
Benceller från 
förhistoriska djur

Då och då hittas mikrostrukturer i 
fossila ben som tros vara rester av 
benceller. De har tidigare dykt upp hos 
allt från Tyrannosaurus rex till 
sköldpaddor. Även mikrostrukturer som 
liknar blodkärl och kollagenfibrer har 
beskrivits från fossil. Genom att 
demineralisera fossil med hjälp av syror 
går det att isolera dessa strukturer och 
studera dem i exempelvis 
svepelektronmikroskop. Med denna 
metod har man lyckats identifiera 
strukturer som liknar cellkärnor inuti 
det som tros vara benceller. I en annan 
studie har forskare till och med kunnat 
indikera närvaron av något som liknar 
(och kanske är) rester av DNA.

Det är inte helt lätt att bevisa att de 
mikrostrukturer som hittas är benceller. 
Därför finns det andra hypoteser som 
föreslår att de istället består av biofilm 
som skapats av bakterier eller att det är 
kontamination som har kommit utifrån. 
Det finns dock enligt studier mycket som 
tyder på att det trots allt är rester av celler. Bevaring

En möjlig förklaring till att vissa benceller 
verkar ha kunnat bevaras är att de som sitter 
inuti benvävnaden är skyddande från många 
nedbrytande faktorer – exempelvis 
inträngning av vatten och angrepp av 
mikroorganismer.
Det är också möjligt att närvaro av järn samt 
polymerisering av mjukvävnad kan göra 
cellerna mer stabila så att de får en större 
chans till att bevaras.
Viktigt tros även vara att kadavret (det 
framtida fossilet) begravs under sediment 
snabbt efter djurets död, eftersom 
mjukvävnaden annars snabbt bryts ned om 
kroppen ligger exponerad för länge.

Vi vet ännu inte så mycket om vad det är 
som gör att så små och lättnedbrutna 
strukturer som celler kan bevaras. Det är 
inte heller inte alltid självklart hur 
dinosaurier och andra förhistoriska 
ryggradsdjur såg ut på mikronivå. Genom 
att studera fossila benceller kan vi lära oss 
mer om både tafonomi (dvs. vad som 
händer med en organisms kropp efter
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Rapport: Kan benceller bevaras över
miljontals år? 

I skelettet hos ryggradsdjur finns särskilda typer av 
celler. De flesta är av en sort som kallas osteocyter som 
sitter inne i benet. På benytor finns istället celltyperna 
osteoblaster, osteoklaster och så kallade ”bone lining 
cells”. 

dess död) och evolution.
Benstrukturerna som 
cellerna sitter i  kan även 
ge  information om 
djurets tillväxthastighet 
och metabolism.

Fakta om benceller

Introduktion

Problematik

Bilden visar en fossil 
mikrostruktur som tros 
vara en bencell.  
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