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I denne avhandlingen ble det utviklet nye og tilpasset eksisterende metoder for å 

analysere og forstå hvordan bakterier fungerer sammen. Denne forståelsen er viktig for å 

kunne overvåke og manipulere bakteriesamfunn og dermed forebygbe og behandle ulike 

infeksjoner og sykdommer. Størst oppmerksomhet i dette arbeidet ble gitt til 

bakteriesamfunn som lever i tarmen hos mennesker og dyr. Forskningslitteraturen fra de 

siste 20 årene viser at disse mikrobene har en stor betydning for vår helse. Men økologien 

deres er svært kompleks å studere så kunnskapen på dette feltet er fortsatt mangelfull.  

Man må kombinere mange forskjellige fagfelt for å kunne studere slike komplekse 

økologiske systemer. I dette arbeidet ble mange av eksisterende metoder fra multivariat 

statistikk, kjemometri og kjemi hentet og tilpasset for  å brukes til bakteriesamfunnsnalyser. 

I tillegg ble det utviklet nye metoder i tett samarbeid mellom molekylære biologer og 

statistikere. Disse metodene muligjør billigere, hurtigere og enklere overvåking av 

bakteriesammfun enn det som er vanlig praksis idag. Den ene av metodene baserer seg på 

måling av DNA-molekyler direkte på en blanding av bakterie DNA. Man får da såkalte DNA-

spektre er unike for de ulike bakteriegruppene i et samfunn som gjør det mulig å skille dem 

fra hverandre ved hjelp av en kurveoppløsningsmetode hentet fra kjemometri. Metoden er 

testet både på meget enkle og veldefinerte bakteriesamfunn og på komplekse blandinger 

funnet i fecesprøver hos kyllinger. Den andre metoden går ut på å studere bakterier ved å 

sammenligne deres DNA nukleotidsekvens. Denne metoden ble brukt på en samling av de 

største og veldokumenterte datasett tilgjengelige i offentlige databaser og 

forskningslitteratur. Dette arbeidet resulterte i funn av to urgamle bakteriegrupper som 

finnes i voksen mennesketarm. 
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