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Abstract 
Meteorites were not acknowledged as truly extraterrestrial until in the 19th century. In this 
report, the ability of organisms to colonize meteorites was examined with classical and 
molecular biological methods. A table of organisms found on meteorites was constructed 
from published data and compared with phylogenetic trees based on a molecular biological 
database containing small subunit ribosomal gene sequences from different meteorite 
studies. Statistical analyzes between the southern and northern hemisphere were made using 
Mann-Whitney U test on the data in the table of organisms. Microbiological growth was also 
examined on the surface of four different meteorites from the desert of Oman. Twenty-one 
isolates were selected for further characterization of gram-properties, microscopy and 
fluorescence in situ hybridization (FISH). The table of organisms contains a wide variety of 
organisms associated with meteorites, e.g. angiosperms, lichens and different types of 
microorganisms. The phylogenetic trees for all three domains show that most gene sequences 
obtained from so far published studies belong to several different phyla. The FISH results of 
own experiments showed that 62 % of the 21 isolates belong to Actinobacteria, 9 % to 
Firmicutes and 5 % to Betaproteobacteria. The statistical analysis shows that there is no 
significant difference between the southern and the northern hemisphere. The number of 
studies is however too low to allow proper conclusions about correlations between meteorites 
and colonizing organisms, though the results so far suggest that organisms associated with 
meteorites often represent novel, unknown genera. 
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1 Inledning och bakgrund 
Inom akademin har meteoriter länge bidragit till olika debatter om deras ursprung och 
inverkan på jorden. Det var inte förrän i början av 1800-talet som deras ursprung 
accepterades som verkligt utomjordisk. I och med detta följde diskussioner och hypoteser om 
deras roll i universum samt huruvida de haft inverkan på evolutionen av liv på jorden (Lee 
m.fl. 2017).  
 
Eftersom de flesta fall av meteoriter inte har observerats, har en stor majoritet av dem 
samlats in och undersökts flera tusen år efter att de föll ner på jorden medan de där fallet 
observerats, i bästa fall, har samlats in några dagar efter. När de väl landat på jorden utsätts 
de för terrestra processer, exempelvis vittring, vilket innebär att deras ursprungliga 
mineralogi och kemiska kännetecken kan förändras beroende på hur lång tid de har utsatts 
för vittring och biologisk kolonisering (Benzerara m.fl. 2006, Gronstal m.fl. 2009).  
 
Meteoriter har olika geokemiska sammansättningar vilket kan innebära olika konsekvenser 
för hur de kan koloniseras av organismer från jorden. Huvudsakligen finns fyra grupper av 
meteoriter (kort sammanfattat från Lee m.fl. (2017)):  

 Kondriter: Genuina stenmeteoriter med karaktäristiska sfäriska kondruler (runda 
korn) som representerar tidigare smältdroppar. Dessa meteoriter består till mesta del 
av silikatmineraler såsom olivin, pyroxen och fältspat. 

 Akondriter: Stenmeteoriter som varit helt smälta eller delvis smälta och som saknar 
kondruler. De har tydliga texturer och spår efter vulkaniska processer och består 
huvudsakligen av basalter eller magmatiska djupbergarter. 

 Järnmeteoriter: Innehåller höga halter av meteoritiskt järn i form av Fe-Ni 
legeringar. På grund av denna sammansättning blir dessa meteoriter hårdare än 
kondriter och akondriter vilket gör att de blir mindre utsatta för fragmentering när de 
färdas genom atmosfären. Detta gör att några av de största kända meteoriterna tillhör 
denna grupp.    

 Steniga järnmeteoriter: Består av både steniga (silikater) och metalliska (järn) 
komponenter.  

 
Louis Pasteur gjorde ett experiment år 1859 där han motbevisade läran om “spontan 
alstring”. Fram till dess trodde man att organismer kunde uppstå utan att härstamma från 
liknande cellbaserade organismer. Experimentet som Pasteur genomförde visade att 
mikroorganismer inte kan växa på något som är sterilt och tillslutet. På så vis avvisade han 
två teorier samtidigt, dels läran om “spontan alstring” men även tron på abiogenes, där man 
antog att liv kunde uppstå ur död materia (Roll-Hansen 1983). Detta stärkte Svante 
Arrhenius teori om panspermi år 1908 där han påstod att livet på jorden ursprungligen kom 
från rymden. Han menade att liv var spritt runt om i rymden i form av små sporer som sedan 
färdades till jorden med hjälp av radioaktivt tryck samt olika partikelladdningar (Arrhenius, 
Caldwell och Wold 2008). 1950 genomförde Stanley Miller ett experiment där han 
simulerade jordens tidiga miljö. Han använde laboratorieutrustning som var byggd för att 
cirkulera metan, ammoniak, vatten och vätgas över en elektrisk urladdning. Resultatet visade 
att aminosyror hade uppstått under experimentet redan efter en dag (Miller 1953). I och med 
att Miller bevisade att aminosyror kunde uppstå genom ett experiment som simulerade 
jordens tidiga förhållanden sjönk intresset för teorin om panspermi. Därmed fick teorin om 
att livet kunde ha uppstått på jorden en högre betydelse, även om teorin om panspermi ännu 
inte har avskrivits helt och fortfarande förespråkas av vissa forskare (Swiezynski 2016).  
 
Många undersökningar av organismer i association med meteoriter har pågått sedan 
debatterna startade i början av 1800-talet (Lee m.fl. 2017), exempelvis: 

 Ella Island meteoriten, en meteorit av typen L6 kondrit vars fall inte observerades 
men som hittades på Grönland 1971 (Meteoritical Bulletin Database), undersöktes av 
Hansen och Graff-Petersen (1986) där ett flertal släkten av lavar identifierades. En 
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stor del av Ella Island meteoriten var täckt med olika tillväxtstadier av lavar där några 
föredrog fragment med mineraler av högre järnhalt medan andra undvek dessa 
fragment.  

 Pillinger m.fl. (2011) undersökte en vanlig kondrit som exponerats 20 år i Wiltshire, 
Storbritannien, efter att den inhämtats från dess ursprungliga nedslagsplats. Även där 
identifierades flera arter av lavar, alla kända från Storbritanniens lavflora, men 
däremot hittades ingen av de lavar som är specialiserade för lavfloran på Wiltshires 
speciella sandstensblock.  

 Genom ett artificiellt förenklat ekosystem (microcosm) genomfördes en undersökning 
av hur växter reagerar på kolhaltiga kondriter som näringskälla. Resultaten visade att 
meteoriterna genererade tillräckligt med näring för att växterna ska kunna gro 
(Mautner 2002b). 

 
Andra forskare har gjort experiment med meteoriter och järnoxiderande bakterier för att se 
om dessa kan växa med järnmeteoriter som enda källan till energi. Gonzáles-Toril m.fl. 
(2005) gjorde experiment med Leptospirillum ferroxidans och Acidithiobacillus ferroxidans 
på Toluca meteoriten (järnmeteorit av typen IAB-sLL) och fann att båda bakterierna klarar 
av att oxidera järnet på denna meteorit. Dock anser Gronstal m.fl. (2009) att den anaeroba 
oxidationen av järn som utförs av L. ferroxidans inte skulle vara relevant under de anoxiska 
förhållanden som fanns under jordens yngre ålder. De utförde istället experiment med endast 
A. ferroxidans på fyra olika meteoriter, både kondriter och järnmeteoriter, i syfte att 
undersöka vittring med hjälp av biologisk aktivitet. De fann att bakterien kan oxidera järnet 
från alla fyra meteoriter och menar att dessa resultat därmed visar att järn kan agera som en 
energikälla från andra sorters meteoriter än bara rena järnmeteoriter.  
 
1.1 Syfte 
I denna studie undersöktes fördelningen av samt det fylogenetiska släktskapet mellan 
organismer i association med meteoriter. Syftet var att undersöka släktskapet mellan 
organismer observerade på olika meteoriter, och jämfört med organismer från andra miljöer. 
För detta användes både klassiska biologiska data såväl som molekylärbiologiska data 
baserat på 16S rRNA genen för Bacteria och Archaea och 18S rRNA genen för Eukarya. 
Parallellt med detta utfördes också en enklare variant av klassisk mikrobiologisk metodik 
baserat på anrikning av mikroorganismer från ett urval meteoriter insamlade i Oman. Detta 
för att försöka besvara frågan: om, och huruvida, organismer från jorden kan förekomma, 
leva eller till och med växa på meteoriter alternativt i närheten av dem?  
 

2 Material och metod 
 
2.1 Uppbyggnad av organismtabell  
Inledningsvis gjordes en litteraturstudie över vilka organismer (från alla tre domäner) som 
observerats eller undersökts i association med meteoriter med klassiska biologiska metoder. 
En utförlig tabell med information skapades där organismens namn, vilken författare som 
undersökt alternativt identifierat organismen, och hur respektive författare gick till väga för 
att genomföra undersökningen av meteoriten samt identifiera organismen. Detta för att 
bedöma hur pålitlig identifieringsmetoden var. Meteoritens namn, platsen där den hämtats 
samt vilken typ av meteorit det var lades även till i tabellen för att senare användas till att 
placera alla dessa meteoriter på en världskarta. 
 
2.2 Molekylärbiologisk databas 
Eftersom undersökningar med klassisk biologi inte alltid räcker till för detaljerade 
identifieringar gjordes även en molekylärbiologisk databas. Gensekvenserna som 
analyserades i denna studie tillhör SSU rRNA (small subunit ribosomal RNA), det vill säga 
16S rRNA för prokaryoter, och 18S rRNA för eukaryoter. Den ribosomala RNA-genen 
används ofta för att undersöka fylogeni bland organismer då den tillhör en av de gener som 
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har samma funktion i alla hittills kända organismer och på grund av dess långsamma 
evolution kan man utvärdera graden av släktskap mellan både närbesläktade och avlägsna 
arter (Woese och Fox 1977). Silva är en databas för högkvalitativa rRNA-gensekvenser och 
därifrån hämtades gensekvenserna till den molekylärbiologiska databasen för rekonstruktion 
av ett fylogenetiskt träd (Quast m.fl. 2013). Sammanlagt 138 gensekvenser hittades i 
samband med meteoriter från Silva databasversion 128. Många av gensekvenserna som 
kallas för okultiverade bakterier/arkéer kommer från en och samma studie där de undersökte 
den molekylära diversiteten på meteoriten Tatahouine (Benzerara m.fl. 2006). Via National 
Center for Biotechnology Information hämtades ytterligare referensmaterial till 
gensekvenserna genom funktionen Nucleotide BLAST (U.S. National Library of Medicine 
2017). Alla gensekvenser och referensgensekvenser finns att hitta i Appendix 3. Programmet 
ARB användes för att rekonstruera ett fylogenetiskt träd tillsammans med gensekvenserna 
från Silva, referenssekvenserna från BLAST, och ett redan etablerat allmänt referensträd från 
Silva version 111 (Ludwig m.fl. 2004). Trädet utvärderades sedan med hjälp av 
similaritetsanalyser i ARB för att identifiera deras släktförhållanden. 
 
2.3 Analys av artfördelningen 
En geografisk karta över de platser där meteoriterna, som haft koppling till en biologisk 
studie, har hittats konstruerades med hjälp av koordinater som finns presenterade i 
organismtabellen (Appendix 1) och hämtades från Meteoritical Bulletin Database (Lunar and 
Planetary Institute 2017). Detta för att få en överblick samt undersöka skillnaden i 
artfördelning mellan norra och södra halvklotet. En statistisk analys utfördes med hjälp 
Mann-Whitney U test. Denna statistiska metod använder sig av en tabell med kritiska värden 
som man jämför resultatet med för att se om man kan förkasta nollhypotesen eller inte. Det 
kritiska värdet skiljer sig åt beroende på antal replikat i varje grupp och vilket alpha-värde 
man väljer att göra analysen på (LaMorte 2017). 
  
H0: Finns ingen skillnad mellan norra och södra halvklotet i antal olika arter.  
H1: Norra och södra halvklotet skiljer sig åt i antal olika arter. 
 
2.4 Laborationer 
Laborationerna bestod av tre delar, anrikning av bakterier från fyra meteoriter och den sand 
en av dem legat i på olika medier, klassificering av bakterieisolaten baserat på 
gramegenskaper samt FISH (fluorescence in situ hybridization) för en molekylärbiologisk 
snabbidentifiering av isolaten baserat på deras gramegenskaper. Alla meteorit- och 
sandprover erhölls från Beda Hofmann vid universitetet i Bern samt naturhistoriska 
riksmuseet i Bern, Schweiz. Information om var proverna hämtats, namn och 
provtagningskod finns i tabell 1. Hofmann, tillsammans med kollegor, har sedan flera år 
tillbaka åkt till den Arabiska halvön för att hitta meteoriter och undersöka dessa. 
 
Tabell 1. Information från Beda Hofmann om meteoritproverna i denna studie.  

Meteoritnamn Provtagningskod Koordinater 
Jiddat al Harasis 091 0603_235_M6 19˚41.019’N 56˚38.064’E 
Jiddat al Harasis 102 0201-108 19˚30.711’N 56˚58.907’E 
Al Huqf 065 0703-35 19˚19.255’N 57˚13.786’E 
Al Huqf 070 0902-073_2 19˚11.279’N 57˚06.587’E 

 
2.4.1 Medium 
I denna undersökning användes tre olika agarmedier, två för bakterier och en för svampar. 
För agarmediet ”tryptic soy agar” (TSA) användes två olika koncentrationer, 100 % och 10 % 
(Hardy Diagnostics 2017b). TSA är ett typiskt näringsrikt tillväxtmedium och därför 
användes två olika koncentrationer av denna, där 10 % representerar ett näringsfattigare 
alternativ som mera liknar den näringsfattiga miljön i öknen, medan den högre 
koncentrationen motsvarar de standardmedier som används i traditionell mikrobiologisk 
odling på laboratorier. För svampar förbereddes “potato dextrose agar” (PDA) (U.S. 
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Department of Health and Human Services 2015). Potatisavkok ger en bra näringsbas för de 
flesta svampar och dextros stimulerar tillväxten (Hardy Diagnostics 2017a).  
 
För att göra 100 % TSA blandades 32 g TSA pulver med 800 ml destillerat vatten och 
autoklaverades sedan 15 min i 121 °C. 10 % TSA förbereddes genom att blanda 3,2 g TSA 
pulver och 10,8 g agar i 800 ml destillerat vatten. Denna autoklaverades sedan 15 min i 121 
°C innan de hälldes upp i petriskålar för att stelna. Till PDA kokades 200 g potatis, oskalad 
och skivad, i en liter vatten i 30 min. Vätskan filtrerades med hjälp av en handduk över till en 
bägare. Avkoket blandades sedan med 20 g agar och 20 g glukos tills allt löst sig väl och 
fylldes sedan upp till 1000 ml. Även detta medium autoklaverades likt tidigare medium och 
hälldes sedan upp i petriskålar. Alla medier hade ett neutralt pH värde.  
En spädningslösning förbereddes för att späda ut mikroorganismerna innan de sprids ut på 
tillväxtmedierna (för att förhindra kraftig tillväxt på agarplattorna så att inga 
bakteriekolonier kan åtskiljas). För att göra denna blandades 4,5 g NaCl i 500 ml destillerat 
vatten, för att skapa en fysiologisk koksaltlösning på 0,9 %, och sedan fylldes flera provrör 
med 9 ml av lösningen vardera och autoklaverades likt ovan.  
 
2.4.2 Inkubering 
Två typer av anrikningar gjordes, en med spädningsteknik och en med direkt avtryck av 
meteoriten. Alla meteoritprover förvarades i sterila påsar innan de användes i 
laborationerna. För spädningstekniken blandades ökensand, som legat i närheten av 
meteoriten Jiddat al Harasis 091 med 10 ml av spädningslösningen i ett provrör och 
skakades. 1 ml av det överfördes till ett nytt provrör med 9 ml av spädningslösningen. Samma 
procedur upprepades 5 gånger så att provet späddes ut 6 gånger med en spädningsfaktor på 
10 varje gång. 1 ml från varje tub i spädningsserien överfördes och spreds ut, med hjälp av 
små sterila glaskulor, på 21 petriskålar med de olika tillväxtmedierna (7 av varje). Proverna 
från spädningsserien märktes med M6 (förenkling av provtagningskoden i tabell 1) och ett 
nummer. Numret representerar ordningen i serien där 1 är starkast och 7 är svagast.  
Avtryck gjordes på Jiddat al Harasis 102, Al Huqf 065 och Al Huqf 070 samt även på Jiddat 
al Harasis 091. Meteoriternas yta trycktes mot varje odlingsmedium en gång med hjälp av 
sterila pincetter. Alla petriskålar inkuberades i en vecka vid rumstemperatur innan ett urval 
av kolonier plockades med steril tandpetare och överfördes till nya agarplattor för att växa 
enskilt ytterligare en vecka. Detta för att producera mera biomassa som sedan används både 
vid identifiering av gramegenskaper, vid FISH och för att skapa en backup av isolaten genom 
förvaring i glycerin vid -20 ˚C (Technische Universität München 2015c). Proverna från 
avtrycken märktes endast med ett nummer. 1 = Jiddat al Harasis 091, 2 = Jiddat al Harasis 
102, 3 = Al Huqf 065 och 4 = Al Huqf 070. Plattorna undersöktes med jämna mellanrum 
samt fotograferades och koloniernas utseende bedömdes.  
 
2.4.3 Förberedelse för FISH  
För att kunna identifiera bakteriearter utifrån deras 16S rRNA genprofiler användes en 
metod som förkortas till FISH (från Fluorescence in situ hybridization). Cellerna måste först 
fixeras och beroende på om de är gramnegativa eller grampositiva utförs det på olika sätt.  
 
En enkel snabbmetod för bestämning av gramegenskaper användes där en droppe 3 % KOH 
blandades med lite biomassa av den bakterien som ska identifieras på ett objektglas med 
hjälp av en tandpetare. Om en lång tråd bildades när tandpetaren höjdes innebar detta att 
bakterien förmodligen är gramnegativ (Gregersen 1978).  
 
Standardprotokoll för fixering av grampositiva respektive gramnegativa celler användes där 
proverna fixerades i 90 minuter (Technische Universität München 2015b). När alla celler väl 
var fixerade följdes protokollet för standard FISH (Technische Universität München 2015a) 
med gensonderna från tabell 2. Analysen skedde med hjälp av bildanalysprogrammet 
AxioVision LE64 kopplat till ett AxioVision mikroskop.  
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Tabell 2. Information om gensonderna som användes för att identifiera bakterierna (Greuter m.fl. 2016). 
Gensekvens motsvarar den komplementära sekvensen som binder in till rRNA genen. Position är platsen där 
gensonden binder i en definierad region av rRNA genen enligt E. coli-numrering. Formamid anger 
koncentrationen i % av formamid i hybridiseringsbufferten för optimal hybridisering av gensonden med dess 
målorganism. Actinobacteria är grampositiva bakterier (Munson m.fl. 2004) medan Beta- och 
Gammaproteobacteria är gramnegativa bakterier (Woese 1987). EUB338 är en allmän gensond för att identifiera 
domänen Bacteria (Greuter m.fl. 2016).  

Domän Gensond Gensekvens Position Formamid 
(%) 

Bacteria  
(grön fluorescens) 

EUB338 5’- GCT GCC TCC CGT AGG AGT -3’ 338-355 
30 

Fylum/Klass Gensond Gensekvens Position  

Actinobacteria (fylum)  
(röd fluorescens) 

HGC69A 5’- TAT AGT TAC CAC CGC CGT -3’ 1901-
1918 

30 

Betaproteobacteria (klass) 
(grön fluorescens) 

BET42a 5’- GCC TTC CCA CTT CGT TT -3’ 1027-
1043 

35 

Gammaproteobacteria (klass) 
(röd fluorescens) 

GAM42a 5’- GCC TTC CCA CAT CGT TT -3’ 1027-
1043 

35 

 
 

3 Resultat 
 
3.1 Analys av organismtabell 
Resultatet för organismtabellen presenteras i Appendix 1. Den visar att många 
mikroorganismer och lavar identifierats i association med meteoriter, antingen direkt eller 
indirekt genom att mikroorganismer från andra källor har odlats på meteoriter för 
experimentellt syfte, såsom de järnoxiderande mikroorganismerna eller 
Thermoanaerobacter siderophilus vars förmåga att överleva transport genom jordens 
atmosfär undersöktes av Slobodkin m.fl. (2015) med hjälp av en artificiell meteorit.  
 
Enligt Appendix 1 har 16 olika släkten av lavar identifierats på meteoriter från Oman, 
Grönland (Ella Island meteoriten) och en meteorit som exponerats 20 år i Wiltshire, 
England. Flera arter av Lecanora upptäcktes på meteoriten från Wiltshire tillsammans med 
Ella Island. En art (Diploicia canescens) förekommer både på meteoriter från Oman samt 
Ella Island (Lee m.fl. 2012 och Pillinger m.fl. 2011). Enligt Appendix 1 har växter inte hittats i 
samband med meteoriterna än, men de har undersökts vid två tillfällen av samma författare 
men med olika syften: dels tillväxt av växtvävnad och dels förmåga för fröna att gro (Mautner 
m.fl. 1997 och Mautner 2002b). Resultatet från studierna visade sig positivt för de växter som 
undersöktes.  
 
Flera olika arter av mikroorganismer från olika fyla förekommer på olika meteoriter, varav de 
två vanligaste är Chlorophyta och Cyanobacteria. Dessa har endast identifierats ner till släkte 
(de två vanligaste är Leptolyngbya och Chlorella) och där Chlorophyta och Cyanobacteria 
mestadels är från samma studie där författaren undersökte flera meteoriter samtidigt för att 
se om det fanns en skillnad mellan marsmeteoriter och kolhaltiga kondriter (Mautner 
2002b). Några av meteoriterna har studerats upprepade gånger, exempelvis Murchison 
(Australien) och Allende (Mexiko) som båda är kolhaltiga kondriter, vilket lett till att dessa 
meteoriter har flest antal undersökta alternativt upptäckta arter. Meteoriten Allende har 
undersökts vid två tillfällen av samma författare men med olika syften (Mautner 2002a och 
Mautner 2002b). Organismer i association med meteoriten Murchison har studerats vid fem 
olika tillfällen både experimentellt och för att undersöka tillväxt (Gronstal m.fl. 2009, 
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Mautner m.fl. 1995, Mautner m.fl. 1997, Mautner 2002a och Mautner 2002b). Ella Island 
och “Wiltshire-meteoriten” har även de ett högt antal arter men då bara inom ascomycota. 
 
3.2 Molekylärbiologiska data och rekonstruktion av ett fylogenetiskt träd 
Totalt hämtades 138 gensekvenser i samband med meteoriter från Silva databasversion 128 
(Appendix 3). Av dessa tillhör 38 stycken Archaea, 1 styck Eukarya och 99 stycken Bacteria. 
Vidare så hämtades 387 referensgensekvenser genom BLAST hos NCBI (U.S. National 
Library of Medicin 2017) (Appendix 3). Dessa valdes genom att ”blasta” sekvenserna från 
Silva databasversion 128 och sedan välja några av de som hade en identitet på över 95 %. 
Efter att ha slagit ihop alla dessa gensekvenser från Silva och NCBI med de som redan fanns i 
ett etablerat referensträd från Silva databasversion 111 blev den totala summan 287 365 
gensekvenser. Detta gjordes för att möjliggöra en mera specifik identifiering av släktskapen 
på grund av att mängden oidentifierade organismer var så hög. En stegvis rekonstruktion av 
ett fylogenetiskt träd med dessa gensekvenser gjordes med hjälp av neighbor-joining 
modellen. För att få en bättre överblick delades domänen upp i varsitt fylogenetiskt träd där 
Archaea innehöll 10 919 gensekvenser, Eukarya 43 241 gensekvenser och resten tillhörde 
Bacteria. Till utvärderingen togs utdrag ut från varje enskilt träd.  

 
Figur 1: Fylogenetiskt träd (baserat på neighbor-joining modellen) över alla gensekvenser i samband med 
meteoriter från Silva databasversion 128 inom Bacteria. Den svarta diamanten är en gensekvens som inte ännu 
har kunnat bli tilldelad ett fylum.  
 
Figur 1 visar ett utdrag av ett fylogenetiskt träd över alla gensekvenser tillhörande domänen 
Bacteria som hämtades från Silva databasversion 128. Nittio av gensekvenserna 
identifierades som okultiverade bakterier och nio identifierades till släkte/art. Majoriteten 
tillhör Proteobacteria och största klassen är Alphaproteobacteria dit nästan en fjärdedel av 
alla gensekvenser hör. Flest gensekvenser verkar vara nära släkt med arter inom Rhizobium. 
Gensekvenserna är spridda över ett flertal olika fyla men endast ett fåtal har tilldelats i ett 
släkte. Bland dessa hittades en gensekvens inom Arthrobacter, Agromyces, Propionibacter, 
Rubrobacter, Hormoscilla, Rubellimicrobium, Devosia, Haliangium, Segetibacter och 
Adhaeribacter. Två gensekvenser hittades inom Nostoc och tre gensekvenser inom 
Microvirga.  
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Figur 2. Fylogenetiska trädet (baserat på neighbor-joining modellen) över alla gensekvenser i samband med 
meteoriter från Silva databasversion 128 inom Archaea. 
 

Figur 2 visar ett utdrag ur det fylogenetiska trädet för Archaea med alla gensekvenser i 
samband med meteoriter. Alla arkéer tillhör fylum Thaumarchaeota och 22 av dem verkar 
tillhöra eller vara nära släkt med släktet Nitrososphaera. Resten av arkéerna har ingen mer 
specifik indelning och verkar mest vara närmast släkt med varandra och representerar 
förmodligen en ny obekant grupp inom Archaea.  
 

 
Figur 3. Ett utdrag från det fylogenetiska trädet (baserat på neighbor-joining modellen) över alla gensekvenser 
inom Eukarya som är kopplade till släktet Chlorella. KT779289 är den gensekvens som hämtades från Silva 
databasversion 128. De fetstilta gensekvenserna runt om markerar referenssekvenserna från BLAST.  
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Figur 3 visar ett utdrag av det fylogenetiska trädet över gensekvenser inom Eukarya som är 
kopplade till släktet Chlorella där endast en bland gensekvenserna från Silva databasversion 
128 finns med och är identifierad som en Chlorella sorokiniana (KT779289). I figuren ser 
man att gensekvensen KT779289 verkar vara närmast släkt med andra av släktet Chlorella 
men ligger ändå lite för sig själv. I hela databasen fanns sammanlagt tre gensekvenser från C. 
sorokiniana, dock var bara två av dem relativt lika (97 %) vid similaritetsanalysen medan den 
tredje endast var 47 % respektive 53 % lik de andra.  
  
3.3 Analys på fördelningen av organismer i samband med meteoriter 
Figur 4 visar platserna där meteoriterna samlats in alternativt exponerats (Wiltshire) och 
som har använts för biologiska studier. I organismtabellen finns varje meteorit tillsammans 
med organismer och identifieringsmetod (Appendix 1). Nakhla, Elephant Moraine A79001 
(EMA79001) och Dar al Gani 476 (DaG 476) är alla meteoriter vars ursprung kommer från 
Mars och har allihop samma organismer. Järnmeteoriterna Casas Grandes, Cape York och 
Toluca har alla undersökts för biologisk oxidering av järn. Resten av meteoriterna är 
kondriter av olika slag förutom Tatahouine som är en akondrit. Både lavar, växter och 
mikroorganismer har hittats i samband med kondriterna. Fördelningen av meteoriterna 
täcker en endast en liten del av jordens landyta men representerar flera olika biom. 
 

 
Figur 4: Karta över 18 meteoriter som undersökts i samband med en biologisk studie. Meteoriten som kallas för 
Northwest Africa 1172 finns inte med då koordinaterna är okända på grund av att den troligtvis sålts runt via 
Marockanska sten- och mineralförsäljare (Russell m.fl. 2002).  
 
Mann-Whitney U test visade att det inte är någon signifikant skillnad mellan norra och södra 
halvklotet när det kommer till antal olika arter i association med meteoriter. Testet utfördes 
på studierna som presenteras i organismtabellen förutom Oman, eftersom de inte 
presenterar hur många meteoriter som undersöktes eller hur många olika arter som hittades. 
Då södra halvklotet har 4 replikat medan norra halvklotet har 14 replikat blev det kritiska 
värdet 9. Norra halvklotet fick ett U värde på 18 medan södra halvklotet fick ett U värde på 
35. Jämförelsen med det kritiska värdet sker alltid med det lägsta av de U värden man fått 
fram och gav här en tydlig indikation att det inte går att förkasta nollhypotesen vid alpha-
värdet 0,05. Figur 5 visar hur skillnaden i medelvärde för norra och södra halvklotet ser ut 
och hur felstaplarna överlappar varandra.  
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Figur 5: Grafen visar medelvärdet av antal hittills observerade olika arter på respektive halvklot. Felstaplarna 
visar standardfelet från medelvärdet.  
 
3.4 Laborationer 
 
3.4.1 Tillväxt av mikroorganismer från meteoriter 
Generellt sett var tillväxten av bakterier högre på avtrycken från meteoriterna än med 
spädningstekniken från sanden de legat i. Tillväxten var som allra högst på Al Huqf 070 där 7 
isolat valdes till identifiering i FISH och 5 olika mikroskopiska former observerades. Från 
Jiddat al Harasis 091, som förutom avtrycket även användes till spädningstekniken, valdes 
sammanlagt 8 isolat vidare för identifiering men endast 4 olika mikroskopiska former 
observerades. Minst tillväxt observerades på Jiddat al Harasis 102 där endast ett isolat kunde 
plockas vidare för identifiering. Från Al Huqf 065 plockades 5 isolat varav endast 3 olika 
mikroskopiska former observerades. Bilderna från spädningsserien och avtrycken innan de 
plockades för tillväxt av biomassa finns att observera i Appendix 4. Tabell 3 visar vilka plattor 
som hade tillväxt och hur många kolonier som observerades på respektive platta. På grund av 
snabb överväxt i TSA 100 % M6 #4 och TSA 100 % M6 #6 av plattorna i spädningsserien var 
det svårt att beräkna bakteriekoncentrationen exakt. Uppskattningsvis låg koncentrationen 
mellan 102 – 104 bakterier/ml (100 – 10000 bakterier/ml).  Fotografier på de olika plattorna 
visas i Appendix 4.  
 
Tabell 3. Tabellen visar de plattor med spädningstekniken där det observerades tillväxt (M6 #1 högsta 
koncentrationen, M6 #7 lägsta koncentrationen). De fetstilta kryssen (TSA 100 % M6 #4 och TSA 100 % M6 #6) 
är plattorna som hade snabb överväxt efter bara några dagar. Resterande prover hade 1-3 kolonier på respektive 
platta. Siffran inom parentes anger antal kolonier observerade på respektive platta. Färg, form och resultat från 
mikroskopering respektive FISH finns att observera i Appendix 2.  

 M6 #1 M6 #2 M6 #3 M6 #4 M6 #5 M6 #6 M6 #7 

TSA 10 % X (3)   X (2)    

TSA 100 % X (2)   X X (1) X X (2) 

PDA X (1)       
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Figur 6. Tillväxt av mikroorganismer som har plockats från de ursprungliga anrikningsplattorna. PDA till vänster, 
TSA 100 % i mitten och TSA 10 % till höger. 
 
Figur 6 visar hur tillväxten av mikroorganismer såg ut efter att de valda kolonierna 
separerats från de ursprungliga agarplattorna och växt enskilt i en vecka, detta för att kunna 
använda dem i FISH senare. Några av sektionerna i TSA 100 % visar lite tillväxt av mögel 
medan andra har fin tillväxt av respektive art. Från TSA 100 % valdes 8 prover, TSA 10 % 12 
prover och PDA 1 prov för identifiering i FISH. Detta resulterade i 21 prover som 
undersöktes, med avseende på deras gramegenskaper, i FISH. I Appendix 3 finns resultaten 
från mikroskoperingen och FISH sammanställt.  
 
3.4.2 FISH 
Från dessa 21 bakterieisolat visade KOH-testet att endast en av bakterierna hade egenskaper 
liknande gramnegativa bakterier (Jiddat al Harasis 091), resten tillhör förmodligen de 
grampositiva bakterierna (Appendix 2). Med hjälp av FISH identifierades den gramnegativa 
bakterien till Betaproteobacteria.  
Tabell 4 visar att de allra flesta av de grampositiva bakterierna tillhör Actinobacteria. Två av 
proverna gav inget svar på gensonden HGC69A och anses då förmodligen tillhöra Firmicutes. 
Sammanlagt 62 % av bakterierna tillhör Actinobacteria, 9 % tillhör troligtvis Firmicutes och 5 
% tillhör Betaproteobacteria. 24 % tillhör multikulturella kolonier med både Actinobacteria 
och Firmicutes. Flera av de grampositiva proverna verkade innehålla multikulturella 
bakteriekolonier med olika morfologi och olika fyla. Figur 7 visar några av resultaten från 
FISH där olika morfologier samt olika fyla förekommer. Labprotokollet för detta finns att 
observera i Appendix 5.  
 
Tabell 4. Resultatet från FISH. Multikulturella prover innehåller både Firmicutes, Actinobacteria. Tabellen är en 
förenklad sammanställning från protokollen i Appendix 2.  

 Blandkulturer Huvudsakligen monokulturer 
 Actinobacteria och 

Firmicutes  
Actinobacteria Firmicutes Betaproteobacteria 

JaH 091 4  
(PDA nr. 1, TSA 10 % nr. 1, nr. 2 
och nr. 14) 

3  
(TSA 100 % nr. 11, 
nr. 14 och nr. 16) 

- 1  
(TSA 100 % nr. 15) 

JaH 102 - 1  
(TSA 10 % nr. 5) 

- - 

AH 065 - 5  
(TSA 10 % nr. 6, nr. 
7, och nr. 8 samt 
TSA 100 % nr. 7 
och nr. 9) 

- - 

AH 070 1 (TSA 10 % nr. 10) 4  
(TSA 10 % nr. 9 och 
nr. 11 samt TSA 100 
% nr. 1 och nr. 5) 

2  
(TSA 10 % nr. 
12 och nr. 13) 

- 
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Figur 7: Bilder från FISH. A) Bacteria (gensond grön): tetrader från TSA 10 % nr. 1, prov M6 #4. B) Actinobacteria 
(gensond röd): ogrenade filament från TSA 10 % nr. 9, prov 4. C) Betaproteobacteria (gensond röd): coccus från 
TSA 100 % nr. 15, prov M6 #7. D) Actinobacteria (gensond röd): bacillus från PDA nr. 1, prov M6 #1 och E) 
Bacteria (gensond grön): olika morfologi från PDA nr. 1, prov M6 #1 (Appendix 2).  
 
 

4 Diskussion 
Flera av organismarterna i tabellen (Appendix 1) har hittats av samma författare fast vid flera 
olika tillfällen och på olika meteoriter (Mautner m.fl. 1997 och Mautner 2002a, 2002b). 
Eftersom varje studie haft ett eget syfte har olika metoder applicerats. En av studierna 
inriktar sig på bentisk tillväxt och resultatet blev således att många av arterna tillhör fylum 
Chlorophyta eller Cyanobacteria (Mautner 2002b). I tabellen förekommer exempelvis 
Navicula sp. två gånger hos meteoriten Allende. Detta beror mest troligen på att författaren 
hittat två olika arter av Navicula men endast lyckats identifiera dem till släkte. 
 
De som studerat lavar i association till meteoriter har mest identifierat dessa med ytlig 
inspektion och makroskopiska kännetecken (Pillinger m.fl. 2011 och Hansen och Graff-
Petersen 1986). En del av arterna är med säkerhet rätt identifierade med tanke på att några 
lavarter har tydligt synliga kännetecken. De som identifierats av Pillinger m.fl. (2011) finns 
det dock oklarheter kring enligt författarna själva då metoden är bristande vid arter och 
släkten med svårare karakteristiska kännetecken. Lee m.fl. (2012) använde sig även av 
molekylärbiologisk identifiering baserad på ITS (internal transcribed spacer) regionen, vilket 
innebär identifiering med hjälp av ribosomalt DNA då ITS regionen varierar mellan arter 
(Edger m.fl. 2014). Detta medför att de säkrare kunde identifiera lavarten samt att deras 
metod verkar mer tillförlitlig. Sammanlagt identifierades 16 olika släkten av lavar på tre olika 
meteoriter. Flera arter av Lecanora observerades vilket inte är förvånande då Lecanora är 
spridd över hela världen (Botanische Straatssammlung München 2017). Även Diploicia 
canescens, som är den enda lavarten som observerats på två olika meteoriter är vanligt 
förekommande över hela världen samt på stenar av olika slag (Botanische Straatssammlung 
München 2017). Endast tre arter av växter (Arabidopsis thaliana, Asparagus officinalis och 
Solanum tuberosum) presenteras i Appendix 1 och alla är angiospermer. Med de resultaten 
går det inte att säga att alla frön från växter kan gro med material från meteoriter som enda 
substrat. Det går inte heller att säga att alla angiospermer eller att alla arter under dessa 
släkten klarar detta. Intressant vore om det gjordes fler studier på växtarter från olika fyla för 
att kunna se om meteoriter kan ge tillräckligt med näringsämnen för att se om växter kan gro 
alternativt växa. 
 
Många av mikroorganismerna är endast identifierade ner till släkte då författarna främst 
använt sig av mikroskopering och gramfärgning utan vidare identifiering med hjälp av 
molekylärbiologiska metoder. Detta kan bero på att identifiering med molekylärbiologiska 
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tekniker inte var tillräckligt utvecklat vid den tiden undersökningen gjordes. De författare 
som lyckats identifiera organismer ner till art har använt sig av flera olika tekniker samtidigt, 
exempelvis morfologi, gramfärgning, fermenteringsreaktioner samt molekylära metoder. 
Tillämpning av ett flertal metoder ger en högre chans till att kunna identifiera organismen 
korrekt. De meteoriter som studerats vid upprepade tillfällen har flest antal observerade 
organismer vilket är fullt förståeligt då främst Murchison, men även Allende, har varit 
intressant när det kommer till biologisk aktivitet i samband med meteoriter.  
 
Denna studie har endast undersökt studier som observerat och/eller undersökt 17 olika 
meteoriter samt en artificiell meteorit. Fler om man räknar med de olika meteoriterna från 
Oman inom ramen för pågående studie som Lee m.fl. (2012) presenterade i deras abstract 
från EANAs workshop. Analyseringen av Appendix 1 avser en liten del av de meteoriter som 
studerats men innehåller trots det många olika organismer.  
 
Alla utom en gensekvens inom Bacteria kunde identifieras till fylum och vissa även till släkte. 
Majoriteten av alla gensekvenser tillhör Proteobacteria där Alphaproteobacteria verkar vara 
den största klassen. Proteobacteria är ett stort fylum med över 1000 arter där många kända 
bakteriearter finns, ex. Escherichia coli, Legionella pneumophlia och Pseudomonas 
aeruginosa (Woese 1987). När det kommer till arkéerna är det lite svårare att se någon 
indelning. Många gensekvenser är närmast släkt med varandra och kallas även för 
okultiverade arkéer. Detta kan därmed antyda att dessa gensekvenser utgör en ny, okänd 
grupp. Alla gensekvenser i det redan etablerade trädet från Silva version 111 kallas även de för 
okultiverade arkéer. Förmodligen beror detta på att mer forskning skett angående bakterier 
än arkéer och det faktum att arkéer inte varit en egen domän speciellt länge (Woese, Magrum 
och Fox 1978).  
 
Endast en representant från Eukarya fanns med i gensekvenserna från Silva version 128 och 
är artbestämd som Chlorella sorokiniana. Det man ser från det fylogenetiska trädet i figur 3 
är att sekvensen från Silva version 128 (KT779289) hamnat som en egen indelning under 
Chlorella. Sammanlagt tre gensekvenser av C. sorokiniana fanns i hela databasen. En av 
dessa visar endast 47 % respektive 53 % likhet med de andra två och beror troligtvis på att 
författaren namngivit gensekvensen felaktigt då den hamnar i Bacteria enligt egna analyser 
med ARB. De andra två är endast 97 % lika trots att de fått samma namn, men utifrån trädet 
kan man se att de inte blivit indelade som samma art. Sannolikheten att alla beräknade 
fylogenetiska träd är 100 % korrekt är relativt liten. Innan ett träd skapas måste inpassning 
av gensekvenserna (”linjering”) justeras mera detaljerat så att de överensstämmer 
någorlunda och fler rekonstruktioner av fylogenetiska träd måste göras baserat på olika 
evolutionsmodeller. I denna studie användes endast neighbor-joining modellen och på grund 
av begränsad tidsram kunde inga ingående förbättringar av inpassningen göras. Detta 
förklarar förmodligen varför en stor del av alla arkéer samt EU558153 från Bacteria inte ännu 
kunde bli indelad i något fylum och att vissa gensekvenser inte fick någon mer indelning efter 
fylum.  
 
Att försöka se något samband mellan platserna där meteoriterna samlats in och deras 
organismer är problematisk på grund av att författarna ibland inriktat sina studier på vissa 
domäner eller fyla alternativt valt meteoriten i ett experimentellt syfte. För att kunna föra en 
relevant diskussion över meteoriternas organismer i relation till deras platser bör jämförande 
studier genomföras på meteoriterna och deras omgivningar för att lättare kunna se om det 
finns något samband eller inte. Analysen av antal olika arter av organismer på meteoriter 
mellan södra och norra halvklotet gav tydliga resultat av att det inte finns någon skillnad på 
de data som samlats in i denna studie. Detta kan bero på den stora skillnaden i antal replikat 
från provytorna. Det är förståeligt att södra halvklotet får ett lika högt värde som norra trots 
att norra har betydligt fler antal olika arter med tanke på att analysen tar varje provyta för sig 
och sedan jämför med det kritiska värdet. Det hade kanske varit mer intressant att undersöka 
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hur det skiljer sig mellan prover från öken och Antarktis alternativt skillnaden mellan 
tropikerna och polerna.  
 
Eftersom snabb överväxt skedde i några av plattorna från spädningsserien var det svårt att 
beräkna koncentrationen av bakterier i provet exakt. TSA 100 % M6 #4 och TSA 100 % M6 
#6 hade inom loppet av några dagar översvämmats av bakterier där inga direkta kolonier 
gick att urskilja (Appendix 4). Tyvärr fanns det inget logiskt mönster i koloniantal per platta 
då några hade överväxt medan andra hade 1 – 3 kolonier eller inga kolonier alls, vilket 
komplicerade koncentrationsberäkningen. En förklaring till detta kan vara att provet 
innehöll aggregerade bakterieformer då man får mycket tillväxt i några plattor och knappt 
någon tillväxt alls i de andra. På grund av bristande metodik fanns inte tillräcklig grund att 
göra avancerade statistiska test på detta och därför uppskattades bakteriekoncentrationen till 
att vara mellan 100 – 10000 bakterier/ml genom observationer.  
 
Resultatet från FISH visar att största delen av isolaten på meteoriterna i denna studie tillhör 
grampositiva bakterier. Med tanke på att Actinobacteria är en av de största taxonomiska 
sektionerna inom bakterier är det inte oväntat att större delen av proverna var 
actinobakterier (Ludwig m.fl. 2012). I jämförelse med organismtabellen skiljer sig resultaten 
åt då Actinobacteria inte är den mest förkommande där. Detta kan bero på att 
organismtabellen är uppbyggd efter ett fåtal meteoriter där författarna identifierat samma 
organismer vid upprepade studier och dessutom använt sig av begränsad metodik. På grund 
av begränsad tid, användes vid FISH endast två gensonder för gramnegativa respektive 
grampositiva bakterier vilket gav ett begränsat resultat. Dessa gensonder kunde bara 
identifiera fylum och/eller klass och inte längre än så. Eftersom EUB338 är en allmän 
gensond som används för att identifiera bakterier gick det att utesluta domänen Fungi direkt 
från isolaten och se att allt rörde sig om bakterier eftersom vissa oklarheter uppstod under 
mikroskoperingen. Innan analysen verkade vissa isolat innehålla svamp istället för bakterier 
på grund av deras mycelliknande struktur vid mikroskoperingen. De visade sig vid FISH vara 
filamentösa bakterier, exempelvis provet från PDA, istället. I kombination med HGC69A kan 
man då gissa sig till att de bakterier som ger respons på EUB338 förmodligen tillhör 
Firmicutes. Anledningen till att det växte bakterier istället för svamp i provet från PDA kan 
förmodligen förklaras med att inget bakteriehämmande medel tillfördes i mediet (Hardy 
Diagnostics 2017a) samt det faktum att bakterier kan växa överallt. Resultaten stämmer 
heller inte överens med fördelningen av gensekvenserna där Proteobacteria är det största och 
går inte direkt att jämföra mellan varandra då ingen gensond för Alphaproteobacteria, som 
utgör den största klassen i det fylogenetiska trädet av Bacteria, användes. Detta beror med 
största sannolikhet på att ingen gensekvensering skett från meteoriterna i denna 
undersökning och det går då inte att jämföra ordentligt med den molekylärbiologiska 
databasen och det fylogenetiska trädet. Fortsatta studier bör genomföras med fler olika, 
alternativt mer specifika, gensonder samt genom gensekvensering för att eventuellt kunna 
identifiera familjer eller släkten. Likaså vore det bra om organismerna från de tidigare 
studierna kunde identifieras mera detaljerat. 
  
4.1 Slutsatser 
Resultaten från dessa undersökningar indikerar att många olika organismer kan leva eller 
växa både på och i närheten av meteoriter. Även fast vissa organismer inte observerats i 
direkt kontakt med meteoriter verkar det som att meteoriter bidrar med näringsämnen som 
kan vara viktiga för de organismer på jorden som lever i närheten av dem. Släktskapet mellan 
organismerna på meteoriter och dem i andra miljöer varierar mellan meteoriter och 
områden. Resultaten antyder att organismer i association med meteoriter kan representera 
nya och okända släkten såväl som välkända släkten. Dock är studierna hittills för få och 
bristande för att kunna dra några tydliga slutsatser om varifrån dessa okända släkten 
ursprungligen kommer från. Fler systematiska studier med bättre metodik behövs för att 
forska vidare på detta, så att bättre data för ordentliga statistiska studier kan erhållas, som 
därmed kan leda till mer kunskap och bättre hypoteser kring dessa frågor.   
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Appendix 1. Tabell över organismer observerade i association med meteoriter. 

 
Namn Identifieringsmetod Meteorittyp Meteorit Lokal Referens 

Acidithiobacillus 
ferroxidans 

Bakterier isolerade från 
Río Tinto, Spanien. 
Meteoriten 
steriliserades och 
inkuberades sen 
tillsammans med 
bakterierna i 
Mackintosh medium för 
att undersöka oxidering 
av järn. SEM och raman 
spektroskopi användes 
för analysering 

Järnmeteorit 
IAB-sLL 
(Octahedrit) 

Toluca Mexiko 
(19°34'N, 
99°34'W) 

Gonzáles-
Toril m.fl. 
2005 

Acidithiobacillus 
ferroxidans 

Bakteriekulturer 
inkuberades 
tillsammans med 
meteoritmaterial för att 
undersöka oxidering av 
järn från meteoriter. Det 
oxiderade materialet 
undersöktes med X-Ray 
diffraktion 

Kolhaltig 
kondrit CM2 

Murchison Victoria, 
Australien 
(36°37'S, 
145°12'E) 

Gronstal 
m.fl. 2009 

Acidithiobacillus 
ferroxidans 

Bakteriekulturer 
inkuberades 
tillsammans med 
meteoritmaterial för att 
undersöka oxidering av 
järn från meteoriter. Det 
oxiderade materialet 
undersöktes med X-Ray 
diffraktion 

Kolhaltig 
kondrit CM2 

Cold 
Bokkeveld 

Western Cape, 
Sydafrika 
(33°8'S, 19°23'E). 
Tillhandahållits av 
Natural History 
Museum, London 

Gronstal 
m.fl. 2009 

Acidithiobacillus 
ferroxidans 

Bakteriekulturer 
inkuberades 
tillsammans med 
meteoritmaterial för att 
undersöka oxidering av 
järn från meteoriter. Det 
oxiderade materialet 
undersöktes med X-Ray 
diffraktion 

Järnmeteorit 
IIIAB 

Cape York Nordgrønland, 
Grönland  
(76°8'N, 64°56'W) 

Gronstal 
m.fl. 2009 

Acidithiobacillus 
ferroxidans 

Bakteriekulturer 
inkuberades 
tillsammans med 
meteoritmaterial för att 
undersöka oxidering av 
järn från meteoriter. Det 
oxiderade materialet 
undersöktes med X-Ray 
diffraktion 

Järnmeteorit 
IIIAB 

Casas 
Grandes 

Chihuahua, 
Mexiko 
(30°24'N, 
107°48'W) 

Gronstal 
m.fl. 2009 

Actinobacteria 
(fylum) 

Metoder baserade på 
odling (utfördes på flera 
typer av media 
(näringsrik media, och 
specialdesignad media 
för 
kemoautotrofer/oligotro
fer)) och icke-odling 
(amplifikation och 
sekvensering av 16S 
rRNA samt funktionella 
gener, mikroskopering). 

- Olika 
meteoriter 
från Oman 

Oman Lee m.fl. 
2012 

Amandinea punctata Inspektion av 
meteoriten 

Vanlig kondrit Inget 
namn givet 

Exponerats 20 år i 
Wiltshire, UK, 
innan bearbetning 

Pillinger 
m.fl. 2011 

Anabaena cylindrica Bearbetning av DNA, Diogenit Tatahouine Tatawin, Tunisien Benzerara 
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fylogenetiska analyser, 
SEM observationer 

akondrit (32°57'N, 10°25'E) m.fl. 2006 

Arabidopsis thaliana 
(Landsberg erecta) 

Frötillväxt i avjonat 
vatten blandat med 
pulver från meteorit. 
Groning av fröna på 
filterpapper fuktad med 
avjonat vatten 

Marsmeteorit 
(Shergottit) 

Dar al Gani 
476 

Al Jufrah, Libyen 
(27°21'10''N, 
16°12'2''E) 

Mautner 
2002b 

Arabidopsis thaliana 
(Landsberg erecta) 

Frötillväxt i avjonat 
vatten blandat med 
pulver från meteorit. 
Groning av fröna på 
filterpapper fuktad med 
avjonat vatten 

Marsmeteorit 
(Shergottit) 

Elephant 
Moraine 
A79001 

Antarktis 
(76°17'27''S, 
157°16'0''E) 

Mautner 
2002b 

Arabidopsis thaliana 
(Landsberg erecta) 

Frötillväxt i avjonat 
vatten blandat med 
pulver från meteorit. 
Groning av fröna på 
filterpapper fuktad med 
avjonat vatten 

Marsmeteorit 
(Nakhlit) 

Nakhla Al Buhayrah, 
Egypten 
(31°19'N, 30°21'E) 

Mautner 
2002b 

Arabidopsis thaliana 
(Landsberg erecta) 

Frötillväxt i avjonat 
vatten blandat med 
pulver från meteorit. 
Groning av fröna på 
filterpapper fuktad med 
avjonat vatten 

Kolhaltig 
kondrit CV3 

Allende Chihuahua, 
Mexiko 
(26°58'N, 
105°19'W) 

Mautner 
2002b 

Arabidopsis thaliana 
(Landsberg erecta) 

Frötillväxt i avjonat 
vatten blandat med 
pulver från meteorit. 
Groning av fröna på 
filterpapper fuktad med 
avjonat vatten 

Kolhaltig 
kondrit CM2 

Murchison Victoria, 
Australien 
(36°37'S, 
145°12'E) 

Mautner 
2002b 

Arthrobacter pascens Tillväxt på näringsrik 
agarplatta och sen 
odling i ”soy broth”, 
kolonierna räknades 
manuellt 

Kolhaltig 
kondrit CM2 

Murchison Victoria, 
Australien 
(36°37'S, 
145°12'E) 

Mautner 
m.fl. 1997 

Asparagus officinalis 
(Karapiro) 

Tillväxt av växtvävnad i 
avjonat vatten blandat 
med pulver från 
meteorit 

Kolhaltig 
kondrit CM2 

Murchison Victoria, 
Australien 
(36°37'S, 
145°12'E) 

Mautner 
m.fl. 1997 

Asparagus officinalis 
(Limbras 10) 

Frötillväxt i avjonat 
vatten blandat med 
pulver från meteorit. 
Groning av fröna på 
filterpapper fuktad med 
avjonat vatten 

Marsmeteorit 
(Shergottit) 

Dar al Gani 
476 

Al Jufrah, Libyen 
(27°21'10''N, 
16°12'2''E) 

Mautner 
2002b 

Asparagus officinalis 
(Limbras 10) 

Frötillväxt i avjonat 
vatten blandat med 
pulver från meteorit. 
Groning av fröna på 
filterpapper fuktad med 
avjonat vatten 

Marsmeteorit 
(Shergottit) 

Elephant 
Moraine 
A79001 

Antarktis 
(76°17'27''S, 
157°16'0''E) 

Mautner 
2002b 

Asparagus officinalis 
(Limbras 10) 

Frötillväxt i avjonat 
vatten blandat med 
pulver från meteorit. 
Groning av fröna på 
filterpapper fuktad med 
avjonat vatten 

Marsmeteorit 
(Nakhlit) 

Nakhla Al Buhayrah, 
Egypten 
(31°19'N, 30°21'E) 

Mautner 
2002b 

Asparagus officinalis 
(Limbras 10) 

Frötillväxt i avjonat 
vatten blandat med 
pulver från meteorit. 
Groning av fröna på 
filterpapper fuktad med 
avjonat vatten 

Kolhaltig 
kondrit CV3 

Allende Chihuahua, 
Mexiko 
(26°58'N, 
105°19'W) 

Mautner 
2002b 

Asparagus officinalis 
(Limbras 10) 

Frötillväxt i avjonat 
vatten blandat med 
pulver från meteorit. 

Kolhaltig 
kondrit CM2 

Murchison Victoria, 
Australien 
(36°37'S, 

Mautner 
2002b 
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Groning av fröna på 
filterpapper fuktad med 
avjonat vatten 

145°12'E) 

Bacillus badius Gramfärgning Kolhaltig 
kondrit CM2 

Murray Kentucky, USA 
(36°36'N, 
88°6'W) 

Oró och 
Tornabene 
1965 

Bacillus cereus Gramfärgning   Kolhaltig 
kondrit CM2 

Murray Kentucky, USA 
(36°36'N, 
88°6'W) 

Oró och 
Tornabene 
1965 

Bacillus subtilis Meteoriten 
steriliserades och 
sänktes ned i superoxol. 
Doppades i 95 % -ig 
alkohol vilket sedan 
brändes bort innan 
meteoriten lades ner i 
extrakt med steril 
peptonjord. Meteoriten 
krossades och 
placerades i antingen 
extrakt med peptonjord, 
Na2S peptonjord eller 
peptonkol och 
inkuberades i 2 veckor. 
Tillväxt skedde i Na2S 
peptonjordsextraktet. 
Organismen 
identifierades med 
morfologi samt kultur-, 
infärgnings- och 
fermenteringsreaktioner
.  

Vanlig kondrit 
L/LL6 

Holbrook Arizona, USA 
(34°54'N, 
110°11'W) 

Roy 1935 

Bacillus subtilis Meteoriten 
steriliserades och 
sänktes ned i superoxol. 
Doppades i 95 % -ig 
alkohol vilket sedan 
brändes bort innan 
meteoriten lades ner i 
extrakt med steril 
peptonjord. Meteoriten 
krossades och 
placerades i antingen 
extrakt med peptonjord, 
Na2S peptonjord eller 
peptonkol och 
inkuberades i 2 veckor. 
Tillväxt skedde i 
peptonjordsextraktet. 
Organismen 
identifierades med 
morfologi samt kultur-, 
infärgnings- och 
fermenteringsreaktioner
. 

Vanlig kondrit 
H5 

Pultusk Ostroleka, Polen 
(52°46'N, 21°16'E) 

Roy 1935 

Bacillus subtilis Meteoriten 
steriliserades och 
sänktes ned i superoxol. 
Doppades i 95 % -ig 
alkohol vilket sedan 
brändes bort innan 
meteoriten lades ner i 
extrakt med steril 
peptonjord. Meteoriten 
krossades och 
placerades i antingen 
extrakt med peptonjord, 
Na2S peptonjord eller 

Vanlig kondrit 
H5 

Forest City Iowa, USA  
(43°15'N, 
93°40'W) 

Roy 1935 
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peptonkol och 
inkuberades i 2 veckor. 
Tillväxt skedde i 
peptonjordsextraktet. 
Organismen 
identifierades med 
morfologi samt kultur-, 
infärgnings- och 
fermenteringsreaktioner
. 

Caloplaca arcis Inspektion av 
meteoriten 

Vanlig kondrit Inget 
namn givet 

Exponerats 20 år i 
Wiltshire, UK, 
innan bearbetning 

Pillinger 
m.fl. 2011 

Caloplaca chlorina Inspektion av 
meteoriten 

Vanlig kondrit Inget 
namn givet 

Exponerats 20 år i 
Wiltshire, UK, 
innan bearbetning 

Pillinger 
m.fl. 2011 

Caloplaca holocarpa Inspektion av 
meteoriten 

Vanlig kondrit Inget 
namn givet 

Exponerats 20 år i 
Wiltshire, UK, 
innan bearbetning 

Pillinger 
m.fl. 2011 

Candelariella sp. Inspektion av 
meteoriten 

L6 kondrit Ella Island Østgrønland, 
Grönland 
(72°53'N, 25°7' W) 

Hansen 
och Graff-
Petersen 
1986 

Chlorella sp. Winogradsky kolumn, 
mikroskopering, 
analysering med 
gramfärgning 

Kolhaltig 
kondrit Cv3 

Allende Chihuahua, 
Mexiko 
(26°58'N, 
105°19'W) 

Mautner 
2002a 

Chlorella sp. Winogradsky kolumn, 
mikroskopering, 
analysering med 
gramfärgning 

Kolhaltig 
kondrit CM2 

Murchison Victoria, 
Australien 
(36°37'S, 
145°12'E) 

Mautner 
2002a 

Chlorella sp. Bentisk tillväxt, 
Populationsräkning 
med hjälp av en 
hemocytometerkammar
e  

Marsmeteorit 
(Shergottit) 

Dar al Gani 
476 

Al Jufrah, Libyen 
(27°21'10''N, 
16°12'2''E) 

Mautner 
2002b 

Chlorella sp. Bentisk tillväxt, 
Populationsräkning 
med hjälp av en 
hemocytometerkammar
e  

Marsmeteorit 
(Shergottit) 

Elephant 
Moraine 
A79001 

Antarktis 
(76°17'27''S, 
157°16'0''E) 

Mautner 
2002b 

Chlorella sp. Bentisk tillväxt, 
Populationsräkning 
med hjälp av en 
hemocytometerkammar
e  

Marsmeteorit 
(Nakhlit) 

Nakhla Al Buhayrah, 
Egypten 
(31°19'N, 30°21'E) 

Mautner 
2002b 

Chlorella sp. Bentisk tillväxt, 
Populationsräkning 
med hjälp av en 
hemocytometerkammar
e  

Kolhaltig 
kondrit CV3 

Allende Chihuahua, 
Mexiko 
(26°58'N, 
105°19'W) 

Mautner 
2002b 

Chlorella sp. Bentisk tillväxt, 
Populationsräkning 
med hjälp av en 
hemocytometerkammar
e  

Kolhaltig 
kondrit CM2 

Murchison Victoria, 
Australien 
(36°37'S, 
145°12'E) 

Mautner 
2002b 

Chlorosarcinopsis sp. Winogradsky kolumn, 
mikroskopering, 
analysering med 
gramfärgning 

Kolhaltig 
kondrit Cv3 

Allende Chihuahua, 
Mexiko 
(26°58'N, 
105°19'W) 

Mautner 
2002a 

Chlorosarcinopsis sp.  Winogradsky kolumn, 
mikroskopering, 
analysering med 
gramfärgning 

Kolhaltig 
kondrit CM2 

Murchison Victoria, 
Australien 
(36°37'S, 
145°12'E) 

Mautner 
2002a 

Chlorosarcinopsis sp. Bentisk tillväxt, 
Populationsräkning 
med hjälp av en 
hemocytometerkammar

Marsmeteorit 
(Shergottit) 

Dar al Gani 
476 

Al Jufrah, Libyen 
(27°21'10''N, 
16°12'2''E) 

Mautner 
2002b 
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e  
Chlorosarcinopsis sp. Bentisk tillväxt, 

Populationsräkning 
med hjälp av en 
hemocytometerkammar
e  

Marsmeteorit 
(Shergottit) 

Elephant 
Moraine 
A79001 

Antarktis 
(76°17'27''S, 
157°16'0''E) 

Mautner 
2002b 

Chlorosarcinopsis sp. Bentisk tillväxt, 
Populationsräkning 
med hjälp av en 
hemocytometerkammar
e  

Marsmeteorit 
(Nakhlit) 

Nakhla Al Buhayrah, 
Egypten 
(31°19'N, 30°21'E) 

Mautner 
2002b 

Chlorosarcinopsis sp. Bentisk tillväxt, 
Populationsräkning 
med hjälp av en 
hemocytometerkammar
e  

Kolhaltig 
kondrit CV3 

Allende Chihuahua, 
Mexiko 
(26°58'N, 
105°19'W) 

Mautner 
2002b 

Chlorosarcinopsis sp. Bentisk tillväxt, 
Populationsräkning 
med hjälp av en 
hemocytometerkammar
e  

Kolhaltig 
kondrit CM2 

Murchison Victoria, 
Australien 
(36°37'S, 
145°12'E) 

Mautner 
2002b 

Clavibacter 
michiganensis 

Winogradsky kolumn, 
mikroskopering, 
analysering med 
gramfärgning 

Kolhaltig 
kondrit Cv3 

Allende Chihuahua, 
Mexiko 
(26°58'N, 
105°19'W) 

Mautner 
2002a 

Clavibacter 
michiganensis 

Winogradsky kolumn, 
mikroskopering, 
analysering med 
gramfärgning 

Kolhaltig 
kondrit CM2 

Murchison Victoria, 
Australien 
(36°37'S, 
145°12'E) 

Mautner 
2002a 

Corynebacterium sp. Winogradsky kolumn, 
mikroskopering, 
analysering med 
gramfärgning 

Kolhaltig 
kondrit Cv3 

Allende Chihuahua, 
Mexiko 
(26°58'N, 
105°19'W) 

Mautner 
2002a 

Corynebacterium sp. Winogradsky kolumn, 
mikroskopering, 
analysering med 
gramfärgning 

Kolhaltig 
kondrit CM2 

Murchison Victoria, 
Australien 
(36°37'S, 
145°12'E) 

Mautner 
2002a 

Cyanobacteria 
(fylum) 

Metoder baserade på 
odling (utfördes på flera 
typer av media 
(näringsrik media, och 
specialdesignad media 
för 
kemoautotrofer/oligotro
fer)) och icke-odling 
(amplifikation och 
sekvensering av 16S 
rRNA samt funktionella 
gener, mikroskopering). 

- Olika 
meteoriter 
från Oman 

Oman Lee m.fl. 
2012 

Diploica canescens Inspektion av 
meteoriten 

Vanlig kondrit Inget 
namn givet 

Exponerats 20 år i 
Wiltshire, UK, 
innan bearbetning 

Pillinger 
m.fl. 2011 

Diploicia canescens Klassiska och 
molekylära metoder 
som inriktar sig på ISR 
genen. Identifiering 
baserad på ITS regionen 
och makroskopiska 
kännetecken. 

- Olika 
meteoriter 
från Oman 

Oman Lee m.fl. 
2012 

Eureobacterium 
saperdae 

Winogradsky kolumn, 
mikroskopering, 
analysering med 
gramfärgning 

Kolhaltig 
kondrit Cv3 

Allende Chihuahua, 
Mexiko 
(26°58'N, 
105°19'W) 

Mautner 
2002a 

Firmicutes (fylum) Metoder baserade på 
odling (utfördes på flera 
typer av media 
(näringsrik media, och 
specialdesignad media 

- Olika 
meteoriter 
från Oman 

Oman Lee m.fl. 
2012 
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för 
kemoautotrofer/oligotro
fer)) och icke-odling 
(amplifikation och 
sekvensering av 16S 
rRNA samt funktionella 
gener, mikroskopering). 

Flavobacterium 
oryzihabitans 

Hydrotermal 
extrahering, 
inokulation, tillväxt på 
näringsrik agarplatta 

Kolhaltig 
kondrit CM2 

Murchison Victoria, 
Australien 
(36°37'S, 
145°12'E) 

Mautner 
m.fl. 1995 

Gemmatimonadetes 
(fylum) 

Metoder baserade på 
odling (utfördes på flera 
typer av media 
(näringsrik media, och 
specialdesignad media 
för 
kemoautotrofer/oligotro
fer)) och icke-odling 
(amplifikation och 
sekvensering av 16S 
rRNA samt funktionella 
gener, mikroskopering). 

- Olika 
meteoriter 
från Oman 

Oman Lee m.fl. 
2012 

Gyalidea lecideopsis Inspektion av 
meteoriten 

L6 kondrit Ella Island Østgrønland, 
Grönland 
(72°53'N, 25°7' W) 

Hansen 
och Graff-
Petersen 
1986 

Klebsormidium sp. Bentisk tillväxt, 
Populationsräkning 
med hjälp av en 
hemocytometerkammar
e  

Marsmeteorit 
(Shergottit) 

Dar al Gani 
476 

Al Jufrah, Libyen 
(27°21'10''N, 
16°12'2''E) 

Mautner 
2002b 

Klebsormidium sp. Bentisk tillväxt, 
Populationsräkning 
med hjälp av en 
hemocytometerkammar
e  

Marsmeteorit 
(Shergottit) 

Elephant 
Moraine 
A79001 

Antarktis 
(76°17'27''S, 
157°16'0''E) 

Mautner 
2002b 

Klebsormidium sp. Bentisk tillväxt, 
Populationsräkning 
med hjälp av en 
hemocytometerkammar
e  

Marsmeteorit 
(Nakhlit) 

Nakhla Al Buhayrah, 
Egypten 
(31°19'N, 30°21'E) 

Mautner 
2002b 

Klebsormidium sp. Bentisk tillväxt, 
Populationsräkning 
med hjälp av en 
hemocytometerkammar
e  

Kolhaltig 
kondrit CV3 

Allende Chihuahua, 
Mexiko 
(26°58'N, 
105°19'W) 

Mautner 
2002b 

Klebsormidium sp. Bentisk tillväxt, 
Populationsräkning 
med hjälp av en 
hemocytometerkammar
e  

Kolhaltig 
kondrit CM2 

Murchison Victoria, 
Australien 
(36°37'S, 
145°12'E) 

Mautner 
2002b 

Lecania erysibe Inspektion av 
meteoriten 

Vanlig kondrit Inget 
namn givet 

Exponerats 20 år i 
Wiltshire, UK, 
innan bearbetning 

Pillinger 
m.fl. 2011 

Lecanora albescens Inspektion av 
meteoriten 

Vanlig kondrit Inget 
namn givet 

Exponerats 20 år i 
Wiltshire, UK, 
innan bearbetning 

Pillinger 
m.fl. 2011 

Lecanora campestris Inspektion av 
meteoriten 

Vanlig kondrit Inget 
namn givet 

Exponerats 20 år i 
Wiltshire, UK, 
innan bearbetning 

Pillinger 
m.fl. 2011 

Lecanora dispersa Inspektion av 
meteoriten 

Vanlig kondrit Inget 
namn givet 

Exponerats 20 år i 
Wiltshire, UK, 
innan bearbetning 

Pillinger 
m.fl. 2011 

Lecanora muralis Inspektion av 
meteoriten 

Vanlig kondrit Inget 
namn givet 

Exponerats 20 år i 
Wiltshire, UK, 
innan bearbetning 

Pillinger 
m.fl. 2011 

Lecanora polytropa Inspektion av L6 kondrit Ella Island Østgrønland, Hansen 
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meteoriten Grönland 
(72°53'N, 25°7' W) 

och Graff-
Petersen 
1986 

Leptolyngbya sp. Winogradsky kolumn, 
mikroskopering, 
analysering med 
gramfärgning 

Kolhaltig 
kondrit Cv3 

Allende Chihuahua, 
Mexiko 
(26°58'N, 
105°19'W) 

Mautner 
2002a 

Leptolyngbya sp. Winogradsky kolumn, 
mikroskopering, 
analysering med 
gramfärgning 

Kolhaltig 
kondrit CM2 

Murchison Victoria, 
Australien 
(36°37'S, 
145°12'E) 

Mautner 
2002a 

Leptolyngbya sp. Bentisk tillväxt, 
Populationsräkning 
med hjälp av en 
hemocytometerkammar
e 

Marsmeteorit 
(Shergottit) 

Dar al Gani 
476 

Al Jufrah, Libyen 
(27°21'10''N, 
16°12'2''E) 

Mautner 
2002b 

Leptolyngbya sp. Bentisk tillväxt, 
Populationsräkning 
med hjälp av en 
hemocytometerkammar
e  

Marsmeteorit 
(Shergottit) 

Elephant 
Moraine 
A79001 

Antarktis 
(76°17'27''S, 
157°16'0''E) 

Mautner 
2002b 

Leptolyngbya sp. Bentisk tillväxt, 
Populationsräkning 
med hjälp av en 
hemocytometerkammar
e  

Marsmeteorit 
(Nakhlit) 

Nakhla Al Buhayrah, 
Egypten 
(31°19'N, 30°21'E) 

Mautner 
2002b 

Leptolyngbya sp. Bentisk tillväxt, 
Populationsräkning 
med hjälp av en 
hemocytometerkammar
e  

Kolhaltig 
kondrit CV3 

Allende Chihuahua, 
Mexiko 
(26°58'N, 
105°19'W) 

Mautner 
2002b 

Leptolyngbya sp. Bentisk tillväxt, 
Populationsräkning 
med hjälp av en 
hemocytometerkammar
e  

Kolhaltig 
kondrit CM2 

Murchison Victoria, 
Australien 
(36°37'S, 
145°12'E) 

Mautner 
2002b 

Leptospirillum 
ferroxidans 

Bakterier isolerade från 
Río Tinto, Spanien. 
Meteoriten 
steriliserades och 
inkuberades sen 
tillsammans med 
bakterierna i 
Mackintosh medium för 
att undersöka oxidering 
av järn. SEM och raman 
spektroskopi användes 
för analysering 

Järnmeteorit 
IAB-sLL 
(Octahedrit) 

Toluca Mexiko 
(19°34'N, 
99°34'W) 

Gonzáles-
Toril m.fl. 
2005 

Metallosphaera 
sedula 

Experiment: arkéen fick 
tillgång till material från 
meteoriten. SEM visade 
ett flertal cellulära 
bihang på ytan av 
meteoriten där denna 
arkée har växt.  

Vanlig kondrit 
H5 

Northwest 
Africa 1172 

Nordvästra Afrika 
(koordinater 
okänt) 

Kutlucinar 
m.fl. 2015 

Methylobacterium 
exotorquens 

Bearbetning av DNA, 
fylogenetiska analyser, 
SEM observationer 

Diogenit 
akondrit 

Tatahouine Tatawin, Tunisien 
(32°57'N, 10°25'E) 

Benzerara 
m.fl. 2006 

Microbacterium 
imperiale 

Winogradsky kolumn, 
mikroskopering, 
analysering med 
gramfärgning 

Kolhaltig 
kondrit Cv3 

Allende Chihuahua, 
Mexiko 
(26°58'N, 
105°19'W) 

Mautner 
2002a 

Microbacterium 
imperiale 

Winogradsky kolumn, 
mikroskopering, 
analysering med 
gramfärgning 

Kolhaltig 
kondrit CM2 

Murchison Victoria, 
Australien 
(36°37'S, 
145°12'E) 

Mautner 
2002a 

Navicula sp. Winogradsky kolumn, 
mikroskopering, 

Kolhaltig 
kondrit Cv3 

Allende Chihuahua, 
Mexiko 

Mautner 
2002a 
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analysering med 
gramfärgning 

(26°58'N, 
105°19'W) 

Navicula sp. Winogradsky kolumn, 
mikroskopering, 
analysering med 
gramfärgning 

Kolhaltig 
kondrit CM2 

Murchison Victoria, 
Australien 
(36°37'S, 
145°12'E) 

Mautner 
2002a 

Navicula sp. Bentisk tillväxt, 
Populationsräkning 
med hjälp av en 
hemocytometerkammar
e  

Marsmeteorit 
(Shergottit) 

Dar al Gani 
476 

Al Jufrah, Libyen 
(27°21'10''N, 
16°12'2''E) 

Mautner 
2002b 

Navicula sp. Bentisk tillväxt, 
Populationsräkning 
med hjälp av en 
hemocytometerkammar
e  

Marsmeteorit 
(Shergottit) 

Elephant 
Moraine 
A79001 

Antarktis 
(76°17'27''S, 
157°16'0''E) 

Mautner 
2002b 

Navicula sp. Bentisk tillväxt, 
Populationsräkning 
med hjälp av en 
hemocytometerkammar
e  

Marsmeteorit 
(Nakhlit) 

Nakhla Al Buhayrah, 
Egypten 
(31°19'N, 30°21'E) 

Mautner 
2002b 

Navicula sp. Bentisk tillväxt, 
Populationsräkning 
med hjälp av en 
hemocytometerkammar
e  

Kolhaltig 
kondrit CV3 

Allende Chihuahua, 
Mexiko 
(26°58'N, 
105°19'W) 

Mautner 
2002b 

Navicula sp. Bentisk tillväxt, 
Populationsräkning 
med hjälp av en 
hemocytometerkammar
e  

Kolhaltig 
kondrit CM2 

Murchison Victoria, 
Australien 
(36°37'S, 
145°12'E) 

Mautner 
2002b 

Nocardia asteroides Tillväxt på näringsrik 
agarplatta och sen 
odling i ”soy broth”, 
kolonierna räknades 
manuellt 

Kolhaltig 
kondrit CM2 

Murchison Victoria, 
Australien 
(36°37'S, 
145°12'E) 

Mautner 
m.fl. 1997 

Nostoc sp. Bearbetning av DNA, 
fylogenetiska analyser, 
SEM observationer 

Diogenit 
akondrit 

Tatahouine Tatawin, Tunisien 
(32°57'N, 10°25'E) 

Benzerara 
m.fl. 2006 

Nostoc sp. Bearbetning av DNA, 
fylogenetiska analyser, 
SEM observationer 

Diogenit 
akondrit 

Tatahouine Tatawin, Tunisien 
(32°57'N, 10°25'E) 

Benzerara 
m.fl. 2006 

Oscillatoria sp. Bearbetning av DNA, 
fylogenetiska analyser, 
SEM observationer 

Diogenit 
akondrit 

Tatahouine Tatawin, Tunisien 
(32°57'N, 10°25'E) 

Benzerara 
m.fl. 2006 

Phaeophyscia 
orbicularis 

Inspektion av 
meteoriten 

Vanlig kondrit Inget 
namn givet 

Exponerats 20 år i 
Wiltshire, UK, 
innan bearbetning 

Pillinger 
m.fl. 2011 

Phormidium sp. Winogradsky kolumn, 
mikroskopering, 
analysering med 
gramfärgning 

Kolhaltig 
kondrit Cv3 

Allende Chihuahua, 
Mexiko 
(26°58'N, 
105°19'W) 

Mautner 
2002a 

Phormidium sp. Winogradsky kolumn, 
mikroskopering, 
analysering med 
gramfärgning 

Kolhaltig 
kondrit CM2 

Murchison Victoria, 
Australien 
(36°37'S, 
145°12'E) 

Mautner 
2002a 

Physcia adscendens Inspektion av 
meteoriten 

Vanlig kondrit Inget 
namn givet 

Exponerats 20 år i 
Wiltshire, UK, 
innan bearbetning 

Pillinger 
m.fl. 2011 

Physcia sp. Inspektion av 
meteoriten 

L6 kondrit Ella Island Østgrønland, 
Grönland 
(72°53'N, 25°7' W) 

Hansen 
och Graff-
Petersen 
1986 

Polysporina simplex Inspektion av 
meteoriten 

L6 kondrit Ella Island Østgrønland, 
Grönland 
(72°53'N, 25°7' W) 

Hansen 
och Graff-
Petersen 
1986 

Proteobacteria Metoder baserade på - Olika Oman Lee m.fl. 
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(fylum) odling (utfördes på flera 
typer av media 
(näringsrik media, och 
specialdesignad media 
för 
kemoautotrofer/oligotro
fer)) och icke-odling 
(amplifikation och 
sekvensering av 16S 
rRNA samt funktionella 
gener, mikroskopering). 

meteoriter 
från Oman 

2012 

Pseudephebe 
minuscula 

Inspektion av 
meteoriten 

L6 kondrit Ella Island Østgrønland, 
Grönland 
(72°53'N, 25°7' W) 

Hansen 
och Graff-
Petersen 
1986 

Pseudomonas 
fluorescens 

Hydrotermal 
extrahering, 
inokulation, tillväxt och 
räkning av kolonierna 
på näringsrik agarplatta 

Kolhaltig 
kondrit CM2 

Murchison Victoria, 
Australien 
(36°37'S, 
145°12'E) 

Mautner 
m.fl. 1995 

Pseudomonas 
maltophilia 

Hydrotermal 
extrahering, 
inokulation, tillväxt och 
räkning av kolonierna 
på näringsrik agarplatta 

Kolhaltig 
kondrit CM2 

Murchison Victoria, 
Australien 
(36°37'S, 
145°12'E) 

Mautner 
m.fl. 1995 

Pseudomonas putida Winogradsky kolumn, 
mikroskopering, 
analysering med 
gramfärgning 

Kolhaltig 
kondrit Cv3 

Allende Chihuahua, 
Mexiko 
(26°58'N, 
105°19'W) 

Mautner 
2002a 

Pseudomonas putida Winogradsky kolumn, 
mikroskopering, 
analysering med 
gramfärgning 

Kolhaltig 
kondrit CM2 

Murchison Victoria, 
Australien 
(36°37'S, 
145°12'E) 

Mautner 
2002a 

Ramalina maciformis Klassiska och 
molekylära metoder 
som inriktar sig på ISR 
genen. Identifiering 
baserad på ITS regionen 
och makroskopiska 
kännetecken.  

- Olika 
meteoriter 
från Oman 

Oman Lee m.fl. 
2012 

Rhizobium sp. Bearbetning av DNA, 
fylogenetiska analyser, 
SEM observationer 

Diogenit 
akondrit 

Tatahouine Tatawin, Tunisien 
(32°57'N, 10°25'E) 

Benzerara 
m.fl. 2006 

Rinodina bischoffii Inspektion av 
meteoriten 

L6 kondrit Ella Island Østgrønland, 
Grönland 
(72°53'N, 25°7' W) 

Hansen 
och Graff-
Petersen 
1986 

Solanum tuberosum 
(Iwa) 

Tillväxt av växtvävnad i 
avjonat vatten blandat 
med pulver från 
meteorit 

Kolhaltig 
kondrit CM2 

Murchison Victoria, 
Australien 
(36°37'S, 
145°12'E) 

Mautner 
m.fl. 1997 

Solanum tuberosum 
(Iwa) 

Frötillväxt i avjonat 
vatten blandat med 
pulver från meteorit. 
Groning av fröna på 
filterpapper fuktad med 
avjonat vatten 

Marsmeteorit 
(Shergottit) 

Dar al Gani 
476 

Al Jufrah, Libyen 
(27°21'10''N, 
16°12'2''E) 

Mautner 
2002b 

Solanum tuberosum 
(Iwa) 

Frötillväxt i avjonat 
vatten blandat med 
pulver från meteorit. 
Groning av fröna på 
filterpapper fuktad med 
avjonat vatten 

Marsmeteorit 
(Shergottit) 

Elephant 
Moraine 
A79001 

Antarktis 
(76°17'27''S, 
157°16'0''E) 

Mautner 
2002b 

Solanum tuberosum 
(Iwa) 

Frötillväxt i avjonat 
vatten blandat med 
pulver från meteorit. 
Groning av fröna på 
filterpapper fuktad med 

Marsmeteorit 
(Nakhlit) 

Nakhla Al Buhayrah, 
Egypten 
(31°19'N, 30°21'E) 

Mautner 
2002b 
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avjonat vatten 
Solanum tuberosum 
(Iwa) 

Frötillväxt i avjonat 
vatten blandat med 
pulver från meteorit. 
Groning av fröna på 
filterpapper fuktad med 
avjonat vatten 

Kolhaltig 
kondrit CV3 

Allende Chihuahua, 
Mexiko 
(26°58'N, 
105°19'W) 

Mautner 
2002b 

Solanum tuberosum 
(Iwa) 

Frötillväxt i avjonat 
vatten blandat med 
pulver från meteorit. 
Groning av fröna på 
filterpapper fuktad med 
avjonat vatten 

Kolhaltig 
kondrit CM2 

Murchison Victoria, 
Australien 
(36°37'S, 
145°12'E) 

Mautner 
2002b 

Sphingomonas 
asaccharolytica 

Bearbetning av DNA, 
fylogenetiska analyser, 
SEM observationer 

Diogenit 
akondrit 

Tatahouine Tatawin, Tunisien 
(32°57'N, 10°25'E) 

Benzerara 
m.fl. 2006 

Staphylococcus albus Meteoriten 
steriliserades och 
sänktes ned i superoxol. 
Doppades i 95 % -ig 
alkohol vilket sedan 
brändes bort innan 
meteoriten lades ner i 
extrakt med steril 
peptonjord. Meteoriten 
krossades och 
placerades i antingen 
extrakt med peptonjord, 
Na2S peptonjord eller 
peptonkol och 
inkuberades i 2 veckor. 
Tillväxt skedde i Na2S 
peptonjordsextraktet. 
Organismen 
identifierades med 
morfologi samt kultur-, 
infärgnings- och 
fermenteringsreaktioner
. 

Vanlig kondrit 
L/LL6 

Holbrook Arizona, USA 
(34°54'N, 
110°11'W) 

Roy 1935 

Staphylococcus albus Meteoriten 
steriliserades och 
sänktes ned i superoxol. 
Doppades i 95 % -ig 
alkohol vilket sedan 
brändes bort innan 
meteoriten lades ner i 
extrakt med steril 
peptonjord. Meteoriten 
krossades och 
placerades i antingen 
extrakt med peptonjord, 
Na2S peptonjord eller 
peptonkol och 
inkuberades i 2 veckor. 
Tillväxt skedde i 
peptonjordsextraktet. 
Organismen 
identifierades med 
morfologi samt kultur-, 
infärgnings- och 
fermenteringsreaktioner
. 

Vanlig kondrit 
H5 

Pultusk Ostroleka, Polen 
(52°46'N, 21°16'E) 

Roy 1935 

Staphylococcus albus Meteoriten 
steriliserades och 
sänktes ned i superoxol. 
Doppades i 95 % -ig 
alkohol vilket sedan 
brändes bort innan 

Vanlig kondrit 
H5 

Forest City Iowa, USA  
(43°15'N, 
93°40'W) 

Roy 1935 
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meteoriten lades ner i 
extrakt med steril 
peptonjord. Meteoriten 
krossades och 
placerades i antingen 
extrakt med peptonjord, 
Na2S peptonjord eller 
peptonkol och 
inkuberades i 2 veckor. 
Tillväxt skedde i 
peptonjordsextraktet. 
Organismen 
identifierades med 
morfologi samt kultur-, 
infärgnings- och 
fermenteringsreaktioner
. 

Staphylococcus 
epidermis 

Gramfärgning Kolhaltig 
kondrit CV3 

Mokoia Taranaki, Nya 
Zeeland 
(39°38'S, 
174°24'E) 

Oró och 
Tornabene 
1965 

Stichococcus sp. Bentisk tillväxt, 
Populationsräkning 
med hjälp av en 
hemocytometerkammar
e  

Marsmeteorit 
(Shergottit) 

Dar al Gani 
476 

Al Jufrah, Libyen 
(27°21'10''N, 
16°12'2''E) 

Mautner 
2002b 

Stichococcus sp. Bentisk tillväxt, 
Populationsräkning 
med hjälp av en 
hemocytometerkammar
e  

Marsmeteorit 
(Shergottit) 

Elephant 
Moraine 
A79001 

Antarktis 
(76°17'27''S, 
157°16'0''E) 

Mautner 
2002b 

Stichococcus sp. Bentisk tillväxt, 
Populationsräkning 
med hjälp av en 
hemocytometerkammar
e  

Marsmeteorit 
(Nakhlit) 

Nakhla Al Buhayrah, 
Egypten 
(31°19'N, 30°21'E) 

Mautner 
2002b 

Stichococcus sp. Bentisk tillväxt, 
Populationsräkning 
med hjälp av en 
hemocytometerkammar
e  

Kolhaltig 
kondrit CV3 

Allende Chihuahua, 
Mexiko 
(26°58'N, 
105°19'W) 

Mautner 
2002b 

Stichococcus sp. Bentisk tillväxt, 
Populationsräkning 
med hjälp av en 
hemocytometerkammar
e  

Kolhaltig 
kondrit CM2 

Murchison Victoria, 
Australien 
(36°37'S, 
145°12'E) 

Mautner 
2002b 

Symploca sp. Bearbetning av DNA, 
fylogenetiska analyser, 
SEM observationer 

Diogenit 
akondrit 

Tatahouine Tatawin, Tunisien 
(32°57'N, 10°25'E) 

Benzerara 
m.fl. 2006 

Synergistetes (fylum) Metoder baserade på 
odling (utfördes på flera 
typer av media 
(näringsrik media, och 
specialdesignad media 
för 
kemoautotrofer/oligotro
fer)) och icke-odling 
(amplifikation och 
sekvensering av 16S 
rRNA samt funktionella 
gener, mikroskopering). 

- Olika 
meteoriter 
från Oman 

Oman Lee m.fl. 
2012 

Verrucaria fuscella Inspektion av 
meteoriten 

Vanlig kondrit Inget 
namn givet 

Exponerats 20 år i 
Wiltshire, UK, 
innan bearbetning 

Pillinger 
m.fl. 2011 

Verrucaria muralis Inspektion av 
meteoriten 

Vanlig kondrit Inget 
namn givet 

Exponerats 20 år i 
Wiltshire, UK, 
innan bearbetning 

Pillinger 
m.fl. 2011 

Xanthoria sp. Inspektion av L6 kondrit Ella Island Østgrønland, Hansen 
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meteoriten Grönland 
(72°53'N, 25°7' W) 

och Graff-
Petersen 
1986 

Thermoanaerobacter 
siderophilus 

Experiment: Flög 45 
dagar i omloppsbana 
runt jorden på en 
satellit innan den 
trängde igenom jordens 
atmosfär. Bakterien 
överlevde. 

- Artificiell 
meteorit  

- Slobodkin 
m.fl. 2015 
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Appendix 2. Analystabell över FISH och mikroskopering. Fetstilta provet är det enda 

som visar tecken på att vara gramnegativ. Grönt står för gensonder som var markerade med 
den gröna fluorescensfärgen FLUOS (EUB338 och BET42a). Rött står för gensonder som var 
markerade med den röda fluorescensfärgen Cy3 (HGC69A och GAM42a). Orginalprotokollen 
för utvärderingen finns i Appendix 5. 
 

PDA TSA 10 % TSA 100 % 

Nr. Prov Mikroskopering FISH Nr. Prov Mikroskopering FISH Nr. Prov Mikroskopering FISH 

1 M6 
#1 

Små coccobacillus, 
orörlig 
Färg: vit 
Form: 
”Filamentous 
umbonate lobate” 

Olika 
morfologi 
Bacillus 
röda, 
resten gröna 

1 M6 
#4 

Små tetrad, orörlig 
Färg: Gul 
Form: ”Circular 
raised” 

Tetrad 
Några röda, 
majoriteten 
gröna 

1 4 Förgrenade filament 
(/mycel?) 
Färg: Orange 
Form: ”Circular 
crateriform” 

Förgrenade 
filament 
Röda 

  2 M6 
#4 

Små tetrad, orörlig 
Färg: Gul 
Form: ”Circular 
raised” 

Tetrad 
Några röda, 
majoriteten 
gröna 

3 4 Förgrenade filament 
(/mycel?) 
Färg: Gul 
Form: ”Circular 
raised” 

- 

 3 M6 
#1 

Små coccobacillus, 
orörlig 
Färg: Vit 
Form: ”Circular 
raised” 

- 4 4 Förgrenade filament 
(/mycel?) 
Färg: Vit 
Form: ”Circular 
crateriform” 

- 

 4 M6 
#1 

Små bacillus, orörlig 
Färg: Gul 
Form: ”Circular 
raised” 

- 5 4 Förgrenade filament 
(/mycel?) 
Färg: Orange 
Form: ”Circular 
crateriform” 

Förgrenade 
filament 
Röda 

 5 2 Ogrenade 
filament(/mycel?) 
Färg: Vit 
Form: ”Circular 
raised” 

Ogrenade 
filament 
Röda 

7 3 Små coccus, orörlig 
Färg: Vit 
Form: ”Circular 
raised” 

Coccus 
Röda 

 6 3 Förgrenade filament 
Färg: Vitaktig 
Form: “Circular 
crateriform” 

Förgrenade 
filament 
Röda 

9 3 Stora tetrad, orörlig 
Färg: Gul 
Form: ”Circular 
raised” 

Tetrad 
Röda 

 7 3 Små coccus, orörlig 
Färg: Gul 
Form: ”Circular 
raised” 

Coccus 
Röda 

10 M6 
#1 

Små coccus, orörlig 
Färg: Gul 
Form: Circular 
raised” 

- 

 8 3 Små coccus, orörlig 
Färg: Röd 
Form: ”Irregular flat” 

Coccus 
Röda 

11 M6 
#5 

Stora tetrad, orörlig 
Färg: Vit 
Form: ”Circular 
raised” 

Tetrad 
Röda 

 9 4 Ogrenade filament 
(mycel?) 
Färg: Orange 
Form: ”Circular 
crateriform” 

Ogrenade 
filament 
Röda 

13 M6 
#1 

Små coccus, orörlig 
Färg: Rosa 
Form: ”Circular 
raised” 
 

- 

 10 4 Små coccus, orörlig 
Färg: Vit 
Form: ”Circular 
raised” 

Coccus 
Några röda, 
majoriteten 
gröna 

14 M6 
#7 

Små coccusbacillus, 
rörlig 
Färg: Gul 
Form: ”Circular 
raised” 

Bacillus 
Röda 

 11 4 Stora bacillus, orörlig 
Färg: Orange 
Form: ”Circular 
crateriform” 

Bacillus Röda 15 M6 
#7 

Små coccus, rörlig 
Färg: Gul 
Form: ”Irregular 
umbonate” 

Coccus 
Röda 

 12 4 Förgrenade filament 
(/mycel?) 
Färg: Orange 
Form: ”Circular 
crateriform” 

Olika 
morfologi 
Gröna 

16 M6 
#4 

Små bacillus, orörlig 
Färg: Vit  
Form: ”Circular 
raised” 

Bacillus 
Röda 

 13 4 Små coccus, rörlig 
Färg: Orange 
Form: ”Circular 
crateriform” 

Coccus 
Gröna 

  

 14 1 Stora tetrad, orörlig 
Färg: Gul 
Form: ”Circular 
raised” 

Tetrad 
Några röda,  
majoriteten 
gröna 

 

 15 M6 
#1 

Små coccobacillus, 
rörlig 
Färg: Vit 
Form: ”Circular 
raised” 

-  
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Appendix 3. Gensekvenser från Silva databasversion 128 och referensgensekvenserna 

från BLAST. 

 
 ARB namn Acc.nr 

Silva 128 
Acc.nr ref. 1 
BLAST  

Acc.nr ref. 2 
BLAST  

Acc.nr ref. 3 
BLAST  

 Identifierad organism     
1.  >HmnStev7 AB713750 HM006822 HQ124273 KR856345 
2.  >BclSafe5 AB711138 KJ616369 KU517699 KM374729 
3.  >StmSp302 FJ919811 KT803950 EU722752 - 
4.  >NcdGangh KM823503 KM083556 KM083557 KM026540 
5.  >RsmCerv2 KM823502 JX861568 KF805081 AF533356 
6.  >ArpSpec6 KT779290 KF840789 KT250929 KJ463625 
7.  >MphLonar JF330773 JQ738926 KF371656 CP003380 
8.  >ChlSoro6 KT779289 KM985377 KF574393 KF661334 
9.  >PnbPasad HQ222259 HQ222259 KM100367 KT619169 
10.  >ThnSide3 KR736354 KR736354 AY350592 EU547802 

 Okultiverad Bacteria     
11.  >Unc48184 EU558140 EU300076 GU908829 LN680488 
12.  >Unc48185 EU558144 JQ371578 JQ371940 JQ400835 
13.  >Unc48186 EU558148 KF183068 EU440570 FJ152747 
14.  >Unc48187 EU558154 JQ400265 JQ400278 JQ400266 
15.  >Unc48188 EU558158 JX700161 JX698649 EU299953 
16.  >Unc48189 EU558162 GU246730 KR085846 LC026857 
17.  >Unc48190 EU558166 AM116754 JX223173 AM934778 
18.  >Unc48191 EU558172 JQ978555 JQ799820 HM565035 
19.  >Unc48192 EU558176 JQ402767 JQ384519 AY430153 
20.  >Unc48193 EU558180 FN811237 FJ592872 EU022707 
21.  >Unc48194 EU558184 KC448590 EU423303 - 
22.  >Unc48195 EU558187 JN648905 KF053332 - 
23.  >Unc48196 EU558191 FJ444748 AJ413605 EF535811 
24.  >Unc48197 EU558195 KM851523 JQ385997 JX566588 
25.  >Unc48198 EU558199 HQ189110 HQ189104 HQ189053 
26.  >Unc48199 EU558203 JQ368660 LC026928 JQ368699 
27.  >Unc48200 EU558206 JF273845 AY509211 DQ337578 
28. >Unc48201 EU558210 JQ373746 KT322530 - 
29.  >Unc48202 EU558214 JQ402966 JQ402965 - 
30.  >Unc48203 EU558218 KU514498 KT424931 KM019982 
31.  >Unc48204 EU558224 KU033009 JX240871 - 
32.  >Unc48205 EU558139 KT774499 JF417867 JF394371 
33.  >Unc48206 EU558143 KF581243 KT720357 - 
34.  >Unc48207 EU558147 JQ386242 JQ386239 JQ385767 
35.  >Unc48208 EU558151 KT998770 JF266235 JQ400375 
36.  >Unc48209 EU558153 JQ367362 KJ192015 KT322936 
37.  >Unc48210 EU558138 EF019838 EF019543 FR853222 
38. >Unc48211 EU558157 JQ793469 EU122894 KU603391 
39.  >Unc48212 EU558142 JQ400940 KR559962 KJ191993 
40.  >Unc48213 EU558161 JQ376904 JQ401200 JQ401307 
41.  >Unc48214 EU558146 JQ402664 DQ914863 - 
42.  >Unc48215 EU558165 HM186177 EU300354 EU300343 
43.  >Unc48216 EU558150 JF273845 HQ735084 AY509211 
44. >Unc48217 EU558171 AB696090 JQ400997 KC442555 
45.  >Unc48218 EU558137 HQ397535 GQ262954 DQ906893 
46. >Unc48219 EU558152 JF681850 DQ154502 JQ738728 
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47.  >Unc48220 EU558175 JQ401845 JQ402764 - 
48.  >Unc48221 EU558141 GU200900 FJ754694 AB507781 
49. >Unc48222 EU558156 HQ393201 HQ190387 JN697086 
50. >Unc48223 EU558179 KT753320 JQ402192 JN382219 
51.  >Unc48224 EU558145 EU297363 EU122810 EU298359 
52.  >Unc48225 EU558160 EF457433 JQ427370 - 
53.  >Unc48226 EU558183 EF651756 HM565035 EF516072 
54.  >Unc48227 EU558149 KC521848 JN002799 JF508324 
55.  >Unc48228 EU558164 JQ375863 JQ401267 JQ401167 
56.  >Unc48229 EU558190 KJ128395 JQ085250 JQ085248 
57.  >Unc48230 EU558155 KU603386 JF833888 EF019454 
58.  >Unc48231 EU558168 AY642566 AY642574 - 
59.  >Unc48232 EU558194 JQ402879 JX079275 LC065182 
60.  >Unc48233 EU558159 JQ400997 KC442555 KC442335 
61.  >Unc48234 EU558170 JQ400876 JQ400873 EU751372 
62.  >Unc48235 EU558198 JQ085250 JQ085248 JN624696 
63.  >Unc48236 EU558163 JQ402738 JQ402787 JQ402786 
64. >Unc48237 EU558174 JF449949 JQ401143 JQ401076 
65.  >Unc48238 EU558202 JQ402846 JQ402867 JQ402872 
66.  >Unc48239 EU558167 KF508793 KF830100 KF509397 
67.  >Unc48240 EU558178 JX949543 KP185153 - 
68.  >Unc48241 EU558205 D84602 JQ419641 - 
69.  >Unc48242 EU558169 KF359705 DQ185230 KF359703 
70.  >Unc48243 EU558182 JQ401845 JN795684 - 
71.  >Unc48244 EU558209 JQ401354 KC453009 KC453004 
72.  >Unc48245 EU558173 JQ400998 EF663969 JQ374627 
73.  >Unc48246 EU558186 JQ401153 EU449587 KM200436 
74.  >Unc48247 EU558213 KT752790 KP967474 - 
75.  >Unc48248 EU558177 GU556431 GU479693 HM565035 
76.  >Unc48249 EU558189 JQ403011 KF509828 KF536029 
77.  >Unc48250 EU558217 JX505319 JX505299 KC172328 
78.  >Unc48251 EU558181 JQ402674 AF091150 KC572080 
79.  >Unc48252 EU558193 KJ128395 JQ085250 JQ085248 
80.  >Unc48253 EU558223 JQ400777 JQ400751 JQ400729 
81.  >Unc48254 EU558185 HQ735084 JF273845 AF345555 
82. >Unc48255 EU558197 JF273845 AF345555 AF345541 
83. >Unc48256 EU558188 HQ735084 KF638348 - 
84.  >Unc48257 EU558201 JN624696 DQ337578 AJ413605 
85.  >Unc48258 EU558192 JQ400567 JQ400566 JQ400666 
86.  >Unc48259 EU558204 JN624696 DQ337578 AJ413605 
87.  >Unc48260 EU558196 JQ402685 JQ402734 JQ402732 
88.  >Unc48261 EU558208 JQ402966 JQ402965 JQ402997 
89.  >Unc48262 EU558200 JN624696 FJ444748 DQ337578 
90.  >Unc48263 EU558212 JQ402926 JF707600 JQ384935 
91.  >Unc48264 EU558207 JQ402921 JQ402862 JQ402857 
92.  >Unc48265 EU558216 JQ402851 HM505050 JQ402850 
93.  >Unc48266 EU558211 EF535811 AY509211 AY904730 
94. >Unc48267 EU558220 JX949543 GU552188 KJ081631 
95.  >Unc48268 EU558215 JN648931 JN648905 - 
96.  >Unc48269 EU558222 EU881929 JQ085249 - 
97.  >Unc48270 EU558219 JQ402979 JQ402978 JQ402977 
98.  >Unc48271 EU558226 AF345548 JX079208 AY500264 
99.  >Unc48272 EU558251 JQ793441 JN540259 - 
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100.  >Unc48273 EU558225 KP703849 KF785599 JQ402251 
 Okultiverad Archaea     

101.  >UncArc75 EU558228 KF975579 EF690622 KC505272 
102.  >UncArc76 EU558232 KF975585 KC661971 AB561695 
103.  >UncArc77 EU558236 KJ467737 KJ467682 GQ249645 
104.  >UncArc78 EU558238 KJ467759 KJ467754 - 
105.  >UncArc79 EU558242 KF975573 EU423002 - 
106.  >UncArc80 EU558246 KF975575 JN202408 FJ790596 
107.  >UncArc81 EU558250 JF737826 HM187461 FN691539 
108.  >UncArc82 EU558254 JQ249283 JQ249390 JQ249379 
109.  >UncArc83 EU558257 KF975587 KF975576 KF818493 
110.  >UncArc84 EU558261 KJ467645 KC661883 KC661867 
111.  >UncArc85 EU558227 JN202408 FJ790596 FJ784246 
112.  >UncArc86 EU558231 KF975575 KC505261 - 
113.  >UncArc87 EU558235 KF975574 JX196229 JQ978502 
114.  >UncArc88 EU558241 KJ467741 KJ467716 KJ467660 
115.  >UncArc89 EU558245 KF975579 KC661966 KC661725 
116.  >UncArc90 EU558249 AB491813 KF445484 KF445483 
117.  >UncArc91 EU558253 KF975575 FJ790596 FJ784246 
118.  >UncArc92 EU558256 FN257650 EU423007 EU423002 
119.  >UncArc93 EU558260 KT461136 KF818609 - 
120.  >UncArc94 EU558230 JQ039478 FJ874889 KC505261 
121.  >UncArc95 EU558264 FM897353 AY367310 EU423047 
122.  >UncArc96 EU558234 EU423002 JQ978502 - 
123.  >UncArc97 EU558229 AB561478 HM187530 FJ874789 
124.  >UncArc98 EU558240 KC505285 KC505272 JQ039473 
125.  >UncArc99 EU558233 FJ784246 FM897354 EU423047 
126.  >UncAr100 EU558244 AB561414 FJ790596 FJ784246 
127.  >UncAr101 EU558237 HQ678245 JQ738652 - 
128.  >UncAr102 EU558248 KF818541 KF818530 KF818525 
129.  >UncAr103 EU558239 JQ978502 JQ978499 JQ039478 
130.  >UncAr104 EU558252 KF975575 FJ790596 - 
131.  >UncAr105 EU558243 KF975577 AY278071 HQ910243 
132.  >UncAr106 EU558259 KF975586 KF975579 KF975578 
133.  >UncAr107 EU558247 KJ467741 KJ467716 KJ467660 
134.  >UncAr108 EU558263 FJ790533 FJ790532 FJ790530 
135.  >UncAr109 EU558251 FJ957953 KF818587 KF818591 
136.  >UncAr110 EU558255 FJ790532 FJ790530 FJ790527 
137.  >UncAr111 EU558258 EU423030 EU423029 EU423021 
138.  >UncAr112 EU558262 EU423014 EU423013 EU423012 

 
 
Excelltabellen med all metadata om gensekvenserna från meteoritstudier från Silva 
databasversion 128 är för omfattande för att rymmas i ett appendix. Den finns dock 
tillgänglig som en digital fil för detta examensarbete, tillsammans med alla övriga rådata, 
utvärderingsfiler och rapporter.
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Appendix 4. Bilder av tillväxten på orginalplattorna innan kolonier plockades för 

tillväxt av biomassa.  
 

 
Tillväxt av bakterier från spädningsserien. Översta raden är PDA, mitterst TSA 100 % och 
nedre raden är TSA 10 %. 
 

 
Tillväxt av bakterier från avtrycken. Till vänster är PDA, de två i mitten är TSA 100 % och till 
höger är TSA 10%. 
 

 
Första tillväxten av bakterierkolonierna som plockades från både spädningsserien och 
avtrycken efter en vecka. Till höger syns TSA 10 %, mitten är TSA 100% och till höger syns 
PDA. 
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Appendix 5. Protokollen och resultatet under analyseringen med FISH.  

 

 
Isolaten som visade tecken på grampositiva egenskaper och därmed fixerades med ethanol.  
 

 
Enda isolaten som visade tecken på gramnegativa egenskaper och därmed isolerades med 
PFA. 
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