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  ٨املرفق 

   عاملياًظام املنسقمثال للتصنيف يف إطار الن
  تصنيفالاقتراح   ١- ٨م 

وتتضمن الوثيقة بيانات موجزة عن االقتراح      . يعتمد اقتراح التصنيف التايل على معايري النظام املنسق عاملياً          
  . الصحية إىل جانب تفاصيل عن مجيع األدلة العلمية املتاحةطورةبالنسبة لكل رتبة من رتب اخل

ل من السمية احلادة هلذه املادة وقدرهتا على إحداث تأكل، وذلك على أساس             ويقترح التصنيف بالنسبة لك     
  .دراسات قياسية وغري قياسية على احليوانات

  ٤مسية فموية حادة الفئة  : النظام املنسق عاملياً  التصنيف املقترح
  ٣مسية جلدية حادة الفئة   
  جيم١تأكل اجللد الفئة /هتيج  
  ١الفئة  الشديد  العنيتلف/هتيج العني  
  ٤سائل هلوب الفئة   

  املادة) بيان(تعريف   ٢- ٨م 
االسـم يف القائمـة األوروبيـة  ١- ١

للمــواد الكيميائيــة التجاريــة
EINECSوإال فاالسم يف االحتاد 

ــة ــاء البحت ــدويل للكيمي ال
 IUPACوالتطبيقية 

Globalene Hazexyl Systemol  

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

يذكر أيضاً االسم يف(ملرادفات  ا  ٢- ١
ــد ــة للتوحي ــة الدولي املنظم

  ) إذا كان متاحاISOً  القياسي

2-Hazanol 
Globalethylene 

 CxHyOz الصيغة اجلزيئية  ٣- ١

  الصيغة التركيبية  ٤- ١

  )نسبة وزنية(النقاوة   ٥- ١

   الشوائب أو املضافات اهلامة  ٦- ١

وسيط كيميـائي. مذيب للطالءات وحماليل التنظيف   : لصناعياالستعمال ا   االستعماالت املعروفة  ٧- ١
  .Globalexyl UNoxy ILOateللمادة 

  منظف للمرحاض: االستعمال العام
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  اخلصائص الكيميائية الفيزيائية  ٣- ٨م 
 .٤فيما يتعلق باخلصائص الكيميائية الفيزيائية، يقترح تصنيف املادة كسائل هلوب من الفئة   

 سائل  يالشكل الفيزيائ  ١-٢
 ١٤٦,٢  الوزن اجلزيئي  ٢-٢
 ٤٥-  )س°(نطاق االنصهار /نقطة  ٣-٢
 ٢٠٨,٣ )س°(نطاق الغليان /نقطة بدء الغليان  ٤-٢
  درجة حرارة التحلل  ٥-٢
 ٧ ))س°(باسكال (الضغط البخاري   ٦-٢
 ٠,٨٩٠-٠,٨٨٧ )٣سم/غم(الكثافة النسبية   ٧-٢
 ٥,٠٤ )١= اهلواء (الكثافة البخارية   ٨-٢
  )س°كغم، /مغم(قابلية الذوبان يف الدهون   ٩-٢
  )٪٠,٩٩نسبة وزنية (قابلية ذوبان ضئيلة  )س°كغم، /مغم(قابلية الذوبان يف املاء   ١٠-٢
  (log Pow) ) أوملو ك(معامل التوزع   ١١-٢
  القابلية لالشتعال  ١٢-٢

  )س°(نقطة الوميض   
 )نسبة مئوية حجمية(حدود االنفجار   
  )س°(شتعال الذايت درجة حرارة اال  

 
  ٩٠,٦    :البوتقة املكشوفة  ٨١,٧  :البوتقة املغلقة
  ٨,٤      :احلد األعلى  ١,٢  :احلد األدىن

  ال تتوفر بيانات القابلية لالنفجار  ١٣-٢
   األكسدةخواص  ١٤-٢
   فيزيائية أخرى- كيميائية خواص  ١٥-٢

  اخلصائص الصحية والبيئية  ٤- ٨م 
  السمية احلادة  ١- ٤- ٨م 
  الفموية  ١- ١- ٤- ٨م 

  ).كغم من وزن اجلسم/ مغم٢ ٠٠٠ -  ٣٠٠( من النظام املنسق عاملياً ٤يوجد مربر لتصنيف املادة يف الفئة   
 املرجع املشاهدات واملالحظات)كغم/مغم (٥٠ج ق  النوع احليواين

 ٢ .مل تتوفر تفاصيل أخرى ١ ٤٨٠ الفأر
  )ذكور (١ ٥٠٠ الفأر

  )إناث    (٧٤٠
كغم باسـتخدام الكثافـة/من مل ) كغم/مغم (٥٠حسبت قيم ج ق   

 .٣سم/ غم٠,٨٩املعروفة للمركب إثلني غليكول وهي 
٨ 

  السمية باالستنشاق  ٢- ١- ٤- ٨م 
مل حتدث حاالت نفوق أو عالمات مسية ظاهرة يف احليوانـات اليت عّرضـت لتركيز البخار املشبع وهو                  

  .ة ال تدعم التصنيفلتر تقريباً، وعليه، فإن البيانات املتاح/ مغم٠,٥حنو 
زمن التعرض )ل/مغم (٥٠ج قالنوع احليواين

 )ساعات(
 املرجع املشاهدات واملالحظات

  مليون/ جزء٨٣> الفأر
 )ل/ مغم٠,٥تساوي حنو (

آفـة مل حتدث حاالت نفوق، حدثت عالمات سريرية أو          ٤
مليـون/ جزء ٨٥ذكر أن   (مليون  / جزء ٨٣شديدة عند تركيز    

 ).بع عند درجة احلرارة العاديةهو تركيز البخار املش

٣ 

عرضت احليوانات لتركيز البخار املشبع عند درجة احلرارة ٦  مل تذكر الفأر
مل حيدث نفوق ومل). مليون/ جزء٨٥ افترض أنه(العادية 

  .تالحظ عالمات مرضية شديدة

٨ 

"تركيز البخار املـشبع     "  مل حتدث حاالت نفوق عند التعرض ل       ٨  مل تذكر الفأر
  ).مليون/  جزء٨٥ افترض أنه(د درجة احلرارة العادية عن

٢ 
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  اجللدية  ٣- ١- ٤- ٨م 
  ).كغم من وزن اجلسم/ مغم١ ٠٠٠-٢٠٠( وفقاً للنظام املنسق عاملياً ٣يوجد مربر لتصنيف املادة يف الفئة   

 املرجع املشاهدات واملالحظات )كغم/مغم (٥٠ج ق النوع احليواين
 ٢ .خرىمل تتوفر تفاصيل أ ٧٩٠ الفأر

  األرنب
 )اجملموعة/اجلنس/٥(

  )ذكور (٧٢٠
 )إناث (٨٣٠

. سـاعة  ٢٤كغم ملدة   / مغم ٣ ٥٦٠عرضت احليوانات ملا يصل إىل      
وبعد. ، ماتت أثناء فترة التعرض٢مجيع احليوانات اليت نفقت، ما عدا 

حساسية جلدية، ارتشاح، خنر،(مدة التعرض، سجلت مسية موضعية      
 يوماً هي١٤ن احليوانات واستمرت مدة     يف عدد مل حيدد م    ) كدمات

لوحظت أيضاً تقرحات يف عدد مل حيدد. فترة املالحظة بعد التعرض   
 .من احليوانات يف هناية مدة املالحظة

٨ 

  التأكل اجللدي/التهيج  ٢- ٤- ٨م 
 اجللدي  ويف دراسة حمددة عن التهيج    . توجد تقارير متضاربة بشأن قدرة هذه املادة على إحداث التهيج اجللدي            

يف ثالثة من ستة أرانب معاملـة،       " خنر"مبينة يف الوثيقة ذاهتا اليت أوردت دراسة السمية احلادة بطريق اجللد، يذكر املؤلف أنه لوحظ                
. ، مع وجود حساسية جلديـة خفيفـة إىل متوسـطة          ) أيام ٧(وأن هذا النخر كان ال يزال موجوداً يف آخر يوم من أيام املالحظة              

وبـالنظر إىل أن  .  أيام٧رتشاح خفيفة إىل شديدة أثناء الدراسة، لكن هذا التأثري اختفى يف هناية مدة املالحظة وهي       ولوحظت حالة ا  
واحداً من احليوانات الستة مل يظهر أية عالمة الستجابة جلدية أثناء هذه الدراسة وأن تأثريات هتيج اجللد على احليوانـات األخـرى      

كما أن دراسة للسمية اجللدية احلادة . يف ثالثة حيوانات تبدو غريبة إىل حد ما" خنر" فإن مالحظة كانت خفيفة إىل متوسطة وحسب،
وعلى نقـيض هـذه     . والتقرح، دون حتديد عدد احليوانات املتأثرة     " النخر"يف األرانب أظهرت تأثريات هتيج جلدي، تضمنت ذكر         
  .عيفة أو عدم وجود تأثريات هتيج جلدي يف األرانبالنتائج، ذكرت دراسة قدمية أشري إليها بإجياز تأثريات ض

. وذكرت دراسة ملادة وثيقة الصلة إشارات متباينة باملثل فيما يتعلق بتأثريات التهيج اجللدي اليت لوحظت  
ومن ناحية أخرى، يبني مصدر ثانوي أن مواد مماثلـة          . فقد أشري إىل حاالت خنر وعدم وجود هتيج جلدي يف الوقت نفسه           

. لتهيج اجللد، وأن التعرض ملدة طويلة هلذه اجملموعة من املواد ميكن أن يسبب حروقاً جلدية" متوسطة" حتدث تأثريات معينة
  .وباملقابل، هناك مواد مشاهبة ولكنها ذات سلسلة ذرات أقصر كثرياً ال تعترب مهيجة للجلد

 احلادة وهتيج اجللـد، وإذا  اجللدية ورئي أنه ال ميكن جتاهل عالمات النخر املذكورة يف دراسات السمية            
وتوجـد  . أخذت هذه النتائج مع النتائج اليت لوحظت يف حالة املواد املشاهبة هلا من ناحية التركيب فإن هذا يربر التصنيف                  

 ف يف الفئـة والبيانات ال تتطابق مع املعايري متاماً، لكن التصني. ثالث فئات يف إطار النظام املنسق عاملياً للتصنيف كمواد أكالة       
إال أنه ال يوجد دليل على أن التعرض        .  ساعات ٤جيم سيكون مناسباً، بالنظر إىل أن النخر املالحظ نتج بعد تعرض ملدة             ١

  .ملدة أقصر بشكل ملحوظ ميكن أن حيدث تأثرياً أكاالً للجلد

النوع 
 احليواين

  عدد
 احليوانات

مدة 
 التعرض

 )ساعات(
  التركيز

 )وزين(

: التضميد
شبه حمكم، (

 )حمكم، ُمَعرَّى
  املشاهدات واملالحظات

 املرجع )حتدد درجة وطبيعة التهيج وزواله(
   مل من٠,٥ ٤ ٦  األرنب

  ١٠٠تركيز 
 يف املائة

مل تظهر عالمات هتيج يف حيوان واحد، وظهـرت حـساسية تضميد مسدود
يف حيوان آخـر يف اليـوم األول) ١درجة  (جلدية خفيفة فقط    

 حيوانات حساسية جلديـة٤وأظهرت  . عوزالت يف اليوم الساب   
وارتشاح خفيف إىل معتـدل) ٢-١درجة  (خفيفة إىل متوسطة    

وزال االرتـشاح يف اليـوم. بعد نزع الضمادة  ) ٣-١درجة  (
٣/٦يف مكان وضع املـادة يف       " خنر"سجل  . السابع بعد التعرض  

.أرانب من اليوم األول حىت هناية مدة املالحظة يف اليوم الـسابع           
 . أرانب يف اليوم السابع٤/٦ تقشر يف ولوحظ

٨ 

  األرنب
 )األمهق(

يف ١٠٠تركيز   ٢٤ ٥
  املائة

 )احلجم مل حيدد(

ذكرت عالمات قليلة أو مل تذكر عالمات لتهيج جلدي  مل حيدد
 .يف هذه الدراسة احملدودة يف بياناهتا

٢ 
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  هتيج العني الشديد/تلف  ٣- ٤- ٨م 
ض األرانب لكميات من املادة املختربة أقل كثرياً مما توصي بـه            تضمنت الدراسة الوحيدة املتاحة تعري      

وإن كانـت   ) ٣مثل امحرار امللتحمة من الدرجة      (وقد لوحظت تأثريات شديدة نسبياً      . الربوتوكوالت القياسية هلذا التأثري   
، شديدة جداً، وبالتايل فإن هذا وميكن توقع أن تكون التأثريات يف العني، حتت ظروف االختبار القياسية. تأثريات قابلة للزوال

  ).التأثريات غري القابلة للزوال يف العني( يف إطار النظام املنسق عاملياً ١يربر التصنيف يف الفئة 

النوع 
 احليواين

عدد 
 احليوانات

  التركيز
  )وزين(

  تذكر درجة وطبيعة أي هتيج،(املشاهدات واملالحظات 
 املرجع )وأي تلف شديد، وزواله

 مل مـن٠,٠٠٥ ٦ األرنب
  يف املائة١٠٠تركيز 

قراءات). ٢,٨درجة  (وإفراز  ) ٣درجة  (لوحظ امحرار امللتحمة بعد ساعة من التنقيط        
 ساعة لعتامة القرنية واحلدقة وإمحرار امللتحمة واالرتـشاح واإلفـراز٧٢،  ٤٨،  ٢٤

 .وزالت مجيع األعراض حبلول اليوم السابع.  تقريباً يف املتوسط٠,٥كانت كلها 

٨ 

ال ميكن إثبات تقرير ورد يف دراسات ثانوية منشورة عن تلف شديد يف العني لوحظ  يف املائة٥ و١ ٦٠ األرنب
 يف املائة، وذلك نظراً ألنه مل يعثـر٥يف األرانب بعد تنقيط كمية مل حتدد من تركيز          
 .على املعلومات يف املراجع املذكورة يف الدراسة

١ 

  لتنفسيالتحسس اجللدي وا  ٤- ٤- ٨م 
  ). النشاط-على سبيل املثال عالقات التركيب (توجد أي أسس إضافية تثري القلق   وال.ال تتوفر أي بيانات  
  .وال يقترح أي تصنيف

  السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة بعد تعرض مفرد أو متكرر  ٥-٤-٨م 
  السمية بعد تعرض مفرد  ١-٥-٤-٨م 

قدرة هذه املادة على إحداث مسية شاملة ألعضاء مستهدفة حمددة غري قاتلـة  ال تتوفر معلومات موثوق هبا بشأن     
  .(STOT)لذلك، ال يقترح التصنيف، طبقا للنظام املنسق عاملياً، يف فئة السمية الشاملة ألعضاء مستهدفة حمددة . نتيجة لتعرض مفرد

  السمية بعد تعرض متكرر  ٢-٥-٤-٨م 
  الفموية  ١-٢-٥-٤-٨م 

  .راسات أو أدلة بشرية عن التعرض جلرعات فموية متكررة، ولذلك ال يقترح تصنيف املادةال تتوفر أية د  
  السمية باالستنشاق  ٢-٢-٥-٤-٨م 

 ٧٢(ل  / مغـم  ٠,٤٣ أسبوعاً يف الفئران بتركيـز       ١٣ال تتوفر أدلة عن مسية ضارة يف دراسة لالستنشاق ملدة             
  .وال يوجد مربر للتصنيف وفقاً للنظام املنسق عاملياً. لبخار املشبع، وهو مستوى تعرض قريب من تركيز ا)مليون تقريباً/جزء

 النوع احليواين
  التركيز

 )ل/مغم(

مدة 
  التعرض

 مدة املعاملة )ساعات(

  حيدد حجم اجملموعة،(املشاهدات واملالحظات 
  ، التأثريات (NOEL)تركيز بدون تأثري ملحوظ

 املرجع )ذات األمهية السمية
   (F344)الفأر 
  اجملموعة/جلنسا/٢٠
  /اجلنس/١٠(+

  جمموعات-اجملموعة 
 ) أسابيع٤نقاهة 

٠,١٢،  
٠,٢٤  

٠,٤٢٥ 

٥ ٦ 
أسـبوع /أيـام

ــوال  ١٣طـ
 أسبوعاً

لوحظ اخنفاض يف زيادة الوزن يف حيوانـات. مل حيدث نفوق  
ويف إناث اجلرعـة املتوسـطة، مل. اجلرعة العالية من اجلنسني   

ارامترات حتليل الدمتالحظ تغريات ملحوظة لناحية السمية يف ب      
وأظهرت إناث اجلرعة العالية زيـادة يف الفوسـفاتاز. والبول
وأظهر ذكور اجلرعة املتوسطة والعاليـة زيـادة ذات. القلوي

ولوحظت زيادة. داللة إحصائياً يف وزن الكلى املطلق والنسيب      
يف إنـاث)  يف املائـة   ١٢(صغرية فـي وزن الكبد املطلـق      

 أنه مل حتدث تغريات كـبرية أو نـسجيةغري. اجلرعة العالية 
 .مرضية يف أي أعضاء مت فحصها

٣ 
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   اجللدية  ٣- ٢- ٥- ٤- ٨م 
كغم من وزن اجلسم عن طريـق       / مغم ٤٤٤سجلت تغريات دموية غري حمددة كمياً يف األرانب اليت عرضت لتركيز              

  . استنتاجات من هذه الدراسة وال يقترح تصنيفستخالصاغري أنه بسبب املعلومات احملدودة اليت قدمت، ال ميكن .  يوما١١ًاجللد ملدة 

 النوع احليواين
 التركيز

 )كغم/مغم(

مدة 
 التعرض

 مدة املعاملة )ساعات(

  حيدد حجم اجملموعة،(املشاهدات واملالحظات 
  ، التأثريات(NOEL)تركيز بدون تأثري ملحوظ 

  املرجع )ذات األمهية السمية
 ،٤٤صفر،  األرنب

٢٢٢،  
٤٤٤  

ــات جر٩ ٦ عـ
ــى طبقــت عل

  يوما١١ًمدى 

.هذه دراسة غري منشورة ذكرت يف الدراسات الثانويـة املنـشورة          
ذكرت اخنفاضات غري حمددة الكمية يف بارامترات الدم يف حيوانات

 .مل يقدم وصف للتأثريات املوضعية. اجلرعة العالية

١ 

  )مبا يف ذلك دراسات السمية املزمنة(السرطنة   ٦- ٤- ٨م 
  .رح تصنيف للمادةت وال يق- يانات ال تتوفر ب  

  إطفار اخلاليا اجلنسية  ٧- ٤- ٨م 
، واالختبارات الوراثية (Ames) من آمس معمليةذكرت نتائج سلبية يف الدراسات الثانوية املنشورة عن اختبارات   

  .ملتاحة تصنيف املادةوال تدعم البيانات ا. كائن حيوال تتوفر نتائج اختبارات على . اخللوية واختبارات اإلطفار اجليين
  املختربيةالدراسات   

 املرجع املشاهدات واملالحظات نطاق التركيزات  نوع اخلاليا االختبار
Ames السلمونيلهSalmonella   

 )مل تذكر السالالت(
، يف وجـود وغيـاب التنـشيط االسـتقاليبسلبية طبق/ مغم١٥ - ٠,٣

هذه دراسة غري منشورة وصفت يف مصدر). األيضي(
 .وي وال تتوفر معلومات أخرىثان

٥ 

IVC CHO مل / مغم٠,٨ - ٠,١(-S9)،  
 (S9+)مل /مغم٠,٤ - ٠,٠٨

هذه دراسة. ، يف وجود وغياب التنشيط األيضي     سلبية
غري منشورة وصفت يف مـصدر ثـانوي وال تتـوفر

 .معلومات أخرى

٦ 

ر، هذه دراسة غري منشورة وصـفت يف مـصد         سلبية  مل يذكر CHO  اإلطفار اجليين
 .ثانوي وال تتوفر معلومات أخرى

٧ 

SCE CHO هذه دراسة غري منشورة وصـفت يف مـصدرسلبية  مل يذكر ،
 . ثانوي وال تتوفر معلومات أخرى

٧ 

   اخلصوبة-السمية التناسلية   ٨-٤-٨م 
  . ال يقترح أي تصنيف- ال تتوفر بيانات   

  السمية التناسلية   ٩- ٤- ٨م 
ان أو األرانب بعد التعرض باالستنشاق للجرعات اليت تسبب مسية خفيفة           يف الفئر تناسلية  ال حتدث مسية      

، فإن هذه السمية التناسليةوجتدر اإلشارة إىل أنه بينما تصنف املواد املشاهبة ذات السالسل األقصر يف فئة السمية         . لألمهات
  .تصنيف للمادةوال يقترح . تقل مع زيادة طول السلسلة، حبيث ال توجد أدلة على وجود هذا اخلطر
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النوع 
 احليواين

سبيل 
 املرجع املشاهدات واملالحظات التعرض اجلرعات التعرض

  مليون/ جزء٨٠، ٤١، ٢١ االستنشاق الفأر
 )ل/ مغم٠,٤٨، ٠,٢٤، ٠,١٢(

 يوما١٥ً - ٦
  من احلمل

اختربت املادة يف تركيزات وصلت إىل تركيز
  .البخار املشبع تقريباً

عـات املتوسـطةلوحظت يف جمموعات اجلر   
والعالية اخنفاضات يف زيادة وزن اجلـسم يف
األمهات مصحوبة باخنفاضات يف اسـتهالك

مل يوجد دليل على. الغذاء أثناء مدة التعرض   
 .تناسليةحدوث مسية 

٤ 

  مليون/ جزء٨٠، ٤١، ٢١ االستنشاق األرنب
 )ل/ مغم٠,٤٨، ٠,٢٤، ٠,١٢(

 يوما١٨ً - ٦
 من احلمل

ركيزات وصلت إىل تركيزاختربت املادة يف ت   
  .البخار املشبع تقريباً

لوحظ يف حيوانات اجلرعات العالية اخنفـاض
مل. يف وزن اجلسم املطلق أثناء مدة التعـرض       

  .تناسليةيوجد دليل على حدوث مسية 

٤ 
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