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1  Introduktion 
1.1 Inledning 
Bencellsliknande mikrostrukturer i fossil från 
ryggradsdjur har varit kända länge. De beskrevs redan 
under mitten av 1800-talet av paleontologen Gideon 
Mantell när han undersökte ben från två släkten av 
dinosaurier: Hylaeosaurus och Pelorosaurus (Mantell 
1850a; Mantell 1850b). Det dröjde dock ända fram till 
1950-talet innan fenomenet började studeras mer 
systematiskt, och strukturerna identifierades som en 
celltyp kallad osteocyter (Bailleul et al. 2019). De 
beskrevs exempelvis från fossila fiskfjäll och 
dinosaurieben under 1960-talet (Surmik et al. 2019), 
och fler arbeten har därefter kontinuerligt publicerats. 

Osteocyter har påträffats i fossilt material av 
varierande ålder. De förekommer i fossil av olika 
härkomst, och är kända från ett stort antal fyndplatser 
(Cadena 2016). Det förefaller säkert naturligt för 
många att tänka att något så smått och ömtåligt som 
en bencell skulle kräva exceptionella och sällsynta 
omständigheter för att kunna bevaras, men studier har 
pekat på att bevaring av organiska mikrostrukturer 
inte är så ovanligt som man tidigare antagit (van der 
Reest & Currie 2020). 

Andra organiska mikrostrukturer och molekyler 
som hittats i fossil innefattar rester av blodkärl, 
protein, pigment, hemgrupper (Bailleul et al. 2019), 
kondrocyter i kalcifierat brosk (Schweitzer et al. 
2020), kollagen (van der Reest & Currie 2020), 
keratinocyter och melanoforer (Lindgren et al. 2018). 

Trots att cell-liknande strukturer i ben undersökts 
ett flertal gånger (Armitage & Anderson 2013; 
Schweitzer et al. 2013; Cadena 2016) återstår frågan 
om det verkligen är rester av benceller. Hur ska man 
kunna bevisa detta, och ifall det inte är benceller, vad 
representerar mikrofossilen då? Det har länge funnits 
en föreställning om att ursprungliga biomolekyler inte 
är tillräckligt stabila och kemiskt motståndskraftiga 
för att kunna bevaras i det fossila arkivet, och därför 
omgärdas fynden av kontroverser. Resultatet har blivit 
att det idag inte råder konsensus kring vad de 
osteocytliknande mikrostrukturernas har för härkomst, 
och ifall de visar sig vara vara rester av benceller 
behövs mer kunskap för att kunna förstå 
mekanismerna bakom deras fossilisering. 
 
1.2 Syfte och mål  
Syftet med detta examensarbete är att ge en 
översiktlig bild av hur forskningen kring fossila 
benceller tett och ter sig, samt genom egna analyser 

få en klarare bild av bencellsliknande bildningar i 
olika typer av sedimentära miljöer. Vidare avser jag 
studera mikrokropparnas utseende och 
sammansättning för att kunna jämföra mina resultat 
med de som gjorts i tidigare undersökningar. Denna 
jämförelse baseras på två egna fossilprov i 
kombination med litteraturstudier. 

Frågeställningarna som arbetet utgått ifrån har 
varit om de bencellsliknande mikrostrukturerna 
verkligen är fossiliserade benceller och hur dessa i så 
fall har kunnat bevaras över geologisk tid. Målet har 
därför varit att: (1) sammanställa befintlig litteratur 
inom området; och att (2) mikroskopiskt undersöka 
möjliga benceller i två fossila havsreptiler. 
Undersökningen var utformad i syfte att öka 
förståelsen för hur bevaring av mikrostrukturer 
påverkas av reducerande eller oxiderande 
förhållanden, samt att visa hur bevaringen eventuellt 
kan skilja sig åt mellan fossil av olika ålder.  

 

2  Bakgrund 

2.1 Benceller – deras funktion och 
förekomst 
Ben består av organiskt material som huvudsakligen 
utgörs av kollagen typ I, samt oorganiskt material 
som består av hydroxiapatit; utöver detta tillkommer 
blodkärl och olika celltyper (Schweitzer et al. 2013). 

Det finns fyra typer av celler i benvävnaden. 
Dessa är osteoblaster, osteocyter, osteoklaster och så 
kallade ”bone lining cells” (Mohamed 2008). 
Osteoblaster, osteoklaster och ”bone lining cells” 
finns på benytor, medan osteocyter sitter inuti benet 
(Fig. 1) (Mohamed 2008). 

Osteoblaster är celler som bildar ny benvävnad, 
medan osteoklaster har förmågan att bryta ner 
befintlig vävnad (Robling & Bonewald 2020). 
Osteocyter är osteoblaster som har byggts in i 
benmatrixen och där inneslutits i hålrum som kallas 
lakuner (Main 2017). 

Via kemiska signaler kan osteocyter 
kommunicera med andra benceller (Robling & 
Bonewald 2020). Osteocyter kan även kommunicera 
med varandra genom utskott som kallas filipodier 
(Surmik et al. 2019). Filipodierna bildas av 
osteocyternas cellmembran och hjälper dem att få 
näring samt föra bort avfall (Cadena 2016). 
Filipodierna sträcker sig genom kanaler i benmassan 
som kallas canaliculi (Schweitzer et al. 2013). 

Osteocyter har en mängd olika funktioner, till 
exempel att syntetisera kollagen och andra 
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komponenter som bygger upp benmatrixen 
(Mohamed 2008). De kan även kontrollera funktioner 
utanför skelettet, som till exempel 
insulinutsöndringen i bukspottskörteln och 
fosfatreabsorption i njurarna (Robling & Bonewald 
2020). 

Osteocyter är mellan 10 och 20 µm i diameter, och 
är den typ av benceller som det finns störst mängd av 
(Surmik, Dulski et al. 2019); man uppskattar att de är 
minst 10 gånger så många i antal som osteoblaster 
och osteoklaster (Schweitzer et al. 2013). 

De äldsta indikationerna på förekomsten av 
osteocyter kommer från käklösa fiskar, så kallade 
ostracodermer, som levde under perioden devon. Ur 
fossila ben från dessa djur har man funnit lakuner 
samt canaliculi (Schweitzer et al. 2013). 

Osteocyternas densitet och lakunernas dimen-
sioner kan variera beroende på släktskap, ålder, 

patologier, reproduktionscykel och andra 
fysiologiska tillstånd (Main 2017). Det finns ett 
samband mellan osteocytlakunernas densitet (OLD) 
och djurets relativa tillväxthastighet och kroppsmassa 
(Cullen 2014). Därför har man tidigare studerat 
lakundensiteten i fossila ben för att få ett relativt mått 
på djurets ämnesomsättning och tillväxthastighet 
(Cullen 2014). 

 

2.2 Identifiering av fossila benceller 
De mikrostrukturer som identifierats som fossila 
osteocyter har studerats och beskrivits utifrån 
tunnslip och i isolerad form efter att först ha 
separerats från benets mineralfas genom 
demineralisering (Cadena 2016). Mikrokropparna är 
morfologiskt mycket lika osteocyter från nulevande 
ryggradsdjur, och kan även lokaliseras till de platser 

 
 

Figur 1. Principskiss av benceller i levande ben. Cellkropparna ligger inom ett ungefärligt storleksspann på 5–200 
µm. Notera att storleksskillnaderna mellan osteoklaster och osteoblaster/osteocyter ej är skalenlig. I verkligheten 
är skillnaden betydligt större. 1. Osteocyter i lakuner. 2. Osteoblast. 3. Osteoklast. 4. Bone lining cells. 5. Canaliculi 
med filipodier. Illustration av Isidora Kryffin. 
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i benet där dessa förväntas finnas, dvs. i vävnadens 
lakuner (Schweitzer et al. 2013). Detta är ett stöd för 
att mikrokropparna härrör från de osteocyter som en 
gång fanns i vävnaden innan djuren dog och 
fossiliserats, men eftersom tafonomiska processer, 
åtminstone i teorin, skulle kunna ge upphov till 
liknande strukturer krävs det mer än enbart utseende 
för säkrare identifiering. Bailleul et al. (2019) 
föreslog sekvensdata tillsammans med in situ 
histokemiska studier av benvävnaden för att 
identifiera spår av biomolekyler, och ifall dessa 
påträffas, därmed kunna påvisa att mikrokropparna är 
osteocyter.  

Histokemisk färgning är en teknik som används 
för att påvisa förekomsten av vissa föreningar i 
biologisk vävnad (Schweitzer et al. 2019).  Man 
börjar med att demineralisera fossilet med hjälp av en 
svag syra, och applicerar sedan kemikalier som 
påverkas av specifika förhållanden (exempelvis sur 
eller basisk miljö) eller binder till vissa ämnen, som 
till exempel lipider eller aldehydgrupper. Detta ger en 
indikation på om vissa ämnen är närvarande eller inte. 
Schweitzer et al. (2013) kunde exempelvis påvisa 
närvaro av material inuti dinosaurieceller som 
liknade DNA med hjälp av propidiumjodid (PI) samt 
4',6'-diamidino-2-fenylindol-dihydroklorid (DAPI). 
Metoden har dock sina begränsningar eftersom den 
endast är specifik för vissa föreningar (Bailleul, et al. 
2019), och risken finns att den histokemiska 
färgningen binder till annat än den tilltänkta 
molekylen (Saitta & Vinther 2019). Bailleul et al. 
(2019) resonerade därför att det inte är lämpligt att 
tolka resultat enbart utifrån histokemisk färgning, 
utan att tekniken istället används tillsammans med 
andra metoder. 

En annan metod som prövats är antikroppar med 
specifika bindningsegenskaper, vilket bl.a. under-
söktes av Schweitzer et al. (2013). Deras strategi var 
att försöka identifiera PHEX – ett protein specifikt för 
osteocyter – genom att applicera antikroppar till 
förmodade osteocyter från dinosaurier. 
Antikropparna var specifika för PHEX från fåglar, 
och Schweitzer et al. (2013) resonerade som så att 
eftersom fåglar har nära släktskap med dinosaurier, så 
skulle antikropparna kunna binda även till 
dinosaurieosteocyterna. Deras resultat stödjer 
hypotesen om att mikrostrukturerna var fossila 
osteocyter eftersom antikropparna visade sig kunna 
binda till dessa. Andra forskare (ex. Saitta & Vinther 
2019; Saitta et al. 2019) hävdar dock att metoden är 
benägen att ge ”falska resultat” genom att 
antikropparna binder till material de inte är ämnade 

för. Detta påtalar Saitta & Vinther (2019) vara ett 
särskilt problem när metoden används på fossil 
istället för färsk biologisk vävnad. 

Schweitzer et al. (2013) lyckades även indikera 
närvaron av aktin och tubulin, vilka är 
cytoskelettproteiner som finns i bl.a. osteocyter, där 
de hjälper till att bestämma cellens form. Vidare 
detekterade Schweitzer et al. (2013) även en H4-
sekvens från en histon som gav en indikation på att 
materialet var eukaryotiskt, dvs. tillhörde samma 
taxonomiska domän som djur och svampar.  

Fler metoder som använts för att analysera 
osteocytliknande mikrostrukturer är bl.a. svep-
elektronmikroskopi (SEM), energidispersiv röntgen-
spektroskopi (EDS) (ex. Kaye et al. 2008) samt 
Raman spektroskopi (ex. Surmik et al. 2019).  
 

2.3 Bevaring av mjukvävnad 
När fossila ben demineraliseras frigörs 
osteocytliknande mikrostrukturer som isolerade 
kroppar. Dessa kan ses som genomskinliga strukturer 
i ljusmikroskop och kan vara relativt ömtåliga (ex. 
Cadena 2016). Studier finns som hävdar att sådana 
mikrostrukturer i fossil i vissa fall kan utgöras av 
bevarad mjukvävnad (Ullmann et al. 2019). För att 
molekylrester, som peptider, ska kunna bevaras i 
fossil krävs att vävnaden utsätts för så lite vattenflöde 
som möjligt, men även lyckas undgå övrig påverkan 
från omgivningen (Schweitzer et al. 2019). En studie 
av Ullmann et al. (2020) stödjer att celler lättare kan 
bevaras om interaktion med grundvatten begränsas 
under de tidiga tafonomiska stadierna. Syrefria 
förhållanden tros också vara fördelaktiga (Bailleul et 
al. 2019). Schweitzer et al. (2019) föreslog vidare att 
lerrika miljöer även kan vara bra vid bevaring då 
dessa, till följd av sin låga porositet, kan hindra 
inträngning av vatten i benen samt hämma 
nedbrytande enzymers verkan genom adsorption 
(såvida det inte innebär att vätska även hindras från 
att läcka ut från kroppen).  

Wiemann et al. publicerade under 2018 en artikel 
som menar att mjukvävnad kan fossiliseras genom att 
denna omvandlas till N-heterocykliska polymerer. 
Enligt författarna sker detta genom glykooxidation 
och lipooxidation av proteiner så att dessa korslänkas 
med lipider och/eller sockerarter. Polymerisering av 
mikrostrukturer tros göra dessa motståndskraftiga 
mot påverkan från mikroorganismer, samt ge skydd 
mot hydrolys (dvs. klyvning av molekyler genom 
reaktion med vatten). Deras slutsats var också att 
denna process företrädelsevis sker under oxiderande 
förhållanden, vilket enligt Wiemann et al. (2018) gör 
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vissa miljöer, såsom djuphavsmiljöer, mindre 
lämpliga ur fossiliseringssynpunkt. Sandstenar i 
lakustrina miljöer är ett exempel som istället kan vara 
fördelaktigt då dessa är oxiderande (Bailleul et al. 
2019). Såväl marina som terrestra miljöer tycks dock 
kunna bevara ursprungliga biomolekyler (Schweitzer 
et al. 2019).  

Bevaringsmöjligheterna påverkas också av hur 
länge ben ligger exponerat innan det täcks av 
sediment. Ju snabbare kadavret begravs desto större 
är sannolikheten att mjukvävnaden bevaras, eftersom 
denna annars lätt bryts ned och/eller förtäras av andra 
organismer (Schweitzer et al. 2019). 

Även typen av ben kan påverka 
bevaringspotentialen. Den kompakta yttre kortikala 
benvävnaden hos större djur är tätare än den hos 
mindre djur, och kan därför förväntas ha större chans 
att förbli stabil under de processer som följer efter 
djurets död. Ju bättre histologisk bevaring desto 
större är också chansen att molekyler har bevarats 
(Schweitzer et al. 2019). 

Även om organisk vävnad bevaras så kan 
bevaringstillståndet variera inom ett och samma ben, 
vilket Cadena (2016) förklarar som ett resultat av 
förändringar av förhållanden i mikromiljön samt 
interaktioner mellan ben och omgivande sediment.  

Vad det gäller osteocyter, så tros nedbrytningen 
av dessa gå långsamt då de har begränsad tillgång på 
syre som en följd av inneslutning i benmatrixen 
(Surmik et al. 2019). Likaså tros den mikrobiella 
aktiviteten inuti lakuner vara mindre än i andra delar 
av kroppen (Surmik et al. 2019). De mikrokristallina 
ytorna hos apatiten i benmatrixen skulle även kunna 
adsorbera nedbrytande enzymer och inaktivera dessa, 
vilket torde ge en fördel för osteocyter sett ur ett 
bevaringsperspektiv (Schweitzer et al. 2013). 

Osteocyter är dessutom långlivade jämfört med 
många andra celler (Robling & Bonewald 2020), 
vilket innebär att de har en inneboende stabilitet som 
skulle kunna hjälpa till att öka deras 
bevaringspotential (Schweitzer et al. 2013). 

För att filipodier och inre cellstrukturer ska kunna 
bevaras kan det vara fördelaktigt om järnhaltiga 
mineral är inblandade (Surmik et al. 2019). Detta 
hänger samman med att mjukvävnad inuti ben som 
bevarats uppträtt tillsammans med järnhaltiga 
mineral (exempelvis hematit och goetit), något som 
tidigare rapporterats från ett stort antal fossil av olika 
ålder och ursprung. Även osteocytliknande strukturer 
med välbevarade yttre och inre detaljer har beskrivits 
från fossil som innehållit järnhaltiga mineral. En 
möjlig förklaring till att järn gynnar bevaringen är att 

det kan mineralisera cellerna med olika järnoxider 
eller genom korsbindning, vilka tros vara 
stabiliserande effekter (Surmik et al. 2019).  
 
2.4. Alternativa hypoteser 
Det har redan nämnts att Wiemann et al. (2018) 
genom sin hypotes om att mjukvävnad omvandlas till 
N-heterocykliska polymerer, stödjer antagandet att 
osteocytlika mikrostrukturer i fossil är rester av 
ursprungligt biologiskt material. Även Saitta & 
Vinther (2019) menar att mikrostrukturerna kan 
utgöras av omvandlade organiska rester. Det finns 
dock flera hypoteser om vad de osteocytliknande 
mikrostrukturerna kan vara för något. Det har till 
exempel föreslagits att de består av nätverk av 
mikrobiologiskt material (Saitta et al. 2019). I en 
artikel publicerad 2008 föreslog Kaye et al. att 
mikrostrukturer med mjukvävnad i fossil är recenta 
och skapade av mikroorganismer som producerar 
biofilm. Biofilm består av exopolymera substanser 
(Schweitzer et al. 2016), vilket är molekyler som 
utsöndras av mikroorganismer till omgivningen. 
Dessa produceras av de flesta bakterier och är allmänt 
förekommande i naturen (Kaye et al. 2008). Kaye et 
al. (2008) fann att spår av moderna bakterier till och 
med fanns närvarande i fossil som legat djupt 
begravda i berggrunden, och de kan därför även antas 
ha  funnits närvarande i de miljöer som fossil med 
mikrostrukturer har legat i. Denna studie använde sig 
av 14C-metoden för att påvisa att strukturerna inte är 
så gamla som de skulle ha varit ifall de härrört från 
fossilet. De fann även med hjälp av IR spektroskopi 
att prover tagna från fossil var mer lika moderna 
biofilmer än modernt kollagen. Både ”osteocyter” 
och blodkärlsliknande strukturer ansåg de vara 
bakteriebildade avgjutningar av insidan av lakuner 
och andra håligheter. De fann dessutom material inuti 
lakunerna som liknade bakteriestrukturer, vilket 
skulle kunna betyda att bakterieintrång skett, och 
ansåg därför att detta indikerar att lakuner inte är så 
pass isolerade från omgivningen att de främjar 
exceptionell bevaring. De noterade dessutom att 
framboider, vilket är mikrosfärer som vanligtvis 
består av svavel och järn, kan täckas av biofilm och 
likna biologiska strukturer (Kaye et al. 2008). 

Schweitzer et al. (2016) gjorde en egen studie för 
att undersöka biofilmers inverkan på fossil och fick 
annorlunda resultat. I studien odlade de egen biofilm 
på moderna ben som först frigjorts från organiska 
rester för att simulera hur denna process kan te sig i 
naturen. Bedömningen som gjordes var att biofilm 
inte är morfologiskt överensstämmande med 
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osteocyter, och att mikroorganismer inte kan 
producera osteocytlika mikrostrukturer. Denna tes 
stöddes även av att antikroppar kunna bindas till 
dinosaurieben men inte biofilm (Schweitzer et al. 
2016). Likaså visade molekylär sekvensdata att 
materialet i de osteocytliknande kropparna kom från 
ryggradsdjur. 

Ännu en möjlighet som har testats är om 
osteocyter, blodkärl och liknande strukturer har 
bildats av organismer från svampriket (Schweitzer et 
al. 2016). Schweitzer et al. (2016) jämförde blodkärl 
från fossil där även osteocytliknande strukturer fanns 
bevarade med moderna svamphyfer, men det visade 
sig att kärlen hade större diameter än den hos hyferna, 
saknade de skiljeväggar som återfinns hos hyfer, samt 
avsmalade på ett sätt som hyfer normalt inte gör. 
Svampspecifik färgning gav också negativa resultat. 
Därför ansåg dessa artikelförfattare att fynd av 
mjukvävnad inte är bildade av svampar. 

Samma artikel undersökte även om lim eller andra 
prepareringsmedel kunde bilda osteocyt-liknande 
strukturer. Resultaten gav dock inget underlag för att 
så skulle vara fallet. 
 

3  Material och metod 
För att studera osteocytliknande mikrostrukturer kan 
man, som tidigare nämnts, tillverka tunnslip för att 
titta på dessa in situ, eller isolera cellerna genom 
demineralisering av den fossila vävnaden (Surmik et 
al. 2019). I mitt försök demineraliserade vi material 
från två fossil (se nedan) med syrorna etylendiamin-
tetraättiksyra (EDTA) och väteklorid (HCl). 
De fossil som användes hade valts ut då de ansågs ha 
god chans att innehålla bevarade mikrostrukturer. 
Dels var det ett ben från en mosasaurie av släktet 
Tylosaurus, och dels ett ben från en fisködla 
(ichthyosaurie) av släktet Stenopterygius.  
Mosasaurien levde under sen krittid och kommer från 
Big Bend i sydvästra Texas, USA. Denna valdes ut då 
formationen fossilet kommer ifrån tidigare visat sig 
vara bra för bevaring av fossil mjukvävnad (se 
Lindgren et al. 2014). Miljön förväntas ha varit 
relativt oxiderande i och med att sedimenten är ljusa. 
Ichthyosaurien kommer från tidig jura och hittades i 
Holzmaden, södra Tyskland. Detta fossil bedömdes 
ha goda chanser till att uppvisa mikrostrukturer 
utifrån tidigare studier som har gjorts (se Lindgren et 
al. 2018). Fossilet har legat i en reducerande miljö, 
vilket bl.a. påvisas av de mörka omkringliggande 
sedimenten som är rika på organiskt material. 

Mosasaurieproverna löstes upp med 0,25 M HCl 
under 3 dagar innan de studerades. Fisködleproven 
löstes upp med EDTA under ca två veckors tid med 
dagliga buffertbyten. Användning av olika syror var 
ett led i en studie som avsåg undersöka hur fossil 
mjukvävnad påverkas av olika behandlingar, för att 
därmed få reda på vilken av metoderna som är mest 
effektiv vid extraktion av mjukvävnad från fossil. 
Prover från båda fossilen studerades i ett 
svepelektronmikroskop av märket TESCAN MIRA3.  

Elementanalyser gjordes på identifierade 
osteocytlika strukturer och andra rester av mjuk-
vävnaden med en EDS-detektor (MaxN 80 från 
Oxford Instruments, 124 eV, 80mm2) kopplad till 
svepelektronmikroskopet. Svepelektronmikroskopet 
kördes med en spänning på 15 KeV och ett 
arbetsavstånd på 15 mm. Dessutom studerades både 
tunnslip och demineraliserat ben från mosasaurien i 
ljusmikroskop eftersom vissa strukturer i det 
demineraliserade provet visade sig vara svåra att 
urskilja i svepelektronmikroskop. 
 

4  Resultat 
Notering: I resultatdelen kommer strukturerna 
benämnas som ”osteocyter”, ”filipodier” etc. för att 
underlätta läsandet. Huruvida strukturerna kan 
betraktas som dessa saker eller ej behandlas i 
diskussionen. 

Analyserna visade att förmodad mjukvävnad har 
bevarats i proverna från både Stenopterygius och 
Tylosaurus. I provet från Stenopterygius syntes rester 
av kollagenfibriller samt osteocyter av varierande 
bevaringsgrad. Flertalet osteocyter var mycket 
välbevarade med tydliga extracellulära strukturer, 
inklusive filipodier (Fig. 2A). Även motsatsen gick 
att finna: Fig. 2B visar fyndet av en osteocyt som 
saknar välbevarade filipodier och som istället har 
skåror från kollagenfibriller på ytan som tidigare har 
legat där. Osteocyterna har en längd på ca 10–30 µm, 
och merparten av dem uppvisar en avlång morfologi. 
I Fig. 3A syns även en sfärisk osteocyt som är hälften 
så stor som den avlånga morfotypen. En 
elementanalys (Fig. 3B, C) som utfördes på en grupp 
osteocyter visade att dessa huvudsakligen bestod av 
kol. Denna höga kolhalt återfanns inte i omgivande 
material som istället till stor del består av syre och 
kisel. Järnhalten var låg och homogent fördelad över 
det undersökta området (Fig. 4). 

När provet från Tylosaurus studerades i 
ljusmikroskop framträdde ett fåtal strukturer som var 
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Figur 2. Sekundärelektronbilder som visar mikroskopiska rester i fossil efter syrabehandling. (A-C) visar fibrösa och 
cell-lika rester i demineraliserat ben från fisködlan Stenopterygius medan (D) visar en kärllik struktur från ett 
mosasaurieben tillhörande släktet Tylosaurus. (A) Strukturerna tolkas som ett flertal osteocyter med 
omkringliggande kollagenfibrer (i form av långa trådar som ligger diagonalt i bilden). De extracellulära strukturerna 
är mycket välbevarade och filipodier syns också tydligt på osteocyterna. (B) Bild av isolerad osteocyt. Filipodier är 
dåligt bevarade, men på ytan ses grunda fåror som ligger orienterade i flera riktningar. Dessa motsvarar 
kollagenfibriller (Boatman et al. 2019). (C) Ensam kollagenfiber liggandes diagonalt i bilden. Runt denna finns 
material som förmodligen är icke-organiskt. (D) Del av förmodat mineraliserat blodkärl. 
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lika osteocyter (Fig. 5). Vid svepelektronmikroskop-
analys återfanns dessutom rester av vad som tolkas 
som blodkärl (Fig. 2D) samt annat, mer svårtolkat 
material av organisk karaktär. De förmodade 
blodkärlen var ca 80–130 µm i diameter.  

En ytterligare upptäckt som gjordes var att det 
hade bildats en stor mängd sfäruler av kalciumfluorid 
(CaF2) i provet från Tylosaurus. Kalciumfluoriden 
täckte samtliga strukturer i provet, och fanns bara 
närvarande i det material som demineraliserats med 
väteklorid. Detta försvårade undersökningen då 
kalciumfluoriden skymde mindre strukturer samt 
ytstrukturer på materialet som studerades. 
Kalciumfluoridsfärulerna kan ses i Appendix, Fig. 
A5. 

 

 
 

Figur 3. SEM-EDS-analys av osteocytliknande mikrostrukturer från fisködlan Stenopterygius. (A) Backscatterbild. 
Mikrostrukturerna uppvisar varierande morfologi (notera bl.a. den runda kroppen i nedre hörnet till vänster i bilden 
och jämför denna med de avlånga mikrostrukturerna som ligger centralt i figuren). (B) Elementanalys av området i 
(A). Färgerna representerar olika grundämnen. De osteocytlika mikrostrukturerna, som markerats i blått, innehåller 
huvudsakligen kol. Rött visar att bakgrundsmaterialet innehåller mycket kisel, medan grönt markerar mineral med 
hög natriumhalt. (C) Spektrum från elementanalys av område (A). 

 

 
Figur 4. Grönt visar fördelningen av järn över den 

undersökta ytan.   
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5  Diskussion 

Det har presenterats olika åsikter för hur mycket av 
mjukvävnaden i förmodade fossila osteocyter som 
består av ursprungliga biomolekyler och hur mycket 
som omvandlats över tiden. Detta måste bedömas 
från fall till fall eftersom fossil kan förändras olika 
mycket och på olika sätt under 
fossiliseringsprocessen, vilket i sin tur kan vara en 
orsak till att flera studier kommit fram till så skilda 
resultat. Oenighet kvarstår även gällande var 
mikrostrukturerna kommer ifrån, dvs. om det är 
bencellsrester eller ej. Vissa forskare förespråkar ett 
mer försiktigt förhållningssätt (ex. Saitta & Vinther 
2019), då de anser att metodik och tolkning i vissa fall 
varit bristfälligt, medan andra är mer optimistiska och 
anser att det finns betydande stöd för 
mikrostrukturernas identitet som benceller (ex. 
Schweitzer et al. 2013). Det är stor skillnad på att ha 
kommit så långt som att påvisa bencellsspecifika 
proteiner hos förmodade fossila osteocyter och att 

anse att dessa inte är benceller överhuvudtaget. Det är 
osannolikt att mikrostrukturerna är orsakade av 
kontamination eller framboider om man tar i 
beaktande att tillräckligt med underlag för den 
hypotesen saknas, samt om man väger in de 
morfologiska likheterna med osteocyter som finns 
och de biokemiska stöd som indikerar att materialet 
kommer från ryggradsdjur. Att de fossila strukturerna 
åtminstone har någon form av anknytning till 
osteocyter från de numera fossila värddjuren är därför 
troligt, vilket också stöds av merparten av 
publicerade studier. Därför kan resultaten i denna 
studie betraktas som fynd av rester av benceller, 
blodkärl och kollagenfibrer, dock med förbehåll för 
att studien inte visar hur mycket av de kemiska 
komponenterna som är ursprungliga. 

 Vissa forskargrupper förlitar sig till stor del på 
metoder som stödjer deras egen hypotes, som i 
exemplet med biofilm i sektion 2.2 där Kaye et al. 
(2008) och Schweitzer et al. (2016) tolkar sina 
motstridiga resultat utifrån olika metoder. När både 
metod och fossilexemplar skiljer sig åt mellan studier 

 
Figur 5. Demineraliserad benvävnad från mosasaurien Tylosaurus sett i ljusmikroskop. Inringat område visar en 
struktur som skulle kunna vara en osteocyt med utstickande filipodier. 
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finns risken att studierna inte blir jämförbara. En 
fråga som också uppkommer är vilka av resultaten 
som är mest representativa för den stora mängd 
mikrostrukturer som upptäcks i fossil. Detta försvårar 
möjligheten att avgöra huruvida strukturerna är 
skapade av biofilm eller ej, En möjlighet är också att 
osteocytliknande strukturer kan uppkomma på båda 
dessa sätt. 

Fynden av osteocyter, kollagenfibriller samt 
blodkärl i mina prover stödjer tidigare antaganden om 
att celler och andra mikrostrukturer kan bevaras i 
fossil (se Ullmann et al. 2020; Schweitzer et al. 2020; 
Schweitzer et al. 2013). Det ger även starkt stöd för 
att mikrostrukturer kan bevaras i de marina miljöer, 
samt att mjukvävnad kan bevaras i såväl oxiderande 
som reducerande miljöer. Detta motsäger hypotesen 
att mjukvävnad saknas i reducerande miljöer (se 
Wiemann et al. 2018). Det bör dock påpekas att 
resultaten inte visar om den ena miljön är mer 
fördelaktig än den andra. Uppkomsten av 
kalciumfluorid i provet från Tylosaurus innebär att 
jämförelse av bevaringskvalitet av de ursprungliga 
mikrostrukturerna är svårt att göra. Dock verkar 
mikrostrukturerna i båda proverna vara välbevarade, 
med särskilt god bevarandegrad hos flera osteocyter i 
provet från Stenopterygius. 

Då två olika sorters syror använts på fossilen finns 
det en liten risk att detta påverkat hur pass 
välbevarade proverna sett ut i jämförelse med 
varandra. Användning av syror är en destruktiv 
metod, och därför är det möjligt att olika syror 
påverkar mjukvävnaden på olika sätt. Skåror som 
syns på ytan av osteocyterna (Fig. 2B) kan vara 
orsakade av mikrober (Cadena 2016), men har 
nyligen också föreslagits kunna orsakas av 
kollagenfibriller som inte bevarats (Boatman et al. 
2019). Det sistnämnda är troligtvis orsaken i detta fall 
om man utgår ifrån skårornas utseende. Den avlånga 
variant som de flesta av osteocyterna från 
Stenopterygius uppvisade har morfologiska likheter 
med osteocyter som tidigare beskrivits från fossil (se 
Cadena & Schweitzer 2012). Den andra varianten 
som upptäcktes och var hälften så stor (10 µm) och 
rund uppträdde i enstaka exemplar, och därför är en 
möjlig förklaring till dess annorlunda utseende att den 
var fragmenterad eller orienterad på ett sätt som fick 
den att framstå som olik de andra. Det är dock mer 
sannolikt att den är en osteocyt med annan morfologi, 
då runda osteocyter tidigare har rapporterats från 
fossil (Cadena & Schweitzer 2012). Osteocyter av 
olika morfologi kan härröra från olika delar av 
benvävnaden (Cadena & Schweitzer 2012).  

Ett möjligt problem med demineralisering som 
jag har kommit fram till (med reservation att liknande 
idéer kan ha diskuterats tidigare) är att det avlägsnar 
möjligheten att se vilka av de osteocytliknande 
kropparna som suttit i lakuner i benvävnaden. 
Exemplar likt den med sfärisk morfologi som har 
dåligt bevarade filipodier blir därför svåra att skilja 
från eventuella osteoblaster om sådana bevarats. Ifall 
fynd av osteoblaster görs kan det potentiellt ge 
ytterligare information om tafonomi och bevarandet 
av mikrostrukturer, i och med att osteocyter har 
föreslagits ha god bevaringspotential till följd av 
inkapsling i benmatrixen (Surmik et al. 2019), vilket 
är en fördel som osteoblaster saknar då de sitter på 
benytor (Mohamed 2008). Trots det har fler celltyper 
än osteocyter rapporterats från fossil, och därför är 
det inte otänkbart att fler typer av benceller skulle 
kunna finnas representerade i det fossila arkivet. Vid 
undersökning av tunnslip är det rimligt att det är 
osteocyter (eller tomma lakuner) man hittar då det är 
tvärsnitt som man tittar på är sannolikheten därmed 
hög att man undersöker platser i benet där det 
naturligt finns osteocyter. Vid demineralisering kan 
man däremot få med strukturer från ytan av benet, 
vilket kan leda till att mikrostrukturer från olika 
platser blandas och därmed förväxlas med varandra. 

Att osteocyterna som analyserades till stor del 
bestod av kol liknar en del andra undersökningar som 
gjorts, exempelvis Cadena (2016), där fossila 
osteocyter rapporterades huvudsakligen bestå av kol, 
järn och syre. Mitt prov innehöll dock väldigt lite järn, 
och järnet fanns inte i större halt i osteocyterna än runt 
omkring dessa. Att kolet var avgränsat till just 
osteocyterna och inte i lika hög grad fanns runt 
omkring dem indikerar att kolet skulle kunna vara 
endogent, såvida att det inte är någon process som har 
orsakat sekundära ansamlingar av kol. Eftersom det 
hypotiseras att strukturerna härrör från levande 
osteocyter skulle innehåll av kol i dem vara naturligt, 
och det styrker därmed ett biologiskt ursprung. Detta 
resultat utesluter dock inte association med 
eventuella biofilmsproducerande organismer. 

Vad som kunde ses i mina resultat var att 
väteklorid (HCl) som demineraliserande syra verkar 
kunna bidra till oönskad bildning av kalciumfluorid i 
vissa prov. Eftersom denna syra bara användes på, 
och gav denna bieffekt på ett enda prov, är det oklart 
om HCl bör undvikas för demineralisering på alla 
sorters fossil, eller om det bara är en ofördelaktig 
metod för fossil av exempelvis en viss kemisk 
sammansättning. Det som kan ha skett är att syran har 
frigjort fluor och kalcium från benet, vilket sedan har 
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bildat kalciumfluorid. Detta skulle kunna ske hos 
fossil där OH-grupper i benvävnadens hydroxiapatit 
substituerats mot fluor under diagenesen. Det går i 
vilket fall som helst att konstatera att man inte bör 
använda syran på särskilt värdefulla exemplar. Dels 
riskerar sekundära utfällningar skymma ursprungliga 
strukturer och dels försvårar det möjligheten att göra 
elementanalyser (på strukturer som täcks av 
kalciumfluorid). 
 

6  Slutsatser 
De slutsatser som kan dras utifrån befintlig litteratur 
är att det finns flertalet av varandra oberoende studier 
som stödjer tesen att benceller och andra 
mikrostrukturer kan bevaras över geologisk tid. 
Tolkningar av bildningssätt och hur pass mycket av 
de ursprungliga osteocyterna som är bevarade i de 
fynd som gjorts är dock i nuläget inte helt 
samstämmiga. Det finns forskare som anser att 
mikrostrukturerna är bildade av biofilms-
producerande bakterier genom att dessa täcker 
insidan av lakunerna (Kaye et al. 2008), medan andra 
anser att denna hypotes är motbevisad (Schweitzer et 
al. 2016). I min mening har Schweitzer et al. (2016) 
gett tillräckliga bevis för att man i nuläget ska kunna 
utgå från att det finns strukturer som inte härrör från 
biofilm, utan mer troligt är förknippade med 
ursprungliga biologiska rester. En annan möjlighet är 
att all mjukvävnad omvandlats till N-heterocykliska 
polymerer (Wiemann et al. 2018), något som dock 
delvis motbevisas av fynd av förmodat riktiga 
osteocyter med bevarad mjukvävnad omfattande 
rester av proteiner och genetiskt material (ex. 
Schweitzer et al. 2013). Det krävs fortsatt arbete för 
att säkerställa att de metoder som använts är 
tillförlitliga (till exempel användandet av 
antikroppar), och det är inte omöjligt att studier 
genererar olika resultat till följd av att man använt 
fossil från olika lokaler och/eller av olika ålder.  

Det finns många faktorer som skulle kunna bidra 
till att osteocyter bevaras. Dessa omfattar såväl typ av 
ben som miljö och involverade fysiokemiska 
processer. Att osteocyter har bättre möjlighet till 
bevaring än många andra celltyper genom sitt unikt 
skyddade läge i benvävnaden är dock något som man 
är överens om (ex. Surmik et al. 2019).  

Mitt arbete visar på exempel där mjukvävnad och 
mikrostrukturer har bevarats i benmaterial från 
marina miljöer. Likaså förekommer dessa strukturer i 
miljöer som är både oxiderande och reducerande. En 

fråga som kvarstår är om detta innebär att fossil-
iseringsprocessen hos mikrostrukturer är oberoende 
av den yttre miljön eller inte. Resultatet kan dock 
ändå ge användbar information vid exempelvis 
utvärdering av vilka fossil som kan förväntas hysa 
mikrostrukturer och eventuell mjukvävnad.  
Resultaten har också visat att kol kan vara en 
betydande beståndsdel av dessa strukturer, vilket 
styrker deras biologiska ursprung. 
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9  Appendix 

9.1 Stenopterygius 

 

 
Figur A1. Ben från fisködlan Stenopterygius. Närbild på osteocyter med filipodier efter 
demineralisering. 
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Figur A2. Ben från fisködlan Stenopterygius. Fibröst organiskt material efter demineralisering. 

 

 
Figur A3. Demineraliserat ben från fisködlan Stenopterygius. Notera fiberlika strukturer. 
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9.2 Tylosaurus 

 

Figur A4. Komplementerande data till Fig. 3. (A) Orange: fördelning av syre runt osteocyter. (B) Blått: 
kolets fördelning i osteocyterna.

 

 
Figur A5. Demineraliserat ben från mosasaurien Tylosaurus. Kalciumfluoridsfärer som bildas då F i 
benet reagerar med Ca som lösts fram med hjälp av HCl. 
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Figur A6. Demineraliserat ben från mosasaurien Tylosaurus. Närbild på ett blodkärl. Här syns 
tydligt att mikrostrukturen är täckt av sekundärt bildat kalciumfluorid.  
 



  22 

 
Figur A7. Demineraliserat ben från mosasaurien Tylosaurus. Fragment av ett blodkärl. 
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Figur A8. Demineraliserat ben från mosasaurien Tylosaurus. Kraftigt nedbrutet organiskt material. 
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