
Preservatie van origineel zacht weefsel en celmateriaal van 
Triceratops horridus, uit de Hell Creek Formatie, Montana, VS

In 2012 vond Mark H. Armitage in de Hell Creek Formatie in Montana, de
VS, een hoorn van een Triceratops horridus. Omdat er reeds in 2005 zacht
weefsel (o.a. bloedvaten, bloedcellen, osteocyten) was teruggevonden in
het dijbeen van een Tyrannosaurus Rex, besloot Armitage om dit bot te
onderzoeken op zacht weefsel. Hij was in staat om zelfs zonder het bot
op te lossen, gewoon door het te weken in een lichte zoutoplossing en
het vervolgens te breken en de lagen van elkaar te scheiden, zacht
weefsel te recupereren. Om dieper te gaan loste hij fragmenten van de
hoorn op in EDTA (ethyleendiaminetetra-azijnzuur), een licht zuur dat
ook in de medische wereld wordt gebruikt om beenderen op te lossen,
voor onderzoek. Armitage zei dat het feit dat dinosauriërfossielen
oplossen in EDTA aantoont dat dit nog altijd beenderen zijn. Want als het
echte fossielen waren geweest, zoals we altijd leerden op de schoolbank,
zouden alle mineralen van het bot vervangen zijn door de mineralen van
het gesteente waarin het is ingebed, en zou er geen zacht weefsel meer
in aanwezig mogen zijn. Het zou één steenklomp moeten zijn. Van het
zacht weefsel dat Armitage in staat was te isoleren, maakte hij via een
microtoom dunne secties, waardoor hij onder de lichtmicroscoop
osteocyten kon waarnemen en vervolgens isoleren.

Na het oplossen van stukjes van de binnenkant van de hoorn vond hij ook
gepermineraliseerde bloedvaten, met hier en daar zacht weefsel nog
aanwezig. Op figuur 2 en 3 ziet u een osteocyt uit de hoorn van deze
Triceratops. Duidelijk zichtbaar zijn de filopodia, dit zijn de ‘draden’ die uit
de cel gaan en bij levend beenweefsel in contact staat met filopodia van
andere osteocyten. Armitage heeft ook enkele stalen onderzocht onder de
rasterelektronenmicroscoop (Engels: scanning electron microscope, afgekort
SEM). Daartoe werden stukjes van de hoorn met zacht weefsel (bloedvaten)
gedroogd, gecoat met een laagje goud en in de SEM geplaatst. Figuur 4 en
figuur 5 zijn daar het resultaat van. Hij publiceerde zijn bevindingen in
verschillende wetenschappelijke tijdschriften. Armitage maakte ook brand-
hout van de suggestie van bepaalde wetenschappers dat zacht weefsel
miljoenen jaren zou kunnen overleven met behulp van ijzeroxide (Fe2O3).
Het weefsel dat Schweitzer onderzocht was niet doordrongen met ijzer,
maar het zat rond het bloedvat of op één plaats in het bloedvat en kwam
daar hoogstwaarschijnlijk als gevolg van de afbraak van gestold bloed. IJzer
is tevens géén fixerend middel, zoals formaldehyde, want het word niét
gebruikt in de histologie, voor het fixeren van preparaten.

De bewering dat dit zacht weefsel bacteriële biofilms zouden zijn (dus:
contaminatie) werd door de onderzoeksbevindingen resoluut van de hand
gewezen. Identificatie van intracellulaire en intra-nucleaire eiwitten
toonde dat dit endogeen dinosauriërweefsel is. De uiteindelijke conclusie
is dat deze beenderen geenmiljoenen jaren oud kunnen zijn, maar slechts
enkele duizenden jaren, wat nog eens werd bevestigd door C-14 tests van
het weefsel.


