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Sammandrag 

Nikotin är en naturligt förekommande alkaloid som finns i tobaksplantor och tobaksprodukter. 
Nikotinavfallet som skapas från tobakstillverkningen är ett stort problem som kan vara skadligt för 

människor, miljö och ekosystem. För att hantera det problemet så har ökande forskning bedrivits på 

mikroorganismer som kan bryta ned nikotin (Nicotine-degrading microorganisms, NDM:s), med 

hopp om att kunna använda dessa för att bryta ned nikotinet i tobaksavfallet. Man har lyckats 
identifiera och klassificera flera sorters NDM:s och identifierat deras nedbrytningsmekanismer med 

alla intermediärer som bildas och förbrukas i processen. Denna översiktsartikel visar var 

forskningsläget befinner sig just nu gällande NDM:s och hanterandet av nikotinavfallet. Dessutom 

ger den en översikt av vilka andra användningsområden som NDM:s kan användas till och vilka steg 
som sannolikt behövs ta i framtiden för att kunna använda dessa NDM:s i stor industriell skala.  

 

 

Inledning 

Nikotin är en alkaloid som är vanligt förekommande i tobaksplantor och i tobaksprodukter. Den är 

beroendeframkallande för de som konsumerar tobaksprodukter och anses skadlig för människor 

(Schievelbein 1982). Tobaksindustrin är en väldigt stor bransch med stor efterfrågan på sina 

produkter över hela världen (Novotny & Zhao 1999). Borträknat plantor odlat för mat är tobak den 

ekonomiskt viktigaste plantan i världen (Huang et al. 2010). Storskaliga tobaksodlingar av denna 

industri lämnar efter sig en stor mängd nikotinavfall som är skadligt för miljön och kan sprida sig 

till olika ekosystem och orsaka skada, både för människor och övriga organismer (Liu et al. 2015). 

Ett problem ur mänsklig synvinkel ges av att nikotinmolekylen är vattenlöslig (Gurusamy & 

Natarajan 2013) och den kan spridas till många människor via grundvattnet (Gonzalez Alonso et al. 

2012). Det nikotinavfall som produceras i tobaksindustrin skapar därmed ett behov av ett sätt att ta 

hand om nikotinet och bryta ned det på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt.  

 

Mikroorganismer som har förmågan att bryta ned nikotin (Nicotine-degrading microorganisms, 

NDMs) kan ofta använda nikotin som dess enda källa för kol, kväve och energi (Li et al. 2010). 

Man har lyckats isolera bakterier från tobaksplantor och tobaksavfall och hittat bakterier från flera 

olika släkten och dessa har utvecklat flera olika metoder att metabolisera nikotin (Wang SN et al. 

2005, Tang et al. 2013), där de flesta kommer från släktet Arthrobacter (Wang M et al. 2011) eller 

Pseudomonas (Zhong et al. 2010). Detta leder vidare till en intressant frågeställning; kan vi använda 

oss av mikroorganismer likt dessa som bryter ned nikotin till att ta hand om nikotinavfallet som 

produceras? 

 

Nikotinavfall och dess skadeverkningar 
Nikotinavfall skapas från tobaksindustrin i samband med tillverkningsprocessen.  Redan år 1995 

såldes det över 5,5 biljoner (1012) cigarretter globalt (Novotny & Zhao 1999). Samma år skapade 

tobaksindustrin 2,5 miljoner ton avfall. Detta leder till att en stor mängd av nikotinet som 

produceras i odlingar kan spridas okontrollerat och orsaka skadeverkningar (Meng et al. 2010).  
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Ett pulverlikt nikotinavfall som inte är möjligt att återvinna skapas i samband med 

tillverkningsprocessen av tobak. Detta avfall har en genomsnittlig nikotinhalt på 18 g nikotin per 

1kg torr vikt. Jämförelsevis är gränsen för vad EU klassificerar som “Toxic and Hazardous Waste” 

(översatt “Giftigt och Farligt Avfall”) 500 mg nikotin per 1 kg torr vikt. Därför är mycket av denna 

produktion och dess avfall hårt reglerad under tillverkningsprocessen i många utvecklingsländer 

(Novotny & Zhao 1999). 

Speciellt grundvattnet är extra sårbart då nikotin är en vattenlöslig molekyl. En studie (Gonzalez 

Alonso et al. 2012) visar på att hälften av de undersökta märken som säljer vatten på flaska i 

Spanien innehåller nikotin. De spekulerar att även om så låga doser som uppmättes har visat sig 

ofarliga i tester, så har dessa tester inte varit inriktade på vissa riskgrupper som små barn och 

gravida. Dessa grupper skulle dock vara utsatta för denna typ av nikotinkontaminering, särskilt 

eftersom flera av dessa märken speciellt inriktar sin försäljning på den målgruppen. 

 

 

Olika NDM:s och dess mekanismer 
NDM:s har blivit identifierade och karakteriserade från över 10 olika släkten och det finns många 

olika mekanismer med vilka dessa NDM:s bryter ned nikotin (Liu et al. 2015). Även om det finns 

stora variationer bland dessa olika mekanismer så finns det två mekanismer som är betydligt 

vanligare och mer frekvent förekommande än andra; ”pyridine pathway” och ”pyrrolidine pathway”. 

Att studera dessa mer vanligt förekommande mekanismer djupare är ett viktigt sätt att få fördjupade 

kunskaper om mekanismerna med vilka många NDM:s bryter ned nikotin. Denna förståelse om 

mekanismerna kan leda till förbättrade strategier i hur man bäst modifierar NDM:s för att tillämpas 

till önskat syfte, som att ta hand om nikotinavfallet från tobaksodlingar.  

 

Arthrobacter och ”pyridine pathway” 

Arthrobacter är ett släkte med grampositiva bakterier som alla är obligata aerober. Dessa bakterier 

bryter ned nikotin via gener som sitter på en plasmid istället för på kromosomen (Schenk et al. 

1998). Katabola plasmider, plasmider som kodar för gener för en hel nedbrytningsmekanism av 

något ämne, är ofta stora plasmider med över 100 kb (Igloi & Brandsch 2003). pAO1 (den katabola 

plasmiden i Arthrobacter ansvarig för dess nedbrytning av nikotin) har 165 kb (Igloi & Brandsch 

2003). Spännande nog så är katabola plasmider kända för att kunna spridas frekvent till andra 

bakterier, både inom samma art och till andra arter. Denna typ av horisontell genöverförelse anses 

vara anledningen till att bakterier kan dela samma typ av nedbrytningsmekanism trots att de skiljer 

sig nämnvärt fylogenetiskt (Igloi & Brandsch 2003). Det har även visats att just pAO1 från 

Arthrobacter Nicotinovorans har varit direkt inblandad i horisontell genöverföring till andra 

grampositiva jordbakterier (Mihasan & Brandsch 2013 s. 1).  

 

Bakterier ur släktet Arthrobacter använder sig av en av de två huvudsakliga 

nedbrytningsmekanismerna. Den kallas för ”pyridine pathway”, för att det första steget är en attack 

på det sjätte kolet i pyridin-ringen i nikotinmolekylen (Gurusamy & Natarajan 2013). Denna 

nedbrytningsmekanism är främst representerade av den grampositiva familjen Arthrobacter. Figur 1 

visar nedbrytningsmekanismen för Arthrobacter Nicotinovorans (omnämnd från det tidigare namnet 

Arthrobacter Oxidans).   
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Figure 1: Nedbrytningsmekanismen genom ”pyridine pathway” av A. nicotinovorans (Gurusamy & Natarajan 2013). NDH, 

nikotin dehydrogenas; 6-HLNO, 6-hydroxy-L-nikotin oxidas; 6HDNO, 6-hydroxy-D-nikotin oxidas; KO, keton oxidas; 

KDH, keton dehydrogenas; 2,6-DHPONH, 2-6-dihyroxypseudooxynikotin hydrolas; 2,6-DHPH, 2,6-dihydroxypyridin-3-

hydroxylas; MABO, γ-N-metylaminobutyrat oxidas; MAO, monoamin oxidas; AO, amin oxidas; FolD, 

metylenetetrahydrofolat dehydrogenas/cyklohydrolas; PurU, formyltetrahydrofolat deformylas; SsaDH, 

succinylsemialdehyddehydrogenas. 

 

 

Pseudomonas och ”pyrrolidine pathway” 

Redan så tidigt som 1954 lyckades man visa på att bakterier från släktet Pseudomonas kunde bryta 

ned nikotin (Wada & Yamasaki 1954). Många av bakteriearterna inom Pseudomonas kan använda 

sig av nikotin som sin enda källa för kol och kväve (Li et al. 2010). Pseudomonas använder sig av 
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den andra huvudsakliga nedbrytningsmekanismen av nikotin som kallas ”pyrrolidine pathway”. 

Namnet kommer på grund av att det första steget sker genom en attack på pyrrolidin-ringen. Denna 

mekanism hittas främst i den gramnegativa bakteriefamiljen Pseudomonas (Gurusamy & Natarajan 

2013). Figur 2 visar en översikt över hela nikotinnedbrytningen av Pseudomonas Putida S16.  

 

 
Figur 2: Visar hela nedbrytningsmekanismen av nikotin genom ”pyrrolidine pathway” i Pseudomonas Putida S16 (Li et al. 

2010) 

 

I syfte att studera denna mekanism mer på djupet har forskning gjorts på att vidare identifiera gener 

involverade i ”pyrrolidine pathway”. Särskilt framstående inom detta område har (Tang et al. 2009) 

varit. De har under flera år jobbat med att identifiera och karakterisera gener i just Pseudomonas Putida 

S16 som kodar för HSP hydroxylas (Tang et al. 2008), nikotin oxidoreduktas (Tang et al. 2009) och 

NADH-beroende och FAD-innehålande hydroxylas (Tang et al. 2011). Samma grupp fortsatte sedan 

och undersökte hur genregleringen ser ut i närvaro och frånvaro av nikotin. De visade även att 

proteinnivåer av proteiner involverade i processer som transport, energimetabolism, avgiftning och 

stressrespons var uppreglerade i närvaro av nikotin (Tang et al. 2013). 

 

Övrig bakteriell nedbrytning av nikotin 

Även om ”pyrrolidine pathway” och ”pyridine pathway” är de två mest förekommande finns flera 

undantag (Wang S et al. 2012). Ett intressant exempel är bakterien Agrobacterium Tumefaciens S33, 

som kombinerar delar av båda nedbrytningsmekanismer (Wang S et al. 2012). Agrobacterium 

Tumefaciens blev isolerad och identifierad från rotområdet vid tobaksplantan (Wang SN et al. 2009). År 

2012 fortsatte samma forskargrupp med att undersöka mekanismen för nikotinnedbrytning och lyckades 

identifiera flera intermediärer och föreslog en översikt över hur nedbrytningen går (Wang S et al. 

2012). Denna mekanism illusteras i Figur 3. 
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Figur 3: En variant av ”pyridine pathway” och ”pyrrolidine pathway”, observerad i Agrobacterium Tumefaciens S33. NDH, 

nikotin dehydrogenas; 6-HLNO, 6-hydroxy-L-nikotin oxidase; HSP hydroxylas, 6-hydroxi-3-succinoyl pyridine hydroxylas. 
 

En intressant detalj som Wang S et al påpekar är att alla fem intermediärer i denna modell är så kallade 

funktionaliserade pyridiner, som innebär att de alla kan användas som prekursorer för framställning av 

läkemedel och insekticider.    

 

Nikotinnedbrytning av svamp 

2010 lyckades (Meng et al. 2010) isolera och identifiera en svamp från tobaksblad med mycket bättre 

förmåga att bryta ned nikotin jämfört med svampar man hittat tidigare. Man hade innan denna studie 

gjordes observerat svamp som bröt ned nikotin, men ingen nedbrytningsmekanism (ett fåtal studier där 

endast det första nedbrytningssteget identifierades hade gjorts tidigare) eller några intermediärer hade 

identifierats (Meng et al. 2010). Arten de identifierade var Aspergillus oryzae 112822, och de lyckades 

för första gången för en nikotinnedbrytande svamp identifiera dess nedbrytningsmekanism. I Figur 4 

visas denna nedbrytningsmekanism. 
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Figur 4. Föreslagen nedbrytningsmekanism av nikotin for Aspergillus oryzae 11282. 
 

 

Ett experiment från studien av Meng et al som var av särskilt intresse var där de mätte upp 

nedbrytningshastigheten av nikotin hos den studerade svampen Aspergillus oryzae 11282. De 

jämförde sina uppmätta hastighetsresultat med hastighetsvärden från tidigare experiment på 

nikotinnedbrytande bakterier som Arthrobacter Nicotinovorans och Pseudomonas Putida. Det var 

sedan innan känt att Pseudomonas generellt var mycket bättre på att bryta ned nikotin än 
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Arthrobacter, med andra ord att nedbrytningshastigheten av nikotin var högre för Pseudomonas. Den 

experimentella datan visade intressant nog att Aspergillus oryzae 11282 hade ännu högre 

nedbrytningshastighet av nikotin än någon av de tidigare studerade bakterierna. Det spekuleras 

vidare av Meng et al. (2010) att dessa egenskaper gör att Aspergillus oryzae 11282 är en intressant 

organism som kan ge ytterligare insikter inom nikotinnedbrytning och att den är ett möjligt 

alternativ för att bryta ned skadligt nikotinavfall.     

 

Fylogenetisk analys av nikotinnedbrytande bakterier 
Efter att ha sammanställt nikotinnedbrytande bakterier från olika studier och deras 16S rRNA-

sekvenser skapade (Liu et al. 2015) ett fylogenetiskt träd som visade släktskapet mellan dessa 

bakterier (Figur 5). Det fylogenetiska trädet skapades med hjälp av en bioinformatisk metod som 

kallas för MEGA 5.0 (Tamura et al. 2011). Denna metod analyserar sannolikheten för släktskap 

mellan arter och klader av arter. Enligt resultatet, figur 5, så kan dessa nikotinnedbrytande bakterier 

delas upp i tre huvudsakliga klader som blev tilldelade namnen A, B och C.  

 

 

 
 

Figur 5. Fylogenetiskt träd som visar det föreslagna genetiska släktskapet mellan olika nikotinnedbrytande organismer. 

Datan som användes var sekvenserna av respektive bakteriearts 16S rRNA och metoden att framställa trädet var genom 

MEGA 5.0. De nummer som står vid varje förgrening är den förgreningens respektive ”Bootstrap value” i procent, som 

fås ut genom MEGA 5.0. Endast värden över 50 valdes ut att användas för detta fylogenetiska träd. 

 

Bakterierna inom respektive klad anses vara mer genetiskt besläktade med varandra än med de i 

övriga klader. De kan också inneha likheter i sina nedbrytningsmekanismer av nikotin. Liu et al. 

(2015) noterar vidare att bakterierna från de tre släkten som är representerade i klad C, Arthrobacter, 
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Nocardioides och Rhodococcus) delar samma nedbrytningsmekanism av nikotin. Detta sker 

dessutom med funktionellt lika enzymer som använder samma substrat och de skapar samma 

pigment i processen. Författarna spekulerar att detta kan uppstå via horisontell genöverföring bland 

dessa grampositiva bakterier. Deras antagande stämmer sannolikt då denna nedbrytningsmekanism 

finns på dessa stora katabola plasmider som även har visats sig vara involverad i horisontell 

genöverföring.  

 

 
Insekticiders påverkan på NDM:s och nikotinmetabolism 
Insekticider är ämnen som används i odlingar för att skydda växterna mot insektsangrepp och dess 

skadeverkningar. Då dessa insekticider används inom odlingar för att skydda plantorna så finns även 

dessa ämnen i avloppsvatten från tobaksodlingar, om än i mindre halter än nikotin (Wang M et al. 

2011). Detta innebär att NDM:s som potentiellt skulle kunna användas för nedbrytning av 

nikotinavfall behöver kunna överleva och växa i närvaro av insekticider och möjligtvis även bryta 

ned dem. Även om många olika NDM:s har blivit isolerade och identifierade så har det inte skett 

mycket undersökningar på hur de fungerar i närvaro av olika insekticider (Wang M et al. 2011).  

 

Neonikotinoider 

Neonikotinoider är en typ av insekticider som är strukturellt lika nikotinmolekylen. I ett experiment 

(Wang M et al. 2011) isolerade och identifierade de två nya NDM:s (Acinetobacter sp. TW and 

Sphingomonas sp. TY). Dessa bakterier hade förmåga att växa och bryta ned nikotin snabbt under 

många olika nivåer av både pH och temperatur. De visade att dessa två NDM:s kan både bryta ned 

nikotin i närvaro av vissa neonikotinoider, samt också bryta några neonikotinoider. De spekulerar 

vidare att dessa två NDMs, på grund av dessa nämnda egenskaper, skulle kunna vara bra lämpade 

att användas i behandling av nikotinavfall och minskning av nikotin i tobaksblad. På grund av dessa 

bakteriers förmåga att också bryta ned neonikotinoider, förmodligen för att de molekylärt är 

strukturellt lika, så spekuleras det att de kan komma att användas för att åtgärda föroreningar i 

naturen av neonikotinoider (Wang M et al. 2011). 

 

Andra metoder att bryta ned nikotinavfall 
Att bli av med nikotinavfallet är en mycket viktig uppgift och att använda mikroorganismer för att 

bryta ned nikotinet är endast ett av flera angreppssätt på problemet. Ett angreppssätt som har testats 

är genom adsorbenter (Akçay & Yurdakoç 2008, Lazarevic et al. 2011). Dessa metoder bygger på 

fysikaliska fenomen där molekylerna i lösningen attraheras så att de fastnar på en fast yta och 

således försvinner ur lösningen. Ytterligare ett sätt som undersökts mer på senare tid är att använda 

fotokatalytisk nedbrytning av nikotin (Passananti et al. 2014, de Franco et al. 2014). de Franco et al. 

(2014) visar att den metod som de kallar för heterogen fotokatalys kan fungera som metod att rensa 

upp nikotin. Ett stort problem som den här metoden står inför är att den är ineffektiv i höga halter av 

nikotin, så att högre nikotinkoncentration medför en minskad hastighet av nikotinnedbrytning. Det 

skulle innebära ett stort problem om man försöker implementera denna teknik i stor skala på 

verkliga nikotinavfall, då nikotinhalten är hög.  

 

Intermediärer användbara i läkemedelsindustrin 

Mycket intressant nog så har studierna kring de olika NDM:s metabola nedbrytningsprocesser gett 

en insikt om att många intermediärer kan vara användbara inom andra områden än tobaksindustrin, 

särskilt läkemedelsindustrin (Wang SN et al. 2005). Dessa intermediärer kan användas inom 

områden som cancerbehandling, utveckling av malariamediciner, behandling av Parkinsons sjukdom 

bland flera (Rathbone & Bruce 2002).  
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Derivat ifrån pyridiner är speciellt intressanta och användbara matebola intermediärer. Detta då de är 

en klass av molekyler som används brett inom läkemedelsbranschen för att framställa mediciner. 

  

DHP 

2,5-dihydroxypyridine (DHP), en av intermediärerna av särskilt intresse, har breda applikationer. 

DHP kan användas som startmaterial som för att syntetisera en universell prekursor som heter 5-

Aminolevulinsyra. 5-Aminolevulinsyra används vidare för att framställa ämnen som tillväxtfaktorer 

för växter, bekämpningsmedel och cancerbehandling.  

 

HSP 

6-hydroxy-3-succinoylpyridin (HSP) är en intermediär som kan användas för framställning av 

många smärtstillande medel, till exempel analoger till Epibatidin som är ett mycket potent 

smärtstillande medel. 2005 utvecklade Wang SN et al. (2005) en metod att framställa HSP med 

hjälp av hela celler av Pseudomonas Putida S16. De demonstrerade vidare att de kunde stoppa 

bakterierna från att bryta ned och katabolisera HSP, HSP är inte slutprodukten av 

nikotinnedbrytning normalt sett, genom att manipulera omgivningen och mediet som bakterierna 

växte i. Sedan så kunde de rena fram HSP ur mediet som bakterierna växte i med enkla steg. Utbytet 

var hela 43,8 % i vikt, alltså att vikten av det HSP man fick ut motsvarade 43,8% av den totala 

mängden nikotin som tillsatte. Detta var ett mycket viktigt steg av Wang SN et al. (2005) för vidare 

forskning om hur man kan använda hela celler för att enkelt och effektivt framställa värdefulla 

intermediärer från nikotin. 

I en annan studie muterades samma bakteriestam till en mutant där enzymet som katalyserade 

nedbrytningen av HSP saknades och det således skapades en ackumulation av HSP (Yu et al. 2014). 

Denna metod visade att man kunde få fram 3.7x så mycket HSP med den muterade bakteriestammen 

jämfört med den icke muterade Pseudomonas Putida S16.  

 

SP 

3-succinoyl-pyridine (SP) är en annan metabol intermediär som kan användas för framställning av 

läkemedel. Den är till exempel användbar i framställning av läkemedel som kan minska blodtrycket 

hos däggdjur (Wang W et al. 2015). 2015 så använde sig en grupp av en annan teknik att få hela 

bakterieceller att producera en intemediär; de använde en mutant kallad Pseudomonas Putida 

S16dspm som saknade en funktionell gen; spmA (Wang W et al. 2015). spmA kodar för enzymet 

som bryter ned SP vidare och då det enzymet inte fungerar skapas en ansamling av SP då 

bakterierna bryter ned nikotin fram till SP. Detta får då som följd att dessa mutanter inte kan växa på 

endast nikotin utan kräver då en annan källa för kol, energi och kväve. Fördelen med den metoden är 

att man inte kommer förlora någon intermediär alls (i detta fallet SP) på grund av fortsatt 

nedbrytning. Vidare är det inte lika viktigt att kontrollera omgivningsbetingelserna på samma sätt 

som i fallet med den första framställningen av HSP från hela celler (Wang SN et al. 2005), annat än 

för att optimera tillväxthastigheten hos bakterierna.  

 

Dagens läge 
 

Nedbrytning av nikotinavfall 

Användning av NDM:s för att minska nikotinhalten i ett medium har redan skett i stor utsträckning 

(Zhong et al. 2010, Wang M et al. 2011, Wang S et al. 2012). Dock så är dessa framsteg gjorda i 

små kontrollerade format, på laboratorienivå. Ett alternativ som har fått ökad uppmärksamhet på 

sistone är att använda en så kallad Sequencing Batch Reactor (SBR), där avloppsvatten samlas upp i 

tankar där man har tillsätt bakterier som bryter ned skadeämnen; NDM:s för att bryta ned nikotin i 

detta sammanhang (Liu et al. 2015). I ett sådant system är formation av biofilm ett viktigt steg som 

man strävar efter för att bionedbrytningen av skadeämnen ska ske så effektiv som möjligt. 
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Formering och bildning av biofilm sker genom så kallad ”quorom sensing”, en form av 

kommunikation mellan bakterieceller med hjälp av signalmolekyler, och att manipulera 

miljöbetingelserna för att detta ska ske är ett sätt förhöja bakteriers förmåga att bryta ned 

skadeämnen som nikotin (Wang M et al. 2012).   

Teknologin och kunskapen för att bryta ned nikotinavfall i stor skala på industriell nivå saknas ännu 

(Liu et al. 2015). 

 

Kvalitetsförbättring av tobaksprodukter 

Ny tobak tagen direkt från nyligen plockade tobaksblad har en illaluktande lukt som inte önskas för 

att kunna sälja tobaken. Därför så krävs det att tobaksbladet åldras, eller även kallat fermentation, i 

ungefär 2 år (Huang et al. 2010). Denna process förändrar lukten och aromen till det bättre, och 

troligtvis så spelar mikroorganismer på dessa tobaksblad en stor roll i denna process (Huang et al. 

2010). 

 

Läget är liknande även när det gäller att bryta ned nikotin i tobaksprodukter och därmed förbättra 

kvalitén på produkten, samt produktionen av värdefulla intermediärer i nedbrytningsprocessen. Man 

har lyckats göra det framgångsrikt på liten skala men utmaningen är att ta det till stor skala för att 

kunna tillämpa det i samhället. Till exempel så har det skett lyckade försök där man har kultiverat 

NDM:s, bland annat Cellulomonas och Pseudomonas Putida, i media med nikotin och nitrat. Sedan 

har man använd dessa odlade bakteriekulturer till att behandla tobaksblad. När man har behandlat 

bladet på det sättet så har tobaksbladet fått minskat innehåll av nitrat och nikotin. Vidare har detta 

som följd att, vid användandet av det behandlade tobaksbladet i en rökningsprodukt, röken som 

produceras vid användning har minskad halt av kväveoxid och vätecyanid samt minskad nikotinhalt 

(Liu et al. 2015). Studier på hur de olika metabola intermediärerna påverkar människokroppen, från 

både  bakterier med känd och okänd nedbrytningsmekanism, är inte fullt utrett ännu. Detta speciellt 

eftersom man inte känner till samtliga NDM:s nedbrytningsmekanismer och intermediärer ännu. 

Därför bör noggrann forskning på dessa molekylers effekter på människan föregå något storskaligt 

användande av bakteriekulturer i syfte att förbättra tobaksprodukter, då det finns en risk att vissa 

intermediärer i sig kan vara skadliga för både hälsan och miljön (Chen et al. 2008). 

 

Framtida utsikter och potentiella applikationer 

NDM:s är mikroorganismer som uppkommit genom evolutionen och som forskare lyckats isolera 

och börjat utnyttja för olika områden i samhället. Inom tobaksindustrin är det främst att kunna bryta 

ned nikotinavfallet som skapas i samband med tobaksproduktion, men även snabbare mognad av 

tobaksprodukter som normalt måste åldras i 2 år innan användning och försäljning är möjlig (Huang 

et al. 2010). Det finns även forskning som har undersökt vissa NDM:s förmåga att bryta ned nikotin 

i närvaro av insekticider, specifikt neonikotinoida insekticider (Wang M et al. 2011). Dessa används 

ofta för att skydda plantorna mot insekter och då de är strukturellt lika nikotinmolekylen har Wang 

M et al. (2011) visat på att det är möjligt för dessa NDM:s (Acinetobacter sp. TW and 

Sphingomonas sp. TY) att inte bara fungera i närvaro av dessa neonikitionoida insekticider, utan 

även viss förmåga att bryta ned dem också. Detta skulle kunna innebära att dessa NDM:s skulle 

kunna användas väl inom både rensning av nikotinavfall och framställning av tobaksprodukter. 

 

NDM:s har även möjlighet att användas inom tobaksindustrin för att förbättra kvalitén och minska 

nikotinhalten på tobaksprodukterna. Detta har visats genom att NDM:s har brutit ned och minskat 

nikotinhalten i tobaksprodukter utan att minska smakämnen och övriga önskvärda egenskaper 

(Novotny & Zhao 1999). En stor del av detta behov och efterfrågan av tobaksprodukter med lägre 

nikotinhalt kommer ifrån den ökande marknaden för nikotinfria produkter. 
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Så trots att de senaste årens ökande intensitet med att identifiera och undersöka nya NDM:s, vilket 

har lett till att flera nedbrytningsmekanismer med både intermediärer och enzymer som katalyserar 

de olika stegen blivit kända, så saknas ännu förmågan att kunna applicera denna kunskap i någon 

stor skala. Det gäller för nedbrytning av skadligt nikotinavfall från tobaksodlingar, förbättring av 

kvaliteten hos tobaksprodukter såväl som produktion av värdefulla intermediärer. För att dessa steg 

till stor skala ska kunna tas så krävs det förmodligen först forskningsframsteg om genetisk 

manipulering och metabola modiefieringsvägar så att man kan anpassa NDM:s ännu bättre till den 

miljö och syfte i varje enskilt fall (Liu et al. 2015). Det är också logiskt nog precis på den typen av 

forskningsområde som det största fokuset ligger på senaste tiden. Man har på sistone till exempel 

sekvenserat hela genom av NMD:s (Qiu et al. 2016b), fortsatt identifiera och klassificera nya 

NDM:s och lyckats röna ut deras nedbrytningsmekanism (Gong et al. 2016) och även börjat gräva 

djupare och studera enskilda steg och dess mekanismer i detalj i nedbrytningsprocessen (Qiu et al. 

2016a). 

 

 

Diskussion 
Nikotin är en naturligt förekommande alkaloid som produceras i stor mängd i tobaksplantor och 

återfinns därför i de flesta tobaksprodukter. I samband med den storskaliga produktionen av tobak 

och tobaksplantor skapas ett avfall med nikotin som huvudsakliga innehåll. Utan omhändertagande 

av detta avfall medför det en stor potentiell risk för människor, ekosystem och miljö. Eftersom 

nikotinmolekylen är vattenlöslig så kan den spridas via grundvattnet och på så sätt få en mycket stor 

spridning och drabba stora områden. Det mest lovande sättet att adressera detta problem är att 

använda NDM:s som är mikroorganismer som naturligt genom evolutionen fått förmågan att bryta 

ned nikotin via olika nedbrytningsmekanismer. Dessa NDM:s använder ofta nikotin som enda källa 

för kol, kväve och ibland även energi. I hopp om att kunna använda dessa NDM:s och dess 

nedbrytningsmekanismer för att ta hand om nikotinavfallet från tobaksodlingar så har mycket 

forskning gjorts under de senaste åren där man försökt identifiera flera nya NDM:s, samt djupare 

undersöka alla underliggande mekanismer bakom dess nedbrytning av nikotin.  

 

Man har lyckats göra framsteg med att utröna vilka typer av arter som är kapabla att bryta ned 

nikotin och vilka typer av nedbrytningsmekanismer som används. Det finns två släkten av bakterier 

som är de dominerande NDM:s, menande att de flesta NDM:s som identifierats tillhör dessa två 

släkten. Det är Arthrobacter och Pseudomonas och dessa två släkten har varsin typ av 

nedbrytningsmekanism som skiljer sig nämnvärt åt. Man har lyckats utreda stora delar av dessa två 

nedbrytningsmekanismer av den anledningen att de förkommer i så många olika arter, då de flesta 

identifierade NDM:s hör till släktena Arthrobacter och Pseudomonas. 

Arthrobacter använder sig av ”pyridine pathway” och Pseudomonas använder sig av ”pyrrolidine 

pathway”, där namnen kommer ifrån vilken del av molekylen attacken sker i det första 

reaktionssteget. En mycket notabel skillnad är att Arthrobacter har alla sina gener för ”pyrrolidine 

pathway” på en stor plasmid (165 kb). Studier gjorda på nedbrytningshastigheten och 

nedbrytningseffektiviteten visar att Pseudomonas bryter ned nikotin snabbare och mer effektivt än 

Arthrobacter, vilket har gjort att många anser att den bästa kandidaten att kunna användas för att 

bryta ned nikotinavfall är Pseudomonas. Dock så är faktumet att Arthrobacter har sin 

nedbrytningsmekanism kodad på en plasmid en egenskap som gör den mycket intressant, även om 

Arthrobacter i sig kanske inte är bäst lämpad att tillämpas i reningssyfte. Däremot så är det möjligt 

att vidare studier kan hitta en bättre bakteriestam som helt enkelt kan transformeras med denna 

plasmid för att då kunna bryta ned nikotin med större effektivitet. Det har också visat sig i 

fylogenetiska studier att denna nedbrytningsmekanism har spridit sig till flera släkten där 

mekanismen är i princip identisk. Detta tyder på att denna plasmid och dessa gener har varit 

inblandade till stor del i horisontell genetisk överföring genom evolutionshistorien.  
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Det finns även flera andra NDM:s som inte tillhör Arthrobacter eller Pseudomonas och som bryter 

ned nikotin med andra mekanismer. Till exempel bryter Agrobacterium Tumefaciens S33 ned 

nikotin med en sorts blandning av både ”pyridine pathway” och ”pyrrolidine pathway”. Denna 

mekanism vore mycket intressant att studera vidare. Om man kan förstå samspelet mellan alla 

reaktionssteg och hur Agrobacterium Tumefaciens S33 växlar mellan dessa mekanismer så skulle det 

kunna hjälpa till att förstå hur man kan genetiskt manipulera dessa reaktionssteg för att få en 

effektivare nedbrytningsmekanism. Ett mål skulle kunna vara att identifiera ett nyckelsteg i 

nedbrytningsmekanismen där startmolekylen tillhör den ena och produkten tillhör den andra av de 

två huvudsakliga mekanismerna, alltså ”pyridine pathway” och pyrrolidine pathway”. Introducerar 

man genen som kodar för enzymet som katalyserar det steget i till exempel Pseudomonas Putida 

S16, skulle man kanske kunna öka nedbrytningseffektiviteten eller deras relativa fitness i en miljö av 

tobaksavfall. Detta är dock endast hoppfulla spekulationer än så länge, så vidare och djupare 

forskning behövs definitivt. NDM:s är inte endast bakterier utan man har även hittat svampar som 

har förmågan att bryta ned nikotin. Ett exempel är svampen Aspergillus oryzae 112822 som man 

fann bröt ned nikotin ännu snabbare och effektivare än Pseudomonas. Nackdelen med en eukaryot 

jämfört med en bakterie är att de tenderar att vara svårare att manipulera genetiskt och studera dess 

effekter. 

Denna typ av resultat är dock mycket spännande och väl värda att föra fortsatt forskning på för att ta 

reda på hur väl dessa NDM:s skulle fungera i industriell skala för att bryta ned nikotinavfall. 

 

Trots att många NDM:s blivit identifierade på senare år har man inte i någon nämnvärd utsträckning 

undersökt dessas funktion i närvaro av andra skadeämnen som sannolikt finns i en miljö av avfall 

från en tobaksodling. En studie som dock har gjort det (Wang M et al. 2011) fokuserade på två 

NDM:s nedbrytning av nikotin i närvaro av neonikotinoider, en insekticid som är strukturellt lik 

nikotinmolekylen. De visade att dessa bakterier både klarade av att bryta ned nikotin i närvaro av 

dessa neonikotinoider men även att till viss del bryta ned neonikotinoiderna också. Denna typ av 

forskning är mycket viktig för att kunna ta steget att applicera kunskapen om NDM:s i verkliga 

storskaliga tobaksavfall. Då krävs det att man tar hänsyn till många fler faktorer än endast 

nikotinhalt, och mer forskning inom denna typ av område behövs. Även om NDM:s inte kan bryta 

ned andra bekämpningsmedel, sådana som inte är strukturellt lika nikotinmolekylen, så är det viktigt 

att de ändå kan bryta ned nikotin i närvaro av dessa.  

 

Det finns även andra metoder man forskar på för att lösa problemet med nikotinavfall. Två typer av 

strategier som man börjat forska kring på senare tid är adsorbenter (Akçay & Yurdakoç 2008, 

Lazarevic et al. 2011) och fotokatalytisk nedbrytning av nikotin (Passananti et al. 2014, de Franco et 

al. 2014). Dock så läggs det mesta av fokuset på att använda NDM:s för att lösa detta problem. 

Generellt så är metoder som använder bakterier eller andra organismer för att bryta ned och 

oskadliggöra skadliga ämnen i miljön, kallat bioaugmentation, bättre än andra metoder med 

avseende på kostnad, effektivitet och hållbarhet (Payne et al. 2011), och därför det fördragna 

alternativet. 

 

En annat mycket intressant användningsområde för NDM:s, annat än ta hand om nikotinavfall från 

tobaksodlingar, är att använda dess intermediärer som skapas i nedbrytningsprocessen av nikotin. 

Dessa intermediärer kan användas som prekursorer för att syntetisera ämnen som används inom 

läkemedelsbranschen (medel mot malaria, cancerterapier och bedövningsmedel till exempel) och 

inom jordbruket (tillväxtfaktorer och bekämpningsmedel). Extra intressanta är pyridinderivat, där 

t.ex. DHP, HSPP och SP är exempel på intermediärer. Vissa intermediärer kan man få NDM:s att 

ackumulera endast genom att kontrollera omgivningsbetingelserna för bakterierna i mediet de växer 

i. På senare år har det dock blivit vanligare att man har tagit en mer genteknisk inriktning, där man 

har muterat genen som kodat för enzymet som katalyserar nedbrytningen av den önskvärda 
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intermediären. Detta leder till att bakterien inte kan växa på endast nikotin, men nivåerna av 

önskvärda intermediärer man lyckats isolera med denna metod är betydligt högre. Denna tillämpning 

av NDM:s är förmodligen den tillämpning som kommer vara den första att ske i kommersiellt eller 

industriellt syfte. Kunskapen hur man framställer dessa ämnen på ett säkert och enkelt sätt finns 

redan. Förmodligen är det huvudsakliga som saknas förmågan att göra processen och utvinnandet så 

pass effektivt att det är ekonomiskt hållbart.  

 

En annan tillämpning av NDM:s är att de kan användas för att förbättra kvaliteten på tobaksblad och 

därmed tobaksprodukter mycket snabbare än vad som normalt sett sker. Det finns lyckade försök där 

man har behandlat tobaksblad med bakteriekulturer som har lett till minskad halt av nikotin och 

nitrat i tobaken. Detta leder då till att röken, när man tillverkat till exempel cigaretter av den 

behandlade tobaken, innehåller mindre av skadliga ämnen men behåller sin önskade arom. Eftersom 

man ännu inte har utrett alla NDM:s mekanismer eller identifierat alla intermediärer så finns risken 

att vissa av dessa är skadliga för människor. Därför kan det vara förenat med risk att behandla tobak 

med dess bakterier innan man helt har utrett alla intermediärers effekter på människokroppen. För att 

ta detta till en nivå där man kan tillämpa det industriellt krävs därför vidare forskning om NDM:s 

mekanismer och intermediärer, samt deras effekter på människokroppen. 

 

Att använda NDM:s för att ta hand om tobaksavfall med innehåll av nikotin och för att producera 

viktiga intermediärer har en mycket hög potential. Alla möjligheter finns för att vända någonting 

skadligt för människor och miljö, nikotinavfall, till någonting med stor efterfrågan i samhället. I liten 

skala har man redan utrett en del NDM:s nedbrytningsmekanismer och identifierat dess 

intermediärer. Vad som krävs av kommande forskning är förmodligen djupare studier av NDM:s 

och deras mekanismer. Detta kan leda till nya gentekniska strategier och mikrobiologiska lösningar 

för att kunna ytterligare modifiera och utnyttja dessa NDM:s för ett bättre samhälle för människor, 

ekosystem och miljö.   
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Etikbilaga – Kalle Lüning 

 
Man har isolerat många olika bakterier med förmågan att bryta ned nikotin och de potentiella 

applikationerna är många, med läkemedelstillverkning och nedbrytning av skadligt nikotinavfall 

som några exempel. Ett annat användningsområde har visat sig vara att dessa bakterier kan 

användas till att mogna tobaksprodukter snabbare, som normalt tar hela två års tid. Detta öppnar upp 

för en intressant frågeställning; ska aktörer, stora som små, inom tobaksindustrin få använda dessa 

bakterier och kunna dra nytta ekonomisk nytta av denna forskning? 
 

Det huvudsakliga argumentet för att tobaksindustrin bör få använda sig av denna teknik är att man 

redan är involverad i denna fråga sedan innan. De är under press från lagen att jobba mot att själva 

minska och ta hand om sitt nikotinavfall, och dessa bakterier är ett steg i försöket att göra det. Då 

kan man argumentera att om man lyckas lösa detta avfallsproblem med bakterier, då finns det ingen 

anledning att man inte ska kunna använda dem i kommersiellt syfte likaväl. Ett av motargumenten 

mot detta är att tobaksindustrin själva har producerat problemet som möjliggjort forskningen att gå 

fram så fort inom detta område och även om man deltagit i lösningen till viss del har markanta 

insatser gjorts av aktörer som inte är tobaksindustrin. Det bör därför inte belönas när man skapar ett 

problem som andra löser åt en. Vidare så kan man argumentera att tobaksindustrin är en industri 

som gör folk beroende med massa negativa hälsoeffekter av sina produkter. Då bör inte allmännyttig 

forskning hjälpa att stödja en sådan moraliskt tveksam industri. 

 

Jag anser inte att argumentet om en omoralisk industri är rimlig att ta i åtanke. Det är en fullt laglig 

industri som, på grund av sin natur, är mer reglerad än många andra industrier. Därför har redan 

bedömningen gjorts huruvida detta är något vi vill se av i samhället och hur det ska begränsas. 

Därför bör inte nya metoder också granskas ur detta perspektiv. Dessutom så är en stor del av 

användningen av dessa bakterier för att tillverka nikotinfria produkter, vilket är mindre skadligt och 

framförallt beroendeframkallande än nikotinprodukter. Två argument som går ihop är argumentet 

för att industrin varit involverad i lösningen av problemet och argumentet mot att de varit källan till 

problemet till att börja med. Detta blir en nästan en moralisk frågeställning, bör man straffas för att 

man skapat ett problem som lett till en lösning? Med andra ord, då det skapats ett problem med 

nikotinavfall som följs av en lösning med nikotinnedbrytande bakterier, är det då vettigt att hålla 

hela denna nya teknologi från tobaksindustrin. Jag anser detta vara mer känsloargument som inte har 

samma relevans som andra typer av argument. Huruvida man anser det orättvist eller inte är 

irrelevant då bedömningen blir helt subjektiv. Med det menar jag att rättvisa är ett relativt begrepp 

och olika personer har olika perspektiv vad som anses som rättvist. Därför är detta ingenting man 

bör ta hänsyn till vid en lagstiftning. För det är det som det handlar om i slutändan, om man juridiskt 

bör hindra tobaksindustrin från att använda denna typ av teknologi.  
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Min slutsats på denna frågeställning blir därför att se det ur ett nyttoperspektiv. Det finns inte en 

giltig etisk anledning att direkt hindra industrin från att använda dessa metoder. Argumentet att 

industrin i sig har skadliga effekter på folk är inte giltig. Anledningen att detta är ett ogiltigt 

argument är att detta är någonting man redan tagit ställning till långt innan, juridiskt. 

Tobaksindustrins effekter är långt ifrån nya, och denna teknologi förändrar inte dessa effekter, de 

har snarare effekten att effektivisera vissa produktionsmetoder. Dock anser jag att det bör vara 

relativt hårt reglerat i lagen, möjligtvis kopplat till vissa kvoter i uppstädningsprocessen, t.ex. att 

man har tillgång till tekniken om man själv tar om en viss procent av sitt totala avfall. På så sätt ser 

vi problemet ur ett nyttoperspektiv och det är så samhället bäst utvecklas enligt mig.  

 

Att skriva denna typ av projektarbete kräver en etisk hantering av det vetenskapliga materialet som 

man läser och förmedlar vidare i texten. Det innebär att verkligen kontrollera källorna och 

rapporterna och se om slutsatserna stödjs i experimenten och tidigare kunskap inom området. Detta 

är en långsam process men extremt viktig och något som jag verkligen la mycket krut på för att 

kunna presentera korrekt fakta jag kan stå bakom. Då forskningsfältet är relativt nytt så finns inte 

några större motsättningar i åsikter och synpunkter inom forskarvärlden gällade detta men de 

nyanser som finns försökte jag representera opartiskt i både diskussion och denna etiska bilaga. Jag 

har varit väldigt noggrann med att källhänvisa till alla påståenden som introducerar en ny fakta. 

Vikten av att lägga tid på denna typ av uppgifter har jag tagit på största allvar då jag är övertygad 

om att det är denna typ av process som gör vetenskap så framgångsrik och ser till att allmänheten 

kan lita på att det som står i vetenskapliga artiklar, och att den fakta som sedan sprids till samhället 

är noga kontrollerad och starkt etablerad.  

 

 


