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Kan benceller bevaras över miljontals år? 
 
En fascinerande fråga att ställa sig är; hur mycket finns egentligen kvar av dinosaurier 
och andra förhistoriska djur som levde för länge sedan? Vad finns det som kan undgå 
naturens hänsynslösa och destruktiva processer som verkar över tiden? Benceller och 
andra organiska mikrorester från fossil har beskrivits flertalet gånger sedan den moderna 
paleontologin – läran om förhistoriskt liv, började ta form. Kritiker har dock ifrågasatt om 
man verkligen tolkar strukturerna rätt, och föreslagit att det kanske är något helt annat.  
 
Höga temperaturer, högt tryck och 
nedbrytande mikroorganismer är bara ett fåtal 
exempel på saker som fossil vanligen har 
utsatts för och som kan göra att så små 
strukturer som celler försvinner för alltid. 
Därför var det länge trott att biomolekyler inte 
kunde bevaras i fossil. Bencellerna som trots 
detta har hittats är till synes identiska med de 
som finns hos levande djur idag. Det finns tre 
huvudsakliga typer av benceller – osteoblaster, 
osteoklaster samt osteocyter. Den sistnämnda 
är den celltyp som flera forskargrupper tror sig 
ha gjort fynd på. Osteocyter finns inuti 
benvävnaden i ryggradsdjur och känns igen på 
att de sitter inkapslade i var sitt litet hålrum, 
varifrån de är förbundna med andra benceller 
via tunna utskott som kallas filipodier.  
 

Nya metoder orsakar debatt 
För att kunna bevisa att det verkligen är osteocyter som man hittat har forskare på senare 
år börjat testa att använda antikroppar som binder till ett protein som bara finns i 
benceller. Det har visat sig att sådana antikroppar specifika för fåglar kan binda till fossila 
osteocyter hos dinosaurier, vilket talar för att det är just osteocyter. Dessutom har man 
kunnat visa på att det finns material inuti dinosauriecellerna som har en liknande struktur 
som DNA. Det finns dock forskare som är skeptiska till resultaten och menar på att 
metoderna är bristfälliga. Flera anser istället att de osteocyt-liknande mikrostrukturerna 
antingen är orsakade av bakterier eller består av i princip helt omvandlade cellrester. 
 
Om det är riktiga osteocyter som har hittats kvarstår frågan hur dessa har kunnat bevaras 
under miljontals år. En del menar på att detta beror på om miljön är oxiderande eller 
reducerande, medan andra föreslår att det kan ske med hjälp av polymerisering av 
bencellernas cellmembran. I vilket fall som helst kan de hjälpa oss att förstå mer om såväl 
bevaring över långa tidsrymder som sedan länge utdöda djur. 
 
 
Kandidatexamensprojekt i Geologi 15 hp 2020 
Geologiska institutionen, Lunds universitet 
 
Handledare:  Johan Lindgren, Carl Alwmark 

 
En samling fossila osteocyter sett i 

svepelektronmikroskop.  


