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(Vet in Training, 2018)



שבכרס  המיקרוביום
הפרה

o ממיקרואורגניזמים  מורכב
,  חיידקים: משלוש ממלכות

ואאוקריוטיםארכיאות

o ועיכול יעיל של המזון  פירוק
הצמחי בכרס אך גם על פליטת  

לסביבהפסולת וגזים 

o (12%-עד כ)אנרגטי רב איבוד
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גז מתאן והשפעותיו על הסביבה

גזי  
חממה

בהשוואה  
CO2-ל

נפלט  
בשנה

•90-120 Tgבשנה מענף הבקר

הנפלט לסביבה  מהמתאן35%•
ממקור אנושי

א"גורמים להתחממות כדה•

יותר25השפעה של פי •
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(Reay et al., 2018 ; Storm et al. 2012)



הפרוטוזואה

oמהביומסה  50%המהווים אאוקריוטים

oיכולת  , יעילות נעכלות-מעורבים בתהליכים רבים
הפקת אנרגיה מהמזון ועוד

oמתאנוגנזה?
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(Danielsson et al., 2017 ; Newbold et al., 2015)
cugmhp.org/2018/01/12/gut-feelings/



פרוטוזואה
ומיקרואורגניזמים אחרים

o ניזונים  הפרוטוזואה

תאייםמחד 

o אינם עוברים חלקם

עיכול וממשיכים להתקיים 

ולבצע פעילות מטבולית  

הפרוטוזואהבתוך 

o  חיים בתוך או על גבי

הפרוטוזואה
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(Finlay et al., 1994; Newbold et al., 2015)



מתאנוגנים

oהמייצרים מתאןארכיאה

o מהפרוקריוטים3%מהווים

oמשתמשים בהמתאנוגנים-H2

אנרגיה בצורה של תסיסה  להפקת 
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(Finlay et al., 1994; Malmuthuge et al., 2017; Newbold et al., 1995)



על שחרור מתאןהפרוטוזואההשפעת 

o שחרור של מתאן לסביבה13%-הפרוטוזואה תוביל לירידה של כהסרת

oהמייצרים בפרוטוזואההידרוגנוזומיםH2

o9%-25%פרוטוזואהקשורימתאנוגניםי "גירה נוצר עממעליהמשוחרר מהמתאן
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(Newbold et al., 1995; Paul et al., 1990; Qin et al., 2012)



מטרות המחקר

וכיצד משפיעים  
על הפרוטוזואה

הפעילות 
?המתאנוגנית 01

האם ישנה לכך 
השפעה על שחרור  

?המתאן

02
האם ישנו שוני בין  

המצויים  המתאנוגניים
באוכלוסיות  

?שונותפרוטוזואה

03 01

9



100µm

60µm

40µm

10µm

10



תוצאות המחקר
.

לחיידקים בפרקציות השונותמתאנוגניםהיחס הכמותי בין 

ס 
ח

י
ה

א
כי

ר
א

 
/

ם
קי

ד
יי
ח

(גודל פילטר)פרוטוזואהאוכלוסיית  11

(Levy, B. and Jami, E., 2018)



בפרקציות השונותהמתאנוגנייםהטקסוניםהרכב 
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(Levy, B. and Jami, E., 2018)



בין נוכחות של פרוטוזואה לבין  המתאןהיחס ברמות שחרור 
היעדר של פרוטוזואה
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#5פרה #4פרה #3פרה #2פרה #1פרה 

פליטת יחס 
מתאן בנוכחות 

/  פרוטוזואה
היעדר 

פרוטוזואה

שעות24 שעות48

P value <0.05



לסיכום

o מוצלח של הפרוטוזואה  בידוד

o הנמצאים בתתי האוכלוסיותוהמתאנוגניםביחס בין החיידקים שוני

o בתתי אוכלוסיות של פרוטוזואה אך שונה  מתאנוגניםשל הרכב דומה

החופשייםהמתאנוגניםמהרכב 

o  פרוטוזואה מעלה שחרור מתאן ופרות שונות מראות רמות שונות של

שחרור מתאן  

oלהמשךתוכניות
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pgal.com/blog/oil-and-gas/the-oil-and-gas-methane-emission-debate/
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