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מערך שיעור בנושא אפופטוזיס
כרמלה יגב
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הקדמה למורה:
מערך השיעור בנוי בצורה של שאלות לדיון ,השיעור עלול להתפתח בכיוונים שונים .אין כאן שני
מערכי שיעור ברורים ,אולם ,לדעתי ,יש כאן חומר לשני שיעורים לפחות .כל אחד מוזמן להתקדם
בקצב שלו ,עם ההדגשים החשובים בעיניו ,ולפי טעמו.
הנושא אפופטוזיס מתקשר לנושא הליבה :התא  -מבנה ופעילות ותורשה.
רקע חשוב על תופעת האפופטוזיס והגורמים המשפיעים עליה באתר מורי הביולוגיה ).(1
השקפים המלווים כתבה זאת נמצאים גם הם באתר מורי הביולוגיה וניתנים מוכנים להורדה ).(2
כבר בשנות השישים נצפתה תופעה של אבדן ספונטני של תאים מגידולים שונים ,והיה ברור כי
זהו גורם משמעותי בגדילתו של הגידול .הייתה גם הנחה נפוצה כי יש אבדן של תאים גם ברקמה
הבריאה ,דבר המווסת את גדילתה ומשמש גורם נגדי לתהליכי חלוקת התאים בה .הייתה גם
מחשבה לגבי אובדן תאים כתהליך הקשור למחלות ניווניות.
מה שלא היה ברור הוא התהליך שבמסגרתו מתרחש אבדן התאים.
מערך שיעור בנושא האפופטוזיס
 .1שאלה :האם מוכרים לכם מצבים של אבדן תאים ברקמה )בריאה או פתולוגית(?
כיצד תאים אלה "מסולקים"? מה האפשרויות? למה ,לדעתכם ,חשוב שהתאים
יסולקו?
למורה :בסופו של דבר ידובר על כך שיש תאים שבמועד מסוים מתים .הזדמנות לדון בויסות גודל
אוכלוסייה של תאים ברקמה ,ואולי אף לערוך אנלוגיה לויסות גודל אוכלוסיות במובן האקולוגי.
 .2שאלה :מה ,לדעתכם מתרחש בתא ובמרכיביו השונים כשהוא מת?
למורה :הזדמנות להזכיר בשמותיהם את מרכיבי התא השונים ,ותהליכים כלליים כמו חילוף
חומרים .חשוב לשמוע מהתלמידים מה הם חושבים על השאלה הזו ,היות וברור כיצד יודעים
שהגוף השלם מת ,אבל התא?
 .3שאלה :באין קצה חוט ,מה הייתם מציעים לעשות ,כדי להתחיל לברר מה קורה
לתאים שמסולקים מרקמה?
למורה :יש להניח שהתלמידים יציעו את דרך ההסתכלות המיקרוסקופית .כדאי להתייחס לעובדה
שהמיקרוסקופ האלקטרוני סיפק אינפורמציה רבה שלא ניתן היה להשיג מהסתכלות במיקרוסקופ
אור )הקשר בין התקדמות טכנולוגית להתקדמות במדע(.
 .4שאלה :על אילו רקמות כדאי להסתכל? האם כל רקמה מתאימה באותה מידה?
למורה :אולי רקמות שהחוקרים כבר מכירים ויודעים שבהן יש אובדן של תאים .בוודאי רקמת מוח
בבוגר בריא ודאי איננה "מועמדת" טובה לכך ,לעומת זאת תאי מעי וכבד ,רקמות שבהן יש
תחלופה גבוהה של תאים  -מתאימים.
 .5שאלה :מה כדאי לחפש ברקמות שעליהן מסתכלים?
למורה :מאפיינים מבניים משותפים ,אשר חורגים מתמונה של תאים רגילים ).(3
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צריך להדגיש את העובדה שאלה תאי כבד-עכבר שנותקו מאספקת הדם בווריד השער ,ואפשר
לראות בבירור את הגופים האפופטוטיים ,עם מקטעי הגרעין הדחוסים ועם האברונים השלמים,
שחלקם נבלעו בתוך היסטיוציטים )תאי רקמה חיבורית(.
החוקרים שמצאו את הממצאים האלה גם טבעו את המונח "אפופטוזיס"–נשירת עלים ,ביוונית.
עד שנות ה 60 -דובר על כך שתאים מתים בתהליך של נקרוזיס ,אשר גורם לפירוקם ,ואין בו לרמז
על תהליך מכוון כלשהו ,שיכול לשמש גורם מבקר ומווסת.
בשנות ה 70 -נמצא על ידי חוקרים כי גם ברקמות בריאות וגם בגידולים ,ניתן למצוא תאים
ש"מסולקים" מהרקמה ,ועוברים תהליך של פירוק למרכיבים ספציפיים ,אשר נבלעים על ידי
תאים בסביבה .וכאן המקום להתייחס לשתי הדרכים העיקריות בהן מתים תאים :נקרוזיס
ואפופטוזיס ).(1
מה ההבדל בין "סתם" מוות של תאים כתוצאה מנזק כזה או אחר ,ובין האפופטוזיס?
אפשר להסתייע בשקף הבא לסיכום ההבדלים המורפולוגיים.

שקף :אפופטוזיס – מוות תאי מתוכנת
ישנן שתי דרכים בהן תאים מתים:
בגלל נזק או פגיעה שנגרמים להם
בגלל תהליך של התאבדות המושרה בהם
מוות בגלל נזק או פגיעה

מוות ע"י התאבדות

-n mxbidl leki
נזק מיכני
חשיפה לחומרים רעילים
:ekldnae
התאים ואברוניהם מתנפחים
תוכן התא דולף החוצה

-mi`zd ekldna
מתכווצים
המיטוכונדריה מתפרקת
נוצרות בועיות על שטח פניהם
הכרומטין שלהם מתפרק
נשברים למקטעים עטופי קרום
המקטעים נבלעים ע"י פגוציטים

 znxbpדלקת בריקמה הסובבת

 znxbp `lדלקת בריקמה הסובבת

כל התהליך מאד מאורגן ומסודר ,ולכן נקרא גם מוות תאי מתוכנת
זהו מנגנון פנימי הקיים בתא ,כמו למשל מיטוזה.

כדאי להדגיש את קיומם של הגופים האפופטוטיים שבהם האברונים נשארים שלמים ,ולא
"נשפכים" אל מחוץ לתא כמו בנקרוזיס.
חוקרים אלה הציעו כבר אז ,כי לתהליך יש השלכות מרחיקות לכת על הומיאוסטזיס של רקמה,
על ההתפתחות העוברית ועל מה שקורה בגידולים .זהו תהליך מבוקר ומורכב הטבוע בחומר
התורשתי ,ונפוץ בכל עולם החי והצומח .לא בטוח שכדאי להיכנס עם התלמידים לעומק ההגדרה
של אפופטוזיס לעומת "מוות תאי מתוכנת" המונח "מתוכנת" )ר' בתקציר המאמרים(.
צריך להתייחס לכך שבתא ישנה "תוכנה" גנטית המאפשרת את חיסולו העצמי באופן אקטיבי.
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 .6שאלה :מה יכולים לדעתכם להיות הגורמים שישרו אפופטוזיס בתאים?
כאן אפשר לקיים דיון שבמהלכו אפשר לדעת כיצד רואים התלמידים את נושא שיווי המשקל של
רקמה :ייתכן שיעלו אפשרויות של גורמים הקשורים לגוף עצמו )חומרים שהוא מפריש ,תאים
שיגרמו לאפופטוזיס של תאים אחרים( ,או גורמים שבאים מחוץ לגוף כמו קרינה ,חומרים מזיקים.
אפשר לשאול גם מתי הדברים יכולים לקרות – בעובר ,בבוגר בשלבי חייו השונים.

שקף :מהם הגורמים המשרים אפופטוזיס?
הצירוף של הסרת גירויים הדרושים להמשך חיי התא )"חיוביים"( קבלת גירויים "שליליים"
גירויים חיוביים
בדרך כלל גירויים המתקבלים מתאים שכנים ,או הצמדות למצע הגידול כמו גורמי גדילה
ריקמתיים ) (GROWTH FACTORSלמיניהם
גירויים שליליים
רמות גבוהות של חומרים מחמצנים בתא
נזק ל DNA -ע"י גורמים כימיים או פיזיקליים
מוליקולות ספציפיות הנצמדות לקולטנים על פני התא ,לדוגמא:
 ,TNFלימפוטוקסין Fas ,ליגנד ,גורמים פנימיים בתוך התא

 .7שאלה :על מה ,או באיזה אופן ,פועלים הגורמים שלעיל?
תשובה :תלוי מה למדו כבר התלמידים – אבל כאן אפשר לדון בגורמים מבחוץ לעומת גורמים
מבפנים ,ולשאול – כיצד פועלים גורמים מבחוץ? )דרך קולטנים ספציפיים( ,מה עושה קרינה?
)גורמת מוטציות ונזקים לחומר התורשתי( ,מה המשמעות הביולוגית של קיומם של קולטנים
כאלה? )שמדובר בתהליך פיזיולוגי חשוב ,ולא ב"הפרעה"(.

שקף :מהי החשיבות של האפופטוזיס לאורגניזם?
האפופטוזיס דרוש להתפתחות תקינה של האורגניזם.
למשל:
היעלמות זנבו של הראשן במהלך הגילגול בצפרדע
נשירת תאים של רירית המעי
עדשת העין נוצרת מתאים מתאבדים המתמלאים בקריסטלין
סילוק "קרומי השחיה" בין אצבעות העובר
נשירת רירית הרחם בזמן מחזור הווסת
יצירת הסינפסות בין הנוירונים במוח מותנית בסילוק תאים עודפים
תהליך האפופטוזיס דרוש לסילוק תאים המסכנים את הגוף
תאים הנגועים בווירוס – תאי  Tציטוטוקסיים משרים בם אפופטוזיס
קלונים במערכת החיסון שעלולים לפגוע במרכיבים של הגוף
תאים מוטנטיים אשר יכולים לגרום להתפתחות עוברית לא תקינה ,או לגידול ממאיר.
קרינה וחומרים מסוימים יכולים להשרות אפופטוזיס בתאי סרטן.
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 .8שאלה :בהכירכם את מבנה התא ומרכיביו השונים ,מהי השערתכם לגבי הגורמים
הפעילים בתהליך?
כדאי לנסות לכוון את התלמידים לכך שמדובר בתהליך אנזימטי ,אבל אז להקשות בעניין של
פעילותם ההרסנית של אנזימים אלה .אולי אפשר לנטוע כאן רעיונות לגבי בקרה על פעילות
אנזימים בדרכים שונות) .בכפוף למה שהתלמידים כבר למדו בעבר(.
* שקף המראה את התהליך התאי של האפופטוזיס ).(4
כדאי להדגיש :מדובר במסלול הנפוץ ביותר ,יש מסלולים אלטרנטיביים נוספים.
מורכבות המסלול ונקודות הבקרה הרבות שבו )מהי המשמעות הביולוגית?(
מידע :כל התהליך הוא תוצר של יכולת גנטית הטבועה בתאיהם של יצורים רב תאיים .מן הסתם
קיימים גנים אשר מעורבים ומפקחים על התהליך בתאים .למשל ,גן הנקרא  ,(10,5) P53ידוע
כמפעיל אפופטוזיס בתאים.
 .9שאלה :מה יכול לקרות בתאים שבהם ישנה מוטציה בגן זה ,כך שאינו יכול להפעיל
את האפופטוזיס?
תשובה :התאים של אותה רקמה לא יעברו אפופטוזיס .כתוצאה מכך יהיו יותר מדי תאים ברקמה
ועלול להיווצר גידול.
תשובה אפשרית נוספת :מוטציה בגן עלולה לגרום לכך שהוא יתבטא כל הזמן ,ויגרום לאובדן של
תאים ומחלות ניווניות.
למורה :אפשר לפתוח נקודה זו גם עם תלמידים שעדיין לא למדו גנטיקה ,כוון שלרוב התלמידים
יש איזשהו מושג בסיסי מהו גן .עם תלמידים שלמדו/לומדים גנטיקה אפשר להרחיב את הנושא
בדיון על אפופטוזיס וסרטן.

שקף :האפופטוזיס קשור גם למגוון רחב של מחלות
מחלות אוטואימוניות :זאבת ,דלקת פרקים ראומטית
מחלות וירליות :מניעת אפופטוזיס של תאים נגועים בוירוס ,למשל על ידי EBV
ונגיף הפפילומה הגורם לסרטן צואר הרחם
תמותה של תאי  Tמסייעים בחולי איידס ,שרוב רובם אינו נגוע בווירוס.
בעקבות שבץ מוחי או אוטם שריר הלב מתאבדים תאים שאינם נמצאים באיזור
האוטם עצמו.
כפי הנראה במחלות עצבים ניווניות הרס הרקמה נגרם מאפופטוזיס

להדגיש :המחלות בדוגמאות שונות מאד זו מזו ,קשורות במערכות שונות ,ובכל זאת יש בכולן גורם
משותף  -תקלה בגורם כלשהו הקשור לאפופטוזיס.
בתאי סרטן אי אפשר להגיד שלא מתקיים אפופטוזיס ,אולם בדרך כלל ברמה נמוכה בהרבה
מאשר ברקמה תקינה .לא כל הגידולים הסרטניים קשורים לתקלות באפופטוזיס.
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 .10שאלה :מה ידוע לכם על מחלות סרטניות? מהם תאים סרטניים ,מה משותף להם?
תשובה :יכולות להיות כל מיני תשובות של התלמידים .כאן המקום לברר את השקפותיהם של
התלמידים ,להעמיד דברים על דיוקם ולתת מידע בסיסי.

תאים סרטניים ,ככלל ,מסרבים להתאבד!
למשל:
 EBVיכול לגרום ליצירת חלבון בתא הדומה ל.Bcl-2 -
או שיגרום לתא לייצר חלבון המגביר את הייצור העצמי של חלבון זה.
שתי הפעולות גם יחד גורמות לתא להיות "עמיד לאפופטוזיס" ולהמשיך לשגשג.

"טריקים" של תאי סרטן שנוצרו ללא מעורבות וירוסים
מייצרים כמויות גדולות של  .Bcl-2ידועים לשימצה :תאי מלנומה.
תאי  Bממאירים מסויימים עושים זאת ע"י טרנסלוקציה של הגן ל Bcl-2 -לאיזור ייצור נוגדנים
מוגבר.
תאים אחרים מציגים רמות גבוהות של ה FasL -אשר גורמות לאפופטוזיס בכל תא  Tהמנסה לחסל
אותם.
במחלות סרטן רבות יש מוטציה באנטי אונקוגן המקודד לחלבון .P53
ביותר ממחצית הגידולים המוצקים – בריאות ,במעי ,בשד – נמצא כי קיימת מוטציה בגן זה.
חלבון זה הוא חלבון מפתח באיתחול שיעתוק  DNAל RNA -ונחשב לMajor tumor supressor -
מצוי באדם על כרומוזום .17

חשוב :מדובר במידע בסיסי ביותר ,בהגדרות הבסיסיות ביותר של התמרה סרטנית וממאירות.
צפוי שיהיה בעקבות כך גם מבול של שאלות מצד התלמידים ,שלא על כולן המורה מסוגל
לענות .הנושא מסקרן מאד ,לפעמים מפחיד )ראויה מידת רגישות ,ייתכן שיש בכיתה תלמידים
שחלו  /חולים בסרטן ,או בני משפחה( ובטוח שתקצר היריעה במהלך השיעור להשתלט על הכל.
כדאי לענות על שאלות שאינן חורגות בהרבה מהנושא הכללי )כמו – למה הסרטן קטלני? או מהן
גרורות?( ולא להיתפס לשאלות כמו – "לשכנה שלי היה… והיא קיבלה טיפול ביונים…" עם זאת
כדאי גם להתייחס לדעות קדומות )כמו האפשרות להידבק בסרטן וכיוצא בזה(.
הערה :מורה שאינו מעוניין להיכנס לעובי הקורה בשלב זה ,לא חייב להיכנס למושג האונקוגן.
המורים המעונינים לעסוק גם ברקע הגני ,יכולים להתייחס לכך ולהסתייע בשקף ) (2של הפיכת
הפרוטואונקוגן לאונקוגן ,ולהתייחס ל P53 -כאנטי אונקוגן.
רשימת מקורות:
1. http://www.snunit.k12.il/sachlav/bioteach/main/upload/.webpage/apoptosisint.html
2. http://www.snunit.k12.il/sachlav/bioteach/main/upload/.webpage/slidesapop.html

3.Kerr, J.F.K., Wyllie, A. H. and Currie, (1972) A. H. Apoptosis, a basic biological
– phenomenon with wider implications in tissue kinetics. Br. J. Cancer 26, 239
245.
4. http://telem.openu.ac.il/courses/2004a/c20214/appoptos.htm
5. http://www.snunit.k12.il/sachlav/bioteach/main/upload/.ppt/bakarahelbon.ppt
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2

שילוב של חומר מעורר אפופטוזיס עם קרינה מייננת בטיפול בסרטן השד

סרטן השד הוא אחד מסוגי הסרטן הנפוצים ביותר בעולם המערבי ,למרות ההתקדמות הרבה
באבחון ובטיפול במחלה .הטיפולים החדשניים כוללים חומרים ציטוטוקסיים והורמונים ,אשר
מתבררים כיעילים רק בחלק מן המקרים .גם קרינה מייננת היא אחת מדרכי הטיפול החשובות,
כמו גם בגידולים סרטניים אחרים .הקרינה ,נוסף לנזקים ישירים שהיא גורמת לתאים ,מביאה
לפעמים לאתחול של תהליך האפופטוזיס בתאים.
החומר ) TRAILראשי תבות של ,(Tumor necrosis factor3 – Related Apoptosis – Inducing Ligand :הוא
חומר אנדוגני )הנמצא בגוף באופן טבעי( ,המעורר אפופטוזיס דרך קישורו למשפחה שלמה של
קולטנים על קרומי התאים .המסלול האפופטוטי במקרה זה מתבצע על ידי אנזימי קספאז,
ומסתיים בהופעת גופים אפופטוטיים וחיסול התאים .אחד המאפיינים החשובים של  TRAILהוא,
שהחומר משרה אפופטוזיס בתאים סרטניים במידה רבה יותר מאשר בתאים בריאים .למרות
שידועים חומרים נוספים מאותה משפחה )כמו ,למשל TNF ,ו  (6) (CD95L4אשר משרים אפופטוזיס
גם הם ,הרי שהזרקתם לגוף גורמת לתופעות של רעילות גבוהה ,עד למותן של חיות הניסוי.
 ,TRAILלעומת זאת ,הוא בלתי רעיל גם אם ניתן בהזרקה ,ומכאן חשיבותו כתרופה אפשרית.
החומר מסוגל גם להגביל באופן ניכר את התפתחותם של גידולים המושתלים בחיות מעבדה,
וברור שמחקר רב מתבצע על רקע זה.
 ,TRAIL .1כאמור ,גורם לאפופטוזיס במידה רבה יותר בתאים סרטניים מאשר בתאים נורמליים.
מה יכולה להיות הסיבה לכך?
 .2איזה יתרון יש לתכונה שלעיל בשימוש ב TRAILכטיפול בסרטן?
 .3ידועים חומרים אשר מגבירים את האפקט של קרינה מייננת בטיפול בגידולים סרטנייםTRAIL .
הוא אחד החשובים שבהם ,ויש לו יתרון נוסף :היות והוא ניתן בהזרקה ,החומר מגיע לכל
הגוף ,בניגוד לקרינה לבדה הניתנת באופן ממוקד על הגידול .מתוך הידוע לך על מחלות
סרטן ,מה יכול להיות היתרון של הגעת החומר לכל תאי הגוף?
במחקר זה ביקשו החוקרים לבדוק האם ,ועד כמה ,קיימת הגברה של אפופטוזיס בתאי סרטן
השד ,בהשפעת טיפול משולב של  TRAILעם קרינה ,לעומת כל אחד מהטיפולים לחוד .לא כל
גידולי סרטן השד הם זהים מבחינת תכונות התאים ורגישותם לטיפולים שונים .לכן נערך ניסוי
מקדים לבדיקת רגישותם של תאי סרטן שד שונים ל.TRAIL -

2

מעובד מתוך המאמר:

Combined effect of tumor necrosis factor – related apoptosis – inducing ligand and ionizing radiation in breast cancer
therapy / Arul M. Chinnaiyan et al., Proceedings of the National Academy of Science USA 1997 (4) pp. 1754 – 1759.

Tumor Necrosis Factor = TNF 3
 =CD95L 4חומר הנקשר לקולטן  CD95שעל קרום התא.
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תוצאות הניסוי המקדים – טבלה מס' 1
מידת הרגישות לTRAIL -

סוג התאים שנבדקו
תאי סרטן שד SUM149

++++++

תאי סרטן שד SUM102

++++

תאי סרטן שד MCF7

+

תאי סרטן שד SUM44

+

תאי שד לא סרטניים

 – 0עמידות מלאה לTRAIL-

 .4מהי החשיבות של בדיקת הרגישות ל TRAIL -בתאים לא סרטניים?
 .5באיזה סוג של תאים היית בוחר עבור מחקר ,שמטרתו לבדוק האם ישנה הגברה של
האפופטוזיס בהם כתגובה לטיפול המשולב של  TRAILעם קרינה? נמק.
בהמשך נבדקה ההשפעה המשולבת של  TRAILוהקרנה על מידת האפופטוזיס בתאים סרטן שד
מסוגים שונים .ההערכה נעשתה על ידי בדיקת אחוז התאים שעברו אפופטוזיס לפי המורפולוגיה
)צורה( של התאים ,וכמות שברי ה DNA -שבהם ,או לפי אחוז התאים שעברו אפופטוזיס ביחס
לבקרה ללא טיפול.
תוצאות ניסוי מס' 1
טבלה  :2השפעת טיפולים שונים על אחוזי התאים האפופטוטיים בתאי  . MCF7הערכה על פי כמות
שברי .DNA
סוג התא

MCF7

ללא טיפול

הקרנה

Trail

 + Trailהקרנה

5 +1

15 +3

15+ 4

40 +12

טבלה  :3השפעת טיפולים שונים על אחוזי תמותת תאים ביחס לטיפול הבקרה בתאי .SUM44
סוג התא

Trail

המטופל

SUM44

1+12

הקרנה מינון

הקרנה

הקרנה

הקרנה

נמוך

מינון בינוני

מינון גבוה

מינון נמוך+

1+73

10 +3

3+18

הקרנה מינון
בינוני +

Trail

Trail

8+38

2+40

הקרנה מינון
גבוה Trail +

42 +5

 .6תאר את תוצאות הניסוי על פי טבלאות  2ו.3-
 .7מהי מסקנתך מהתוצאות המופיעות בטבלה  2ביחס לשאלת המחקר? האם ברור מתוצאות
אלה איזה מן הגורמים )הקרנה או  ( TRAILמגביר את רגישות התאים לגורם השני?
 .8האם מבחינה זו ,התוצאות בטבלה ) 3למרות שמדובר בסוג אחר של תאים( מרמזות על
משהו?
 .9ידוע שהקרנה היא טיפול הכרוך גם בסיכון מסוים .מהו יתרון הטיפול המשולב בTRAIL-
והקרנה ,הבא לידי ביטוי בטבלה ?3
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בהמשך המחקר נשאלה שאלה לגבי המנגנון התאי שבעזרתו מוגברת פעילות האפופטוזיס על ידי
 TRAILוהקרנה .לשם כך נבדקה הכמות היחסית של שני קולטנים ל TRAIL-על קרומי התאים:
 DR-5ו.(DR=Death Receptor) DR-4 -
התוצאות שהתקבלו אחרי הקרנה של תאי  MCF7הן כדלקמן:
טבלה מס' 4
משך ההקרנה )שעות(

כמות DR-5

כמות DR-4

0

++++

+

18

++++

++

36

++++

+++

72

++++

++++

 .10מה הייתה השערת החוקרים שביצעו ניסוי זה?
 .11מהי מסקנתך מטבלה מס'  4לגבי שני סוגי הקולטנים שנבדקו? האם יש בתוצאות ניסוי זה
הסבר מסוים למנגנון אפשרי? תאר מהו המנגנון.
 .12חזור והבט על תוצאות ניסוי מס'  1בטבלאות  2ו .3-לו היית חוקר העוסק בתחום הטיפול
בגידולים סרטניים ,האם לדעתך השילוב בין  TRAILוהקרנה הוא טיפול מוצלח? חווה
דעתך ,בהתייחס לתוצאות הכמותיות בטבלאות.
מקורות מידע:
6. http://www.hs.ph.biu.ac.il/eukaryotes/tz.shtml
עוד על אפופטוזיס:
7.http://www.snunit.k12.il/sachlav/bioteach/main/upload/.webpage/apoptos.html

8.http://www.hs.ph.biu.ac.il/eukaryotes/links.shtml
9.http://vlib.org/Science/Cell_Biology/apoptosis.shtml
עוד על פעילות החלבון )מצגת(: P53
10. http://www.snunit.k12.il/sachlav/bioteach/main/upload/.ppt/bakarahelbon.ppt
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