 
fixering för FISH, PFA-fixering för FISH, Förvaring i kyl för att behålla provet intakt. 
Fördelning skedde utifrån laborationsprotokollet i tabell 1. Fixeringsprocessen utgick från ett 
FISH-protokoll utformad av Natuschka Lee vid TUM (2013a). Förfarandet är sammanfattat i 
tabell 1.  

Tabell 1. Laborationsprotokoll för prover från Luleå – LU2018 (Samhälle: K3 från hösten 2018). Fixering utifrån 

FISH-protokoll. Bitarmar togs från 20 individer och delades upp lika mellan fyra rör (volymkapacitet 1400µl). 

Rör id. Utförande Förvarings temp (°C) 
1 Innehåll i tub för nerfrysning. Syfte: DNA extraktion och PCR.  -20 
2 200 µl 50% EtOH & 200 µl 1xPBs blandades därefter fryst. 

Syfte: FISH 
-20 

3 300 µl PFA, inkuberades i ca 69H i -20°C. Tvättades tre 
gånger med 1xPBS (100 µl varje gång). Fixerades med 400 µl 
50% EtOH sedan fryst. Syfte: FISH 

-20 

4 Innehåll i tub därefter förvaras i kyl. Syfte: bevara ”intakt”.  +4 

R Rester. ’Supernatant’/övermättad vätska från Rör #3 
tvättningsprocess, fryst. 

-20 

 

2.9 DNA-extraktion 

DNA-extraktion utfördes på två prover från Luleå insamlade av en tidigare student (Thibault 

Mekeel, rapport under förberedelse hösten 2019). Metoden utgick från laborations 

protokollet ’Lab 016 instructions’ (TUM 2013b). Syftet med DNA-extraktionen var att på ett 

senare stadium utföra PCR med Nosema specifika primers på prover där deras förekomst 

hade observerats via ljusmikroskop. 
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Extraktionsprocedur:  

i. En provvolym på 1 ml uppmättes i 2 ml provrör. En ärta användes som en positiv 

kontroll. Tillsats av 10 µl Lysozyme och inkubation i 30 minuter i ett vattenbad med 

en temperatur på 50°C.  

ii. Tillsats av 10 µl Pronase, inkubation i 30 minuter i ett vattenbad med en temperatur 

på 45°C. Efter inkubation tillsattes 4% av provets totala volym med SDS (’Sodium 

dodecyl sulfate’), och inkuberats därefter 30 minuter vid en temperatur på 65°C.  

iii. Tillsats av en volymenhet av provets totala volym av ’phenol-chloroform-isoamyl 

alcohol’.  

iv. Homogenisering via en sorts vortex-maskin ’bead beater’ för att krossa upp 

provinnehållet. Vortex-maskinen användes i 30 sekunder med hastighet på 5,5 m/s.  

v. Därefter centrifugerades provet i 5 min med en maskinhastighet på 13 000 rpm. Efter 

detta steg fördes topplagret (’supernatanten’) av provblandningen i en ny steril tub 

och 1 volymenhet chisam (’chloroform-isoamyl alcohol’) av den totala provvolymen 

tillades.  

vi. Därefter centrifugerades provet igen under samma inställning som innan. 

Provvätskans topplager fördes över till ett nytt sterilt provrör. Efter detta steg 

tillfördes 0,1 volymenheter av 3M Na-Acetat och 0,6 volymenheter iskall isopropanol.  

vii. Provet inkuberades 2 timmar vid rumstemperatur. Därefter centrifugerades provet 

igen under samma förutsättningar som vid tidigare användning. En volymenhet av 

iskall etanol tillfördes till provet och centrifugerades under 30 sekunder. Topplagret 

av provet förflyttades till en annan behållare och proceduren gjordes om 3 gånger. 

Därefter torkades provet vid rumstemperatur i 15 minuter.  

viii. Därefter användes nanoDrop-program för analys av DNA koncentrationen.  

 

3 Resultat 

 

3.1 Biogeografi av Nosema gensekvenser 

I figur 3 visas ett urval av metadata av högkvalitet hämtad enbart från SILVA-databasen 

(version 132). Detta plottades och visar utbredning av olika Nosema arter. Informationen 

som hämtades från SILVA-databasen består av SSU rRNA samt LSU rRNA (Quast et al. 

2013). SSU rRNA utgår från gensekvenser 16S/18s rRNA medan LSU rRNA utgår från 

gensekvenser från 23s/28s. I figur 3 anges ’ * ’ hos Nosema arter som har mindre än 5 

ribosomala gensekvenser, som grupperas i en nål och visualiseras på kartan. Nålarna på 

kartan kan representera fler än en sekvens.  

SSU-databasen innehåller 1088 ribosomala gensekvenser, varav 608 av dessa innehöll 

specifikt Nosema (sekvenser med artnamn: Nosema). Av dessa 608 ribosomala gensekvenser 

plottades 498 på en kartan utifrån specifika kriterier (se punkt 2.1). Metadata hämtad från 

databasen innehållande LSU bestod av 123 ribosomala gensekvenser; varav 108 av dessa 

innehöll specifikt Nosema. Av de 108 ribosomala gensekvenser plottades 52 utifrån samma 

kriterier vid SSU-data.  

Test #1, #2 och #3 är statistiskanalyser som utfördes utifrån ribosomala gensekvenser, som 

figur 3 utgår ifrån. 

Test #1: Utbredningen av Nosema; information från gensekvenserna var ej normalfördelat, 
som gjorde att Mann-Whitney U-test valdes. Utbredningen undersöktes genom att dela upp 
mellan norra och södra halvklotet; 23°N - 70°N (Norr) och 70°S - 23°S (Syd). Rank 
summering för ’Norr’: 415,5 och Rank summering för ’Syd’: 112,5. U-värde var 84,5, som gav 
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ett z-värde på 0,11396 och ett P-värde på 0,45. Detta resulterar att nollhypotesen kan ej 
förkastas och det är inte en statistisk signifikant skillnad i utbredningen av Nosema mellan 
norra och södra halvklotet. 

Test #2: Nosema apis är mer förekommande hos Apis mellifera än Nosema ceranae. Detta 
kunde ej utföras då informationen var ej normalfördelat och Mann-Whitney U-test kan ej 
utgå från så pass få provantal (minimum 5 provantal per rank).  

Test #3: N. ceranae är mer förekommande i Asien än i resten av världen. Detta test kunde ej 
utföras på grund av samma förutsättningar som hos ’Test #2’. 

 

Figur 3. Biogeografi utifrån metadata Nosema-SSU-S13 och Nosema-LSU-S13 hämtad från SILVA databas 
(version 132) (Quast et al. 2013). Världskarta hämtad och genererad via ’Google my maps’ (Google 2019b).  
 

3.2 Diversitet hos Nosema 

I figur 4 presenteras gensekvenser som består av mindre än fyra sekvenser per art i kategorin 
’övrigt’. Detta visualiseras ej utan faller inom denna kategori. Kategorierna i figur 4 är även 
visualiserade i figur 3. Kategorin ’övrigt’ är i grå färg medan på kartan (figur 3) är vit, denna 
skillnad motiveras på grund av bakgrundsfärg i dokumentet. Andelen SSU- och LSU-
sekvenser är angivna bland de olika kategorierna. Kategorier utan angiven andel är 100% 
SSU-ribosomala gensekvenser. 

= Nosema ceranae = Nosema apis = Nosema bombi = Nosema bombycis 

= Nosema granulosis = Nosema sp. B PSH-2011 = Nosema sp. C PSH-2011 

= Nosema sp. D PSH-2011 = *Nosema arter under 5 st  
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Figur 4. Andelen Nosema arter från SILVA-metadata (version 132) (Quast et al. 2013), både SSU och LSU-

gensekvenser. Totala antalet baserat på kriterierna (nämnda i avsnitt 3.1) är 716.  

Utifrån högkvalitativa ribosomala gensekvenser av Nosema som hämtades från SILVA-

databasen (Quast et al. 2013) analyserades historiken (mellan år 1994 och 2017). Totalt 

analyserades 716 ribosomala gensekvenser innehållande LSU-och SSU-ribosomala 

gensekvenser. Detta gjordes i syftet att belysa hur intresset för studier av Nosema har ökat 

med tiden. 

1994 publicerades den första sekvenseringen av Nosema som finns upptagen SILVA-

databasen. Därefter har sekvenseringen av Nosema ökat. Dock denna ökning skedde främst 

efter 2001 då tidigare år hade under 10 sekvenseringar per år. Den största andel ribosomala 

gensekvenser som förekom i databasen var från år 2011, då 99 sekvenser lades in i databasen.  

Kategorin ’övrigt’ innehåller gensekvenser med mindre än 10 sekvenser per värdorganism (se 
figur 5). Dataetiketterna visar den Nosema-art med högst procentuell andel som återfinns 
hos gensekvenser för vardera värdorganismer (Exempel. Hos värdorganismen Antherae 
mylitta återfanns 80% av alla gensekvenser med Nosema mylitta). Staplar som saknar 
dataetikett har ej någon dominerade art utan en fördelning av olika arter. Staplar i grön färg 
är representerar släkten Bombus och staplar med gul/orange-färg släkten Apis. 
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Figur 5. Andelen värdorganismer med Nosema i SILVA-databas (version 132; Quast et al. 2013) för både SSU och 
LSU (Nosema). Totala antalet utvärderingsbara (enligt kriterier nämnt i avsnitt 3.1) gensekvenser med angiven 
värdorganism är 594.    
 
3.3 Fylogeni hos Nosema 
För att rekonstruera ett släktträd för ribosomala gensekvenser för Nosema användes 142 
gensekvenser hämtade från NCBI och 1091 högkvalitativa ribosomala gensekvenser hämtade 
från SILVA-databasen (version 132) (Agarwala et al. 2017; Quast et al. 2013). Totalt användes 
1233 gensekvenser som utgångspunkt för en fylogenetisk analys. Ur dessa data valdes 
relevanta gensekvenser för mera närgående analyser. Flera olika fylogenetiska modeller 
användes och utifrån en allmän bedömning valdes Maximum Likelihood (baserat på ARB:s 
RAxML metod) för en närmare analys (Ludwig et al. 2004). 

Figur 6, 7 och 8 visar tre fylogenetiska träd utifrån ’Maximum likelihood’ (RAxML). Dessa 
fylogenetiska träd skapades utifrån provisoriskt ny-linjerade gensekvenser från tre olika 
Nosema arter: Nosema apis, Nosema bombi och Nosema ceranae. En ’outgroup’ inom 
Nosema valdes som tillhör en annan värd (Nosema bombycis hos silkesfjäril). Den inbördes 
diversiteten för de tre släktena var stor och det syns i enstaka fall att sekvenskvaliteten var 
inte alltid optimal. På grund av dessa svårigheter kring rotning av dessa träd visas enbart 
spridningen av sekvenserna. 
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Figur 6. ’Maximum likelihood’ (RAxML)- fylogenetiskt träd utifrån N. apis och N. bombycis 
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Figur 7. ’Maximum likelihood’ - fylogenetiskt träd utifrån N. bombi och N. bombycis 

 



Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap 
Examensarbete avseende kandidatexamen inom biologi, 15 hp 
Philippe Simon 
2019-09-23 

13 
 

 

Figur 8. ’Maximum likelihood’- fylogenetiskt träd utifrån N. ceranae och N. bombycis 
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3.4 Utvärdering av biomarkörer för PCR och FISH 

Tabell 2 visar PCR-primers som har använts i studier där Nosema har åtefunnits hos 

honungsbin, humlor eller andra värdorganismer. I tabell 2 evalueras även PCR-primers 

utifrån hur specifika dessa är i den högkvalitativa SILVA-databasen (Quast et al. 2013) och i 

en egen databas med SILVA SSU ribosomala gensekvenser av Nosema i programmet ’ARB’ 

(Ludwig et al. 2004). Mer detaljerad tabell återfinns i form av bilaga (se bilaga 3). 

Tabell 2. PCR-Primers för olika Nosema arter.  

PCR name Target 
organism 

Reference Probematch 
PARC (0 
mis) REFNR 
(amount) 

Probematch 
PARC (0 
mis) PARC 
(amount) 

Probematch 
Own database 
in arb 
(amount) 

NOS-FOR/REV N. Apis Higes, Martín och 
Meana 2006 

- 36 matches. N. 
bombi & N. apis 

89 matches. N. 
Apis, N. Bombi & 
N. ceranae 

LS228F N. Apis Huang et al. 2006 - - - 
ILSUR N. Apis Huang et al. 2006 - - - 
SSUrRNA-fl/rlc N. Bombi Klee, Tek Tay och 

Paxton 2006 
(3 mismatches) 
147 , ej nosema 
arter 

14 matches. 
N.bombi 

358 matches. 
N.bombi & N. 
Ceranae 

Nbombi-SSU-
Jfl/Jr1 

N. Bombi Klee, Tek Tay och 
Paxton 2006 

- - 27 matches. 
Nosema bombi 

Napis-SSU-
Jf1/Jr1 

N. Bombi Klee, Tek Tay och 
Paxton 2006 

- - 209 (5 
mismatches) 
N.bombi & N. 
ceranae 

ITS-f2/r2 N. Bombi Klee, Tek Tay och 
Paxton 2006 

- 18 matches. 
Nosema bombi 

- 

 

Tabell 3 visar gensonder för FISH som använts för Nosema och Microsporidia. Denna 

information hämtades från probeBase (Greuter et al. 2019). Dessa gensonder evaluerades 

och är redovisade i kolumnen ’Probematch i egna databasen i ARB (antal)’.  

Tabell 3. Gensonder för FISH för Nosema och Microsporidia.  

För-
kort-
ning 

Specificitet 5´-3´ 
sekvens 

Gen-
sond (E. 
coli 
position) 

Form 
amid % 

Probematch 
i egen  
databas 
(antal) 

Ng02 Nosema / 
Vairimorpha 
genus 
(microsporidia) 

5'- ATA 
GGT CAA 
GTT TCG 
CCC -3' 

287–304 35 510 (0 
mismatches), 
N. ceranae, N. 
bombi, N. Apis 

EUK1195 Eukarya 5'- GGG 
CAT CAC 
AGA CCT 
G -3' 

1195–1210 - 24 (0 
mismatches) 

EUK1209 Eukarya 5'- GGG 
CAT CAC 
AGA CCT 
G -3' 

1431–1446 - 24 (0 
mismatches) 

EUK516 Eukarya 5'- ACC 
AGA CTT 
GCC CTC 
C -3' 

502–517 - 76 (0 
mismatches) 

EUKb1193 nearly all 
Eukarya 

5'- GGG 
CAT 
MAC 
DGA 

1193–1210 20 - 50 - 
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CCT 
GTT -3' 

 
EUKb310 nearly all 

Eukarya 
5'- TCA 
GGC BCC 
YTC TCC 
G -3' 

310–325 20 - 50 - 

EUKb503 nearly all 
Eukarya 

5'- GGC 
ACC AGA 
CTK GYC 
CTC -3' 

503–520 20 - 50 - 

Dd04 Dictyocoela 
(microsporidia) 

5’- GAC 
CCT GGT 
CCT GGT 
AGC -3’ 

308–325 30 - 

 

3.5 Vingindex 
Vingindex utfördes på två olika honungsbiprover (från Luleå och Mårtsmark; se punkt 2.7) 
insamlade under hösten 2018 respektive våren 2019. Figur 9 visar resultatet av vingindex-
mätning gjord av programmet ’VingMell’. I Figur 9 är medelvärdet för prover från Luleå 
kring 1,6 och 1,3 för Mårtsmark. Biproverna provtagna från Luleå och Mårtsmark användes 
vid analysen av vingarna (se punkt 2.5). Felstaplar visar standardavvikelse för varje kategori. 

 

Figur 9. Vingindexresultat av prover från Luleå (samhälle K3, hösten 2018) och Mårtsmark (provtaget av Cecilia 

Åström, maj 2019). 

Resultatet antyder att proverna som kom från Luleå och Mårtsmark består av Apis mellifera 
mellifera. Då båda medelvärdena är nära ett Ci-värde på 1,6 är Apis mellifera mellifera den 
underart som har det närmsta Ci- värdet. 

 
3.6 Mikroskopering av bitarmar 
I Bilaga 2 visas resultaten för utvärderingar av de prover som beskrevs i Cecilia Åströms 
examensarbete (Åström 2019) under hösten 2018. Då analyserades bara 20 av 57 prover. I 
denna sammanställning visas resultaten för återstoden (37) av proverna – se tabell 6. Alla 
dessa prover mikroskoperades av författaren. 
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Tabell 4. Data från mikroskopering av bi-tarmar. * = från Åström (2019) resterande prover, se bilaga 2. Totalt 70 
prover dissekerades, varav 20 användes för FISH-fixering och resterande 50 mikroskoperades.  

Provnummer Plats Förekomst av Nosema 

1–20 Luleå Ej ännu utvärderat, 
fixerades till FISH 
analys. 

21 - 26 Luleå  - 
27–32 Luleå - 
33–35 Luleå - 
36 - 41 Mårtsmarken - 
1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 
14, 15* 

Stockholm - 

16, 19, 21* Luleå - 
26* Dalkarså - 
28* Åsjön Ja 
29, 31, 33* Nordensark, 

Fjällbacka 
31 - Ja 

35–36* Nordensark, Sotenäs - 
38, 39, 41* Sävar - 
43, 45, 47, 48, 51* Umeå - 

 

 

 

Tabell 5. Data från mikroskopering av tarmar från humlor (n=4). 

Nummer Plats och datum Art Förekomst av 
Nosema 

1 Umeå, 4/8–19 Stenhumla (Bombus 
lapidarius) 

Nej 

2 Umeå, 7/8–19 Blåklockshumla 
(Bombus soroeensis) 

Nej 

3 Umeå, 6/8–19 Mörk jordhumla 
(Bombus terrestris) 

Nej 

4 Umeå, 6/8–19 Norrländsk 
åkerhumla (Bombus 
pascuorum 
sparreanus) 

Nej 

Figur 10. Bild från prov 28* (se tabell 4), 

förstoring x1000, ljusmikroskop. 
Figur 11. Bild från prov 31* (se tabell 4), 

förstoring x1000, ljusmikroskop. 
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3.7 DNA-extraktion 
DNA-extraktionen utfördes på tidigare insamlade prover som bestod av tarminnehåll från 
det nordiska honungsbiet (Apis mellifera mellifera) från Luleå. Denna extraktion gav ej 
detekterbara resultat av Nosema DNA. Positiva kontrollen gav detekterbar DNA vilket tyder 
på att protokollen fungerade för referensen men inte för det egentliga provet.  

 

4 Diskussion  

Biogeografi - Resultatet från biogeografin visar utbredning av Nosema ur ett globalt 

perspektiv. En problematik var att ett flertal studier angav ej något specifik lokal för 

provtagning samt värdorganism. Detta gjorde att enbart 56% av SSU och 88% av LSU 

ribosomala gensekvenserna var användbara. Trots detta visar de data som kunde analyseras 

att utbredningen av Nosema är stor och täcker olika klimatzoner samt kontinenter. Om fler 

sekvenser hade angett provområde hade kartan fått mer datapunkter. Detta hade 

förmodligen lett till möjligtvis en mer realistisk karta över den faktiska utbredningen samt 

diversiteten av Nosema. 

Statistiska analyser - De statistiska tester som utfördes analyserade de data som 

biogeografin representerar. Tre olika analyser gjordes. (1) Undersöka den globala 

utbredningen av Nosema om det finns en skillnad i utbredning mellan norra och södra 

halvklotet (2) Nosema apis är mer förekommande hos Apis mellifera än Nosema ceranae (3) 

N. ceranae är mer förekommande i Asien än i resten av världen. Resultaten visar att det var 

ej någon signifikant skillnad i test #1 och i test #2 och #3 kunde inte utföras på grund av för 

få provantal. Även här indikerar detta att fler sekvenser behövs för att kunna utföra 

statistiska tester för att analysera förekomsten av olika Nosema arter ur ett globalt 

perspektiv. 

Förekomst av Nosema i Sverige - Studier utförda i Sverige har undersökt förekomst av 

Nosema hos Gammarus duebeni (en art inom ordningen märlkräftor) samt honungsbin 

(Apis mellifera) (Fries och Forsgren, refererad i Fries 2009). I dessa studier har 

ljusmikroskop och PCR-biomarkörer används vid identifikation av Nosema. Enbart 

sekvenseringsdata från Gammarus duebeni går att återvinna i den högkvalitativa SILVA-

databasen (Quast et al. 2013). Gensekvenserna från Fries studien importerades därför extra 

in till denna databas för att möjliggöra en mera komplett utvärdering 

Tidigare studier angående Nosema förekomst i norra Sverige har ej rapporterats i 

vetenskapliga rapporter, även om det säkerligen har observerats i fält sporadiskt genom 

tiderna. Däremot i Cecilia Åströms examensarbete (Åström 2019) presenterades två prover 

innehålla Nosema med honungsbi som värdorganism. Ett av dessa prover var från norra 

Sverige. Detta arbete forsatte dels mikroskoperingen av de resterande proverna från Cecilias 

provtagning, dels gjordes det en ny insamling av prover från honungsbin och humlor (se 

tabell 4). Nya honungsbiprover insamlades av Thibault Meekels (Meekel 2019) under 

sommaren 2019 från Umeå och Luleå, och av dessa prover återfanns två av fem prover med 

Nosema. Vid kombination av resultaten från denna studie, Åströms studie samt Meekels, 

skulle det resultera att Nosema återfanns i 6 av 107 stycken prover (5,6%). Varav fyra av 

dessa prover innehållande Nosema var från norra Sverige. 

Metodik för studier av Nosema - PCR- och FISH-biomarkörer samt målgener 

evaluerades (se punkt 3.4). Dessa målgener har använts av andra studier som har undersökt 
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förekomsten av Nosema hos honungsbin och humlor. Biomarkörerna utvärderades både i 

SILVA-databasen (Quast et al. 2013) och i den egna databasen i programmet ’ARB’ (Ludwig 

et al. 2004). En stor andel av dessa biomarkörer var inte specifika utan fick träffar bland 

olika Nosema arter.. Projektplanen nämnde att PCR skulle utföras, detta gick ej att utföras 

utifrån tidsramen. Genom att analysera resultaten var det tydligt att fler och bättre 

sekvenseringar behöver göras för att kunna designa bättre PCR-och FISH-biomarkörer, för 

att kunna identifiera olika Nosema arter.  

DNA-extraktion utfördes på enbart ett prov som hade identifierat förekomsten av Nosema 

via ljusmikroskop. I denna studie utgick DNA-extraktionen från samma prover som Meekel 

hade utfört DNA-extraktion på (Meekel 2019). Meekels resultat från DNA-extraktion gav 

inget DNA trots att positiv kontrollen gav höga mängder DNA. Enligt Fries et al. (2013) bör 

DNA-extraktion av Nosema har hittills utförts med hjälp av ett ’kit’ som är utformat för att 

utvinna DNA från växter men enligt Fries finns det säkert potential till att förbättra metoden 

vidare 

Diversitet hos Nosema - Nosema ceranae utgjorde den vanligaste arten i databasen (se 

figur 4). Det finns dock en risk att detta kan ge en felaktig bild över den egentliga 

utbredningen då de flesta studier bara analyserade deras målgrupp och inte andra Nosema 

arter. Historiken kring sekvensering av Nosema visas i punkt 3.2 (utifrån SILVA databasen) 

(Quast et al. 2013). Från 1994 till nutid har sekvensering ökat både för LSU och SSU. Detta 

har lett till en ökad kunskap angående diversiteten av Nosema, som visas till exempel genom 

biogeografi-kartan. Denna ökning tyder även på att det finns ett ökat intresse angående 

Nosema. Dock kan denna ökning även antyda att sekvenseringstekniken genom åren har 

blivit enklare och billigare att utföra (Shendure et al. 2004). 

Enligt Fries (2009) är det vanligt i vissa delar av världen att exempelvis A. mellifera kan vara 
infekterad av både N. apis och N. ceranae, samtidigt. I figur 5 visualiserades vilken Nosema 
art var vanligast för varje värdorganism. 70% av sekvenserna med A. mellifera var 
infekterade med N. apis. Den största stapeln var kategorin ’övrigt’ som vid figur 4 visar att en 
del Nosema arter kan vara väldigt artspecifika men det finns även en stor diversitet hos 
Nosema. 

Figur 6 till 8 visar tre olika fylogenetiska träd som skapades utifrån metadata från den 

högkvalitativa SILVA-databasen (Quast et al. 2013) samt importerade data från NCBI 

(Agarwala et al. 2017). Majoriteten av alla ribosomala gensekvenser ansågs att inte vara av 

optimal kvalitet. Rotningen gick ej att utföra på grund av sekvenskvaliten och den 

diversiteten som finns hos sekvenserna innehållande Nosema. Jag har därför valt att enbart 

visa spridningen av deras sekvenser. Utifrån de fylogenetiska träden skapade verkar det som 

att diversiteten hos N. bombi är lägre än hos N. apis, N. ceranae och N. bombycis. Detta 

resultat kan även bero på den begränsade sekvenskvalitén inom databasen. Framtida studier 

bör undersöka detta; genom bättre sekvensering, linjering och rekonstruktioner av olika 

fylogenetiska träd.  

De flesta studier som är utförda i Sverige angående förekomst av Nosema har fokuserat på 

södra och mellersta Sverige. Därför anpassades mikroskoperingen i detta arbete till att 

undersöka förekomsten av Nosema i norra Sverige. Under detta arbete mikroskoperades 

totalt 50 honungsbitarmar och 4 tarmar tillhörande humlor. Av dessa prover återfanns två 

prover med förekomst av Nosema (se figur 10 och 11). Båda proverna var från 

honungsbitarmar och provet från Åsjön (norra Sverige) identifieras via vingindex att tillhöra 

underarten nordiskt honungsbi (Apis mellifera mellifera). Dock kan andelen av Nosema i 

honungsbin vara högre enligt Meekels rapport, då denna studie beskriver screening av 

Nosema i ytterligare andra prover (Meekel 2019). 
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I Europa förekommer N. apis mer i norra delen av kontinenten medan N. ceranae mer i 

södra, enligt Fries (2009). Man kan då spekulera att en ökad spridning av N. ceranae kan ske 

vid en ökad medeltemperatur, om N. ceranae är temperaturkänslig. Framtida studier bör då 

fokusera på screening med hjälp av ’multiplex PCR’ för att extrahera DNA från infekterade 

individer för att undersöka om en individ är till exempel infekterad av både N. apis och N. 

ceranae (Martín-Hernández et al. 2007). Utifrån resultaten i detta arbete gick det ej att 

fastställa någon trend då (1) provantal är för låga (2) proven bör ha tagits över hela Sverige 

(3) enbart 2 av 54 prover som undersökts hade spår av Nosema. 

Korrelationer mellan döda bin och Nosema nämndes i projektplanen men valdes ej att 

utföras. Motiveringen bakom detta var på grund av tidsramen för arbetet. I denna studie 

mikroskoperades honungsbin från enbart 2 olika bisamhällen i Luleå-och Umeåregion, samt 

enbart 4 humlor i Umeå. Detta är ett för lågt provantal för att kunna generalisera mängden 

Nosema infektioner i norra Sverige. Men en sak är uppenbar; jämfört med den senaste 

screeningen av Nosema i hela Sverige där inga Nosema infektioner rapporterades för norra 

Sverige, har denna studie visat att det förekommer Nosema infektioner i norra Sverige.  

Sammanfattning - I detta arbete har Nosema undersökts framför allt i norra Sverige 

(baserat på 54 antal prover). Utbredningen ur ett globalt perspektiv har kartlagts samt PCR-

och FISH-biomarkörer har evaluerats. De data som hämtades tyder på att det finns ett flertal 

olika Nosema arter som infekterar bin. Resultaten från mikroskopering visar att Nosema 

förekommer i Sverige, men att utbredningen i norra Sverige är oklart. Preliminära resultat 

antyder att Nosema förekommer i norra Sverige, men mer studier behövs för att kartlägga 

detta. Behovet av bättre sekvensering av Nosema var tydligt både vid linjering i syfte för 

fylogenin men även vid evaluering av PCR-och FISH-biomarkörer. Man kan spekulera kring 

hur i framtiden en högre medeltemperatur kan öka förekomsten av Nosema ceranae i 

Sverige; men mer studier behövs utföras för att kunna dra någon slutsats. Detta arbete 

utfördes utifrån projektplan, dock hade mer kunnat ha utförts med en längre tidsram. 
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6 Bilagor 

Digital version av rådata finns tillgängligt via denna länk: 

https://www.dropbox.com/sh/je82kjewckp4eiq/AAAJThH2e7-7Pr5c8SHfQqRia?dl=0 

6. 1 Bilaga 1 
Denna tabell (se bilaga 1) visar bitarmsproverna som Cecilia Åström har erhållit. Ur dessa 

prover mikroskoperades 20 prover, som redovisas i Åström (2019) (se bilaga 2). Resterande 

29 prover mikroskoperades i syftet i denna rapport (se tabell 4). 

Ur Åström (2019: Umeå proverna var från olika samhällen och behandlats (EtOH eller EtOH+PFA), och pr 1, pr 2, 

pr ö, pr v, pr u var torkade prover som förvarats i kylskåp.  
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 22 till 24 4  3  1   

Dalkarså NB Nordiskt 
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 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   
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Sävar SN   37 till 39  5 3  1   
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Umeå PR   46 till 47  2 2  1   

Umeå PR   48 till 49  2 2  1   

Umeå PR   50 till 51 4  2  1   

Umeå PR   52 till 53 2  2     

Umeå PR   54 till 55 4  2     

Umeå PR   56 till 57 4  2     

Umeå pr 1 PR   58   1 1  1  

Umeå pr 2 PR   59   1 1  1  

Umeå pr ö PR   60   1 1  1  

Umeå pr v PR   61   1 1  1  

Umeå pr u US   62   1 1  1  

 
6.2 Bilaga 2 

I denna tabell (se bilaga 2) redovisas vilka prover Cecilia Åström bearbetade i Åström (2019). 
Resterande prover redovisas i denna rapport (se tabell 4). 

Ur Åström (2019): Tabell över storleksskillnad och mängdfördelning av Firmicutes i 22 bitarmprover från olika 
orter i Sverige. Siffran innan orten säger vilket biprov den individen tillhörde. Underart av bi bestäms genom 
vingindex, som finns redovisade nedan. 
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40Sävar Ej ännu 
genomfört 

Få - Få 1 sort Figur 13 

42Umeå Ej ännu 
genomfört 

Många många -   

44Umeå Ej ännu 
genomfört 

Många många Få 1 sort  

46Umeå Ej ännu 
genomfört 

Få få - 1 sort Figur 14 

49Umeå Ej ännu 
genomfört 

Få få - 2 sorter Figur 15 

50Umeå Ej ännu 
genomfört 

Fanns fanns -   

52Umeå Ej ännu 
genomfört 

- - -   

 

6.3 Bilaga 3 

I denna tabell (se bilaga 3) evalueras PCR-primers, tabell 2 är baserad utifrån denna tabell 

(se tabell 2). 
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V 

N. 
Apis 

18s 
rRNA/
U2653
4 

NOS-FOR: 5´-
TGCCGACGATG
TGATATGAG-3´ 

NOS-REV: 5´-
CACAGCATCCATT
GAAAACG-3´ 
 
 
 
 

55,5 
°C 

Hige
s, 
Mart
ín 
och 
Mea
na 
2006 

- 36 
matche
s. N. 
bombi 
& N. 
apis 

89 
match
es. N. 
Apis, 
N. 
Bombi 
& N. 
ceran
ae 

LS2
28F 

N. 
Apis 

SSU, 
ITS & 
LSU/ 
DQ48
6027, 
U2653
3 

18f, HG4F, 
LS228F, ILSUF 

1537r, LS228R, 
ILSUR 

60 
°C 

Hua
ng et 
al. 
2006 

- - - 

ILS
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CACCAGGTTGA
TTCTGCCT-3’ 
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GTTACCCGTCACT
GCCTTG-3’ 

48 
°C 
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Tay 
och 
Paxt
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2006 
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