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  ١-٣الفصل 
  السمية احلادة

  تعريف  ١- ١- ٣
 عن طريق الفم أو  من مادةتشري إىل التأثريات السلبية اليت حتدث بعد تعاطي جرعة مفردة السمية احلادة  

  . ساعات٤ ساعة، أو بعد تعرض لالستنشاق ملدة ٢٤اجللد، أو بعد تعاطي عدة جرعات موزعة على مدى 
  معايري تصنيف املواد  ٢- ١- ٣
لسمية بطريق الفم أو اجللد أو االستنشاق تبعاً ميكن توزيع املواد يف مخس فئات للسمية على أساس حدة ا  ١- ٢- ١- ٣

 ٥٠للجرعة القاتلة النصفية ج ق) تقريبية(ويعرب عن قيم السمية احلادة بقيم . ملعايري حدية رقمية كما هو مبني يف اجلدول التايل
وترد . )ATE() ت س ح  (أو كتقديرات للسمية احلادة     ) باالستنشاق (٥٠أو التركيز القاتل النصفي ت ق     ) فموية، جلدية (

  .١- ١- ٣املالحظات التفسريية بعد اجلدول 
  قابلةاليت تعني الفئات املوتقديرات السمية احلادة فئات خطر السمية احلادة : ١- ١- ٣اجلدول 

  ٥الفئة   ٤الفئة   ٣الفئة   ٢الفئة   ١الفئة   سبيل التعرض
  )كغم من وزن اجلسم/مغم (فموي
  )ب( و)أ (تاناملالحظ  :انظر

٥ ٠٠٠  ٢ ٠٠٠  ٣٠٠  ٥٠  ٥  

  )كغم من وزن اجلسم/مغم (جلدي
  )ب( و)أ (تاناملالحظ  :انظر

٢ ٠٠٠  ١ ٠٠٠  ٢٠٠  ٥٠  

  )مليون حجم/جزء (اتغاز
  )ج( و)ب( و)أ (اتاملالحظ  انظر

٢٠ ٠٠٠  ٢ ٥٠٠  ٥٠٠ ١٠٠ 

انظر املعايري التفصيلية 
  )ز(يف املالحظة 

  
 

  )ل/مغم (أخبرة
  )ه( و)د( و)ج( و)ب( و)أ (اتاملالحظ  :انظر

٢٠  ١٠  ٢,٠  ٠,٥  

  )ل/مغم (أغربة ورذاذ
 )و( و)ج( و )ب( و)أ (اتاملالحظ  :انظر

٥  ١,٠  ٠,٥  ٠,٠٥  

  
انظر املعايري التفصيلية 

 )ز(يف املالحظة 

  ).مليون حجم/جزء( باألجزاء يف املليون للحجم اتيعرب عن تركيز الغاز  :مالحظة

  :١-١-٣مالحظات تفسريية للجدول 
  كلما أمكن؛٥٠ت ق/٥٠باستخدام ج قمادة  لغرض تصنيف )ATE(ية احلادةيشتق تقدير السم  )أ(
  :باستخدام ط أو خملوادةيشتق تقدير السمية احلادة مل  )ب(

  ؛وخبالف ذلك ،نكلما أمك ٥٠ت ق/٥٠ج ق  ‘١‘
   أو؛ بنتائج اختبار نطاقةتعلقمل ا٢-١-٣ة من اجلدول الئمقيمة التحويل امل  ‘٢‘
   بفئة تصنيف؛ةعلقت امل٢-١-٣ من اجلدول ةالئمقيمة التحويل امل  ‘٣‘

ولتحويل .  ساعات٤وضعت القيم احلدية لالستنشاق املبينة يف اجلدول على أساس التعرض لالختبار ملدة   )ج(
البيانات املوجودة للسمية باالستنشاق اليت استنتجت من التعرض ملدة ساعة واحدة، جيب قسمتها علـى                

   لألغربة والرذاذ؛٤ للغازات واألخبرة وعلى ٢ معامل
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م به أنه يستخدم يف بعض اللوائح التنظيمية تركيز البخار املشبع كعنصر إضايف لتوفري احلماية من املسلّ  )د(
  ؛)توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة: مثال(اخلاصة للصحة والسالمة 

ولكنه يكون مكوناً من خليط من األطوار يف حالة بعض املواد ال يكون جو االختبار يف حالة خبار فقط   )ه(
 أخرى، فإنه ميكن أن يتألف جو االختبار من خبار قريب من احلالة موادأما يف حاالت . السائلة والغازية

مليون حجم / جزء١٠٠: كالتايل) لحجملباألجزاء يف املليون (ويف هذه احلالة يكون التصنيف . الغازية
مليون / جزء٢٠ ٠٠٠؛ ٣مليون حجم للفئة / جزء٢ ٥٠٠؛ ٢ة مليون حجم للفئ/ جزء٥٠٠؛ ١للفئة 

  .٤حجم للفئة 
  :كما يلي" خبار"، "رذاذ"، "غبار"ف املصطلحات وتعّر  

  ؛)هواء عادة(جسيمات صلبة من مادة أو خملوط عالقة يف غاز : الغبار  ‘١‘
  ؛)هواء عادة(قطريات مادة سائلة أو خملوط سائل عالقة يف غاز : الرذاذ  ‘٢‘
  .الشكل الغازي ملادة أو خملوط، املنطلق من حالة املادة أو املخلوط السائلة أو الصلبة: لبخارا  ‘٣‘

ويتكون الرذاذ عادة بتكثف األخبرة فوق املشبعة أو بالقص         . ويتكون الغبار عادة بعمليات ميكانيكية    
   ميكرومتر؛١٠٠ إىل حنو ١ < وتتراوح أحجام األغربة والرذاذ عموماً بني .الفيزيائي للسوائل

ينبغي النظر يف القيم املتعلقة باألغربة والرذاذ لتعديلها يف ضوء ما يستجد من التعديالت احملتملـة يف                   )و(
توجيهات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن االختبارات فيما يتعلق باحلدود التقنية             

  ق؛استنشقابل لالل لتوليد ومداومة وقياس تركيزات الغبار والرذاذ يف شك
 تعيني املواد ذات السمية احلادة املنخفضة نسبياً لكنها ميكـن أن تكـون يف               ٥تستهدف معايري الفئة      )ز(

 الفموية واجللدية هلذه    ٥٠ويتوقع أن تكون ج ق    . ظروف معينة خطرة على الفئات السكانية الضعيفة      
. ستنشاق، يف اجلرعات املنـاظرة    كغم من وزن اجلسم، أو باال     / مغم ٥ ٠٠٠- ٢ ٠٠٠ املواد يف نطاق  

  :٥وفيما يلي املعايري احملددة للفئة 
 تدخل يف ٥٠تصنَّف املادة يف هذه الفئة إذا أشارت أدلة موثوق هبا متاحة بالفعل إىل أن ج ق         ‘١‘

، أو أن نتائج الدراسات على احليوانات أو التأثريات السمية يف اإلنسان تثري ٥الفئة  نطاق قيم
  .بة لصحة اإلنسانقلقاً بالنس

يف حالة عـدم     تصنف املادة يف هذه الفئة من خالل استنباط البيانات أو تقديرها أو قياسها              ‘٢‘
  : و،وجود مربر للتصنيف يف فئة مسية أشد

   أوإلنسان؛ يف ايف حالة وجود معلومات موثوق هبا تشري إىل تأثريات مسية ملحوظة  - 
ارات الفموية أو اجللديـة أو باالستنـشاق        يف حالة مالحظة حاالت وفاة يف االختب        - 

   أو؛٤لإلدراج يف قيم الفئة 
عندما يؤكد رأي خبري وجود عالمات سريرية ملحوظة للسمية يف اختبـار جيـرى                - 

   أو؛اإلعياء الشعر أو انتصاب  اإلسهال أوباستثناء، ٤لإلدراج يف الفئة 
ال حدوث تأثريات مسيـة     معلومات موثوق هبا تشري إىل احتم      عندما يؤكد رأي خبري     - 

  .ملحوظة على أساس دراسات أخرى أجريت يف احليوانات
.  لدواعي محاية احليوانات٥جيب عدم تشجيع إجراء اختبارات على احليوانات للمواد املصنفة يف الفئة 

وال جترى هذه االختبارات إال عند وجود احتمال قوي ألن تعطي النتائج عناصر معلومـات مهمـة                 
  . اإلنسانحلماية صحة

ومن املبادئ األساسية اليت وضعتها جلنـة       . وضع نظام التصنيف املنسق حبيث يتالءم مع متطلبات النظم القائمة           ٢-٢-١-٣
التنسيق هو وضع أساس مشترك ومتسق لتصنيف أخطار        " أن   (IOMC-CG/HCCS)التنسيق ملوائمة نظم تصنيف املنتجات الكيميائية       
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علومات عن هذه األخطار ميكن أن ختتار منه العناصر املناسبة اليت تنطبق على وسائط النقل وعلـى محايـة                   املواد الكيميائية وتبليغ امل   
  . وهلذا الغرض يتضمن خمطط تصنيف السمية احلادة مخس فئات".املستهلكني، والعاملني، والبيئة

أما بالنسبة للسمية   .  الفم أو باالستنشاق   والفأر هو النوع احليواين املفضل لالختبار لتقييم السمية احلادة بطريق           ٣-٢-١-٣
وينبغي قبول بيانات االختبار اليت استنبطت بالفعل لتصنيف املواد الكيميائية مبوجب           . احلادة بطريق اجللد فإنه يفضل الفأر أو األرنب       

ادة يف أنواع حيوانية كثرية، ينبغـي       وعند توفر بيانات جتريبية للسمية احل     . القائمة عند تصنيف هذه املواد مبوجب النظام املنسق       النظم  
  . من بني نتائج اختبارات صحيحة أجريت بعناية٥٠ ج ق لاستخدام رأي خبري يف اختيار أنسب قيمة 

تستخدم يف الوقت احلاضر يف قطـاع       ) ١-١-٣ اجلدول   انظر(، وهي أعلى فئة مسية، ذات قيم حدية         ١والفئة    ٤-٢-١-٣
  .ات التعبئةالنقل بالدرجة األوىل لتصنيف جمموع

على فئـات    خطراً    وإن كانت متثل يف ظروف معينة       للمواد ذات السمية احلادة املنخفضة نسبياً      ٥وتعني الفئة     ٥-٢-١-٣
 ٥٠ج ق ويتوقع أن تكون هلذه املواد مسية فموية أو جلدية. ٥وتبني باإلضافة إىل اجلدول معايري لتعيني املواد يف الفئة     . السكان الضعيفة 

وبالنظر إىل اعتبارات محاية . )١(كغم من وزن اجلسم واجلرعات املناظرة بالنسبة للتعرض باالستنشاق/ مغم٥ ٠٠٠-٢ ٠٠٠يف النطاق 
، وال يتوخى إجراء مثل هذه االختبارات إال عندما ُيتوقـع أن            ٥احليوانات، ينبغي عدم تشجيع االختبارات يف احليوان يف نطاق الفئة           

  .اية صحة اإلنسانتعطي نتائج مهمة بالنسبة حلم
  بشأن السمية باالستنشاقاصة اعتبارات خ  ٦- ٢- ١- ٣
وعندما تـستخلص   .  ساعات يف حيوانات االختبار    ٤عرض ملدة   تتوضع قيم السمية باالستنشاق على أساس ال        ١-٦-٢-١-٣

 ساعات بقسمة قيمة ٤عرض ملدة القيم التجريبية من اختبارات استخدم فيها تعرض ملدة ساعة واحدة، ميكن حتويلها إىل قيم مناظرة للت
  . للغبار والرذاذ٤ للغازات واألخبرة وعلى ٢مسية الساعة الواحدة على 

ويعرب عن القـيم لألغـربة والـرذاذ        . وتوضع وحدات السمية باالستنشاق على أساس شكل املادة املستنشقة          ٢-٦-٢-١-٣
ونظراً لصعوبات اختبار األخبرة، اليت يتكون بعضها مـن         . مليون حجم /ويعرب عن القيم للغازات بوحـدات جزء     . ل/بوحدات مغم 

 غري أنه يف حالة األخبرة اليت تكون قريبة مـن احلالـة   .ل/خماليط من األطوار السائلة والبخارية، فإن اجلدول يبني القيم بوحدات مغم     
ستنشاق سيتطلب األمر عمل حتديد     ومع حتديث طرائق اختبار اال    . مليون حجم /الغازية، ينبغي أن يوضع التصنيف على وحدات جزء       

يف سياق تنقيح اختبارات السمية باالستنشاق يف إطار برنامج منظمة التعـاون            " الرذاذ"باملقارنة مبصطلح   " خبار"أوضح ملعىن مصطلح    
  .والتنمية يف امليدان االقتصادي وغريه من برامج وضع توجيهات االختبارات

م به  كما أنه من املسلّ   . تنشاق ألغراض تصنيف السمية احلادة يف مجيع القطاعات       وتستخدم بيانات السمية باالس     ٣-٦-٢-١-٣
  .ز البخار املشبع للمادة الكيميائية يستخدم يف قطاع النقل كعنصر إضايف لتصنيف املواد الكيمائية يف جمموعات التعبئةيأن ترك

فاجلـسيمات  . ية الشديدة لألغـربة والـرذاذ  ومن املهم بشكل خاص استخدام قيم حمددة جيداً يف فئات السم         ٤-٦-٢-١-٣
.  ميكرونات تترسب يف مجيع مناطق اجلهاز التنفـسي للفئـران          ٤ و ١ يتراوح بني    (MMAD)املستنشقة مبتوسط قطر دينامي هوائي      

 ويلزم لتحقيق انطباق التجارب يف احليوان علـى التعـرض         . لتر/ مغم ٢ويقابل نطاق حجم اجلسيمات هذا جرعة قصوى تبلغ حنو          
وتتيح القيم احلدية املبينة يف اجلدول لألغربة والرذاذ . البشري من الناحية املثلى أن ختترب األغربة والرذاذ يف الفئران يف حدود هذا النطاق

ربة وينبغي استعراض القيم املتعلقة باألغ    . التمييز الواضح للمواد اليت تتسم بنطاق واسع من السميات املقيسة يف ظروف اختبار متباينة             
والرذاذ يف املستقبل لتعديلها بناء على أي تغيريات يف توجيهات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أو توجيهـات اختبـار         

                                                 

لتابعة ملنظمة التعــاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، املعنية بتنسيق  مل تدرج فرقة العمل ا:٥توجيه بشأن قيم السمية باالستنشاق، الفئة   )١(
 من ذلك مفهوم اجلرعات ، ولكنها أدخلت بدال٥ً أعاله للسمية احلادة باالستنشاق، الفئة ١-١-٣ قيماً رقمـية يف اجلدول (HCL)التصنيف والوسم 

ويف بعض النظم، قد ). ١-١-٣حتت اجلدول ) ز( املالحظة انظر(يق الفم أو اجللد كغم من وزن اجلسم بطر/ مغم٥ ٠٠٠- ٢ ٠٠٠للنطاق " املناظـرة"
 .توصي السلطة املختصة بقيم رقمية

- 111 -

Copyright@United Nations, 2009. All rights reserved.



 

أخرى يف املستقبل فيما يتعلق باحلدود التقنية يف توليد تركيزات األغربة والرذاذ يف شكل قابل لالستنشاق، واحملافظـة علـى هـذه                      
  .ياسهاالتركيزات وق

وباإلضافة إىل التصنيف يف فئات السمية باالستنشاق، وإذا كانت تتوفر بيانات تدل على أن آلية السمية هـي                    ٥-٦-٢-١-٣
ويعّرف تأكـل  . كمواد أكالة للجهاز التنفسيومسها  أيضاً قدرة املادة أو املخلوط على إحداث التأكل، فإن بعض السلطات قد ختتار   

ري لنسيج اجلهاز التنفسي بعد تعرُّض مفرد ملدة حمدودة يناظر تأكل اجللد؛ ويتضمن ذلـك تـدمري النـسيج                   اجلهاز التنفسي بأنه تدم   
وميكن أن حيدد تقييم القدرة على إحداث التأكل استناداً إىل رأي اخلرباء باستخدام أدلة مثل اخلربة يف البشر واحليوانـات،                    . املخاطي

  .اهلدروجيين، واملعلومات املستقاة من مواد مشاهبة أو أية بيانات أخرى ذات صلةوالبيانات املعملية املتاحة، وقيم األس 
  معايري تصنيف املخاليط  ٣- ١- ٣
املختـربة  (لسميتها احلادة على أساس استخدام بيانات اجلرعة القاتلة          وفقاً   توضع معايري تصنيف املواد     ١- ٣- ١- ٣

ل على معلومات أو اشتقاق معلومات تتيح تطبيق املعايري على املخلوط           وبالنسبة للمخاليط، يلزم احلصو   ). عملياً أو املشتقة  
 للسمية احلادة، ويعتمد النهج على كمية املعلومات املتاحة عن املخلوط        ويتبع هنج مرحلي للتصنيف تبعاً    . ألغراض التصنيف 
  :ض العملية اليت تتبع هلذا الغر١- ١- ٣وحيدد الرسم البياين يف الشكل . نفسه وعن مكوناته

  النهج املرحلي لتصنيف املخاليط من حيث السمية احلادة: ١- ١- ٣الشكل 

وميكن إجراء تصنيف املخاليط لتعيني السمية احلادة لكل من سبل التعرض، لكنه ال يطلب إال لـسبيل تعـرض            ٢-٣-١-٣
يشري إىل وجود مسية حادة عن طريق أكثر        وال يوجد دليل ذو صلة       يف مجيع املكونات  )  أو خمترباً  اًمقدر(واحد ما دام هذا السبيل يتبع       

ويف حالة وجود دليل ذي صلة يشري إىل مسية عن طريق أكثر من سبيل من سبل التعرض، جيرى التصنيف . من سبيل من سبل التعرض  
ه املستخدمة الفئة وينبغي أن يعكس الرسم التخطيطي وكلمة التنبي. وينبغي مراعاة مجيع املعلومات املتاحة. جلميع سبل التعرض املالئمة

  .األكثر مسية وينبغي استخدام مجيع بيانات األخطار ذات الصلة

رىـتتوفر بيانات أخ
ل ـم حتويـلتقدير قي

  ألغراض التصنيف

 نعم

 ةـتتوفر بيانات كافي
  عن خماليط مماثلة لتقدير

  تصنيف األخطار

نـات عـتتوفر بيان
  كل املكونات

 

تطبـــق مبــادئ االســتكمال الــواردة يف
٥-٣-١-٣  

 ١- ٦- ٣- ١- ٣تطبـق املعادلة الواردة يف 

ــواردة يف ــة ال ــق املعادل ١-٦-٣-١-٣ تطب
  ؛ أو)يف املائة ١٠ ≤املكونات غري املعروفة (

 ٣- ٢- ٦- ٣- ١- ٣ق املعادلة الواردة يف تطب
 ) يف املائة١٠> املكونات غري املعروفة (

 نعم

  ١- ٦- ٣- ١- ٣تطبق املعادلة الواردة يف 

  جتمع أخطار املكونات
  املعروفة

 ال

   يصنف

   يصنف

   يصنف

 نعم  يصنف 

 نعم

 بيانات اختبار عن املخلوط ككل

 ال

 ال

 ال
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ولالستفادة من مجيع البيانات املتاحة ألغراض تصنيف أخطار املخاليط، وضعت افتراضات معينة تطبـق عنـد            ٣-٣-١-٣
  :االقتضاء يف النهج املرحلي

نسبة وزنية للمـواد  ( يف املائة  ١ ≥وجودة بتركيز   يف املخلوط هي املكونات امل    " املكونات ذات الصلة  "  )أ(
، ما مل يوجد سبب للشك يف أن يكـون  ) للغازاتونسبة حجميةالصلبة، واألغربة، والرذاذ واألخبرة،   

وهذه النقطـة ذات    .  يف املائة ذا صلة بتصنيف املخلوط يف فئة مسية حادة          ١ <مكّون موجود بتركيز    
  ؛٢ و١ مكونات مصنفة يف الفئتني يترب وحتتوأمهية خاصة عند تصنيف خماليط مل خت

حيثما يستخدم خملوط مصنف كمكون يف خملوط آخر، ميكن استخدام التقدير الفعلـي أو املـشتق                  )ب(
 ةـادالت املبين ـدام املع ـللسمية احلادة لذلك املخلوط عند حساب تصنيف املخلوط اجلديد باستخ         

  ؛٣-٢-٦-٣-١-٣ و١-٦-٣-١-٣يف 
لتقديرات احملددة للسمية احلادة احملولة جلميع مكونات خملوط ما تقع يف نفس الفئة، ينبغي              إذا كانت ا    )ج(

  ؛تصنيف هذا املخلوط يف هذه الفئة
ملكونات يف خملوط ) أو معلومات فئات أخطار السمية احلادة(يف حالة عدم توافر سوى بيانات النطاق   )د(

 عند حساب تصنيف املخلوط اجلديد ٢-١-٣دول ما، ميكن حتويلها إىل تقديرات حمددة وفقاً للج
  .٣-٢-٦-٣-١-٣ و١-٦-٣-١-٣باستخدام املعادالت الواردة يف 

أو فئات أخطـار الـسمية      (التحويل من نطاق لقيم السمية احلادة الناجتة من التجربة            :٢-١-٣اجلدول 
  ليطلالستخدام يف معادالت تصنيف املخالسمية احلادة لحمددة ات إىل تقدير )احلادة

  سبل التعرض

تقدير نطاقات تصنيف السمية احلادة أو قيمها 
  املستمدة من التجارب

  )١ املالحظة انظر(

  التحويل إىل قيم تقديرية
  للسمية احلادة

  )٢ املالحظة انظر(
  فموي

  )كغم من وزن اجلسم/مغم(
  ٥  ≤  ١ الفئة <  صفر
  ٥٠  ≤  ٢ الفئة <  ٥

  ٣٠٠  ≤  ٣ الفئة <  ٥٠
  ٢ ٠٠٠  ≤  ٤ الفئة <   ٣٠٠
  ٥ ٠٠٠  ≤  ٥ الفئة <  ٢ ٠٠٠

٠,٥  
٥  

١٠٠  
٥٠٠  
٢ ٥٠٠  

  جلدي
  )كغم من وزن اجلسم/مغم(

  ٥٠  ≤  ١ الفئة <  صفر
  ٢٠٠  ≤   ٢ الفئة <   ٥٠

  ١ ٠٠٠  ≤   ٣ الفئة <   ٢٠٠
  ٢ ٠٠٠  ≤   ٤ الفئة <   ١ ٠٠٠
  ٥ ٠٠٠  ≤  ٥ الفئة <  ٢ ٠٠٠

٥  
٥٠  
٣٠٠  
١ ١٠٠  
٢ ٥٠٠  

  غازات
  )مليون حجم/جزء(

  ١٠٠  ≤  ١ الفئة <  صفر 
  ٥٠٠  ≤   ٢ الفئة <   ١٠٠
   ٢ ٥٠٠  ≤   ٣ الفئة <   ٥٠٠
   ٢٠ ٠٠٠  ≤   ٤ الفئة <  ٢ ٥٠٠
  .٥-٢-١-٣ حاشية الفقرة انظر: ٥الفئة 

١٠  
١٠٠  
٧٠٠  
٤ ٥٠٠  

  أخبرة
  )ل/مغم(

  ٠,٥  ≤   ١ الفئة <  صفر 
  ٢,٠  ≤   ٢ الفئة <   ٠,٥
  ١٠,٠  ≤   ٣ الفئة <   ٢,٠

  ٢٠,٠  ≤  ٤ الفئة <  ١٠,٠
  .٥-٢-١-٣ حاشية الفقرة نظرا: ٥الفئة 

٠,٠٥  
٠,٥  
٣  
١١  

  رذاذ/أغربة
  )ل/مغم(

  ٠,٠٥  ≤   ١ الفئة <  صفر 
  ٠,٥  ≤   ٢ الفئة <   ٠,٠٥
  ١,٠  ≤   ٣ الفئة <   ٠,٥
  ٥,٠  ≤   ٤ الفئة <   ١,٠
  .٥-٢-١-٣ حاشية الفقرة انظر: ٥الفئة 

٠,٠٠٥  
٠,٠٥  
٠,٥  
١,٥ 

  ).مليون حجم/جزء(ملليون باحلجم يعـّبر عن تركيز الغازات باألجزاء يف ا   :مالحظة
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حتت ظروف معينة على  خطراً  ولكنها قد متثل للمخاليط ذات السمية احلادة املنخفضة نسبيا٥ًتعني الفئة   :١الحظة امل
 ٥ ٠٠٠- ٢ ٠٠٠ الفموية أو اجللدية هلذه املخاليط يف النطاق ٥٠ويتوقع أن تكون قيمة ج ق. الفئات السكانية الضعيفة

وبالنظر العتبارات صحة احليوان، ينبغي عدم . وزن اجلسم أو اجلرعات املناظرة بالنسبة لسبل التعرض األخرىكغم من /مغم
، وال تتوخى هذه االختبارات إال إذا كان يرجح بقوة أن تعطي نتائج مهمة ٥تشجيع االختبار يف احليوانات يف نطاقات الفئة 

  .بالنسبة حلماية صحة اإلنسان
خملوط على أساس   لتصنيف   (ATE) هذه القيم الستخدامها يف حساب تقديرات السمية احلادة          صممت  :٢الحظة امل

، وعند نقطة   ٢ و ١وقد وضعت القيم على أساس متحفظ عند الطرف األدىن لنطاق الفئتني            . مكوناته وال متثل نتائج اختبار    
  .٥- ٣ من الطرف األدىن من نطاق الفئات تبعد مبقدار الُعشر تقريباً

  املخاليط اليت تتوفر بشأهنا بيانات السمية احلادة للمخلوط بأكملهتصنيف   ٤- ٣- ١- ٣
للمعايري ذاهتا اليت استخدمت للمواد كما  وفقاً حيثما يكون املخلوط قد اخترب لتعيني مسيته احلادة، يصنف  
  .اإلجراءات املبينة أدناهتباع اأما يف حالة عدم توفر بيانات عن اختبار املخلوط، ينبغي . ١- ١- ٣هو مبني يف اجلدول 

  مبادئ االستنباط: تصنيف املخاليط اليت ال تتوفر بشأهنا بيانات عن اختبار السمية احلادة للمخلوط بأكمله  ٥- ٣- ١- ٣
  كـل مـن    عندما ال يكون املخلوط نفسه قد اخترب لتعيني مسيته احلادة، لكن تتوفر بيانات كافية عن                ١- ٥- ٣- ١- ٣

 تتيح تعيني أخطار املخلوط، ميكن استخدام هذه البيانات باالستعانة مببادئ االستنباط  اليتشاهبةامل خاليطاملمكوناته املفردة و
ويضمن ذلك أن تستخدم عملية التصنيف البيانات املتاحة إىل أقصى مدى ممكن يف تعيني أخطار املخلوط . املتفق عليها التالية

  .دون احلاجة إىل إجراء اختبار إضايف على احليوانات
  التخفيف  ٢- ٥- ٣- ١- ٣

 ةـذات تصنيف مسية معادل أو أدىن من املكون األصلي األدىن مسي ختفيف   مبادة    خمترب عند ختفيف خملوط    
  اجلديد باعتباره معادالً للمخلوط األصلي املخففوال يتوقع أن يؤثر يف مسية املكونات األخرى، عندئذ ميكن تصنيف املخلوط

  .١- ٦- ٣- ١- ٣طبيق املعادلة املشروحة يف وكبديل لذلك، ميكن ت. املخترب
  دفعات اإلنتاج  ٣- ٥- ٣- ١- ٣

  غري خمتربةمعادلة بصورة أساسية لدفعة إنتاج أخرىما من خملوط  خمتربةميكن افتراض أن مسية دفعة إنتاج   
د اختالف  حتت إشراف الصانع نفسه، ما مل يكن هناك سبب لالعتقاد بوجو          منتجة  عندما تكون   من املنتج التجاري نفسه،     

  .، لزم إجراء تصنيف جديدذلك  كفإذا كان احلال.  قد تغريت غري املختربةبارز حبيث تكون مسية الدفعة
  تركيز املخاليط ذات السمية العالية  ٤- ٥- ٣- ١- ٣

   املـصنفة يف    املخترب ، وعندما يزيد تركيز مكونات املخلوط     ١ ما يف الفئة      خمترب يف حالة تصنيف خملوط     
  . بدون إجراء اختبار إضايف١يصنف يف الفئة  غرب املخترب الناتجملخلوط ، فإن ا١الفئة 

  االستكمال داخل فئة مسية واحدة  ٥- ٥- ٣- ١- ٣
ذات مكونات متشاهبة، وخضع املخلوطان ألف وباء إىل االختبار ) ألف وباء وجيم(يف حالة وجود ثالثة خماليط   

ترب حيتوي املكونات ذاهتا النشطة من حيث السمية كاملخلوطني ألف وباء ولكـن  ويقعان يف فئة السمية ذاهتا، واملخلوط جيم غري املخ    
  .بتركيزات متوسطة بني تلك املكونات يف املخلوطني ألف وباء، يفترض أن يقع املخلوط جيم يف فئة السمية ذاهتا مثل ألف وباء

  املخاليط املتشاهبة بصورة أساسية  ٦- ٥- ٣- ١- ٣
  :يف احلالة التالية  
  باء؛+ ألف   ‘١‘    :وطانخمل  )أ(  
  باء؛+ جيم   ‘٢‘            
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  تركيز املكون باء هو نفسه بصورة أساسية يف املخلوطني؛  )ب(
  ؛‘٢‘ يساوى تركيز املكون جيم يف املخلوط ‘١‘تركيز املكون ألف يف املخلوط   )ج(
، أي أهنما تتوفر بيانات عن مسية املكونني ألف وجيم وتتعادل السمية بصورة أساسية يف املكونني  )د(

  يف فئة األخطار ذاهتا وال يتوقع أن يؤثرا يف مسية املكون باء؛
 على أساس بيانات اختبار، فإنه ميكن تعيني فئة األخطـار ذاهتـا             ماقد سبق تصنيفه   ‘٢‘و ‘١‘ انفإذا كان املخلوط    

  . اآلخرللمخلوط
  األيروسوالت  ٧- ٥- ٣- ١- ٣

ئة اخلطر ذاهتا اليت صنف فيها الشكل غري األيروسـويل           خملوط ما يكون يف شكل أيروسول يف ف        صنيفميكن ت   
وينظر يف تـصنيف    .  شريطة أال تؤثر املادة الدافعة يف مسية املخلوط لدى رشه          ،املخترب للمخلوط فيما يتعلق بالسمية الفموية واجللدية      

  .املخاليط األيروسولية لتعيني السمية باالستنشاق بشكل منفصل
  )املعادلة اجلمعية(ى أساس مكونات املخلوط ف املخاليط عليتصن  ٦-٣-١-٣
  توفر البيانات عن مجيع املكونات  ١-٦-٣-١-٣

 لضرورة إجراء احلساب مرة واحدة فقط لكل النظم، والقطاعات، والفئات،           للتأكد من صحة التصنيف، ونظراً      
  :ينبغي دراسة تقدير السمية احلادة للمكونات على النحو التايل

ـ   ـات السمي ـذات السمية احلادة املعروفة، اليت تقع يف أية فئة من فئ          إدراج املكونات     )أ( ام ـة يف النظ
  املنسق عاملياً؛

  ؛)مثل املاء والسكر(جتاهل املكونات اليت يفترض أن تكون غري ذات مسية حادة   )ب(

 ٤لعليا للفئـة    عند العتبة ا  (إذا كانت البيانات املتاحة واردة من اختبار اجلرعة احلدية          جتاهل املكونات     )ج(
  .وال تشري إىل مسية حادة) ١-١-٣لسبيل التعرض املالئم حسبما يرد يف اجلدول 

انظر املالحظـة    .وتعترب املكونات اليت تدخل يف نطاق هذه الفقرة مكونات ذات تقدير معروف للسمية احلادة             
ـ        الستخدام البيانات املتاحة ب    ٣-٣-١-٣ والفقرة   ١-١-٣الواردة حتت اجلدول    ) ب( اه، ـصورة مالئمة يف املعادلة الـواردة أدن

  .٣-٢-٦-٣-١-٣والفقرة 
للمعادلة  وفقاً ويعني تقدير السمية احلادة للمخلوط حبساب قيم تقدير السمية احلادة جلميع املكونات ذات الصلة  

  :التالية بالنسبة للسمية احلادة الفموية أو اجللدية أو باالستنشاق

  :حيث  
Ci  =   تركيز املكونi 
n  =  عدد املكونات، وi و١ يقع بني n  

ATEi=   تقدير السمية احلادة للمكونi.  
  

i 
ATE

Ci

nATEmix

100
∑=
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  البيانات غري متوفرة بشأن مكون واحد أو أكثر من مكونات املخلوط  ٢- ٦- ٣- ١- ٣
حيثما ال تتوفر قيم لتقدير السمية احلادة ملكون بعينه يف املخلوط، لكن املعلومات املتاحة املبينة أدناه                  ١- ٢- ٦- ٣- ١- ٣
  .١- ٦- ٣- ١- ٣كن أن توفر قيمة حتويل مشتقة، ميكن تطبيق املعادلة املبينة يف الفقرة مي

  : ملا يليوقد يتضمن ذلك تقييماً  
وميكن أن  . )٢(بني تقديرات السمية احلادة الفموية واجللدية وباالستنشاق      كمال اخلارجي   االست  )أ(

   وجمال حركية العقاقري؛ يف جمال فعل العقاقري مناسبةيتطلب مثل هذا التقييم بيانات
اة من التعرض البشري اليت تشري إىل تأثريات مسية لكنها ال توفر بيانـات عـن                ـاألدلة املستق   )ب(

  اجلرعة القاتلة؛
حتاليل أخرى للسمية تشري إىل تأثريات مسية حـادة  /أي أدلة متاحة عن املادة من أي اختبارات       )ج(

  ة القاتلة؛ أولكنها ال توفر بالضرورة بيانات عن اجلرع
  .النشاط -  بيانات من اختبار مواد قريبة الشبه باستخدام عالقات التركيب  )د(
ويتطلب هذا النهج بصفة عامة معلومات تقنية أساسية إضافية، ووجـود خبري رفيع التدريب واحلنكة لوضع                 

  .٣-٢-٦-٣-١-٣نتقال إىل أحكام الفقرة  حالة عدم توفر مثل هذه املعلومات، ينبغي االويف. تقدير موثوق به للسمية احلادة
 ويكون تركيز هـذا   للتصنيف معلومات مفيدةةعندما يستخدم يف خملوط ما مكّون ال تتوفر بشأنه أي    ٢- ٢- ٦- ٣- ١- ٣

ي  هذه احلالة، ينبغ ويف. يستنتج أنه ال ميكن أن يعني هلذا املخلوط تقدير حمدد للسمية احلادة، يف املائة١ ≥املكون يف املخلوط 
تصنيف املخلوط على أساس املكونات املعروفة فقط، مع ذكر بيان إضايف أن نسبة س يف املائة من املخلوط تتكـون مـن                      

  .مكونات جمهولة السمية
 ةـة املبين ـ يف املائة، وجب استخدام املعادل     ١٠ ≤وإذا كان التركيز الكلي للمكونات اجملهولة السمية احلادة           ٣-٢-٦-٣-١-٣

 ١-٦-٣-١-٣ يف املائة، وجب تصحيح املعادلة املبينة يف الفقـرة  ١٠ > هلذه املكونات يأما إذا كان التركيز الكل  . ١-٦-٣-١-٣يف  
 :لتتالءم مع النسبة املئوية الكلية للمكونات اجملهولة على النحو التايل

  

                                                 
 على مكونات ال تتوفر عنها بيانات مسية حادة لكل سبيل من سبل التعرض، ميكن استكمال تقديرات السمية احلادة عندما حتتوي املخاليط  )٢(

بيد أن السلطات املختصة ميكن أن تشترط إجراء اختبار لسبيل حمدد من سبل ). ٢-٣-١- ٣انظر (قها على سبل التعرض املالئمة من البيانات املتاحة وتطبي
 .ويف تلك احلاالت، ينبغي إجراء التصنيف لسبيل التعرض هذا استناداً إىل اشتراطات السلطة املختصة. التعرض

i 
ATE
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n
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  تبليغ معلومات األخطار  ٤-١-٣

 "الوسـم : تبليغ معلومات األخطـار   "ن  اوـعنت  ـحتم  ترد االعتبارات العامة واخلاصة املتعلقة مبتطلبات الوس        
والرسـوم  التحذيريـة    أمثلة للبيانـات     ٣ويتضمن املرفق   .  جداول موجزة عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل  (

ة للمواد واملخاليط   ويتضمن اجلدول الوارد أدناه عناصر وسم حمدد      . التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا السلطة املختصة        
   . على أساس املعايري املبينة يف هذا الفصل٥ إىل ١  مناليت تصنف يف فئات السمية احلادة

  لسمية احلادةاعناصر وسم : ٣-١-٣اجلدول 

  ٥الفئة   ٤الفئة   ٣الفئة   ٢الفئة   ١الفئة  

مججمة على   الرمز
  عظمتني متقاطعتني

مججمة على 
  عظمتني متقاطعتني

مججمة على 
  بدون رمز  عالمة تعجب تني متقاطعتنيعظم

  حتذير  حتذير  خطر  خطر  خطر  كلمة التنبيه
  :بيان األخطار

  قد يضر إذا ابتلع  ضار إذا ابتلع  مسي إذا ابتلع  مميت إذا ابتلع  مميت إذا ابتلع   فموي-

مميت إذا تالمس مع    جلدي-
  اجللد

مميت إذا تالمس مع 
  اجللد

مسي إذا تالمس مع 
  اجللد

تالمس مع ضار إذا 
  اجللد

قد يضر إذا تالمس مع 
  اجللد

  االستنشاق -
  قد يضر إذا استنشق  ضار إذا استنشق  مسي إذا استنشق  مميت إذا استنشق  مميت إذا استنشق   املالحظةانظر

 فـإن بعـض     ،)على أساس بيانات عن العني أو اجللد      (خملوط ما لـه القدرة على إحداث تأكل        /يف حالة التوصل إىل أن مادة        :مالحظة
 ةضافإب للسمية احلادة،    ـز مناس ـة إىل رم  ـمبعىن أنه ميكن، باإلضاف   . أو بيان حتذيري  /كرمز و  أيضاً   كلأالسلطات قد تبلغ معلومات خطر الت     

  ".أكّال للجهاز التنفسي"أو " اّلـأك"كل، مثل أإىل جانب رمز بيان خطر الت) املستخدم يف تأكل اجللد والبشرة(كل أرمز الت
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 ال

  منطق القرار  ٥-١-٣
ة بأن يقوم شدويوصى ب.  القرار التايل جزءاًً من نظام التصنيف املنسق، لكنه يرد هنا كتوجيه إضايف منطقال ميثل  

  .الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام منطق القرار
  بشأن السمية احلادة١-١-٣منطق القرار  ١-٥-١-٣

  
  )تابع يف الصفحة التالية(

   معلومات لتقييم السمية احلادة؟/هل توجد بيانات: املادة

  نعم

 ال

 ال

 نعم
  ١ الفئة 

  خطر 

معلومات عن املخلوط ككل/هل توجد بيانات: املخلوط
  أو مكوناته لتقييم السمية احلادة؟

 نعم

 ال
 

   ممكنغريالتصنيف 

 ٢-١- ٣تقدير السمية احلادة من منطق القرار 

 :، هل له٤-٣-١-٣ إىل٢-١-٣وفقاً للمعايري الواردة يف 
  أوكغم من وزن اجلسم، / مغم٥٠ إىل ٥ فموي من ٥٠ج ق  )أ(
  أوكغم من وزن اجلسم، / مغم٢٠٠ إىل ٥٠ جلدي من ٥٠ج ق  )ب(
  أومليون، / ج٥٠٠ إىل ١٠٠من ) غاز( استنشاق ٥٠ت ق  )ج(
  أول، / ملغم٢,٠ إىل ٠,٥من ) خبار( استنشاق ٥٠ قت  )د(
  ل؟/ مغم٠,٥ إىل ٠,٠٥من ) رذاذ/غبار( استنشاق ٥٠ت ق  )ه(

 نعم
  ٢الفئة 

  خطر 

  التصنيف غري ممكن

 :، هل له٤-٣-١-٣ إىل٢-١-٣وفقاً للمعايري الواردة يف 
  أو كغم من وزن اجلسم؛/ مغم٥ ≤ فموي ٥٠ج ق  )أ(
  أوكغم من وزن اجلسم؛ / مغم٥٠ ≤ جلدي ٥٠ج ق  )ب(
  أومليون؛ / ج١٠٠ ≤) غاز( استنشاق ٥٠ت ق  )ج(
  أول؛ / مغم٠,٥ ≤) خبار( استنشاق ٥٠ت ق  )د(
  ل؟/ مغم٠,٠٥ ≤) رذاذ/غبار( استنشاق ٥٠ت ق  )ه(

  ٢-١-٣ منطق القرار انظر
حلساب تقدير السمية احلادة 

  أساس املكوناتعلى 
معلومات عـن املخلـوط     / توجد بياناتهل:املخلوط

  ككل لتقييم السمية احلادة؟
 ال

 

 نعم
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  )تابع يف الصفحة التالية(

 :، هل له٤-٣-١-٣ إىل٢-١-٣وفقاً للمعايري الواردة يف 
 أوكغم من وزن اجلسم؛ / مغم٢٠٠٠ إىل ٣٠٠ فموي من ٥٠ج ق  )أ(
كغم من وزن اجلسم؛ / مغم٢ ٠٠٠ إىل ١ ٠٠٠ جلدي من ٥٠ج ق  )ب(
  أومليون؛ / ج٢٠ ٠٠٠ إىل ٢ ٥٠٠من ) غاز( استنشاق ٥٠ت ق  )ج(
  أول؛ / مغم٢٠,٠ إىل ١٠,٠من ) خبار( استنشاق ٥٠ت ق  )د(
  ل؟/ مغم٥,٠ إىل ١,٠من ) رذاذ/غبار( استنشاق ٥٠ت ق  )ه(

 نعم

  ٤الفئة 

 
  حتذير

  :، هل له٤-٣-١-٣ إىل ٢-١-٣وفقاً للمعايري الواردة يف 
  أوكغم من وزن اجلسم؛ / مغم٣٠٠ إىل ٥٠ي من  فمو٥٠ج ق  )أ(
  أوكغم من وزن اجلسم؛ / مغم١ ٠٠٠ إىل ٢٠٠ جلدي من ٥٠ج ق  )ب(
  أومليون؛ / ج٢ ٥٠٠ إىل ٥٠٠من ) غاز( استنشاق ٥٠ت ق  )ج(
  أول؛ / مغم١٠,٠ إىل ٢,٠من ) خبار( استنشاق ٥٠ت ق  )د(
  ل؟/ مغم١,٠ إىل ٠,٥من ) رذاذ/غبار( استنشاق ٥٠ت ق  )ه(

 عمن

  ٣الفئة 

 
  خطر

 ال

  : هل له٤-٣-١-٣ إىل ٢-١-٣وفقاً للمعايري الواردة يف 
 أوكغم من وزن اجلسم، / مغم٥ ٠٠٠ إىل ٢ ٠٠٠ فموي من ٥٠ج ق  )أ(
  كغم من وزن اجلسم، أو/ مغم٥ ٠٠٠ إىل ٢ ٠٠٠ جلدي من ٥٠ج ق  )ب(
 ٥٠ ج ق  يف النطاق املكافئ ل)غاز، خبار، ايروسول( استنشاق ٥٠ت ق  )ج(

  ؟)كغم من وزن اجلسم/ مغم٥ ٠٠٠ إىل٢ ٠٠٠(فموي وجلدي 

  ٥الفئة  نعم
  

 ال توجد عالمة
  حتذير

 ال

 ال

  ال يصنف
 ال

  أو يف البشر؟؛ هل تشري معلومات موثوق هبا إىل تأثريات مسية بارزة  )أ(
 بطريق الفم أو ٤ة فئهل لوحظت أي حاالت وفاة يف االختبار عند قيم ال  )ب(

  أواالستنشاق أو اجللد؟؛ 
هل يوجد حكم خربة يؤكد عالمات سريرية واضحة للسمية يف االختبار   )ج(

  ، باستثناء اإلسهال أو وقوف الشعر أو مظهر اإلعياء؟؛ أو٤ة فئعند قيم ال
كم خربة يؤكد معلومات موثوقة عن القدرة على إحداث هل يوجد ح  )د(

  يف أنواع حيوانات أخرى؟وملحوظةتأثريات مسية حادة 

 نعم

  يصنف يف
  ٥الفئة 

  ال توجد عالمة
  )حتذير(

إذا مل يوجد مربر 
 للتصنيف يف رتبة أخطر

 ال
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  )٦-٣-١-٣ و٥-٣-١-٣ املعايري يف الفقرتني انظر(  بشأن السمية احلادة٢-١-٣ القرار منطق  ٢-٥-١-٣

  ــــــــــــــــــــــ
فقط  يف املائة، ينبغي أن يوضع التصنيف ١ ≥يف حالة استخدام مكون ال تتوفر بشأنه أية معلومات مفيدة يف خملوط ما بتركيز            )٣(

  . ويذكر بيان إضايف على بطاقة الوسم أن نسبة س يف املائة من املخلوط غري معروفة السمية،على أساس املكونات املعروفة السمية احلادة

هل تتوفر بيانات للسمية احلادة عـن
 نعم  ؟املخلوط كل مكونات

هل ميكن عمل تقديرات للسمية احلادة
ت س ح للمكونات اليت ليست هلـا

اق قـيمبيانات، أي هل ميكن اشـتق     
  حتويل؟ 

هل التركيـز الكلـي للمكونـات      
مـن اجملهولــة السمية احلادة أعلى   

   يف املائة؟١٠

  ال

  ال

  

  يطبق حساب تقدير السمية احلادة لتعيني
  ت س ح للمخلوط

 
∑=
n i

i

mix ATE
C

ATE
100 

  
  :حيث

Ci =  تركيز املكونi  
  n و١ تقع بني i، وnاملكونات 

ATEi =  ت س ح للمكونi. 

 نعم

  )٣(ال

  )٣(نعم
أي(يطبق حساب تقدير الـسمية احلـادة ت س ح     

عندما يكون التركيز الكلي للمكونات اجملهولة السمية
  ) يف املائة١٠ >احلادة 

∑∑ =
>−

nmix

unknown

ATEi

Ci

ATE

)  10%  if  C(100
 

 

يضاف تقدير 
السمية احلادة 
إىل منطق القرار

١-١-٣  

 هل تنطبق مبادئ االستنباط؟

  ال

  نعم
يصنف يف الفئة 

  ملناسبةا

يضاف تقدير 
السمية احلادة 
إىل منطق القرار

١-١-٣  
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  ٢-٣الفصل 
  هتيج اجللد/تأكل

  تعاريف  ١-٢-٣

دمة، بعد وضع  هو حدوث تلف مستدمي للجلد؛ وعلى وجه التحديد، خنر واضح ينفذ من البشرة إىل األتأكل اجللد  
وتتمثل التفاعالت التأكلية يف التقرحات، والرتف، والقشور الدموية، ولدى      . )١( ساعات ٤مادة خمتربة على اجللد طوال مدة تصل إىل         

وينبغـي  .  والندوب ، لون البشرة بسبب ابيضاض اجللد، ومساحات كاملة من فقدان الشعر          يتغري يوماً   ١٤انتهاء مدة املالحظة بعد     
  .ص باثولوجي لألنسجة لتقييم األضرار اجللدية املشكوك فيهاإجراء فح

  .)١( ساعات٤ربة على اجللد طوال مدة تصل إىل ت للجلد بعد وضع مادة خم غري مستدمي هو حدوث تلفهتيج اجللد  

  معايري تصنيف املواد  ٢-٢-٣

لدي يف اجلكل والتهيج أبل إجراء اختبار التيتضمن النظام املنسق توجيهات عن استخدام عناصر البيانات اليت تقّيم ق   ١-٢-٢-٣
  .فئات األخطار بالنسبة للتأكل والتهيج أيضاً وهو يتضمن. احليوانات

وقد تصبح . وينبغي دراسة عوامل متعددة لدى تعيني قدرة املواد على إحداث التأكل والتهيج قبل إجراء االختبارات  ٢-٢-٢-٣
وجيب أن يتمثل اخلط األول .  عندما تكون رطبة أو تتالمس مع جلد مرطب أو أغشية خماطيةأكالة أو مهيجة) املساحيق(املواد الصلبة 

ألن للتحليل يف اخلربة البشرية املتوفرة والبيانات اليت تتضمن تعرضات مفردة ومتكررة واملالحظات والبيانات املتعلقة باحليوانات، نظراً 
وقد تتوفر يف بعض احلاالت معلومات كافية من مركبات قريبة من . ريات اجللديةبالتأثهذه املصادر تعطي معلومات ذات صلة مباشرة 

 إىل  ١١,٥ ≥ و ٢ ≤ القصوى مثـل     يةاهلدروجيناآلساس  وباملثل، قد تشري    . حيث التركيب الكيميائي تتيح اختاذ قرار بشأن التصنيف       
 وبصفة عامة، يتوقع أن حتدث هـذه العوامـل   .طلقاًسيما عندما تكون معروفة، رغم أن االرتباط ليس م     وجود تأثريات جلدية، وال   
 ويستنتج من ذلك أنه عندما تكون مادة ما عالية السمية عن طريق اجللد، فقد ال يكون عملياً إجراء دراسة            .تأثريات واضحة يف اجللد   

وعنـدما  . يها نفوق حيوانات االختبارلتهيج أو تأكل اجللد نظراً ألن مقدار مادة االختبار اليت ُتعطَى تفوق اجلرعة السمية ويترتب عل        
ال يكون من الضروري إجـراء اختبـارات       ،  يالحظ أن هتيج أو تأكل اجللد يف دراسات السمية احلادة اليت جترى حىت اجلرعة احلدية              

لة، تكـون   انة يف التصنيف بطرائق معملية بدي     ـاالستعاً  ـ أيض نـوميك. ةـإضافية ما دامت التخفيفات واألنواع املستخدمة متكافئ      
  .حمققة ومقبولة

 أن تؤخذ يف االعتبار مجيع عناصر املعلومات املـذكورة  ، من أجل البت يف ضرورة إجراء اختبارات معملية  ،وجيب  
، جيب اعتبار املادة    ، وهكذا، مثالً  )٣-٢-٢-٣ انظر(وبينما ميكن أن يكفي تقييم بارامتر واحد        . املتاحة بشأن املادة موضع االختبار    

ويصدق ذلك بـصفة    . لقلوية كمادة أكالة للجلد، يفضل تقييم مجيع املعلومات املتوفرة من أجل التوصل إىل تقدير شامل              الشديدة ا 
وينبغي عموماً إعطاء أولوية لدراسة التأثريات والبيانات البشرية املعروفة، مث دراسـة نتـائج              . د وجود ثغرات يف املعلومات    نخاصة ع 

  . مصادر املعلومات األخرى؛ ولكن جيب اختاذ القرارات على أساس كل حالة على حدةاًاالختبارات يف احليوانات، وأخري

، مع إدراك أن مجيع عناصر      )١-٢-٣الشكل  (االقتضاء    لتقييم املعلومات األولية، حسب    هنج مرحلي تباع  اوينبغي    ٣-٢-٢-٣
  .املعلومات قد ال تكون ذات صلة يف بعض احلاالت

                                                 
 .هذا تعريف عملي ألغراض هذه الوثيقة  )١(
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  املرحلي وتقييم القدرة على إحداث التأكل والتهيج يف اجللداالختبار : ١-٢-٣الشكل 

  االستنتاج   النتيجة   البارامتر  اخلطوة
  )أ(تصنف كمادة أكالة   أكالة    )و(وجود خربة من التطبيق على البشر أو احليوان   أ
      غري أكالة أو ال توجد بيانات 

  )أ(تصنف كمادة مهيجة   مهيجة    )و(وجود خربة من التطبيق على البشر أو احليوان   ب١

      غري مهيجة أو ال توجد بيانات 

ارات أخرى،  ـال جترى اختب      غري أكالة أو مهيجة    وجود خربة من التطبيق على البشر أو احليوان   ج١
   ال تصنف

      ال توجد بيانات 

  )أ(تصنف كمادة أكالة    أكالة   النشاط  - عالقات التركيب   أ٢
      غري أكالة أو ال توجد بيانات 

  )أ(تصنف كمادة مهيجة   مهيجة    النشاط - عالقات التركيب   ب٢
      غري مهيجة أو ال توجد بيانات 

   )ب(أس هدروجيين مع تنظيم ٣
  أو ٢ ≤أس هدروجيين   

  )أ(تصنف كمادة أكالة   ١١,٥ ≥

أو ال توجـد     أس هدروجيين ليس حداً أقـصى      
   ناتبيا

    

وجود بيانات جلدية حيوانية تبني عدم احلاجة        ٤
   )ج(إىل اختبار يف احليوان

قد ال تتطلب اختبارات أخرى        نعم 
  مهيجة /كمادة أكالة

      ال يوجد مؤشر أو ال توجد بيانات 

  )أ(تصنف كمادة أكالة   استجابة إجيابية    )د(اختبار معملي لتأكل جلدي حمقق ومقبول ٥
       استجابة سلبية أو ال توجد بيانات 

  )أ(تصنف كمادة مهيجة    استجابة إجيابية   )ه(اختبار هتيج جلدي معملي حمقق ومقبول ٦
       بياناتيوجد استجابة سالبة أو ال  

  )أ(تصنف كمادة أكالة    استجابة إجيابية   )حيوان واحد(اختبار تأكل جلدي يف كائن حي  ٧
      ستجابة سالبةا 

 ٣إمجـايل   (اختبار هتيج جلدي يف كائن حي        ٨
  )ز()حيوانات

  )أ(تصنف كمادة مهيجة   استجابة إجيابية 

  ال جيرى اختبار آخر، ال تصنف   ال جيرى اختبار آخر   استجابة سالبة 
  )أ(مادة مهيجةتصنف ك   استجابة إجيابية   )و(إجراء اختبار قطعة جلد بشري إذا قبل أخالقياً ٩
   ال جيرى اختبار آخر، ال تصنف   سلبيةاستجابة    خالف ما هو مبني أعاله 
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  ؛١-٢– ٣يصنف يف الفئة املنسقة املناسبة كما هو مبني يف اجلدول   )أ(
  ة املنظم؛اهلدروجيين وحده لكن يفضل تقدير احتياطي احلمض أو القلوي؛ ويلزم استخدام طرائق لتقدير قواألس قد يكفي قياس   )ب(
. التهيج على كائن حـي    /ينبغي إجراء استعراض دقيق للبيانات املتوفرة فعلياً بشأن احليوانات لتحديد احلاجة إىل إجراء اختبار للتأكل                )ج(

 اجللدية وعلى سبيل املثال، قد ال يلزم إجراء اختبار عندما ال تكون املادة املختربة قد أحدثت أي ثأثريات هتيج للجلد يف اختبار للسمية                  
. ويف احلالة الثانية، تصنف املادة باعتبارها شديدة اخلطر عن طريق التعرض اجللدي بسبب مسيتـها احلـادة                . احلادة عند اجلرعة احلدية   

وينبغي لدى تقييم معلومات السمية اجللدية احلادة مراعاة أن وصف األضرار اجللدية قد ال يكون كامالً، وأن االختبار قد يكون قـد                      
  يف نوع حيواين غري األرنب، وأن األنواع قد ختتلف يف احلساسية يف استجاباهتا؛أجري 

   ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛٣٤١ و٣٤٠توجيها االختبار  دولياً من أمثلة طرائق االختبار املعملي احملققة املقبولة  )د(
  ققة ومقبولة دولياً؛ال توجد حالياً طرائق اختبار معملي لتهيج اجللد حم  )ه(
الختبار هتيج اجللد يف اإلنسان، لكـن منظمـة          دولياً   وال تتوفر طرائق مقبولة   . ميكن إجراء التقييم على أساس تعرض مفرد أو متكرر          )و(

   لالختبار؛التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي اقترحت توجيهاً
  .من اختبار للتأكل أعطى نتيجة سلبية حيوانات، يأيت أحدها ٣جيرى االختبار عادة على   )ز(
  التأكل  ٤-٢-٢-٣
واملادة األكالة هي مادة . ، باستخدام نتائج اختبار يف احليوانات١-٢-٣ترد فئة تأكل منسقة واحدة يف اجلدول    ١-٤-٢-٢-٣

 حيوانات خمتربة بعـد     ٣ من   اختبار حتدث تدمرياً يف النسيج اجللدي، أي خنر واضح من البشرة ينفذ إىل األدمة، يف واحد على األقل                 
 ١٤د  عوتتمثل استجابات التأكل يف التقرحات، والرتف، والقشور الدموية، ولدى انتهاء مدة املالحظة ب            .  ساعات ٤تعرض يصل إىل    

وينبغي إجراء فحص بـاثولوجي     . يوماً، بتغري لون اجللد بسبب ابيضاض اجللد، وظهور مساحات كاملة من فقدان الشعر والندوب             
  .جة لتقييم األضرار اجللدية املشكوك فيهالألنس

 يف إطار كل فئة تأكـل       حىت ثالث فئات فرعية   و ،تستخدم هذه السلطات أكثر من تصنيف لتأثريات التأكل       و  ٢-٤-٢-٢-٣
 دقائق ومدة مالحظة    ٣ حيث توصف االستجابات بعد تعرض ملدة تصل إىل          ،ألف١ الفئة الفرعية ): ١-٢-٣ اجلدول   انظر ١الفئة  (
ساعة واحدة، ومـدة    و دقائق   ٣ حيث توصف االستجابات بعد تعرض يتراوح بني         ،باء١ة تصل إىل ساعة واحدة؛ والفئة الفرعية        ملد

 ساعات  ٤حيث توصف االستجابات بعد تعرض ملدة تتراوح بني ساعة واحدة و          ،  جيم١ يوماً؛ والفئة الفرعية     ١٤مالحظة تصل إىل    
  . يوما١٤ًومدة مالحظة تصل إىل 

  )أ(فئة التأكل اجللدي والفئات الفرعية: ١-٢-٣ اجلدول
   حيوانات٣ حيوان واحد أو أكثر من ≥أكالة يف   فئات التأكل الفرعية  التأكل: ١الفئة 

يت ـتنطبق على السلطات ال   (
  )ال تستخدم فئات فرعية

ال تنطبق إال على بعض (
  مدة املالحظة  مدة التعرض  )السلطات

  ة ساع١ ≤   دقائق٣ ≤  ألف١  أكالة
   يوما١٤ً ≤   ساعة١ ≤ دقائق ٣>   باء١ 

   يوما١٤ً ≤   ساعات٤ ≤ ساعة ١>   جيم١ 
:  ٣-١ مـن الفـصل      ٧-٤-٢-٣-١ ويف الفقرة    ١-٢-٢-٣يناقش استخدام البيانات البشرية يف الفقرة         )أ(

  ".تصنيف املواد واملخاليط اخلطرة"
  التهيج  ٥-٢-٢-٣
  :ةواحدفئة هتيج  ٢-٢-٣يتضمن اجلدول   ١-٥-٢-٢-٣

  متثل متوسطاً للقيم املستخدمة يف نظم التصنيف القائمة؛  )أ(
  تأخذ يف االعتبار أن بعض املواد حتدث أضراراً جلدية تستمر طوال مدة االختبار؛  )ب(
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وميكن للسلطات اليت ترغب يف استخدام      . تأخذ يف االعتبار أن استجابات احليوانات قد ختتلف بشدة          )ج(
  .ي االستعانة بفئة إضافية للمواد املهيجة اخلفيفةأكثر من فئة للتهيج اجللد

وعندما يبقى االلتهاب   . وينبغي أن تؤخذ يف االعتبار قابلية األضرار اجللدية للزوال عند تقييم استجابات التهيج              ٢-٥-٢-٢-٣
، وفرط تقرن اجللد، وفرط )حمدودةيف منطقة (حىت هناية مدة املالحظة يف اثنني أو أكثر من حيوانات االختبار، مع مراعاة فقدان الشعر 

  .التنّسج، والتقشر، فإنه ينبغي اعتبار أن املادة مهيجة للجلد
ويـستخدم  . ، كما هو احلال يف اختبارات التأكل      ةميكن أن تتباين استجابات احليوان للتهيج يف االختبار بشد          ٣-٥-٢-٢-٣

ملحوظة وإن كانت أقل من متوسط معيار االسـتجابة اإلجيابيـة يف            معيار خاص يتيح معاجلة احلاالت اليت توجد فيها استجابة هتيج           
 حيوانات متوسـط    ٣على األقل من    واحد  وعلى سبيل املثال، ميكن تصنيف مادة ما كمادة مهيجة للجلد إذا أظهر حيوان              . االختبار

وميكـن أن   .  يوماً يف املعتاد   ١٤حظة  تقدير مرتفع جداً طوال مدة الدراسة، مبا يف ذلك ظهور أضرار جلدية تبقى حىت هناية مدة مال                
وتزيد إضافة هذا املعيار . غري أنه ينبغي التأكد من أن االستجابات هي نتيجة للتعرض الكيميائي      .  استجابات أخرى هذا املعيار    تستويف

  .من حساسية نظام التصنيف
للـسلطات   أيضاً   وميكن. ار يف احليوان  باستخدام نتائج االختب  ) ٢الفئة  (ويبني اجلدول فئة هتيج جلدي واحدة         ٤-٥-٢-٢-٣
وهناك عدة معـايري متيـز الفئـتني    ). ٣الفئة (استخدام فئة متوسطة حلاالت التهيج األقل شدة ) املعنية بتنظيم مبيدات اآلفات، مثالً (
هي أن حيوانني علـى     واملعيار الرئيسي لفئة املهيجات     . ومها ختتلفان بصورة رئيسية يف شدة االستجابة اجللدية       ). ٢-٢-٣اجلدول  (

، )٣الفئـة   (وبالنسبة لفئة املهيجات اجللدية اخلفيفة      . ٤,٠و ٢,٣ بني األقل من حيوانات االختبار ُيظهـران استـجابة متوسطـة      
ومىت صنفت املـواد يف فئة املهيجات اجللدية    .  على األقـل من حيوانات االختبار     ٢ يف   ٢,٣و ١,٥ بنيمتوسطات االستجابة   تكون  

  .، ال يعود من املمكن تصنيفها يف فئة املهيجات اجللدية األخف)٢الفئة (
  )أ(فئات املهيجات اجللدية: ٢-٢-٣اجلدول 

  املعايري  الفئات
  )٢الفئة (مهيج للجلد 

 )ينطبق على مجيع السلطات(

 ٣ على األقل مـن      ٢تقشر اجللد أو االرتشاح يف      / اللتهاب ٤,٠ و ٢,٣قيمة متوسطة بني      )١(
أو، يف حالة تأخر      ساعة من نزع لصوق املادة املختربة      ٧٢ و ٤٨ و ٢٤ر بعد   حيوانات اختبا 
الثالثة املتتالية بعد ظهـور أول ثـأثريات   األيام أثناء املالحظات اليت جترى يف     االستجابات،
  جلدية؛ أو

 على األقـل مـن حيوانـات        ٢ عادة يف     يوماً ١٤التهاب يستمر حىت هناية فترة مالحظة         )٢(
فـرط  و،  )منطقة حمـدودة  ( أن يؤخذ يف االعتبار بوجه خاص فقدان الشعر          االختبار، على 

  فرط التنسج، والتقشر؛ أووالتقرن، 
من ظهور تأثريات أضعف مما ذكر أعاله على حيوان واحد، عندما تتباين االستجابات بشدة               )٣(

  .حيوان آلخر، ولكنها تبني مع ذلك تأثريات إجيابية بشكل حاسم ترتبط بتعرض كيميائي
  )٣الفئة (مهيج للجلد 

  )ينطبق على بعض السلطات فقط(
 على األقل   ٢ يف   )الوذمة (تقشر اجللد أو لالستسقاء   / اللتهاب ٢,٣و ١,٥  بني قيمة متوسطة  

 ساعة أو، إذا تـأخرت االسـتجابات، أثنـاء          ٧٢ و ٤٨ و ٢٤من حيوانات االختبار بعد     
ما دامت املادة   (د ظهور أول تأثريات جلدية      ة بع لياتالثالثة املت األيام  املالحظات اليت جترى يف     

  ).٢مل تدرج يف الفئة 
  ".تصنيف املواد واملخاليط اخلطرة: " ٣-١ من الفصل ٧-٤-٢-٣-١ ويف الفقرة ١-٢-٢-٣يناقش استخدام البيانات البشرية يف الفقرة   )أ(   

   معايري تصنيف املخاليط  ٣-٢-٣
  بشأن املخلوط بأكملهتصنيف املخاليط عند توفر بيانات   ١-٣-٢-٣
يصنف املخلوط باستخدام معايري تصنيف املواد، مع مراعاة استراتيجيات االختبار والتقييم ملعاجلة بيانات رتب                ١-١-٣-٢-٣

  .األخطار املعنية
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وعلى خالف رتب األخطار األخرى، تتوفر اختبارات بديلة لتأكل اجللد ألنواع معينة من املـواد الكيميائيـة                   ٢-١-٣-٢-٣
وعند النظر يف اختبـار     . ميكنها أن تعطي نتائج دقيقة ألغراض التصنيف، باإلضافة إىل بساطتها وعدم ارتفاع تكاليف إجرائها نسبياً              

ستراتيجية مرحلية تقوم على وزن األدلة على النحو الوارد يف معـايري    ااملخلوط، ينبغي تشجيع املسؤولني عن التصنيف على استخدام         
 وذلك يساعد يف التوصل إىل تصنيف صحيح، إىل جانب جتنب إجراء اختبارات غري ضرورية               ، تأكل وهتيج اجللد   تصنيف املواد بشأن  

وإذا أشار تقدير احتياطي احلمض     . ١١,٥ ≥أو   ٢ ≤اهلدروجيين  أسه  إذا كان   ) ١الفئة اجللدية   (ويعترب املخلوط أكاالً    . يف احليوانات 
اهلدروجيين املنخفض أو املرتفع، لزم إجراء مزيد من االختبار لتأكيد األس ال يكون أكاالً برغم أو القلوي إىل أن املادة أو املخلوط قد    

  .ذلك، رمبا باستخدام اختبار معملي حمقق مناسب
  مبادئ االستنباط: تصنيف املخاليط اليت ال تتوفر بشأهنا بيانات عن املخلوط بأكمله  ٢-٣-٢-٣
 قد سبق اختباره لتعيني قدرته كمهيج أو أكال للجلد، لكن توجد بيانات كافية عندما ال يكون املخلوط نفسه  ١-٢-٣-٢-٣

 وفقاً  تتيح وصف أخطار املخلوط على حنو واف، تستخدم هذه البيانات اليت ختربةاملشاهبة املخاليط واملفردة امل همكوناتمن  كلعن 
م عملية التصنيف البيانات املتاحة إىل أقصى درجة ممكنة يف وصف ويكفل ذلك أن تستخد. ملبادئ االستنباط املتفق عليها املبينة أدناه

  .أخطار املخلوط دون احلاجة إىل إجراء اختبار إضايف يف احليوانات
   التخفيف  ٢-٢-٣-٢-٣

ـ            امبادة ختفيف ُعّين لـه   خمترب   ختفيف خملوط    عند   ون ـ تصنيف تأكل أو هتيج للجلد معادل أو أدىن مـن املك
على التأكل أو التهيج الذي تتسم به املكونات        مادة التخفيف   ؤثر  ت وال يتوقع أن     ، التأكل أو التهيج    إحداث ثاألصلي األدىن من حي   

وكبديل لذلك، ميكن تطبيـق الطريقـة       .  املخترب  اجلديد باعتباره معادالً للمخلوط األصلي      املخفف املخلوطميكن تصنيف   األخرى،  
  .٣-٣-٢-٣الواردة يف 

  اجدفعـات اإلنت  ٣-٢-٣-٢-٣
عادل بصورة رئيسية قدرة دفعة إنتاج ما تط يف خملوخمتربة ميكن افتراض أن القدرة األكالة أو املهيجة لدفعة إنتاج   

ف الصانع نفسه، ما مل يوجد مربر لالعتقاد بأن هناك اختالفاً           اشرعندما تكون منتجة حتت إ     من املنتج التجاري ذاته       غري خمتربة  أخرى
  . احلالة األخرية، يلزم إجراء تصنيف جديدويف.  غري املختربةة الدفعةواضحاً أدى إىل تغري مسي

  التهيج/تركيز املخاليط اليت تندرج يف الفئة العليا للتأكل  ٤-٢-٣-٢-٣
 املركـز يف   غري املختربعندما يركّز خملوط خمترب سبق تصنيفه يف أعلى فئة فرعية للتأكل، ينبغي تصنيف املخلوط    
وعندما يركز خملوط خمترب سبق تصنيفه يف أعلى فئة لتهيج اجللد وال حيتوي مكونات . ل بدون إجراء اختبار إضايفأعلى فئة فرعية للتأك
  .األعلى تركيزاً يصنف يف أعلى فئة مهيجات بدون إجراء اختبار إضايف املختربأكالة، فإن املخلوط 

   االستكمال داخل فئة مسية واحدة  ٥-٢-٣-٢-٣
إىل االختار  املخلوطان ألف وباء ، وخضعةشاهبمكونات متذات   )ألف وباء وجيم( اليطيف حالة وجود ثالثة خم  

  ولكـن ألف وباءكاملخلوطني  ية السمة من حيث النشطاحيتوي املكونات ذاهتغري املخترب  واملخلوط جيم ذاهتا،سمية  اليف فئة   ويقعان  
  . ألف وباءالسمية ذاهتا مثلفئة يف  املخلوط جيم يقعفترض أن بتركيزات متوسطة بني تلك املكونات يف املخلوطني ألف وباء، ُي

  املخاليط املتشاهبة بدرجة كبرية   ٦-٢-٣-٢-٣
  :يف احلالة التالية

  :خملوطان  )أ(
  ؛باء + ألف  ‘١‘  
  ؛باء + جيم  ‘٢‘  

  تركيز املكون باء واحد بصورة أساسية يف املخلوطني؛  )ب(
  ؛‘٢‘اوي تركيز املكون جيم يف املخلوط  يس‘١‘تركيز املكون ألف يف املخلوط   )ج(
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التهيج الذي يسببه املكون ألف واملكون جيم وهي متعادلة بدرجة كبرية، أي           /تتوفر بيانات عن التأكل     )د(
  أهنما يف فئة خطر واحدة وال يتوقع أن يؤثرا يف مسية املكون باء؛

تصنيف املخلوط أمكن مستقاة من اختبار،  على أساس بيانات ماقد سبق تصنيفه ‘٢‘و ‘١‘ انفإذا كان املخلوط  
  .نفسهااألخطار  يف فئة اآلخر

  األيروسوالت  ٧-٢-٣-٢-٣
ميكن تصنيف خملوط ما يكون يف شكل أيروسول يف فئة األخطار ذاهتا اليت صنف فيها شكل غري أيروسويل خمترب   

  .سم هبا املخلوط لدى رشهللمخلوط شريطة أال تؤثر املادة الدافعة يف خواص التأكل أو التهيج اليت يت
   أو عن بعضها فقطاف املخاليط عند توفر بيانات عن مجيع مكوناهتيتصن  ٣-٣-٢-٣
التهيج اجللدي للمخاليط، وضـع     /من أجل االستفادة من مجيع البيانات املتاحة ألغراض تصنيف أخطار التأكل            ١-٣-٣-٢-٣

  :االفتراض التايل وهو يطبق عند االقتضاء يف النهج املرحلي
نسبة وزنية للمواد الصلبة    ( يف املائة    ١ ≥يف املخلوط هي املكونات املوجودة بتركيزات       " ذات الصلة "املكونات    

أن أحـد املكونـات     ) على سبيل املثال يف حالة املكونات األكالة      ( للغازات، ما مل يفترض      يةحجمونسبة  واألغربة والرذاذ واألخبرة،    
  .التهيج/كن أن يظل ذا تأثري يف تصنيف خطر املخلوط من حيث التأكل يف املائة مي١ <املوجودة بتركيز 

وبصفة عامة، فإن هنج تصنيف املخاليط كمهيجة أو أكالة للجلد عند توفر بيانات عن املكونات، وليس عـن                    ٢-٣-٣-٢-٣
لكلية للمخلوط بقدر فعاليته املخلوط ككل، يقوم على أساس املعادلة اجلمعية، وهو أن كل مكون أكال أو مهيج يسهم يف اخلصائص ا

، ١ للمكونات األكالة عند وجودها بتركيز أقل من التركيز احلدي للتـصنيف يف الفئـة    ١٠قيمته  تثقيل  ويستخدم معامل   . وتركيزه
ويصنف املخلوط كأكال أو مهيج عندما يتجاوز جمموع تركيـزات تلـك          . لكنها بتركيز يسهم يف تصنيف املخلوط كمهيج للجلد       

  .ا حديا قيمة حدية أو تركيزاملكونات
 اليت تستخدم لتعيني ما إذا كان املخلوط يعترب مهيجاً ية احلداتالتركيز/ أدناه القيم احلدية٣-٢-٣ويبني اجلدول   ٣-٣-٣-٢-٣

  .أو أكاالً للجلد
األمالح غـري   و، كاألمحاض والقلوياتةوجيب إيالء اهتمام خاص لدى تصنيف أنواع معينة من املواد الكيميائي   ٤-٣-٣-٢-٣

 ١-٣-٣-٢-٣وال يصلح النهج املشروح يف الفقـرتني        . العضوية، واأللدهيدات، والفينوالت، واملركبات اخلافضة للتوتر السطحي      
وبالنسبة للمخاليط اليت حتتوي أمحاضاً     .  يف املائة  ١ ألن كثرياً من هذه املواد أكالة أو مهيجة عند تركيزات أقل من              ٢-٣-٣-٢-٣و

اهلدروجيين يكون مؤشراً   األس  نظراً ألن   ) ٢-١-٣-٢-٣ انظر(اهلدروجيين كمعيار للتصنيف    األس  ية ينبغي استخدام    أو قلويات قو  
 وينبغي يف حالة املخلوط الذي حيتوي مكونات أكالة أو مهيجة والذي. ٣-٢-٣للتأكل أفضل من التركيزات احلدية املبينة يف اجلدول 

، بسبب خصائص كيميائية حتول دون تطبيق هـذا النـهج، أن    ٣-٢-٣عي املبني يف اجلدول      ميكن تصنيفه على أساس النهج اجلم      ال
 اجللدية إذا كان حيتـوى      ٢/٣ يف املائة، ويصنف يف الفئة       ١ ≥  بنسبة  اجللدية إذا كان حيتوي مكوناً أكاالً      ١يصنف املخلوط يف الفئة     

موجز لطريقة تصنيف املخاليط اليت حتتوي مكونات ال ينطبـق          ) ٤-٢-٣(ويرد يف اجلدول التايل     .  يف املائة  ٣ ≥مكوناً مهيجاً بنسبة    
  .٣-٢-٣عليها النهج املبني يف اجلدول 

 يكـون    تأكل اجللد بسبب مكون ما ال يظهر عندما       / بيانات موثوق هبا أن هتيج     وضحويف بعض األحيان، قد ت      ٥-٣-٣-٢-٣
 هذه احلـاالت،    ويف. ٤-٢-٣و ٣-٢-٣ العام املذكور يف اجلدولني      هذا املكون موجوداً عند مستوى أعلى من قيم التركيز احلّدي         

التركيـزات  /قـيم احلديـة    اسـتخدام ال   -تصنيف املواد واملخاليط اخلطرة     " أيضاً   انظر(لتلك البيانات    وفقاً   ميكن تصنيف املخاليط  
  ما عندما يكون هذا املكون موجوداًتأكل اجللد بسبب مكون/ويف بعض األحيان، عندما يتوقع أال يظهر هتيج)). ٢-٣-٣-١("احلدية

. ، قد ينظر يف إجراء اختبار على املخلـوط        ٤-٢-٣و ٣-٢-٣عند مستوى أعلى من قيم التركيز احلدي العام املذكور يف اجلدولني            
  .١-٢-٣ واملوضح يف الشكل ٣-٢-٣ستراتيجية املرحلية لوزن األدلة على النحو املبني يف التباع ااوينبغي يف هذه احلاالت 

أو ) أكال( يف املائة ١ <ويف حالة وجود بيانات توضح وجود مكون أو مكونات أكالة أو مهيجة للجلد بتركيز   ٦-٣-٣-٢-٣
 اسـتخدام القـيم     -تصنيف املواد واملخـاليط اخلطـرة       " أيضاً   انظر(، ينبغي أن يصنف املخلوط تبعاً لذلك        )مهيج( يف املائة    ٣ <

    )).٢-٣-٣-١("التركيزات احلدية/احلدية
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، اليت حتـدد تـصنيف    ٣ أو   ٢ أو   ١تركيز مكونات املخلوط املصنفة يف الفئة         :٣-٢-٣اجلدول 
  )٣ أو ٢ أو ١ ةالفئ(كأكال أو مهيج للجلد  املخلوط

 :تركيز املكونات اليت حتدد تصنيف املخلوط

  املكونات املهيجة  املكونات األكالة

 :جمموع املكونات املصنفة يف

  ١الفئة 
  ٣الفئة   ٢الفئة  )اشية أدناه احلانظر(

   يف املائة٥ <  ولكن يف املائة١ ≥  يف املائة ٥≥  ١الفئة اجللدية 

 ١٠ <  ولكنةـ يف املائ١ ≥  يف املائة ١٠≥    ٢الفئة اجللدية 
  يف املائة

   يف املائة١٠≥     ٣الفئة اجللدية 
  ) + ١الفئة اجللدية  × ١٠(

   ٢الفئة اجللدية 
 ١٠ <  ولكنةـ يف املائ١ ≥   يف املائة١٠≥ 

  يف املائة
  ) + ١الفئة اجللدية  × ١٠(

  ٣الفئة اجللدية  + ٢الفئة اجللدية 
  يف املائة ١٠≥  

ويف هذه احلاالت، ينبغي أن يكون كل من        ). األكالة( اجللدية   ١تستخدم سلطات معينة فقط الفئات الفرعية للفئة           :مالحظة
 يف املائة لكي يصنف املخلـوط يف        ٥ ≥،  ، على التوايل  جيم١ أو   باء١ أو   ألف١ئات الفرعية   جمموع مكونات املخلوط املصنفة يف الف     

 يف املائة لكـن جممـوع       ٥ < ألف١وحيثما يكون تركيز املكونات املصنفة يف الفئة الفرعية         . جيم١ أو   باء١ أو   ألف١الفئة الفرعية   
وباملثل، عندما يكون جمموع  . باء١أن يصنف املخلوط يف الفئة الفرعية        يف املائة، ينبغي     ٥ ≥ باء١ + ألف١ تني اجللدي تنيمكونات الفئ 

 يف املائة أو أكثر، فإن املخلـوط  ٥ ≥ جيم١ وباء١ وألف١ يف املائة لكن جمموع الفئات الفرعية        ٥ < باء١ + ألف١مكونات الفئتني   
  .جيم١يصنف يف الفئة الفرعية 

واليت  طبق عليها القاعدة اجلمعية،   تركيز مكونات املخلوط اليت ال تن       :٤-٢-٣اجلدول 
  حتدد تصنيف املخلوط كأكال أو مهيج للجلد

 :يصنف املخلوط يف الفئة اجللدية  :التركيز  :املكونات

  ١الفئة    يف املائة١ ≥  ٢ ≤محض مع رقم هدروجيين 
  ١الفئة    يف املائة١ ≥   ١١,٥ ≥قلوي مع رقم هدروجيين 

  ١الفئة    يف املائة١ ≥   بق عليها املعادلة اجلمعيةال تنط) ١الفئة (مكونات أكالة أخرى 
ال تنطبق عليها القاعدة اجلمعية،     ) ٢/٣الفئة  (مكونات مهيجة أخرى    

   مبا فيها األمحاض والقلويات
  ٢الفئة    يف املائة٣ ≥

  تبليغ معلومات األخطار  ٤-٢-٣
 " الوسـم -تبليغ معلومات األخطار    "ملعنون  ترد االعتبارات العامة واخلاصة املتعلقة مبتطلبات الوسم يف الفصل ا           

 أمثلة للبيانـات التحذيريـة والرسـوم        ٣ويتضمن املرفق   .  جداول موجزة عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل  (
املخـاليط  ويتضمن اجلدول التايل عناصر حمددة لوسم املواد و       . التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح بذلك السلطة املختصة        

  .املصنفة يف الفئات األكالة أو املهيجة للجلد على أساس املعايري املبينة يف هذا الفصل
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  هتيج اجللد/عناصر الوسم املتعلقة بتأكل: ٥-٢-٣جلدول ا

  ٣الفئة   ٢الفئة   ١الفئة  
    جيم١  باء١  ألف١ 

  بدون رمز  عالمة تعجب  تأكل  تأكل  تأكل  الرمز
  حتذير  حتذير  خطر  خطر  خطر  كلمة التنبيه
جلدية  حروقاً يسبب  بيان اخلطر

  شديدة وتلفاً للعني
جلدية  حروقاً يسبب

  شديدة وتلفاً للعني
جلدية  حروقاً يسبب

  شديدة وتلفاً للعني
 هتيجاً يسبب

  جلدياً
 هتيجاً جلدياً يسبب

  خفيفاً

  منطق القرار  ٥-٢-٣
ويوصى بشدة بـأن    . املنسق لكنه يرد هنا كتوجيه إضايف     ال ميثل منطق القرار املبني أدناه جزءاً من نظام التصنيف             

  .يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام منطق القرار
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  هتيج اجللد/تأكلبشأن  ١-٢-٣منطق القرار   ١-٥-١-٣

  ـــــــــــــــــ
  . تفاصيل االختبار والتقييم١-٢-٣يتضمن الشكل   )٢(
  .قلوي يف االعتبار، عند االقتضاء/ك أخذ املعلومات عن قدرة املنظم محضمبا يف ذل  )٣(

معلومات عن املخلوط ككل/هل تتوفر بيانات: املخلوط
 هتيج اجللد؟/لتقييم تأكل

 جللد؟هتيج ا/ هل تتوفر بيانات لتقييم تأكل:املادة

معلومات عـن املخلـوط/هل تتوفر بيانات: املخلوط  التصنيف غري ممكن
 هتيج اجللد؟/ككل أو عن مكوناته لتقييم تأكل

  ٢- ٢- ٣انظر منطق القرار 
  الذي ينطبق على املكونات

  ال  التصنيف غري ممكن

  نعم

  نعم

  ال

  ال

 نعم

 نعم

 ٤-٢-٢-٣ إىل٢-٢-٢-٣ و١-٢-٣انظـر: (أكـالاملـادة أو املخلـوط      هل
  :)٢(مع مراعاة، )٢-١-٣-٢-٣و
  وجود خربة بشرية تظهر حدوث تلف ال يزول للجلد،  )أ(
  د بعد تعرض مفرد أو متكرر،وجود مالحظات على احليوان تشري إىل تأكل اجلل  )ب(
  وجود بيانات معملية،  )ج(
  وجود معلومات من مركبات قريبة يف تركيبه،  )د(
  ،)٣(١١,٥ ≥ أو ٢ ≤أرقام هدروجني قصوى   )ه(
انظـر الفقـرة    (تدمري اجللد يف واحـد أو أكثـر مـن حيوانـات االختبـار                 )و(

 ؟)رعية لالطالع على املعايري والفئات الف١-٢-٣ اجلدول٢-٤-٢-٢-٣

  ١الفئة 
 

  
  خطر

 للجلد، مع مراعاة املعايريمهيج خفيف املادة أو املخلوط  هل  
  ؟٢-٢-٣، اجلدول ٤-٥-٢-٢-٣يف 

 ال يصنف

 نعم

  إىل٢-٢-٢-٣و١-٢-٣انظــر الفقــرات( مهــيجاملــادة أو املخلــوطهــل 
  :)٢(مع مراعاة) ٥-٢-٢-٣ و٤-٢-٢-٣
  اخلربة البشرية والبيانات املوجودة بعد تعرض مفرد أو متكرر،  )أ(
  املالحظات املوجودة على احليوانات بعد تعرض مفرد أو متكرر،  )ب(
  بيانات معملية،  )ج(
  املعلومات املتاحة عن مركبات قريبة يف تركيبها،  )د(
، ٤-٥-٢-٢-٣انظـر الفقـرة     (بيانات هتيج اجللد يف دراسة على احليـوان           )ه(

  ؟) لالطالع على املعايري٢-٢-٣اجلدول 

 ال

 ال

 ال

  نعم

  ٢الفئة 

    
  حتذير

  ٣لفئة ا
  بدون رمز

 حتذير
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  هتيج اجللد/ بشأن تأكل٢-٢-٣منطق القرار   ٢-٥-٢-٣

  البيانات املتعلقة باملكونات/تصنيف املخاليط على أساس املعلومات  

  )تابع يف الصفحة التالية(
                                                 

  .وي يف االعتبار، عند االقتضاءقل/مبا يف ذلك أخذ املعلومات عن قدرة املنظم محض  )٣(
  .١-٣-٣-٢-٣ انظر يف املائة، ١ <أو، حيثما يكون من املناسب   )٤(
استخدام القيم  " لالطالع على    ٢-٣-٣-١فقرة  ال،  ٣-١الفصل   أيضاً   انظر. ٦-٣-٣-٢-٣ انظر  حمددة، لالطالع على تركيزات حدية     )٥(

  ".التركيزات احلدية/احلدية
  . التايلاملربع لزم االنتقال إىل يمكونات أكالة أو مهيجة للجلد تنطبق عليها مبادئ االستنباط،  أيضاً ويإذا كان املخلوط حيت  )٦(
  .١ لالطالع على تفاصيل الفئات الفرعية للفئة ٣-٢-٣ حاشية اجلدول انظر  )٧(

،١-٢- ٣انظر( أكال)٥)(٤(ثر من مكون أو أك يف املائة١هل حيتوي املخلوط 
  :وقد ال ينطبق عليه املبدأ اجلمعي، مثل) ٤-٢-٢-٣ إىل ٢-٢-٢-٣
  ، أو)٣(١١,٥ ≥ أو ٢ ≤األمحاض والقلويات بأرقام هدروجني قصوى   )أ(
  األمالح العضوية، أو  )ب(
  األلدهيدات، أو  )ج(
  الفينوالت، أو  )د(
  املواد اخلافضة للتوتر السطحي، أو  )ه(
  مكونات أخرى؟  )و(

انظـر ( مهـيج)٥)(٤( أو أكثـر مـن مكـون يف املائـة٣هل حيتـوي املخلـوط      
مبا يف ذلك األمحـاض وقد ال ينطبق عليه املبدأ اجلمعي،     ) ٣-٢-٢-٣ و ٢-٢-٢-٣

  والقلويات؟

  نعم  ؟)٢-٣-٢-٣انظر(هل ميكن أن تنطبق مبادئ  االستنباط؟

  ال

 نعم

  ال

  نعم

يصنف يف الفئة 
  ةاملناسب

  ١الفئة 
 

 
  خطر

  )٦(٢الفئة 

  
  حتذير

 

  ال

هل حيتوي املخلوط مكوناً أكاالً أو أكثر ينطبق عليه املبدأ اجلمعـي، وحيثمـا يكـون       
  : يف)٥(تركيزات املكونات املصنفة جمموع

 ؟ يف املائة٥ ≥ ١الفئة اجللدية   

  ال

  )٧(١الفئة 

 

 
  خطر

  نعم
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استخدام قـيم   " لالطالع على    ٢-٣-٣-١فقرة  ال،  ٣-١الفصل   أيضاً   انظر. ٦-٣-٣-٢-٣ انظر  حمددة، لالطالع على تركيزات حدية     )٥(

  ."التركيزات احلدية/العتبة

 نعم

  ال

  ال يصنف

وي املخلوط مكوناً أكاالً أو مهيجاً أو أكثر ينطبق عليه املبدأ اجلمعي، وحيثما يكون              هل حيت 
  : يف)٥(جمموع تركيزات املكونات املصنفة

   يف املائة، أو٥ إىل ١من : ١الفئة اجللدية   )أ(
   يف املائة أو أكثر، أو١٠: ٢الفئة اجللدية   )ب(
  ؟يف املائة١٠  ≥٢الفئة اجللدية ) + ١الفئة اجللدية  × ١٠(  )ج(

هل حيتوي املخلوط مكوناً أكاالً أو مهيجاً أو أكثر ينطبق عليه املبدأ اجلمعي، وحيثما يكـون                
  : يف)٥(جمموع تركيزات املكونات املصنفة

   يف املائة، أو ١٠ إىل ١من : ٢الفئة اجللدية   )أ (
   يف املائة أو أكثر، أو١٠: ٣الفئة اجللدية   )ب (
   يف املائة، أو١٠ إىل١ من ٢الفئة اجللدية ) + ١ الفئة اجللدية  ×١٠(  )ج (
ــة  × ١٠(  )د ( ــة اجللدي ــة )+ ١الفئ ــة اجللدي ــة  + ٢الفئ ــة اجللدي ــ١٠، ٣الفئ ة يف املائ

  أو أكرب؟

  نعم

 ال

  ٢الفئة 

  
  حتذير

  ٣الفئة 
  بدون رمز

  حتذير

  ال
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  ٣- ٣الفصل 
  ج العنيهتّي/تلف العني الشديد

  تعاريف  ١- ٣- ٣
 هو حدوث تلف يف أنسجة العني، أو تدهور شديد يف الرؤية، بعد وضع مادة خمتربة                تلف العني الشديد    

  .)١( بعد وضع املادة يوما٢١ًعلى سطح العني الداخلي، ال يزول خالل 
وهتيج العني هو حدوث تغريات يف العني عقب وضع مادة خمتربة على سطح العني الداخلي يزول متامـاً           

  .)١( يوماً بعد وضع املادة٢١خالل 
  معايري تصنيف املواد  ٢-٣-٣
عني الشديد وعن هتـيج     يقدم هنا خمطط اختبار مرحلي جيمع بني املعلومات املتوفرة من قبل عن تلف أنسجة ال                ١-٢-٣-٣

 النشاط  -وكذلك اعتبارات عن عالقات التركيب      ) مبا يف ذلك البيانات املتصلة باخلربة البشرية التارخيية واخلربة يف احليوانات          (العني  
(SAR)وحصيلة االختبارات املعملية احملققة وذلك لتجنب االختبار يف احليوانات .  

عني وتلف العني الشديد عناصر منسقة الطابع وستستخدمها مجيع السلطات          وتتضمن مقترحات تصنيف هتيج ال      ٢-٢-٣-٣
  ).على سبيل املثال، سلطات تصنيف مبيدات اآلفات(التنظيمية، وكذلك فئات فرعية اختيارية لن تطبقها سوى بعض السلطات 

ت يف احليوان للتأثريات ويتضمن النظام املنسق توجيهات عن عناصر البيانات اليت جيب تقييمها قبل إجراء اختبارا  
  . ويتضمن كذلك فئات األخطار آلفات العني املوضعية.املتلفة للعني

وينبغي استعراض مجيع املعلومات املتوفرة عن أية مادة موضع اختبار قبل إجراء أي اختبار يف كائن حي لتلـف       ٣-٢-٣-٣
ديداً ـاً ش ـ تلف  البيانات املتوفرة بشأن ما إذا كانت مادة ما تسبب          ما ميكن اختاذ قرارات متهيدية من      وغالباً. هتيج العني /العني الشديد 

وتوجد وسيلة يوصى هبا بـشدة      . حاجة إىل إجراء اختبارات   كون هناك   ال ت  وإذا كان ميكن تصنيف مادة ما، فإنه      . للعني) ال يزول (
ستراتيجية مرحلية الختبار تلف العـني      ا استخدام   ل، وهي بلتقييم املعلومات املتوفرة عن املواد أو ملعاجلة مواد جديدة مل تبحث من ق            

  .الشديد وهتيج العني
 .على إحداث تلف شديد أو هتيج يف العني قبل إجراء االختباراملواد وينبغي حبث عدة اعتبارات لدى تعيني قدرة   ٤-٢-٣-٣

تعطي معلومات ذات صلة مباشرة بالتأثريات يف  ألهنا وينبغي أن تكون اخلربة املتجمعة عن اإلنسان واحليوان خط التحليل األول، نظراً       
.  بعض احلاالت، قد تتوفر معلومات كافية من املركبات املشاهبة من حيث التركيب من أجل اختاذ قرارات بشأن األخطار                  ويف. العني

 كانت تترافق مـع قـدرة   سيما إذا للعني، وال تلفاً شديداً  قد تسبب ١١,٥ ≥  و ٢ ≤ القصوى مثل    يةرقام اهلدروجين األوباملثل، فإن   
هتـيج  /وال بد من تقييم تأكل اجللد قبل دراسة تلف العني الشديد          . تنظيم قوية ويتوقع أن حتدث هذه العوامل تأثريات بارزة يف العني          

االختبـارات  وقد تستخدم الختاذ قرار التصنيف لبدائل  . العني من أجل جتنب اختبار التأثريات املوضعية يف العني باملواد األكالة للجلد           
  .املعملية اليت تكون قد حققت وقبلت

وينبغي استخدام مجيع املعلومات املذكورة أعاله، اليت تكون متاحة عن املادة يف تعـيني احلاجـة إىل إجـراء                     ٥-٢-٣-٣
حل التصنيف  قد تكون جاءت من تقييم بارامترات مفردة يف مرحلة من مرا  املعلوماتورغم أن . اختبارات لتهيج العني يف كائن حي     

، توجد ميزة لدراسة جمموع     )على سبيل املثال، ينبغي اعتبار القلويات الكاوية ذات الرقم اهلدروجيين األقصى كمواد أكالة موضعية             (

                                                 
 .ذا تعريف عملي ألغراض هذه الوثيقةه  )١(
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ـ   البارامترات  ويصدق هذا بوجه خاص عندما تتوفر معلومات عن بعض          . ر وزن كلي لألدلة   ياملعلومات املتوفرة وتقد   . هاولـيس كل
 املادة، مث حصيلة اختبار هتيج العـني وكـذلك          بشأن التركيز بدرجة كبرية على رأي اخلرباء، ودراسة اخلربة البشرية           وعموماً، ينبغي 

  .وينبغي جتنب اختبار املواد األكالة على احليوانات حيثما أمكن ذلك. الطرائق البديلة احملققة بصورة جيدة
لتقييم املعلومات األولية، مع إدراك أن العناصر قـد ال تكـون            اع هنج مرحلي    بتاوينبغي النظر كلما أمكن يف        ٦-٢-٣-٣

 بإسهامات من مراكز وجلان وطنية ودولية ١-٣-٣وقد وضع النهج املرحلي املشروح يف الشكل       . مجيعها ذات صلة يف حاالت معينة     
  .)٢(دالختبار وحتقيق بدائل االختبار يف احليوان، وذلك أثناء حلقة دراسية عقدت يف سولنا، بالسوي

ستراتيجية االختبار هذه، يوفر هنج االختبـار املرحلـي         اوحيثما ال ميكن اشتراط تقدمي البيانات املطلوبة لتنفيذ           ٧-٢-٣-٣
توجيهات جيدة عن كيفية تنظيم املعلومات املتوفرة عن املادة موضع االختبار واختاذ قرار على أساس وزن األدلة بشأن تقدير األخطار        

  ). مثالياً، بدون إجراء اختبارات جديدة على احليوانات(وتصنيف األخطار 
  م تلف العني الشديد وهتيج العنييستراتيجية اختبار وتقيا: ١-٣-٣الشكل 

  )١-٢-٣ الشكل "اختبار وتقييم القدرة على تأكل وهتيج اجللدستراتيجية ا: " كذلكانظر(

  االستنتاجات   النتائج   البارامتر  اخلطوة

 تتصل خبربة سابقة بشرية أو      بيانات  أ١
  باحليوانات

  تلف شديد للعني 

  مهيج للعني

   ١الفئة  

   ٢الفئة 

      ال توجد أو غري معروفة 

بيانات تتصل خبربة سابقة بشرية أو         ب١
  باحليوانات

ال يوجد تقيـيم لآلثـار يف          أكّـال للجلد 
  ١العني؛ تعترب يف الفئة 

     ال توجد أو غري معروفة 

أو  بيانات تتصل خبربة سابقة بشرية      ج١
  باحليوانات

عدم وجود تقيـيم لتلـف         مهيج للعني 
  ٢العني؛ تعترب من الفئة 

      غري موجودة أو غري معروفة 

 النـشاط   -عالقات التركيـب      أ ٢
(SAR) 

  ١الفئة    تلف شديد يف العني 

      غري موجودة أو غري معروفة 

ب    ٢  النـشاط   -ركيـب  عالقات الت  
(SAR) 

عدم وجود تقيـيم لتلـف         مهيج للعني  
  ٢العني؛ تعترب من الفئة 

      غري موجودة أو غري معروفة 

 النـشاط   -عالقات التركيـب     ج٢
(SAR) 

عدم وجود تقيـيم لتلـف         أكال للجلد 
  ١العني؛ تعترب من الفئة

       غري موجودة أو غري معروفة  

                                                 
)٢(  OECD (1996). Final Report of the OECD Workshop on Harmonisation of Validation and Acceptance Criteria for 

Alternative Toxicological Test Methods. Document ENV/MC/TG(96)9 (http://www.oecd.org/ehs/test/background.htm).  
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  )التاليةيف الصفحة تابع (
  م تلف العني الشديد وهتيج العنييإستراتيجية اختبار وتقي: )تابع( ١-٣-٣الشكل 

  )١-٢-٣ الشكل "اختبار وتقييم القدرة على تأكل وهتيج اجللدستراتيجية ا: " كذلكانظر(

  االستنتاجات   النتائج   البارامتر  اخلطوة
احتياطي احلمض  /اهلدروجييناألس    أ٣

  أو القلوي
 أو  ١١,٥ ≥ pHروجيين  رقم هد  

pH ≥ مع مراعاة احتيـاطي   (٢
  )احلامض أو القلوي

  ١الفئة  

 ١١,٥<  األس اهلدروجيين  < ٢  ب٣
  )ال توجد قدرة منظم(

    

معلومات أخرى تدل على أن املادة     ٤
   أكالة للجلد

  ال        

عدم وجود تقيـيم لتلـف         نعم 
  ١ تعترب من الفئة؛العني

معملي حمقق لتقييم  تبارهل يتاح اخ ٥
   التلف الشديد يف العني

  ٦انتقل إىل اخلطوة    ال 

  ١الفئة    تلف شديد للعني    اختبار معملي لتهيج العني الشديد  أ٥

     للعني شديداً ليس مهيجاً 

ح اختبار معملي حمقق لتهيج هل يتا  ٦
  العني

  ال  

  لكن االختبار املعملي لتهيج    -  
   ًايب الشديد كان سلالعني   
  يف حالة عـدم وجـود أي       -

  اختبار معملي   

  ٨انتقل إىل اخلطوة  
  

  ٧انتقل إىل اخلطوة 

      نعم       

  ٢الفئة    مهيج للعني   اختبار معملي لتهيج العني  أ٦

ال يوجد دليل على خاصية إحداث       
   هتيج يف العني

    

 نظرا( قدرة إحداث تأكل     تقّدر عملياً  ٧
   )تأكل العني/ستراتيجية اختبار هتيجا

عدم وجود تقييم للتأثريات يف        أكال للجلد 
  ١ تعترب يف الفئة ؛العني

ـّال        غري أك

  ١الفئة    تلف شديد للعني   اختبار العني يف أرنب واحد ٨
      عدم حدوث تلف شديد 

  ٢الفئة    مهيج للعني   اختبار آخر ألرنب واحد أو أرنبني  ٩

  ال يصنف    للعنيليس مهيجاً   
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  :١-٣-٣مالحظات متعلقة بالشكل 
تذكر املعلومات السابقة املتوفرة عن هتيج العني وتأكل اجللد بصورة منفصلة          : البيانات املتصلة باخلربة يف اإلنسان واحليوان       :ب/أ١اخلطوة 

وقد تعني اخلربة السابقة    . علومات عن التأثريات املوضعية يف العني     ألنه ينبغي النظر يف تقييم تأكل اجللد إذا مل تكن هناك م           
  :باملادة قدرة على إحداث تلف شديد يف العني، أو على التأكل أو التهيج يف كل من اجللد والعني

. ء يعتمد على رأي اخلربا    - تعيني موثوق به لتهيج العني على أساس اخلربة يف اإلنسان أو احليوان              -أ  ١اخلطوة    ‘١‘  
ويف معظم احلاالت، تقوم اخلربة البشرية على حوادث عارضة، وهكذا، فإن التأثريات املوضوعية املكتشفة بعد               

  حادث ما ينبغي أن تقارن مع معايري التصنيف املوضوعة لتقييم بيانات االختبار يف احليوان؛
ي عدم وضع املواد األكالة للجلد يف        ينبغ - تقييم البيانات عن القدرة على إحداث تأكل اجللد          -ب  ١اخلطوة    ‘٢‘  

  ).١الفئة( أيضاً أعني احليوانات؛ وينبغي اعتبار أن مثل هذه املواد تؤدي إىل تلف شديد يف العني
.  هتيج العني وتأكل اجللد بصورة منفصلة لكنها رمبا تدرس يف الواقع بالتوازي            )SAR( النشاط   -تذكر عالقات التركيب      :ج/ب/أ٢اخلطوة 

 ن حتليل العالقات  وقد يعيّ . SAR  النشاط -  التركيب تكمال هذه املرحلة باستخدام هنج حمققة ومقبولة لعالقات       وينبغي اس 
SAR أو على التأكل والتهيج يف كل من اجللد والعني قدرة على إحداث تلف شديد يف العني ،:  

 يكون مناسباً يف معظم احلاالت إال        ولن - تعيني موثوق به لتهيج العني بعمل تقييمات نظرية فقط           -أ  ٢اخلطوة    ‘١‘  
  ؛يف حالة املواد املشاهبة للعوامل ذات اخلواص املعروفة بصورة جيدة للغاية

 ينبغي عدم وضع مواد أكالة للجلد يف أعني احليوانات؛          - التقييم النظري للقدرة على تأكل اجللد        -ج  ٢اخلطوة    ‘٢‘  
  ).١الفئة (ف شديد للعني إىل تل أيضاً وينبغي اعتبار أن هذه املواد تؤدي

 إىل تأثريات موضعية شديدة، وال سيما إذا ترافقـت مـع تقـدير              ١١,٥ ≥  و ٢ ≤أرقام اهلدروجني القصوى    قد تشري     :٣اخلطوة 
إىل  أيضاً    الكيميائية تؤدي  -احتياطي رصيد احلمض أو القلوي، وينبغي اعتبار أن املواد اليت تتسم هبذه اخلواص الفيزيائية               

  ).١الفئة ( يف العني تلف شديد
لكن جيب أن تقتصر هذه املعلومات      . ينبغي استخدام مجيع املعلومات اليت ميكن الوصول إليها، مبا يف ذلك اخلربة البشرية              :٤اخلطوة 

  ).تأكل اجللد  للجلد أو املعلومات السابقة عن٥٠أي نتائج اختبار ج ق(على املعلومات املوجودة من قبل 
 اليت سبق حتققها  ) مثل عتامة القرنية اليت ال تشفى     (تلف العني الشديد    /كون هذه طرائق بديلة لتقييم هتيج العني      جيب أن ت    :٥اخلطوة 

  ).٣-١الفصل يف  ٢-٣-١ انظر( دولياً ملبادئ ومعايري متفق عليهاوفقاً 
ع طرائق حمققة بديلة لعمـل تقـدير        واألمر يتطلب وض  . تبدو هذه اخلطوة حالياً غري قابلة للتحقيق يف املستقبل القريب           :٦اخلطوة 

  ).الذي يزول(موثوق لتهيج العني 
التهيج /للتأكل دولياً يف حالة عدم وجود أي معلومات مناسبة أخرى، يلزم احلصول على هذا من خالل اختبار معترف به                :٧اخلطوة 

 أن يتم   ،وينبغي، إن أمكن  . رحليوال بد أن جيرى ذلك بأسلوب م      . قبل التوصل إىل إجراء اختبار لتهيج العني يف األرنب        
، فإذا مل يكن ذلـك متاحـاً      . حتقيق ذلك باستخدام اختبار معملي، حمقق ومقبول، للقدرة على إحداث تأكل يف اجللد            

  ).٢-٢-٣تأكل اجللد، القسم /ستراتيجية اختبار هتيجا انظر(وجب استكمال التقدير باستخدام اختبارات يف احليوان 
ويف حالة كشف حدوث تلف للعني يف اختبار حدي على أرنـب  . ى مراحل الختبار هتيج العني يف كائن حي       التقدير عل   :٨اخلطوة 

  . إجراء مزيد من االختباراتيلزمواحد، ال 
ـ           (ال جيوز استخدام أكثر من حيوانني فقط الختبار التهيج            :٩اخلطوة  إذا ) ةمبا يف ذلك احليوان الذي استخدم يف تقييم التأثريات الشديدة املمكن

ويف حالة حدوث استجابات خمتلفة أو غـري قاطعـة،          . أعطى هذان احليوانان استجابات هتيج واضحة أو عدم هتيج واضحة متوافقة          
  .وتبعاً لنتائج هذا االختبار على ثالثة حيوانات، تتضح ضرورة التصنيف من عدمها. يلزم اختبار حيوان ثالث

  )١الفئة (تلف العني الشديد /التأثريات اليت ال تزول يف العني  ٨-٢-٣-٣
 -وتتضمن فئة األخطار هـذه  . تعتمد فئة منسقة واحدة للمواد اليت هلا قدرة على إحداث تلف شديد يف العني               

 وتتضمن هذه املالحظات احليوانات اليت تظهر فيها أضـرار مـن            . املعايري الواردة أدناه   - )التأثريات اليت ال تزول يف العني      (١الفئة  
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اليت تالحظ يف أي وقت أثناء إجراء االختبار، وكذلك  ) مثل تدمري القرنية  (الرابعة يف القرنية وغريها من االستجابات الشديدة        الدرجة  
خلـل يف   و  ، أ (pannus)االلتصاق، أو تكّون َسَبل التـهايب       و  العتامة املستمرة يف القرنية، أو زوال لون القرنية بتأثري مادة صبغيـة، أ           

 يف فترة   متاماً تزولويف هذا السياق، تعترب األضرار املستمرة هي األضرار اليت ال           .  أو أي تأثريات أخرى تؤثر يف النظر       وظيفة القزحية، 
 >  أو القزحـية٣ ≥املواد اليت تستويف معايري عتامة القرنـية  أيضاً ١تضم الفئة : تصنيف األخطار.  يف املعتاد يوما٢١ًمالحظة تكون 

 الشديدة ال تزول عادة خالل مدة مالحظة ألضرارللعني يف األرانب، ألن مثل هذه ا (Draize test) اختبار دريز اليت تكتشف يف ١,٥
  . يوما٢١ًمن 

  )أ(فئات التأثريات اليت ال تزول يف العني: ١-٣-٣اجلدول 
  : مادة اختبار ُتحدثيه) تأثريات ال تزول يف العني (١ العني من الفئة ةمهيجمادة 

ن واحد على األقل تأثريات يف القرنية أو القزحية أو امللتحمة ال ُيتوقع أن تزول أو ال تزول متاماً يف مدة مالحظـة      يف حيوا   )أ(
  أو/ و؛يف املعتاد  يوما٢١ًمن 

  : يةإجياب حيوانات خمتربة، استجابة ٣يف حيوانني على األقل من   )ب(
  أو/ و؛٣ ≥عتامة القرنية مقدارها   ‘١‘
  ؛١,٥ >حية التهاب يف القز  ‘٢‘

 . ساعة من وضع املادة املختربة٧٢ و٤٨ و٢٤حمسوبة كمتوسط قيم تقدر بعد مرور 

، ٣-١ل  ـ، ويف الفص  "تطبيقالنطاق و الرض و الغ ")ج(٥-٢-١-١، الفقرة   ١-١اقش استخدام البيانات البشرية يف الفصل       ـين  )أ(  
  ".تصنيف املواد واملخاليط اخلطرة "٧-٤-٢-٣-١الفقرة 

  )٢الفئة (أثريات اليت تزول يف العني الت  ٩-٢-٣-٣
وتوفر فئة اخلطر الواحدة هـذه      . تعتمد فئة واحدة للمواد ذات القدرة على إحداث هتيج يف العني قابل للزوال              

  . أيام٧  من خالل مدة مالحظةزولخيار تعيني فئة فرعية يف إطار هذه الفئة للمواد اليت حتدث تأثريات مهيجة ت
هـيج  م (٢الفئة املنسقة العامـة     " هتيج العني "ت اليت ترغب يف تعيني فئة واحدة لتصنيف         وقد تستخدم السلطا    

  ).مهيج خفيف للعني (باء٢والفئة ) مهيج للعني (ألف٢؛ وقد ترغب سلطات أخرى يف التمييز بني الفئة )للعني
  

  فئات التأثريات اليت تزول يف العني: ٢-٣-٣اجلدول 

  :املواد املختربة اليت حتدث )مهيجات العني (ألف١تضم الفئة 

  :  حيوانات خمتربة ل٣ على األقل من ٢ يف إجيابيةاستجابة   )أ(
  أو/ و؛١≥عتامة القرنية   ‘١‘  
  أو/و؛ ١≥التهاب القزحية   ‘٢‘  
  أو/و؛ ٢ ≥امحرار امللتحمة   ‘٣‘  
  ٢ ≥ امللتحمة رتشاحا  ‘٤‘  
  تزول متاماً خالل مدة مالحظة     ، واليت ادة املختربة  ساعة من وضع امل    ٧٢ و ٤٨ و ٢٤وبة كمتوسط قيم مقدرة بعد      ـحمس  

  .يف املعتاد يوماً ٢١ من
 خـالل مـدة     املبينة أعاله متاماً   عندما تزول التأثريات      املواد املهيجة اخلفيفة للعني    باء٢فئة فرعية   وميكن أن جتمع على حدة يف       

  . أيام٧  منمالحظة
 تعيني التصنيف بالنسبة للمواد اليت حيدث بشأهنا تباين كبري بني  هذه املعلومات يف االعتبار لدىؤخذوينبغي أن ت  

  .االستجابات يف حيوانات التجارب
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   معايري تصنيف املخاليط  ٣-٣-٣
  تصنيف املخاليط عند توفر بيانات عن املخلوط بأكمله  ١-٣-٣-٣

  .االختبار وتقييم البياناتيصنف املخلوط باستخدام املعايري اليت تنطبق على املواد، مع مراعاة استراتيجيات   
وعلى خالف رتب األخطار األخرى، تتوفر اختبارات بديلة لتهيج اجللد يف بعض أنواع املواد الكيميائية الـيت                   

وعند النظر يف اختبار املخلوط، حيث املنتجون على        . تعطي نتائج دقيقة ألغراض التصنيف، فضالً عن كوهنا بسيطة وغري مكلفة نسبياً           
تراتيجية مرحلية لوزن األدلة على النحو الوارد يف معايري تصنيف املواد لتأكل اجللد وتلف العني الشديد وهتـيج العـني                    سااستخدام  

يف  تلفاً شديداً  ما يسببويعترب أن خملوطاً.  يف احليوانغري الضروريللمساعدة يف احلصول على تصنيف دقيق، وذلك لتجنب االختبار 
قلوي يـشري إىل أن املـادة أو        /وإذا كان تقدير قوة املنظم محض     . ١١,٥ ≥أو   ٢ ≤اهلدروجيين  أسه  ذا كان   إ) ١الفئة العينية   (العني  

 اهلدروجيين، وجب إجراء مزيد ساملخلوط قد ال تكون لـه قدرة على إحداث تلف شديد يف العني ناهيك عن اخنفاض أو ارتفاع األ
  .استخدام اختبار حمقق مناسب معمليمن االختبارات لتأكيد ذلك، ويفّضل يف هذه احلاالت 

   تنباط مبادئ االس: عدم توفر بيانات عن املخلوط ككلدتصنيف املخاليط عن  ٢-٣-٣-٣
حيثما ال يكون املخلوط قد سبق اختباره لتعيني قدرته على إحداث تأكل جلدي أو تلف شديد يف العني أو هتيج   ١-٢-٣-٣-٣

على حنو مرض وصف أخطـار      اليت تتيح   ختربة  املشاهبة  املخاليط  وامل ه املفردة مكوناتل من   كيف العني، ولكن تتوفر بيانات كافية عن        
 ويكفل ذلك أن تستخدم عملية التصنيف البيانـات         .ملبادئ االستكمال التالية املتفق عليها     وفقاً   املخلوط، فإن هذه البيانات تستخدم    

  .اجة إىل إجراء اختبارات إضافية يف احليواناملتاحة إىل أقصى مدى ممكن يف وصف أخطار املخلوط دون احل
  التخفيف  ٢-٢-٣-٣-٣

هتيج العني معادلة أو أقل مـن املكـون         / مبادة ختفيف مصنفة يف فئة تلف العني الشديد         خمترب ف خملوط يفختعند    
لـذي تـسببه املكونـات    من حيث إحداث التلف أو التهيج، وال يتوقع أن تؤثر مادة التخفيف يف التأكل أو التهيج ا      األدىن  األصلي  

كن تطبيق الطريقـة    ـوكبديل لذلك، مي  . املخترب  األصلي  للمخلوط  اجلديد باعتباره معادالً    املخفف املخلوطميكن تصنيف   األخرى،  
  .٣-٣-٣-٣يف  املبينة
  دفعات اإلنتاج  ٣-٢-٣-٣-٣

  بصورة رئيسية قدرة دفعةتلف العني الشديد تعادل/ على إحداث التهيجخمتربةميكن افتراض أن قدرة دفعة إنتاج   
د تباين والعتقاد بوجل يوجد مربرف الصانع نفسه، ما مل اشرعندما تكون منتجة حتت إذاته التجاري  من املنتج  غري خمتربة أخرىإنتاج

  . احلالة األخرية، يلزم إجراء تصنيف جديدويف.  غري املختربةغّير مسية الدفعةأدى إىل تواضح 
  هتيج العني/يط اليت تنتمي إىل أعلى فئة لتلف العني الشديدتركيز املخال  ٤-٢-٣-٣-٣

  غري املختـرب   يف حالة تركيز خملوط خمترب ما مصنف يف أعلى فئة لتلف العني الشديد، ينبغي أن يصنف املخلوط                  
تصنيفه يف أعلى فئة فرعية     أما يف حالة تركيز خملوط خمترب مت        . املركز بدرجة أكرب يف أعلى فئة لتلف العني الشديد بدون اختبار إضايف           

 املركز بدرجـة   غري املخترب مكونات قادرة على إحداث تلف عيين شديد، ينبغي تصنيف املخلوط    يهتيج العني، وال حيتو   /لتهيج اجللد 
  .أكرب يف أعلى فئة هتيج بدون اختبار إضايف

  االستكمال داخل فئة مسية واحدة  ٥-٢-٣-٣-٣
ذات مكونات متشاهبة، وخضع املخلوطان ألف وباء إىل االختار          )باء وجيم ألف و ( يف حالة وجود ثالثة خماليط      

  ولكـن ألف وباءويقعان يف فئة السمية ذاهتا، واملخلوط جيم غري املخترب حيتوي املكونات ذاهتا النشطة من حيث السمية كاملخلوطني     
  .املخلوط جيم يف فئة السمية ذاهتا مثل ألف وباءبتركيزات متوسطة بني تلك املكونات يف املخلوطني ألف وباء، ُيفترض أن يقع 

  املخاليط املتشاهبة بصورة رئيسية   ٦-٢-٣-٣-٣
  :يف احلالة التالية

  ؛باء+ ألف   ‘١‘  :خملوطان  )أ(
  ؛باء+ جيم   ‘٢‘    

- 138 -

Copyright@United Nations, 2009. All rights reserved.



 

  تركيز املكون باء هو نفسه يف املخلوطني؛  )ب(
  ؛‘٢‘يف املخلوط  يساوي تركيز املكون جيم ،‘١‘تركيز املكون ألف يف املخلوط   )ج(
تلف العني الشديد للمكونني ألف وجيم، ومها متكافئان بصورة رئيـسية، أي            /تتوفر بيانات عن هتيج     )د(

  ؛ يف نفس فئة اخلطر ومن غري املتوقع أن يؤثرا على مسية باءأهنما
يف نفس   راآلخاملخلوط  أمكن تصنيف   االختبار،   عن طريق    ماد سبق تصنيفه  ق‘ ٢‘و ‘١‘ انإذا كان املخلوط  ـف

  . األخطارفئة
  األيروسوالت  ٧-٢-٣-٣-٣

ميكن تصنيف الشكل األيروسويل ملخلوط ما يف فئة األخطار ذاهتا مثل الشكل غري األيروسويل للمخلوط شريطة    
  .)٣( أو التأكل اليت يتسم هبا املخلوط عند رشه العنيتلف/أال تكون املادة الدافعة املضافة ذات تأثري يف خواص التهيج

   أو عن بعضها فقطاف املخاليط عندما تتوفر بيانات عن مجيع مكوناهتيتصن  ٣-٣-٣-٣
تلف العـني   /بغية االستفادة من مجيع البيانات املتاحة ألغراض تصنيف خواص املخاليط من حيث إحداث هتيج               ١-٣-٣-٣-٣

  :الشديد، وضع االفتراض التايل ويطبق عند االقتضاء يف النهج املرحلي
 للمـواد الـصلبة     يةوزننسبة  ( يف املائة    ١ ≥ يف خملوط هي املكونات املوجودة بتركيز     " ت األمهية ذا"املكونات    

ن كـوّ مأن يكون هناك    )  يف حالة املكونات األكالة    مثالً(، ما مل يفترض     ) للغازات ونسبة حجمية والسوائل واألغربة والرذاذ واألخبرة     
  .تلف العني الشديد/نيف املخلوط من حيث التهيج يف املائة ال يزال ذا أمهية لتص١< موجود بتركيز 

وبصفة عامة، فإن هنج تصنيف املخاليط من حيث هتيج العني أو إحداث تلف شديد للعني عند توفر بيانات عن                     ٢-٣-٣-٣-٣
ط مبا  املكونات، ولكن ليس عن املخلوط ككل، يوضع على أساس النظرية اجلمعية، حبيث يسهم كل مكون أكال أو مهيج يف املخلو                   

 للمكونات األكالة عند وجودها بتركيز أقل من التركيـز          ١٠مقداره  ) وزن(ويستخدم معامل ترجيح    . يتناسب مع فعاليته وتركيزه   
ويصنف املخلوط باعتباره مـسبباً لتلـف   .  لكنها تكون بتركيز يسهم يف تصنيف املخلوط كمهيج للعني١احلدي للتصنيف يف الفئة     
  . جمموع تركيزات هذه املكونات قيمة حدية أو تركيزاً حدياً مايتجاوز عندما شديد للعني أو هتيج للعني

التركيزات احلدية اليت تستخدم لتعيني ما إذا كان املخلـوط يـصنف            / القيم احلدية  ٣-٣-٣ويتضمن اجلدول     ٣-٣-٣-٣-٣
  .كمهيج أو مسبب لتلف شديد للعني

ـ        ويوىل اهتمام خاص عند تصنيف أنواع معينة م         ٤-٣-٣-٣-٣ ري ـن املواد الكيميائية كاألمحاض والقلويات، واألمـالح غ
ـ      . العضوية، واأللدهيدات، والفينوالت، واملواد اخلافضة للتوتر السطحي        ٢-٣-٣-٣-٣ و ١-٣-٣-٣-٣ني يف   ـوقد ال يصلح النـهج املب

 أو لنسبة للمخاليط اليت حتتـوي أمحاضـاً  وبا.  يف املائة١ <بالنظر إىل أن الكثري من هذه املواد له قدرة أكالة أو مهيجة يف تركيزات         
 يكون مؤشراً   األس اهلدروجيين  ألن   نظراً) ١-٣-٣-٣ انظر( كمعايري للتصنيف    األس اهلدروجيين قلويات قوية، ينبغي استخدام قيم      

ونات أكالة أو   وينبغي أن يصنف املخلوط الذي حيتوي مك      . ٣-٣-٣لتلف العني الشديد أدق من التركيزات احلدية املبينة يف اجلدول           
 بسبب اخلواص الكيميائية اليت جتعل هذا النهج غـري          ٣-٣-٣مهيجة وال ميكن تصنيفه على أساس النهج اجلمعي املطبق يف اجلدول            

 إذا كان حيتوي ٢ية ـة العينـ يف املائة من مكون أكال ويف الفئ١ ≥  إذا كان هذا املخلوط حيتوي١صاحل لالستخدام، يف الفئة العينية 
ال ينطبق عليها النهج املبني يف   طريقة تصنيف املخاليط اليت حتتوي مكونات٤-٣-٣ويلخص اجلدول . يف املائة من مكون مهيج    ٣ ≥

  .٣-٣-٣اجلدول 
ال تكـون    ال تزول يف العني بسبب مكونات مـا       /، قد تظهر بيانات موثوق هبا أن التأثريات اليت تزول         وأحياناً  ٥-٣-٣-٣-٣

 ٣-٣-٣التركيزات احلدية العامة املبينة يف اجلـدولني        /املكون موجوداً عند مستوى أعلى من القيم احلدية       واضحة عندما يكون هذا     
 التركيزات/استخدام القيم احلدية  " ٢-٣-٣-١ أيضاً   انظر( لتلك البيانات    ويف هذه احلاالت، ميكن تصنيف املخلوط تبعاً      . ٤-٣-٣و

ال تزول بسبب مكون ما عندما /هتيج اجللد أو التأثريات العينية اليت تزول/ريات تأكل اجللدوأحياناً، عندما يتوقع أال تظهر تأث. )"احلدية
، ميكـن النظـر يف   ٤-٣-٣ و٣-٣-٣القيم احلدية املذكورة يف اجلدولني /يكون موجوداً عند مستوى أعلى من القيم العامة للتركيز 

                                                 
للعني " ميكانيكي"تنطبق مبادئ االستكمال على تصنيف اخلطر املتأصل لأليروسوالت، مع إدراك ضرورة تقييم القدرة على إحداث تلف                   )٣(

 .بسبب قوة الرش الفيزيائية
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، ٣-٣-٣اتيجية املرحلية لوزن األدلة على النحو املشار إليه يف القسم         سترالويف تلك احلاالت، ينبغي تطبيق ا     . إجراء اختبار للمخلوط  
  . وكما هو مشروح بالتفصيل يف هذا الفصل١-٣-٣الشكل 

ـ  ـاً عن ـالً أو مهيج  اويف حالة وجود بيانات توضح أن مكوناً أو أكثر ميكن أن يكون أك              ٦-٣-٣-٣-٣  يف  ١ <ز  ـد تركي
ـ " ٢-٣-٣-١ أيضاً   انظر(، ينبغي تصنيف املخلوط تبعاً لذلك       )مهيج( يف املائة    ٣ <أو  ) أكال(املائة    /دام القـيم احلديـة    ـاستخ

  .")التركيزات احلدية
 أو  ١ فئة اخلطر  أو/ على اجللد و   ١تركيز املكونات يف خملوط املصنفة يف فئة اخلطر           :٣-٣-٣اجلدول 

  )٢  أو١الفئة (على العني  خطراً اليت حتدد تصنيف خملوط بوصفهوعلى العني  ٢

  التركيز الذي حيدد تصنيف املخلوط
  يف رتبة خطر على العني

  التأثريات اليت تزول  التأثريات اليت ال تزول
  ٢الفئة   ١الفئة   جمموع املكونات املصنفة يف

  يف املائة٣<  ولكن  يف املائة١ ≥  يف املائة٣ ≥   على العني أو اجللد ١فئة اخلطر 
  يف املائة١٠ ≥    على العنيألف ٢/٢فئة اخلطر 

  يف املائة١٠≥    على العنيألف ٢/٢فئة اخلطر ) + على العني١ فئة اخلطر × ١٠(
  يف املائة٣<  ولكن  يف املائة١ ≥  يف املائة٣ ≥   على العني١فئة اخلطر  +  على اجللد١فئة اخلطر 

فئـة  ) +  على العني  ١ فئة اخلطر    + على اجللد    ١فئة اخلطر ( × ١٠
   على العنيباء ٢/ألف ٢اخلطر 

  يف املائة١٠≥ 

واليت  تركيز املكونات يف خملوط اليت ال تنطبق عليها القاعدة اجلمعية،           :٤-٣-٣اجلدول 
  على العني خطراً حتدد تصنيف املخلوط بوصفه

  التركيز  املكون
يصنف املخلوط يف الفئة 

 :العينية

  ١الفئة    يف املائة١ ≥   ٢ ≤محض برقم هدروجني 
  ١الفئة    يف املائة١ ≥   أو أعلى١١,٥ هدروجيينذو أس قلوي 

  ١الفئة    يف املائة١ ≥ ال تنطبق عليها القاعدة اجلمعية ) ١الفئة (مكونات أكالة أخرى 
ال تنطبق عليها القاعدة اجلمعية، مبا يف       ) ٢الفئة  (مكونات مهيجة أخرى    
   ذلك األمحاض والقلويات

  ٢الفئة    يف املائة٣ ≥

  ومات األخطارتبليغ معل  ٤-٣-٣
 " الوسـم -تبليغ معلومات األخطار    "ترد االعتبارات العامة واخلاصة املتعلقة مبتطلبات الوسم يف الفصل املعنون             

 أمثلة للبيانـات التحذيريـة والرسـوم        ٣ويتضمن املرفق   .  جداول موجزة عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل  (
  .حيثما تسمح بذلك السلطة املختصةالتخطيطية اليت ميكن استخدامها 

  هتيج العني/عناصر الوسم لتلف العني الشديد: ٥-٣-٣اجلدول 
  باء٢الفئة   ألف٢الفئة   ١الفئة  

  بدون رمز  عالمة تعجب  تأكل  الرمز
  حتذير  حتذير  خطر  كلمة التنبيه
  يسبب هتيج العني  للعنيشديداً  هتيجاً يسبب  للعني تلفاً شديداً يسبب  بيان اخلطر
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  منطق القرار  ٥-٣-٣

وُيوصى بشدة بأن يقوم    . ال ميثل منطق القرار التايل جزءاً من نظام التصنيف املنسق وإمنا يرد هنا كتوجيه إضايف                
  .الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام منطق القرار

  هتيج العني/ بشأن تلف العني الشديد١-٣-٣منطق القرار  ١-٥-٣-٣

  )ابع يف الصفحة التاليةت(      

  
                                                 

  . تفاصيل االختبار والتقييم١-٣-٣يتضمن الشكل   )٤(
  .قلوي، عند االقتضاء/مبا يف ذلك مراعاة قوة املنظم محض  )٥(

 الستخدامه٢ -٣-٣انظر منطق القرار    
  بشأن مكونات املخلوط

  التصنيف غري ممكن

  التصنيف غري ممكن  هتيج العني؟/معلومات لتقييم تلف العني الشديد/ هل تتوفر بيانات:املادة

معلومات عن املخلوط ككـل أو      / تتوفر بيانات   هل :املخلوط
  هتيج العني؟/عن مكوناته لتقييم تلف العني الشديد

  ال

  ال

 نعم

  نعم

  ال
معلومات عن املخلوط ككل    /هل تتوفر بيانات  : املخلوط

  هتيج العني؟/لتقييم تلف العني الشديد

 نعم

تلف شديد للعـني،    (لعني   قدرة على إحداث تلف ال يزول ل       للمادة أو املخلوط  هل  
  :)٤(مع مراعاة) ٥-٢-٣-٣ إىل ٢-٢-٣-٣ و١-٣-٣انظر 

  اخلربة البشرية املوجودة،  )أ(
  مالحظات موجودة عن احليوان، مبا فيها التعرض املفرد أو املتكرر،  )ب(
  البيانات املعملية،  )ج(
  املعلومات املتاحة من مركبات مشاهبة يف التركيب،  )د(
  ،)٥(١١,٥ ≥ أو ٢  ≤صى أس هدروجيين أق  )ه(
  تلف ال يزول يف العني يف حيوان أو أكثر؟  )و(
  )١-٣-٣ واجلدول ٥-٢-٣-٣لالطالع على املعايري والفئات الفرعية، انظر (

 نعم

  ١الفئة 
 

 

  خطر
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  )تابع يف الصفحة التالية(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . تفاصيل االختبار والتقييم١- ٣- ٣يتضمن الشكل   )٤(

  ال يصنف

  نعم

 ال

 ال

 ال

  نعم

   ألف٢الفئة 

    

  حتذير

   باء٢الفئة 

  بدون رمز
  حتذير

  ،١-٣-٣انظر  (املادة أو املخلوط مهيج للعنيهل 
  :)٤(مع مراعاة) ٦-٢-٣-٣ و٤-٢-٣-٣ إىل٢-٢-٣-٣
  اخلربة والبيانات البشرية املتوفرة، تعرض مفرد أو متكرر،  )أ(
  املالحظات املتوفرة عن احليوان، مبا فيها التعرض املفرد واملتكرر،  )ب(
  البيانات املعملية املتاحة،  )ج(
  املعلومات املتاحة من مركبات مشاهبة يف التركيب،  )د(
    دراسة على احليوانبيانات هتيج العني من  )ه(
  ؟) ألف٢ بشأن معايري الفئة ٢-٣-٣اجلدول  ٦-٢-٣-٣انظر الفقرة (

انظـر الفقـرة( مهيج خفيـف للعـنياملادة أو املخلوط  هل  
 باء، مع مراعاة املعايري الواردة يف الفقـرة٢، الفئة   )٦-٢-٣-٣
 ؟٢-٣-٣، اجلدول ٦-٢-٣-٣
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  هتيج العني/ف العني الشديدشأن تل ب٢- ٣- ٣منطق القرار    ٢- ٥- ٣- ٣
  البيانات املتعلقة باملكونات/تصنيف املخاليط على أساس املعلومات    

  )تابع يف الصفحة التالية(

                                                 
  .قلوي، عند االقتضاء/مبا يف ذلك، مراعاة قوة املنظم محض  )٥(
  .١-٣-٣-٣-٣ انظر يف املائة، ١< أو، عند االقتضاء،   )٦(
استخدام القـيم   "لالطالع على    ٢-٣-٣-١، فقرة   ٣-١الفصل   أيضاً   انظر. ٤-٣-٣-٣-٣ انظر  حمددة، ةلالطالع على تركيزات حدي     )٧(
  ."التركيزات احلدية/احلدية

  .التايلربع مكونات أكالة أو مهيجة أخرى ينطبق عليها املبدأ اجلمعي، انتقل إىل امل أيضاً إذا كان املخلوط حيتوي  )٨(

  ال

انظـر( يسبب تلفاً ال يزول للعني       )٦( أو أكثر من مكون     يف املائة  ١هل املخلوط حيتوي    
  :وقد ال ينطبق عليه املبدأ اجلمعي، مثل) ٦-٢-٣-٣ و٤-٢-٣-٣
  ، أو)٥(١١,٥ ≥ أو ٢ ≤األمحاض والقلويات بأرقام هدروجني قصوى   )أ(
  أمالح غري عضوية، أو  )ب(
  ألدهيدات، أو  )ج(
  وفينوالت، أ  )د(
  مواد خافضة للتوتر السطحي، أو  )ه(
  مكونات أخرى ؟  )و(

   ؟)٢-٣-٣-٣انظر(هل تنطبق مبادئ االستنباط

-٣ و ٤-٢-٣-٣انظـر   ( مهيج   )٧( من مكون  يف املائة  ٣ ≥هل حيتوي املخلوط    
  وقد ال ينطبق عليه املبدأ اجلمعي، مبا يف ذلك األمحاض والقلويات؟) ٦-٢-٣

يصنف يف الفئة   نعم
  املناسبة

  ال

 نعم

  ١الفئة 

  
 

  
  خطر

 

  ال

 نعم

  )٨(٢الفئة 

    
  حتذير

  ال

  ١الفئة 

   
 

  
  خطر

هل املخلوط حيتوي مكون أكال أو مهيج أو أكثر ينطبق عليها املبدأ اجلمعي،             
  :)٧(فة يفوحيث يكون جمموع تركيزات املكونات املصن

   يف املائة، أو٣ ≥ ١فئة اخلطر على العني أو فئة اخلطر على اجللد   )أ(
  ؟  يف املائة٣ ≥ على العني  ١فئة اخلطر+  على اجللد ١فئة اخلطر   )ب(

 نعم
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استخدام القيم  "لالطالع على    ٢-٣-٣-١فقرة  ال،  ٣-١الفصل   أيضاً   انظر. ٤-٣-٣-٣-٣ انظر  حمددة، لالطالع على تركيزات حدية     )٧(

  ."التركيزات احلدية /ةياحلد

   ألف٢الفئة 

   

  حتذير

  ال يصنف

  ال

هل املخلوط حيتوي مكوناً أكاالً أو مهيجاً أو أكثر ينطبق عليها املبدأ اجلمعي، وحيـث               
  :)٧(جمموع تركيزات املكونات املصنفة يف

  يف املائة، أو ٣ < ولكن يف املائة ١ ≥ على اجللد أو العني ١اخلطر فئة   )أ(
  يف املائة، أو ١٠ ≥ ألف على العني ٢/٢فئة اخلطر   )ب(
يف  ١٠ ≥  على العني  باء ٢/ألف ٢فئة اخلطر   ) +  على العني  ١فئة اخلطر    × ١٠(  )ج(

  أو ،املائة
يف  ٣ < املائة ولكـن      يف ١ ≥على العني     ١فئة اخلطر   +  على اجللد    ١فئة اخلطر     )د(

  ، أواملائة
 ٢فئة اخلطـر    ) +  على العني  ١فئة اخلطر   +  على اجللد ء     ١فئة اخلطر   ( × ١٠  )ه(

   ؟يف املائة ١٠ ≥  باء على العني ٢/ألف

 ال

  نعم
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  ٤- ٣الفصل 
  التحسس التنفسي أو اجللدي

   واعتبارات عامةتعاريف  ١-٤-٣
  .)١( حساسية للمسالك اهلوائية بعد استنشاق املادة هو مادة حتدث فرط التنفسيسِّساحمل  ١-١-٤-٣

  .)١( هو مادة حتدث استجابة حاسية بعد تالمسها مع اجللدواحملسس اجللدي  
املرحلة األوىل هي حث ذاكرة مناعية متخصصة يف فرد         : ألغراض هذا الفصل، يشتمل احملسس على مرحلتني        ٢-١-٤-٣

 أي إحداث استجابة حساسية عن طريق اخلاليا أو األجسام املـضادة            ، الثانية هي االستثارة   واملرحلة. ما بالتعرض ملادة تثري احلساسية    
  .بتعرض فرد حساس ملادة تثري حساسية

.  احلث نفسه الذي تليه مرحلة االستثارة يف التحسس اجللـدي وذجفيما يتعلق بالتحسس التنفسي، حيدث من  و  ٣-١-٤-٣
رحلة حث يتعلم فيها اجلهاز املناعي كيفية االستجابة؛ وميكن أن تنشأ األعراض السريرية             بد من م   وفيما يتعلق بالتحسس اجللدي، ال    

وكنتيجة لذلك، عادة ما تعقب هذا النموذج،      ). مرحلة االستثارة (عندما يكون التعرض الالحق كافياً حلث استجابة تظهر على اجللد           
 واالختبـار   .رحلة استثارة معيارية، تشمل عادة اختبار حساسية      مب اقاس االستجابة هل  اختبارات وقائية ت  الذي يكون فيه مرحلة حث،      

وعادة ما يقيَّم الدليل على وجـود حتـسس     . املوضعي للغدد اللمفاوية هو اختبار استثنائي، ذلك أنه يقيس االستجابة للحث مباشرة           
  .جلدي يف البشر باختبار احلساسية التشخيصي

. لتنفسي، عادة ما تكون املستويات الالزمة لالستثارة أقل مما يلزم ملرحلة احلثفيما يتعلق بالتحسس اجللدي وا  ٤-١-٤-٣
  .٢-٤-٤-٣وترد أحكام تنبيه األفراد احلساسني لوجود مادة معينة يف خملوط يف الفرع 

  :إىل" حمسس تنفسي أو جلدي"تنقسم رتبة األخطار   ٥-١-٤-٣
  حمسس تنفسي؛ و  )أ(
  .حمسس جلدي  )ب(

  ف املوادمعايري تصني  ٢-٤-٣
  احملسسات التنفسية  ١-٢-٤-٣
  راخط األاتفئ  ١-١-٢-٤-٣
 إذا مل تشترط السلطة املختصة التصنيف يف فئات فرعية أو إذا مل تكـن     ١تصنف احملسسات التنفسية يف الفئة        ١-١-١-٢-٤-٣ 

  .البيانات كافية للتصنيف يف فئات فرعية
اً ألحكام  ـن وفق ـإجراء تقييم حمس  بالسلطة املختصة ذلك، يسمح     ويف حالة توفر بيانات كافية، واشترطت         ٢-١-١-٢-٤-٣ 

باء للمحسسات ١ألف للمحسسات القوية، أو الفئة الفرعية ١ بتصنيف احملسسات التنفسية يف الفئة الفرعية ٣-١-١-٢-٤-٣الفقرة 
  .التنفسية األخرى

. هنج وزن األدلة بالنسبة للمحسـسات التنفـسية       وجود تأثريات يف البشر أو احليوان يربر التصنيف عادة يف             ٣-١-١-٢-٤-٣ 
 وعلى ١-٤-٣دول ـدام هنج وزن األدلة وفقاً للمعايري الواردة يف اجل   ـ باستخ باء١ألف أو   ١ تصنيف املواد يف إحدى الفئتني       وميكن

ـ      /ة و ـات جلدي ـأساس أدلة موثوقة وعالية اجلودة من حاالت يف البشر أو دراس           ـ  ـأو مالحظات من دراسـات مناسب لى ـة ع
  .حيوانات التجارب

                                                 
 .هذا تعريف عملي ألغراض هذه الوثيقة  )١(
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  فئات األخطار والفئات الفرعية للمحسسات التنفسية: ١-٤-٣اجلدول   
  التحسس التنفسي  :١الفئة 

  تصنف املادة كمحسس تنفسي  
  أو/إذا وجد دليل يف البشر على أن املادة ميكن أن تؤدي إىل فرط حساسية تنفسية حمددة و  )أ(
  .)٢( اختبار مناسب على احليوانة منإجيابيإذا كانت هناك نتائج   )ب(

املواد اليت تظهر حدوث حاالت تواتر مرتفع يف البشر؛ أو احتمال حدوث معدل حتسس مرتفع يف البشر                   :ألف١الفئة الفرعية 
  .وجيوز أيضاً مراعاة التفاعل. )٢(على أساس اختبارات على احليوان أو اختبارات أخرى

ر حدوث حاالت تواتر منخفض إىل متوسط يف البشر؛ أو احتمال حدوث معدل حتـسس  املواد اليت تظه   :باء١الفئة الفرعية 
وجيوز أيـضاً   . )٢(منخفض إىل متوسط يف البشر على أساس اختبارات على احليوان أو اختبارات أخرى            

  .مراعاة التفاعل

  األدلة يف البشر  ٢-١-٢-٤-٣
 هـذا   ويف. سية تنفسية حمددة على اخلربة البشرية عـادة        فرط حسا  تؤدي إىل يقوم الدليل على أن مادة ما         ١-٢-١-٢-٤-٣

التهاب و ،السياق، يتجلى فرط احلساسية عادة يف الربو، إال أنه تؤخذ يف االعتبار تفاعالت أخرى لفرط احلساسية مثل التهاب األنف                  
  .ال يتطلب بيان اآلليات املناعية  أن األمرغري. وتأخذ احلالة الطابع السريري لتفاعل احلساسية. امللتحمة، والتهاب احلويصالت اهلوائية

 البت يف التصنيف باإلضافة إىل األدلة       عندولدى دراسة األدلة يف البشر، يلزم أن يؤخذ ما يلي يف االعتبار               ٢-٢-١-٢-٤-٣
  :املستقاة من احلاالت

  حجم اجملموعة السكانية اليت تعرضت للمادة؛  )أ(  
  .مدى التعرض  )ب(  

  :يأن تتمثل األدلة املشار إليها أعاله فيما يلوميكن   ٣-٢-١-٢-٤-٣
التاريخ السريري والبيانات السريرية املستقاة من اختبارات مناسبة لوظائف الـرئتني، املتـصلة               )أ(

  :بالتعرض للمادة، تؤكدها أدلة داعمة أخرى قد تشمل
  ؛)مثل اختبار وخز اجللد (يف كائن حياختبار مناعي   ‘١‘
  ؛)مثل التحليل املصلي (ليمعماختبار مناعي   ‘٢‘
دراسات قد تبني تفاعالت فرط حساسية أخرى مل تثبت فيها آليات مناعية، مثل التهيج                ‘٣‘

  اخلفيف املتكرر، والتأثريات اليت تثريها العقاقري؛
  تركيب كيميائي قريب من مواد معروف أهنا تسبب فرط حساسية تنفسية؛  ‘٤‘

للتوجيهات املقبولة   وفقاً   ب ُشعيب إجيابية للمادة املختربة جترى     بيانات مستقاة من اختبارات التها      )ب(
  .لتعيني حدوث تفاعل فرط حساسية نوعي

وينبغي أن يتضمن التاريخ السريري كالً من التاريخ الطيب واملهين لتعيني عالقة بني التعرض ملـادة معينـة                    ٤-٢-١-٢-٤-٣
ة العوامل اليت تفاقم احلالة سواء يف البيت أو يف مكان العمل، وبدء وتطور وتشمل املعلومات ذات الصل. وظهور فرط حساسية تنفسية

 حساسية أو   تكما ينبغي أن يتضمن التاريخ الطيب مذكرة عن أي اضطرابا         . املرض، والتاريخ األسري والتاريخ الطيب للمريض املعين      
  .تنفسية أخرى منذ الطفولة، وتاريخ التدخني

                                                 
وحتت ظروف معينة، ميكن أن توفر البيانات الـواردة         . ة التنفسية ال تتوفر حالياً مناذج على احليوان معترف هبا وحمققة الختبار فرط احلساسي            )٢(

 .من الدراسات على احليوان معلومات مفيدة يف حالة إجراء تقييم وزن األدلة

- 146 -

Copyright@United Nations, 2009. All rights reserved.



 

غري أن  . ة للحصول على أدلة كافية يف حد ذاهتا للتصنيف        جيابيبارات االلتهاب الُشعيب اإل   وتدرس نتائج اخت    ٥-٢-١-٢-٤-٣
  .من املعترف به أنه يف الواقع العملي، سيكون الكثري من الفحوص املذكورة أعاله قد أُجري بالفعل

  احليوانى دراسات علال  ٣-١-٢-٤-٣
ليت قد تكون ذات داللة بشأن قدرة مادة ما علـى            ا )٢(ميكن أن تتضمن الدراسات املناسبة على احليوانات        

  : ما يلي)٣(إحداث حتسُّس باالستنشاق يف البشر
  ؛وبارامترات املناعة األخرى، يف الفئران مثالً E (IgE)قياسات الغلوبولني املناعي   )أ(
  .)الكابياء(املاء استجابات رئوية نوعية يف خنازير   )ب(

  حمسسات اجللد  ٢-٢-٤-٣
   األخطاراتئف  ١-٢-٢-٤-٣
 إذا مل تشترط السلطة املختصة التصنيف يف فئات فرعية أو إذا مل تكن              ١ تصنف احملسسات اجللدية يف الفئة      ١-١-٢-٢-٤-٣

  .البيانات كافية للتصنيف يف فئات فرعية
حكـام  ويف حالة توفر بيانات كافية، واشترطت السلطة املختصة ذلك، يسمح إجراء تقييم حمسن وفقاً أل                ٢-١-٢-٢-٤-٣

 للمحسسات باء١ للمحسسات القوية، أو الفئة الفرعية  ألف١ بتصنيف احملسسات اجللدية يف الفئة الفرعية        ٣-١-١-٢-٤-٣الفقرة  
  .اجللدية األخرى

. ووجود تأثريات يف البشر أو احليوان يربر التصنيف عادة يف هنج وزن األدلة بالنسبة للمحسسات اجللديـة                ٣-١-١-٢-٤-٣
 وعلـى  ٢-٤-٣باء باستخدام هنج وزن األدلة وفقاً للمعايري الواردة يف اجلـدول      ١ألف أو   ١ملواد يف إحدى الفئتني     وميكن تصنيف ا  

 ات مناسبة على حيوانـات التجـارب  ـن دراسـأو مالحظات م/أساس أدلة موثوقة وعالية اجلودة من حاالت يف البشر أو دراسات جلدية و       
 ٢-٢-٢-٢-٤-٣ألـف ويف    ١ة  ـ بالنسبة للفئة الفرعي   ٢-٣-٢-٢-٤-٣ و ١-٢-٢-٢-٤-٣وفقاً للقيم اإلرشادية الواردة يف      

  .باء١ بالنسبة للفئة الفرعية ٣-٣-٢-٢-٤-٣و

  فئة األخطار والفئات الفرعية للمحسسات اجللدية: ٢-٤-٣اجلدول 
  التحسس اجللدي  :١الفئة 

  تصنف املادة كمحسس جلدي  
كن أن تؤدي إىل حتسس بالتالمس مع اجللـد يف عـدد   إذا وجد دليل يف البشر على أن املادة مي     )أ(

  كبري من األشخاص، أو
  .ة من اختبار مناسب على احليوانإجيابيإذا كانت هناك نتائج   )ب(

أو حـدوث تـأثري كـبري يف    /ميكن افتراض أن املواد اليت تظهر حدوث حاالت تواتر مرتفع يف البشر و           :ألف١الفئة الفرعية 
  .وميكن أيضاً مراعاة شدة التفاعل. سس كبري يف البشراحليوان قد تؤدي إىل حت

ميكن افتراض أن املواد اليت تظهر حدوث حاالت تواتر منخفض إىل متوسط لوجود حاالت يف البـشر                   :باء١الفئة الفرعية 
وميكـن أيـضاً    . أو حدوث تأثري منخفض إىل متوسط يف احليوان قد تؤدي إىل حتسس كبري يف البشر              /و

  .التفاعلمراعاة شدة 

                                                 
واردة وحتت ظروف معينة، ميكن أن توفر البيانات ال. ال تتوفر حالياً مناذج على احليوان معترف هبا وحمققة الختبار فرط احلساسية التنفسية  )٢(

 .من الدراسات على احليوان معلومات مفيدة يف حالة إجراء تقييم وزن األدلة

. ةـات تنفسيـر هذه املواد حمسسـوألغراض الوقاية، تعتب. ليست اآلليات اليت حتدث هبا املواد أعراض الربو معروفة بالكامل حىت اآلن  )٣(
تسبب أعراض الربو عن طريق التهيج فقط يف األشخاص الذين يتسمون بفرط حساسية يف إال أنه إذا أمكن، على أساس أدلة، إثبات أن هذه املواد 
 .احلويصالت اهلوائية، فإنه ينبغي اعتبارها حمسسات تنفسية
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  األدلة يف البشر  ٢-٢-٢-٤-٣ 
  :ألف على١ميكن أن تشتمل األدلة يف البشر للفئة الفرعية   ١-٢-٢-٢-٤-٣ 

  ؛) عتبة احلث- HMT وHRIPT (٢سم/ غم٥٠٠ ≤ة عند إجيابياستجابات   )أ(
 بيانات اختبار حساسية تشخيص عند وجود حاالت تفاعل مرتفعة نسبياً وكبرية يف جمموعة حمددة  )ب(

  مقارنة بتعرض منخفض نسبياً؛
رى عند وجود التهاب جلدي بالتالمس مرتفع وكبري نسبياً مقارنـة بتعـرض             ـأدلة وبائية أخ    )ج(

  .منخفض نسبياً
  :باء على١ميكن أن تشتمل األدلة يف البشر للفئة الفرعية   ٢-٢-٢-٢-٤-٣ 

  ؛) عتبة احلث- HMT وHRIPT (٢سم/ غم٥٠٠> ة عند إجيابياستجابات   )أ(
بيانات اختبار حساسية تشخيص عند وجود حاالت تفاعل منخفضة نسبياً ولكـن كـبرية يف                 )ب(

  جمموعة حمددة مقارنة بتعرض منخفض نسبياً؛
أدلة وبائية أخرى عند وجود التهاب جلدي بالتالمس منخفض وكبري نسبياً مقارنـة بتعـرض                 )ج(

   .منخفض نسبياً
  الدراسات على احليوانات  ٣-٢-٢-٤-٣
، عند استخدام طريقة اختبار مع مادة مساعدة لتحسس اجللد، يعترب حدوث اسـتجابة يف               ١يف حالة الفئة      ١-٣-٢-٢-٤-٣

عدة ا بدون مادة مـس   )الكابياء( املاء   ويف حالة طريقة االختبار على خنازير     .  يف املائة على األقل استجابة إجيابية      ٣٠احليوانات نسبتها   
ة إجيابي، يعترب مؤشر حفز يساوي ثالثة فأكثر استجابة         ١ويف حالة الفئة    . ائة على األقل استجابة إجيابية    يف امل  ١٥تعترب استجابة نسبتها    

 ملنظمة التعاون والتنميـة يف      ٤٠٦ االختبار   هويرد وصف طرائق اختبار حتسس اجللد يف توجي       . يف االختبار املوضعي للغدد اللمفاوية    
 ٤٢٩، والتوجيـه  )الكابياء( املاء نازيريف خ (Buehler) واختبار هبلر )الكابياء( املاء نازيرخ يف امليدان االقتصادي الختبار تعظيم التأثري    

ويبدو .  شريطة أن تكون حمققة جيداً وأن يقدم مربر علمي هلاىوميكن استخدام طرائق أخر). االختبار املوضعي على العقد اللمفاوية(
  كمرحلة أوىلهاً متهيدياً موثوقاً لكشف احملسسات املتوسطة إىل القوية، وميكن استخدام اختبار(MEST)أن اختبار تورم األذن يف الفأر 

ال يكون من الضروري إجراء اختبـار     ويف حالة وجود نتيجة موجبة يف هذا االختبار األخري، قد         . يف تقدير القدرة على حتسس اجللد     
  .)الكابياء( املاء آخر يف خنازير

ات بـالقيم الـواردة يف      ـلى بيان ـألف ع ١ نتائج االختبارات على احليوان للفئة الفرعية        ميكن أن تشتمل    ٢-٣-٢-٢-٤-٣
  : أدناه٣-٤-٣اجلدول 

  ألف١نتائج االختبارات على احليوان للفئة الفرعية : ٣-٤-٣اجلدول 
  املعايري  االختبار

   يف املائة٢ ≤ ٣قيمة ت ف   االختبار املوضعي للغدد اللمفاوية
 إىل  )الكابياء(خنازير املاء   أثري يف   اختبار زيادة الت  

  أقصى حد
  أو يف املائة ٠,١ ≤ يف املائة استجابة عند جرعة حث يف اجللد ٣٠ ≥
   يف املائة ١ ≤ يف املائة إىل ٠,١ > يف املائة استجابة عند جرعة حث يف اجللد ٦٠ ≥

  أويف املائة  ٠,٢ ≤ استجابة عند جرعة حث موضعي يف املائة ١٥ ≥  )Buehler(اختبار هبلر 
   يف املائة٢٠ ≤ يف املائة إىل ٠,٢ > استجابة عند جرعة حث موضعي يف املائة ٦٠ ≥

ـ ـباء على بيان١أن تشتمل نتائج االختبارات على احليوان للفئة الفرعية   ميكن    -٣-٢-٢-٤-٣  ـ ـات بالقي واردة يف ـم ال
  : أدناه٤-٤-٣اجلدول 
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  باء١انات للفئة الفرعية نتائج االختبارات على احليو: ٤-٤-٣اجلدول 
  املعايري  االختبار

   يف املائة٢>  ٣قيمة ت ف   االختبار املوضعي للغدد اللمفاوية
 )الكابياء(خنازير املاء   اختبار زيادة التأثري يف     

  إىل أقصى حد
 يف املائة إىل    ٠,١ > استجابة عند جرعة حث يف اجللد        يف املائة  ٦٠<  إىل   يف املائة  ٣٠ ≥
  أوئة  يف املا١ ≤
   يف املائة١ > استجابة عند جرعة حث يف اجللد يف املائة ٣٠ ≥

 يف املائة إىل    ٠,٢ > استجابة عند جرعة حث موضعي       يف املائة  ٦٠ < إىل   يف املائة  ١٥ ≥  )Buehler(اختبار هبلر 
  أو يف املائة ٢٠ ≤
   يف املائة٢٠ > استجابة عند جرعة حث موضعي يف املائة ١٥ ≥

  ارات خاصةاعتب  ٤-٢-٢-٤-٣
  .ج وزن األدلةـ باستخدام هناـينبغي لتصنيف مادة ما احلصول على أدلة تتضمن أي من البيانات التالية أو مجيعه  ١-٤-٢-٢-٤-٣

  بيانات إجيابية من اختبار فرط حساسية، مستقاة عادة من أكثر من عيادة لألمراض اجللدية؛  )أ(
 املادة؛ وينبغي دراسة األوضاع الـيت       المس تسببه دراسات وبائية تبني حدوث حساسية جلدية بال        )ب(

 مميزة باهتمام خاص، حـىت إذا       اًًتظهر فيها نسبة كبرية من األشخاص الذين تعرضوا للمادة أعراض         
  كان عدد احلاالت صغرياً؛

  بيانات إجيابية من دراسات مناسبة يف احليوانات؛  )ج(
  ؛)٧-٤-٢-٣-١، الفقرة ٣-١ الفصل انظر(بيانات إجيابية من دراسات جتريبية يف اإلنسان   )د(
  .حاالت موثقة جيداً للحساسية اجللدية بالتالمس، مستقاة عادة من أكثر من عيادة لألمراض اجللدية  )ه(
  .كما ميكن مراعاة شدة التفاعل  )و(

ستقاة من تعـرض  وتكون األدلة املستقاة من الدراسات على احليوانات موثوق هبا بدرجة أكرب من األدلة امل     ٢-٤-٢-٢-٤-٣
غري أنه يف حالة توفر أدلة من كال املصدرين، ووجود تعارض بني النتائج، ينبغي تقييم نوعية وموثوقية األدلة من املصدرين . البشر عادة

وال تنتج البيانات البشرية عادة من جتارب مبجموعة ضـابطة علـى            . من أجل حل مسألة التصنيف على أساس كل حالة على حدة          
.  ألغراض تصنيف األخطار، وإمنا كجزء من تقدير املخاطر لتأكيد عدم وجود تأثريات ظاهرة يف االختبارات على احليوانات       متطوعني

من هنا ينبغي . تشتق عادة من مراقبة حاالت أو من دراسات أقل حتديداًاجللدي وبالتايل، فإن النتائج اإلجيابية يف البشر بشأن التحسس 
البشرية حبذر نظراً ألن تواتر احلاالت يظهر، باإلضافة إىل اخلصائص املتأصلة يف املادة، عوامل أخرى مثل حالـة              إجراء تقييم البيانات    

ة عادة لنفـي    لبيوال ينبغي استخدام البيانات البشرية الس     .  والتدابري الوقائية املتخذة   ،التعرض، والتوافر احليوي، واالستعداد الشخصي    
  . وينبغي مراعاة تأثري املركبات يف حالة بيانات كل من اإلنسان واحليوان.سات على احليواناتنتائج إجيابية مستقاة من درا

ويف حالة عدم استيفاء أي من الشروط املذكورة أعاله، ال تكون هناك حاجة إىل تصنيف املادة كمحـسس                    ٣-٤-٢-٢-٤-٣
وينظر يف هـذا    . مبني أدناه قد يغري مسار اختاذ القرار       كما هو     اجللدي إال أن اجتماع اثنني أو ثالثة من مؤشرات التحسس        . جلدي

  .األمر على أساس كل حالة على حدة
  حاالت معزولة للحساسية اجللدية بالتالمس؛  )أ(
دراسات وبائية حمدودة القدرة، على سبيل املثال، حيث ال ميكن استبعاد عوامل الصدفة أو التحيز أو                  )ب(

  االلتباس متاماً بدرجة ثقة معقولة؛
للمبادئ التوجيهية القائمة، وال تـستويف معـايري         وفقاً   بيانات من اختبارات على احليوانات، أجريت       )ج(

 من هذا الفصل، ولكنها قريبة بدرجة كافية مـن          ٣-٢-٢-٤-٣النتيجة اإلجيابية املوصوفة يف الفقرة      
  احلد الذي يعترب مفيداً؛

  بيانات إجيابية من طرائق غري قياسية؛  )د(
  .ئج إجيابية من مواد مناظرة يف التركيب بدرجة كبريةنتا  )ه(
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  الطفح اجللدي اللمسي املناعي  ٤-٤-٢-٢-٤-٣
ملـسياً   جلـدياً     التصنيف كمحسسات تنفسية، باإلضافة إىل ذلك، طفحاً       قد تسبب املواد اليت تستويف معايري       

إذا اجللدية  بغي النظر يف تصنيف املواد يف فئة احملسسات         كما ين . جلديةكمحسسات   أيضاً   وينبغي النظر يف تصنيف هذه املواد     . مناعياً
  . دون أن تستويف معايري احملسسات التنفسية مناعياًملسياً جلدياً كانت تسبب طفحاً

.  مناعياً ملسياً جلدياً   وال يتوفر منوذج معترف به من االختبارات على احليوانات لتعيني املواد اليت تسبب طفحاً               
  .ف مبنياً عادة على األدلة البشرية اليت تشبه أدلة التحسس اجللديلذلك، يكون التصني

  معايري تصنيف املخاليط  ٣-٤-٣
  ملخلوط بأكملهعن اتصنيف املخاليط عند توفر بيانات   ١-٣-٤-٣

عند توفر أدلة موثوق هبا وذات نوعية جيدة من اخلربة البشرية أو من دراسات مناسبة يف حيوانات االختبـار،                     
. و املوصوف يف معايري تصنيف املواد، تتعلق باملخلوط، ميكن تصنيف املخلوط بتقييم هذه البيانات من حيث وزن األدلـة                  على النح 

لالطالع على الوسم اخلاص    . (وينبغي توخي احلذر يف تقييم بيانات املخاليط حبيث ال تؤدي اجلرعة املستخدمة إىل استنتاجات حامسة              
  ).٢-٤-٤-٣ ومن هذا الفصل ٥-٤-٣ ة الواردة حتت اجلدول املالحظانظرصة، بعض السلطات املختتشترطه الذي 
  مبادئ االستكمال: ملخلوط بأكمله عن اتصنيف املخاليط عند عدم توفر بيانات  ٢-٣-٤-٣
كـل مـن    حيثما ال يكون املخلوط نفسه قد اخترب لتعيني خصائص التحسس، لكن توجد بيانات كافية عن                  ١-٢-٣-٤-٣

 وفقـاً    على حنو ُمرض وصف أخطار املخلوط، فإنه ميكن استخدام تلك البيانات           اليت تتيح ختربة  املشاهبة  املخاليط  املدة و  املفر همكونات
وذلك يضمن أن تستخدم يف عملية التصنيف مجيع البيانات املتاحة إىل أقصى مدى ممكـن يف                . ملبادئ االستكمال املتفق عليها التالية    
  .ة إىل إجراء اختبار إضايف يف احليواناتوصف أخطار املخلوط دون احلاج

  التخفيف  ٢-٢-٣-٤-٣
 مبادة ختفيف ليست مادة حمسسة وال يتوقع أن تؤثر يف قدرة املكونات األخرى علـى                 خمترب عند ختفيف خملوط    

  . املخترب اجلديد يف فئة معادلة لفئة تصنيف املخلوط األصلي املخففالتحسس فإنه ميكن تصنيف املخلوط
  دفعات اإلنتاج  ٣-٢-٣-٤-٣

من خملوط ما معادلة بصورة رئيسية خلواص       خمتربة  ميكن افتراض أن خواص التحسس اليت تتسم هبا دفعة إنتاج             
 الصانع نفسه؛ ما مل يوجد ما يدعو إىل االعتقاد ة حتت إشرافنتجعندما تكون م من املنتج التجاري نفسه  غري خمتربةدفعة إنتاج أخرى

  .ويلزم يف هذه احلالة إجراء تصنيف جديد.  غري املختربةلدفعةحمتمل لر من قدرة حتسس بوجود اختالف واضح غيَّ
   فئة فرعية للتحسس/تركيز خماليط أعلى فئة حتسس  ٤-٢-٣-٤-٣

رب مـن   ـألف وازداد تركيز مكونات املخلوط املخت     ١ أو الفئة الفرعية     ١يف حالة تصنيف خملوط خمترب يف الفئة          
  .ألف بدون اختبار إضايف١ أو الفئة الفرعية ١، ينبغي تصنيف املخلوط غري املخترب الناتج يف الفئة ألف١عية  والفئة الفر١الفئة 

  فئة فرعية واحدة/ يف فئةكمالاالست  -٢-٣-٤-٣ 
إىل االختبار  ن ألف وباء    املخلوطا خضعذات مكونات متشاهبة، و   ) ألف وباء وجيم  (يف حالة وجود ثالثة خماليط      

الفئة الفرعية، واملخلوط جيم غري املخترب حيتوي املكونات ذات النشاط السمي نفسها كاملخلوطني ألف وبـاء                / الفئة ن يف نفس  قعاوي
الفئة الفرعية لـسمية    /ولكن بتركيزات متوسطة بني تركيزات تلك املكونات يف املخلوطني ألف وباء، عندئذ يفترض أن تكون الفئة               

  .فسها اليت ينتمي إليها املخلوطان ألف وباءالفئة الفرعية ن/املخلوط جيم هي الفئة
  املخاليط املتشاهبة بصورة رئيسية  ٦-٢-٣-٤-٣

  : يف احلالة التالية  
  باء؛+ ألف   ‘١‘  :وجود خملوطني  )أ(

  باء؛+ جيم   ‘٢‘    
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  تركيز املكون باء هو نفسه بصورة رئيسية يف املخلوطني؛  )ب(
  ؛‘٢‘يز املكون جيم يف املخلوط  يساوي ترك‘١‘تركيز املكون ألف يف املخلوط   )ج(
  املكون باء مادة حمسسة واملكونان ألف وجيم ليسا حمسسني؛  )د(
  .ال يتوقع أن يؤثر ألف وجيم على خواص حتسس باء  )ه(

ي نفس ـ ف اآلخر بالفعل عن طريق االختبار، عندئذ ميكن تصنيف املخلوط  امصنف ‘٢ ‘وأ ‘١‘إذا كان املخلوط    
  . فئة اخلطر

  األيروسوالت  ٧-٢-٣-٤-٣
ميكن تصنيف الشكل األيروسويل ملخلوط ما يف فئة األخطار ذاهتا مثل الشكل غري األيروسويل املخترب للمخلوط                  

  .شريطة أال تؤثر املادة الدافعة املضافة يف خواص املخلوط من حيث التحسس عند رش أيروسول املخلوط
  كونات أو عن بعض مكونات املخلوط فقطتصنيف املخاليط عند توفر بيانات عن مجيع امل   ٣-٣-٤-٣

ينبغي تصنيف املخلوط كمحسس تنفسي أو جلدي عندما يكون مكون واحد على األقل قد صنف كمحسس                  
ـ  ـتركيز حدي لنقطة انته   /تنفسي أو جلدي وموجود عند أو أعلى من القدر املناسب من قيمة حدية             ـ  ـاء املالحظ ددة يف  ـة احمل

  .السائلة والغازات على التوايل/للمواد الصلبة ٥-٤-٣اجلدول 

التركيزات احلدية ملكونات املخلوط املصنفة كمحسسات تنفسية أو        /لقيم احلدية ا  :٥-٤-٣اجلدول 
  حمسسات جلدية من شأهنا أن حتدد تصنيف املخلوط

  :التركيزات احلدية اليت حتدد تصنيف املخلوط يف فئة/القيم
  احملّسسات التنفسية

  ١الفئة 
  احملّسسات اجللدية

 ١الفئة 

  :املكون مصنف يف فئة

 مجيع احلاالت الفيزيائية غاز سائل/مادة صلبة
   يف املائة ٠,١ ≥
 )انظر املالحظة(

   يف املائة ٠,١ ≥
 )انظر املالحظة(

  احملسسات التنفسية 
  ١الفئة 

    يف املائة٠,٢ ≥   يف املائة١,٠ ≥
  احملسسات التنفسية

 ألف١الفئة الفرعية 
   يف املائة٠,١ ≥ ملائة يف ا٠,١ ≥

  احملسسات التنفسية
 باء١الفئة الفرعية 

   يف املائة٠,٢ ≥  يف املائة١,٠ ≥

   يف املائة ٠,١ ≥   
 )انظر املالحظة(

  احملسسات اجللدية
  ١الفئة 

   يف املائة١,٠ ≥   
  احملسسات اجللدية

 ألف١الفئة الفرعية 
  يف املائة٠,١ ≥   

  احملسسات اجللدية
 باء١فرعية الفئة ال

  يف املائة١,٠ ≥   
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أو بطاقة وسم تكميلية فقط، حـسبما هـو         /قد تشترط بعض السلطات املختصة صحيفة بيانات السالمة و            :مالحظة
 يف املائة   ٠,٢ و ٠,١أو بني   ( يف املائة    ١,٠ يف املائة و   ٠,١ للمخاليط اليت حتتوي مكون حتسس بتركيز بني         ٢-٤-٤-٣موصوف يف   

وبينما تعكس القيم احلدية احلالية نظم التصنيف القائمة، يدرك اجلميع أن بعض احلاالت اخلاصة تقتضي تبليغ                ). حملسس تنفسي غازي  
  .املعلومات بشأن التركيزات األدىن من هذه القيم

  تبليغ معلومات األخطار  ٤-٤-٣
 "الوسم: تبليغ معلومات األخطار"نوان ترد االعتبارات العامة واالعتبارات اخلاصة املتعلقة باشتراطات الوسم حتت ع  ١-٤-٤-٣
 أمثلة للبيانـات التحذيريـة والرسـوم        ٣ويتضمن املرفق   .  جداول موجزة عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل  (

الوارد أدناه عناصر وسم حمـددة       ٦-٤-٣ويتضمن اجلدول   . التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح السلطة املختصة بذلك        
  .للمواد واملخاليط املصنفة يف فئات احملسسات التنفسية واجللدية على أساس املعايري املبينة يف هذا الفصل

  عناصر وسم التحسس التنفسي أو اجللدي: ٦-٤-٣اجلدول 

  التحسس التنفسي 
  باء١ وألف١ والفئتان الفرعيتان ١الفئة 

  التحسس اجللدي
  باء١ و ألف١ والفئتان الفرعيتان ١الفئة 

  عالمة تعجب  خطر صحي  الرمز

  حتذير  خطر  كلمة التنبيه

قد يسبب أعراض حساسية أو ربو أو صعوبات   بيان اخلطر
  تنفسية إذا استنشق

  قد يسبب تفاعل حساسية للجلد

ية املصنفة كمحسسات استجابة عندما تكون موجودة يف خملوط بكميات          ئايميكن أن حتدث بعض املواد الكيم       ٢-٤-٤-٣
ـ   . يف األشخاص احلساسني بالفعل هلذه املواد الكيميائية       ٥-٤-٣لكميات احملددة يف اجلدول     أدىن من ا   اص، ـوحلماية هؤالء األشخ

ـ    وط  ـان املخل ـ ك سواءكعنصر تكميلي يف بطاقة الوسم      املكونات  جيوز لبعض السلطات أن ختتار طلب اسم         ل ـأو مل يكن كك
  .  كمحسسامصنف
  منطق القرار  ٥- ٤- ٣

ويوصى . قا القرارين التاليني جزءاً من نظام التصنيف املنسق، وإمنا يردان هنا كتوجيه إضايفال ميثل منط  
  .ة بأن يقوم املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام منطق القرارضدب
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  لتحسس التنفسيبشأن ا ١- ٤- ٣منطق القرار   ١- ٥- ٤- ٣
  

  ــــــــــــــــ
  .٢- ٣- ٣- ١، الفقرة ٣- ١الفصل " التركيزات احلدية/استخدام القيم احلدية" انظر  احملددة،زات احلديةلالطالع على التركي  )٤(
  .٢- ٤- ٤- ٣ انظر  )٥(
  .١ لالطالع على تفاصيل بشأن استخدام الفئتني الفرعيتني للفئة ١- ١- ٢- ٤- ٣انظر   )٦(

  هل تتوفر عنها بيانات بشأن التحسس التنفسي؟:املادة

هل تتوفر عن املخلوط ككل أو مكوناته بيانات بـشأن: لوطاملخ
  التحسس التنفسي؟

 هل ميكن تطبيق مبادئ االستكمال؟
  )٢- ٣- ٤- ٣انظر (

  ممكن التصنيف غري ال

  ال

 نعم

املخلـوط/هل توجد أدلة يف البشر تدل على أن املـادة           )أ(
  أو/ميكن أن يؤدي إىل فرط حتسس تنفسي نوعي، و

  ة من اختبار حيواين مناسب؟إجيابيهل توجد نتائج   )ب(
  )١-٢-٤-٣انظر املعايري يف (  

  نعم

  )٦(١الفئة 

  خطر        

 ال يصنف

 نعم

  نعم
يصنف يف الفئة 

  املناسبة

 ال

 :)٥)(٤(هل حيتوي املخلوط مكوناً أو أكثر مصنفاً كمحسس تنفسي عند
  ؛ )سائل/صلب( يف املائة نسبة وزنية ٠,١ ≥  )أ(
  ؟ أو)سائل/صلب(ئة نسبة وزنية  يف املا١,٠ ≥ )ب(
  )٣-٣-٤-٣انظر(؟ )غاز( نسبة حجمية  يف املائة٠,١ ≥  )ج(
  )٣-٣-٤-٣انظر(؟ )غاز( نسبة حجمية يف املائة ٠,٢ ≥  ) د(

  للشرح والتوجيه٥-٤-٣ واجلدول ٣-٣-٤-٣انظر

 ال

  نعم

 ال يصنف

  ١الفئة 

  خطر    

 ال
 

هـل املخلوط ككـل لـه بيانـات بشأنالتصنيف غري ممكن
  )١-٣-٤-٣انظر (التحسس التنفسي 

 ال

 عمن
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  لتحسس اجللديبشأن ا ٢- ٤- ٣منطق القرار   ٢- ٥- ٤- ٣

  ـــــــــــــــــ
  .٢-٣-٣-١، الفقرة ٣-١الفصل  يف" التركيزات احلدية/استخدام القيم احلدية "انظر،  احملددةلالطالع على التركيزات احلدية  )٤(
    .٢- ٤- ٤- ٣ انظر  )٥(
  . ١ لالطالع على تفاصيل بشأن استخدام الفئتني الفرعيتني للفئة ١- ٢- ٢- ٤- ٣انظر   )٧(

  التصنيف غري ممكن ال هل تتوفر بشأهنا بيانات عن التحسس اجللدي؟: املادة

هل تتوفر بشأنه ككل أو ملكوناته بيانات عن: املخلوط
  التحسس اجللدي؟

  ال

 نعم

املخلـوط ميكـن أن/هل توجد أدلة يف البشر على أن املادة         )أ(
  ثريين، أويؤدي إىل حتسس جلدي بالتالمس يف أشخاص ك

  ؟يف احليوانات من اختبار مناسب إجيابيةهل توجد نتائج   )ب(
  )٤-٢-٢-٤-٣ و١-٢-٢-٤-٣انظر املعايري يف (  

  )٧(١الفئة 

   
  حتذير

 ال يصنف
 

 نعم

هل ميكن تطبيق مبادئ االسـتكمال؟
  نعم  )٢-٣-٤-٣انظر (

 يصنف يف الفئة
  املناسبة

 

 ال

 :)٥)(٤(هل حيتوي املخلوط مكوناً أو أكثر مصنفاً كمحسس للجلد عند
   يف املائة؟ أو٠,١≥  )أ(
  )٣-٣-٤-٣انظر ( يف املائة؟ ١,٠≥  )ب(

 لشرح والتوجيه ل٥-٤-٣ واجلدول ٣-٣-٤-٣انظر

 ال

  نعم

 ال يصنف

  ١الفئة 

    

  حتذير

 ال
 

بيانات عن التحسسهل تتوفر للمخلوط ككل
   )١-٣-٤-٣انظر (اجللدي؟ 

 نعم

  التصنيف غري ممكن

  ال
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  ٥- ٣الفصل 
  إطفار اخلاليا اجلنسية

  ف واعتبارات عامةتعاري  ١- ٥- ٣
تتعلق فئة األخطار هذه بالدرجة األوىل باملواد الكيميائية اليت قد تسبب طفرات يف اخلاليا اجلنسية للبشر   ١- ١- ٥- ٣

 السمية اجلينية ويف اخلاليا اجلسدية للثدييات تراعى/غري أن االختبارات املعملية للقدرة على اإلطفار. ميكن أن تنتقل إىل الذرية
  . تصنيف املواد واملخاليط داخل رتبة األخطار هذهلدىأيضاً 

، "طفرة" و ،"عامل إطفار " و ،"مطفر"ويف سياق هذه الوثيقة، تستخدم التعاريف املعتادة للمصطلحات           ٢- ١- ٥- ٣
  . هي تغري دائم يف كمية أو تركيب املادة الوراثية يف اخلليةوالطفرة. "مسي للجينات"و
 التغريات اجلينية القابلة للتوريث اليت قد تظهر على مستوى النمط الظاهري  علىالطفرةوينطبق مصطلح   ٣- ١- ٥- ٣

مبا فيها على سبيل املثـال، الـتغريات يف         (إذا عرفت هذه التعديالت      (DNA)وعلى التعديالت األساسية يف احلمض د ن ا         
 لوصف العوامل اليت تؤدي إىل اروعامل إطف مطفرويستخدم مصطلح . )األزواج األساسية، وانتقال اجلينات يف الكروموسوم

  .أو الكائنات العضوية/زيادة حدوث الطفرات يف طوائف اخلاليا و
 على العوامل أو العمليات الـيت تغـري         "السمية اجلينية " و "مسي للجينات "وينطبق املصطلحان العامان      ٤- ١- ٥- ٣

لك االنقسام الذي يسبب تلـف احلمـض د ن ا   التركيب، أو حمتوى املعلومات الوراثية، أو تقسيم احلمض د ن ا، مبا يف ذ  
  .وتستخدم نتائج اختبار السمية للجينات عادة كمؤشرات للتأثريات املطفرة. باختالل عمليات التضاعف العادية

  معايري تصنيف املواد  ٢- ٥- ٣
. ألدلة املتاحةيتضمن نظام التصنيف فئتني خمتلفتني ملطفرات اخلاليا اجلنسية، وذلك للتصنيف تبعاً لوزن ا  ١- ٢- ٥- ٣

  .ويرد فيما يلي وصف لنظام التصنيف يف فئتني
أو السمية /يف سبيل التوصل إىل تصنيف، تراعى نتائج االختبار من التجارب اليت حتدد التأثريات املطفرة و  ٢- ٢- ٥- ٣

أو السمية للجينات /ة و وكذلك ميكن مراعاة التأثريات املطفر.أو اجلسدية للحيوانات املعرضة/للجينات يف اخلاليا اجلنسية و
  .اليت حتدد يف االختبارات املعملية

ويقوم النظام على تقدير األخطار، فيصنف املواد على أساس قدرهتا املـتأصلة على إحداث طفرات يف                 ٣- ٢- ٥- ٣
  .ألخطار املواد) الكمي(لذلك، فإن املخطط ال يقصد به التقييم . اخلاليا اجلنسية

يث التأثريات الوراثية يف اخلاليا اجلنسية البشرية على أساس اختبارات جترى بدقة وجيرى التصنيف من ح  ٤- ٢- ٥- ٣
 يف امليدان وحمققة بدرجة كافية، ويفضل إجراؤها كما هو مبني يف توجيهات االختبارات اليت وضعتها منظمة التعاون والتنمية

  .ي وزن مجيع األدلة املتاحة ألغراض التصنيفوينبغي تقييم نتائج االختبار باالستعانة برأي خبري وينبغ. االقتصادي
  : ومن أمثلة اختبارات اإلطفار الذي يورث يف اخلاليا اجلنسية يف الكائن احلي ما يلي  ٥- ٢- ٥- ٣

  (OECD 478)اختبار الطفرة املميتة السائدة يف القوارض 
  (OECD 485)اختبار االنتقال الكروموسومي الوراثي يف الفأر 

  ين النوعي يف الفأراختبار املوقع اجلي
  :ومن أمثلة اختبارات إطفار اخلاليا اجلنسية يف الكائن احلي ما يلي  ٦- ٢- ٥- ٣

  (OECD 475)اختبار االنقالب الكروموسومي يف خناع العظم يف الثدييات   
  (OECD 484)اختبار البقعة يف الفأر   
  (OECD 474)اختبار النواة الصغرية يف الكريات احلمراء يف الثدييات   
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  فئات أخطار مطفرات اخلاليا اجلنسية: ١- ٥- ٣الشكل 

  املواد املعروف أهنا حتدث طفرات تورث أو اليت يعترب أهنا حتدث طفرات تورث يف اخلاليا اجلنسية للبشر  :١الفئة 
  املواد املعروف أهنا حتدث طفرات تورث يف اخلاليا اجلنسية البشرية :ألف١الفئة 

  .ية بشريةأدلة مؤكدة من دراسات وبائ  
  املواد اليت ينبغي اعتبارها وكأهنا حتدث طفرات تورث يف اخلاليا اجلنسية البشرية  :باء١الفئة 

  نتائج إجيابية من اختبارات يف الكائن احلي للقدرة على إحداث طفرات تورث يف اخلاليا اجلنسية للثدييات؛ أو  )أ(  
قدرة على إحداث طفرات تورث يف اخلاليا اجلسدية يف الثدييات،          لل" يف الكائن احلي  "نتائج إجيابية من اختبارات       )ب(

وقد يشتق هـذا الـدليل      . بالترافق مع بعض األدلة على أن املادة قادرة على إحداث طفرات يف اخلاليا اجلنسية             
   أو؛السمية اجلينية يف اخلاليا اجلنسية يف الكائن احلي/املساند، مثالً، من اختبارات اإلطفار

إجيابية تظهر تأثريات طفرية يف اخلاليا اجلنسية للبشر، بدون إثبات انتقاهلا إىل الذرية؛ وعلى سبيل املثـال،                 نتائج    )ج(
  .حدوث زيادة يف تواتر اختالل الصيغة الصبغية يف اخلاليا النطفية لألشخاص املعرضني

  تورث يف اخلاليا اجلنسية البشرية للبشر بسبب احتمال قدرهتا على إحداث طفرات املواد اليت تسبب قلقاً  :٢الفئة 
  :، مستقاة من"املعملية"أو، يف بعض احلاالت، من التجارب /أدلة مؤكدة من جتارب يف الثدييات و  
  لإلطفار يف اخلاليا اجلسدية يف الثدييات؛ أو" يف الكائن احلي"اختبارات   )أ(  

ا اجلسدية تدعمها نتائج مؤكدة من الختبارات للسمية اجلينية يف اخلالي" يف الكائن احلي"اختبارات أخرى   )ب(
  .لقدرة اإلطفار" املعملية"

لقدرة " املعملية" إذا أعطت نتائج إجيابية يف االختبارات        ٢ينبغي النظر يف تصنيف املواد ضمن مطفرات الفئة           :مالحظة  
  . نشاط مشاهبة ملطفرات معروفة-اإلطفار يف الثدييات، وتتسم بعالقات تركيب 

  :يف الكائن احلي ما يلي السمية اجلينية يف اخلاليا اجلنسية/ومن أمثلة اختبارات اإلطفار  ٧- ٢- ٥- ٣
  :اختبارات اإلطفار  )أ(  
  .(OECD 483)اختبار االنقالب الكروموسومي يف اخلاليا النطفية يف الثدييات       
  اختبار النواة الصغرية يف اخلاليا النطفية      
  :ةاختبارات السمية اجليني  )ب(  
  حتليل تبادل الكروماتيدات الشقيقة يف سالئف اخلاليا النطفية      
  حتليل ختليق محض د ن ا غري املربمج يف اخلاليا اخلصوية      

  :ومن أمثلة اختبارات السمية اجلينية يف اخلاليا اجلسدية ما يلي  ٨- ٢- ٥- ٣
  (OECD 486) (UDS)يف الكبد يف الكائن احلي اختبار ختليق د ن ا غري املربمج   
  (SCE)اختبار تبادالت الكروماتيدات الشقيقة يف خناع العظم يف الثدييات   

  :لإلطفار ما يلي املعمليةومن أمثلة االختبارات   ٩- ٢- ٥- ٣
  (OECD 473) لالنقالب الكروموسومي يف الثدييات املعملياالختبار   
  (OECD 476) لإلطفار يف اجلينات اخللوية يف الثدييات املعملياالختبار   
  (OECD 471)اختبارات اإلطفار االنتكاسي يف البكتريا   
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ويف . وينبغي أن يوضع تصنيف املواد املفردة على أساس الوزن الكلي لألدلة املتاحة باالسـتعانة بـرأي خـبري         ١٠-٢-٥-٣
ويف حالة  . ضحة وغري غامضة   ألغراض التصنيف، ينبغي أن يوفر االختبار نتائج وا        احلاالت اليت يستخدم فيها اختبار واحد منفذ جيداً       

مراعـاة   أيـضاً    وينبغي. يف تقييم الوزن الكلي لألدلة اليت ينظر فيها        أيضاً   ظهور اختبارات جديدة حمققة بشكل جيد، فإهنا تستخدم       
  .مالءمة سبيل التعرض املستخدم يف دراسة املادة مقارناً مع سبيل التعرض البشري

  معايري تصنيف املخاليط  ٣- ٥- ٣
  ن املخلوط بأكملهعصنيف املخاليط عند توفر بيانات ت  ١- ٣- ٥- ٣

يوضع تصنيف املخلوط على أساس بيانات االختبار املتاحة للمكونات املفردة للمخلـوط باسـتخدام القـيم                  
 وميكن تعديل التصنيف على أساس كل حالة على حدة تبعاً         . التركيزات احلدية للمكونات املصنفة كمطفرات للخاليا اجلنسية      /احلدية

 ويف هذه احلاالت، جيب إثبات أن نتائج اختبار املخلوط ككل مالئمة للتوصل إىل استنتاج               .لبيانات االختبار املتاحة للمخلوط ككل    
يف ) مثل التحليل اإلحصائي، وحساسية االختبار    (قاطع مع مراعاة اجلرعة والعوامل األخرى، مثل مدة االختبار واملالحظات والتحليل            

  . حسب الطلبوينبغي االحتفاظ بوثائق وافية وإتاحتها لالستعراض. فار يف اخلاليا اجلنسيةنظم اختبار اإلط
  مبادئ االستكمال: بأكملهتصنيف املخاليط عند عدم توفر بيانات عن املخلوط   ٢- ٣- ٥- ٣
وفر بيانـات   حيثما ال يكون املخلوط ككل قد اخترب لتعيني خطورته من حيث إطفار اخلاليا اجلنسية، لكن تت                 ١-٢-٣-٥-٣

ملبادئ االستكمال  وفقاً    وصف أخطار املخلوط، تستخدم تلك البيانات       اليت تتيح  ةشاهباملخاليط  امل املفردة و  همكوناتكل من    كافية عن 
ويكفل ذلك أن تستخدم عملية التصنيف مجيع البيانات املتاحة إىل أقصى مدى ممكن يف وصف أخطار املخلـوط          . املتفق عليها التالية  

  .حلاجة إىل إجراء اختبار إضايف يف احليواناتبدون ا
   التخفيف  ٢-٢-٣-٥-٣

 مبادة ختفيف ال يتوقع أن تؤثر يف قدرة املكونات األخرى على إطفار اخلاليا اجلنـسية،          خمترب ف خملوط يفختعند    
  . املخترباملخلوط املخفف اجلديد كمعادل للمخلوط األصليميكن تصنيف 

  دفعات اإلنتاج  ٣-٢-٣-٥-٣
معادلة بصورة رئيسية لقدرة ما من خملوط خمتربة كن افتراض أن القدرة على إطفار اخلاليا اجلنسية لدفعة إنتاج    مي  

 قد أنتجها أو أشرف على إنتاجها الصانع نفسه، ما مل يكن هناك              يكون ، عندما  من املنتج التجاري نفسه     غري خمتربة  دفعة إنتاج أخرى  
.  على إطفار اخلاليا اجلنسية     غري املختربة  ّير واضح يف التركيب أدى إىل تغيري يف قدرة دفعة اإلنتاج          ما يدعو إىل االعتقاد بأنه يوجد تغ      

  .ويلزم يف هذه احلالة إجراء تصنيف جديد
  املخاليط املتشاهبة بصورة رئيسية  ٤-٢-٣-٥-٣

  :يف احلالة التالية  
  باء؛ + ألف  ‘١‘  :خملوطنيوجود   )أ(  
  باء؛ + جيم  ‘٢‘            
  ركيز املكون املطفر باء هو نفسه يف املخلوطني؛ت  )ب(  
  ؛‘٢‘ تركيز جيم يف املخلوط ي يساو‘١‘تركيز املطفر ألف يف املخلوط   )ج(  

توافر بيانات عن مسية ألف وجيم وهي متعادلة يف املكونني بصورة رئيسية، أي أهنما يف فئـة                   )د(
  .خلاليا اجلنسيةاخلطر نفسها وال يتوقع أن يؤثرا يف قدرة باء على إطفار ا

 يف نفس   رـ اآلخ مصنفاً بالفعل من خالل اختبار، أمكن حينئذ تصنيف املخلوط         ‘٢‘أو   ‘١‘فإذا كان املخلوط    
  . راخطفئة األ
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  تصنيف املخاليط عند توفر بيانات عن مجيع أو عن بعض مكونات املخلوط  ٣- ٣- ٥- ٣
 للمطفرات وأن ٢ أو الفئة ١ الفئة يصنف املخلوط كمطفر عندما يكون مكون واحد أو أكثر مصنفاً يف  

  . على التوايل٢ والفئة ١ أدناه للفئة ١- ٥- ٣التركيز احلدي املبني يف اجلدول /يكون موجوداً عند أو فوق القيمة احلدية

التركيزات احلدية ملكونات املخلوط املصنفة كمطفرات      /القيم احلدية   :١- ٥- ٣اجلدول 
  نيف املخلوطحتدد تصمن شأهنا أن اجلنسية  للخاليا

  :التركيزات احلدية اليت حتدد تصنيف املخلوط يف الفئة/القيم احلدية
  ٢مطفر من الفئة   ١مطفر من الفئة   :املكون مصنف يف الفئة

 -  يف املائة٠,١ ≥   ١مطفر من الفئة 

   يف املائة١,٠≥ -   ٢مطفر من الفئة 

) وزن/وحدات وزن (يف اجلدول أعاله على املواد الصلبة والسوائل        التركيزات احلدية الواردة    /تنطبق القيم احلدية    :مالحظة
  ).حجم/وحدات حجم(وكذلك على الغازات 

  تبليغ معلومات األخطار  ٤-٥-٣
 "الوسـم : تبليغ معلومات األخطار  "ترد اعتبارات عامة واعتبارات خاصة تتعلق باشتراطات الوسم حتت عنوان             

 أمثلة للبيانـات التحذيريـة والرسـوم        ٣ويتضمن املرفق   . جزة عن التصنيف والوسم    جداول مو  ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل  (
ويتضمن اجلدول التايل عناصر حمددة لوسم املواد واملخـاليط         . التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح بذلك السلطة املختصة        
  .فصلاملصنفة كمطفرات للخاليا اجلنسية على أساس املعايري الواردة يف هذا ال

  عناصر وسم القدرة على اإلطفار يف اخلاليا اجلنسية: ٢- ٥- ٣اجلدول 

  ٢الفئة   باء١الفئة   ألف١الفئة  
  خطر على الصحة  خطر على الصحة  خطر على الصحة  الرمز

  حتذير  خطر  خطر  كلمة التنبيه
يبني (قد يسبب عيوباً جينية   بيان اخلطر

سبيل التعرض إذا أثبت بصورة 
جد سبل أخرى قاطعة أنه ال تو

 )تسبب اخلطر نفسه

يبني (قد يسبب عيوباً جينية 
سبيل التعرض إذا أثبت بصورة 
قاطعة أنه ال توجد سبل أخرى 

  )تسبب اخلطر نفسه

 جينية يشتبه يف أنه قد يسبب عيوباً
يبني سبيل التعرض إذا أثبت بصورة (

قاطعة أنه توجد سبل أخرى تسبب 
  )اخلطر نفسه

  لتوجيهمنطق القرار وا  ٥- ٥- ٣
  منطق القرار بشأن إطفار اخلاليا اجلنسية  ١- ٥- ٥- ٣

ة أن شدويوصى ب. ال ميثل منطق القرار التايل جزءاً من نظام التصنيف املنسق لكنه يرد هنا كتوجيه إضايف  
  .يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام منطق القرار

- 158 -

Copyright@United Nations, 2009. All rights reserved.



 

   ١- ٥- ٣ر مواد منطق القرا  ١- ١- ٥- ٥- ٣
  

  )تابع يف الصفحة التالية(

  

التصنيف غري   ال   هل تتوفر بيانات عن املادة بشأن اإلطفار؟:املادة
  ممكن

 نعم

 :، هل)٢-٥-٣انظر (وفقاً ملعايري التصنيف 
يف اخلالياقابلة للتوريث    عن املادة أهنا حتدث طفرات       معروف  )أ(

  اجلنسية البشرية، أو
 أهنا حتدث طفرات قابلة للتوريث يف اخلاليـااعتبارهل ينبغي     )ب(

  اجلنسية البشرية؟
  .حيتاج تطبيق املعايري إىل رأي خبري يف هنج وزن األدلة

 
  ال

  نعم

  ١الفئة 

   

  خطر

  نعم

  ٢الفئة 

   

  حتذير

     ال يصنف

 ال

، هل املادة مصدر قلق للبشر)٢-٥-٣انظر (وفقاً ملعايري التصنيف 
سية طفرات وراثية يف اخلاليا اجلنحتدثبسبب إمكانية أهنا قد 

  البشرية؟
  .حيتاج تطبيق املعايري إىل رأي خبري يف هنج وزن األدلة
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 التصنيف على أساس مكونات املخلوط املفردة

 التصنيف املعدل على أساس كل حالة على حدة

  :املخلوط
التركيزات احلديـة/لمخلوط، باستخدام القيم احلدية  لاملفردة  كونات  ملايوضع تصنيف املخاليط على أساس بيانات االختبار املتاحة عن          

 على حدة انطالقاً من بيانات االختبار املتاحة عن املخلوط ككل أو علىعلى أساس كل حالة   وميكن تعديل التصنيف    . لتلك املكونات 
د من التفاصـيل، انظـرـ لالطالع على مزي   .ل على أساس كل حالة على حدة أدناه       انظر التصنيف املعدّ  . أساس مبادئ االستكمال  

  .٣-٥-٣املعايري يف 

  نعم

  نعم

  ١الفئة 

  خطر 

 :عند٢هل املخلوط حيتوي مكوناً أو أكثر مصنفاً كمطفر من الفئة
 ؟)١( يف املائة١,٠ ≥   تركيز 

  ٢الفئة 

  حتذير 

 : عند١نفاً كمطفّر من الفئةهل حيتوي املخلوط مكوناً أو أكثر مص
 ؟)١( يف املائة٠,١ ≥   تركيز 

 ال

 ال

  ال يصنف 

بيانات اختبار عن هل تتوفر 
 نعم  املركب بأكمله؟

 )٢(هل تنطبق مبادئ االستكمال؟

 .٢- ٣- ٥- ٣انظر 

هل تسمح نتائج اختبار املخلوط باستنتاج
رىعلى أساس اجلرعة املطبقة وعوامل أخ     

مثـل(مثل املدة واملالحظات والتحليـل      
)التحليل اإلحصائي، وحساسية االختبـار    

  بشأن قدرة اإلطفار يف اخلاليا اجلنسية؟

يصنف يف الفئة 
  املناسبة

 
  خطر أو
  حتذير أو
  ال يصنف

التصنيف على أسـاس مكونـات      : انظر أعاله 
 .املخلوط املفردة

 ال

  ال

  نعم

 نعم ال

   بشأن املخاليط ٢- ٥- ٣منطق القرار   ٢- ١- ٥- ٥- ٣
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــ
جدول ـ، وال ٢-٣-٣-١، الفقرة   ٣-١فصل  تركيزات احلدية يف ال   لا/ستخدام القيم احلدية   ا انظر،   احملددة لالطالع على التركيزات احلدية     )١(

  .ذا الفصل هب١-٥-٣
ـ ر  ـوط اآلخ ـبيانات املخل تكون  دام بيانات عن خملوط آخر يف تطبيق مبادئ االستكمال، جيب أن            ـيف حال استخ    )٢( ـ  ةـقاطع اً ـ وفق
  .٢-٣-٥-٣للفقرة 
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  التوجيه  ٢- ٥- ٥- ٣
ـ                   ى من املقبول بصورة متزايدة أن عملية تكون األورام بسبب املواد الكيميائية يف اإلنسان واحليوان تنطوي عل

لذلك، فإن تعيني خواص املواد الكيميائيـة   . أو اجلينات الكابتة لألورام يف اخلاليا اجلسدية      /تغريات جينية يف طالئع اجلينات الورمية و      
ل  قد يكون لـه آثار بالنسبة للتصنيف احملتميف الكائن احليأو اخلاليا اجلنسية يف الثدييات يف االختبارات / واملطفرة يف اخلاليا اجلسدية
  ).٣- ٥- ٢- ٦- ٣ الفقرة ،٦-٣، الفصل "السرطنة" أيضاً انظر( للسرطان ةهلذه املواد كمواد مسبب
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  ٦- ٣الفصل 
  السرطنة

  تعاريف  ١-٦-٣
 أيـضاً  وميكـن . زيد احتماالت حدوثه  يستحث حدوث السرطان أو     ي مادة أو خملوط     مسرطنُيقصد مبصطلح     

 اماً محيدة أو خبيثة يف دراسات جتريبية أجريت بأسلوب جيد يف احليوانات كمواد             اليت استحثت تكون أور     واملخاليط افتراض أن املواد  
  . يفترض أو يشك يف أهنا مسرطنة لإلنسان، ما مل يوجد دليل قوي على أن آلية تكّون األورام ليست ذات صلة باإلنسانوخماليط

عن  املتأصلة وال يوفر معلومات هصثل خطر سرطنة على أساس خصائميباعتباره أو املخلوط تصنيف املادة وحيدد   
   .أو املخلوط الذي ميثله استخدام املادة بشرمستوى خطر التسرطن يف ال

  معايري تصنيف املواد  ٢-٦-٣
). وزن األدلة(ألغراض تصنيف السرطنة، تصنف املواد يف إحدى فئتني على أساس قوة األدلة واعتبارات إضافية   ١-٢-٦-٣

  . لسبيل التعرضك مربر لعمل تصنيف تبعاًويف حاالت معينة، يكون هنا

  فئات خطر املسرطنات: ١-٦-٣الشكل 

  املسرطنات البشرية املعروفة أو املفترضة :١الفئة 
وقد مييز تصنيف املادة يف فئة فرعية       .  على أساس بيانات وبائية أو بيانات اختبار يف احليوانات         ١ الفئة   تصنف املادة يف   

  :على النحو التايل
  .يف البشربيانات ف املادة بدرجة كبرية على أساس أدلة تصّن: املادة معروفة بقدرة على السرطنة يف البشر :ألف١ الفئة

 .يفترض أن للمادة قدرة على السرطنة يف البشر؛ تصنف املادة إىل حد كبري على أساس أدلة بيانات يف احليوانات  :باء١الفئة 
اعتبارات إضافية، ميكن استقاء هذه األدلة من دراسات بشرية تبني عالقة سـببية    إىل جانب االستناد إىل قوة األدلة     وب 

ميكن استقاء األدلة مـن اختبـارات يف    وكبديل،). مادة مسرطنة معروفة(بني التعرض البشري ملادة وتكون سرطان       
وباإلضافة إىل ذلـك،  ). مادة مسرطنة مفترضة يف اإلنسان(احليوان تدل بدرجة كافية على قدرة للسرطنة يف احليوان        

ادة مسرطنة مفترضة لإلنسان، بناء علـى دراسـات      مل اً تصنيف علمي قد يربر رأي     ،على أساس كل حالة على حدة     و
  .الختبارلى السرطنة يف اإلنسان إىل جانب أدلة حمدودة للسرطنة يف حيوانات ا ع حمدوداًدليالًتوضح 

 )ألف وباء (١ مسرطن من الفئة :التصنيف 

  املسرطنات املشتبهة يف اإلنسان :٢ة الفئ
أو على احليوانات، ولكنها غرب مقنعة بدرجـة  / على أساس أدلة تستقى من دراسات بشرية و ٢تصنف املادة يف الفئة       

هذه األدلة من أدلة    ميكن استقاء   وباالستناد إىل قوة األدلة إىل جانب اعتبارات إضافية،         . ١كافية لوضع املادة يف الفئة      
  .أو من أدلة حمدودة للسرطنة يف دراسات على احليوانات/دة للسرطنة يف دراسات بشرية وحمدو

  ٢ مسرطن من الفئة :التصنيف  
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ويوضع التصنيف كمادة مسرطنة على أساس أدلة مستقاة من طرائق موثوق هبا ومقبولة، ويتوخى اسـتخدامها          ٢-٢-٦-٣
وينبغي أن يقوم التقييم على أساس مجيع البيانـات املتاحـة،           .  التأثريات السمية  ة متأصلة إلحداث مثل هذه    يللمواد اليت تتسم خباص   

  .ودراسات منشورة كانت موضوع استعراض مقارن من جانب نظراء وبيانات إضافية قبلتها الوكاالت التنظيمية
رين يتقـد  من خطوة واحدة، وهو عملية تقوم على أساس معيار ينطـوي علـى               تصنيف املسرطنات ويتكون    ٣-٢-٦-٣

  .تقييم األدلة ودراسة مجيع املعلومات املتاحة األخرى لوضع املواد اليت تتصف بقدرة سرطنة يف اإلنسان يف فئات أخطار: مترابطني
.  على إحصاء األورام يف الدراسات البشرية واحليوانات وتقدير مستوى داللتها اإلحـصائية            قوة األدلة وتنطوي    ٤-٢-٦-٣

الكافية العالقة السببية بني التعرض البشري وتكّون السرطان، بينما تبني البيانات الكافية يف احليوان العالقة السببية وتبني اخلربة البشرية 
وتظهر األدلة احملدودة يف البشر يف صورة ارتباط فعلي بني التعرض وحدوث السرطان، غري أنه               . ادة حدوث األورام  ـادة وزي ـبني امل 

وتكون هناك أدلة حمدودة يف احليوان عندما توحي البيانات حبدوث تأثري مسرطن، لكن األدلة تكون أقل                . ةال ميكن إثبات عالقة سببي    
 يف  ةعلى النحو املعرَّف من قبل الوكالة الدولية لبحوث السرطان وهي مبين          " حمدودة"و" كافية"وتستخدم هنا مصطلحات    . من كافية 

  .١-٣-٥-٦-٣الفقرة 
ينبغي إىل جانب تقدير قوة األدلة على السرطنة دراسة عدد مـن العوامـل   : )وزن األدلة (ية  االعتبارات اإلضاف   ٥-٢-٦-٣

والقائمة الكاملة للعوامل املؤثرة يف هذا التقدير طويلة        . األخرى اليت تؤثر يف االحتمال الكلي خلطر مادة ما إلحداث سرطان يف البشر            
  .جداً، لكننا نستعرض هنا بعض العوامل املهمة

ويتوقف التـشديد   . ا تزيد أو تقلل مستوى القلق إزاء السرطنة يف البشر         هنإوميكن النظر إىل العوامل من حيث         ١-٥-٢-٦-٣
كاملة العلومات  مزيد من امل  لحصول على   ليوجد مطلب   عموماً  و. النسيب الذي يعطى لكل عامل على كمية واتساق األدلة املرتبطة به          

وينبغي استخدام اعتبارات إضافية يف تقييم نتائج األورام والعوامـل    . عوامل زيادة القلق   من   أكثربدرجة أكرب عن عوامل تقليل القلق       
  .األخرى على أساس كل حالة على حدة

  :للقلق وفيما يلي بعض العوامل املهمة اليت قد تؤخذ يف االعتبار عند تقدير املستوى العام  ٢-٥-٢-٦-٣
  نوع الورم وتاريخ حدوث األورام؛  )أ(
  ستجابات يف مواقع متعددة؛اال  )ب(
  تطور األضرار إىل مرحلة الورم اخلبيث؛  )ج(
  ون الورم؛ماخنفاض فترة ك  )د(
  :وتتضمن العوامل اإلضافية اليت قد تزيد أو تقلل مستوى القلق ما يلي  

  ما إذا كانت االستجابات حتدث يف اجلنسني؛  )ه(
  و عدة أنواع؛ما إذا كانت االستجابات حتدث يف نوع أحيائي واحد أ  )و(
  توجد أو ال توجد بشأهنا أدلة على السرطنة؛) مواد(التشابه التركييب مع مادة   )ز(
  سبل التعرض للمادة الكيميائية؛  )ح(
  واإلفراغ بني حيوانات التجارب والبشر؛) األيض(االستقالب مقارنة االمتصاص، والتوزيع، و  )ط(
  ند اجلرعات املستخدمة يف االختبار؛إمكانية حدوث تأثري خمتلط للسمية املفرطة ع  )ي(
، والسمية اخللوية مع حفز النمو، وتكـوُّن االنقـسام         طفاركيفية التأثري وانطباقها بشرياً، من قبيل اإل        )ك(

 .الفتيلي والكبت املناعي

  .٣-٥-٦-٣ الفقرة يف كيفية النظر يف العوامل اهلامة يف تصنيف القدرة على السرطنة بشأنويرد توجيه   
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لذلك قد تشري األدلة على     . من املسلم به أن األحداث اجلينية حمورية يف العملية الكلية لنشوء السرطان           : اإلطفار  ٣-٥-٢-٦-٣
  .النشاط املطفر يف الكائن احلي إىل أن املادة قادرة على إحداث تأثريات مسرطنة

وإذا مل تكن مادة مـا قـد        . ٢الفئة   وأ ١ فئةوتنطبق االعتبارات التالية على تصنيف املواد يف إحدى فئتني، ال           ٤-٥-٢-٦-٣
 على أساس بيانات إحداث أورام مـن        ٢ أو الفئة    ١اختربت لتعيني قدرهتا على السرطنة، فإهنا قد تصنف يف بعض احلاالت يف الفئة              

مهمـة  ) باالسـتقال نـواتج  (مستقلبات مركب مشابه تركيبياً إىل جانب مساندة قوية من دراسة عوامل مهمة أخرى مثل تكوين           
  .مشتركة، كما يف حالة األصباغ املناظرة للبرتيدين

ما إذا كانت املادة متتص عن طريق سبيل تعرض معني أو سبل تعرض معينة               أيضاً   وجيب أن يراعى يف التصنيف      ٥-٥-٢-٦-٣
 تظهر سبل التعرض الرئيـسية      أم ال؛ أو ما إذا كانت تتكون أورام موضعية فقط يف موقع أخذ املادة يف سبل التعرض املختربة، بينما                  

  .األخرى انعدام السرطنة
راء التصنيف أن تؤخذ يف االعتبار أية معلومات تعرف عـن اخلـصائص الفيزيائيـة               ـد إج ـم عن ـومن امله   ٦-٥-٢-٦-٣

املناظرة، أي عالقة ة والدينامية السمية للمواد، وكذلك أية معلومات متاحة ذات صلة عن املواد الكيميائية ـالكيميائية واحلركية السمي
  . النشاط-التركيب 

. ويتوقع أن حتتاج بعض السلطات التنظيمية إىل قدر من املرونة أكرب مما ينطوي عليه خمطط تصنيف األخطـار                   ٦-٢-٦-٣
ـ   وفقاً   وميكن النظر يف إدراج النتائج اإلجيابية واملعنوية من الناحية اإلحصائية ألية دراسة عن السرطنة جترى               ة جيـدة يف    ملبادئ عملي

   .صحائف بيانات السالمة
وهناك تباين كـبري يف الفعاليـة بـني املـواد      . ويتوقف اخلطر النسيب ألية مادة كيميائية على فعاليتها املتأصلة          ٧-٢-٦-٣

ودراسة . ويتمثل العمل الذي يبقى بعد ذلك يف فحص طرائق تقدير الفعالية          . الكيميائية، وقد يكون من املهم مراعاة هذه االختالفات       
وتشري أعمال احللقة الدراسية املشتركة بني منظمة الـصحة العامليـة           . فعالية السرطنة كما هي مستخدمة هنا ال تقصي تقدير اخلطر         

 WHO/IPCS workshop on the Harmonization of Risk Assessment for Carcinogenicity :والربنامج الدويل للسالمة الكيميائية

and Mutagenicity (Germ cells)-A Scoping Meeting (1995, Carshalton, UK)   إىل عدد من األسئلة العلمية اليت تنـشأ بالنـسبة 
، والتفاعالت اليت حتدث بواسطة     (peroxisomes)انتشار الربوكسيَّات   ولتصنيف املواد الكيميائية، على سبيل املثال أمراض كبد الفأر،          

وعليه، فإن هناك حاجة إىل ربـط املبـادئ         . سرطنة فقط عند تركيزات مسية وال تظهر قدرة مطفرة        املستقبالت، واملواد الكيميائية امل   
ومىت حلت هذه املسائل، أصبح هناك أساس متني لتصنيف      . الالزمة حلل هذه املسائل العلمية اليت أدت إىل تصنيفات متباينة يف املاضي           

  .عدد من املسرطنات الكيميائية
  خاليطمعايري تصنيف امل  ٣-٦-٣
  هكملبأتصنيف املخاليط عند توفر بيانات عن املخلوط   ١-٣-٦-٣

يوضع تصنيف املخاليط على أساس بيانات االختبار املتاحة عن مكونات املخلوط املفـردة باسـتخدام القـيم         
 االختبار املتاحة عـن     وميكن تعديل التصنيف على أساس كل حالة على حدة تبعاً لبيانات          . التركيزات احلدية لتلك املكونات   /احلدية

ويف هذه احلاالت، جيب إثبات أن بيانات اختبار املخلوط الكامل بيانات قاطعة مع مراعاة اجلرعة وعوامل أخـرى                  . املخلوط بأكمله 
فية وينبغي االحتفاظ بوثائق وا   . يف نظم اختبار السرطنة   ) مثل التحليل اإلحصائي وحساسية االختبار    (مثل املدة واملالحظات والتحليل     

  .تدعم التصنيف وتتاح لالستعراض حسب الطلب
  مبادئ االستكمال:  عدم توفر بيانات عن املخلوط الكاملدتصنيف املخاليط عن  ٢-٣-٦-٣
كل من  حيثما ال يكون املخلوط نفسه قد اخترب لتعيني خطره من حيث السرطنة، لكن توجد بيانات كافية عن                    ١-٢-٣-٦-٣

ملبادئ االسـتكمال التاليـة    وفقاً  وصف أخطار املخلوط، تستخدم هذه البيانات   اليت تتيح ختربة  املشاهبة  املخاليط  امل املفردة و  همكونات
ويضمن هذا أن تستخدم عملية التصنيف البيانات املتاحة إىل أقصى مدى ممكن يف وصف أخطار املخلوط دون احلاجة                  . املتفق عليها 

  .إجراء اختبار إضايف يف احليواناتىل إ
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  التخفيف  ٢-٢-٣-٦-٣
 املخلـوط   ميكن تصنيف  مبادة ختفيف ال يتوقع أن تؤثر يف سرطنة املكونات األخرى،             خمترب  ختفيف خملوط  عند  

  . املخترباملخفف اجلديد كمعادل للمخلوط األصلي
  دفعات اإلنتاج  ٣-٢-٣-٦-٣

دفعة إنتـاج   قدرة   ل معادلة بصورة رئيسية  ما  من خملوط   خمتربة  ميكن افتراض أن تكون قدرة سرطنة دفعة إنتاج           
 أنتجها أو أشرف على إنتاجها الصانع نفسه، ما مل يوجد مربر لالعتقـاد  ، عندما يكون قد من املنتج التجاري نفسه غري خمتربة أخرى

  .ويلزم يف هذه احلالة إجراء تصنيف جديد. ر قدرة السرطنةغّيت  أدى إىلبأن اختالفاً بارزاً يف التركيب
  تشاهبة بصورة رئيسيةاملخاليط امل  ٤-٢-٣-٦-٣

  :يف احلالة التالية  
  باء؛+ ألف   ‘١‘  : وجود خملوطني  )أ(  
  باء؛+ جيم   ‘٢‘      
  تركيز املكون املسرطن باء هو نفسه يف املخلوطني؛  )ب(  
  ؛`٢` تركيز املكون جيم يف املخلوط ي يساو`١`تركيز املكون ألف يف املخلوط   )ج(  

ر ذاهتا  ـف وجيم وهي متعادلة بصورة رئيسية، أي أهنما يف فئة اخلط          توافر بيانات السمية للمكونني أل      )د(
  .وال يتوقع أن يؤثرا يف سرطنة املكون باء

 يف نفس   رـ اآلخ  بالفعل عن طريق االختبار، أمكن تصنيف املخلوط       مصنفاً ‘٢‘ أو   ‘١‘وط  ـان املخل ـفإذا ك   
  . األخطارفئة

  ع أو عن بعض مكونات املخلوطتصنيف املخاليط عند توفر بيانات عن مجي  ٣-٣-٦-٣
 للمواد املسرطنة   ٢ أو الفئة    ١يصنف املخلوط كمسرطن عندما يكون مكون واحد على األقل مصنفاً يف الفئة               

 ٢ والفئة   ١ة  ـ للفئ ١-٦-٣وموجوداً عند أو مبقدار أعلى من قيمة حدية مناسبة أو تركيز حدي مناسب كما هو مبني يف اجلدول                   
  .على التوايل

  )أ(التركيزات احلدية ملكونات خملوط مصنفة من شأهنا أن حتدد تصنيف املخلوط/القيم احلدية: ١-٦-٣ اجلدول
  :التركيزات احلدية اليت حتدد تصنيف املخلوط يف/القيم احلدية

   مسرطن٢الفئة    مسرطن١الفئة  :املكون مصنف يف

  يف املائة ٠,١ ≥  ١مسرطن من الفئة 

  -  ٢مسرطن من الفئة  )١املالحظة  (يف املائة ٠,١≥

 )٢املالحظة  ( يف املائة١,٠≥

ويتوقع أن يكـون    . ينطوي هذا النظام التوافقي للتصنيف على مراعاة االختالفات يف ممارسات تبليغ األخطار يف النظم القائمة                )أ(
وسيتطور الوضع مع مرور الوقت لتحقيـق       . وسمعدد املخاليط اليت ستتأثر به صغرياً؛ وستنحصر االختالفات يف وضع حتذيرات على بطاقات ال             

  .هنج أكثر تنسيقاً
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 يف املائة، فإن مجيع ١,٠ يف املائة و٠,١ يف املخلوط بتركيز يتراوح بني ٢يف حالة وجود مكّون مسرطن من الفئة    :١الحظة امل
. ري أن وضع بطاقة وسم للتحذير أمر اختياريغ. السلطات التنظيمية تقتضي إدراج معلومات يف صحيفة بيانات السالمة املتعلقة باملنتج

 يف املائة بينما    ١,٠ يف املائة و   ٠,١وقد ختتار بعض السلطات وضع بطاقة وسم يف حالة وجود املكون يف املخلوط بتركيز يتراوح بني                 
  .ال تقتضي سلطات أخرى عادة وضع بطاقة وسم يف هذه احلالة

 يف املائة، فإنـه يتوقـع   ١,٠ يف املخلوط بتركيز يساوي أو أكرب من  ٢الفئة  يف حالة وجود مكّون مسرطن من          :٢الحظة امل
  .عموماً طلب صحيفة بيانات السالمة وبطاقة الوسم على حد سواء

  تبليغ معلومات األخطار  ٤-٦-٣
" الوسـم : تبليغ معلومات األخطـار   "ة واخلاصة بشأن اشتراطات الوسم حتت عنوان        ـارات العام ـترد االعتب   

 أمثلة للبيانـات التحذيريـة والرسـوم        ٣ويتضمن املرفق   .  جداول موجزة عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل  (
ويتضمن اجلدول التايل عناصر حمددة لوسم املواد واملخاليط اليت . التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح بذلك السلطة املختصة

  .املبينة يف هذا الفصلتصنف كمسرطنات على أساس املعايري 

  عناصر الوسم بشأن السرطنة: ٢-٦-٣اجلدول 

  ٢الفئة   باء١الفئة   ألف١الفئة  

  خطر على الصحة  خطر على الصحة  خطر على الصحة  الرمز
  حتذير  خطر  خطر  كلمة التنبيه
ل ـ سبيذكري(السرطان قد يسبب   بيان اخلطر

رض إذا أثبت بصورة قاطعة أنه ـالتع
بب ـأخرى تسل ـد سبـال توج

  )اخلطر نفسه

ل ـ سبيذكري(السرطان قد يسبب 
ورة قاطعة أنه ـالتعرض إذا أثبت بص

ب ـرى تسبـد سبل أخـال توج
  )اخلطر نفسه

 ذكري(السرطان ه يف أنه يسبب ـيشتب
رض إذا أثبت بصورة قاطعة ـسبيل التع
رى تسبب ـل أخـد سبـأنه ال توج

  )اخلطر نفسه

  منطق القرار والتوجيه  ٥- ٦- ٣
ة شدويوصى ب. ال ميثل منطق القرار التايل جزءاً من نظام التصنيف املنسق، لكنه يرد هنا كتوجيه إضايف           

  .بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام منطق القرار
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   بشأن املواد١- ٦- ٣منطق القرار   ١- ٥- ٦- ٣
  

  )تابع يف الصفحة التالية(

 التصنيف غري ممكن ال  هل تتوفر بيانات عن قدرة املادة على إحداث السرطنة؟ :ملادةا

 نعم

  :، هل)٢- ٦- ٣انظر (وفقاً ملعايري التصنيف 
   عن املادة أهنا مسرطنة يف البشر، أومعروف  )أ(
   أهنا مسرطنة يف البشر؟اعتبارهل ينبغي   )ب(

  .حيتاج تطبيق املعايري إىل رأي خبري يف هنج قوة ووزن األدلة

 
  ال

  نعم

  ١الفئة 

    

  خطر

 نعم

  ٢الفئة 

   

  حتذير

 ال  ال يصنف  

قادرة على أن، هل املادة )٢- ٦- ٣انظر ( ملعايري التصنيف وفقاً
   مسرطنة لإلنسان؟تكون

  .حيتاج تطبيق املعايري إىل رأي خبري يف هنج قوة ووزن األدلة
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   بشأن املخاليط٢- ٦- ٣طق القرار من  ٢- ٥- ٦- ٣

  ــــــــــــــــ
ـ ٣-١ل ـ، الفص "التركيزات احلدية /استخدام القيم احلدية   "انظرلالطالع على تركيزات حدية حمددة،        )١(  ١-٦-٣، واجلـدول  ٢-٣-٣-١ رةـ، الفق

  .هبذا الفصل
ـ ـات ذلـب أن تكون بيان  جـيف حالة استخدام بيانات خملوط آخر يف تطبيق مبادئ االستكمال، فإنه ي             )٢( ـ ةـك املخلوط قاطع اً ـ وفق

 .٢-٣-٦-٣للفقرة 

  :املخلوط
التركيزات احلدية/ باستخدام القيم احلدية   مكونات املخلوط املفردة،  بار املتاحة عن    يوضع تصنيف املخاليط على أساس بيانات االخت      

 استنادا إىل بيانات االختبار املتاحة عن املخلوط ككـل أووميكن تعديل التصنيف على أساس كل حالة على حدة       . لتلك املكونات 
لالطالع على مزيد من التفاصيل، انظـر. ة على حدة أدناه  انظر التصنيف املعدل على أساس كل حال      . استنادا إىل مبادئ االستكمال   

  .٢-٣-٦-٣ و١-٣-٦-٣ و٧-٢-٦-٣املعايري يف 

  نعم

  نعم

  ١الفئة 

  خطر   

:٢هل املخلوط به مكون أو أكثر مصنف كمسرطن من الفئة
  ؟)١( يف املائة٠,١ ≥تركيز   )أ(  
 ؟)١( يف املائة١,٠ ≥تركيز   )ب(  

  ٢الفئة 

    حتذير    

١من الفئةهل حيتوي املخلوط مكوناً أو أكثر مصنفاً كمسرطن
  :عند

 ؟)١( يف املائة٠,١ ≥تركيز   

 ال

 ال
  يصنفال 

بيانات اختبار عـن هل تتوفر 
  املركب بأكمله؟

 

 نعم

 ؟)٢(هل تنطبق مبادئ االستكمال
 )٢-٣- ٦- ٣انظر املعيار (

هل تسمح نتائج اختبار املخلوط باستنتاج قاطع
على أساس اجلرعة املطبقة وعوامل أخرى مثل

مثـل التحليـل(واملالحظات والتحليل   املدة  
بشأن قدرتـه) اإلحصائي، وحساسية االختبار  

  على إحداث السرطان؟

يصنف يف الفئة 
  املناسبة

  

  خطر أو
  حتذير أو
  غري مصنف

التصنيف على أسـاس مكونـات      : انظر أعاله 
 .املخلوط املفردة

  ال

  ال

  نعم

 ال

  التصنيف على أساس مكونات املخلوط املفردة

   التصنيف املعدل على أساس كل حالة على حدة

 نعم
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  توجيهات أساسية  ٣- ٥- ٦- ٣
من دراسات أجرهتا الوكالة الدولية لبحوث السرطان، برنامج دراسات عن  )٣(ترد أدناه مقتطفات  ١- ٣- ٥- ٦- ٣

  .)٤(٢- ١- ٣- ٥- ٦- ٣ و١- ١- ٣- ٥- ٦- ٣يف الفقرتني وذلك تقييم قوة األدلة عن أخطار السرطنة بالنسبة للبشر، 
  السرطنة يف البشر    ١- ١- ٣- ٥- ٦- ٣
  : املستقاة من الدراسات على البشر يف إحدى الفئتني التاليتنيةتصنف األدلة ذات الصلة بالسرطن  ١- ١- ١- ٣- ٥- ٦- ٣

يعترب الفريق العامل أن مثة عالقة سببية قد أثبتت بني التعرض : األدلة الكافية على السرطنة  )أ(
ل أو املخلوط أو ظروف هذا التعرض والـسرطان يف اإلنـسان، أي أنـه               للعامل الفعا 

لوحظت عالقة إجيابية بني التعرض والسرطان يف دراسات أمكن فيها استبعاد الـصدفة             
  والتحيز واخللط بقدر معقول من الثقة؛

و لوحظت عالقة إجيابية بني التعرض للمادة، أو املخلوط، أ: األدلة احملدودة على السرطنة  )ب(
ظروف هذا التعرض والسرطان يعترب الفريق العامل التفسري السبيب هلا موثوقاً به، لكن مل 

  .ميكن استبعاد عوامل الصدفة أو التحيز أو اخللط بقدر معقول من الثقة
ويف بعض احلاالت ميكن استخدام الفئتني املذكورتني أعاله لتصنيف درجة األدلة املتصلة بالسرطنة   ٢- ١- ١- ٣- ٥- ٦- ٣
  . أعضاء أو أنسجة حمددةيف
  السرطنة يف حيوانات االختبار    ٢- ١- ٣- ٥- ٦- ٣

  : يف إحدى الفئات التاليةاالختبارتصنف األدلة ذات الصلة بالسرطنة يف حيوانات     
بني العامل أثبتت قد  عالقة سببية  مثةيعترب الفريق العامل أن: األدلة الكافية على السرطنة  )أ(

ة حدوث األورام اخلبيثة أو ترافق مناسب بني األورام احلميدة          الفعال أو املخلوط وزياد   
أو أكثـر مـن     اثـنني    يف   ‘٢‘أو أكثر من أنواع احليوانات أو       اثنني   يف   ‘١‘: واخلبيثة

الدراسات املستقلة يف نوع حيواين واحد جترى يف أوقات خمتلفة ويف خمتربات خمتلفة أو              
  مبوجب بروتوكوالت خمتلفة؛

ئية، قد تعترب دراسة واحدة يف نوع حيواين واحد مناسبة لتوفري أدلة كافية             بصورة استثنا   )ب(
لسرطنة عندما حتدث األورام اخلبيثة بدرجة غري عادية فيما يتعلق بتواتر حدوثها أو على ا

  موقعها أو نوع الورم أو العمر عند احلدوث؛
 لكنها حمدودة لوضع تقييم البيانات تشري إىل تأثري مسرطن: لسرطنةعلى ااألدلة احملدودة   )ج(

 تقتصر أدلة السرطنة على جتربة واحدة؛ أو        ‘١‘: قاطع بسبب ما يلي، على سبيل املثال      
 توجد مسائل بدون حلول بشأن كفاية تصميم الدراسة أو إجرائها أو تفسريها؛ أو              ‘٢‘
  يؤدي العامل الفعال أو املخلوط إىل زيادة حدوث األورام احلميدة فقط أو زيـادة           ‘٣‘

 أضرار مشكوك يف قدرهتا على إحداث أورام، أو حدوث أورام معينة قد حتدث تلقائياً             
  .بتواتر عال يف بعض السالالت

                                                 
يق أخذت مقتطفات دراسات الوكالة الدولية لبحوث السرطان من الوثيقة املتكاملة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي عن تنس  )٣(

وهي ليست جزءاً من النص املتفق عليه لنظام التصنيف املنسق الذي وضعته فرقة العمل املعنية بتنسيق التصنيف والوسم، التابعة هلذه . التصنيف والوسم
 .املنظمة، وإمنا قدمت هنا كمعلومات إضافية

 .٤-٢-٦-٣انظر الفقرة   )٤(
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  *توجيه بشأن كيفية النظر يف العوامل اهلامة يف تصنيف السرطنة   ٢- ٣- ٥- ٦- ٣

ثل حتليل وزن الدليل    ومي. ويوفر هذا الفرع بعض االعتبارات    . يوفر التوجيه هنجاً للتحليل وليس قواعد قاطعة        
هنجاً تكاملياً ينظر يف العوامل اهلامة يف حتديد القدرة على السرطنة، جنباً إىل جنب مع حتليـل قـوة                    عاملياً   املطلوب يف النظام املنسق   

 IPCS "Conceptual Framework for Evaluating a الكيميائية داملواوتوفـر وثائق الربنامج الدويل لفـريق تنسيق سالمة . الدليل

Mode of action for Chemical Carcinogenesis" (2001)     واملعهـد الـدويل لعلـوم احليـاة  (ISLI) "Framework for Human 

Relevance Analysis of Information on Carcinogenic Modes of Action" (Meek et al.,2003; Cohen et al.2003, 2004  
لتقييمات تنظمية ميكن االضطالع هبا بـشكل منـسق          أساساً   ))ب(١٢قسم الديباجة   ( IARC)(ن  والوكالة الدولية لبحوث السرطا   

غري .  ملواصلة تطوير وتوضيح إطار الصلة البشرية      ٢٠٠٤وشكَّل الربنامج الدويل لسالمة املواد الكيميائية جمموعة عمل يف عام            دولياً؛
  . وفر قوائم معايري يتعني الرجوع إليهاال تقصد فرض إجابات، وال ت دولياً أن الوثائق املتاحة

  طريقة العمل  ١- ٢- ٣- ٥- ٦- ٣
  االسـتقالب تبني شىت الوسائل الدولية املعنية بتقييم املسرطنات أن طريقة العمل حبد ذاهتا، أو دراسة             

ظر بانتباه إىل أي وجيب الن.  املقارن، ينبغي أن تقيَّم على أساس كل حالة على حدة وأهنا جزء من هنج تقييمي حتليلي)األيض(
ديناميات السموم املقارنة بني أنواع حيوانات االختبار /طريقة عمل يف التجارب على احليوانات مع األخذ يف االعتبار حركية

وميكن أن يؤدي هذا إىل التحفظ بصدد تأثريات حمددة جداً حتدثها بعض املـواد              . والبشر لتحديد مدى صلة النتائج بالبشر     
. كن أن تؤدي التأثريات املرتبطة باملرحلة العمرية على التمايز اخللوي إىل اختالفات كمية بني احليوانات والبشرومي. الكيميائية

وإذا مل يثبت بصورة قاطعة أن طريقة عمل تطور الورم غري فّعالة يف البشر، فإنه ميكن التحفظ بصدد دليل السرطنة فيما يتعلق 
  .تقييم أي نشاط ورمي آخر أيضاً ن ملادة ما يتطلب أن جيريغري أن تقييم دليل الوز. بذلك الورم

  االستجابات يف التجارب على أنواع حيوانات متعددة  ٢- ٢- ٣- ٥- ٦- ٣
وإذا أخذ . تعزز االستجابات اإلجيابية يف عدة أنواع إىل جانب دليل الوزن استنتاج أن املادة الكيميائية مسرطنة  

 وغريها، فإنه ميكن بصورة مؤقتة اعتبار أن املواد الكيميائية ذات النتائج اإلجيابية            ٢-٥-٢-٦-٣يف احلسبان مجيع العوامل املدرجة يف       
غري أنه . إىل أن تقيِّم صلة البشر بنتائج التجارب على احليوانات بكاملها عاملياً  من النظام املنسقباء١ الفئة يفيف نوعني أو أكثر مصنفة 

لتجارب على نوع واحد على األقل يف دراستني مستقلتني أو دراسة واحدة ذات نتائج إجيابية تظهر ينبغي مالحظة أن النتائج اإلجيابية ل
  .باء١ إىل التصنيف يف الفئة أيضاً دليالً قوياً بصورة استثنائية على وجود مرض خبيث ميكن أن تؤدي

  االستجابات يف أحد اجلنسني أو كال اجلنسني  ٣- ٢- ٣- ٥- ٦- ٣
 أورام يف أحد اجلنسني بصورة حمددة يف ضوء جمموع االستجابات الورمية للمادة اليت              ينبغي أن تقيم أي حالة      

  . املسرطنة هلذه املادةاإلمكاناتيف حتديد ) االستجابات املتعددة املواقع أو تواترها(لوحظت يف مواقع أخرى 
يقة العمل حبرص ملعرفة ما     وإذا مل تالحظ األورام إال يف أحد جنسي نوع من احليوانات، فإنه ينبغي تقييم طر                

وقد تكون التأثريات يف أحد اجلنسني فقط من حيوان التجارب أقل إقناعاً من             . إذا كانت االستجابة متسقة مع طريقة العمل املفترضة       
  .نسني االستجابات يف أحد اجل فيسيولوجي يتسق مع طريقة العمل يفسر-التأثريات يف كال اجلنسني، إذا مل يكن هناك اختالف باثو 

  التأثريات املختلطة للسمية املفرطة أو التأثريات املوضعية  ٤- ٢- ٣- ٥- ٦- ٣
يوجد بصفة عامة شك يف أن األورام اليت حتدث فقط عند تناول جرعات مفرطة ذات مسية شـديدة                    

 يف مواقع التالمس وباإلضافة إىل ذلك، فإنه جيب أن تقيَّم حبرص األورام اليت حتدث فقط. ميكن أن تؤدي إىل سرطنة يف البشر
وعلى سبيل املثال، فإن أورام اجلزء األمامي من املعدة، . أو فقط عند تناول جرعات مفرطة لبيان صلة البشر خبطر السرطنة/و

غري أنه جيب أن تقّيم .  قد تكون ذات صلة مشكوك فيها،اليت حتدث عقب إدخال مادة كيميائية مهيجة أو أكالة وغري مطفرة
  .يف حدوث أورام يف مواقع بعيدة أيضاً رص يف تربير إمكان إصابة البشر بالسرطان؛ وجيب أن ينظرهذه احملددات حب
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  نوع الورم، الكمون احملصور للورم  ٥- ٢- ٣- ٥- ٦- ٣
ميكن أن يعزز وجود أنواع استثنائية من األورام أو األورام اليت حتدث بصورة حمصورة الكمون وزن الـدليل                    

  . تنطوي عليها مادة ما، حىت إذا مل تكن األورام ذات داللة إحصائياًعلى إمكانات السرطنة اليت
. ور كمـي  ـن منظ ـوعادة ما يفترض أن سلوك احلركية السمية متماثل يف احليوانات والبشر، على األقل م               

ـ  ـتص هبا ن  ومن الناحية األخرى، فإن بعض أنواع األورام يف احليوانات ترتبط باحلركية أو الديناميات السمية اليت خي                وان ـوع احلي
. ا دولياً ـدد ضئيل من األمثلة املتفق عليه     ـوى ع ـوجد س ـوال ي . شرـة يف الب  ـالذي أجريت عليه التجربة وقد ال ينبئ بالسرطن       

 ةـب مرض الكليـات تسبـة مبضاعفـران املرتبطـد األمثلة هو عدم ثبوت الصلة البشرية بأورام الكلى يف ذكور الفئـغري أن أح
α2u-Globulin nephropathy (IARC Scientific Publication No 147)    وحىت عندما يشك يف نوع خاص من الورم، فإنـه جيـب

  .استخدام رأي خبري يف تقييم كامل صورة الورم يف أي جتربة على احليوانات
  

  ـــــــــــــــ
  املراجع  *

Cohen, S.M., J. Klaunig, M.T. Meek, R.N. Hill, T. Pastoor, L. Lehman-McKeeman, J. Bucher, D.G. Longfellow, J. Seed, 

V. Dellarco, P. Fenner-Crisp, and D. Patton. 2004. Evaluating the human relevance of chemically induced animal 

tumors. Toxicol. Sci., 78(2): 181-196. 

Cohen, S.M., M.E. Mkke, J.E. Klaunig, D.E. Patton, P.A. Fenner-Crisp. 2003. The human relevance of information on 

carcinogenic modes of action: overview. Crit. Rev. Toxicol. 33(6), 581-9. 

Meek, M.E., J.R. Bucher, S.M. Cohen, V. Dellarco, R.N. Hill, L. Lehman-McKeeman, D.G. Longfellow, T. Pastoor, J. 

Seed, D.E. Patton. 2003. A framework for human relevance analysis of information on carcinogenic modes of action. 

Crit. Rev. Toxicol., 33(6), 591-653. 

Sonich-Mullin, C., R. Fielder, J. Wiltse, K. Baetcke, J. Demsey, P. Fenner-Crisp, D. Grant, M. Hartley, A. Knapp, D. 

Kroese, I. Mangelsdorf, E. Meek, J.M. Rice, and M. Younes. 2001. The Conceptual Framework for Evaluating a Mode 

of Action for Chemical Carcinogenesis. Reg. Tox. Pharm. 34, 146-152. 

International programme on Chemical Safety Harmonization Group. 2004 Report of the First Meeting of the Cancer 

Working Group. World Health Organization. Report IPCS/HSC-CWG-1/104. Geneva 

International Agency for Recearch on Cancer. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Human. 

Preambles to Volumes. World Health Organization. Lyon, France. 

S.M. Cohen, P.A.Fenner-Crisp, and D.E. Patton. 2003. Special Issue: Cancer Modes of Action and Human Relevance. 

Critical Reviews in Toxicology, R.O. McClellan, ed., Volume 33/Issue 6. CRC Press.  

C.C. Capen, E. Dybing and J.D. Wilbourn. 1999. Species differences in Thyroid, Kidney and Urinary Bladder 

Carcinogenesis. International Agency for Research on Cancer, Scientific Publication No 147.  

- 172 -

Copyright@United Nations, 2009. All rights reserved.



 

  ٧- ٣الفصل 
  السمية التناسلية

  تعاريف واعتبارات عامة  ١- ٧- ٣
  يةالسمية التناسل  ١- ١- ٧- ٣

 التأثريات الضارة يف الوظيفة اجلنسية واخلصوبة يف الذكور واإلناث البالغني، وكـذلك             السمية التناسلية تشمل    
 من جمموعة   ٢٢٥وقد كيفت التعاريف الواردة أدناه من التعاريف املتفق عليها كتعاريف عملية يف الوثيقة              . السمية النمائية يف الذرية   

  بعنوانIPCS/EHC منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي/رها الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية   اليت يصد " معايري صحة البيئة  "
وألغراض التصنيف، تناقش الظاهرة املعروفة إلحـداث     ". مبادئ لتقييم األخطار الصحية للتناسل املرتبطة بالتعرض للمواد الكيميائية        "

 ألن مناقشة مثل هذه التـأثريات       ، نظراً )٥-٣الفصل   (إطفار اخلاليا اجلنسية  ية حتت عنوان    تأثريات وراثية ذات أساس جيين يف الذر      
  . أنسب يف التناول حتت رتبة أخطار مستقلة هي إطفار اخلاليا اجلنسية،يعترب، يف نظام التصنيف احلايل

  :ويف نظام التصنيف هذا، تنقسم السمية التناسلية حتت عنوانني رئيسيني  
  ات الضارة يف الوظيفة التناسلية واخلصوبة؛التأثري  )أ(
  .التأثريات الضارة يف مناء الذرية  )ب(
وال ميكن عزو بعض التأثريات السمية التناسلية بشكل واضح إىل ضعف الوظيفة التناسـلية واخلـصوبة أو إىل                    

  .ية للتناسل مع وضع بيان أخطار عامإال أن املواد الكيميائية اليت هلا هذه التأثريات تصنف باعتبارها مس. السمية النمائية

  التأثريات الضارة يف الوظيفة التناسلية واخلصوبة  ٢-١-٧-٣
وهذا ميكن أن يشتمل، دون أن يقتصر، . أي تأثري ملادة كيميائية من شأنه أن يؤثر يف الوظيفة التناسلية واخلصوبة  

سالسة  وأإنتاج األمشاج ونقلها،  وأت الضارة عند بدء مرحلة البلوغ، والتأثرياأعلى تغيريات يف اجلهاز التناسلي األنثوي أو الذكري، 
حدوث تغيريات يف   التناسلية املبكرة، أوةالشيخوخ وأنتائج احلمل،  وأالوالدة،   وأاخلصوبة،   وأالسلوك اجلنسي،    وأالدورة التناسلية،   

  .الوظائف األخرى اليت تعتمد على سالمة األجهزة التناسلية
 يف السمية التناسلية، ولكن ألغراض التصنيف، تدرس هذه         ه أو من خالل    اإلرضاع  اآلثار الضارة يف   كما تندرج   

التمكن من تصنيف املواد الكيميائية بصورة حمددة لتعيني التأثري املرغوب وذلك ألنه من ). ١-٢-٧-٣ انظر(التأثريات بصورة مستقلة 
  .دد عن هذا التأثري لألمهات املرضعاتالضار يف اإلرضاع حبيث ميكن توفري حتذير خبطر حم

  التأثريات الضارة يف مناء الذرية  ٣-١-٧-٣
تتضمن السمية النمائية مبعناها األوسع أي تأثري حيدث خلالً يف النماء الطبيعي لنتاج احلمل، سواء قبل الوالدة أو      

غري أنه يعترب أن القصد من . حىت وقت البلوغ اجلنسيبعدها، وينشأ نتيجة لتعرض أي من الوالدين قبل حدوث احلمل، أو بعد الوالدة 
 لذلك فإنـه،    .التصنيف حتت عنوان السمية النمائية هو بالدرجة األوىل توفري حتذير باخلطر للحوامل ولقدرة الرجال والنساء التناسلية               

. أثناء احلمل، أو كنتيجة لتعرض الوالـدين      لألغراض العملية للتصنيف، تعين السمية النمائية بصورة أساسية التأثريات الضارة الناشئة            
وتشمل أهم مظاهر السمية النمائية موت الكائن أثناء تطوره والتشوه . وميكن أن تظهر هذه التأثريات يف أية نقطة يف عمر الكائن احلي

  .اهليكلي أو التركييب وتغري النمو والقصور الوظيفي
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  معايري تصنيف املواد  ٢-٧-٣
  ارفئات األخط  ١-٢-٧-٣

وينظر يف التأثريات يف الوظيفـة التناسـلية        . ألغراض التصنيف للسمية التناسلية، تدرج املواد يف إحدى فئتني          
ـ  ـريات يف اإلرض  ـوباإلضافة إىل ذلك، تدرج التأث    . واخلصوبة والتأثريات يف مناء الكائن احلي باعتبارها مسائل منفصلة         ئة ـاع يف ف

  .خطر مستقلة
  أخطار املواد ذات السمية التناسليةفئات ): أ(١-٧-٣الشكل 

  مواد مسية تناسلية أو منائية معروفة أو مفترضة  :١الفئة 

النمـاء يف   يف   أو   الوظيفة التناسلية واخلصوبة  يف  تضم هذه الفئة املواد املعروفة بقدرهتا على إحداث تأثري ضار            
 تكملها معلومات أخرى لتوفري افتـراض    البشر أو اليت يوجد بشأهنا أدلة من دراسات على احليوانات ميكن أن           

على  أيضاً   ولألغراض التنظيمية، ميكن متييز املادة    . قوي أن للمادة قدرة على إحداث خلل يف التناسل يف البشر          
، أو من بيانات على     )ألف١ الفئة(أساس ما إذا كانت أدلة التصنيف مستقاة بصورة أساسية من بيانات بشرية             

  .)باء١الفئة (احليوانات 

  سميتها التناسلية يف البشراملادة معروفة ب :ألف١الفئة 

  .يستند وضع املادة يف هذه الفئة بدرجة كبرية على أدلة مستقاة من البشر 

  تتسم بالسمية التناسلية يف البشرأن املادة يفترض  :باء١الفئة 

وينبغي أن توفر البيانات . ت التجاربويقوم وضع املادة يف هذه الفئة بدرجة كبرية على أدلة مستقاة من حيوانا 
 مع  تأثري ضار يف الوظيفة التناسلية واخلصوبة أو يف النماء        دراسات على احليوانات أدلة واضحة على       من  الناجتة  

أما يف حالة حدوث السمية التناسلية مع تأثريات مسية أخرى، فإنه ينبغي            . ة أخرى ـريات مسي ـعدم وجود تأث  
بيد أنه حيثما تتـوفر معلومـات   . التناسل نتيجة ثانوية غري نوعية للتأثريات السمية األخرىأال يعترب التأثري يف  

  .٢دارجة تثري الشك يف عالقة املادة بالتأثري يف البشر، فإنه يكون من األنسب التصنيف يف الفئة 

  مادة يشتبه يف تأثريها السمي التناسلي يف البشر :٢الفئة 

، رمبا تكملها معلومـات   التجاربيت يوجد بشأهنا بعض أدلة من البشر أو يف حيوانات         تضم هذه الفئة املواد ال     
أما . مع عدم وجود تأثريات ضارة أخرى      النماء،يف  أو  الوظيفة التناسلية واخلصوبة     على تأثري ضار يف      ،أخرى

يف التناسل نتيجة ثانوية غري يف حالة حدوث السمية التناسلية مع تأثريات مسية أخرى، فإنه ينبغي أال يعترب التأثري 
وعلى . ١نوعية للتأثريات السمية األخرى، وحيثما تكون األدلة غري مقنعة بقدر كاف لتصنيف املادة يف الفئة                

 ٢، مما جيعل التصنيف يف الفئـة        سبيل املثال، قد جتعل نواحي القصور يف الدراسة نوعية األدلة غري مقنعة متاماً            
  .أكثر مالءمة
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   أو من خاللهفئة خطر التأثريات يف اإلرضاع): ب (١-٧-٣الشكل 
  التأثريات يف اإلرضاع أو من خالله

ويقّدر أنه ال تتوفر معلومات عن مواد كثرية بشأن القدرة على . للتأثريات يف اإلرضاع أو من خاللهخصصت فئة مستقلة واحدة 
 يف اإلرضاع، أو  د اليت متتصها النساء واليت ثبت أهنا حتدث خلالً        غري أن املوا  . إحداث تأثريات ضارة يف الذرية من خالل اإلرضاع       

 بكميات تكفي إلثارة القلق على صحة الرضـيع، ينبغـي أن       ))األيض(  االستقالب مبا يف ذلك نواتج   (اليت قد توجد يف لنب األم       
  : هذا التصنيف على أساس ما يليوميكن أن يوضع. تصنف حبيث تبني هذه اخلاصية اخلطرة على الرّضع الذين يتغذون بلنب األم

 اليت تبني احتمال وجود املـادة يف لـنب األم           واإلفراز،، والتوزيع،   )األيض(االستقالب  دراسات االمتصاص، و   )أ(
  أو/مبستويات حمتملة السمية؛ و

للتحول يف  نتائج دراسة جيل أو جيلني من احليوانات توفر أدلة واضحة على حدوث تأثري ضار يف الذرية نتيجة                   )ب(
  أو/لنب األم أو تأثري ضار يف نوعية اللنب؛ و

 .ع أثناء فترة الرضاعة الطبيعيةأدلة بشرية تشري إىل خطر على الرّض )ج(

  أساس التصنيف  ٢-٢-٧-٣
 ويقصد من التصنيف  . جيرى التصنيف على أساس املعايري املناسبة املبينة أعاله، وعلى تقييم الوزن الكلي لألدلة              ١-٢-٢-٧-٣

كمادة مسية تناسلية استخدامه لتصنيف املواد اليت تتسم خباصية نوعية متأصلة إلحداث تأثري ضار يف التناسل، وينبغي عدم تـصنيف                    
  .املواد الكيميائية إذا كان هذا التأثري ينتج فقط كنتيجة ثانوية غري نوعية لتأثريات مسية أخرى

  .يف مناء الذرية دراسة التأثري احملتمل للسمية يف األمومن املهم يف تقييم التأثريات السمية   ٢-٢-٢-٧-٣
وجيب أن تكون هناك بالنسبة لألدلة البشرية على التأثريات السمية يف مناء الذرية أدلة موثوق هبا على وجود تأثري   ٣-٢-٢-٧-٣

ت وبائية جيدة تتضمن استخدام جمموعات وُتستمد األدلة املستخدمة للتصنيف من الناحية املثالية من دراسا . ضار يف التناسل يف البشر    
وينبغي استكمال البيانات األقل دقة املأخوذة مـن        . ضابطة مناسبة، وتقييما متوازناً، وإيالء االعتبار الواجب لعوامل التحيز والتباين         

  .باء١حيوانات التجارب، وينبغي النظر يف التصنيف يف الفئة  دراسات علىالدراسات البشرية ببيانات كافية من 
  وزن األدلة  ٣-٢-٧-٣
وهذا يعين أنه جيب دراسة كـل      . جيرى التصنيف يف فئة السمية التناسلية على أساس تقدير للوزن الكلي لألدلة             ١-٣-٢-٧-٣

حلالة يف   الوبائية وتقارير ا   وتدخل يف ذلك املعلومات املستقاة من الدراسات      . املعلومات املتاحة اليت تؤثر يف تعيني السمية التناسلية معاً        
 التناسلية النوعية إىل جانب نتائج دراسات السمية شبه املزمنة واملزمنة واخلاصة يف احليوانات، اليت توفر معلومـات                  البشر والدراسات 

ة كذلك ميكن إدراج تقييم املواد الكيميائية املماثلـة املتـصل  .  املتصلة هبا الصماء ذات صلة بشأن السمية يف األعضاء التناسلية والغدد       
ويتأثر الوزن الذي يعطى لألدلة املتاحة      . باملادة موضع الدراسة، وال سيما عندما تكون املعلومات عن املادة موضوع الدراسة شحيحة            

ـ                ات، ـبعوامل منها نوعية الدراسات واتساق النتائج، وطبيعة وشدة التأثريات، ومستوى الداللة اإلحصائية لالختالفات بني اجملموع
. ةـوجتمع النتائج املوجبة والسالبة معاً يف تعيني وزن لألدل        . عدم وجود حتيز  و  للبشر املقيسة، ومالءمة سبيل التطبيق   وعدد التأثريات   

يف ـملبادئ علمية جيدة وحتقق نتائج إجيابية ذات داللة إحصائية أو حيوية قد يربر التصن              وفقاً   غري أن إجراء دراسة واحدة فعالة تنفذ      
  .)٣-٢-٢-٧-٣ أيضاً انظر(
وميكن احلصول على معلومات مناسبة من دراسات احلركية السمية يف احليوانات والبشر، ونتائج دراسة موقـع       ٢-٣-٢-٧-٣

ع أن اآلليـة    ـوعندما يثبت بشكل قاط   . التأثري وآلية أو طريقة التأثري، اليت ميكن أن تقلل أو تزيد القلق إزاء اخلطر على صحة البشر                
عمل ليست ذات صلة بالنسبة للبشر أو عندما تكون االختالفات يف احلركية السمية بارزة بشدة حبيـث                 احملددة بوضوح أو طريقة ال    

يصبح من املؤكد أن اخلاصية اخلطرة ال تظهر يف اإلنسان، حينئذ ال ينبغي أن تصنف املادة اليت حتدث تأثرياً ضـاراً يف التناسـل يف                         
  .حيوانات التجارب
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مية التناسلية يف حيوانات التجارب، قد تعترب التأثريات املسجلة الوحيدة ذات داللة مسية             ويف بعض دراسات الس     ٣-٣-٢-٧-٣
وهذه تشمل التغريات البسيطة يف بارامترات النطفة       . ويف هذه احلاالت قد ال يترتب عليها بالضرورة تصنيف للمادة         . منخفضة أو دنيا  

 يف نسب متغريات اجلنني الشائعة كما يالحظ يف فحوص اهليكل العظمي،            أو يف حدوث عيوب تلقائية يف اجلنني، والتغريات البسيطة        
  .أو يف أوزان اجلنني، أو االختالفات البسيطة يف التقييمات النمائية بعد الوالدة

ويتوقع أن تعطي البيانات املستقاة من الدراسات على احليوانات عادة أدلة واضحة على مسية تناسلية نوعيـة يف              ٤-٣-٢-٧-٣
 حدوث السمية النمائية مع تأثريات مسية أخرى يف األم، فـإن            إذا ترافق غري أنه   .  عدم وجود التأثريات السمية الشاملة األخرى      حالة

احلمل /والنهج املفضل هو دراسة التأثريات الضارة يف اجلنني. التأثري احملتمل للتأثريات الشاملة الضارة ينبغي أن يتم تقييمه بقدر اإلمكان
 تقييم السمية األمومية، إىل جانب أي تأثريات أخرى يرجح أن تكون قد أثرت يف تلك التأثريات، وذلك كجزء مـن وزن                      أوالً، مث 
وميكن استبعاد مثل هذه    . وبصفة عامة، ينبغي عدم استبعاد التأثريات النمائية اليت تالحظ عند اجلرعات السمية يف األم تلقائياً              . األدلة

  .ل حالة على حدة عندما تثبت عالقة سببية أو عندما تدحض هذه العالقةالتأثريات فقط على أساس ك
ويف حالة توفر بيانات مناسبة، يكون من املهم حماولة تعيني ما إذا كانت السمية النمائية ترجع إىل آلية خاصـة                     ٥-٣-٢-٧-٣

وعموماً، .  يف األم  homeostasis)لبدين  ااالتزان  (االستتباب  بوساطة األم أو إىل آلية ثانوية غري نوعية، من قبيل اإلجهاد أو اضطراب              
احلمل، ما مل ميكن بوضوح إثبات أن هذه التـأثريات هـي            /ينبغي أال يستخدم وجود مسية أمومية يف إنكار نتائج التأثريات يف اجلنني           

 مثل التـأثريات الـيت ال تـزول    وهذا هو احلال بوجه خاص عندما تكون التأثريات يف الذرية ذات داللة،      . تأثريات ثانوية غري نوعية   
ويكون من املعقول يف بعض احلاالت افتراض أن السمية التناسلية ترجع إىل تأثري ثانوي نـاتج مـن الـسمية                    . كالتشوهات اهليكلية 

ن بـشكل   األمومية، وتستبعد التأثريات على سبيل املثال إذا كانت املادة الكيميائية شديدة السمية حبيث ال تستطيع األمهات أن يعش                 
  .جيد ويكون هناك هزال شديد؛ وال تكون األمهات قادرات على إرضاع الصغار؛ أو يكن منهكات أو حيتضرن

  السمية األمومية  ٤-٢-٧-٣
ميكن أن يتأثر مناء النسل طوال مدة احلمل وأثناء املراحل املبكرة بعد الوالدة نتيجة للتأثريات الـسمية يف األم،                     ١-٤-٢-٧-٣

 كولذل.  أو آليات تأثري حمددة متصلة باألمومة      )لبدينااتزاهنا  ( استتباهبا يات غري نوعية تتصل بإجهاد األم واضطراب      سواء من خالل آل   
وهي مسألة  . من املهم عند تفسري احلصيلة النمائية للبت يف التصنيف من حيث التأثريات النمائية دراسة التأثري احملتمل للسمية األمومية                 

وينبغي استخدام رأي خبري وهنج لوزن األدلة ومجيع        . يت حتيط بالعالقة بني السمية األمومية واحملصلة النمائية       معقدة بسبب الشكوك ال   
وينبغي أوالً . الدراسات املتاحة لتعيني درجة التأثري الذي ميكن إرجاعه إىل السمية األمومية عند تفسري معايري تصنيف التأثريات النمائية    

احلمل، ومن مث دراسة السمية األمومية إىل جانب أي عوامل أخرى يرجح أن تكون قد أثـرت يف                  /يف اجلنني دراسة التأثريات الضارة    
  .هذه التأثريات، مثل وزن األدلة، للمساعدة يف التوصل إىل استنتاج بشأن التصنيف

لشدهتا، عن طريق آليات ثانوية     ويعتقد على أساس املالحظة العملية أن السمية األمومية قد تؤثر يف النماء، تبعاً                ٢-٤-٢-٧-٣
غري نوعية تنتج تأثريات مثل اخنفاض وزن اجلنني وتأخر تكوين العظام، ورمبا عودة امتصاص أنسجة العظم أو حدوث تـشوهات يف                     

ـ             . سالالت بعض أنواع احليوانات    ة العامـة   بيد أن العدد احملدود للدراسات اليت حبثت العالقة بني التأثريات النمائية والسمية األمومي
وتعترب التأثريات النمائية اليت حتدث حىت يف وجود مسية أموميـة  . فشلت يف إثبات عالقة متسقة قابلة للتكرارية عرب األنواع البيولوجية   

. مومية أن التأثريات النمائية نتيجة ثانوية للسمية األ       ،على أساس حالة حبالة   ، و  دون لبس   االثبات أدلة على السمية النمائية، ما مل ميكن      
وفضالً عن ذلك، ينبغي النظر يف إجراء تصنيف حيثما يوجد تأثري مسي ذي داللة يف الذرية، من قبيـل التـأثريات الـيت ال تـزول                          

  . وحاالت القصور الوظيفي الشديدة بعد الوالدة،كالتشوهات يف التكوين، وموت األجنة
يائية اليت ال تنتج مسية منائية إال بالترافق مع السمية األمومية، حىت لمواد الكيملوال ينبغي استبعاد التصنيف تلقائياً    ٣-٤-٢-٧-٣

غري أنـه   . ١ أنسب من الفئة     ٢ يعترب التصنيف يف الفئة      ويف مثل هذه احلالة، قد    . إذا أثبت وجود آليات تأثري حمددة متصلة باألمومة       
 أو أن تكون األمهات منهكات أو عاجزات        ، شديد لهزاعندما تكون مادة كيميائية شديدة السمية حبيث يترتب عليها موت األم أو             

ثانوية للسمية األمومية واستبعاد التـأثريات      كنتيجة  عن إرضاع الصغار، قد يكون من املعقول افتراض أن السمية النمائية ناشئة فقط              
نقـص بـسيط يف وزن      يـل   مـن قب   وقد ال يكون التصنيف هو بالضرورة احملصلة يف حالة حدوث تغريات منائية طفيفـة                .النمائية
  . وتأخر تكوين العظام عند مالحظته بالترافق مع السمية األمومية،املولود/اجلنني
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ويلزم تقييم بيانات هذه املالحظات، يف حالة . تقدير السمية األموميةيف  وترد أدناه بعض املالحظات املستخدمة        ٤-٤-٢-٧-٣
  .قة اجلرعة باالستجابةتوفرها، يف ضوء داللتها اإلحصائية أو احليوية وعال

دة حدوث حاالت املوت بني األمهات املتنـاوالت بالبحـث          اينبغي اعتبار زي  : معدل املوت األمومي    )أ(
باملقارنة باجملموعات الضابطة دليالً على السمية األمومية إذا كانت الزيادة حتدث مرتبطة باجلرعة وميكن              

 يف املائة يعترب    ١٠معدل املوت األمومي الذي يزيد على       و. إرجاعها إىل السمية الشاملة للمادة املختربة     
  .مفرطاً، وال ينبغي عادة النظر يف إخضاع بيانات ذلك املستوى من اجلرعات ملزيد من التقييم

عدد حاالت التزاوج   /ر انسدادات منوية أو آثار نطفة     ـيت تظه ـوانات ال ـدد احلي ـع: (مؤشر التزاوج   )ب(
 ×١()١٠٠(  

  )١()١٠٠× عدد حاالت التزاوج /عدد اإلناث اليت هبا غرس نسيج حي: (ةمؤشر اخلصوب  )ج(
  )إذا متكنت اإلناث من إمتام الوالدة: (مدة احلمل  )د(

ينبغي أن يتضمن تقييم السمية األمومية دراسة الـتغري يف وزن جـسم             : وزن اجلسم وتغري وزن اجلسم      )ه(
وحـساب متوسـط    . ا تتوفر هذه البيانات   حيثم) املصحح(أو وزن جسم األمهات املعدل      /األمهات و 

مصحح للتغري يف وزن جسم األم، أي الفرق بني وزن اجلسم األويل والنهائي مطروحاً منه وزن الرحم                 
قد يدل على ما إذا كان التأثري أمومياً أو حدث داخل           ) أو كبديل لذلك، جمموع أوزان األجنة     (احلامل  
 للسمية األمومية بسبب التقلبات الطبيعية      ةيف وزن اجلسم هام   ويف األرانب، قد ال تكون الزيادة       . الرحم

  .يف وزن اجلسم أثناء احلمل

إن مالحظة نقص واضح يف متوسط اسـتهالك        ): إذا كان هذا البارامتر ذا صلة      (استهالك الغذاء واملاء    )و(
كون مفيدة يف تقيـيم     باملقارنة مع اجملموعة الضابطة قد ت      الغذاء أو املاء يف األمهات املتناوالت بالبحث      

وينبغي تقييم التغريات . السمية األمومية، وال سيما عندما تعطى املادة املختربة يف الغذاء أو يف ماء الشرب
يف استهالك الغذاء أو املاء بالترافق مع أوزان اجلسم يف األمهات عند حتديد ما إذا كانـت التـأثريات                   

  .، عدم استساغة املادة املختربة يف الغذاء أو املاء أو ببساطة أكثر،امللحوظة تظهر مسية أمومية

 واملؤشرات الصحية، وعلم الدم، ودراسات الكيمياء ،مبا يف ذلك العالمات السريرية (التقييمات السريرية  )ز(
إن مالحظة زيادة معدل حدوث عالمات سريرية ذات داللة على الـسمية يف األمهـات               ): السريرية

فـإذا  . ارنة مع اجملموعة الضابطة قد تكون مفيدة يف تقدير الـسمية األموميـة            املتناوالت بالبحث باملق  
استخدم هذا كأساس لتقييم السمية األمومية، وجب تسجيل أنواع العالمـات الـسريرية، ومعـدل               

الغيبوبة : وتشمل العالمات السريرية الواضحة للتسمم األمومي. حدوثها، ودرجتها، ومدهتا، يف الدراسة
  .شديد وفرط النشاط وفقدان استجابة التصحيح االرجتاعية والترنح، أو صعوبة التنفسواهلزال ال

. أو شدة النتائج التشرحيية بعد املوت إىل السمية األمومية        /قد تشري زيادة تكرار و    : بيانات ما بعد املوت     )ح(
تعلقة بوزن األعضاء، من وميكن أن يشمل ذلك نتائج الفحوص املرضية العيانية أو اجملهرية، أو البيانات امل

ومالحظـة  . نسبة وزن العضو إىل اجلسم، أو نسبة وزن العضو إىل املخ          أو  قبيل وزن األعضاء املطلق،     
 مقارناً  ،وجود تغري واضح يف متوسط وزن العضو أو األعضاء املشتبهة يف األمهات املتناوالت بالبحث             

ة األمومية إذا دعمته مالحظة تغري واضح يف العضو مع اجملموعة الضابطة، ميكن أن يعترب دليالً على السمي
  .املتأثر أو األعضاء املتأثرة

                                                 
 .كرمن املعترف به أن هذا املؤشر يتأثر أيضاً بالذَ  )١(
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  التجريبيةالبيانات احليوانات و  ٥-٢-٧-٣
ة النمائيـة   ـار السمي ـيتوفر عدد من طرائق االختبار املقبولة على املستوى الدويل؛ وتشمل هذه طرائق الختب              ١-٥-٢-٧-٣
ـ ـا بعـ، وطرائق الختبار السمية ما حول الوالدة وم)ICH S5A, 1993توجيه ، والOECD 414مثل توجيه االختبار ( والدة ـد ال

(ICH S5B, 1995) ملنظمة التعاون والتنمية ٤١٦ و٤١٥توجيها االختبار ( وطرائق الختبار السمية يف جيل واحد أو جيلني OECD.(  
 لالختبار التمهيدي ٤٢١التوجيه (ن اختبارات الفحص ولتربير التصنيف ميكن كذلك استخدام النتائج املستقاة م  ٢-٥-٢-٧-٣

النمائية مـع   / الختبار فحص السمية التناسلية    ٤٢٢، والتوجيه   يف امليدان االقتصادي  النمائية ملنظمة التعاون والتنمية     /للسمية التناسلية 
  . النتائج املستقاة من الدراسات الكاملة، رغم أنه من املعروف أن جودة هذا الدليل أقل موثوقية من)دراسة مسية اجلرعات املتكررة

وميكن أن تستخدم كأساس للتصنيف التأثريات الضارة أو التغريات امللحوظة يف دراسات مسية اجلرعات املتكررة   ٣-٥-٢-٧-٣
، مـن قبيـل     القصرية والطويلة األجل، اليت يعتقد أهنا تضعف الوظيفة التناسلية واليت تظهر يف حالة عدم وجود مسية شاملة واضحة                 

  .التغريات النسيجية املرضية يف املناسل
وقد تسهم يف إجراءات التصنيف األدلة املستقاة من االختبارات املعملية، أو االختبارات يف غـري الثـدييات،                   ٤-٥-٢-٧-٣

 االستعانة برأي خبري لتقدير ويتعني يف مجيع احلاالت اليت من هذا النوع.  النشاط-واختبار املواد املتشاهبة باستخدام عالقات التركيب 
  .وينبغي عدم استخدام بيانات غري كافية كدعامة أساسية للتصنيف. كفاية البيانات

. ويفضل إجراء الدراسات على احليوانات باستخدام سبل تعريض ذات صلة بالسبيل احملتمل للتعرض البـشري                ٥-٥-٢-٧-٣
ومثل هذه الدراسات تكون مفيدة عادة      . سة العملية باستخدام السبيل الفموي    غري أن دراسات السمية التناسلية جترى عادة يف املمار        

بيد أنه إذا أمكن بصورة جازمة إثبات أن اآللية احملددة بوضوح أو أسلوب         . لتقييم اخلواص اخلطرة للمادة فيما يتعلق بالسمية التناسلية       
 السمومية شديدة حبيث يكون من املؤكد أن هذه اخلاصية اخلطرة لن التأثري ليس ذا صلة بالبشر أو عندما تكون االختالفات يف احلركية
  . ضاراً يف تناسل حيوانات التجاربتظهر يف البشر، فإنه ينبغي عدم تصنيف املادة اليت ال حتدث تأثرياً

ي أو احلقن وال بد من توخي احلذر املطلق يف تفسري الدراسات اليت تستخدم فيها سبل تعريض مثل احلقن الوريد  ٦-٥-٢-٧-٣
موضـعياً   تلفـاً    داخل الصفاق، اليت قد تسفر عن تعرض األعضاء التناسلية ملستويات عالية غري واقعية من املادة املختربة، أو حتدث                 
  .لألعضاء التناسلية، بالتهيج على سبيل املثال، وينبغي أال تستخدم هذه البيانات يف حد ذاهتا عادة كأساس للتصنيف

فاق عام على مفهوم اجلرعة احلدية، اليت قد يعترب أن حدوث تأثري ضار يف اجلرعات الـيت تعلوهـا ال        وهناك ات   ٧-٥-٢-٧-٣
يف امليدان إال أنه ال يوجد اتفاق داخل فرقة العمل التابعة ملنظمة التعاون والتنمية       . يدخل يف نطاق املعايري اليت تؤدي إىل إجراء تصنيف        

وحتدد بعض توجيهات االختبار جرعة حدية، والبعض اآلخر يعـني          . عة حدية يف املعايري    بشأن إدراج جرعة حمددة كجر     االقتصادي
اجلرعة احلدية مع بيان أنه قد يلزم استخدام جرعات أكرب إذا كان التعرض البشري املتوقع عالياً بدرجة كافية حبيث ال ميكن بلـوغ                       

 حدية قد ال يكون مناسباً لألوضاع اليت يكون فيها البشر أكثـر             كما أن تعيني جرعة   . هامش التعرض الكايف يف حالة اجلرعة احلدية      
  .حساسية من النموذج احليواين بسبب االختالفات يف احلركية السمومية بني األنواع البيولوجية

ت ومن حيث املبدأ، فإن التأثريات الضارة يف التناسل عند مستويات جرعة عالية جداً يف الدراسات على احليوانا      ٨-٥-٢-٧-٣
ال تؤدي عادة إىل تصنيف،     ) على سبيل املثال اجلرعات اليت تسبب اهلزال الشديد، وفقدان الشهية الشديد، وفرط معدل املوت             (فقط  

ما مل تتوفر معلومات أخرى، مثل معلومات عن احلركية السمومية تدل على أن البشر ميكن أن يكونوا أكثر حساسية من احليوانات،                     
الرجوع إىل القسم املتعلق بالسمية األمومية لالطالع على مزيد من التوجيهات يف             أيضاً   ويرجى. نيف مناسب حبيث تشري إىل أن التص    

  .هذا اجملال
الفعلية يتوقف على طريقة االختبار اليت استخدمت للحصول على نتائج االختبار، " اجلرعة احلدية"غري أن حتديد     ٩-٥-٢-٧-٣

بشأن دراسات مسية اجلرعات املتكررة بطريق الفم، يوصى باسـتخدام           يف امليدان االقتصادي  تنمية  فمثالً، يف توجيه منظمة التعاون وال     
  .كغم، ما مل تبني االستجابة البشرية املتوقعة باحلاجة إىل مستوى جرعة أعلى/ مغم١ ٠٠٠جرعة حدية مقدارها 

  .عة حدية يف املعايريويتطلب األمر مزيداً من املناقشات بشأن إدراج جرعة حمددة كجر  ١٠-٥-٢-٧-٣
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  معايري تصنيف املخاليط  ٣-٧-٣
  ملخلوط بأكملهعن اتصنيف املخاليط عند توفر بيانات   ١-٣-٧-٣

يوضع تصنيف املخاليط على أساس بيانات االختبار املتاحة ملكونات املخلـوط املفـردة باسـتخدام القـيم                   
 تبعاً لبيانـات االختبـار املتاحـة        ة على أساس كل حالة على حد      وقد يعدل التصنيف  .  ملكونات املخلوط  التركيزات احلدية /احلدية

مع مراعاة اجلرعة وعوامل أخرى مثل      قاطعة  بد من إثبات أن نتائج اختبار املخلوط الكامل          ويف هذه احلاالت، ال   . للمخلوط بأكمله 
وينبغي االحتفاظ بوثائق كافية    . ية التناسلية يف نظم اختبار السم   ) التحليل اإلحصائي، وحساسية االختبار   (املدة واملالحظات والتحليل    

  .التصنيف لالستعراض حسب الطلب تدعم

  مبادئ االستكمال: تصنيف املخاليط يف حالة عدم توفر بيانات عن املخلوط بأكمله  ٢-٣-٧-٣
ـ  من   كلحيثما ال يكون املخلوط نفسه قد اخترب لتعيني مسيته التناسلية، لكن توجد بيانات كافية عن                  ١-٢-٣-٧-٣  همكونات
لقواعد االستكمال التالية املتفق     وفقاً   بشكل مرض وصف أخطار املخلوط، تستخدم هذه البيانات       اليت تتيح   شاهبة  املخاليط  املفردة و امل

وهذا يضمن أن تستخدم يف عملية التصنيف البيانات املتاحة إىل أقصى حد ممكن يف وصف أخطار املخلوط بدون احلاجة إىل                    . عليها
  .اختبار إضايف يف احليواناتإجراء 

  التخفيف  ٢-٢-٣-٧-٣
ـ ، ميكن   ىخرأل مبادة ختفيف ال يتوقع أن تؤثر يف السمية التناسلية للمكونات ا            خمترب ف خملوط يفختعند     ف يصنت

  . املخترب اجلديد باعتباره معادالً للمخلوط األصلي املخففاملخلوط
  دفعات اإلنتاج  ٣-٢-٣-٧-٣

ورة رئيسية لقـدرة    ـمعادلة بص ما  من خملوط   خمتربة  ة السمية التناسلية لدفعة إنتاج      ميكن افتراض أن تكون قدر      
، ما مل يكن هناك الصانع نفسهلى إنتاجها ـأو أشرف عأنتجها يكون قد  ، عندما من املنتج التجاري نفسه غري خمتربةرىـة أخـدفع
راء ـالة إج ـويلزم يف هذه احل   . رة السمية التناسلية هلذه الدفعة    ر قد تغّيأدى إىل   د اختالف واضح يف التركيب      ووجباالعتقاد  يربر  ما  

  .تصنيف جديد
  املخاليط املتشاهبة بصورة رئيسية  ٤-٢-٣-٧-٣

  :يف احلالة التالية
  باء؛+ ألف   ‘١‘  :وجود خملوطني  )أ(  
  باء؛+ جيم   ‘٢‘            

  تركيز املكون باء، ذي السمية التناسلية، هو نفسه يف املخلوطني؛  )ب(
  ؛‘٢‘ يساوي تركيز املكون جيم يف املخلوط ‘١‘تركيز املكون ألف يف املخلوط   )ج(
ر نفـسها  ـا يف فئة اخلطـتتوفر بيانات للمكونني ألف وجيم ومها متعادالن بصورة رئيسية، أي أهنم       )د(

  .وال يتوقع أن يؤثرا يف السمية التناسلية للمكون باء
 اآلخر   عن طريق االختبار، أمكن تعيني فئة السمية نفسها للمخلوط         مصنفاً فعالً  ‘٢‘أو   ‘١‘املخلوط  فإذا كان   

  .يف نفس فئة األخطار
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  بعض املكونات فقطعن مجيع أو عن تصنيف املخاليط عند توفر بيانات   ٣-٣-٧-٣
ـ   ١ يف الفئـة     وط يف فئة السمية التناسلية عندما يكون مكون واحد على األقل مصنفاً           املخليصنف    ١-٣-٣-٧-٣  ٢ة   أو الفئ

 أدناه  ١-٧-٣ مبني يف اجلدول  املناسب كما هو    التركيز احلدي   /للسمية التناسلية وموجوداً بتركيز يساوي أو أكرب من القيمة احلدية         
  . على التوايل٢ والفئة ١للفئة 

 األقـل   على  حيتوي مواد تؤثر يف اإلرضاع أو من خالله إذا كان حيتوي مكوناً واحداً             هيصنف املخلوط باعتبار    ٢-٣-٣-٧-٣
 بشأن الفئة ١-٧-٣اجلدول التركيز احلدي ذات الصلة، كما هو مبني يف/مصنفاً يف هذه الفئة بتركيز يتجاوز أو يساوي القيمة احلدية         

  .ؤثر يف اإلرضاع أو من خاللهتاإلضافية للمواد اليت 

 أو مية التناسليةالتركيزات احلدية ملكونات املخلوط املصنفة يف فئات الس/القيم احلدية  :١-٧-٣اجلدول 
  )أ(، اليت من شأهنا أن حتدد تصنيف املخلوطتأثرياهتا يف اإلرضاع أو من خالله بسبب

  :التركيزات احلدية اليت تؤدي إىل تصنيف املخلوط يف الفئة/القيم احلدية

   مسية تناسلية٢الفئة    مسية تناسلية١الفئة   :املكون مصنف يف
مواد هلا تأثريات يف اإلرضاع 

  )فئة إضافية(  خاللهأو من
   مسية تناسلية١الفئة    )١مالحظة  ( يف املائة٠,١≥
   )٢مالحظة  ( يف املائة٠,٣≥

   مسية تناسلية٢الفئة   )٣مالحظة  ( يف املائة٠,١≥ 

  )٤مالحظة  ( يف املائة٣,٠≥ 

مواد هلا تأثريات يف اإلرضاع أو        )١حظة مال ( يف املائة٠,١ ≥  
 )٢مالحظة  ( يف املائة٠,٣ ≥    )فئة إضافية(من خالله 

ويتوقـع أن   .  األخطار يف النظم القائمة     معلومات ى مراعاة االختالفات يف ممارسات تبليغ     ـف عل ـينطوي هذا املخطط التوافقي للتصني      )أ(   
وسيتطور الوضع مع مرور الوقت لتحقيق . الوسم ةتحذير على بطاق  بيان لل ع  ـات يف وض  ـيكون عدد املخاليط اليت ستتأثر به صغرياً؛ وستنحصر االختالف        

  .هنج أكثر تنسيقاً
أو مادة مصنفة يف الفئـة اإلضـافية للتـأثريات يف            ١ مسية تناسلية من الفئة      ا ذ اًمكوناحتواء املخلوط   يف حالة     :١الحظة امل

تضي إدراج معلومات يف صحيفة بيانـات   يف املائة، فإن مجيع السلطات التنظيمية تق   ٠,٣ إىل ٠,١بتركيز من   اإلرضاع أو من خالله     
وقد ختتار بعض السلطات وضع بطاقة وسم       . وسم للتحذير أمر اختياري   ال بطاقة    بيان للتحذير على   غري أن وضع  . السالمة عن املنتج  

  .هذه احلالة يف املائة، بينما قد ال تقتضي سلطات أخرى وضع بطاقة وسم يف ٣,٠ إىل ٠,١عند وجود املكون يف املخلوط بتركيز من 
أو مادة مصنفة يف الفئـة اإلضـافية للتـأثريات يف            ١ مسية تناسلية من الفئة      ا ذ اًمكوناحتواء املخلوط   يف حالة      :٢الحظة امل

بيان للتحـذير يف    صحيفة بيانات السالمة و    وضععموماً    يف املائة، فإنه ُيتوقع    ٠,٣ يتجاوزبتركيز يساوي أو    اإلرضاع أو من خالله     
  .على حد سواء م وسالبطاقة 
 يف املائة، فإن مجيـع      ٣,٠ إىل   ٠,١ ن يف املخلوط بتركيز م    ٢ مسية تناسلية من الفئة      يمكون ذ  وجوديف حالة     :٣الحظة امل

 أمـر    وسمالبطاقة  بيان التحذير يف    غري أن وضع    . السلطات التنظيمية تقتضي إدراج معلومات يف صحيفة بيانات السالمة عن املنتج          
 يف  ٣,٠ إىل   ٠,١وسم عند وجود املكون يف املخلوط بتركيز من         ال بطاقة    بيان التحذير يف   ختتار بعض السلطات وضع   وقد  . اختياري

  .املائة، بينما قد ال تقتضي سلطات أخرى وضع بطاقة وسم يف هذه احلالة
 طلب  يتوقع عموماً فإنه  ئة   يف املا  ٣,٠ ≥ يف املخلوط بتركيز     ٢يف حالة وجود مكون ذي مسية تناسلية من الفئة            :٤الحظة امل

  .صحيفة بيانات السالمة وبطاقة وسم على حد سواء
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  تبليغ معلومات األخطار  ٤-٧-٣
 "الوسـم : غ معلومات األخطـار   ـتبلي"ترد االعتبارات العامة واخلاصة املتعلقة باشتراطات الوسم حتت عنوان            

 للبيانـات التحذيريـة والرسـوم       ة أمثل ٣ ويتضمن املرفق    . جداول موجزة عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل  (
  . التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح السلطة املختصة بذلك

  عناصر الوسم للسمية التناسلية: ٢-٧-٣اجلدول 

 
  ٢الفئة   باء١الفئة   ألف١الفئة 

فئة إضافية للتأثريات يف 
  اإلرضاع أو من خالله

  بدون رمز  ر صحيخط  خطر صحي  خطر صحي  الرمز
  بدون كلمة تنبيه  حتذير  خطر  خطر  كلمة التنبيه
قد يضر اخلصوبة أو اجلنني   بيان اخلطر

يذكر التأثري احملدد إذا كان (
يذكر سبيل التعرض ( )معروفاً

إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ال 
ب ـتوجد سبل أخرى تسب
  )اخلطر نفسه

قد يضر اخلصوبة أو اجلنني 
 إذا كان يذكر التأثري احملدد(

ر سبيل ـيذك( )روفاًـمع
رض إذا ثبت بصورة ـالتع
ة أنه ال توجد سبل ـقاطع

  )أخرى تسبب اخلطر نفسه

يشتبه بأنه يضر اخلصوبة أو 
يذكر التأثري احملدد إذا (اجلنني 
يذكر سبيل ( )عروفاًـكان م
رض إذا ثبت بصورة ـالتع
ال توجد سبل  ة أنهـقاطع

  )أخرى تسبب اخلطر نفسه

ال ـأطفقد يؤذي 
  .الرضاعة الطبيعية
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  تصنيفال بشأن منطق القرار  ٥- ٧- ٣
  منطق القرار بشأن السمية التناسلية  ١- ٥- ٧- ٣

ة شدويوصى ب. ال ميثل منطق القرار التايل جزءاً من نظام التصنيف املنسق ولكنه يرد هنا كتوجيه إضايف   
  .استخدام منطق القرارأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء 

   بشأن تصنيف املواد١- ٧- ٣منطق القرار   ١- ١- ٥- ٧- ٣

  

  )تابع يف الصفحة التالية(

  نعم

 التصنيف غري ممكن  ال   هل تتوفر للمادة بيانات عن مسيتها التناسلية؟:املادة

 نعم

 :هل املادة)٢- ٧- ٣انظر (وفقاً للمعايري 
   أومسية للتناسل البشري، بأهنا معروفة  )أ(
  ؟مسية للتناسل البشري أهنا يفترض  )ب(

 .حيتاج تطبيق املعايري إىل رأي خبري يف هنج وزن األدلة

 ال

  نعم

  ١الفئة 

 
  خطر

  ٢الفئة 

  حتذير  

  ال تصنف

 ال

 ؟مسية للتناسل البشري أن املادةيشتبههل) ٢-٧-٣انظر (وفقاًً للمعايري 
  . األدلةحيتاج تطبيق املعايري إىل رأي خبري يف هنج وزن
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   بشأن تصنيف املخاليط٢- ٧- ٣ منطق القرار ٢- ١- ٥- ٧- ٣

  )تابع يف الصفحة التالية(
  ــــــــــــــ

 ويف  ٢-٣-٣-١ ، الفقـرة  ٣-١ل  ـيف الفـص  " ديةـالتركيزات احل /خدام القيم احلدية  است "انظر ،لالطالع على تركيزات حدية حمددة      )٢(
  . هبذا الفصل١-٧-٣اجلدول 
ـ  ةـوط قاطع ـك املخل ـات ذل ـكون بيان ـب أن ت  ـ بيانات ملخلوط آخر يف تطبيق مبادئ االستكمال، جي        استخداميف حالة     )٣( اً ـ وفق
  .٢-٣-٧-٣ للفقرة

التركيـزات/القيم احلدية   باستخدام مكونات املخلوط املفردةيوضع تصنيف املخلوط على أساس بيانات االختبار املتاحة عن :املخلوط
بناء على بيانات االختبار املتاحة للمخلوط ككل أو علـىوقد يعدل التصنيف على أساس كل حالة على حدة          . احلدية هلذه املكونات  

 يفلالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر املعايري      . انظر أدناه تعديل التصنيف على أساس كل حالة على حدة         . أساس مبادئ االستكمال  
  .٣-٣-٧-٣ و٢-٣-٧-٣ و١-٣-٧-٣

 

 للمواد الـسمية التناسـلية١هل حيتوي املخلوط مكوناً أو أكثر مصنفاً يف الفئة    
  :عند
  ؟)٢(يف املائة ٠,١ ≥  )أ(
 ؟)٢(يف املائة ٠,٣ ≥  )ب(

 نعم

  ١الفئة 

  
  خطر

 ال

٢هل حيتوي املخلوط مكوناً أو أكثر مصنفاً كعامل مسي لإلنسال من الفئـة        
  :عند
  ؟ )٢(  يف املائة٠,١ ≥  )أ(
 ؟)٢(ة  يف املائ٣,٠ ≥  )ب(

 نعم

  ٢الفئة 

   حتذير  

 ال

  ال يصنف

هل تتوفر بيانات اختبار للمخلوط
   بأكمله؟

 

 نعم
هل نتائج اختبار املخلوط قاطعة مـع
أخذها يف احلسبان اجلرعـة وعوامـل
أخرى مثل املدة واملالحظات والتحليل

) ي وحساسية االختبـار   التحليل اإلحصائ (
  يف نظم اختبار السمية التناسلية؟

يصنف يف الفئة 
  املناسبة

   
  خطر
  أو
  حتذير
  أو

 ال يصنف

  ال  نعم

 ال

التصنيف على أساس مكونـات املخلـوط: انظر أعاله 
  .املفردة

 )٣(هل تنطبق مبادئ االستكمال؟

 )٤-٢-٣-٧-٣ إىل١-٢- ٣- ٧- ٣انظر املعايري يف (

  ال

  نعم

   التصنيف على أساس مكونات املخلوط املفردة

  التصنيف املعدل على أساس كل حالة على حدة
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  من خالله اإلرضاع أو يفأثريات يف التمنطق القرار بشأن تصن  ٢- ٥- ٧- ٣
  بشأن املواد ٣- ٧- ٣منطق القرار   ١- ٢- ٥- ٧- ٣

   لتصنيف املخاليط٤- ٧- ٣منطق القرار   ٢- ٢- ٥- ٧- ٣

  
                                                 

 ويف  ٢-٣-٣-١، الفقرة   ٣-١يف الفصل   " التركيزات احلدية /استخدام القيم احلدية   "انظر ،لالطالع على تركيزات حدية حمددة      )٢(
  .الفصل هبذا ١-٧-٣اجلدول 
 وفقـاً   وط قاطعـة  ـات ذلك املخل  ـيف حالة استخدام بيانات ملخلوط آخر يف تطبيق مبادئ االستكمال، جيب أن تكون بيان               )٣(
  .٢-٣-٧-٣ للفقرة

قلقاً علـى صـحة) ٢-٧-٣انظر  (ب وفقاً للمعايري    هل املادة تسب  
  أطفال الرضاعة الطبيعية؟

  ال

  نعم
فئة إضافية للتأثريات يف 

  من خاللهاإلرضاع أو 

  ال يصنف 

هل تتاح بيانات اختبار للمخلـوط
 نعم  بأكملة؟

 نعم 

  ال

 ال

انظر التصنيف أعاله على أساس املكونـات املفـردة
  .للمخلوط

 ؟)٣(هل ميكن تطبيق مبادئ االستكمال
 ٤-٢-٣-٧-٣ إىل١-٢-٣-٧-٣انظر املعايري يف  (

(see criteria in 3.7.3.2.1 to 3.7.3.2.4) 
  ال

 نعم

 التصنيف املعدل على أساس كل حالة على حدة
هل نتائج اختبار املخلوط قاطعة مع أخـذها يف
احلسبان اجلرعة وعوامل أخـرى مثـل املـدة

التحليـل اإلحـصائي(واملالحظات والتحليـل    
الـسميةيف نظـم اختبـار      ) وحساسية االختبار 

 التناسلية؟

فئة إضافية للتأثريات
اإلرضاع أو من يف 

  خالل 
  بدون رمز

  بدون كلمة تنبيه
  أو

  بدون تصنيف

التركيزات احلدية هلـذه    /احلديةالقيم    باستخداممكونات املخلوط املفردة  يبىن تصنيف املخلوط على بيانات االختبار املتاحة عن :املخلوط
بار املتاحة للمخلوط ككل أو على أساس مبـادئ         بناء على بيانات االخت   وقد يعدل التصنيف على أساس كل حالة على حدة          . املكونات

 ١-٣-٧-٣لالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر املعـايري يف          . انظر أدناه تعديل التصنيف على أساس كل حالة على حدة         . االستكمال
  .٣-٣-٧-٣ و٢-٣-٧-٣و

املؤثرة يف اإلرضاع أوملواداهل حيتوي املخلوط مكوناً أو أكثر مصنفاً يف فئة
  : عندلهمن خال

  ؟)٢(يف املائة ٠,١ ≥  )أ(
  ؟)٢(يف املائة ٠,٣ ≥  )ب(

  نعم

 ال
  ال يصنف

فئة إضافية للتأثريات على 
  اإلرضاع أو من خالله

   التصنيف على أساس املكونات املفردة يف املخلوط
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  ٨- ٣الفصل 
  السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة

  التعرض املفرد
  تعاريف واعتبارات عامة  ١- ٨- ٣
ـ  الغرض من هذا الفصل هو توفري    ١-١-٨-٣ ة ـة مـستهدف ـ وسيلة لتصنيف املواد واملخاليط اليت تسبب مسية غـري قاتل

اً، سـواء   ـوتندرج حتتها مجيع التأثريات الصحية الواضحة اليت ميكن أن حتدث اختالالً وظيفي           .  من تعرض مفرد   جألعضاء حمددة تنت  
ـ  (١٠-٣والفصل   ٧-٣  إىل ١-٣ الفصول   أو بطيئة، اليت مل تعاجل على وجه التحديد يف        /كانت تزول أو ال تزول، فورية و        رـانظ

  ).٦-١-٨-٣أيضاً 
ويعني التصنيف املواد أو املخاليط اليت تعترب ذات مسية مستهدفة ألعضاء حمددة، وهي متثل هبذه الصفة إمكانيـة                    ٢-١-٨-٣

  .حدوث تأثريات صحية ضارة يف األشخاص الذين يتعرضون هلا
موثوق هبا على أن التعرض مرة واحدة للمادة أو املخلوط قد أحدث تأثرياً مسياً              ويعتمد التصنيف على توفر أدلة        ٣-١-٨-٣

عـضو، أو أحـدث     /أثرت يف وظيفة أو شكل نسيج      أو تغريات مسية واضحة      ،زه يف البشر أو يف حيوانات التجارب      يمتسقاً ميكن متي  
ومن املسلم بـه أن تكـون       . ذات صلة بصحة البشر   هذه التغريات   وأن  تغريات شديدة يف الكيمياء احليوية للكائن العضوي أو دمه          

  .البيانات البشرية املصدر الرئيسي لألدلة فيما يتعلق هبذه الرتبة من األخطار
 وينبغي عدم االقتصار يف التقييم على دراسة التغريات الواضحة يف عضو واحد أو جهاز حيوي واحد، ولكـن                   ٤-١-٨-٣

  .دة أقل وتشمل عدة أعضاء يف اجلسمالتغريات الشاملة اليت تكون ذات شأيضاً 
وميكن أن حتدث السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة عن طريق أي سبيل تعرض له صلة بالبشر، أي فموي                    ٥-١-٨-٣

  .أو جلدي أو باالستنشاق بصورة رئيسية
على النحو الـوارد    ياً   عامل وتصنف السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة بعد تعرض متكرر يف النظام املنسق             ٦-١-٨-٣

وجيرى تقيـيم   . ، ولذلك فإهنا تستبعد من هذا الفصل      )٩-٣الفصل   ( التعرض املتكرر  - السمية املستهدفة ألعضاء حمددة      حتت عنوان 
  . هناردلتأثريات مسية نوعية أخرى مبينة أدناه، وبالتايل ال ت عاملياً منفصل يف النظام املنسق
  ؛)١-٣الفصل (السمية احلادة   )أ(  
  ؛)٢-٣الفصل (هتيج اجللد /تأكل اجللد  )ب(  
  ؛)٣-٣الفصل (هتيج العني /تلف العني الشديد  )ج(  
  ؛)٤-٣الفصل (التحسس التنفسي أو اجللدي   )د(  
  ؛)٥-٣الفصل (إطفار اخلاليا اجلنسية   )ه(  
  ؛)٦-٣الفصل (السرطنة   )و(  
  ؛ و)٧-٣الفصل (السمية التناسلية   )ز(  
  ).١٠-٣الفصل (ق السمية باالستنشا  )ح(  

، ومعايري )١- ٢- ٨- ٣ انظر (٢ و١ للمواد من الفئتني    ونظمت معايري التصنيف يف هذا الفصل كمعايري        ٧- ١- ٨- ٣
  .١- ٨- ٣ الشكل  أيضاانظر). ٣- ٨- ٣ انظر(ومعايري للمخاليط ) ٢- ٢- ٨- ٣ انظر (٣للمواد من الفئة 
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  معايري تصنيف املواد  ٢- ٨- ٣
  ٢ و١مواد الفئتني   ١- ٢- ٨- ٣
منفصلة، باستخدام رأي خبري على أساس وزن  تصنف املواد لتعيني التأثريات الفورية أو البطيئة بصورة   ١- ١- ٢- ٨- ٣

 ١الفئة ومن مث، تدرج املواد يف ). ٩- ١- ٢- ٨- ٣ انظر(األدلة املتاحة، مبا يف ذلك استخدام القيم التوجيهية املوصى هبا مجيع 
  ).١- ٨- ٣الشكل  ()التأثريات امللحوظة( لطبيعة وشدة التأثري امللحوظ  تبعا٢ًأو 

  التعرض املفردحمددة عقب ألعضاء مستهدفة  فئات األخطار للسمية الشاملة: ١- ٨- ٣الشكل 

ة يف البشر، أو اليت ميكن أن يفترض، على أساس أدلة مـن دراسـات علـى     واضحاملواد اليت أحدثت مسية       :١الفئة 
   بعد تعرض مفرد واضحة يف البشرإحداث مسيةحيوانات التجارب، أن هلا إمكانية 

  : على أساس ما يلي١توضع املادة يف الفئة  

  أدلة موثوق هبا وجيدة النوعية من حاالت بشرية أو دراسات وبائية؛ أو  )أ( 

أو شديدة  /حيوانات التجارب حدثت فيها تأثريات مسية واضحة و       على  مالحظات من دراسات مناسبة       )ب( 
التركيـزات  /وترد أدناه قيم اجلرعـات    .  تركيزات تعرض منخفضة عموماً    ذات صلة بصحة البشر عند    

  .اليت تستخدم كجزء من تقييم وزن األدلة) ٩-١-٢-٨-٣ انظر(التوجيهية 

حيوانات التجارب، أن هلا إمكانية اإلضـرار       على  املواد اليت ميكن أن يفترض، على أساس أدلة من دراسات             :٢الفئة 
  بصحة البشر بعد تعرض مفرد

حيوانات التجارب نتجت فيهـا  على  على أساس مالحظات من دراسات مناسبة ٢يوضع تصنيف املادة يف الفئة   
وتـرد أدنـاه قـيم      . تأثريات مسية واضحة، ذات صلة بصحة البشر، عند تركيزات تعرض متوسـطة عمومـاً             

  .للمساعدة يف التصنيف) ٩-١-٢-٨-٣ انظر(التركيزات التوجيهية /اجلرعات

  ).٩-١-٢-٨-٣ انظر (٢استخدام أدلة من البشر لوضع مادة ما يف الفئة  أيضاً ت استثنائية، ميكنويف حاال

  :٣الفئة 
  

  تأثريات مؤقتة يف أعضاء مستهدفة
 ٢ أو   ١املخاليط بشأهنا املعايري الالزمة لتصنيفها يف الفئـة         /هناك تأثريات يف أعضاء مستهدفة قد ال تستويف املواد        

ي تأثريات حتدث تغريات ضارة يف وظيفة ما يف اإلنسان ملدة قصرية بعد التعرض، ويشفى اإلنسان  وه. املبينة أعاله 
وال تتضمن هذه الفئة سوى التأثريات . منها خالل فترة معقولة دون أن تترك تغريات كبرية يف التركيب أو الوظيفة

تأثريات على وجه التحديد على النحو الذي       املخاليط هلذه ال  /وميكن تصنيف املواد  . املخدرة وهتيج اجلهاز التنفسي   
  . ٢-٢-٨-٣يناقش يف 

اجلهاز املستهدف الذي تأثر باملادة املصنفة أوالً، أو ميكن أن حتدد املـادة             / حتديد العضو  تنيميكن بالنسبة لكلتا الفئ     :مالحظة
نيف املادة لذلك الغرض، من قبيل املواد       نظام مستهدف وتص  /وينبغي بذل حماوالت لتعيني السمية األولية لعضو      . كمادة مسية عامة  

وينبغي توخي الدقة يف تقييم البيانات، وحيثما أمكن عدم إدراج التأثريات الثانوية، على             . السمية للكبد، واملواد السمية لألعصاب    
  .سبيل املثال ميكن أن حتدث مادة مسية للكبد تأثريات ثانوية يف اجلهازين العصيب واملعدي املعوي

  . التلف من خالله املصنفةوينبغي تعيني سبيل التعرض ذي الصلة الذي حتدث املادة  ٢-١-٢-٨-٣
  .وجيهات الواردة أدناهـك التـرأي خبري على أساس وزن مجيع األدلة املتاحة، مبا يف ذلمن خالل وحيدد التصنيف   ٣-١-٢-٨-٣
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  تستحق التـصنيف، ة املستهدفة ألعضاء حمددة اليتلسمية الشاملاومن أجل إقامة الدليل على وجود التأثريات         ٤-١-٢-٨-٣
  .يستخدم وزن أدلة مجيع البيانات، مبا فيها األحداث البشرية، والوبائيات، والدراسات اليت أجريت يف حيوانات التجارب

ثل التعرض  ماملعلومات املطلوبة لتقييم السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة إما من تعرض مفرد يف البشر،وتستقى   ٥-١-٢-٨-٣
وتتمثل دراسات احليوانات القياسـية يف      . حيوانات التجارب على   أو من دراسات أجريت      يف املرتل، أو يف مكان العمل أو يف البيئة،        

 عيانية وجمهرية   الفئران واجلرذان اليت توفر هذه املعلومات يف دراسات السمية احلادة اليت ميكن أن تتضمن مالحظات سريرية وفحوصاً                
وقد توفر نتائج دراسات السمية احلادة اليت جترى يف أنواع أحيائية . األعضاء املستهدفة/ من تعيني التأثريات السمية يف األنسجةللتمكني
  .معلومات ذات صلة أيضاً أخرى

عنـها   ويف حاالت استثنائية، وعلى أساس رأي اخلرباء، قد يكون من املناسب وضع مواد معينة تتوفر     ٦- ١- ٢- ٨- ٣
 عندما ال يكون وزن األدلة البشرية مقنعاً مبا يكفي للتصنيف) أ: (٢ الفئة ية على السمية املستهدفة ألعضاء حمددة يفأدلة بشر
التركيز يف البشر يف التصنيف، /وينبغي أال تراعى مستويات اجلرعة. على أساس طبيعة وشدة التأثريات) ب(أو /، و١يف الفئة 

 وبعبارة أخرى، إذا توفرت   . ٢لدراسات على احليوانات متسقة مع التصنيف يف الفئة         وينبغي أن تكون أي أدلة متاحة من ا       
  .١، وجب تصنيف املادة يف الفئة ١احليوانات عن املادة تربر التصنيف يف الفئة ب متعلقةبيانات أيضاً 

  ٢ و١لفئتني يف االتأثريات اليت تعترب داعمة للتصنيف   ٧- ١- ٢- ٨- ٣
  .لذي يربط التعرض املفرد للمادة بتأثري مسي متسق وقابل للتحديد دعماً للتصنيفيعطي الدليل ا  ١- ٧- ١- ٢- ٨- ٣
األحداث البشرية تقتصر عادة على التقارير اليت تتناول العواقـب          /من اخلربة املستقاة  ومن املسلم به أن األدلة        ٢-٧-١-٢-٨-٣

 وقد ال تتضمن التفاصيل العلمية اليت ميكن احلصول عليها           بقدر من عدم التيقن من ظروف التعرض،       غالباًاليت تتسم   الصحية الضارة،   
  .حيوانات التجاربعلى من دراسات أجريت بصورة جيدة 

تفاصيل أكثر  األدلة املستقاة من الدراسات املناسبة اليت جترى على حيوانات التجارب           أن توفر   وميكن    ٣- ٧- ١- ٢- ٨- ٣
 وميكن أن يكشف ذلك يف كثري من األحيان أخطاراً قد ،وجمهريةكثري، يف شكل مالحظات سريرية، وفحوص مرضية عيانية ب

وبناء عليه، يتعني أخذ مجيع األدلة املتاحة يف احلسبان،        . تشري إىل حدوث اختالل وظيفي    قد  ال تكون مهددة للحياة ولكنها      
   .إىل جانب صلتها بصحة اإلنسان، يف عملية التصنيف

   : ما يليأو يف احليوانات/يف البشر ولتأثريات السمية ذات الصلة اأمثلة ومن   
  االعتالل الناتج من تعرض مفرد؛  )أ(
تغريات وظيفية واضحة، غري مؤقتة يف طابعها، يف اجلهاز العصيب املركزي أو الطريف             حدوث    )ب(

اجلهاز العصيب املركزي والتأثريات يف  كبتأو األجهزة العضوية األخرى، مبا يف ذلك عالمات 
  ؛)مثل السمع، والنظر، والشم(احلواس اخلاصة 

ة، أو الـدم، أو     ـة السريري ـالكيمياء احليوي بارامترات   يف   ، متسق وواضح  ،أي تغيري ضار  حدوث    )ج(
  حتليل البول؛

 أو  الحقاأو يرى   /حدوث تلف واضح يف األعضاء قد يالحظ عند دراسة الصفة التشرحيية و             )د(
  الفحص اجملهري؛ثبته ي

تليف أو تكون أورام حبيبية يف أعضاء حيوية مع قـدرة           أو   أو خنر منتشر،     خنر متعدد البؤر  حدوث    )ه(
  على جتدد األورام؛

ملحوظ اختالل وظيفي زول لكنها توفر أدلة واضحة على     ـتغريات مورفولوجية ميكن أن ت    حدوث    )و(
  يف األعضاء؛

 يف أعضاء حيوية غري     )مبا يف ذلك حتلل اخلاليا واخنفاض عددها      (أدلة على موت ملحوظ يف اخلاليا         )ز(
  .قابلة للتجديد
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  ٢ و١التأثريات اليت ال ميكن اعتبارها داعمة للتصنيف يف الفئتني   ٨-١-٢-٨-٣
  .من املسلم به أنه ميكن مالحظة أن تأثريات معينة ال تربر التصنيف

  :أو احليوانات ما يلي/ومن أمثلة هذه التأثريات يف البشر و
ريات الطفيفة يف زيادة وزن اجلسم، أو استهالك الغذاء أو املاء، اليت قد             املالحظات السريرية أو التغ     )أ(

  ؛"واضحة"كون هلا قدر من األمهية السمية ولكنها ال تدل يف حد ذاهتا على مسية ي
أو التأثريات املؤقتة، /ليل البول وحتو أوالدم أالكيمياء احليوية السريرية بارامترات التغريات البسيطة يف   )ب(

  تكون هذه التغريات أو التأثريات ذات أمهية مسية مشكوك فيها أو طفيفة؛عندما 
  الل وظيفة العضو؛ختالتغريات يف أوزان األعضاء دون وجود أدلة على ا  )ج(
  استجابات التكيف اليت ال تعترب مهمة من الناحية السمية؛  )د(
اليت متوقفة على النوع البيولوجي، أي      ال تربر التصنيف آليات السمية اليت تثريها املادة واليت تكون             )ه(

  . أهنا غري ذات صلة بصحة اإلنسان من الثقةيثبت بدرجة معقولة
 على أساس النتائج املستقاة من الدراسات اليت جترى على ٢ و١ يف الفئتني قيم توجيهية للمساعدة يف التصنيف  ٩-١-٢-٨-٣

  حيوانات التجارب 
 ١الفئة  ( إىل قرار بشأن ما إذا كان ينبغي تصنيف مادة ما أو ال، ودرجة التصنيف                لتوصلليف سبيل املساعدة      ١-٩-١-٢-٨-٣

ية القتراح مثل   رئيسواحلجة ال . التركيز الذي أثبت أنه يعطي تأثريات صحية ملموسة       /للجرعة" قيم توجيهية "، تبني هنا    )٢مقابل الفئة   
ده درجة مـن    ـر بع ـسمية، وال بد أن تكون هناك جرعة أو تركيز تظه         هذه القيم التوجيهية هي أن مجيع املواد الكيميائية حمتملة ال         

  .التأثري السمي
 ، وأنوهكذا، عندما تالحظ تأثريات مسية واضحة يف الدراسات على احليوانات، فإن ذلك يشري إىل تصنيف ما  ٢-٩-١-٢-٨-٣

 معلومات مفيدة تساعد ، ميكن أن تقدمالتوجيهية املقترحةالتركيز الذي ُترى عنده هذه التأثريات، وعالقة النتائج بالقيم /دراسة اجلرعة
  ).التركيز/ نتيجة للجرعةاخلطرة وأيضاً) اخلواص(خاصية للنظراً ألن التأثريات السمية هي نتيجة (يف تقدير احلاجة إىل التصنيف 

ياً غري قاتل هي النطاقات الـيت       ونطاقات القيم التوجيهية املقترحة للتعرض جلرعة واحدة اليت أعطت تأثرياً مس            ٣-٩-١-٢-٨-٣
  .١-٨-٣تنطبق على اختبارات السمية احلادة كما هي مبينة يف اجلدول 

  )أ(نطاقات القيم التوجيهية للتعرض جلرعة مفردة: ١-٨-٣اجلدول 

  :نطاقات القيم التوجيهية بشأن 

  ٣الفئة   ٢الفئة   ١الفئة   الوحدات  سبيل التعرض
  ٢ ٠٠٠ ≤ت  < ٣٠٠  ٣٠٠ ≤ت  اجلسمكغم من وزن /مغم )الفأر(فموي 
  ٢ ٠٠٠ ≤ت  < ١ ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ≤ت  كغم من وزن اجلسم/مغم  )الفأر أو األرنب(جلدي 

  ٢٠ ٠٠٠ ≤ت  < ٢ ٥٠٠ ٢ ٥٠٠ ≤ت    ساعات٤/مليون/جزء  )الفأر( االستنشاق غاز
  ٢٠ ≤ت  < ١٠  ١٠ ≤ت    ساعات٤/ل/مغم  ) الفأر(خبار االستنشاق 
  ٥,٠ ≤ت  < ١,٠  ١,٠ ≤ت    ساعات٤/ل/مغم  ) الفأر (دخان/رذاذ/ غباراالستنشاق

ال تنطبق 
القيم 
 )ب(التوجيهية

 أعاله ألغراض التوجيه فحسب، أي الستخدامها كجزء من هنـج           ١-٨-٣تذكر القيم التوجيهية والنطاقات املبينة يف اجلدول          )أ(  
  .  فاصلة جازمةماًوال يقصد هبا أن تكون قي. وزن األدلة واملساعدة يف البت يف التصنيف

ات يف  ـات احليوان ـوميكن إدراج البيان  .  ألن هذا التصنيف يقوم بصورة أساسية على بيانات بشرية         ال تعطى قيم توجيهية نظراً      )ب(  
  . تقييم وزن األدلة
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 الـثل امل ـتركيز أقل من القيمة التوجيهية، على سبي      /وهكذا ميكن أن تتجلي صورة مسية معينة عند جرعة          ٤-٩-١-٢-٨-٣
وعلـى خـالف   . كغم من وزن اجلسم عن طريق الفم، غري أن طبيعة التأثري قد تؤدي إىل اختاذ قرار بعدم التصنيف            / مغم ٢ ٠٠٠ <

كغم / مغم٢ ٠٠٠ ≥ذلك، قد تتجلى صورة مسية بعينها يف دراسات على احليوانات عند قيم أعلى من قيمة توجيهية، على سبيل املثال 
م، وباإلضافة إىل ذلك، تتوفر معلومات إضافية من مصادر أخرى، مثل دراسات على جرعات مفردة، أو                من وزن اجلسم بطريق الف    

  . دراسات حالة بشرية، تدعم استنتاج أن التصنيف هو اإلجراء احلصيف الذي ينبغي اختاذه يف ضوء وزن األدلة املتوفرة
  اعتبارات أخرى  ١٠-١-٢-٨-٣
وهو املعتاد بالنسبة للمواد اجلديدة، (احليوانات متعلقة بيدة ما إال باستخدام بيانات عندما ال توصف مادة جد  ١-١٠-١-٢-٨-٣

 /، ينبغي أن تتضمن عملية التصنيف اإلشارة إىل قيم توجيهيـة للجرعـة  )على كثري من املواد الكيميائية املوجودة   أيضاً   ولكنه يصدق 
  .ن األدلةالتركيز باعتبارها أحد العناصر اليت تسهم يف تنفيذ هنج وز

وميكن تصنيف املادة عند توفر بيانات بشرية مدعمة بشكل جيد تبني تأثري السمية املستهدفة ألعضاء حمددة                  ٢-١٠-١-٢-٨-٣
تفضل البيانات البشرية اإلجيابية، بصرف النظر عن اجلرعة احملتملـة، علـى             و .ميكن بشكل موثوق به إرجاعه إىل تعرض مفرد ملادة        

وهكذا، عندما ال تصنف مادة ما ألن السمية امللحوظة املستهدفة ألعضاء حمددة ال تعترب مهمة أو ليست ذات صـلة             . حليواناتالبيانات املتعلقة با  
  .بالبشر، ينبغي تصنيف املادة إذا توفرت يف وقت الحق بيانات عن أحداث بشرية توضح وجود تأثري مسي مستهدف لعضو حمدد بعينه

ملادة اليت مل ختترب لتعيني مسيتها املستهدفة ألعضاء حمددة يف حاالت معينة، عند االقتضاء،              وميكن أن تصّنف ا     ٣-١٠-١-٢-٨-٣
مادة مناظرة  النشاط واستكمال مبين على رأي خبري قائم على االستنباط من     - على أساس بيانات مستقاة من عالقة مؤكدة للتركيب       

ذلك إىل حد كبري من دراسة مع وجود أدلة داعمة من دراسة عوامل مهمة              جنباً إىل جنب مع ما يؤيد        هلا يف التركيب سبق تصنيفها،    
  . مشتركة مهمة)أيض(  استقالبأخرى من قبيل تكوين نواتج

ومن املعترف به أنه ميكن استخدام تركيز البخار املشبَّع من ِقبل بعض األجهزة التنظيمية كعنصر إضايف لتوفري   ٤-١٠-١-٢-٨-٣
  . والسالمةمتطلبات محاية خاصة للصحة

  ٣مواد الفئة   ٢-٢-٨-٣
  معايري هتيُّج اجلهاز التنفسي  ١-٢-٢-٨-٣

  :٣فيما يلي معايري هتيُّج اجلهاز التنفسي للتصنيف يف الفئة   
اليت تضعف ) أو أمل/محرار موضعي، وارتشاح، وحكّة وإتتميز ب(تندرج هنا تأثريات التهيج التنفسي       )أ(

ومن املعترف به أن    . سعال، واألمل، والّشَرق، وصعوبات التنفس    الوظيفة التنفسية مع أعراض مثل ال     
  على البيانات البشرية؛ أساساً هذا التقييم يستند

مثل (ميكن تدعيم املالحظات البشرية الشخصية بالقياسات املوضوعية لتهيج اجلهاز التنفسي الواضح   )ب(
ـ   االستجابات الكهرفسيولوجية، والدالالت البيولوجية لاللتهاب       ب األنـف أو    ـيف سوائل ترطي

  ؛)الشعب اهلوائية
ينبغي أن تكون األعراض املالحظة يف البشر مطابقة لألعراض اليت تظهر يف اجملموعـات املعرضـة                  )ج(

وليست استجابة معزولة ذاتية التحسس أو استجابة مل تنتج إال يف أفراد يتسمون حبساسية مفرطة يف        
، نظراً ألن هذا املصطلح يستخدم      "هتيج"لتقارير الغامضة عن جمرد     وينبغي استبعاد ا  . املسالك اهلوائية 

 لوصف نطاق واسع من اإلحساسات تشمل حواس مثل الشم، واملـذاق غـري احملبـب،                 عموماً
  واإلحساس بالدغدغة، واجلفاف، وكلها ال تدخل يف نطاق التصنيف املقصود؛

غري . ل هتيج اجلهاز التنفسي على وجه التحديد اختبارات مؤكدة على احليوانات تتناوال توجد حالياً  )د(
وعلى . أنه قد ميكن احلصول على معلومات مفيدة من اختبارات السمية باالستنشاق املفرد واملتكرر            

سبيل املثال، قد توفر الدراسات على احليوانات معلومات مفيدة من حيث العالمـات الـسريرية               
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، مثل االحتقان، واالرتشاح  (لم األمراض النسيجي    وع) خلإضيق النفس، والتهاب األنف،     (للسمية  
وهي تأثريات قابلة للزوال، وقـد تكـون انعكاسـاً          ) وتغلّظ الطبقة املخاطية  ،  وااللتهاب البسيط 

وميكن استخدام مثل هذه الدراسات علـى احليوانـات         . لألعراض السريرية املميزة املوصوفة أعاله    
  كجزء من تقييم وزن األدلة؛

ذا التصنيف اخلاص عندما ال تالحظ تأثريات عضوية أشد تتضمن تـأثريات كهـذه يف               ال جيري ه    )ه(
  .اجلهاز التنفسي

  معايري للتأثريات املخدِّرة  ٢-٢-٢-٨-٣
  :٣فيما يلي معايري التأثريات املخدرة للتصنيف يف الفئة   

 من قبيل النعـاس،     يندرج هنا ختميد اجلهاز العصيب املركزي ويشمل التأثريات املخدرة يف اإلنسان            )أ(
وميكـن  . والتخدير، واخنفاض مستوى اليقظة، وفقدان رد الفعل التلقائي، وانعدام التنسيق، والترنح 

أن تتجلى هذه التأثريات يف شكل صداع شديد، أو غثيان، وميكن أن تؤدي إىل ضعف القدرة على                 
 أو قـصور يف اإلدراك      احلكم على األمور، أو الدوار، أو التهيج، أو الوهن، أو ضعف الـذاكرة،            

  ؛سوالتنسيق، أو زمن رد الفعل، أو النعا
قد تتضمن التأثريات املخدرة املالحظة يف الدراسات على احليوانات النوام، وانعدام تنسيق رد الفعل                )ب(

وهذه التأثريات ليست ذات طابع مؤقت، ومن مث ينبغـي النظـر يف             . التلقائي، والتخدير، والترنح  
  . ٢ أو ١ة تصنيفها يف الفئ

  معايري تصنيف املخاليط  ٣-٨-٣
. تصنف املخاليط باستخدام املعايري ذاهتا اليت تستخدم يف حالة املواد، أو كبديل لذلك، حسبما هو مبني أدنـاه                   ١-٣-٨-٣

  .كليهماستهدفة حمددة يف حالة التعرض املفرد أو املتكرر أو ألعضاء م  الشاملةسميةلوعلى غرار املواد، قد تصنف املخاليط ل
  هملبأكتصنيف املخاليط عند توفر بيانات عن املخلوط   ٢-٣-٨-٣

عندما تتوفر عن املخلوط أدلة موثوق هبا وذات نوعية جيدة من اخلربة البشرية أو دراسات مناسبة على حيوانات   
. م هذه البيانات تبعاً لـوزن األدلـة       التجارب، على النحو املشروح يف املعايري املتعلقة باملواد، ميكن تصنيف املخلوط على أساس تقيي             

ة باملخاليط، حبيث ال تسبب اجلرعة أو املدة أو املالحظة أو التحليل جعل النتائج              ـانات املتعلق ـييم البي ـوجيب توخي احلرص يف تق    
  . غري جازمة

  مبادئ االستكمال: هكملبأتصنيف املخاليط عند عدم توفر بيانات عن املخلوط   ٣-٣-٨-٣
كل  املستهدفة ألعضاء حمددة، لكن توجد بيانات كافية عن هندما ال يكون املخلوط نفسه قد اخترب لتعيني مسيت  ع  ١-٣-٣-٨-٣

ملبادئ  وفقاً    فإن هذه البيانات ميكن أن تستخدم      ، وصف أخطار املخلوط بصورة وافية     اليت تتيح شاهبة  املخاليط  امل املفردة و  همكوناتمن  
تستخدم عملية التصنيف البيانات املتاحة إىل أقصى حد ممكن يف وصف أخطـار املخلـوط دون           وهذا يضمن أن    . االستكمال التالية 

  .احلاجة إىل إجراء اختبارات إضافية يف احليوانات
  التخفيف  ٢-٣-٣-٨-٣

أدىن  مبادة ختفيف مصنفة يف فئة مسية مساوية لسمية أقل املكونات األصلية مسيـة أو                 خمترب ف خملوط يف خت دـعن  
ر يف مسية املكونات األخرى، عندئذ ميكن تصنيف املخلوط املخفف اجلديد يف فئة معادلة لفئـة املخلـوط        ـوقع أن تؤث  ـتوال ي  منها

  . املخترباألصلي
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  دفعات اإلنتاج  ٣-٣-٣-٨-٣
 من  غري خمتربة ملخلوط ما معادلة بصورة رئيسية لسمية دفعة إنتاج أخرى خمتربةميكن افتراض أن مسية دفعة إنتاج  

الصانع نفسه، ما مل يكن هناك ما يدعو إىل االعتقاد بأن تغـرياً  أو أشرف على إنتاجها   أنتجها   ، عندما يكون قد   ج التجاري نفسه  املنت
  .ويف هذه احلالة يلزم إجراء تصنيف جديد. هاماً قد حدث أدى إىل تغري مسية الدفعة

  تركيز املخاليط العالية السمية  ٤-٣-٣-٨-٣
 بدون  ١ املركز يف الفئة      الناتج ، وجب تصنيف املخلوط   ١ من الفئة     خمترب مسي يف خملوط  ز مكون   يإذا ازداد ترك    
  .إجراء اختبار إضايف

  االستكمال داخل فئة مسية واحدة  ٥-٣-٣-٨-٣
 إىل االختبار ألف وباءمتشاهبة، وخضع املخلوطان مكونات ذات ) ألف وباء وجيم(يف حالة وجود ثالثة خماليط   

 املخلوطني ألـف وبـاء،    كية  ومالسمحيث  من  النشطة   املكونات ذاهتا     غري املخترب حيتوي   واملخلوط جيم ذاهتا،  مية  ساليف فئة   ويقعان  
  .ألف وباءمثل   ذاهتاسميةال يف فئة املخلوط جيم يقع يفترض أن ولكن بتركيزات متوسطة بني تلك املكونات يف املخلوطني ألف وباء،

  رئيسيةاملخاليط املتشاهبة بصورة   ٦-٣-٣-٨-٣
  :يف احلالة التالية

  باء؛+ ألف   ‘١‘  :وجود خملوطني  )أ(
  باء؛+ جيم   ‘٢‘    

  تركيز املكون باء هو نفسه بصورة أساسية يف املخلوطني؛  )ب(
  ؛‘٢‘ يساوي تركيز املكون جيم يف املخلوط ‘١‘تركيز املكون ألف يف املخلوط   )ج(
تكافئان بصورة أساسية، أي أهنما يف فئة األخطـار         تتوفر بيانات عن مسية املكونني ألف وجيم ومها م          )د(

  .ذاهتا وال يتوقع أن يؤثرا يف مسية املكون باء
يف نفس   املخلوط اآلخر     بالفعل عن طريق االختبار، أمكن تعيني      ه قد سبق تصنيف   ‘٢‘و  أ‘ ١‘فإذا كان املخلوط      

  .فئة األخطار
  األيروسوالت  ٧-٣-٣-٨-٣

وط يف فئة اخلطر ذاهتا مثل الشكل غري األيروسويل املخترب للمخلوط فيمـا             قد يصنف الشكل األيروسويل ملخل      
وينبغي النظر يف تصنيف املخـاليط      . يتعلق بالسمية الفموية واجللدية شريطة أال تؤثر املادة الدافعة املضافة يف مسية املخلوط لدى رشه              

  .األيروسولية فيما يتعلق بالسمية باالستنشاق بشكل منفصل
   املخلوطصنيف املخاليط عند توفر بيانات عن مجيع أو عن بعض مكوناتت  ٤-٣-٨-٣
حيثما ال تتوفر أدلة موثوق هبا أو بيانات اختبار للمخلوط احملدد نفسه، وحيثما ال ميكـن اسـتخدام مبـادئ                   ١-٤-٣-٨-٣

ويف هذه احلالـة، يـصنف      . طاالستكمال إلجراء تصنيف، عندئذ يوضع تصنيف املخاليط على أساس تصنيف املواد املكونة للمخلو            
، بعد تعرض مفرد أو تعرض متكرر أو كليهما عندما يكـون       )حيدد العضو املعين  (املخلوط كمادة ذات مسية مستهدفة ألعضاء حمددة        

 بتركيز يساوي أو يتجـاوز القـيم        ا للسموم املستهدفة ألعضاء حمددة وموجود     ٢ أو الفئة    ١مكون واحد على األقل مصنفاً يف الفئة        
  . على التوايل٢ والفئة ١ أدناه للفئة ٢-٨-٣التركيزات احلدية املناسبة حسبما هو مبني يف اجلدول /ديةاحل
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   ألعضاء التركيزات احلدية ملكونات املخلوط املصنفة يف فئات السمية الشاملة        /القيم احلدية   :٢-٨-٣ اجلدول
  )أ(٢ أو ١  يف الفئة، واليت من شأهنا أن حتدد تصنيف املخلوطحمددةمستهدفة 

  :التركيزات احلدية اليت حتدد تصنيف املخلوط يف/القيم احلدية
  ٢الفئة   ١الفئة  :املكون مصنف يف

  ١الفئة   )٣املالحظة (  يف املائة١٠ <املكون  ≤ ١,٠ )١املالحظة  (يف املائة ١,٠ ≥
  )٢املالحظة  (  يف املائة١٠ ≥  مسوم شاملة ألعضاء مستهدفة حمددة

  ٢الفئة   )٤املالحظة  ( يف املائة١,٠ ≥
  وم شاملة ألعضاء مستهدفة حمددةمس

 

  )٥املالحظة  ( يف املائة١٠ ≥
. ينطوي خمطط التصنيف التوافقي هذا على مراعاة االختالفات يف ممارسات تبليغ معلومات األخطار يف النظم القائمة                 )أ(  

 وسـيتطور  .بطاقة الوسميف  بيان التحذير  وضعن االختالفات مقتصرة علىويتوقع أن يكون عدد املخاليط املتأثرة به قليالً؛ وستكو        
  .الوضع مع الوقت للتوصل إىل هنج أكثر تنسيقاً

 يف املائة، فإن مجيع     ١٠ إىل   ١,٠ يف املخلوط بتركيز من      ١يف حالة وجود مكون مسي مستهدف ألعضاء حمددة من الفئة             :١الحظة امل
وقـد  .  بيان التحذير يف بطاقة الوسم اختيـاري        وضع غري أن . معلومات يف صحيفة بيانات السالمة عن املنتج      السلطات التنظيمية تقتضي إدراج     

 يف املائة، بينما قد ال تقتضي سلطات أخـرى          ١٠ إىل   ١,٠ الوسم عند وجود املكون يف املخلوط بتركيز من           وضع بطاقة  ختتار بعض السلطات  
  .وضع بطاقة وسم يف هذه احلالة

 يتوقع عمومـاً  فإنه   يف املائة،    ١٠ ≥ يف املخلوط بتركيز     ١يف حالة وجود مكون مسي مستهدف ألعضاء حمددة من الفئة             :٢الحظة امل
  .على حد سواء بطاقة وسم  بيان التحذير يف تقدمي صحيفة بيانات السالمة ووضعطلب

 يف املائة، قد ختتار     ١٠ إىل   ١,٠ط بتركيز من     يف املخلو  ١يف حالة وجود مكون مسي مستهدف ألعضاء حمددة من الفئة             :٣الحظة امل
  . للسمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، بينما ال تفعل سلطات أخرى ذلك٢بعض السلطات تصنيف هذا املخلوط يف الفئة 

ة، فإن مجيع    يف املائ  ١٠ إىل   ١,٠ يف املخلوط بتركيز من      ٢يف حالة وجود مكون مسي مستهدف ألعضاء حمددة من الفئة             :٤الحظة امل
وقـد  . بيان التحذير يف بطاقة الوسم اختيـاري      وضع  غري أن   . السلطات التنظيمية تقتضي إدراج معلومات يف صحيفة بيانات السالمة عن املنتج          

 تقتـضي    يف املائة، بينما قد ال     ١٠ إىل   ١,٠ الوسم عند وجود املكون يف املخلوط بتركيز من          ر يف بطاقة  ي وضع بيان التحذ   ختتار بعض السلطات  
  .سلطات أخرى وضع بطاقة وسم يف هذه احلالة

 اقتضاء   يف املائة، يتوقع عموماً    ١٠ ≥  يف املخلوط بتركيز   ٢يف حالة وجود مكون مسي مستهدف ألعضاء حمددة من الفئة             :٥الحظة امل
  . على حد سواءتقدمي صحيفة بيانات السالمة ووضع بطاقة وسم

دية هذه وما يترتب عليها من تصنيفات على قدم املساواة وبطريقـة مالئمـة علـى          وينبغي أن تطبق القيم احل      ٢-٤-٣-٨-٣
  .املكونات السمية ألعضاء مستهدفة نتيجة لكل من التعرض املفرد والتعرض املتكرر

  .كما ينبغي تصنيف املخاليط بصورة منفصلة فيما يتعلق بالسمية جبرعة مفردة والسمية جبرعات متكررة  ٣-٤-٣-٨-٣
وينبغي توخي احلرص عند اجلمع بني مكونات مسية تؤثر يف أكثر من جهاز عضوي واحد حبيث تدرس مسائل                    ٤-٤-٣-٨-٣

 يف املائة إذا كانت بعض      ١ <تعزيز الفعالية والتفاعالت التآزرية، ألن مواد معينة ميكن أن تسبب مسية للعضو املستهدف عند تركيز                
  .زز ذلك التأثري السمياملكونات األخرى يف املخلوط معروفة بأهنا تع

وقـد  . ٣من الفئة  ) مكونات(وكذلك ينبغي توخي احلذر عند استنباط بيانات السمية ملخلوط حيتوي مكوناً              ٥-٤-٣-٨-٣
التركيز احلدي قد يكون أعلى أو أقل / يف املائة؛ غري أنه ينبغي إدراك أن هذه القيمة احلدية  ٢٠تركيز حدي بنسبة    /اقترحت قيمة حدية  

 ال حتدث عند تركيز أقل بينما قـد         د، وأن بعض التأثريات مثل هتيج اجلهاز التنفسي ق        ٣املصنفة يف الفئة    ) للمكونات(مكون  تبعاً لل 
يقّيم هتـيج   وجيب أن    .وينبغي االستعانة برأي خبري   . ذه يف املائة ه   ٢٠حتدث تأثريات أخرى مثل التأثريات املخدرة عند أقل من قيمة           
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وعند إجراء عمليـات التـصنيف هلـذه        . ٢-٢-٨-٣ات املخدرة بصورة منفصلة وفقاً للمعايري الواردة يف         اجلهاز التنفسي والتأثري  
  .، ينبغي إضافة إسهام كل مكون، ما مل يكن هناك أدلة على أن اآلثار غري مضافةاألخطار

  تبليغ معلومات األخطار  ٤-٨-٣
ـ  ـتبليغ معلوم " عنوان   ترد اعتبارات عامة وخاصة تتعلق باشتراطات الوسم حتت         ١-٤-٨-٣ ـ : طارـات األخ  "مـالوس
 أمثلة للبيانـات التحذيريـة والرسـوم        ٣ويتضمن املرفق   .  جداول موجزة عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل  (

  .التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح السلطة املختصة بذلك
  ضاء مستهدفة حمددة بعد تعرض مفردعناصر الوسم للسمية الشاملة ألع: ٣-٨-٣اجلدول 

  ٣الفئة   ٢الفئة   ١الفئة  
  عالمة تعجب  خطر صحي  خطر صحي  الرمز

  حتذير  حتذير  خطر  كلمة التنبيه
أو تذكر مجيع (عضاء لأل تلفاً يسبب  بيان األخطار

يذكر ) (األعضاء املتأثرة إذا كانت معروفة
سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ال 

  )أخرى تسبب اخلطرتوجد سبل 

أو تذكر مجيع (عضاء لأل تلفاً يسبب
يذكر ) (األعضاء املتأثرة إذ كانت معروفة

سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ال 
  )توجد سبل أخرى تسبب اخلطر

  ،تنفسياً هتيجاً قد يسبب
  أو

  قد يسبب النعاس أو الترنح

  دفة حمددة عقب التعرض املفردمسته ن السمية الشاملة ألعضاءأمنطق القرار بش  ٥- ٨- ٣
ة شدويوصى ب. ال ميثل منطق القرار التايل جزءاً من نظام التصنيف املنسق ولكنه يرد هنا كتوجيه إضايف   

  .أن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام منطق القرار
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  ١- ٨- ٣ القرار منطق  ١- ٥- ٨- ٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

  )تابع على الصفحة التالية(  
  
  
  

                                                 
على أساس تأثريات تنفسية أشد أو تـأثريات         (٢ أو الفئة    ١ فقط عندما ال يكون هناك مربر للتصنيف يف الفئة           ٣جيري التصنيف يف الفئة       )١(  

  ).التأثريات املخدرة) (ب (٢-٢-٢-٨-٣و) التأثريات التنفسية) (ه (١-٢-٢-٨-٣انظر ). خمدرة غري مؤقتة

 بعد تعرض مفرد،
  هل ميكن للمادة أو املخلوط إحداث مسية ملحوظة يف البشر، أو  )أ(
هل ميكن افتراض أهنا قد حتدث مسية ملحوظة يف البشر على أساس  )ب(

  حيوانات التجارب؟على دراسات دلة من أ
حيتاج تطبيق املعايري إىل رأي خـبري       .  بشأن املعايري والقيم التوجيهية    ٢-٨-٣انظر  

.يتبع يف هنج وزن األدلة

بعد أو معلومات لتقييم السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة      / هل تتوفر عن املادة بيانات و:املادة
  تعرض مفرد للمادة؟

  ال

 هل تتـوفر عـن املخلـوط ككـل أو عـن مكوناتـه:املخلوط  غري ممكنالتصنيف 
بعد تعرض معلومات لتقييم السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة     /بيانات
؟ ف

 نعم

  نعم

  التصنيف غري ممكن  ال

  انظر منطق القرار
٢- ٨- ٣ 

  ١الفئة 

 
  خطر

معلومات لتقييم الـسمية/هل تتوفر عن املخلوط ككل بيانات
 بعد تعرض مفرد؟ة ألعضاء مستهدفةالشامل

 نعم
  ال

 ال

 ال

  نعم

  ٣الفئة 

 
  حتذير

 بعد تعرض مفرد،
  ؟)١(هل حتدث املادة أو املخلوط تأثريات خمدرة مؤقتة أو هتيجاً تنفسياً أو كليهما  
  .يف هنج وزن األدلةحيتاج تطبيق املعايري إىل رأي خبري .  بشأن املعايري٣- ٨-٣ و٢-٨-٣انظر 

  ٢لفئة ا

 
  حتذير

بعد تعرض مفرد،
 بصحة البشر على أساس أدلة منا هل ميكن اعتبار املادة أو املخلوط مضر  

  دراسات يف حيوانات التجارب؟
حيتاج تطبيق املعايري إىل رأي خبري يف هنج.  بشأن املعايري والقيم التوجيهية٢-٨-٣انظر 

  .وزن األدلة

  
  
  
نعم

  نعم

 غري مصنف ال

  
نعم
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 ٢- ٨- ٣منطق القرار   ٢- ٥- ٨- ٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

 

 

  

  
                                                 

  .٢-٣-٣-١، الفقرة ٣-١يف الفصل " التركيزات احلدية/استخدام القيم احلدية" من هذا الفصل و٢-٨-٣انظر   )٢(  
  . لالطالع على التفسري واإلرشادات٢-٨-٣ واجلدول ٤-٣-٨-٣انظر   )٣(  

 ٣-٣-٨-٣هل ميكن تطبيق مبادئ االستكمال كما يف الفقرة

 للـسمية١هل حيتوي املخلوط مكوناً مسياً أو أكثر مصنفاً يف الفئة
  :)٢(الشاملة ألعضاء مستهدفة عند تركيز

   يف املائة؟١٠ < و١,٠ ≥  
/ بـشأن اسـتخدام القـيم احلديـة    ٢- ٨- ٣انظر اجلدول   
 .)٣(ديةالتركيزات احل

١هل املخلوط حيتوي مكوناً مسياً أو أكثر مصنفاً كمادة من الفئـة             
  :)٢(للسمية الشاملة ألعضاء مستهدفة عند تركيز

   يف املائة؟١,٠ ≥  )أ(  
   يف املائة؟١٠ ≥  )ب(  

  .)٣(التركيزات احلدية/ بشأن استخدام القيم احلدية٢-٨-٣انظر اجلدول 

 للـسمية الـشاملة ألعـضاء٣ أكثر مصنفاً يف الفئةهل حيتوي املخلوط مكوناً مسياً أو
   يف املائة؟٢٠ ≥مستهدفة عند تركيز 

 . ينبغي توخي احلذر عند تصنيف هذه املخاليط٥-٤-٣-٨-٣انظر اجلدول 

 للـسمية٢هل حيتوي املخلوط مكوناً مسياً أو أكثر مصنفاً يف الفئة
  :)٢(الشاملة ألعضاء مستهدفة عند تركيز

   املائة؟ يف١,٠ ≥  )أ(  
   يف املائة؟١٠ ≥  )ب(  

ــدول  ــر اجل ــة ٢-٨-٣انظ ـيم احلدي ـتخدام القـ ــشأن اسـ / ب
 .)٣(التركيزات احلدية

  ١الفئة 

  خطر 

 ال يصنف

  ٢الفئة 

 
  حتذير

  ٢الفئة 

 
  حتذير

 يصنف يف الفئة 
  املناسبة

نعم

نعم

نعم

نعم

 نعم
 ال

 ال

 ال

ال

ال

 ال

  ٣الفئة 

 
  حتذير
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  ٩- ٣الفصل 
   تهدفةالسمية الشاملة ألعضاء مس

  التعرض املتكرر حمددة
  تعاريف واعتبارات عامة  ١-٩-٣
 املستهدفة ألعـضاء  الشاملة  هو توفري وسيلة لتصنيف املواد واملخاليط اليت حتدث السميةا الفصلالغرض من هذ  ١-١-٩-٣

زول ت ت، سواء كان وظيفياًوتندرج يف ذلك مجيع التأثريات الصحية الواضحة اليت ميكن أن حتدث اختالالً. حمددة نتيجة تعرض متكرر 
  .أو بطيئة/ فورية و،زولتأو ال 

عترب ذا مسية مستهدفة ألعضاء حمددة، وهي متثل هبذه الصفة إمكانيـة            الذي ي  ة أو املخلوط  ويعني التصنيف املاد    ٢-١-٩-٣
  .حدوث تأثريات صحية ضارة يف األشخاص الذين يتعرضون هلا

 مسيـاً    قد أحدث تأثرياً    أو املخلوط  موثوق هبا على أن التعرض املتكرر للمادة      ويعتمد التصنيف على توفر أدلة        ٣-١-٩-٣
عـضو، أو أحـدثت   /متسقاً ميكن متييزه يف البشر أو يف حيوانات التجارب، أو تغريات مسية واضحة أثرت يف وظيفة أو شكل نسيج         

ومن املسلم به أن تكون البيانات .  ذات صلة بصحة البشرتغريات كبرية يف الكيمياء احليوية أو الدم يف الكائن احلي وأن هذه التغريات       
  .البشرية املصدر الرئيسي لألدلة فيما يتعلق هبذه الرتبة من األخطار

 وينبغي عدم االقتصار يف التقييم على دراسة التغريات الواضحة يف عضو واحد أو جهاز حيوي واحد، ولكـن                   ٤-١-٩-٣
  .شدة أقل وتشمل عدة أعضاء يف اجلسمالتغريات الشاملة اليت تكون ذات أيضاً 

 أي فمـوي أو  ،وميكن أن حتدث السمية املستهدفة ألعضاء حمددة عن طريق أي سبيل تعرض له صلة بالبـشر                 ٥-١-٩-٣
  .جلدي أو باالستنشاق بصورة رئيسية

على النحو املبني عاملياً  والتأثريات السمية غري القاتلة امللحوظة عقب حادث تعرض مفرد مصنفة يف النظام املنسق  ٦-١-٩-٣
كما . ، ولذلك فقد استبعدت من هذا الفصل      )٨-٣الفصل   ("التعرض املفرد  - السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة    "حتت عنوان   

ي أو  هتيج اجللد، والتحسس التنفس   /هتيج العني، وتأكل  /أن التأثريات السمية النوعية األخرى، مثل السمية احلادة، التلف الشديد للعني          
  متناولة بالتقييم بصورة منفصلة يف النظام املنسق       ن والسمية باالستنشاق  ،السمية التناسلية و والسرطنة، وإطفار اخلاليا اجلنسية،      ،اجللدي
  .وبالتايل ال ترد هناعاملياً، 

  معايري تصنيف املواد  ٢-٩-٣
 خبري على أساس وزن مجيـع       يمن خالل رأ  تصنف املواد باعتبارها مواد مسية شاملة ألعضاء مستهدفة حمددة            ١-٢-٩-٣

 التركيز، اليت أحدثت التأثري/األدلة املتاحة، مبا يف ذلك استخدام القيم التوجيهية املوصى هبا اليت تأخذ يف االعتبار مدة التعرض واجلرعة            
  .لحوظةامل) التأثريات( ، وتوضع يف إحدى فئتني، تبعاً لطبيعة وشدة التأثري)٩-٢-٩-٣ انظر(، )التأثريات(
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  فئات األخطار للسمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة عقب التعرض املتكرر: ١- ٩- ٣الشكل 

املواد اليت أحدثت مسية واضحة يف البشر، أو اليت ميكن أن يفترض، على أساس أدلة من دراسات على   :١الفئة 
  متكرر بعد تعرض إحداث مسية واضحة يف البشرحيوانات التجارب، أن هلا إمكانية 

 : على أساس ما يلي١صنف املادة يف الفئة تو 

  أدلة موثوق هبا وجيدة النوعية من حاالت بشرية أو دراسات وبائية؛ أو  )أ( 

أو شـديدة   /حيوانات التجارب حدثت فيها تأثريات مسية واضحة و       على  مالحظات من دراسات مناسبة       )ب( 
التركيـزات  /وترد أدناه قـيم اجلرعـات     . وماًذات صلة بصحة البشر عند تركيزات تعرض منخفضة عم        

  .اليت تستخدم كجزء من تقييم وزن األدلة) ٩-٢-٩-٣ انظر(التوجيهية 

اإلضـرار  حيوانات التجارب، أن هلا إمكانية      على  املواد اليت ميكن أن يفترض، على أساس أدلة من دراسات             :٢الفئة 
   بعد تعرض متكرربصحة البشر

حيوانات التجارب نتجت فيها    على   على أساس مالحظات من دراسات مناسبة        ٢ الفئة   ويوضع تصنيف املادة يف    
وتـرد أدنـاه قـيم      . تأثريات مسية واضحة، ذات صلة بصحة البشر، عند تركيزات تعرض متوسـطة عمومـاً             

  .للمساعدة يف التصنيف) ٩-٢-٩-٣ انظر(التركيزات التوجيهية /اجلرعات

 ).٦-٢-٩-٣ انظر (٢استخدام أدلة من البشر لوضع مادة ما يف الفئة  أيضاً ويف حاالت استثنائية، ميكن

اجلهاز املستهدف الذي تأثر باملادة املصنفة أوالً، أو ميكن أن حتدد املادة            / ميكن بالنسبة لكلتا الفئتني حتديد العضو       :مالحظة
ستهدف أوالً وتصنيف املادة لذلك الغرض، من قبيل اجلهاز امل/وينبغي بذل حماوالت لتعيني السمية األولية للعضو. كمادة مسية عامة

وينبغي توخي الدقة يف تقييم البيانات، وحيثما أمكن عدم إدراج التأثريات الثانوية، . املواد السمية للكبد، واملواد السمية لألعصاب 
  .ي املعويعلى سبيل املثال ميكن أن حتدث مادة مسية للكبد تأثريات ثانوية يف اجلهازين العصيب واملعد

  . املادة املصنفة من خالله تلفدثحيوينبغي حتديد سبيل التعرض ذي الصلة الذي   ٢-٢-٩-٣
  .وحيدد التصنيف من خالل رأي خبري على أساس وزن مجيع األدلة املتاحة، مبا يف ذلك التوجيه الوارد أدناه  ٣-٢-٩-٣
ألعضاء مستهدفة حمددة اليت تستحق التصنيف، يـستخدم  ومن أجل إقامة الدليل على التأثريات السمية الشاملة     ٤-٢-٩-٣

حيوانات التجارب ويـستعان يف     على  وزن األدلة لكل البيانات، مبا يف ذلك األحداث البشرية، والوبائيات، والدراسات اليت أجريت              
يم على أساس مجيـع البيانـات       وينبغي أن يوضع التقي   . ذلك بالكتلة الكبرية من بيانات السمية الصناعية اليت مجعت على مر السنني           

  . السلطات التنظيميةميكن أن تقبلهااملتوفرة، مبا يف ذلك الدراسات املنشورة اليت سبق استعراضها من قبل النظراء وأي بيانات إضافية 
مثل ،  رالبشمتكرر يف   وتستقى املعلومات املطلوبة لتقييم السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة إما من تعرض               ٥-٢-٩-٣

على احليوانات   وتتضمن الدراسات . التعرض يف املرتل، أو يف مكان العمل أو البيئة، أو من دراسات أجريت على حيوانات التجارب               
، الـيت   )حىت سنتني ( يوماً أو طوال العمر      ٩٠ يوماً، أو    ٢٨القياسية يف الفئران أو اجلرذان اليت توفر املعلومات دراسات التعرض ملدة            

األعـضاء  / دموية، وكيميائية سريرية وفحوصاً عيانية وجمهرية تفصيلية من أجل حتديد التأثريات السمية يف األنسجة              تتضمن فحوصاً 
كمـا أن   . وميكن كذلك استخدام البيانات املستقاة من دراسات التعرض املتكرر اليت أجريت يف أنواع أحيائية أخـرى               . املستهدفة

 ميكن أن توفر أدلة على السمية ،املثال لتحديد السرطنة والسمية العصبية والسمية التناسليةدراسات التعرض الطويل األجل، على سبيل 
  .الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة ميكن استخدامها يف حتديد التصنيف
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 قد يكون من املناسب وضع مواد معينة تتوفر عنها أدلـة بـشرية           وبناء على رأي خبري،    ويف حاالت استثنائية،    ٦-٢-٩-٣
، ١تصنيف يف الفئة للعندما يكون وزن األدلة البشرية غري مقنع بشكل كاف ) أ: (٢سمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة يف الفئة     لل
التركيز يف البشر يف التصنيف، وينبغي أن تكون        /وينبغي عدم مراعاة مستويات اجلرعة    . على أساس طبيعية وشدة التأثريات    ) ب(أو  /و

بيانـات متعلقـة     أيـضاً    وبعبارة أخرى، إذا توفرت   . ٢ الفئة    يف تصنيفالراسات على احليوانات متسقة مع      أي أدلة متاحة من الد    
  .١ة، وجب تصنيف املادة يف الفئ١باحليوانات عن املادة تربر التصنيف يف الفئة 

  التأثريات اليت تعترب داعمة للتصنيف  ٧-٢-٩-٣
  . جتمع بني التعرض املتكرر ملادة مع ظهور تأثري مسي متسق ميكن متييزهيدعم التصنيف باألدلة املوثوق هبا اليت  ١-٧-٢-٩-٣
األحداث البشرية تقتصر عادةً على التقارير عن العواقب الـصحية          /ومن املسلم به أن األدلة املستقاة من اخلربة         ٢-٧-٢-٩-٣

 التفاصيل العلمية اليت ميكن احلصول عليها مـن  الضارة، اليت تتسم يف كثري من األحيان بعدم التيقن من ظروف التعرض، وقد ال توفر        
  .الدراسات اليت جترى بشكل جيد على حيوانات التجارب

، يف شـكل  بكثري حيوانات التجارب تفاصيل أكثر على  اليت جترىوميكن أن توفر األدلة من الدراسات املناسبة       ٣-٧-٢-٩-٣
 وميكن أن يكشف ذلك يف كثري من احلاالت ،رضية ايانية وجمهريةسريرية، وفحوص الدم، والكيمياء السريرية، وفحوص م      مالحظات

البشر، يف صحة ولذلك، جيب أخذ مجيع األدلة املتاحة، وصلتها ب. أخطاراً قد ال تكون مهددة للحياة وإمنا قد تشري إىل اختالل وظيفي
  :أو يف احليوانات/شر ووفيما يلي أمثلة للتأثريات السمية ذات الصلة يف الب. االعتبار يف عملية التصنيف

وقد ينشأ االعتالل أو املـوت مـن   . االعتالل أو املوت الناجتان من التعرض املتكرر أو الطويل األجل    )أ(
 التعرض املتكرر، حىت جلرعات أو تركيزات منخفضة نسبياً، بسبب التراكم البيولوجي للمادة أو نواتج  

  مية نتيجة للتعرض املتكرر؛، أو بسبب فشل عملية إزالة الس)أيضها( استقالهبا
وية األخرى،  ـحدوث تغريات وظيفية واضحة يف اجلهاز العصيب املركزي أو الطريف أو األجهزة العض              )ب(

ـ مثـل  (ة  ـمبا يف ذلك عالمات كبت اجلهاز العصيب املركزي والتأثريات يف احلواس اخلاص            ر، ـالنظ
  ؛)السمع، الشم

   أو حتليل البول؛،والدمأرامترات الكيمياء احليوية السريرية، حدوث أي تغري ضار، متسق وواضح يف با  )ج(
أو يرى الحقاً أو يثبته /، ميكن مالحظته عند دراسة الصفة التشرحيية و   اءعضحدوث تلف واضح يف األ      )د(

  الفحص اجملهري؛
لـى  حدوث خنر متعدد البؤر أو منتشر، أو تليف أو تكون أورام حبيبية يف أعضاء حيوية مع قدرة ع                   )ه(

  جتدد األورام؛
 حدوث تغريات مورفولوجية ميكن أن تزول ولكنها تعطي دليالً واضحاً على اختالل وظيفي ملحوظ               )و(

  ؛)من قبيل تغري شحمي شديد يف الكبد (يف األعضاء
يف أعضاء حيوية غري    ) مبا يف ذلك حتلل اخلاليا واخنفاض عددها      (أدلة على موت اخلاليا مبعدل مرتفع         )ز(

  .ى التجديدقادرة عل

  التأثريات اليت ال تعترب داعمة للتصنيف  ٨-٢-٩-٣
أو /و ومن أمثلة هـذه التـأثريات يف البـشر        .  ال تربر التصنيف    معينة من املسلم به أنه ميكن مالحظة تأثريات        

  :احليوانات ما يلي
 اليت قد   ،ء أو املاء   أو استهالك الغذا   ،يف زيادة يف وزن اجلسم    الطفيفة  املالحظات السريرية أو التغريات       )أ(

  ؛"واضحة"لكنها ال تدل يف حد ذاهتا على مسية وتكون هلا بعض األمهية السمية 
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أو التأثريات املؤقتة،   /التغريات البسيطة يف بارامترات الكيمياء احليوية السريرية أو الدم أو حتليل البول و              )ب(
  ك فيها أو طفيفة؛عندما تكون هذه التغريات أو التأثريات ذات أمهية مسية مشكو

  التغريات يف أوزان األعضاء بدون وجود دليل على اختالل وظائفها؛  )ج(
   من الناحية السمية؛مهمةاستجابات التكيف اليت ال تعترب   )د(
وا تربر التصنيف آليات السمية الناجتة عن املادة واليت ترتبط بالنوع البيولوجي، أي اليت يثبت بقـدر                   )ه(

  .إلنسانا ليست ذات صلة بصحة امعقول من الثقة أهن

  قيم توجيهية للمساعدة يف التصنيف على أساس النتائج املستقاة من دراسات أجريت يف حيوانات التجارب  ٩-٢-٩-٣
حيوانات التجارب، يغفل االعتماد على مالحظة التأثريات فقط، دون اإلشارة إىل           على  يف الدراسات اليت جترى       ١-٩-٢-٩-٣

ف ـة تتوق ـ لعلم السموم هو أن مجيع املواد حمتملة السمية، وأن السمي           أساسياً تجربة واجلرعة أو التركيز، مفهوماً    مدة التعرض يف ال   
ة ـويف معظم الدراسات اليت جترى يف حيوانات التجارب تستخدم توجيهات االختبار قيمة حدي            . التركيز ومدة التعرض  /على اجلرعة 
  .أعلى للجرعة

 مقابل ١الفئة (التوصل إىل قرار بشأن ما إذا كان ينبغي تصنيف مادة ما أم ال، ودرجة التصنيف           وللمساعدة يف     ٢-٩-٢-٩-٣
التركيز الذي أثبت أنه يعطي تـأثريات صـحية         /التركيز لتحديد اجلرعة  /للجرعة" قيم توجيهية  "١-٩-٣ يف اجلدول    ، تبني )٢الفئة  

بد أن تكون هناك قيمة  ة هي أن املواد الكيميائية مجيعها حمتملة السمية، والواحلجة الرئيسية القتراح مثل هذه القيم التوجيهي. ملموسة
كما أن دراسات اجلرعات املتكررة اليت جترى على حيوانات التجارب تصمم        . جلرعة أو تركيز تالحظ فوقها درجة من التأثري السمي        

ظهر معظم الدراسات بعض التأثري السمي على األقل  وهكذا ت،إلحداث مسية عند أعلى جرعة مستخدمة وذلك لتعزيز هدف االختبار      
تركيـزات  /عند أي جرعات أيضاً وعليه، فإن املطلوب البت فيه ليس فقط ما هي التأثريات اليت نتجت، وإمنا            . عند هذه اجلرعة العليا   

  .حدثت وما إذا كانت ذات صلة بالبشر
إن و،   ما ات على احليوانات، فإن ذلك يشري إىل تصنيف       وهكذا، عندما تالحظ تأثريات مسية واضحة يف الدراس         ٣-٩-٢-٩-٣

 بالقيم التوجيهية املقترحة، ميكـن أن        ذلك ةالتركيز الذي تالحظ عنده هذه التأثريات وعالق      /دراسة مدة التعرض يف االختبار واجلرعة     
اخلطـرة  ) اخلصائص( نتيجة للخاصية    نظراً ألن التأثريات السمية هي    (توفر معلومات مفيدة للمساعدة يف تقدير احلاجة إىل التصنيف          

  ).التركيز/وكذلك ملدة التعرض واجلرعة
التركيز اليت لوحظ تأثري مسـي      /واختاذ قرار بالتصنيف أو عدم التصنيف ميكن أن يتأثر بالقيم التوجيهية للجرعة             ٤-٩-٢-٩-٣

  .واضح عندها أو عند قيم أقل منها
ة قياسية للسمية يف الفئران بعد تعرض       ـت يف دراس  ـ التأثريات اليت لوحظ   وتشري القيم التوجيهية املقترحة إىل      ٥-٩-٢-٩-٣

وميكن استخدام هذه القيم كأساس الستنباط قيم توجيهية معادلة لدراسات السمية ملدة تعرض أقل أو أكرب، باستخدام .  يوما٩٠ًمدته 
االستنشاق، اليت تنص بصورة أساسية على أن اجلرعـة          بشأن   (Haber)االستنباط لعالقة اجلرعة وزمن التعرض على غرار قاعدة هابر          

وينبغي إجراء التقييم على أساس كل حالة على حدة، وعلـى  . ن التعرض مالفعالة تتناسب تناسباً طردياً مباشراً مع تركيز التعرض وز        
  .٣ل  يوماً سوف تزداد مبعام٢٨سبيل املثال فإن القيم التوجيهية األقل الناجتة عن دراسة ملدة 

، يربر التصنيف يف هذه الفئة إذا لوحظ حدوث تأثريات مسية واضـحة يف              ١وهكذا، بالنسبة للتصنيف يف الفئة        ٦-٩-٢-٩-٣
املبينـة يف  ) املقترحـة (عند أو أقل من القيم التوجيهية      أهنا حتدث بني  ـوت يوماً يف حيوانات التجارب      ٩٠دراسة جلرعة متكررة ملدة     

  :١-٩-٣اجلدول 
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  ١ الفئة  يفتصنيفالقيم توجيهية للمساعدة يف : ١-٩-٣اجلدول 
 )التركيز/اجلرعة(القيم التوجيهيه   الوحدات  سبيل التعرض

 ١٠ ≤  يوم/كغم من وزن اجلسم/مغم )الفأر(فموي 

 ٠,٠٢ ≤  يوم/كغم من وزن اجلسم/مغم  )الفأر أو األرنب(جلدي 

 ٠,٠٢ ≤  يوم/ ساعات٦/املليون/جزء  )الفأر(استنشاق غاز 

 ٠,٠٢ ≤  يوم/ ساعات٦/ل/مغم  )الفأر( خبار استنشاق

    ٠,٠٢ ≤  يوم/ ساعات٦/ل/مغم  ) الفأر(دخان /رذاذ/استنشاق غبار

، يربر التصنيف يف هذه الفئة إذا لوحظ حدوث تأثريات مسية واضحة يف دراسة              ٢وبالنسبة للتصنيف يف الفئة       ٧-٩-٢-٩-٣
  :٢-٩-٣اجلرعات التوجيهية املقترحة املبينة يف اجلدول  يرى أهنا حتدث يف نطاقات يوماً يف حيوانات التجارب و٩٠جلرعة متكررة، ملدة 

  ٢ الفئة  يف تصنيفالقيم توجيهية للمساعدة يف : ٢-٩-٣اجلدول 

  الوحدات  سبيل التعرض
  نطق القيم التوجيهية

  )التركيز/اجلرعة(
 ١٠٠-١٠  يوم/كغم من وزن اجلسم/مغم  )الفأر(فموي 

 ٢٠٠-٢٠  يوم/كغم من وزن اجلسم/مغم )رنبالفأر أو األ(جلدي 

 ٢٥٠-٥٠  يوم/ ساعات٦/املليون/جزء  )الفأر(استنشاق غاز 

 ١,٠-٠,٢  يوم/ ساعات٦/ل/مغم  )الفأر(استنشاق خبار 

 ٠,٢-٠,٠٢  يوم/ ساعات٦/ل/مغم  ) الفأر(دخان /رذاذ/استنشاق غبار

 هـي ألغـراض     ٧-٩-٢-٩-٣ و ٦-٩-٢-٩-٣  والقيـم والنطاقات التوجيهية املذكـورة يف الفقرتني       ٨-٩-٢-٩-٣
  . صارمة للتحديدوال يقصد منها أن تكون قيماً. توجيهية فقط، أي الستخدامها يف هنج وزن األدلة، وللمساعدة يف البت يف التصنيف

وهكذا قد حيدث أن تشاهد صورة معينة للسمية يف دراسات على احليوانات لسمية جرعات متكررة عنـد                    ٩-٩-٢-٩-٣
 بطريق الفم، غري أن طبيعة التأثري، مثل السمية         يومياً/كغم من وزن اجلسم   / مغم ١٠٠< ركيز أقل من القيمة التوجيهية، مثل       ت/جرعة
وباملقابل، فـإن   .  ال تشاهد إال يف ذكور الفئران من ساللة معينة معروفة بقابليتها هلذا التأثري، قد تدفع إىل عدم التصنيف                   اليت العصبية

كغم من  / مغم ١٠٠ ≥ية تالحظ يف دراسات على احليوانات عند قيمة أعلى من القيمة التوجيهية، من قبيل جرعة                صورة معينة للسم  
يومياً بطريق الفم، عالوة على وجود معلومات إضافية من مصادر أخرى، مثل دراسات تعرض طويل األجل، أو خـربة                /وزن اجلسم 

  .اس وزن األدلة بأن التصنيف هو اإلجراء احلصيف الذي ينبغي اختاذهحباالت يف البشر، قد تدعم استنتاجاً مبنياً على أس
  اعتبارات أخرى  ١٠-٢-٩-٣
وهو املعتاد بالنسبة للمواد اجلديدة، ولكنـه       (عندما ال توصف مادة إال باستخدام بيانات متعلقة باحليوانات            ١-١٠-٢-٩-٣

التركيز كعنصر مـن    /صنيف تتضمن إشارة إىل القيم التوجيهية للجرعة      ، فإن عملية الت   )بالنسبة لكثري من املواد املوجودة     أيضاً   صحيح
  .العناصر اليت تسهم يف هنج وزن األدلة

وعند توفر بيانات بشرية تقوم على أسس جيدة تبني وجود تأثري مسية مستهدفة ألعضاء حمددة ميكن إرجاعه                   ٢-١٠-٢-٩-٣
وتفضَّل البيانات البشرية اإلجيابية، بصرف النظر      . فإنه ميكن تصنيف املادة   بدرجة موثوق هبا إىل تعرض متكرر أو طويل األجل ملادة،           

وهكذا، يف حالة عدم تصنيف مادة ما بسبب عدم مشاهدة تأثري مسي مستهدف       . عن اجلرعة احملتملة، على البيانات املتعلقة باحليوانات      
ختبار على احليوان، فإنه ينبغي أن تصنف املادة إذا ظهـرت يف  التركيز يف اال/ألعضاء حمددة عند أو أدىن من القيمة التوجيهية للجرعة       

  .وقت الحق بيانات عن أحداث بشرية تبني حدوث تأثري مسي مستهدف ألعضاء حمددة
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وميكن يف بعض احلاالت، حسب االقتضاء، تصنيف مادة مل ختترب لتعيني السمية ألعضاء مستهدفة حمددة، على           ٣-١٠-٢-٩-٣
من عالقة حمققة بني التركيب والنشاط ورأي خبري مستنبط من تركيب مشابه سبق تصنيفه جنباً إىل جنب مع                  أساس بيانات مستمدة    

  . مهمة مشتركة)أيض(  استقالبدعم قوي من حبث عوامل هامة أخرى مثل تكوين نواتج
ر إضايف لتوفري محاية خاصة     ومن املفهوم أنه ميكن استخدام تركيز البخار املشبع يف لوائح تنظيمية معينة كعنص              ٤-١٠-٢-٩-٣

  .للصحة والسالمة

  معايري تصنيف املخاليط  ٣-٩-٣
. تصنف املخاليط باستخدام املعايري ذاهتا اليت تستخدم يف حالة املواد، أو كبديل لذلك، الطريقة املبينة أدنـاه                  ١-٣-٩-٣

  .تعرض املفرد أو املتكرر أو كليهماوعلى غرار املواد، قد تصنف املخاليط للسمية املستهدف ألعضاء حمددة يف حالة ال

  ملهكبأتصنيف املخاليط عند توفر بيانات عن املخلوط   ٢-٣-٩-٣
عندما تتوفر عن املخلوط أدلة موثوق هبا وذات نوعية جيدة من اخلربة البشرية أو دراسات مناسبة يف حيوانات   

وجيـب  . نيف املخلوط على أساس تقييم البيانات تبعاً لوزن األدلة        التجارب، على النحو املشروح يف املعايري املتعلقة باملواد، ميكن تص         
  .توخي احلرص يف تقييم البيانات املتعلقة باملخاليط، حبيث ال تسبب اجلرعة أو املدة أو املالحظة أو التحليل جعل النتائج غري جازمة

  تكمالمبادئ االس: تصنيف املخاليط عند عدم توفر بيانات عن املخلوط الكامل  ٣-٣-٩-٣
  لكن توجد بيانات كافية عـن ، املستهدفة ألعضاء حمددة  هعندما ال يكون املخلوط نفسه قد اخترب لتعيني مسيت          ١-٣-٣-٩-٣

 وفقـاً  ، فإن هذه البيانات ميكن أن تستخدم بصورة كافيةر املخلوطاخطأ وصف اليت تتيحشاهبة  املخاليط  امل املفردة و  ه مكونات كل من 
وهذا يكفل أن تستخدم عملية التصنيف البيانات املتاحة إىل أقصى حد ممكن يف وصف أخطار املخلوط دون . يةملبادئ االستكمال التال

  .احلاجة إىل إجراء اختبارات إضافية يف احليوانات
  التخفيف  ٢-٣-٣-٩-٣

 دىنو أ  مبادة ختفيف مصنفة يف فئة مسية مساوية لسمية أقل املكونات األصلية مسية أ             ربـ خمت ف خملوط يفخت دعن  
ات األخرى، عندئذ ميكن تصنيف املخلوط املخفف اجلديد يف فئة معادلة لفئة املخلوط  ـة املكون ـر يف مسي  ـوقع أن تؤث  ـمنها وال يت  
  . املخترباألصلي

  دفعات اإلنتاج  ٣-٣-٣-٩-٣
 غري خمتربة  معادلة بصورة رئيسية لسمية دفعة إنتاج أخرى      ما   ملخلوط    خمتربة ميكن افتراض أن مسية دفعة إنتاج       
الصانع نفسه، ما مل يكن هناك ما يدعو إىل االعتقاد بـأن            على إنتاجها   شرف  أو أ  هاتجنقد أ كون  ي، عندما   من املنتج التجاري نفسه   

  .ويف هذه احلالة يلزم إجراء تصنيف جديد.  غري املختربةتغرياً هاماً قد حدث أدى إىل تغري مسية الدفعة
  ية السميةتركيز املخاليط العال  ٤-٣-٣-٩-٣

 بدون ١ املركز يف الفئة  الناتج، وجب تصنيف املخلوط١ من الفئة  خمتربز مكون مسي يف خملوطيإذا ازداد ترك  
  .إجراء اختبار إضايف

  االستكمال داخل فئة مسية واحدة  ٥-٣-٣-٩-٣
ء إىل االختبار ذات مكونات متشاهبة، وخضع املخلوطان ألف وبا) ألف وباء وجيم(يف حالة وجود ثالثة خماليط   

 ،يف فئة السمية ذاهتا، واملخلوط جيم غري املخترب حيتوي املكونات ذاهتا النشطة من حيث السمومية كاملخلوطني ألف وباءيقعان و
  .ولكن بتركيزات متوسطة بني تلك املكونات يف املخلوطني ألف وباء، يفترض أن يقع املخلوط جيم يف فئة السمية ذاهتا مثل ألف وباء
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  املخاليط املتشاهبة بصورة رئيسية  ٦-٣-٣-٩-٣
  :يف احلالة التالية  
  باء؛+ ألف   ‘١‘  :وجود خملوطني  )أ(  
  باء؛+ جيم   ‘٢‘      
  تركيز املكون باء هو نفسه بصورة أساسية يف املخلوطني؛  )ب(  
  ؛‘٢‘ يساوي تركيز املكون جيم يف املخلوط ‘١‘تركيز املكون ألف يف املخلوط   )ج(  

انات عن مسية املكونني ألف وجيم ومها متكافئان بصورة أساسية، أي أهنما يف فئة األخطـار                تتوفر بي   )د(
  .ذاهتا وال يتوقع أن يؤثرا يف مسية املكون باء

 ذاهتـا    األخطـار   بالفعل عن طريق االختبار، أمكن تعيني فئـة        هفيصن قد سبق ت   ‘٢‘و  أ ‘١‘فإذا كان املخلوط      
  . اآلخرللمخلوط

  سوالتاأليرو  ٧-٣-٣-٩-٣
قد يصنف الشكل األيروسويل ملخلوط يف فئة اخلطر ذاهتا مثل الشكل غري األيروسويل املخترب للمخلوط فيمـا                   

وينبغي النظر يف تصنيف املخـاليط      . يتعلق بالسمية الفموية واجللدية شريطة أال تؤثر املادة الدافعة املضافة يف مسية املخلوط لدى رشه              
  .مية باالستنشاق بشكل منفصلاأليروسولية فيما يتعلق بالس

   املخلوطتصنيف املخاليط عند توفر بيانات عن مجيع  أو عن بعض مكونات  ٤-٣-٩-٣
حيثما ال تتوفر أدلة موثوق هبا أو بيانات اختبار للمخلوط احملدد نفسه، وحيثما ال ميكـن اسـتخدام مبـادئ                   ١-٤-٣-٩-٣

ويف هذه احلالـة، يـصنف      .  على أساس تصنيف املواد املكونة للمخلوط      االستكمال إلجراء تصنيف، عندئذ يوضع تصنيف املخاليط      
 بعد تعرض واحد أو تعرض متكرر أو كليهما عندما يكون مكون            ،)حيدد العضو املعين  (املخلوط كمادة مسية مستهدفة ألعضاء حمددة       

 /اً بتركيز مساو أو يتجاوز القـيم احلديـة         للسمية املستهدفة ألعضاء حمددة وموجود     ٢ أو الفئة    ١واحد على األقل مصنفاً يف الفئة       
  . على التوايل٢ والفئة ١ أدناه للفئة ٣-٩-٣التركيزات احلدية املناسبة كما هو مبني يف اجلدول 

 التركيزات احلدية ملكونات املخلوط املصنفة يف فئة السمية الشاملة ألعـضاء          /القيم احلدية   :٣-٩-٣اجلدول 
  )أ(أن حتدد تصنيف املخلوطواليت من شأهنا  حمددة مستهدفة 

 :التركيزات احلدية اليت حتدد تصنيف املخلوط يف/القيم احلدية
  ٢الفئة   ١الفئة  :املكون مصنف يف

  ١الفئة  )٣املالحظة ( يف املائة ١٠ < املكون ≤ ١,٠ )١املالحظة ( يف املائة ١,٠ ≥
 )٣املالحظة ( يف املائة ١٠ < املكون ≤ ١,٠ )٢املالحظة ( يف املائة ١٠ ≥  مسية شاملة ألعضاء مستهدفة حمددة

  ٢الفئة  )٤املالحظة (  يف املائة١,٠ ≥
  مسية شاملة ألعضاء مستهدفة حمددة

 
 )٥املالحظة (  يف املائة١٠ ≥

. ائمـة ينطوي خمطط التصنيف التوافقي هذا على مراعاة االختالفات يف ممارسات تبليغ املعلومات عن األخطـار يف الـنظم الق         )أ(   
بطاقة الوسم؛ وسيتطور الوضـع مـع         بيان التحذير يف   يف وضع    االختالفات   حصر به قليالً؛ وستن   اليت ستتأثر    ون عدد املخاليط  كويتوقع أن ي  

  .الوقت للتوصل إىل هنج أكثر تنسيقاً
 يف املائة،   ١٠إىل   ١,٠ يف املخلوط بتركيز من      ١يف حالة وجود مكون مسي مستهدف ألعضاء حمددة من الفئة             :١الحظة امل

ـ      وضع غري أن . معلومات يف صحيفة بيانات السالمة عن املنتج       تقدمي فإن مجيع السلطات التنظيمية تقتضي     ة ـ بيان التحذير يف بطاق
 يف املائـة،  ١٠ إىل ١,٠ركيز من ـوط بتـوقد ختتار بعض السلطات وضع بطاقة وسم عند وجود املكون يف املخل   . الوسم اختياري 

  . تقتضي سلطات أخرى وضع بطاقة وسم يف هذه احلالةبينما قد ال
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  فإنه  يف املائة أو أكثر،    ١٠ يف املخلوط بتركيز     ١يف حالة وجود مكون مسي مستهدف ألعضاء حمددة من الفئة             :٢الحظة امل
  .يتوقع عموماً اقتضاء تقدمي صحيفة بيانات السالمة وبيان التحذير يف بطاقة الوسم على حد سواء

 يف املائة،   ١٠ إىل   ١,٠ يف املخلوط بتركيز من      ١يف حالة وجود مكون مسي مستهدف ألعضاء حمددة من الفئة             :٣الحظة امل
  .للسمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة، بينما ال تفعل سلطات أخرى ذلك ٢تصنف املخلوط يف الفئة أن قد ختتار بعض السلطات 

 يف املائة،   ١٠ إىل   ١,٠ يف املخلوط بتركيز من      ٢عضاء حمددة من الفئة     يف حالة وجود مكون مسي مستهدف أل        :٤الحظة امل
غري أن بيان التحذير يف بطاقـة الوسـم         . فإن مجيع السلطات التنظيمية تقتضي تقدمي معلومات يف صحيفة بيانات السالمة عن املنتج            

 يف املائة، بينما    ١٠لى  ـ إ ١,٠ن  ـ بتركيز م  وقد ختتار بعض السلطات وضع بطاقة الوسم عند وجود املكون يف املخلوط           . اختياري
  .قد ال تقتضي سلطات أخرى وضع بطاقة وسم يف هذه احلالة

فإنـه   يف املائة أو أكثر، ١٠ يف املخلوط بتركيز٢يف حالة وجود مكون مسي مستهدف ألعضاء حمددة من الفئة             :٥الحظة امل
  . د سواءحسم على لو ااقةيتوقع اقتضاء تقدمي صحيفة بيانات السالمة ووضع بطعموماً 

وينبغي أن تطبق القيم احلدية هذه وما يترتب عليها من تصنيفات على قدم املساواة وبطريقة مالئمة على املواد                    ٢-٤-٣-٩-٣
  .السمية لعضو مستهدف نتيجة لكل من التعرض املفرد والتعرض املتكرر

  .ق بالسمية جبرعة مفردة والسمية جبرعات متكررةكما ينبغي تصنيف املخاليط بصورة منفصلة فيما يتعل  ٣-٤-٣-٩-٣
وجيب توخي احلرص عند اجلمع بني مواد مسية تؤثر يف أكثر من جهاز عضوي واحد حبيث تدرس مسائل تعزيز                    ٤-٤-٣-٩-٣

نـت بعـض     يف املائـة إذا كا     ١ <الفعالية والتفاعالت التآزرية، ألن مواد معينة ميكن أن تسبب مسية للعضو املستهدف عند تركيز               
  .املكونات األخرى يف املخلوط معروفة بأهنا تعزز ذلك التأثري السمي

  تبليغ معلومات األخطار  ٤-٩-٣
ـ  ـتبليغ معلوم "ترد اعتبارات عامة وخاصة تتعلق باشتراطات الوسم حتت عنوان             ـ : ارـات األخط  "مـالوس

 أمثلة للبيانـات التحذيريـة والرسـوم        ٣ املرفق   ويتضمن.  جداول موجزة عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل  (
  .التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح السلطة املختصة بذلك

  بعد تعرض متكرر حمددة عناصر الوسم للسمية شاملة ألعضاء مستهدفة: ٤-٩-٣اجلدول 

  ٢الفئة   ١الفئة  

  خطر صحي  خطر صحي  الرمز

  حتذير  خطر  كلمة التنبيه

 ةتأثرتذكر مجيع األعضاء امل(لألعضاء  تلفاً يسبب  بيان اخلطر
يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة ( )إذا عرفت

  )قاطعة أنه ال توجد سبل أخرى تسبب اخلطر

 ةتأثرتذكر مجيع األعضاء امل(لألعضاء  تلفاً قد يسبب
يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة ( )إذا عرفت

  )رقاطعة أنه ال توجد سبل أخرى تسبب اخلط
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أو معلومات لتقييم السمية الشاملة لعضو مستهدف حمدد/ هل تتوفر عن املادة بيانات و:املادة
  بعد تعرض متكرر للمادة؟

  ال
أو معلومـات/هل تتوفر عن املخلوط ككل أو عن مكوناته بيانـات و          : املخلوط

   بعد تعرض متكرر؟حمددلتقييم السمية الشاملة لعضو مستهدف 

 نعم

  ر،بعد تعرض متكر
  هل ميكن للمادة أو املخلوط إحداث مسية ملحوظة يف البشر، أو

هل ميكن افتراض أهنا قادرة على إحداث مسية ملحوظة يف البشر على أساس أدلة من دراسات                
  على حيوانات التجارب؟

 حيتاج تطبيق املعايري إىل رأي خـبري يف هنـج         . )١( بشأن املعايري والقيم التوجيهية    ٢-٩-٣انظر  
  .وزن األدلة

 ال

  نعم

  ٢فئة ال

  حتذير 

  ال يصنف
 ال

  بعد تعرض متكرر،
 افتراض أن للمادة أو املخلوط قدرة على إحداث ضرر لصحة البشر على أساس أدلة               هل ميكن 

  من دراسات يف حيوانات االختبار؟
حيتاج تطبيق املعايري إىل رأي خـبري يف هنـج          . )١( بشأن املعايري والقيم التوجيهية    ٢-٩-٣انظر  

  .وزن األدلة

  نعم

ري ـ غالتصنيف  ال
  ممكن

 ريـالتصنيف غ
  ممكن

  ١الفئة 

  خطر 

حمدد  ككل لتقييم السمية الشاملة لعضو مستهدف      املخلوطهل تتوفر معلومات عن
  بعد تعرض متكرر؟

 
  
  
  
 نعم

 نعم

 انظر منطق القرار   ال
٢- ٩- ٣ 

   بعد التعرض املتكررةن السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددأمنطق القرار بش  ٥-٩-٣
أن يقـوم   بشدة  ويوصى  . ال ميثل منطق القرار التايل جزءاً من نظام التصنيف املنسق ولكنه يرد هنا كتوجيه إضايف                

 .ارالشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام منطق القر

  ١-٩-٣منطق القرار   ١-٥-٩-٣

  )تابع يف الصفحة التالية(
  ـــــــــــــــــ

  .٢-٣-٣-١، الفقرة ٣-١يف الفصل " التركيزات احلدية/استخدام القيم احلدية" انظر، و٢-٩-٣ و١-٩-٣اجلدولني و، ٢-٩-٣ انظر  )١(

- 205 -

Copyright@United Nations, 2009. All rights reserved.



 

  ٢-٩-٣منطق القرار   ٢-٥-٩-٣

  

                                                 
  .٢-٣-٣-١، الفقرة ٣-١يف الفصل " التركيزات احلدية/القيم احلديةاستخدام  "انظر، و٢-٩-٣ و١-٩-٣اجلدولني و، ٢-٩-٣ انظر  )١(
  . لالطالع على شروح وتوجيهات٣-٩-٣ واجلدول ٤-٩-٣ و٤-٣-٩-٣ انظر  )٢(

  نعم  ؟)٣-٣-٩-٣انظر (تنطبق مبادئ االستكمال هل 

  ال

 للـسمية الـشاملة لعـضو١هل حيتوي املخلوط مكوناً أو أكثر مصنفاً يف الفئة
  :)١(مستهدف عند تركيز

  يف املائة؟١,٠ ≥  )أ(
   يف املائة؟١٠ ≥  )ب(

التركيـزات/ هبذا الفصل بشأن استخدام القـيم احلديـة        ٣-٩-٣انظر اجلدول   
  .)٢(احلدية

 

  نعم

  نعم

 ال

 للـسمية الـشاملة لعـضو      ١هل حيتوي املخلوط مكوناً أو أكثر مصنفاً يف الفئة
  :)١(عند تركيزحمدد مستهدف 

  ؟ يف املائة١٠ < و١,٠ ≥  
تركيـزاتال/ هبذا الفصل بشأن استخدام القـيم احلديـة        ٣-٩-٣انظر اجلدول   

  .)٢(احلدية

  ٢الفئة 

  حتذير 

  نعم

 للسمية الـشاملة لعـضو٢هل حيتوي املخلوط مكوناً أو أكثر مصنفاً يف الفئة
  :)١( عند تركيزحمددمستهدف 

   ؟يف املائة ١,٠ ≥  )أ(
   ؟يف املائة ١٠ ≥ )ب(

التركيـزات/ا الفصل بشأن استخدام القـيم احلديـة        هبذ ٣-٩-٣انظر اجلدول   
  .)٢(احلدية

 

  ٢الفئة 

  حتذير 

  ال

 ال

  ال يصنف

  ١الفئة 

  خطر 

يصنف يف الفئة 
  املناسبة
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  ١٠-٣الفصل 
  خطر السمية بالشفط

  تعاريف واعتبارات عامة واعتبارات خاصة  ١-١٠-٣
  . لتصنيف املواد أو املخاليط اليت قد تسبب خطر تسمم بالشفط للبشريستهدف هذا الفصل توفري وسيلة  ١-١-١٠-٣
 من خالل التجويف الفموي أو األنفي مباشرة، أو بصورة غري           ة أو صلب  ة سائل ةكيميائيمادة  هو دخول   الشفط    ٢-١-١٠-٣

  .مباشرة من القيء يف املسالك التنفسية واجلهاز التنفسي السفلي
تأثريات حادة شديدة مثل االلتهاب الرئوي الكيميائي، ودرجات خمتلفة من التلف الرئوي تشمل السمية بالشفط   ٣-١-١٠-٣

  .الشفطالذي يعقب أو املوت 
يبدأ الشفط يف حلظة الشهيق، يف الوقت الذي يستغرقه أخذ نفس واحد، عندما تصل املادة املسببة إىل التقـاطع       ٤-١-١٠-٣

  . البلعومية- يف املنطقة احلنجرية بني اجلهاز التنفسي العلوي والقناة اهلضمية
وقد تترتب على ذلك احتياطـات      . ميكن أن حيدث شفط مادة أو خملوط أثناء التقيؤ بعد بلع املادة أو املخلوط               ٥-١-١٠-٣

إذا كان  غري أنه   . تتعلق ببطاقات الوسم، وخباصة عندما ينظر يف توصية باحلث على التقيؤ بعد ابتالع املادة بسبب خطر السمية احلادة                 
  .خطر مسية بالشفط، فإن األمر قد يتطلب تعديل توصية احلث على التقيؤ أيضاً املخلوط أو املادة يشكل

  اعتبارات خاصة  ٦-١-١٠-٣
 )نواتج تقطري الـنفط   (كشف استعراض للدراسات الطبية عن شفط املواد الكيميائية أن بعض اهلدروكربونات              ١-٦-١-١٠-٣
واتضح أن الكحوالت األولية والكيتونات متثل خطـر        . إذا شفطها اإلنسان   خطراً   ة أظهرت أهنا متثل   بعض اهلدروكربونات املهلجن  و

  .احليوانات فقطاملتعلقة بشفط يف الدراسات 
وال توفر األدلة   . وبينما استخدمت منهجية لتقدير خطر الشفط يف احليوانات، فإن هذه املنهجية مل توحد قياسياً               ٢-٦-١-١٠-٣

ويتعني توخي احلرص الـشديد يف تقيـيم        . جيابية يف احليوانات سوى مؤشر إلمكانية وجود خطر مسية بالشفط يف البشر           التجريبية اإل 
  .احليوانات عند البت يف خطر الشفطتعلقة باملالبيانات 

ل بني اللزوجة ي معادلة التحويـا يلـوفيم. (kinematic viscosity)وتشري معايري التصنيف إىل اللزوجة احلركية   ٣-٦-١-١٠-٣
  :الدينامية واللزوجة احلركية

  )ث.ملي باسكال(لزوجة الدينامية ال  
  )ث/٢مم( اللزوجة احلركية  =ــــــــــــــــ      

  )٣سم/غم(لكثافة ا  

 إال يشتمل على دخول مواد صلبة يف اجلهاز التنفسي، ٢-١-١٠-٣على الرغم من أن تعريف الشفط الوارد يف   ٤-٦-١-١٠-٣
  . املقصود منه أن ينطبق على املواد واملخاليط السائلة فقط٢ أو للفئة ١ للفئة ١-١٠-٣من اجلدول ) ب(ف وفقاً ألحكام أن التصني

  الرذاذ/تصنيف منتجات األيروسول  ٥-٦-١-١٠-٣
توزع منتجات األيروسول والرذاذ عادة يف أوعية من قبيل األوعية املنـضغطة، والرشاشـات ذات الزنـاد أو                    

فإذا كـان الـرذاذ أو      . يتكون يف الفم  بعد أن    جتمع للمنتج     ميكن شفط  ألساس يف تصنيف هذه املنتجات هو ما إذا كان        وا. املضخة
ومن الناحية األخرى، إذا كان الوعاء املنضغط ُيخرج . األيروسول الذي ينطلق من الوعاء املنضغط دقيق اجلزيئات، قد ال يتكون جتمع
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وعادة ما يكون الرذاذ الذي ينطلق من الرشاشات ذات الزناد           .تكون جتمع ميكن أن يشفط بعد ذلك      ج يف شكل تيار متدفق، قد ي      املنَت
ويف احلالة اليت قد ترتع فيها آلية الضخ وتصبح احملتويـات           . أو املضخة كبري اجلزيئات، ولذلك قد يتكون جتمع رمبا يشفط بعد ذلك           

  .جَتمتاحة للبلع، عندئذ ينبغي النظر يف كيفية تصنيف املن
  معايري تصنيف املواد  ٢-١٠-٣

  فئات خطر السمية بالشفط: ١-١٠-٣اجلدول 

  املعايري  الفئات
املواد الكيميائية املعروف أهنا    : ١الفئة  

تسبب أخطار السمية بالشفط يف البشر      
أو تعترب كأهنا تسبب خطـر الـسمية        

  بالشفط يف البشر

  :١تصنف مادة ما يف الفئة 
  ؛ أو)١ املالحظة انظر( موثوق هبا وجيدة النوعية على أساس أدلة بشرية  )أ(
  .س٤٠oث، مقيسة عند /٢مم٢٠,٥ ≤إذا كانت هدروكربونات لزوجتها احلركية   )ب(

املواد الكيميائية اليت تـسبب     : ٢الفئة  
 بسبب افتراض أهنا تسبب خطـر       قلقاً

  السمية بالشفط يف البشر

 خبري مع األخذ يف االعتبـار قـيم التـوتر            دراسات موجودة على احليوانات ورأي     باالستناد إىل 
، ١املواد، خبالف ما يـصنف يف الفئـة         والسطحي، والذوبان يف املاء، ودرجة الغليان، والتطاير،        

  ).٢ املالحظة انظر(س ٤٠oث، مقيسة عند/٢ مم١٤ ≤وتبلغ لزوجتها احلركية 

  .ت، وزيت التربنتني وزيت الصنوبر بعض اهلدروكربونا١من أمثلة املواد املدرجة يف الفئة   :١الحظة امل
كحـوالت  : ة يف هذه الفئة   ـمع أخذ ذلك يف احلسبان قد تنظر بعض السلطات املختصة يف إدراج املواد التالي               :٢الحظة امل

  الكحول األيسوبوتيلي؛ والكيتونات اليت تتكون     ؛ ذرة ١٣ ذرات كربون على األقل ولكن مما ال يتجاوز          ٣ ع اليت تتكون من    - أولية
  . ذرة كربون١٣مما ال يتجاوز 

  معايري تصنيف املخاليط  ٣-١٠-٣
  التصنيف عندما تكون البيانات متاحة عن املخلوط بأكمله  ١-٣-١٠-٣

  . على أساس أدلة بشرية موثوق هبا وذات نوعية جيدة١يصنف املخلوط يف الفئة   
  مبادئ االستكمال: التصنيف عندما ال تكون البيانات متاحة عن املخلوط بأكمله  ٢-٣-١٠-٣
 املفردة همكونات كل من إذا مل يكن املخلوط نفسه قد اخترب لتعيني مسيته بالشفط، ولكن توجد بيانات كافية عن  ١-٢-٣-١٠-٣
. ملبادئ االستكمال التاليـة    وفقاً   حتديد خطر املخلوط على حنو مناسب، تستخدم تلك البيانات        اليت تتيح   شاهبة  املختربة  املخاليط  املو

 يكفل أن تستخدم عملية التصنيف البيانات املتاحة إىل أقصى حد ممكن يف تعيني خماطر املخلوط بـدون احلاجـة إىل إجـراء                       وذلك
  .اختبارات إضافية يف احليوانات

  التخفيف  ٢-٢-٣-١٠-٣
 مبخفف ال ميثل خطر مسية بالشفط وال يتوقع أن يؤثر يف مسية املكونات األخـرى أو                  خمترب ف خملوط يفعند خت   

 )املواد(  املادةغري أنه ال ينبغي أن ينخفض تركيز      .  املخترب  كمعادل للمخلوط األصلي    املخلوط املخفف اجلديد   فيصنتاملخلوط، ميكن   
  . يف املائة١٠السمية بالشفط عن 
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  دفعات اإلنتاج  ٣-٢-٣-١٠-٣
  لسمية دفعة إنتاج أخرى معادلة بشكل أساسيما من خملوط  خمتربةميكن افتراض أن السمية بالشفط لدفعة إنتاج  

 ما مل يكون هنـاك مـا يـدعو إىل    ، الصانع نفسه على إنتاجهشرفأ أو هنتجقد أون يك عندما  من املنَتج التجاري نفسه،غري خمتربة 
ـّر مسية دفعة اإلنتاج  يلزم ،حلالةويف هذه ا. اللزوجة  كما يظهرها التركيز أو غري املختربةاالعتقاد بأنه يوجد اختالف كبري أدى إىل تغي

  .إجراء تصنيف جديد
  ١تركيز املخاليط من الفئة   ٤-٢-٣-١٠-٣

غري املخترب  ، فإن املخلوط    ١، وازداد تركيز مكوناته املصنفة يف الفئة        ١ مصنفاً يف الفئة      خمترب إذا كان خملوط    
  . دون إجراء مزيد من االختبارات١يصنف يف الفئة الناتج 

  ية واحدةاالستكمال داخل فئة مس  ٥-٢-٣-١٠-٣
ذات مكونات متشاهبة، وخضع املخلوطان ألف وبـاء إىل         ) ألف وباء وجيم  (يف حالة وجود ثالثة خماليط        

م غري املخترب حيتوي املكونات ذاهتا النشطة من حيث السمومية كـاملخلوطني            ـلوط جي ـاالختبار ويقعان يف فئة السمية ذاهتا، واملخ      
 تلك املكونات يف املخلوطني ألف وباء، يفترض أن يقع املخلوط جيم يف فئة السمية ذاهتا وسطة بنيـ ولكن بتركيزات مت،اءـألف وب

  .مثل ألف وباء
  املخاليط املتشاهبة بصورة أساسية  ٦-٢-٣-١٠-٣

  :يف احلالة التالية  
  باء؛+ ألف   ‘١‘  :وجود خملوطني  )أ(  
  باء؛+ جيم   ‘٢‘      

  ؛املخلوطنييف تركيز املكون باء هو نفسه بصورة أساسية   )ب(
  ؛‘٢‘ يساوي تركيز املكون جيم يف املخلوط ‘١‘تركيز املكون ألف يف املخلوط   )ج(
ا، ـر نفسه ـة اخلط ـة، أي يف فئ   ـالسمية بالشفط للمكونني ألف وباء متكافئة بصورة أساسي         )د(

  .وال يتوقع أن يؤثرا يف السمية بالشفط للمكون باء
، ١-١٠-٣ل على أساس املعايري املبينة يف اجلدول        ـ بالفع هفيصن قد سبق ت   ‘٢‘و  أ ‘١‘فإذا كان املخلوط      
  .ر ذاهتااخطاأل يف فئة  اآلخرفإنه ميكن تصنيف املخلوط

   املخلوطتصنيف املخاليط عند توفر بيانات عن مجيع أو عن بعض مكونات  ٣-٣-١٠-٣
  ١الفئة   ١-٣-٣-١٠-٣
، ولزوجته ١ املائة من مكون أو مكونات مصنفة يف الفئة  يف١٠ ≥  حيتوي املخلوط الذي١صنف يف الفئة   ي  ١-١-٣-٣-١٠-٣

  .سo ٤٠ث، مقيسة عند /٢ مم٢٠,٥ ≤احلركية 
 يف املائة من مكون أو      ١٠ ≥ حالة املخلوط الذي ينفصل إىل طبقتني متمايزتني أو أكثر، حتتوي إحداها             يف  ٢-١-٣-٣-١٠-٣

  .١ يف الفئة هكملبأ س، يصنف املخلوط ٤٠oمقيسة عند ث، /٢مم ٢٠,٥ ≤ ولزوجتها احلركية ١مكونات مصنفة يف الفئة 
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  ٢الفئة   ٢-٣-٣-١٠-٣
، ولزوجته ٢ يف املائة من مكون أو مكونات مصنفة يف الفئة ١٠ ≥ حيتوي  املخلوط الذي٢صنف يف الفئة   ي  ١-٢-٣-٣-١٠-٣

  . س٤٠oث، مقيسة عند /٢ مم١٤ ≤احلركية 
 تكون االستعانة برأي خبري ينظر يف التوتر السطحي، والذوبان يف املاء، ،ةلدى تصنيف املخاليط يف هذه الفئ  ٢-٢-٣-٣-١٠-٣

  .  خملوطة مع املاء٢ودرجة الغليان، والتطاير، أمراً حامساً وخباصة عندما تكون مواد الفئة 
ائة مـن    يف امل  ١٠ ≥يف حالة تصنيف املخلوط الذي ينفصل إىل طبقتني متمايزتني أو أكثر، حتتوي إحداها                ٣-٢-٣-٣-١٠-٣

  .٢ يف الفئة هكملبأ س، يصنف املخلوط ٤٠oث، مقيسة عند /٢مم١٤ ≤ ولزوجتها احلركية ٢مكون أو مكونات مصنفة يف الفئة 
  تبليغ معلومات األخطار  ٤-١٠-٣

: تبليغ معلومـات األخطـار    "تطلبات الوسم حتت عنوان     مب املتعلقةترد االعتبارات العامة واالعتبارات اخلاصة        ١-٤-١٠-٣
 أمثلـة للبيانـات والرسـوم       ٣ويتضمن املرفق   .  جداول موجزة عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل   ( "وسمال

ويعرض اجلدول التايل عناصر وسم حمددة للمواد       . التخطيطية التحذيرية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح السلطات املختصة بذلك         
  . على أساس املعايري املبينة يف هذا الفصل٢ و١خطر مسية بالشفط بالفئتني واملخاليط اليت تصنف باعتبارها متثل 

  عناصر الوسم للسمية بالشفط: ٢-١٠-٣اجلدول 

  ٢الفئة   ١الفئة   
  خطر صحي  خطر صحي  الرمز

  حتذير  خطر  كلمة التنبيه
   إذا ابتلعقد يكون مميتاً  بيان اخلطر

  ودخل املسالك اهلوائية
  ع إذا ابتلقد يكون ضاراً

  ودخل املسالك اهلوائية

  منطق القرار بشأن السمية بالشفط  ٥-١٠-٣
ويوصى بشدة بأن يقـوم     . وإمنا يرد هنا كتوجيه إضايف     عاملياً   ال ميثل منطق القرار التايل جزءاً من النظام املنسق          

  .الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام منطق القرار
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هل توجد خربة عملية يف البشر من أدلة موثوق هبا وجيدة النوعية، على  )أ(
  سبيل املثال بعض اهلدروكربونات والتربنتني وزيت الصنوبر، أو

ث مقيسة عنـد/٢مم ٢٠,٥ ≤هل املادة هدروكربون لزوجته احلركية        )ب(
  س؟°٤٠

  هل تتوفر عن املادة بيانات مسية بالشفط؟: املادة

  نعم

  نعم

  التصنيف غري ممكن  ال

 ال

 هل تتوفر عن املخلوط ككل أو عن مكوناته بيانـات:املخلوط
 مسية بالشفط؟

 نعم

  التصنيف غري ممكن  ال

 هل يظهر املخلوط ككل مسية بالشفط علـى أسـاس:املخلوط
 ال  اخلربة العملية يف البشر من أدلة موثوق هبا وجيدة النوعية؟

 ٢-١٠-٣انظر منطـق القـرار      
  لالستخدام مع املكونات

هل توجد أدلة تسبب قلقاً على أساس دراسات على احليوانات ورأي خـبري،
  نعم  س؟°٤٠ث مقيسة عند /٢مم١٤ ≤وهل لزوجة املادة احلركية 

  ١الفئة     

   
  خطر   

  ٢الفئة    

    
  حتذير   

 ال

  ال يصنف

 نعم

  ١- ١٠- ٣طق القرار من  ١- ٥- ١٠- ٣

  )تابع يف الصفحة التالية(
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  ٢- ١٠- ٣منطق القرار   ٢- ٥- ١٠- ٣

  

ة يفـ يف املائة من مكون أو مكونات مـصنف        ١٠ ≥هل املخلوط حيتوي    
س؟°٤٠د ـة عنـث، مقيس/٢ مم٢٠,٥≤  ولزوجتها احلركية ١الفئة 

  )١- ٣- ٣- ١٠- ٣انظر (

  نعم

 ال

  ال

  نعم

 إىل١-٢-٣-١٠-٣انظر(هل تنطبق مبادئ االستكمال؟
٥-٢-٣-١٠-٣(  

 ال

  نعم

  
  يصنف يف الفئة

  املناسبة

  ١الفئة   

  
  خطر

  ٢الفئة 

  حتذير  

 ال يصنف

يـة ف ـ يف املائة من مكون أو مكونات مصنف       ١٠ ≥هل حيتوي املخلوط    
ـ (س؟  °٤٠ث، مقيسة عند    /٢ مم ١٤ ≤ ولزوجتها احلركية    ٢الفئة   رـانظ
٢-٣-٣-١٠-٣(  
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