דוח הוועדה לבחינת הקמת מרכז לאומי למיקרוסקופית אלקטרונים קריוגנית ()CryoEM
מתקדמת
מוגש למועצת האקדמיה ביום  23ביוני 2020

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים החליטה במאי  2020להקים ועדה לבחינת הקמת מרכז לאומי
למיקרוסקופית אלקטרונים קריוגנית ( )CryoEMמתקדמת בישראל .החברים שמונו לוועדה הם פרופ' עדה
יונת (יו"ר) ,פרופ' נתן נלסון ,פרופ' רז זריבץ ,פרופ' ירדן אופוטבסקי ,ופרופ' מיטל לנדאו.

מוטיבציה להקמת מרכז לאומי:
מיקרוסקופית אלקטרונים קריוגנית ) (Cryo-EMהיא טכנולוגיה מתקדמת הנדרשת עבור פתיחת אופקים
חדשים בתחומי מדעי החיים ולקידום המדע הישראלי .הקמת מרכז לאומי יוכל יספק טכנולוגיות חדישות
שפותחו לאחרונה עבור הדמית ביו-מולקולות ותאים .שיטות הדמיה אילו מהוות תפקיד מרכזי בביולוגיה
המודרנית ,ומקדמת את ההבנה של תהליכים ביולוגיים ואורגניזמים לעידן חדש.

מסקנה עיקרית:
קיים צורך דחוף במודרניזציה של תחום ה  Cryo-EMלמחקר בתחום מדעי החיים בישראל ובמרכז לאומי
שייתן מענה לכלל החוקרים בארץ.

רקע מדעי:
מבנים תלת-ממדיים של מקרומולקולות ושל תאים ברזולוציה גבוהה מספקים מידע חיוני להארת העקרונות
הפיזיים והכימיים של החיים .ידע זה מקדם באופן דרמטי את ההבנה שלנו על מנגנוני פעילות פיזיולוגים
ופאתו-פיזיולוגים ,ובכך מספק כלים לפיתוח טיפולים חדשים ויישומים ביוטכנולוגים.
עד לפני מספר שנים הטכניקה המובילה בביולוגיה מבנית הייתה קריסטלוגרפיה בקרני רנטגן .שיטה זו סיפקה
לקהילה המדעית מעל  100,000מבנים תלת ממדיים של חלבונים ,שהיוו מהפך בתחום הביולוגיה מולקולרית
והניבו פרסי נובל מרובים .1עם זאת ,לקריסטלוגרפיה בקרני רנטגן יש מספר מגבלות ,כמו הדרישה לכמויות
גדולות (מיליגרמים) של מולקולות ברמת ניקיון גבוהה ,והצורך לקבלת גבישים של חלבונים ,שהגבילו את
היקף המחקרים בתחום ,ולא הצליחו לספק ידע מספק על הדינמיקה של מבני החלבונים.
מאז  ,2015הוטמעו מספר טכנולוגיות חדשות במיקרוסקופים מסוג  Cryo-EMשמאפשרים יכולות
מיקרוסקופיות באיכות חסרת תקדים .טכנולוגיות אלו מאפשרות קביעת מבנים תלת ממדים של
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מקרומולקולות וקומפלקסים ברמת הפרדה קרובה לאטומית ללא צורך בגבישים .טכנולוגיה זו יכולה גם לספק
מידע ברזולוציה גבוהה על מבנים תת-תאיים ברקמות וביצורים חד תאיים .כתוצאה מכך ,השימוש ב Cryo-
 EMגדל באופן דרמטי והשיטה הפכה לכלי מוביל לקביעת מידע מבני ,במיוחד עבור קומפלקסים סופר-
מולקולריים וחלבונים ממברנליים ,שאותם קשה במיוחד להפיק בכמויות גדולות ,ולגבש.
חשוב לציין ,בשל הערך יוצא הדופן של מתודולוגיה זו ,המדענים שפיתחו את השיטה זכו בפרס נובל לכימיה
לשנת  .2017ציטוט מועדת נובל בבחירת הפרס" :לפיתוח מיקרוסקופית אלקטרונים קריוגנית ,שמפשטת
ומשפרת את ההדמיה של ביו-מולקולות .שיטה זו העבירה את הביוכימיה לעידן חדש ".

בנושא אקטואלי ,רק בתקופה האחרונה התפרסמו ממצאים על וירוס ה COVID-19-בעזרת Cryo-EM
(לדוגמא תמונה  ,)1כולם בעיתונים מובילים:
לינק Wrapp et al., Cryo-EM structure of the 2019-nCoV spike in the prefusion conformation; Science 2020
לינק Walls et al., Structure, Function, and Antigenicity of the SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein; Cell 2020
לינק Gao et al., Structure of the RNA-dependent RNA polymerase from COVID-19 virus; Science 2020
לינק Yan et al., Structural basis for the recognition of SARS-CoV-2 by full-length human ACE2; Science 2020
Yang et al., Cryo-EM analysis of a feline coronavirus spike protein reveals a unique structure and
לינק camouflaging glycans; Proceedings of the National Academy of Sciences 2020

תמונה  :1מבנה תלת ממדי ברזולוציה גבוהה של חלבון
ה"ספייק" של וירוס  COVID-19שמלמד על אופן קשירת הווירוס
לתאים הומניים.
מתוךWrapp et al., Science, 13 March 2020 :
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2.
3.
4.
5.

שימושים ספציפיים למיקרוסקופים במרכז הלאומי:
1. Cryo-EM single particle analyses
שיטה המאפשרת בנית מבנה תלת ממדי של מקרומולקולת (לרוב חלבונים) ברמת הפרדה אטומית ללא צורך
בגיבוש .המידע כולל גם תובנות לגבי הדינמיקה ומצבי הקונפורמציות השונים בחלבון.
2. Electron cryotomography
שיטת הדמיה ברזולוציה גבוהה ) (~0.5-4 nmשל דוגמאות ביולוגיות ,כלומר מקרומולקולות ותאים .באמצעות
הטיה של הדוגמה במיקרוסקופ אפשר לקבל תמונה תלת ממדית (בדומה לסריקת  CTשל הגוף) .ההבדל
משיטות אחרות הוא שהדוגמה נמצאת בתנאי הקפאה ,וללא צורך בגיבוש ,פיקסציה כימית או ייבוש ,מה
שמאפשר לראות מבנים בצורה קרובה לפיזיולוגית.

מסקנות:
ביחד עם היכולות המהפכניות של מיקרוסקופים מודרניים אלו  -מגיעה גם הדרישה ,מצד כתבי עת מדעיים
וקרנות מימון ,לשלב במחקר ניסויים ב  Cryo-EMמודרני .כך ,ללא גישה מידית למיקרוסקופים המתאימים,
תחום הביולוגיה המבנית בישראל הופך כבר היום ללא תחרותי ובקרוב יהיה לא רלוונטי .תחומי מחקר נוספים
בביולוגיה של התא ,וירולוגיה ,מיקרוביולוגיה ,ביוכימיה ,פרמקולוגיה ,ועוד ,יושפעו בקרוב מהחסר הטכנולוגי
הזה.
יש להזכיר כי באמצעות קריסטלוגרפיה בקרני רנטגן הביאו מדענים ישראלים את ישראל לחזית העולמית
בתחום הביולוגיה המבנית .1עם זאת ,נכון לעכשיו ,היעדר מרכז לאומי עבור  Cryo-EMמציב אותנו הרחק
מאחור יחסית לקבוצות מובילות בתחום חשוב זה .ניתן לציין כי כמעט בכל מדינה באירופה ,כולל האומות
הפחות מפותחות טכנולוגית כדוגמת פולין ,צ׳כיה ופורטוגל ,ישנם מספר מרכזים לאומיים ל  Cryo-EMביולוגי
מודרני.

יישום:
על המרכז הלאומי לכלול טכנולוגיות חדישות ומכשירים לאיסוף וניתוח נתונים באיכות גבוהה .אנו מציעים כי
המרכז צריך להיבנות מבראשית ,בשטחה של אוניברסיטה מארחת אשר תקצה חבר סגל שיעמוד בראש
המרכז ,ולספק את החלל והמעבדות המתאימות .ראש המרכז יקים ועדה עם נציגים מכל האוניברסיטאות
שתבחר את הפרויקטים שיקבלו זמן מיקרוסקופ (כמו בהקצאת זמן במאיצי חלקיקים) ,ואת חלוקת הזמן
המוקצה לאיסוף נתונים ,הדרכה ושירותי משתמשים .המרכז יהיה אחראי על הוראה ,הכשרה ,ארגון קורסים
וכו' .אנו מצפים כי המרכז יספק הכשרה וזמן איסוף נתונים עצמאי למשתמשים קבועים ממעבדות בתחום,
ובנוסף לתת אפשרות לאיסוף נתונים בצורת שירות למשתמשים המעוניינים בכך.
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אנו מציעים שהמרכז יכיל שני מיקרוסקופים אלקטרוניים מתקדמים:
 )1מיקרוסקופ במתח עבודה של  200 kVלסריקת דוגמאות ולאיסוף נתונים לדוגמא Talos Arctica
(תמונה .)2
 )2מיקרוסקופ במתח עבודה של  300 kVלאיסוף נתונים ברזולוציה גבוה וטומוגרפיה לדוגמא Titan
( Kriosתמונה .)3
שני המיקרוסקופים צריכים להיות מצוידים בגלאי מתקדם (כגון גאטן קוונטום  3או פאלקון .)4
נכון לעכשיו ,העלות המשוערת של שני המיקרוסקופים היא  18-20מיליון דולר ,ושל הציוד הנלווה  2-4מיליון
דולר .כל מיקרוסקופ דורש חדר ייעודי עם תקרה גבוהה ומינימום וויברציות ,ולצדם משרד ייעודי ומעבדה בגודל
בינוני לצורך הכנת דוגמאות .לשני המיקרוסקופים יש להקצות לפחות מדען אחד ושני טכנאים מיומנים היטב,
היות ומדובר בפעילות של איסוף נתונים סביב השעון והרבה שעות תחזוקה.

תמונה Talos Arctica :2

תמונה Titan Krios :3

הערות
עלינו לציין כי במסגרת הסכם שיתוף הפעולה בין ישראל ל( ESRF -מתקן קרינת סינכרוטרון אירופאי) קיימת
אפשרות להשתמש במתקן  Cryo-EMהנמצא במקום .2עם זאת ,למרות שהם מספקים כרטיסי טיסה ואירוח,
ולמרות הרמה הגבוהה של פעולתם ,באופן מציאותי ,משך הזמן המוקצה לישראל לא מתקרב לדרישה מצד
מדענים בארץ.
נכון להיום קיימים בישראל רק שני מיקרוסקופים מהסוג הנדרש ,הממוקמים במכון ויצמן .המיקרוסקופים
מספקים שירות לחברי מכון וויצמן ,ובעיקרון יש אפשרות בקשה לשימוש מכל האוניברסיטאות בישראל .עם
זאת ,מכיוון שהתפוסה מלאה ועלות השימוש הנוכחית גבוהה מאוד ,גם לחוקרים ממכון ויצמן יש צורך
במיקרוסקופים נוספים ומרכז לאומי .3בישראל ישנו מספר לא קטן של מדענים עם ידע בתחום ,בעיקר מדענים
צעירים שרכשו את ההתמחות בתקופת הפוסטדוקטורט .אך אין את המכשור המתאים .לקבוצות מחקר רבות
בארץ יש פרויקטים פעילים הכוללים שימוש ב  Cryo-EMשנערכים לרוב בלית ברירה בשיתוף פעולה עם
מוסדות אקדמאים בחו״ל ( ראו רשימה חלקית בהמשך) .
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לסיכום:
קיים צורך דחוף במודרניזציה של תחום ה  Cryo-EMלמחקר בתחום מדעי החיים בישראל ובמרכז לאומי
שייתן מענה לכלל החוקרים בארץ.
על המרכז הלאומי הישראלי ל  Cryo-EM -להציע גישה לציוד ומומחיות בחזית
ה Cryo-EM single particle analyses -וה.Electron cryotomography -

הערות שוליים:
 1כולל פרס נובל לכימיה לשנת 2009
 2הסכם זה נחתם על ידי האקדמיה הישראלית .לדעתנו ,חשוב מאוד לשמור על ההסכם עם  ,ESRFעל סמך
האיכות הגבוהה של המתקן שלהם ,כגיבוי ,וכיוון שאיננו יכולים לפעול בבידוד.
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ראוי לציין כי באוניברסיטת בן גוריון יש מיקרוסקופ אלקטרונים מהדור הקודם המספק מבנים לרזולוציה

בינונית .מיקרוסקופ זה צפוי להיות פונקציונלי לא יותר מ  2-3שנים ,והוא כבר לא באחריות שירות .בדומה
למצב הפעולה הנוכחי של מיקרוסקופ זה ,המהווה הכנה לאיסוף נתונים במיקרוסקופ המתקדם ב,ESRF -
הוא עשוי לספק שירות דומה עבור הכנה לאיסוף נתונים במרכז הלאומי.

רשימה חלקית של קבוצות העתידות להשתמש במכשור המרכז
כפי שנמסר ע״י דיקני הפקולטות למדעי החיים ורפואה )או מקבילים( בטכניון ,אוניברסיטת חיפה,
האוניברסיטה העברית ,אוניברסיטת ת״א ,אוניברסיטת בר-אילן ,אוניברסיטת אריאל ,אוניברסיטת בן-גוריון,
מכון ווייצמן ,והמכון הביולוגי.
בהמשך מצורף תיאור קצר של מספר פרויקטים.
טכניון:
מיטל לנדאו
בני פודבילביץ׳
דבי לינדל
יואב ערבה
דוד מאירי
מיכאל גליקמן
נעם אדיר
יורם רייטר
עודד לוינסון
תום שולטהייס
דניאל קורניצר
מוטי חודר
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יצחק קהת
מרסל מחלוף
אסתר מרון הולץ
איילת פישמן
יואב ליבני
בעז מזרחי
תמר סגל – פרץ
יכין כהן
חבצלת ביאנקו-פלד
אבי שרודר
רפי סמיט
ישעיהו טלמון
שולמית לבנברג
לימור פרייפלד
דרור סליקטר
רונן טלמון
עדו קמינר
האוניברסיטה העברית:
דנה רייכמן
עודד ליבנה
אורי רביב
איתמר הראל
רותי שפרלינג
יוסי הרשברג
ראובן וינר
אלכס רובינצקי
סיגל בן-יהודה
אילן רוזנשיין
לירז חי
אוניברסיטת ת״א:
יואל הירש
עבדלסלם עזאם
נתן נלסון
רותם רובינשטיין
יוני חיטין
יואל שקוליניסקי
אוניברסיטת בר-אילן:
ירדן אופטובסקי
שולה מיכאלי
תמי גרשון
משה דסאו
רונית שריד
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אוניברסיטת בן גוריון:
רז זריבץ
גבריאל פרנק
לאה גבר
שמעון ברשטיין
מיכאל מיילר
אייל ניר
אייל גור
איתי רוסו
אהוד אוחנה
ישראל סקלר
אן ברנהיים
ברק עקביוב
בן פלמר
רז ילינק
ג׳רי אייכלר
ורדה שושן-ברמץ
יעקב גופס
אוהד בירק
סטס אנגל
המכון הביולוגי:
אהד מזור
אסנת רוזן
מכון וייצמן:
דבורה פאס
רון דיסקין
ציפורה שקד
יואל זוסמן
ישראל סילמן
מורן שלו-בנעמי
עדה יונת
חברות מסחריות:
סייווק
גזע-עד
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:CryoEM-להלן תיאור קצר של מספר פרויקטים בתחום ה
)מיטל לנדאו (טכניון
The Landau lab is working to establish new fundamental rules to define structure-functionfibrillation relationships and mechanism of toxicity in protein fibrils, which serve as key
virulence determinants in bacteria, act as antimicrobials in prokaryotes and eukaryotes, and
are possibly involved in systemic and neurodegenerative diseases. Our working hypothesis is
that a given fibril-forming sequence can form different fibril morphologies, and even different
secondary structures, which show different levels of activity, selectivity, and perhaps even
loss- or gain-of-function. Thus, the major challenges in our goals are a) that atomic structures
of these fibrils do not directly imply their function, and b) in the assessment of the role of
fibrillation in activities. We leverage the knowledge accumulated in our lab on the crystal
structures of prokaryotic and eukaryotic fibrillar systems, exposing extreme diversity in
morphologies, and aim to implement cryogenic electron microscopy (CryoEM) single particle
reconstruction, and correlative light and electron microscopy (CryoCLEM). This will allow obtaining fibril structures in native
environments, and visualizing interactions between different fibrils
and of fibrils with lipid bilayers and cells, in order to clarify their
mechanism of action. This will open ways to design novel
antimicrobials with improved stability and tunable activities, as well
as fibrillation modulators for antivirulence therapy. A micrograph of
such fibrils taken on an Arctica microscope in Germany is shown.

)דניאל קורניצר (טכניון
We would be very interested in such a center. We are studying proteins of a cell surface heme
relay system at the structural level. While crystallography gave us the structure of a single
hemophore species, we were not able to crystallize multimer forms that are important for
understanding activity. Furthermore, we were unable to crystallize the glycosylated, native
form of the hemophore. Cryo-EM would help us tremendously in determining the structure
of the different glycosylated hemophores in homodimeric and heterodimeric forms.
Furthermore, it would make additional transmembrane proteins that are also involved in this
pathway amenable to structure analysis.

)יצחק קהת (טכניון
We recently discovered that the sarcomere- the basic contractile protein complex in
cardiomyocytes is continuously maintained by nano-translational facilities where ribosomes,
mRNAs, translation factors and chaperones are localized. We are working on understanding
the composition, structure, and function of these nano -facilities and would be highly
interested in imaging them with cryo-EM.
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)מוטי חודר (טכניון
I will certainly be interested in using cryo-EM in our research. Currently, we are looking for
partners outside Israel to collaborate on the structure of Xrn1-RNA complex. We will need a
local system for follow ups of this project, e.g., for resolving the structure of the mRNA decay
complex.
)איתמר הראל (האוניברסיטה העברית
We are characterizing aging and related diseases in-vivo and in-vitro. One of our projects
involves identification of novel protein aggregates that can propagate in a prion-like manner,
and in many cases can't be crystallized using standard methods. This is why we would like to
explore CryoEM options.
)אלכס רובינסקי (האוניברסיטה העברית
Most known human viral pathogens originate in infected animals (zoonosis). Arthropod borne
viruses (arbo-viruses) are able to propagate in insects and in higher eukaryotes and thereby
exhibit peculiar strategies permitting infections of two or even more evolutionary distant host
species. Arboviruses, such as Dengue and Chikungunya, are major causes of human and
animal diseases worldwide. They are responsible for a significant public health burden and
cause outbreaks and epidemics. Some viruses are only found in insects and are thus insect
restricted viruses, incapable of infecting vertebrate hosts.
In our laboratory, we explore molecular mechanisms of host restriction and specificity in
mammalian and insect hosts. We study interaction of viruses with host immune system, and
cellular mechanisms of viral propagation and pathogenesis. Using classical virology,
immunology, cell biology, live cell imaging and genetics combined with structural approaches
using electron microscopy and X-ray crystallography of viral and host factors, we aim to gain
molecular understanding of how new viruses emerge in nature and how existing viruses
acquire new traits. We often study macromolecular complexes of virus and host
proteins/nucleic acids and aim gaining near atomic resolution structural data using
combination of crystal structure of individual components and cryo-EM of the whole complex,
this approach relies on single particle analysis. In additional instances we study the structure
of the whole virus, whereby in case of non-icosahedral particles we rely on tomographic
measurements and sub-tomogram averaging to gain near atomic resolution. Our current
studies are done on the basis of tight collaborations with cryo-EM experts in Israel (BGU) and
abroad. Expanding the cryo-EM capacities in Israel will strongly facilitate our projects.
)עבדלסלם עזאם (אוניברסיטת ת״א
Our laboratory is studying the molecular mechanism of the function of two types of protein
molecular machines. One is the sophisticated machinery used by mitochondria for
translocating proteins from the cytosol and the second that mediates protein folding inside
mitochondria. The latter is known as the mitochondrial Hsp60/Hsp10 system. This system
mediates the folding of matrix localized proteins and is vital , as KO of the system is lethal in
all organisms examined. In our project, we are trying to obtain low and high structural
information on putative intermediates in the reaction cycle of Hsp60 system (reviewed in 1).
The high-resolution aspect is carried out in collaboration with Prof. Joel Hirsch and Dr. Iban
Ubarretxena( currently at Bilaboa and provides the CryoEM expertise). Up-to-date we
managed to obtain high resolution structures of three intermediates in the cycle, but still
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several are still unsolved. Our future efforts will focus on this aspect, which required the
extensive use of CryoEM.
)נתן נלסון (אוניברסיטת ת״א
We aim at solving the structure of temporal supercomplexes formed around Photosystem I
(PSI) during steady state and under stress conditions by the cryo EM technique. So far our
visits yielded two high-resolution structures of two distinct forms of Photosystem I (PSI) from
the halotolerant green algae Dunaliella salina. We solved the crystal structure of this
supercomplex at 3.2 A resolution (Nature Plants 2020 PDB 4KX8). The second visit to ESRF
yielded structure at 3.5 A resolution of a much larger form of PSI containing 8 additional
subunits and about 40 additional prosthetic groups (manuscript in preparation PDB 6SL5). We
also solved the structure of very large PSI supercomplex from Chlorella Ohadii and we
attempted solving larger complex containing PSII together with PSI from the red algae C.
Merolae. We now isolating and solving membrane complexes from organisms grow under salt
temperature stresses.
Few examples for structures, done using collaborations with ESRF and institutes abroad.
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)רותם רובינשטיין (אוניברסיטת ת״א
The Rubinstein lab combines computational and atomic-resolution structural approaches to
study molecular mechanisms underlying cell-cell recognition. The basis for cell-cell
recognition specificity can ultimately be traced to protein-protein interactions between cell
surface receptors and ligands. These proteins are organized into families that are closely
related in sequence and structure but exhibit diverse binding specificities. Understanding
these proteins’ structural modes of interaction is of key importance to the understanding of
both their function and specificity. Research in the lab entails the production and
characterization of proteins and protein complexes from a system of interest, structural
determination, and structure-inspired computational and biophysical studies. The Rubinstein
lab has developed strategies for the expression of these multi-domain proteins and we
already perusing x-ray crystallographic analysis of relevant structures. However, these
structures are usually limited to specific domains within these proteins. Cryo-EM will enable
us to determine structures of the full-length proteins that are usually multi-domain proteins.
This, in turn, will result in a more complex and in-depth depiction of the relationship between
these proteins’ structures and functions. In addition, cryo-TM will allow us to visualize the
manner in which these proteins assemble on membranes. Our previous results have
demonstrated that proteins confined to membranes assemble into
different complexes when compared to the same proteins in solution.
)יוני חיטין (אוניברסיטת ת״א
Ion channels are intricate membrane-embedded molecular machines, which enable cells to
communicate with their surroundings by allowing and maintaining crucial ionic flow across
the plasma membrane. Indeed, diverse activation and regulatory mechanisms render these
specialized proteins perfectly engineered for communicating a wide array of incoming and
outgoing signals into precisely orchestrated electrical-cellular responses. At the Haitin lab,
part of the Sackler Faculty of Medicine of Tel Aviv University, we focus on understanding how
the molecular determinants of ion channels are funneled into their specialized activities.
Specifically, we are interested in the emerging roles ion channels play in shaping the microglial
immune response, together with their newly discovered contribution to facilitated cellular
proliferation observed in cancerous transformation. To do so, we map structure-function
relations in several structurally distinct ion channel families. With the recent ‘resolution
revolution’ of cryogenic electron microscopy (cryo-EM) studies, yielding numerous new
structures at increasingly growing rate, structural investigations of ion channels greatly
benefited from this technological leap forward. Indeed, novel cryo-EM structures of ion
channels, previously unattainable by matured techniques such as X-ray crystallography,
emerge nowadays at an astonishingly fast rate. Thus, our efforts towards unveiling the utmost
basic mechanisms underlying ion channels activity should significantly benefit from
modernizing an enhancing the accessibility of the cryo-EM field in Israel.
)יואל שקולינסקי (אוניברסיטת ת״א
I have been developing theory, algorithms, and software for the various steps in the
algorithmic pipeline of cryo-electron microscopy since 2007. My group at TAU developing
these algorithms includes 3 PhD students, 4 MSc students, and two part time programmers.
All our developed algorithms (some in collaboration with other groups around the world) are
publicly available as part of the ASPIRE software package. A key aspect of my research is
applying our algorithms to experimental cryo-electron microscopy data for both testing and
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further improvement. We have been using for that purpose data available on the EMPIAR
repository (https://www.ebi.ac.uk/pdbe/emdb/empiar/) as well as data acquired by
experimentalists we are collaborating with. In Israel, I have been collaborating with Dr. Gaby
Frank from BGU, Prof. Nathan Nelson from TAU, and Prof. Joel Hirsch from TAU, so far with
great success.
For my research, I was awarded the Krill Prize for Excellence in Scientific Research by the Wolf
Foundation in 2012, the Israel Science Foundation Research Grant in 2010 and 2014, and the
ERC Consolidator grant in 2016.

)אילן-ירדן אופטובסקי (אוניברסיטת בר
Research in my lab is focused on high-risk high-gain studies of critical protein systems that
have direct therapeutic potential for hard-to-treat human diseases that currently lack the
structural and mechanistic knowledge necessary for drug development. Our experimental
approach is based on a coordinated effort that includes state-of-the-art approaches in
structural biology, protein biochemistry, and cell biology. In addition to X-ray crystallography,
we now extensively use single-particle negative stain TEM and Cryo-EM. For example, using
Cryo-EM we study the structure and function of SARM1, the recently identified executioner
of several forms of neuronal degeneration .
My lab’s goal is to gain structural knowledge of SARM1 and to understand how it relates to
neurodegeneration. Ultimately, that would allow the development of new classes of drugs
that target SARM1 activity.
 שגורם להתנוונות ומוות שלSARM1  שלCryo-EM מפות
, זיהומים ויראליים וטיפולים כימותרפיים,נוירונים בעקבות פציעה
יחידה חוסמת את-מאורגן כטבעת אוליגומרית שבה כל תת
 החסימה, רק בעקבות תנאי עקה.הפעילות של היחידה השכנה
 החלבון נחקר במעבדתו של פרופ׳. מופעלSARM1 משתחררת ו
 הנתונים הראשוניים התקבלו.אילן- אוניברסיטת בר,אופטובסקי
 והמפות עצמן,מהמיקרוסקופ שממוקם באוניברסיטת בן גוריון
.ESRF -התקבלו מאיסוף נתונים שנעשה ב

)אילן-שולה מיכאלי (אוניברסיטת בר
My group is studying the role of rRNA modification for the function of the ribosome. We are
working on the ribosome of the parasites Trypanosoma brucei and Leishmania species. CryoEM structure was obtained for these ribosomes by the Prof. Ada Yontath and Prof. Frank
However the structure of the ribosome was not compared between the two life stages of the
parasites that cycle between an insect and the mammalian host. We showed that the rRNA
modifications changes in the two life stages and these changes may result is structural
changes. In addition, we generated parasites that have altered pattern of modification by the
CRISPR-Cas9 technology. We plan to study by Cryo-EM the structure of the T. brucei
ribosomes in the two life stages of the parasite and especially explore the structural changes
that ribosome have as a result of changes in modification. We are collaborating with the
groups at the WIS that determined the structure of Leishmania ribosomes.
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)אילן-תמי גרשון (אוניברסיטת בר
Research in my lab is focused on the regulation of transcription with particular emphasis on
transcription initiation, the core promoter and the basal transcription machinery. My lab has
a long-standing interest in the composition and structural analysis of transcription initiation
complexes. The core promoter, often referred to as “the gateway to transcription”, is
generally defined as the minimal DNA sequence that directs accurate initiation of
transcription (reviewed in [1-4]). The RNA polymerase II (Pol II) core promoter is composed
of short DNA sequences, such as the TATA-box and the downstream core promoter element
(DPE), which are referred to as core promoter elements or motifs. The majority of core
promoter motifs serve as binding sites for components of the basal transcription machinery,
in particular TFIID, which is composed of TATA box-binding protein (TBP) and TBP-associated
factors (TAFs), and TFIIB.
Notably, we have previously contributed to a study performed by the Nogales Lab, in which
cryo-EM was used to visualize human TFIID with promoter DNA. The analysis resulted in the
discovery that TFIID exists in two structurally distinct conformations, termed canonical and
rearranged [9]. The transition between the two states is modulated by TFIIA, and the presence
of TFIIA and promoter DNA facilitates the formation of the rearranged conformation .
The general transcription machinery was defined many years ago based on TATA boxcontaining promoters, yet it is nowadays clear that the transcription machinery is not
“generic”, but rather, basal, and there are likely multiple basal transcription machineries
involved in transcription driven by different core promoters. As cryo-EM overcomes the need
for crystallization and requires small amounts of samples, it is most suitable for the structural
analysis of transcription initiation complexes and indeed cryo-EM analyses have been
instrumental in our understanding of the transcription machinery. We have been working on
the purification and characterization of alternative basal transcription machineries and would
greatly benefit from having a national state-of-the-art cryo-EM facility.

)אילן-משה דסאו (אוניברסיטת בר
In our lab we are studying the structure-function relationship of macromolecular assemblies.
In particular, we are interested in the assembly and entry mechanisms of various viruses that
causes serious human diseases such as Rift valley fever virus, Hantavirus, Crimean-Congo
Hemorrhagic Fever virus and more. We focus on the envelope glycoproteins of these viruses
for vaccine design and therapeutic target as these proteins are the main players in the virus
entry. To understand the organization of these glycoproteins on the viral membrane, a crystal
structure of the ectodomain does not provide the entire structural view of the viral envelope
in her native state. Moreover, the epitope of many neutralizing antibodies involve high
oligomeric order of the glycoproteins and thus a native assembly of the envelope is needed
to map these epitopes. The new technologies in the field of single particle cryo-EM and cryoEM tomography paved the way to elucidate near-atomic resolution information on envelope
viruses in their native state almost exclusively. Our lab will be a major user of a national CryoEM center as we have multiple projects that these instrumentation is critical.
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)רז זריבץ (אוניברסיטת בן גוריון
As a structural biologist, we need to gain access to the Cryo-EM facility to determine protein
structures. My laboratory is involved in more than one research line that needs constant use
of Cryo-EM. For example, during the last years, we
engineer ferritin molecules with various peptides which are
needed to be examined structurally by Cryo-EM to high
resolution. Additionally, we study various magnetotactic
bacteria proteins, including MCP-like receptors, which all
fit the Cryo-EM size limitations for high-resolution,
especially due to their issue in crystallization. Beyond all,
my lab is recently involving in the study of membrane
protein which is known to be limited for X-ray
crystallography studies. Cryo-EM is the only technique
today that fits the high-resolution structure. (Ferritin-M6A
structure collected at BGU-NIBN facility).
)גבי פרנק (אוניברסיטת בן גוריון
In my lab, we are studying how conformational
changes that mediate the transduction of chemical
potential to work by molecular machines. We are
focusing on how the signals from the environment
such as pH and interaction with cofactors are
integrated by these machines, as a way to regulate
their function, and as mean for decision-making on the
molecular level. This research depends on the ability
to determine the structure of proteins in complex
mixtures and under conditions where several
conformations coexist in solution. Currently, the only
tool that can provide such structural capabilities is
cryo-EM. Therefore, research is heavily dependent on
the availability of a capable cryo-EM unit. (Anthrax
toxin-Fab complex collected at BGU-NIBN facility).
)רן זלק (אוניברסיטת בן גוריון
Ryanodine receptors (RyR) are intracellular ion channels that provide a pathway to release
Ca2+ ions from intracellular stores into the cytosol, which is essential for numerous cellular
functions including excitation-contraction coupling in striated muscles. RyRs are activated by
calcium ions and ATP and are inhibited by high (mM) calcium concentrations and magnesium
ions (Mg2+). Lack of sufficient structural information has obstructed the understanding of RyRs
function and regulation. The closed state structure of type 1 RyR (RyR1) has been solved by
single-particle cryo-electron microscopy (Cryo-EM) at an overall resolution of 3.8Å. Our aim
is to solve the structure of RyR1 in complex in the presence of Mg 2+. We have purified RyR1

14

from rabbit skeletal muscle in presence of 2 mM magnesium chloride and collected Cryo-EM
images of the complex and solved its structure. We have reconstructed a 3D Cryo-EM map of
RyR1 in the presence of Mg2+ and have identified a potential Mg2+ binding sites as well as
previously un-identified transmembrane
helices. The new structure will help us
understand the structural basis for RyR1
channel closing mechanism. (RyR1-Mg2+
complex collected at BGU-NIBN facility).

)שמעון ברשטיין (אוניברסיטת בן גוריון
One of the fascinating subjects of metabolic regulation is the supramolecular organization of
some central metabolic enzymes into higher order polymers in which dozens to hundreds of
subunits assemble into filaments. High-throughput in vivo
fluorescent microscopy in bacteria and yeast revealed
surprisingly high number of metabolic enzymes that
transiently form these physical structures in response to
the metabolic needs of the cell. It was suggested that
polymerization provides ultrasensitive regulation of
enzymes that function at key metabolic nodes by rapid
response to short-term changes in the cellular environment
without altering the overall enzyme concentration.
However, the high-resolution structure of the filamentsforming enzymes, the metabolic clues that trigger their
formation and dissolution, and the relationship between
polymerization and regulation of metabolic activity remain
largely unexplored .
The mission of my lab is to understand how the supramolecular organization of metabolic
enzymes is linked to metabolic regulation, and how the structural properties underlying the
supramolecular organization of metabolic enzymes have emerged in evolution. Due to the
dynamic nature and high sensitivity of polymerization to metabolic composition, Cryo-EM is
the most suitable tool to unravel the changes in structure of filament-forming enzymes.
(MetK-SamH complex collected at BGU-NIBN facility).
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)לאה גבר (אוניברסיטת בן גוריון
The majority of the members of the kinesin superfamily carry their catalytic domain at their
N-terminus and are plus-end directed, i.e., they move towards the dynamic plus-ends of the
MTs. Until recently, minus-end motion was seen only for the structurally distinct and nonprocessive kinesin-14 family members, which carry the catalytic domain at their C-terminus.
Using a single-particle Cryo-EM helical
reconstruction, we have recently shown
unique features of bi-directional kinesin-5
Cin8 and Kip1 (N-terminal motor domains)
structures in complex with MTs gaining new
information about the way they move
processively towards the minus-end of
MTs. (Cin8-MTs complex collected at BGUNIBN facility).
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