
	  
Bakterier används för att ta hand om skadligt nikotinavfall 
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Forskare på flera håll i världen håller på att ta fram flera olika bakterier som naturligt bryter 
ned nikotin. Dessa små organiska nedbrytningsmaskiner ger en enorm möjlighet att använda 
dem i stor skala för nedbrytning av nikotinavfall producerat av tobaksodlingar. Efter att ha 
isolerat dem från tobaksodlingar och tobaksavfall, där de lever på nikotinet som finns där, så 
har man gjort stora framsteg på sistone. Man börjar få detaljrik kännedom om flertalet 
bakteriearter som kan bryta ned nikotin samt deras nedbrytningsmekanismer. Man hoppas nu 
att dessa nya kunskaper ska göra att man kan ta tekniken till stor skala och tillämpa den på 
tobaksavfall inom den närmaste framtiden.  
 
 
Bakterier bryter ned nikotin 
Forskare från flera forskargrupper världen om har lyckats hitta speciella bakterier som har 
förmågan att leva på och bryta ned nikotin. Man har studerat dem i labb och hittat flera olika 
arter av bakterier som bryter ned nikotin, och sätten de bryter ned nikotin skiljer sig en del åt. 
Undersökningar och experiment i labb har tydligt visat att de kan bryta ned nikotin i liten skala 
och under förutsättningar som liknar dem vid stora nikotinavfall, som till exempel 
avloppsvatten. Potentialen anses enorm med dessa bakterier om man kan få dem att bryta ned 
nikotin i stor skala. 
 
 

 
Figur 1. Foto genom elektronmikroskopi av den nikotinned- 
brytande bakterien Pseudomonas geniculta strain N1. 
 
Användning för att städa upp nikotinavfall 
Det mest akuta problemet man hoppas kunna ta itu med genom att använda dessa bakterier är 
att städa upp nikotinavfallet som skapas i samband med tobaksproduktionen. Mycket nikotin 
blir över som avfall i tillverkningsprocessen av tobaksprodukter och detta är ett mycket stort 
problem, då det bland annat kan läcka till grundvattnet. Dessa bakterier har experimentellt 
visats kunna bryta ned nikotin i liknande miljöer där detta avfall finns. Problemet är att göra 
det i stor skala med ändå under kontrollerande former. Det är där som forskarna nu lägger sitt 
största fokus. Kan man kontrollera en av dessa bakteriearter med gentekniska medel för 
storskalig industriell produktion så kan möjligtvis ett stort miljöproblem vara löst. Detta 
genom att använda bakterier vi hittat i naturen som genom evolutionen redan uppkommit. 
 


