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  romideBthidium E –אתידיו� ברומיד יות עבודה בהנח

המופיעה כאבקה גבישית בצבע אדו� כהה אתידיו� ברומיד הוא תרכובת ארומטית 

� נקשר לEthidium bromideהחומר  .  לובכוההוא נמס במי� . )חומר טהור(

DNAעקב פניות רבות בנושא הטיפול ב.  והינו רעיל מאוד ומוטגני� �אתידיו

  .מידע והנחיות בטיחותלהל( ,ברומיד

  מבוא
  שימושי�מנגנו� פעולה ו

 בסליל DNA �מולקולת האתידיו� ברומיד חודרת בקלות יחסית אל בי( בסיסי  ה

קשירה זו יוצרת סביבה .  של החומר הגרעיני ויוצרת קשירה ע� הבסיסי�הכפול

הידרופובית חזקה המעצימה את הפלואורסצנסיה של מולקולת האתידיו� ברומיד 

המולקולה זורחת .  מהעוצמה הפלואורסצנטית של המולקולה בנפרד20כמעט פי 

�ת מולקולות של תכונה זו מנוצלת לצביע. סגול�כתו� תחת אור אולטרה�באור אדו

   .)DNA(חומצות גרעי( 

  
  סיכוני� בריאותיי�

 הופכת אותו למוטג( בעל DNAיכולת הקשירה של אתידיו� ברומיד למולקולות 

על א+ העדר ראיות מספיקות להיותו של אתידיו� . עוצמה ובעל פוטנציאל גנוטוקסי

פוטנציאל הוא נחשד ככזה עקב ה) מזיק לעובר(או טרטוגני /ברומיד קרצינוגני ו

  .המוטגני הגבוה שלו

במגעו ע� העור וריריות . העור והבליעה, אתידיו� ברומיד חודר לגו+ דר, הנשימה

�או עקב גהות , בליעה בלתי מכוונת.  דרכי הנשימה והעיניי� הוא גור� לגירויי

, אישית לקויה עלולה לגרו� לגירוי חזק של רירית המעי ותופעות לואי של בחילה

  . הקאה ושלשול

�גירוי עיניי� עלול להיות . בעור עלול החומר לגרו� לשינוי צבע והשארת כתמי

לגבי ) קיצוני (4במעוי( הסיכו( מסווג אתידיו� ברומיד בסיווג  .מלווה באוד� וכאב

 המדווח LC50 –הריכוז הקטלני בנשימה  .לגבי מגע ישיר) חמור (3בריאות ובסיווג 

  .ק"מ/ג" מ134 – 118לגביו הוא 



  יות בטיחותהנח
  

   אמצעי מיגו� 

   ! בלבדבמנד+ כימיתבוצע  כל עבודה באתידיו� ברומיד •

 . יש להשתמש בכפפות ניטריל ולא בכפפות לטקס •

 . יש לשטו+ את הכפפות לפני הסרת( •

•  �ללבוש יש של אתידיו� ברומיד  mg/l 0.5  �מבעבודה ע� ריכוזי� גבוהי

י שהוסרו שאר הפרטי� כפפות כפולות ולהסיר את הכפפות הפנימיות אחר

 .של ציוד המג(

 בעבודה נעליי� סגורותלנעול חלוק ארו, וללבוש , משקפי מג(יש להשתמש ב •

�  Ethidium bromide. ע

 .)חיתול  (יש לכסות את משטח העבודה ע� נייר סופג אטו� בצד התחתו( •

  טיפול בפסולת

 בהתא� להנחיות המשרד לאיכות  כפסולת רעילהאתידיו� ברומידיש להתייחס ל

פסולת .  לביובהמכילות אתידיו� ברומיד אי( לשפו, תמיסות ,לכ(. הסביבה

ת בטיחות /מפקח תפונה במסגרת פינוי פסולת כימית בתאו� ע� אתידיו� ברומיד

  .כימית

  פסולת מוצקה

מבחנות ותוצרי , כפפות מזוהמי� ,ניירות , טיפי�, כלי� מזוהמי�,  מיובשי�לי�'ג

 אתידיו� ברומידסגור ומסומ( כפסולת ,  יש לפנות במיכל פלסטיק טיפול בשפ,

  .החומר רעיל ומוטגני!  פסולת אתידיו� ברומיד סכנה:נוסח סימו( מקובל. מוצקה

  פסולת נוזלית

 . נוזליתאתידיו� ברומיד להשתמש בשיטות להקטנת כמויות פסולת יש •

ידי סינו( �עלפח� פעיל  אתידיו� ברומיד על ת על ספיחהשיטות מבוססות  •

הסינו( מתבצע .  �Destaining Bagאו קשירה למחליפי יוני�התמיסה 

חומרי� אלה קושרי� אליה� . בעזרת ערכות מוכנות הכוללות שקיות ספיחה

 .את האתידיו� ברומיד המומס ומשאירי� את התסני( נקי מהחומר הרעיל

שלא נותרו שאריות  א לצור, ווידוUVיש לבדוק את התסני( הנקי במנורת 



" לסינו(" ערכות מוכנות  . חומר ולאחר מכ( יש לשפו, את התסני( לביוב

 . תמר ורניו� Sigma, Merck,  : בחברותנית( להשיג אתידיו� ברומיד

לאחר הסינו(  על פילטר הפח� המוצק המתקבל והחומר הסופח בשקית   •

 לרמת ופוני לפסולת מוצקה ויהייעודלמיכל האיסו+  � לאחר יבושויפונ

  .חובב

  !למיכל ) כגו( אקונומיקה(אי( להוסי+ חומרי� אחרי��פסולת נוזליתל •

  טיפול בשפ,

 .יש לספוג שפ, נוזלי באמצעות ורמקוליט ולהעביר למיכל פסולת •

 במי� מספר פעמי�  ספיגה במטלית או בנייר סופג רטובידי �ליש לנקות ע •

 . עקבות של החומר כדי לסלק כל ואחר כ, במטלית ספוגה באקונומיקה

כדי לגלות ב UVיש להאיר את הנקודות שטופלו במנורת , השפ, ניקוי לאחר  •

 .שאריות חומר נוספות

  

  הנחיות כלליות

  

על מנת מומל1 לרכוש תמיסות וערכות ניסוי מוכנות ! אי( לרכוש אבקות •

 . במעבדהלמנוע שקילה העלולה לגרו� לפיזור החומר

ירה וחו� וע� חשמל סטטי ומקורות  ממגע ע� מקורות בעעלהימניש   •

  . תאורה מוגנת פציצות,מומלצת הארקה. הצתה

 . ממגע ע� מחמצני� חזקי� כדי למנוע התלקחותעלהימניש  •

  

  עזרה ראשונה

 .יש לשטו+ מיד ע� סבו( והרבה מי� קרי�, במקרה של שפ, על העור •

  .פואי דקות לפנות לטיפול ר10 יש לשטו+ במשטפת עיניי� במש, –נתז בעי(  •

  

  

  


