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I det här dokumentet har jag samlat uppgifter från ett hundratal vetenskapliga artiklar om
biprodukter. Den här texten kan alltså användas som underlag för vad vi faktiskt vet; vad som
har testats och bevisats. Jag är inte själv forskare och har därför fått göra en avvägning av
kvaliteten på de studier och försök jag relaterar till här baserat på mina kunskaper i fytokemi
(läran om växternas aktiva ämnen), örtmedicin och journalistik.
Det här arbetet – att läsa en mängd artiklar om biprodukter, samla in värdefulla uppgifter och
översätta dem till svenska – har jag gjort på uppdrag av Svenska Bin med finansiering från
Nationella Honungsprogrammet. Syftet är att ge svenska biodlare tillförlitlig information om
vad biprodukterna kan användas till och att inspirera fler svenska biodlare till att producera
biprodukter.
Jag kommer att fortsätta uppdatera det här dokumentet löpande så betrakta det som ett
levande dokument.
Alexandra De Paoli
15 oktober 2018
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Vad vet vi egentligen?
Honung, bivax, pollen, propolis och drottninggelé har använts i tusentals år och under den
tiden har man samlat in en massa kunskap om produkterna. En del har noggrant testats och
skrivits ner, annat har förmedlats muntligen. Det förekommer en mängd olika påståenden
om de olika biprodukterna och det kan vara svårt att avgöra vad som faktiskt är bevisat och
vad som bara är påståenden.
Problemet när man forskar på biprodukter är att alla skördar av honung, pollen och propolis
är unika. Den kemiska sammansättningen beror helt på innehåll av pollen, nektar, harts
och vax som bina samlat in just då. Det innebär att det är svårt att forska rent allmänt
på biprodukternas specifika användningsområden eftersom allt forskningsmaterial
är unikt. Därför finns det en hel del studier på olika honungssorters antibakteriella,
antiinflammatoriska, antioxidanta och sårläkande effekt men det är komplicerat att bedriva
seriös forskning där man går in på mer specifika sjukdomar, sårbakterier eller åkommor.
Lyckligtvis har biprodukterna visat sig ha i stort sett samma egenskaper oavsett var i världen
de producerats, det är mest verkningsgraden som kan variera. Det görs hela tiden nya studier
som förhoppningsvis kommer att ge oss tydligare och bättre metoder för hur vi kan använda
biprodukter både till huskurer och inom vården.
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Honung
Honung innehåller:

Honungens egenskaper:

Glukos (druvsocker)
Fruktos
Proteiner
Organiska syror
Aminosyror
Vitaminer
Mineraler
Fenoler
Enzymer
Väteperoxid

Antioxidant
Antibakteriell
Antiinflammatorisk
Sårläkande
Hosta
Halsont

Antioxidant effekt

Honung innehåller antioxidanter i form av en mängd olika fenoler varav många finns i de allra
flesta sorters honung. En del fenoler finns bara i vissa sorters honung och det beror helt på
vilka blommor bina har flugit på. Generellt har man sett att mörkare honung tenderar att ha
högre halt av fenoler än ljusare honung. (Piljac-Žegarac m. fl. 2009; Aljadi & Kamaruddin,
2004; Al-Mamary m. fl. 2002; Berreta m. fl. 2005; Hołderna-Kędzia & Kędzia 2006)
Antioxidanterna i honung är biologiskt tillgängliga för människor vilket innebär att vi kan
tillgodogöra oss dem och att de kan hjälpa till att skydda vår kropp från oxidativ stress.
Mängden fenoler i honung är för låg för att egentligen ha någon större antioxidativ verkan
men det finns många olika ämnen i honung som samverkar och tillsammans skapar en
antioxidativ effekt, som enzymer, vitaminer, aminosyror, proteiner, organiska syror och en
liten mängd andra ämnen. Honungens läkande verkan beror alltså på en synergieffekt.
Fördelen med honung jämfört med andra antioxidanter är att vitamin C eller E kan ta slut
medan honung har så många olika sorters antioxidativa ämnen att det alltid finns fler att ta
av. Av den anledningen undersöker man möjligheten att till exempel använda honung som
konserveringsmedel.

Antibakteriell effekt

En av honungens viktigaste egenskaper är den antibakteriella. Den har vi känt till sedan 1892
och på senare år har den undersökts noga. Honung kan hämma tillväxt av bakterier (inklusive
en del multiresistenta bakterier) och vissa svampar och virus. Man har gjort försök på
bakterier som Pseudomonas aeruginosa som till exempel kan orsaka infektion i brännskador;
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E coli som kan orsaka urinvägsinfektion, Staphylococcus aureus som finns på hälften av
oss men inte naturligt, den kan orsaka matförgiftning, variga hud- och sårinfektioner,
lunginflammation och urinvägsinfektion samt Bacillus cereus som orsakar matförgiftning.
På alla dem och flera andra har honung visat sig ha antibakteriell effekt och hämmar
bakterietillväxt. (Baltrusaityte m.fl. 2007; Kwakman m.fl. 2011; Molan 1992, 1999, 2001; Toth
1987; Yatsunami m.fl. 1984)
Man har också testat honung på ett antal bakterier som är antibiotikaresistenta och sett
att honung har potentiellt bakteriedödande verkan även på dem, med bonuseffekten att
multiresistenta bakterier inte verkar utveckla resistens mot honung. (Dunford m. fl. 2000 och
2000; Efem 1988; Harris 1994; Vardi m.fl. 1998; Wood m. fl. 1997) Honungen kan dessutom
användas kontinuerligt, medan många läkemedel som antibiotika till exempel bara kan
användas under en kort period.
Problemet med honung som läkemedel är att den antibakteriella effekten kan variera upp till
hundrafalt beroende på vilka blommor bina har flugit på, lagringstid, lagringstemperatur och
hantering. Därför är det svårt att standardisera honung och bedöma honungens potential
som läkemedel.
Manukahonung från Nya Zeeland och Sidrhonung från Yemen har visat sig vara bäst när det
gäller antibakteriell effekt. Manuka är producerad under kontrollerade förhållanden och varje
batch är noga analyserad för att bedöma dess Unique Manuka Factor som ger ett nummer
baserat på dess antibakteriella verkan. Revamil Source Honey® är en medicinsk honung som
produceras under stort hemlighetsmakeri i växthus i Nederländerna.
Varför honung har antibakteriell effekt är något man fortfarande diskuterar. Det kan bero
på flera olika faktorer, som halten av väteperoxid, eller att sockermolekylerna i honung
binder sig till vattenmolekyler så att det inte finns något vatten tillgängligt för mikrober
att växa i. Honungen är för sur för att bakterier ska kunna överleva (pH 3,2-4,5). Men just
den effekten fungerar bara utvärtes för när man äter honung blir den snabbt utspädd av
våra kroppsvätskor. Mjölksyrebakterierna som finns i binas honungsmage har också starkt
antibakteriell verkan. De överlever inte i honung med låg vattenhalt, så som den är när man
tar den ur kupan, men lämnar efter sig restprodukter som bidrar till den antibakteriella
verkan.

Antiinflammatoriska egenskaper

De antiinflammatoriska egenskaperna hos honung bygger på de antioxidanta och
antibakteriella egenskaperna. Det är fenolerna som är det mest intressanta även här och det
rör sig om en synergieffekt mellan alla de olika fenoler som honung innehåller.
Inflammation är kroppens sätt att ta hand om skador i kroppen. Vi bildar massor av vita
blodkroppar och får en ökad blodgenomströmning vid skadan. Inflammationer är obehagliga
men en naturlig del av läkningsprocessen. Med hjälp av honung kan sår och skador läka
snabbare och då behöver vi inte en lika häftig (och obehaglig) inflammation, så det är något
positivt att honungen även lindrar inflammationen. Man har särskilt kunnat observera
honungens välgörande effekt vid sårläkning och ulcerös kolit, en inflammationssjukdom i
tarmen (Prakash m. fl. 2008).
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Sårläkande egenskaper
Det är enkelt att göra ett honungsplåster:
1. Ta en bit rent linne- eller bomullstyg, eller en kompress
2. Smeta på lite honung
3. Lägg på såret
Man behöver inte alltid själva tyget, ibland är det nog så bra att bara smeta lite honung
direkt på såret, men det kan göra ont att vara och peta i ett sår och då är det enklare att
bara lägga på ett honungsplåster. Honungen hindrar gasväv från att fastna i såret och det gör
inte alls lika ont att lägga på honung som att smeta på en salva. Sår läker snabbare och med
mindre ärrbildning om man inte låter en skorpa bildas och eftersom honungen ser till att
hålla såret lite fuktigt bildas oftast inte sårskorpor. När man lägger om sår med honung följer
smuts från såret med honungen vid bandagebyte och lämnar ett rent och fint sår efter sig.
(Subrahmanyam 1993 & 2007; Efem 1988)
Det är förstås den antibakteriella och antiinflammatoriska verkan som är viktigast, men
det finns andra faktorer också. Honungen lägger sig som en elastisk hinna över såret och
hindrar bakterier och andra mikroorganismer från att komma in. Honungens surhetsgrad
gör att bakterier inte trivs och även om väteperoxidhalten i honung är lägre än den lösning
man brukar tvätta sår med så är det ändå tillräckligt i kombination med de andra ämnena i
honungen för att hindra bakterietillväxt och påskynda läkningen. (Ingle m.fl 2006; Juli m.fl.
2008; Subrahmanyam 2007; Vijaya m.fl. 2012; Zerm 2013)
Det har också gjorts en del studier där man undersökt honungens förmåga att stimulera
immunförsvaret. Det är inte helt klarlagt än exakt hur honung boostar immunförsvaret, det
man har sett är att olika sorters honung gör det på olika sätt beroende på vad de innehåller.
Manukahonung anses ha bäst terapeutisk effekt och är därför den sort som har undersökts
mest.
Det är bevisat att brännsår läker betydligt snabbare med honung, och även operationssår
som blivit infekterade läker snabbare med honung än med antiseptisk salva. (Moore m.fl.
2001; Bangroo m.fl. 2005)
I en studie år 2015 lät man 12 patienter med kroniska fotsår testa honung istället för
traditionella sårläkemedel. De fick tvätta såren som vanligt med koksaltlösning och sedan
lägga på honung. Det visade sig att alla sår läkte fint utan ärr med en genomsnittlig läketid på
tre veckor. Dessutom var kostnaden för honungsbehandlingen 75 % lägre än den traditionella
behandlingen och både vårdpersonal och patienter var väldigt nöjda. Dessutom minskade
patienternas smärta betydligt med honungsbehandlingen. (Mohamed m.fl. 2015)
Man har sett liknande resultat av behandlingar med Manukahonunggel på brännskador i
ansiktet. Läkningstiden var betydligt kortare än normalt, ingen ovanlig bakterietillväxt syntes
och patienterna var väldigt nöjda med både behandlingen och den lägre kostnaden för
behandlingen. Man har dragit slutsatsen att Manukahonung är en kliniskt och ekonomiskt
värdefull behandling för brännskador. (Duncan m.fl. 2016)
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Dermatit, eksem och mjäll

Seborriskt eksem är en hudsjukdom. Den uppträder till följd av seborré, det vill säga att
avsöndringen av talg från talgkörtlarna ökar betydligt. Seborroiskt eksem är ofta förknippat
med mjällbildning på huvudets hårbotten. Seborré hos vuxna är bestående och tillståndet
kan uppträda till och från under återstoden av den drabbades livstid. Eksemen blossar
ofta upp i samband med att vädret blir kallt och torrt. Stress är en annan faktor som kan få
eksemen att blossa upp.
I en studie lät man 30 patienter med kroniskt seborriskt eksem använda honung i hårbotten,
ansiktet och bröstet. Patienterna hade flagande hud, klåda och håravfall. De fick lägga
på färsk honung (90 % honung utrörd i varmt vatten) varje dag med en lätt massage i 2-3
minuter. Honungen fick verka i 3 timmar innan den sköljdes av med varmt vatten. Patienterna
kontrollerades dagligen och behandlingen varade i 4 veckor. Efteråt fick hälften av
patienterna gå över till en profylaktisk behandling där de behandlades med honung en gång
i veckan i 6 månader. Den andra hälften av gruppen fungerade som kontrollgrupp. Samtliga
patienter svarade anmärkningsvärt bra på behandlingen. Klådan lindrades och huden slutade
flaga inom en vecka. Hudskadorna läkte och försvann helt inom två veckor. Dessutom
visade patienterna en klar förbättring när det gällde håravfall. Ingen av patienterna som fick
profylaktisk behandling i sex månader fick tillbaka eksemen medan 12 av 15 som inte fick
profylaktisk behandling fick återfall 2-4 månader efter avslutad behandling. (Al-Waili 2001)
Herpes (Al-Waili 2004; Amoros m.fl. 1992)
Candida (Ansari m.fl. 2013)

Honung inom vården

Den honung man använder inom vården är en medicinsk honung som är producerad under
kontrollerade former. Manukahonung från Nya Zeeland och Sidrhonung från Yemen är mest
populära inom vården och det beror på den nektar de är framställda av. Produktionen av
Manukahonung är strikt kontrollerad och varje batch är noga analyserad för att bedöma
dess Unique Manuka Factor (UMF) som ger ett nummer baserat på dess antibakteriella
verkan. Revamil Source Honey® är en medicinsk honung som produceras under stort
hemlighetsmakeri i växthus i Nederländerna. Nyare studier visar att nordisk inhemsk honung
kan ha lika bra eller bättre antibakteriell förmåga än Manukahonung men den forskningen
behöver backas upp av kliniska studier innan vi kan börja använda vår inhemska honung
inom vården.
En dansk studie som publicerades i juni 2018 gjorde just en sådan jämförelse. Man testade
den antibakteriella aktiviteten hos elva sorters dansk honung och jämförde dem med en
färsk och en medicinsk Manukahonung samt en kommersiell processad honung avsedd för
kulinariskt bruk (Jakobsens). Alla de olika honungsproverna uppvisade antibakteriell aktivitet
– förutom den kommersiella. Bäst effekt såg man hos vattenmyntahonung, lindblomshonung
och en ekologisk blandhonung, de hade effekt på alla bakterier som testades och visade sig
till och med ha större effekt än både färsk och medicinsk Manukahonung.
I studien testade man bland annat att värma honungsproverna och såg att efter uppvärmning
till 100° C i 30 minuter förlorade samtliga prover sin antibakteriella effekt. Vissa av
honungssorterna visade sig dock vara mer värmetåliga än andra: ljung, hallon, raps,
provet av ekologisk blandhonung, vattenmynta och lind klarade att hämma vissa bakterier
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efter uppvärmning till 60° C. Intressant nog ansåg forskarna att blandhonung har störst
antibakteriell potential eftersom den innehåller fler olika aktiva ämnen än sorthonung. Men
det är nog ändå sorthonung vi är hänvisade till inom vården eftersom chansen att få batcher
med jämnt innehåll av aktiva ämnen är större med sorthonung än med blandhonung.
(Matzen m.fl. 2018)
En finsk studie som publicerades 2013 visade goda resultat i tester av inhemsk sorthonung
mot olika bakteriesträngar. Man kunde konstatera att bovete-, ljung- och mjölkörtshonung
gav bäst och bredast resultat medan hjortron- och lingonhonung hade något lägre
antibakteriell effekt. Forskarteamet drog slutsatsen att honung är en naturlig, ogiftig
och billig produkt som kan möta upp behovet av nya behandlingsformer mot bakteriella
infektioner. Klinisk användning av honung har enorm potential, särskilt i kampen mot
antibiotikaresistenta bakterier, skriver de. (Huttunen m.fl. 2013)
Vi kan alltså inte använda naturlig honung på svårläkta sår, mest eftersom den kan innehålla
sporer av Chlostridium botulinum som är en bakterie som kan orsaka botulism, en infektion
som är mycket farlig för oss människor. Men vid enklare brännsår (alltså inte öppna sår utan
de man förr kallade första och andra gradens brännskada) kan man gärna använda sin egen
honung. Jag använder naturlig honung på brännskador, munsår och skrubbsår och de läker
väldigt fint och snabbt.

Hosta och halsont

Barnläkare i Europa, USA och Afrika rekommenderar honung istället för hostmedicin
(dextrometorphan och diphenhydramine) till barn under sex år. De föreslår te med honung
och citron eller honung och mjölk. Honung är slemlösande och hjälper barnet att sova bättre,
vilket även påverkar föräldrarna positivt. Honung är också billigt, lättillgängligt och har en bra
säkerhetsprofil. Man har noterat något mindre biverkningar (insomnia och hängighet) med
honung jämfört med hostmedicin. (Goldman 2014; Paul m. fl. 2007; Cohen m. fl. 2012; Miceli
Sopo m. fl. 2014)
WHO rekommenderar också honung istället för hostmedicin och halsont, de säger att det
inte finns några belägg för att vanliga hostmediciner ska vara bättre än honung. Honungen
är slemlösande och lindrar halsont genom att återfukta torra slemhinnor i halsen. WHO
säger att huskurer med honung oftast är den bästa hostmedicinen eftersom det rör sig om
beprövade recept som är billiga och lättillgängliga och inte har några biverkningar.

Honung och blodsocker

Honung har lägre GI än sackaros (vanligt vitt socker): 45-60 jämfört med sackarosens 65.
Det betyder att honung ger en jämnare blodsockerkurva och lägre insulinpåslag. Sackaros
är en blandning mellan glukos som har ett GI på 100, och fruktos GI 25. Sackaros ligger på
65. Socker är tungt för kroppen att bryta ner eftersom det medför ett insulinpåslag och en
blodsockerkurva som går snabbt upp och sedan snabbt ner igen.
Enzymer i honungen hjälper kroppen att spjälka kolhydrater (alltså bryta ner honungen).
Enzymerna förstörs vid upphettning.

Chlostridium botulinum
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Man rekommenderar inte honung till barn under ett år eftersom honungen kan innehålla
inaktiva endosporer av Clostridium botulinum. Dessa kan omvandlas till giftiga bakterier
i barn under ett år och leda till spädbarnsbotulism, en sorts matförgiftning som är väldigt
allvarlig eftersom den ger en infektion i tarmen. Efter ett års ålder klarar vårt immunförsvar
oftast av att hantera Chlostridiumsporerna och då är honungen säker även för små barn.
Chlostridiumsporer kan finnas i alla sorters livsmedelskonserverver så det är egentligen lite
orättvist att bara varna för förtäring av honung men så är nu reglerna.
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Pollen och bibröd
Pollen innehåller:

Pollenets egenskaper:

Bipollen innehåller både fettoch vattenlösliga vitaminer:
A-vitamin (karotenoider) 0,170,78 mg/g
B-komplexet
C-vitamin 20-40 mg/100 g
E-vitamin 1-6 mg/100 g

Antioxidant
Antibakteriell
Antiinflammatorisk
Kosttillskott
Proteintillskott
Prostatabesvär
Anemi
Benskörhet
Pollenallergi

Protein 2,5-62 g/100 g
Aminosyror 108-288 mg/g
pollen – 22 st vanligtvis
Peptider, som är kortare aminosyrekedjor än för proteiner
Fenoler
Organiska syror
Kalium 1,4-38 g/kg
Fosfor 0,2-9,6 mg/kg
Kalcium 0,2-5,8 g/kg
Mangan 5-430 mg/kg
Zink 5,1-340 mg/kg
Koppar 3-42 mg/kg
Krom 0,03-42 mg/kg
Bor 8,2-14 mg/kg
Molybden 0,1-4,6 mg/kg
Selen 0,01-4,5 mg/kg

Några av den västerländska medicinens fäder (Hippokrates, Plinius d ä och Pythagoras)
var övertygade om pollenets läkande egenskaper och gav det ofta till sina patienter.
Nordamerikanska indianer åt pollen redan för 2500 år sedan.
Man började skörda och äta bipollen i större skala efter andra världskriget.
Bipollen får helt klart räknas som functional food eller kosttillskott pga sitt höga halt av
näringsämnen.
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Det finns ingen internationell standard för bipollen, bara några nationella.
I en del länder använder idrottsmän pollen för att förbättra sina prestationer men man har
inte sett några sådana resultat i studier. Däremot visade det sig att idrottsmän som äter
bipollen får färre infektioner i luftvägarna och därför missar de inte så många träningsdagar
(4 i pollengruppen och 27 i kontrollgruppen). Det kan leda till bättre prestationer, att man
inte behöver avbryta träningen. (Maughan & Evans 1982, Effects of pollen extracts upon
adolescent swimmers. Brittish Journal of Sports Medicine 16 (3): 142-145)
Det viktigaste terapeutiska innehållet i pollen är olika fenoler, mest flavonglykosider, som har
antibakteriell, antiinflammatorisk, antioxidant och kärlstärkande verkan.
Den andra viktiga gruppen av aktiva ämnen är fytosteroler. De har flera olika biologiska
funktioner, bl a kan de blockera kolesterolupptagningsställen i vårt tarmsystem, och därmed
minska kolesterolupptagning från maten. De kan också stimulera immunförsvaret.

Prostatabesvär

Det kanske viktigaste användningsområdet för bipollen är mot prostatabesvär. Pollen
kan användas både förebyggande och som behandling vid olika typer av prostatabesvär.
Prostatainflammation kan göra det väldigt smärtsamt att kissa, det svider och bränner och
samtidigt är man kissnödig hela tiden men det kommer bara små mängder urin. Ryggslutet
eller mellangärdet värker. Godartad prostataförstoring är väldigt vanligt hos äldre män
och kan hänga ihop med ålder och hormonella förändringar. Det har gjorts flera studier på
både blompollen och bipollen mot prostabesvär och båda sorterna har visat sig kunna ge
lindring av besvären plus en förbättrad sexuell förmåga. Man har inte sett några biverkningar.
(Mupakami m.fl. 2008; Elist 2006; Yasumoto m.fl. 1995)
Det är flavonoiden quercetin, ett gult färgämne (de flesta flavonoider är gula) som motverkar
prostabesvär. Godartad prostataförstoring beror på små godartade tumörer och quercetin
har förmågan att blockera cancercellernas cykler i olika faser. Även fytosterolerna har
troligtvis en roll här. (Campos m.fl. 1997; Shoskes 2002)

Anemi

Man har testat bipollen mot anemi, blodbrist, på möss och råttor och vid dagliga doser av
10g/kg kroppsvikt har man sett en tydlig ökning av röda blodkroppar. (Wang m.fl.
1993; Haro m.fl. 2000; Chauvin 1968).

Hud och ben

I hudvårdsprodukter reparerar och stöder bipollen nybildning av hud tack vare
karotenoiderna. Pollenet tillför näring och antioxidanter som motverkar inflammationer.
Flavonglykosiderna i pollenet gör huden mer elastisk och smidig.
Man har också gjort en del försök på råttor med bipollen mot benskörhet, pollenet innehåller
ett protein och ett enzym som stimulerar benbildning. (Hamamoto m.fl. 2006; Yamaguchi
m.fl. 2006).

BIPRODUKTER – ALEXANDRA DE PAOLI 2018

10

Pollenallergi

En annan viktig funktion hos bipollen är som medel mot pollenallergi. Pollen innehåller
fenoler som motverkar allergiska reaktioner, bland annat myricetin, kaempferol, quercetin,
flavoner och luteolin som har visat sig kunna motverka olika allergiska reaktioner. (Medeiros
m.fl. 2008). Mastceller är en viktig del av vårt immunförsvar, men ibland börjar de försvara
kroppen mot ämnen som egentligen är helt ofarliga, som gräspollen, och då sprutar de ur
sig en mängd inflammatoriska ämnen för att skapa en inflammation i kroppen som tar hand
om det farliga ämnet (som egentligen inte är farligt alls). Fenolerna i bipollen kan hindra
mastcellerna från att aktiveras när det rör sig om helt ofarliga ämnen som har tagit sig in i
kroppen. (Ishikawa m.fl. 2008; Kimata m.fl.2000; Hirano m.fl. 2004; Kempuraj m.fl.2005).
Det kan vara intressant i sammanhanget att nämna att man har gjort framgångsrika försök
med gräspollen för att behandla gräspollenallergi (Kahlert m.fl. 1999; Wachholz 2003).
Man har också testat att ta fram vaccin mot björkpollenallergi och hösnuva ur gräspollen.
Vattenlösligt pollen har testats mot allergi mot husdamm med framgång.
Inom komplementärmedicinen har man länge använt bipollen för att förbereda kroppen för
pollensäsongen. Allergier hänger ofta ihop med allmäntillståndet i kroppen vilket innebär
att man kan ha en allergi som man knappt känner av för att man i övrigt mår bra och är frisk
och man kan ha svåra besvär av sin allergi för att man är stressad, trött, förkyld eller inte helt
mentalt på topp. Därför fungerar allergier olika för olika människor men också olika beroende
på dagsform. När man använder bipollen för att lindra en pollenallergi börjar man med
ytterst små doser (1 pollenkorn/dag) vid efter jul och ökar gradvis till 1 tsk/dag. Avbryt vid
allergiska reaktioner. Börja INTE direkt med 1 msk/dag! Använd lokalt pollen.
Pollenallergi har man oftast mot pollen i luftvägarna och inte i magen. Det finns de som
är allergiska mot att äta pollen, ungefär som andra livsmedelsintoleranser, men det är
inte särskit vanligt. Inga livshotande allergiska reaktioner har rapporterats men man
rekommenderar ändå inte astmatiker och folk med svåra allergier att äta pollen.

Allmänt stärkande

Pollen är stärkande för hela kroppen beroende på synergin mellan de olika aktiva ämnena.
I Ryssland har man länge använt bipollen på ett stort sjukhus. Behandlingar med 30-40g
pollen har gett goda resultat på gastrit 90% (52), anemi 72% (36), impotens 68% (65),
geriatriska åkommor 100% (23) (antal försökspersoner i studien). (Ludyanski 1994) Även
i Sydeuropa och Latinamerika är bipollen väldigt vanligt som kosttillskott och säljs i alla
mataffärer.

Dosering i terapeutiskt syfte

Vuxna: 30-40 g = 2 rågade msk/dag
Barn: 1 msk/dag
Fördela dosen över morgon, middag, kväll och behandla i en till tre månader. Kuren kan
upprepas två till fyra gånger per år beroende på behov, helst mellan vinter och vår och
mellan sommar och höst. Använder man bibröd istället för bipollen kan man ta mindre doser,
30 g/dag.
(Bogdanov)
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Det finns alltså en hel del potential i pollen, både som behandlingsmedel som det är och
i att utveckla läkemedel ur aktiva ämnen i pollen. Problemet är att det är svårt att begära
av bina att de samlar in pollen från enskilda växter och alltså blir det svårt att kontrollera
produktionen. En lösning skulle kunna vara att blanda olika sorters pollen till något slags
standardpollen med en mer konstant biologisk aktivitet.
Det spekuleras en del i huruvida människor faktiskt kan tillgodogöra sig innehållet
i pollen, pga det hårda skalet i pollenkornen. Man har sett i en del djurförsök att
matsmältningsvätskorna bryter ner skalen tillräckligt för att vi ska kunna absorbera näringen.
I försök på människor har man fått varierande resultat beroende på pollentyp. En del företag
säljer knäckt bipollen och hävdar att det ska tas upp bättre, men man kan lika gärna blötlägga
pollenet några timmar innan man äter det, precis som man gör med en del gryner.
I några laboratorieförsök har man försökt simulera vårt matspjälkningssystem för att se hur
mycket pollen vi tar upp och sett att det är mellan 48% och 59%. Man har också undersökt en
del bajs där man har hittat osmälta pollenkorn.
Bibröd är bättre, där har man sett i laboratorieförsök att vi kan ta upp mellan 38,7% och
85,3% av proteinet i pollen men 94,7% ur bibröd. (Zuluaga m.fl. 2015)
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Bibröd
Bibröd är lättare för kroppen att ta upp än pollen på grund av att det är fermenterat.
Fermenteringen modifierar pollenets skal så att våra matspjälkningsvätskor kan tränga in och
spjälka näringsämnena. (Atkin 2011, Berene 2015)
Efter fermenteringen har en del nya näringsämnen utvecklats i bibrödet, till exempel vitamin
K. (Nagari 2004)
Precis som med de andra biprodukterna varierar bibröd i innehåll beroende på varifrån bina
har hämtat pollen. Innehållet kan alltså variera även inom en och samma bigård eller till och
med samma kupa.

Leveråkommor

Man har undersökt bibrödets effekt på en del leveråkommor och sett att det har välgörande
effekt på alkoholmissbrukare med leverskador. Bibrödet kan också förbättra immunförsvaret
hos patienter med kronisk artrit, hjärt-kärlsjukdomar och typ 2 diabetes. Författaren drog
slutsatsen att bibröd är ett bra komplement till vanlig medicinering vid vissa leveråkommor.
(Ceksterytè m.fl. 2012)
En polsk studie visade goda resultat vid behandling med bipollen och bibröd inom geriatrin,
vid symptom på tidigt åldrande (åderförkalkning och demens). (Komosinska-Vassev m.fl.
2015)
Flavonoiderna i bibrödet stärker blodkärlen och gör dem mer elastiska vilket hjälper vid hjärtkärlsjukdomar, åderförkalkning och efter stroke.

Allmänhälsa

I en studie på 20 patienter som fick äta rent bibröd förbättrades allmänhälsan och de fick
bättre aptit och gick upp i vikt. De fick också bättre blodvärde och fler röda blodkroppar.
(Leonawitschjus 1976)
Bibröd har antioxidant effekt och antimikrobiell effekt.
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Propolis
Propolis innehåller:

Propolis egenskaper:

Polyfenoler
Flavonoider
Kaffesyra phenethylester
(CAPE)
Kaffesyra (CA)
Andra kaffeater
Propolin
Terpener
Eteriska oljor
Furfuranlignaner

Antibakteriell
Anti-virus
Anti-svamp
Antioxidant
Antiinflammatorisk
Motverkar parasiter
Stimulerar immunförsvaret
Sårläkande
Mot magsår
Mot munsår
Mot Herpes Simplex
Till tandvård (läker tandköttsinflammationer)
Motverkar ärrbildning

Propolis består av sekret som växter och träd ger ifrån sig aktivt, som vaxer, hartser,
slemämnen och kåda. I vissa fall skär bina ett litet snitt i växten för att få tag i just det ämne
de söker. Eftersom växterna i närområdet varierar har propolis från olika platser och olika
bisamhällen olika kemisk sammansättning. Därför kan man inte riktigt prata om propolis
som en enda produkt annat än rent generellt som när man pratar om bröd eller sylt. Bröd är
bröd över hela världen, det består av spannmål och vätska och oftast något slags jäst och har
ungefär samma textur och funktion överallt. Samma sak är det med sylt och samma sak med
propolis.
All propolis som har testats i studier har samma funktioner: det har antibakteriell, antivirusoch anti-svampeffekt. När man gör experiment med propolis är det därför viktigt att vara
tydlig med vilken sorts propolis man använder och börja med att undersöka den kemiska
sammansättningen.

Bina väljer växter

Den bulgariska forskaren Vassya Bankova har genomfört en mängd studier på propolis och
säger att det man ofta missar när man pratar om sammansättningen i propolis är att bina
väljer vilka växter de hämtar ämnena ifrån. Man vet inte än exakt hur urvalsprocessen går till
men det är tydligt att bina inte bara väljer klibbiga ämnen utan även de ämnen som har bäst
verkan mot mikroorganismer. Här i norr väljer de ofta ämnen från poppel och barrväxter, som
båda har väldigt bra läkande egenskaper.
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Fenoler och terpener

Propolisens aktiva ämnen är främst olika typer av fenoler. Det viktigaste aktiva ämnet är
kaffesyra phentenylester. Det är en sorts fenol som har väldigt bra antimikrobiella och
antioxidanta egenskaper och därför är läkande, antiinflammatorisk och den motverkar även
virus. Kaffesyran i propolis har visat sig ha effekt på flera olika bakterier och virus, även
influensavirus. (Bankova 2008) Propolis innehåller också terpener från barrväxter som har
bra sårläkande effekt samt olika eteriska oljor.

Förkylning och sår

Man kan använda en propolislösning mot förkylning, halsont, för sårläkning och mot
influensa. Ämnena i propolis är också intressanta för utveckling av läkemedel, men då
framställer man ämnena på kemisk väg för att få en exakt halt i läkemedlet. Man testar också
att framställa till exempel svampdödande medel ur ämnena i propolis för grönsaksodling och
livsmedelshantering. (Erkmen 2008)

Antioxidant effekt

Det har publicerats ett flertal studier om den antioxidanta effekten hos propolis som alla
drog slutsatsen att det är olika slags fenoler som svarar för det mesta av antioxidanteffekten.
Propolis innehåller också eteriska oljor varav vissa har antioxidanteffekt. (Bankova m.fl
2014; Marcucci 1995) Eterisk olja är det som doftar i en växt och de är i sin tur sammansatta
av många olika ämnen. Alla eteriska oljor har olika verkan, de kan till exempel vara
smärtstillande, lugnande, antibakteriella, svampdödande och antiinflammatoriska. Eteriska
oljor finns i små körtlar i växterna och frigörs när man rör vid växten. De finns också i vaxer
och hartser.

Antimikrobiell effekt

Propolis har antibakteriell, svampdödande, antivirus, antiinflammatorisk, lokalbedövande
och immunstimulerande verkan. Det beror på innehållet av fenoler, eteriska oljor, terpener
som är ett bakterie- och svampdödande ämne och olika organiska syror som bensoesyra och
salicylsyra. Man har också sett att precis som med honung kan olika prover på propolis vara
bakteriedödande trots att de innehåller extremt små mängder av de olika aktiva ämnena,
men liksom med honung beror det på synergieffekten mellan ämnena.
Den antimikrobiella effekten hos propolis är det man har studerat mest, de senaste 40
åren har hundratals publikationer om ämnet dykt upp. De förklarar varför propolis är ett så
viktigt kemiskt vapen mot fientliga mikroorganismer i bikupan. Framför allt forskarna Vassya
Bankova och Stefan Bogdanov har studerat propolisens sammansättning och effekt.

Antibakteriell effekt

Man har testat propolislösningar av många olika sorters propolis på en mängd olika
bakterier och sett att det verkar inte spela så stor roll vilken sorts propolis man använder,
för alla har starkt bakteriedödande eller bakteriehämmande verkan. Olika sorters propolis
innehåller olika sammansättningar av aktiva ämnen, så man har dragit slutsatsen att det
är synergieffekten mellan ämnena som ger propolisen så starkt bakteriedödande verkan.
(Bankova 2005 & 2007)
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Antiviruseffekt

Många studier har visat att propolis har tydliga antivirusegenskaper och kan hämma virus
som som olika sorters Herpes, influensavirus och smittkoppor. (De Castro 2001; Bogdanov
och Bankova 2012)

Antisvampeffekt

Etanolextrakt av propolis har testats på flera typer av Candida som är en svampinfektion och
har visat sig ha god effekt. (Ota m.fl. 2001; Santos m.fl. 2005; Oliveira m.fl. 2006; Dota m.fl.
2011; Agüero m.fl. 2009)

Sårläkande effekt

Flera nya studier har visat att propolis har en terapeutisk effekt på olika sorters sår som
magsår, operationssår, infekterade sår och brännskador. Dessutom skyndar propolis på
sårläkningen vid tillstånd där sårläkning oftast tar lång tid som diabetes, hög ålder eller
nedsatt immunförsvar. Propolis kan hjälpa i alla olika faser av sårläkningen, även vid
nybildning av brännskadad hudvävnad. (de Barros m.fl. 2007; Barroso m.fl. 2012; Martin m.fl.
2013)

Använda propolis

Propolis är väldigt klibbigt och är därför lite svårhanterligt. Man kan tugga en propolisklump
rå mot hosta eller halsont men den behöver förädlas på något sätt innan försäljning för att
underlätta användandet. Det är viktigt att propolisen är ren och insamlat på rätt sätt (att den
alltså inte innehåller målarfärg, träflis eller andra typer av föroreningar). Många biodlare
skrapar propolis från ramarna och silar helt enkelt bort skräpet efter att de tvättat propolisen
eller löst upp den i sprit. Men på det sättet riskerar man att få med oönskade ämnen i
propolisen och det blir också svårt att ange exakt innehåll av propolis i slutprodukten.
Bäst resultat får man oftast genom att använda ett livsmedelsgodkänt plastnät som man
lägger överst i bikupan och som bina får klä in i propolis. Nätet kan sedan frysas och då går
propolisen lätt att bryta loss.
I Baltikum lägger biodlare en linneduk över ramarna i bikupan och låter bina klä in
den i propolis. Sedan kan de klippa bitar ur duken och använda som plåster på sår och
brännskador. Men det enklaste sättet att använda propolis är som tinktur.
Propolis kräver 70 % alkohol för att lösa sig. Man kan testa 60 %, men det tar längre tid. Ska
man framställa propolistinktur till försäljning bör man hitta en leverantör av 70 % alkohol.

Kontaktallergi

Ungefär 1-7 % av patienter som testats för dermatit är känsliga för propolis. De huvudsakliga
allergenerna är 3-methyl-2butenylkaffeat och fenyletylkaffeat. Benzylsalicylat och
benzylcinnamat kan också utlösa kontaktallergi men det är inte lika vanligt. (Cornara m.fl.
2017)
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Drottninggelé
Drottninggelé innehåller:

Drottninggeléns egenskaper:

Proteiner
Peptider
Socker
Mineraler
Vitamin B
Hormoner som ökar fertiliteten hos män och kvinnor
Acetylcholin (transmittorsubstans med hormonliknande verkan i centrala
och autonoma nervsystemet)
Fenoler

Antioxidant
Motverkar trötthet
Kan ge bättre sexuell förmåga
Motverkar klimakteriebesvär
Stimulerar immunförsvaret
Bättre hjärt-kärlhälsa
Aktiverar centrala och autonoma
nervsystemet
Förbättrar minnet
Motverkar diabetes typ 2
Motverkar benskörhet
Prestationshöjare

Drottninggelé är särskilt populärt i Asien och många av de kliniska studierna kommer
därifrån. Tyvärr är många av dem gjorda i Kina och inte tillgängliga för icke-kineser.

Prestationshöjare

I Ryssland har man testat drottninggelé som prestationshöjare för idrottare. De fick
ta en beredning av drottninggelé (Ap-iton 25, ca 1,2 g torr drottninggelé) dagligen
och kontrollgruppen fick placebo. Idrottarna testades på ett löpband där man ökade
motståndet gradvis tills de gav upp. Efter tre veckor var prestationen betydligt bättre hos
drottninggelégruppen än kontrollgruppen och effekten höll i sig fem dagar efteråt. (Krylov
m.fl. 2007) Man har gjort flera sådana studier på olika typer av idrottare, som simmare och
fotbollsspelare med goda resultat.

Alzheimers sjukdom

Vid Alzheimers förminskas Hippocampusområdet i hjärnan i storlek och funktion. Där
regleras bland annat korttidsminne och rumslig orientering. Drottninggelé kan stärka den
neurologiska funktionen genom att återskapa hippocampusceller. (Tian m.fl. 2010; Hattori
m.fl. 2011)
Det beror bland annat på fettsyran 10-hydroxydecenoic acid (10-HDA) som är ett av de
viktigaste bioaktiva ämnena i drottninggelé. Drottninggelé stödjer också produktionen av alla
olika sorters hjärnceller: neuroner, astrocyter och oligodentrocyter.
Det här behöver studeras mycket mer innan man kan börja ta fram läkemedel ur
drottninggelé mot demenssjukdomar, men det pågår en hel del forskning kring drottninggelé
och neurologi.
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Hud och ben

Djurförsök har visat att drottninggelé skyddar huden genom att stimulera produktionen av
collagen. Andra laboratoriestudier har visat att drottninggelé kan motverka utvecklingen av
atopiskt eksem, motverka benskörhet hos råttor och stimulera nybildning av benvävnad samt
ha prebiotisk verkan. Det verkar också blodtryckssänkande och kärlvidgande i djurförsök.

Klimakteriet

Man har gjort framgångsrika försök på kvinnor i övergångsåldern som har fått testa en
vaginalkräm med drottninggelé mot inkontinens och torra slemhinnor i underlivet i tre
månader. Efteråt hade samtliga i drottninggelégruppen (kontrollgruppen fick glidmedel
eller östrogengel) betydligt bättre funktion både sexuellt och i urinvägarna och upplevde
en allmänt bättre livskvalitet. Drottningelé har östrogenliknande effekt men är betydligt
mer effektivt än östrogengel eller glidmedel när det gäller att förbättra den sexuella
förmågan och urinvägarna hos kvinnor i och efter övergångsåldern och kan bli ett lämpligt
behandlingsmedel. (Seyyedi m.fl. 2016) Det används redan inom rysk apiterapi (Ludyanski).
En studie i Tehran visade att drottninggelé kan lindra PMS (Taavoni m.fl. 2014).
I en ukrainsk studie testade man drottninggelé med framgång för att behandla manlig
infertilitet orsakad av inflammation. (Gorpichernko m.fl. 2013)
Flera studier på djur har visat att drottningen kan motverka både kvinnlig och manlig
infertilitet.

Inflammationshämmande och antibakteriell

I hudvårdsprodukter verkar drottninggelé inflammationshämmande, sårläkande, motverkar
åldersfläckar och rynkor och återfuktar huden. (Tatsuhiko m.fl. 2011)
Många olika studier har visat bidrottninggeléns antibakteriella effekt. Det beror på innehållet
av fettsyror, peptider och proteiner (peptider är en kedja av aminosyror som är kortare än
kedjan för ett protein – peptid < 50 aminosyror, protein > än 50 aminosyror). Peptider har
liknande uppgifter i kroppen som proteiner.
Fettsyrorna i drottninggelén har också antiinflammatorisk verkan vid doser på 3-5 g/dag.
(50-100 mg/kg)
Drottninggelé har immunförsvarsstimulerande verkan på så sätt att det stimulerar
produktionen av vita blodkroppar. (Majtan m.fl. 2006; Gasic m.fl. 2007; Manoor m.fl. 2008;
Okamoto m.fl. 2003)
Det är också en effektiv antioxidant och kan sänka blodtrycket (Tokunaga m.fl. 2003 och
2004).
En del personer reagerar allergiskt på drottninggelé med astmaanfall och kontakteksem. Man
bör undvika drottninggelé om man har astma, svårare allergi, är allergisk mot bigift, gravid
eller ammar samt små barn. (Dutau m.fl. 2009; Peacock m.fl. 1995)
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Bivax
Bivax används i många olika hudvårdsprodukter både som konsistensgivare och för att binda
fukt i huden. Exempel är krämer, tvålar, salvor, cerat, läppstift, mascara, hårprodukter och
skäggprodukter.
Man använder även bivax i skoputs, möbelpolish, möbelvax, som impregneringsmedel för
kläder samt i livsmedelsindustrin för att ge glans åt frukt och som ytbehandling för choklad.
Som tillsats har bivax beteckningen E901.
Bivaxet drar åt sig fukt från luften, precis som honung, och binder fukten i huden. Vaxet
absorberas inte av huden utan lägger sig utanpå, precis som när man vaxar en bänkskiva.
Det ger ett skyddande lager som gör att fukten inne i huden eller läpparna inte avdunstar.
Bivaxprodukter på huden kan vara lämpligt när man vistas länge ute i torr vinterluft, när man
reser långt eller arbetar i en miljö med luftkonditionering som sänker luftfuktigheten.
Bivax är också lämpligt i fotsalvor eftersom det har visat sig ha väldigt bra effekt på
hälsprickor.
Bivax används mot torr hud, mot hudsprickor och torrfläckar och även mot blåmärken och
brännskador. Man har sett i flera studier att effekten ökar synergistiskt om man blandar
bivaxet med lika delar olivolja och honung. De olika råvarorna är läkande var för sig men
tillsammans får de ännu bättre effekt.
Den här typen av salvor eller krämer har vi använt i över 2000 år. I gamla Rom använde
många läkare en blandning av olivolja, bivax och rosenvatten för att behandla brännskador,
sår, blåmärken och frakturer. (Det är svårt att få fett och vatten att blanda sig men går om
man vispar ordentligt. OBS! Rosenvatten är ett destillat som är rent från bakterier och därför
håller sig länge.)
En blandning av lika delar bivax, honung och olivolja är verksamt mot blöjeksem, psoriasis,
eksem och svampinfektioner på huden, samt hämmar vissa bakterier. Samma blandning
har också testats på hemorrojder och analfistlar med mycket goda resultat. Samtliga
testpersoner visade klara förbättringar och blandningen hade inga bieffekter. (Al-Waili 2003,
2004, 2004, 2005)
Man har också testat bivaxsalvor inom veterinärmedicinen med goda resultat, mot
brännskador och spruckna eller såriga tassar. (Moustafa m.fl. 2015)
Bivax har antibakteriell effekt på bakterier som Staphylococcus aureus, Salmonella enterica,
Proteus vulgaris, Salmonella gallinarum och Aspergillus niger och motverkar tillväxt av svamp
som Candida Albicans. (Coggshall m.fl. 1984; Fratini m.fl. 2016) Polyfenolerna i bivax har
antioxidant verkan.
Antibiotika, andra läkemedel och bekämpningsmedel hamnar i bivaxet och blir kvar där.
Sådant bivax lämpar sig inte för kosmetiskt eller terapeutiskt bruk.
Att bivaxet är rent betyder olika saker för olika yrkesgrupper. För en biodlare innebär det att
vaxet är fritt från bekämpningsmedel, läkemedel och kemikalier. Men om vaxet ska användas
BIPRODUKTER – ALEXANDRA DE PAOLI 2018

19

till kosmetika behöver det också vara helt fritt från skräp som rester av celler och döda bin.

Så här kan man rena vaxet på ett bra sätt:
1. Smält vaxet i ett vattenbad.
2. Skräpet sjunker till botten och den skräpiga biten av vaxklumpen kan skäras bort.
3. Lägg vaxet i en nylonstrumpa och smält det i ett vattenbad igen. Då rinner det smälta vaxet
ut från strumpan och skräpet blir kvar inne i strumpan.
4. Nu kan vaxet pressas eller valsas till mellanväggar, eller hällas upp i lagom stora formar för
kosmetikatillverkning.

Mer läsning
Böcker
De tre böckerna nedan är samlingar av vetenskapliga artiklar om biprodukter och ger en bra
och bred bild av biprodukternas kemiska och terapeutiska egenskaper.
ALVAREZ-SUAREZ JM (2017) Bee products – Chemical and Biological Properties. Springer
CRANE E (1975) Honey a comprehensive survey
MUNN P; JONES R (2001) Honey and healing. IBRA (International Bee Research Association)

Webbsidor
www.ibra.org.uk – International Bee Research Association
www.bee-hexagon.net – Stefan Bogdanov, biproduktforskare. Här finns sammanställningar av
forskningsresultat i form av tydligt överskådliga pdf-böcker, gratis att ladda ner.
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