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 8المرفق 

 عالمياً  مثال للتصنيف في إطار النظام المنسق

 تصنيفالاقتراح  1-8م 

النظام املنسق عاملياً. وتتضـمن الوثيقـة بيانـات مـوجزة عـن االقـرتاح بالنسـبة لكـل  يعتمد اقرتاح التصنيف التايل على معايري 
 رتبة من رتب اخلطورة الصحية إىل جانب تفاصيل عن مجيع األدلة العلمية املتاحة.

ويقـرتح التصــنيف بالنســبة لكــل مــن السـمية احلــادة هلــذه املــادة وقــدرهتا علــى إحـداث تأكــل، وذلــك علــى أســاس دراســات  
 سية وغري قياسية على احليوانات.قيا

 4مسية فموية حادة الفئة  النظام املنسق عاملياً:  التصنيف المقترح
 3مسية جلدية حادة الفئة  
 جيم1هتيج/تأكل اجللد الفئة  
 1الشديد الفئة  العني هتيج العني/تلف 
 4سائل هلوب الفئة  

 المادة تعيين 2-8م 

ــــة للمــــواد  1-1 ــــي القائمــــة األوروبي االســــم ف
وإال  EINECSالكيميائيــــــــــة التجاريــــــــــة 

فاالســـم فـــي االتحـــاد الـــدولي للكيميـــاء 
 IUPACالبحتة والتطبيقية 

Globalene Hazexyl Systemol 

 CAS No. 999-99-9 
EINECS No. 222-222-2  

المرادفـــــات (يـــــذكر أيضـــــاً االســـــم فـــــي  1-2
 ISO القياسـيالمنظمة الدولية للتوحيـد 

 إذا كان متاحاً)

2-Hazanol 
Globalethylene 

 CxHyOz الصيغة الجزيئية 1-3

  الصيغة التركيبية 1-4

  النقاوة (نسبة وزنية) 1-5

   الشوائب أو المضافات الهامة 1-6

وحماليــل التنظيــف. وســيط كيميــائي للمــادة  الســطوح : مــذيب لطــالءاتاالســتعمال الصــناعي االستعماالت المعروفة 1-7
Globalexyl UNoxy ILOate. 

 : منظف للمرحاضاالستعمال العام
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 الخصائص الكيميائية الفيزيائية 3-8م 

 .4فيما يتعلق باخلصائص الكيميائية الفيزيائية، يقرتح تصنيف املادة كسائل هلوب من الفئة  

 سائل الشكل الفيزيائي 2-1
 146.2 الجزيئيالوزن  2-2
 45-  س)°نقطة/نطاق االنصهار ( 2-3
 208.3 س)°نقطة بدء الغليان/نطاق الغليان ( 2-4
  درجة حرارة التحلل 2-5
 7 س))°الضغط البخاري (باسكال ( 2-6
 0.890-0.887 )3الكثافة النسبية (غ/سم 2-7
 5.04 )1الكثافة البخارية (الهواء =  2-8
  س)°قابلية الذوبان في الدهون (مغ/كغ،  2-9
 يف املائة) 0.99قابلية ذوبان ضئيلة (نسبة وزنية  س)°قابلية الذوبان في الماء (مغ/كغ،  2-10
  (log Pow) )أوممعامل التوزع (لو ك 2-11
 القابلية لالشتعال 2-12
 س)°نقطة الوميض ( 
 حدود االنفجار (نسبة مئوية حجمية) 
 س)°االشتعال الذاتي (درجة حرارة  

 
 90.6  البوتقة المكشوفة: 81.7 البوتقة المغلقة:

 8.4  الحد األعلى: 1.2 الحد األدنى:

 ال تتوفر بيانات القابلية لالنفجار 2-13
  األكسدة خواص 2-14
  فيزيائية أخرى -كيميائية   خواص 2-15

 الخصائص الصحية والبيئية 4-8م 

 السمية الحادة 1-4-8م 

 الفموية 1-1-4-8م 

 مغ/كغ من وزن اجلسم). 2 000 - 300من النظام املنسق عاملياً ( 4يوجد مربر لتصنيف املادة يف الفئة  

 المرجع المشاهدات والمالحظات (مغم/كغم) 50ج ق النوع الحيواني
 2 مل تتوفر تفاصيل أخرى. 1 480 الفأر
 (ذكور) 1 500 الفأر

 (إناث)    740
(مغ/كـــغ) مـــن مـــل/كغ باســـتخدام الكثافـــة املعروفـــة للمركـــب  50حســـبت قـــيم ج ق

 .3غ/سم 0.89إثلني غليكول وهي 
8 

 السمية باالستنشاق 2-1-4-8م 

مـغ/لرت  0.5مل حتدث حاالت نفوق أو عالمات مسية ظاهرة يف احليوانـات اليت عّرضـت لرتكيز البخار املشبع وهـو حنـو  
  تدعم التصنيف.تقريباً، وعليه، فإن البيانات املتاحة ال
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 زمن التعرض (مغ/ل) 50ج ق النوع الحيواني
 (ساعات)

 المرجع المشاهدات والمالحظات

 جزء/مليون 83> الفأر
 مغ/ل) 0.5(تساوي حنو 

شــديدة عنــد تركيــز  آفــةمل حتــدث حــاالت نفــوق، حــدثت عالمــات ســريرية أو  4
جزء/مليون هو تركيز البخار املشبع عند درجـة  85جزء/مليون (ذكر أن  83

 احلرارة العادية).

3 

 عرضت احليوانات لرتكيز البخار املشبع عند درجة احلرارة العادية (افرتض أنـه 6 مل تذكر الفأر
  جزء/مليون). مل حيدث نفوق ومل تالحظ عالمات مرضية شديدة. 85

8 

"تركيـــز البخـــار املشـــبع" عنـــد درجـــة   مل حتـــدث حـــاالت نفـــوق عنـــد التعـــرض ل 8 مل تذكر فأرال
 جزء/ مليون). 85 احلرارة العادية (افرتض أنه

2 

 اجللدية 3-1-4-8م 

 مغ/كغ من وزن اجلسم). 1 000-200وفقاً للنظام املنسق عاملياً ( 3يوجد مربر لتصنيف املادة يف الفئة  

 المرجع المشاهدات والمالحظات (مغم/كغم) 50ج ق النوع الحيواني
 2 .مل تتوفر تفاصيل أخرى 790 الفأر

 األرنب
 /اجلنس/اجملموعة)5(

 (ذكور) 720
 (إناث) 830

ســــاعة. مجيــــع  24مغ/كــــغ ملــــدة  3 560عرضــــت احليوانــــات ملــــا يصــــل إىل 
، ماتــــت أثنــــاء فــــرتة التعــــرض. وبعــــد مــــدة 2احليوانــــات الــــيت نفقــــت، مــــا عــــدا 

ســجلت مسيــة موضــعية (حساســية جلديــة، ارتشــاح، خنــر، كــدمات) التعــرض، 
يومــاً هـــي فــرتة املالحظـــة  14يف عــدد مل حيــدد مـــن احليوانــات واســـتمرت مــدة 

بعد التعرض. لوحظت أيضـاً تقرحـات يف عـدد مل حيـدد مـن احليوانـات يف �ايـة 
 مدة املالحظة.

8 

 التهيج/التأكل الجلدي 2-4-8م 

توجد تقارير متضاربة بشأن قدرة هذه املادة على إحداث التهيج اجللدي. ويف دراسة حمددة عن التهيج اجللدي مبينة  
، وأن هــذا معاجلـةيف الوثيقـة ذاهتـا الــيت أوردت دراسـة السـمية احلــادة بطريـق اجللـد، يــذكر املؤلـف أنــه لـوحظ "خنـر" يف ثالثــة مـن سـتة أرانــب 

أيــام)، مــع وجــود حساســية جلديــة خفيفــة إىل متوســطة. ولوحظــت حالــة  7يف آخــر يــوم مــن أيــام املالحظــة ( النخــر كــان ال يــزال موجــوداً 
أيام. وبالنظر إىل أن واحداً من احليوانات  7ارتشاح خفيفة إىل شديدة أثناء الدراسة، لكن هذا التأثري اختفى يف �اية مدة املالحظة وهي 

ة أثناء هـذه الدراسـة وأن تـأثريات هتـيج اجللـد علـى احليوانـات األخـرى كانـت خفيفـة إىل متوسـطة الستة مل يظهر أية عالمة الستجابة جلدي
وحسب، فإن مالحظة "خنر" يف ثالثة حيوانات تبدو غريبة إىل حد ما. كما أن دراسة للسمية اجللديـة احلـادة يف األرانـب أظهـرت تـأثريات 

عدد احليوانات املتأثرة. وعلى نقيض هذه النتائج، ذكرت دراسة قدمية أشري إليها هتيج جلدي، تضمنت ذكر "النخر" والتقرح، دون حتديد 
 بإجياز تأثريات ضعيفة أو عدم وجود تأثريات هتيج جلدي يف األرانب.

وذكرت دراسة ملادة وثيقة الصلة إشارات متباينة باملثل فيما يتعلق بتـأثريات التهـيج اجللـدي الـيت لوحظـت. فقـد أشـري  
خنــر وعــدم وجــود هتــيج جلــدي يف الوقــت نفســه. ومــن ناحيــة أخــرى، يبــني مصــدر ثــانوي أن مــواد مماثلــة معينــة حتــدث تــأثريات إىل حــاالت 

"متوســطة" لتهــيج اجللــد، وأن التعــرض ملــدة طويلــة هلــذه اجملموعــة مــن املــواد ميكــن أن يســبب حروقــاً جلديــة. وباملقابــل، هنــاك مــواد مشــاهبة 
 ثرياً ال تعترب مهيجة للجلد.ولكنها ذات سلسلة ذرات أقصر ك

احلـادة وهتـيج اجللـد، وإذا أخـذت هـذه  اجللديـة ورئي أنه ال ميكن جتاهل عالمات النخـر املـذكورة يف دراسـات السـمية 
نظـام النتائج مع النتائج اليت لوحظت يف حالة املواد املشاهبة هلا من ناحية الرتكيب فإن هذا يـربر التصـنيف. وتوجـد ثـالث فئـات يف إطـار ال
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جـيم سـيكون مناسـباً، بـالنظر إىل أن 1املنسق عاملياً للتصنيف كمواد أكالة. والبيانات ال تتطابق مع املعايري متاماً، لكـن التصـنيف يف الفئـة 
ساعات. إال أنه ال يوجد دليـل علـى أن التعـرض ملـدة أقصـر بشـكل ملحـوظ ميكـن أن حيـدث تـأثرياً  4النخر املالحظ نتج بعد تعرض ملدة 

 اًال للجلد.أك

النوع 
 الحيواني

 عدد
 الحيوانات

مدة 
 التعرض

 (ساعات)
 التركيز
 (وزني)

التضميد: 
(محكم، شبه 
 محكم، ُمَعرَّى)

 المشاهدات والمالحظات
 المرجع (تحدد درجة وطبيعة التهيج وزواله)

 مل من 0.5 4 6 األرنب
 100تركيز 

 يف املائة

مل تظهـر عالمـات هتــيج يف حيـوان واحـد، وظهــرت حساسـية جلديــة  تضميد مسدود
) يف حيـــوان آخـــر يف اليـــوم األول وزالـــت يف 1خفيفـــة فقـــط (درجـــة 

حيوانــــات حساســــية جلديــــة خفيفــــة إىل  4اليــــوم الســــابع. وأظهــــرت 
) 3-1) وارتشـاح خفيـف إىل معتـدل (درجــة 2-1متوسـطة (درجـة 

الســــابع بعـــد التعــــرض. بعـــد نــــزع الضـــمادة. وزال االرتشــــاح يف اليـــوم 
أرانـب مـن اليـوم األول  3/6سجل "خنـر" يف مكـان وضـع املـادة يف و 

 4/6حــىت �ايــة مــدة املالحظــة يف اليــوم الســابع. ولــوحظ تقشــر يف 
 أرانب يف اليوم السابع.

8 

 األرنب
 (األمهق)

يف  100تركيـــــــــــز  24 5
 املائة

 (احلجم مل حيدد)

عالمــات لتهــيج جلــدي يف ذكــرت عالمــات قليلــة أو مل تــذكر  مل حيدد
 هذه الدراسة احملدودة يف بياناهتا.

2 

 تلف/تهيج العين الشديد 3-4-8م 

تضــمنت الدراســة الوحيــدة املتاحــة تعــريض األرانــب لكميــات مــن املــادة املختــربة أقــل كثــرياً ممــا توصــي بــه الربوتوكــوالت  
) وإن كانت تأثريات قابلة للزوال. وميكن توقع 3امحرار امللتحمة من الدرجة القياسية هلذا التأثري. وقد لوحظت تأثريات شديدة نسبياً (مثل 

يف إطــار النظــام  1 أن تكـون التــأثريات يف العــني، حتــت ظــروف االختبـار القياســية، شــديدة جــداً، وبالتــايل فــإن هـذا يــربر التصــنيف يف الفئــة
 املنسق عاملياً (التأثريات غري القابلة للزوال يف العني).

 النوع
 الحيواني

عدد 
 الحيوانات

 التركيز
 (وزني)

 المشاهدات والمالحظات (تذكر درجة وطبيعة أي تهيج،
 المرجع وأي تلف شديد، وزواله)

مــــــــــل مــــــــــن  0.005 6 األرنب
 يف املائة 100تركيز 

وكانــت ). 2.8) وإفــراز (درجــة 3لــوحظ امحــرار امللتحمــة بعــد ســاعة مــن التنقــيط (درجــة 
لعتامة القرنيـة واحلدقـة وإمحـرار امللتحمـة واالرتشـاح واإلفـراز  ساعة  72، 48، 24قراءات 
 تقريباً يف املتوسط. وزالت مجيع األعراض حبلول اليوم السابع. 0.5كلها 

8 

ال ميكـن إثبــات تقريــر ورد يف دراسـات ثانويــة منشــورة عــن تلـف شــديد يف العــني لــوحظ يف  يف املائة 5و 1 60 األرنب
يف املائــة، وذلــك نظــراً ألنــه مل يعثــر علــى  5مل حتــدد مــن تركيــز األرانــب بعــد تنقــيط كميــة 

 املعلومات يف املراجع املذكورة يف الدراسة.

1 

 التحسس الجلدي والتنفسي 4-4-8م 
وال  النشــاط). -توجــد أي أســس إضــافية تثــري القلــق (علــى ســبيل املثــال عالقــات الرتكيــب  ال تتــوفر أي بيانــات. وال 

 يقرتح اي تصنيف.
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 السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة محددة بعد تعرض مفرد أو متكرر 5-4-8م 

 السمية بعد تعرض مفرد 1-5-4-8م 

ال تتـوفر معلومــات موثــوق هبــا بشــأن قـدرة هــذه املــادة علــى إحــداث مسيــة شـاملة ألعضــاء مســتهدفة حمــددة غــري قاتلــة  
 .(STOT)ق عاملياً، يف فئة السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة نتيجة لتعرض مفرد. لذلك، ال يقرتح التصنيف، طبقا للنظام املنس

 السمية بعد تعرض متكرر 2-5-4-8م 

 الفموية 1-2-5-4-8م 

 ال تتوفر أية دراسات أو أدلة بشرية عن التعرض جلرعات فموية متكررة، ولذلك ال يقرتح تصنيف املادة. 

 السمية باالستنشاق 2-2-5-4-8م 

جزء/مليون  72مغ/ل ( 0.43أسبوعاً يف الفئران برتكيز  13مسية ضارة يف دراسة لالستنشاق ملدة  ال تتوفر أدلة عن 
 تقريباً)، وهو مستوى تعرض قريب من تركيز البخار املشبع. وال يوجد مربر للتصنيف وفقاً للنظام املنسق عاملياً.

 النوع الحيواني
 التركيز
 (مغ/ل)

مدة 
 التعرض

 مدة المعاملة (ساعات)

 المشاهدات والمالحظات (يحدد حجم المجموعة،
 ، التأثيرات(NOEL) تركيز بدون تأثير ملحوظ

 المرجع ذات األهمية السمية)
  (F344)الفأر 
 /اجلنس/اجملموعة20
 /اجلنس/10(+

 جمموعات -اجملموعة 
 أسابيع) 4نقاهة 

0.12،   
0.24، 

0.425 

أيــــــــــــــام/أسبوع  5 6
 13طـــــــــــــــــــــــــــــوال 

 أسبوعاً 

لوحظ اخنفاض يف زيادة الـوزن يف حيوانـات اجلرعـة مل حيدث نفوق. 
العالية من اجلنسني. ويف إنـاث اجلرعـة املتوسـطة، مل تالحـظ تغـريات 
ملحوظــة لناحيــة الســمية يف بــارامرتات حتليــل الــدم والبــول. وأظهــرت 
ــــادة يف الفوســــفاتاز القلــــوي. وأظهــــر ذكــــور  إنــــاث اجلرعــــة العاليــــة زي

ذات داللــة إحصــائياً يف وزن الكلـــى  اجلرعــة املتوســطة والعاليــة زيــادة
ــــادة صــــغرية فـــــي وزن الكبــــد املطلـــــق  املطلــــق والنســــيب. ولوحظــــت زي

يف املائــة) يف إنــاث اجلرعــة العاليــة. غــري أنــه مل حتــدث تغــريات   12(
 كبرية أو نسجية مرضية يف أي أعضاء مت فحصها.

3 

 اجللدية 3-2-5-4-8م 

مغ/كغ من وزن اجلسـم عـن طريـق اجللـد ملـدة  444سجلت تغريات دموية غري حمددة كمياً يف األرانب اليت عرضت لرتكيز  
 استنتاجات من هذه الدراسة وال يقرتح تصنيف. استخالصيوماً. غري أنه بسبب املعلومات احملدودة اليت قدمت، ال ميكن  11

 النوع الحيواني
 التركيز

 (مغ/كغ)
 مدة التعرض
 مدة المعاملة (ساعات)

المشاهدات والمالحظات (يحدد حجم 
 المجموعة،

 ، التأثيرات(NOEL)تركيز بدون تأثير ملحوظ 
 المرجع ذات األهمية السمية)

، 44صفر،  األرنب
222 ،444  

جرعــــــــات طبقــــــــت  9 6
 يوماً  11على مدى 

هــذه دراســة غــري منشــورة ذكــرت يف الدراســات الثانويــة 
ــــة يف املنشــــورة. ذكــــرت  اخنفاضــــات غــــري حمــــددة الكمي

بـــارامرتات الـــدم يف حيوانـــات اجلرعـــة العاليـــة. مل يقـــدم 
 .وصف للتأثريات املوضعية

1 
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 السرطنة (بما في ذلك دراسات السمية المزمنة) 6-4-8م 
 ح تصنيف للمادة.رت وال يق -ال تتوفر بيانات  

 إطفار الخاليا الجنسية 7-4-8م 
، واالختبــارات الوراثيــة (Ames)مــن آمــس  معمليــةذكــرت نتــائج ســلبية يف الدراســات الثانويــة املنشــورة عــن اختبــارات  

 . وال تدعم البيانات املتاحة تصنيف املادة.كائن حياخللوية واختبارات اإلطفار اجليين. وال تتوفر نتائج اختبارات على 

 المعمليةالدراسات  
 المرجع المشاهدات والمالحظات نطاق التركيزات نوع الخاليا االختبار

Ames السلمونيلهSalmonella  
 (مل تذكر السالالت)

، يف وجـود وغيـاب التنشـيط االسـتقاليب (األيضـي). سلبية مغ/طبق 15 - 0.3
هــــذه دراســــة غــــري منشــــورة وصــــفت يف مصــــدر ثــــانوي وال 

 تتوفر معلومات أخرى.

5 

IVC CHO 0.1 - 0.8  مغ/مل(-S9)، 
 (S9+)مغ/مل 0.4 - 0.08

. )األيضـياالسـتقاليب (، يف وجـود وغيـاب التنشـيط سلبية
هــــذه دراســــة غــــري منشــــورة وصــــفت يف مصــــدر ثــــانوي وال 

 تتوفر معلومات أخرى.

6 

، هـــــذه دراســـــة غـــــري منشـــــورة وصـــــفت يف مصـــــدر  ســـــلبية مل يذكر CHO  اإلطفار اجليين
 ثانوي وال تتوفر معلومات أخرى.

7 

SCE CHO  هذه دراسة غـري منشـورة وصـفت يف مصـدر ثـانوي سلبية يذكرمل ،
 وال تتوفر معلومات أخرى. 

7 

 الخصوبة -السمية التناسلية  8-4-8م 
 ال يقرتح أي تصنيف. -ال تتوفر بيانات  

 السمية التناسلية  9-4-8م 
يف الفئران أو األرانب بعد التعرض باالستنشاق للجرعات اليت تسبب مسية خفيفة لألمهـات. تناسلية ال حتدث مسية  

، فـإن هـذه السـمية تقـل مـع زيـادة طـول التناسـليةوجتدر اإلشارة إىل أنـه بينمـا تصـنف املـواد املشـاهبة ذات السالسـل األقصـر يف فئـة السـمية 
  يقرتح تصنيف للمادة.السلسلة، حبيث ال توجد أدلة على وجود هذا اخلطر. وال

النوع 
 الحيواني

سبيل 
 المرجع المشاهدات والمالحظات التعرض الجرعات التعرض

 جزء/مليون 80، 41، 21 االستنشاق الفأر
 مغ/ل) 0.48، 0.24، 0.12(

يوماً  15 -6
  من احلمل

اختــربت املــادة يف تركيــزات وصــلت إىل تركيــز البخــار 
 املشبع تقريباً.

لوحظـــــت يف جمموعـــــات اجلرعـــــات املتوســـــطة والعاليـــــة 
اخنفاضـــــــــــات يف زيـــــــــــادة وزن اجلســـــــــــم يف األمهـــــــــــات 
مصــحوبة باخنفاضــات يف اســتهالك الغــذاء أثنــاء مـــدة 

 .تناسليةالتعرض. مل يوجد دليل على حدوث مسية 

4 

 جزء/مليون 80، 41، 21 االستنشاق األرنب
 مغ/ل) 0.48، 0.24، 0.12(

يوماً   18 -6
 احلملمن 

اختــربت املــادة يف تركيــزات وصــلت إىل تركيــز البخــار 
 املشبع تقريباً.

لوحظ يف حيوانات اجلرعات العالية اخنفـاض يف وزن 
اجلســـم املطلـــق أثنـــاء مـــدة التعـــرض. مل يوجـــد دليـــل 

 .تناسليةعلى حدوث مسية 

4 
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