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 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
 معاونت ژپوهش و فناوري         

 )شاعا( اهي علمي اريان شبكه آزمااگشيه   
Iran Scientific Laboratories Net 

 
SAFETY DATA SHEET 

 (L-Threonine) ونینئتر ال
 ده: هویت ما1بخش 

 شناسایی ماده

 (L-Threonineال ترئونین ) نام ماده

 شده : خطرات شناسایی2بخش 

دهد تجمع غبار در مقادیر زیاد، ممکن است  میاین ماده در مقادیر کم خطر غبار قابل اشتعال را ندارد. خصوصیات فیزیکی این ماده نشان  نکته:

 خطرناک باشد. 

 بندی نشده است. طبقهخطرات فیزیکی: 

 بندی نشده است. طبقه :خطرات سالمتی

 بندی نشده است. طبقه:  OSHAخطرات

 -:اجزای برچسب

 موجود نیست.: نماد عبارت

 موجود نیست.: Hazard statement(s) عبارت خطر

 موجود نیست. :Precautionary statement(s) احتیاط عبارات

 موجود نیست. پیشگیری

 .موجود نیست واکنش

 جود نیست.مو انبار

 موجود نیست. دفع

 موجود نیست. بندی نشده: سایر خطرات طبقه

 : اطالعات در مورد ترکیب /اجزاء3بخش 

 L-Threonine ماده نام شیمیایی
CAS-No 72-19-5 

 100 درصد

 

 های اولیه : اقدامات کمک4بخش 

. در صورت باقی ماندن یا و در وضعیت راحت برای تنفس قرار دهید یدرا به هوای تازه ببر اگر مصدوم در تفس مشکل دارد، او: در صورت تنفس

 پیشرفت عالئم به پزشک مراجعه کنید.

 پوست را با آب شسته یا دوش بگیرید. در صورت پیشرفت یا باقی ماندن عالئم به پزشک مراجعه کنید. در صورت تماس پوستی:

 رت پیشرفت یا باقی ماندن عالئم به پزشک مراجعه کنید.در صوآب بشوئید. را با  ها چشم در صورت تماس چشمی:

 .به مرکز مسمومین یا پزشک اطالع دهید در صورت خوردن مقدار زیادی ماده، فوراً دهان را با آب بشویید.در صورت خوردن: 
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 موجود نیست. :ترین عالئم و اثرات حاد و تاخیری مهم

 انجام دهید.را  متیدرمان عال رد نیاز:خاص مو های  شاخص مراقبت پزشکی فوری و درمان

 های آلوده را درآورید. لباس مواجهه با این ماده را حذف کنید. اطالعات عمومی:

مواجهه با مواد آشنا به  و مراقبت بهداشتی ی در زمینهسایر افراد مجاز و یا ای  یک پزشک بهداشت حرفه از راهنمایی دنبال به ،یدرمان ی توصیهبرای 

  کشد به او تنفس مصنوعی بدهید. اگر مصدوم نفس نمی محیط کار باشید.در  شیمیایی

 .بدهیداکسیژن  به او ،دارید اکسیژن در دسترسو  اگر مشکل تنفسی دارد

 دریافت کنند. های پزشکی مراقبت فوراً باید )آنافیالکتیک)در حال پیشرفت  شدید جدی یهای حساسیت واکنشافراد با 

 حریق فاءهای اط : روش5بخش 

 شود.، استفاده آتش و مواد برای محصورکردناسپری آب، شیمیایی خشک و دی اکسید کربن  مناسب: ی کننده خاموش ی ماده

 چیزی شناخته نشده است. نامناسب: ی کننده خاموش ی ماده

 کاربردی ندارد. خطرات خاص ناشی از ماده یا مخلوط:

 ات حفاظتی مناسب بپوشند.تجهیز نشانان: تجهیزات حفاظتی مخصوص آتش

 امن تخلیه کنند. ی به یک منطقهرا  افراد، ها حریق ی همهمانند  :نشانان توصیه برای آتش

 لباس حفاظتی استفاده کنند. نشانان باید از تجهیزات تنفسی خود تامین و آتش

 از آتش خارج نمائید. را ها با استفاده از آب، ظروف در معرض را خنک کنید تا زمانی که آن های ویژه: روش

 : اقدامات الزم در زمان نشت و ریزش تصادفی6بخش 

 افراد غیر ضروری را دور کنید. :های اضطراری تجهیزات حفاظتی و رویه های فردی، احتیاط

 لباس حفاظتی مناسب پوشیده شود. را بدون پوشیدن لباس حفاظتی مناسب لمس نکنید.شده  دیده با مواد نشت ظروف آسیب

 از تجهیزات حفاظت فردی مناسب استفاده کنید.  .اجتناب کنید شده مواد ریختهغبار ناشی از  از استشاق گرد و ی کافی را فراهم کنید. هویهت

 کنید و در ظروف مخصوص دفع مواد زائد بریزید.آوری  جمعزدن یا جاروکردن یا  مواد را توسط مکش :ها و وسایل برای رفع آلودگی روش

 محل ریزش مواد را بشوئید. را ببینید.31بخش  برای دفع مواد زائد، تمیزکردن اجتناب کنید. حینغبار در  گرد و از تولید

 : حمل و انبار7بخش 
 .استفاده کنید USPاستانداردهای مرجع  از کلی، هنگام کار با این ماده عنوان یک قاعده  به :ایمن استفادهها برای  احتیاط

 بخار این ماده اجتناب کنید. میست و تنفس گرد و غبار، وها  تماس ی همهاز 

 های مناسب تمیز کنید. کننده یا پاک ها حاللتجهیزات و سطوح کار را با  ،پس از استفاده از این ماده

 بشویید. طور کامل را بهدر معرض پوست های دیگر  قسمت و ها دست ،ها بعد از درآوردن دستکش

 ذخیره کنید. USP-NFظروف  شده در موم و صورت مهر ظروف را به :د ناسازگارشرایط انبار ایمن شامل موا

 .و ذخیره شود کار گرفته همحصول ب برچسب به دستورالعمل باید با توجه ادهم این

 های مواجهه/حفاظت فردی : کنترل8بخش 

 نشده است. گرفتهدر نظر  اجزای این مادهبیولوژیکی برای  ی حدود مواجهه بیولوژیکی: ی مواجهه حدود

 برای این ماده در نظر گرفته نشده است.حدود مجاز مواجهه: 

ترقیقی عمومی، سیستم  ی های مهندسی مانند سیستم تهویه هوابرد این مواد در ابتدا باید توسط کنترل ی مواجهه های مهندسی مناسب: کنترل

زیرا قادر است آلودگی را در  .شوند عمومی ترجیح داده می ی تهویهبه  وضعی معموالًمکشی م ی تهویه موضعی و محصورکردن فرایند، کنترل شود. ی تهویه

 شدن ماده در محیط کار جلوگیری کند.  منبع کنترل نموده و از پخش

ه از مواد غیر با استفادهای مهندسی باید  های مهندسی استفاده نمود. کارایی کنترل های بهداشت صنعتی برای تشخیص کارایی کنترل باید از بررسی

 .دنسمی بررسی شو

کردن،  کاری، وزن خصوص برای سنگ . بهاستفاده گرددشده،  محصور تهویه ی مکشی موضعی مانند هود آزمایشگاهی یا منطقه ی تهویهشود از  توصیه می

 شود. خردکردن یا سایر عملیاتی که منجر به تولید گرد و غبار می
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 حفاظت فردیاقدامات حفاطتی فردی مانند تجهیزات 

شوند. اگر احتمال پاشش مواد وجود داشته باشد یا ماده خورنده باشد، شیلدهای  های ایمنی با شیلدهای جانبی توصیه می عینک :حفاظت چشم/صورت

 ها مورد نیاز هستند. صورت یا گاگل

 شود. داده می ( ترجیحCSA stampیا  ANSI Z87تاییدشده توسط  ی عنوان نمونه )به های تاییدشده حفاظ چشم

 شوی باید در محل کار وجود داشته باشد. چشم

 حفاظت پوست

ها، اطمینان حاصل نمایید که جنس دستکش در برابر حالل مورد استفاده  های سازگار مواد شیمیایی. برای استفاده از محلول دستکش حفاظت دست:

 اده با دست استفاده کنید.های معمول برای به حداقلرساندن تماس مستقیم م مقاوم است. از روش

دلیل  های سنتزی غیرالتکسی استفاده کنند. به های نیتریلی یا سایر دستکش )التکس( حساسیت دارند باید از دستکش افرادی که به الستیک طبیعی

 های التکس پودری استفاده شود. خطر آلرژی به التکس، نباید از دستکش

 های تولیدی و ماده باشد. ر برابر فرآوردهجنس دستکش باید غیر قابل نفوذ و مقاوم د

شوند، برای جلوگیری  شود. جایی که مقادیر زیادی از ماده استفاده می روپوش آزمایشگاهی توصیه می ،برای استفاده از ماده در مقادیر آزمایشگاهی: سایر

 لباس کار مورد نیاز است.و  از انتقال آلودگی به خانه

حفاظت تنفسی مورد  ی شغلی مورد نیاز هستند، باید از وسیله ی وسایل حفاظت تنفسی برای کاهش یا کنترل مواجهه در مواردی که :حفاظت تنفسی

 (.OSHA 29 CFR 1910.134مراقبت از کارایی وسایل حفاظت تنفسی در محل استفاده شود ) ی و نیز برنامه NIOSHتایید 

 اطالعاتی در دسترس نیست. خطرات گرمایی:

 های بهداشت صنعتی خوب و ایمن مورد استفاده قرار گیرد. گرفتن روشبا در نظرماده باید : مالحظات معمول بهداشتی

 13/1/3131مصوب  "نامه وسایل حفاظت فردی آیین"و استفاده از وسایل حفاظت فردی، رعایت کلیه موارد مندرج در تهیه  ،در زمینه انتخابتذکر: 

 ایران، الزامی است. بهداشت کار شورای عالی حفاظت فنی و

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی :9بخش 

 اطالعات اساسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 ی بی رنگ/ها یا کریستال سفیدپودر کریستالی  ظاهر

 جامد کییحالت فیز

 پودری شکل

 بدون بو. بو

 در دسترس نیست. ی بو آستانه حد

pH 5 - 6 in 50 g/l at 20 °C 
 )تجزیه(F (255 - 257 °C)° 494.6 - 491 ذوب ی قطهن

 در دسترس نیست. جوش ی نقطه

 در دسترس نیست. اشتعال ی نقطه

 در دسترس نیست. نسبت تبخیر

 کاربرد ندارد. گاز( )جامد، قابلیت اشتعال

 نیست. در دسترس یا حد قابل انفجار                                    حد باال/پایین اشتعال 

 kPa at 25 °C 0.0000001 > فشار بخار

 در دسترس نیست. بخار ی دانسیته

 در دسترس نیست. نسبی ی دانسیته

  قابل حل. آزادانه حاللیت در آب

 2.94- (n-Octanol/Waterضریب تفکیک )

 F (370 °C)° 698 دمای خود اشتعالی
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 در دسترس نیست. دمای تجزیه

 ست.در دسترس نی ویسکوزیته

 Alpha Amino acid شیمیایی ی خانوادهسایر اطالعات، 

 C4H9NO3 فرمول مولکولی

 g/mol 119.12 وزن مولکولی

 غیرقابل حل در اتانول، اتیل اتر و کلروفرم. ر(:سایحاللیت)

 خصوصیات انفجاری غبار:

 mJ at 25 °C 300 - 100ابر غبار: -(MIE) حداقل انرژی اشتعال

 غبار: مستعد انفجار غبار.پتانسیل انفجاری 

 پذیری ایداری و واکنشپ :11بخش 

 است. شدهنشناخته  یواکنش خطرناک :پذیری واکنش

 در شرایط معمولی پایدار است. :پایداری شیمیایی

 ای وجود ندارد. شده واکنش خطرناک شناخته ،تحت شرایط استفاده نرمال :های احتمالی خطرناک واکنش

 خته نشده است.شنا :شرایط اجتناب

 .عوامل اکسیدکننده قوی :مواد ناسازگار

 د.نشو های سمی منتشر می فیوم ،در حریقمحرک.  های سمی و گازها یا فیوم ،NOx :محصوالت خطرناک حاصل از تجزیه

 شناسی اطالعات سم :11بخش 

 های مواجهه: راه ی اطالعاتی درباره

 .نشده است بندی طبقه موجود، اطالعات براساس گوارشی:

 .پذیر نیست امکان بندی عدم وجود اطالعات، طبقه با توجه به تنفسی:

 .پذیر نیست امکان بندی عدم وجود اطالعات، طبقه با توجه به تماس پوستی:

 نشده است. بندی طبقه موجود، اطالعات براساس تماس با چشم:

 نیست.موجود  :شناسی و سم فیزیکی، شیمیایی های ویژگی مربوط به عالئم

 :سمیت حاد

 نشده است. در نظر گرفته بندی طبقه ،موجود اطالعات براساس

LDنتایج آزمایش گونه / راه ورود 

LD50خوراکی ، 
 رت

 
>5000 mg/kg 

LC505.15 رت ، تنفسی mg/l/4h  
 .نشده استدر نظر گرفته  بندی طبقه، موجود اطالعات براساس تحریک یا خورندگی پوست:

 .نشده استدر نظر گرفته  بندی طبقه، موجود اطالعات براساس ب جدی چشم:تحریک یا آسی

 اثرات موضعی:

 تست تحریکی

 چشمعضو:                           خرگوشگونه:                      منفینتیجه: 

 تست تحریکی

 پوست عضو:                          خرگوشگونه:                     منفینتیجه: 

 پذیر نیست. بندی امکان دلیل فقدان اطالعات، طبقه به حساسیت تنفسی:

 پذیر نیست.  بندی امکان ، طبقهموجود اطالعات بر اساس حساسیت پوستی:

 حساسیت
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 Magnusson & Kligman sensitization  تست

 پوست ضو:ع                   خوکچه هندیگونه:                                منفینتیجه: 

 پذیر نیست.  بندی امکان اطالعات، طبقه به دلیل فقدان :جنسیهای  سلول زایی جهش

 زایی جهش

 :ی انسان در بافت زندهها انحراف کروموزمی در لنفوسیت آزمون
 نتیجه: منفی

 :S. typhimurium Amesتست 
 نتیجه: منفی

 زا نیست.  سرطان OSHAیا  IARC, ACGIH, NTP این ماده براساسنیست.  پذیر بندی امکان دلیل فقدان اطالعات، طبقه به زایی: سرطان

 .پذیر نیست بندی امکان دلیل فقدان اطالعات، طبقه به مثل:سمیت دستگاه تولید

 پذیر نیست. بندی امکان ، طبقهدلیل فقدان اطالعات به: یک بار مواجهه -های خاص هدف سمیت ارگان

 پذیر نیست. بندی امکان دلیل فقدان اطالعات، طبقه به: تکراری ی ههمواج -های خاص هدف سمیت ارگان

 پذیر نیست. بندی امکان طبقه، موجود اطالعات براساس خطر تنفسی:

 : اطالعات زیست محیطی12بخش 

 سمیت زیست محیطی مورد توجه قرار نگرفته است.برای اجزاء،  :سمیت

 در دسترس نیست.  ی مادهپذیر زیهتج در مورداطالعاتی  :پذیری مقاومت و تجزیه

 در دسترس نیست. :احتمال تجمع زیستی

 در دسترس نیست. :در خاکنفوذ 

 در دسترس نیست. :آور سایر اثرات زیان

 مالحظات دفع :13بخش 

 های دفع: دستورالعمل
 ی زائد خطرناک نیست. عنوان ماده براساس قوانین فدرال، این ماده در تخلیه و دفع به

جزء مواد زائد خطرناک است   RCRAمعیارهای دفع ماده آیا ماده مطابق در زمان که تعیین کنداست  محصول کاربر این مسئولیت، RCRAساس برا

 یا خیر؟

 دفع مواد زائد باید براساس الزامات موجود انجام گیرد.

 - ای: قوانین دفع منطقه

 - ی خطرناک: کد زباله

 نشده فاده مانده/ مواد است مواد زائد باقی

های دفع را  مانده باشد. این مواد و ظروف آن باید به روش ایمن دفع شوند )دستورالعمل مسیرهای انتقال ممکن است مقداری مواد باقی در ظروف یا

 ببینید(.

 بندی مواد آلوده: بسته

شدن ظروف، به  ی مواد باشند، حتی پس از خالی مانده قیصالح بدهید. چون ممکن است ظروف حاوی با ظروف خالی را برای دفع یا بازیافت به مراکز ذی

 ها برچسب هشدار بزنید. آن
 قانون اجرایی نامه مجلس شورای اسالمی و آئین 3131ی ضوابط و قوانین دفع مواد در کشور به قانون مدیریت پسماندها مصوبه  برای اطالع از کلیه"

 ."هیات دولت مراجعه شود 3131پسماندها مصوبه  مدیریت

 اطالعات حمل و نقل :14بخش 

DOT: توسط خطرناک ی عنوان یک ماده به DOT .تنظیم نشده است 

IATA: تنظیم نشده است. خطرناک کاالیعنوان یک  به 

 اطالعاتی در دسترس نیست. : Annex II of MARPOL73/78 and the  IBC codeای براساس الزامات حمل عمده
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 نیاطالعات قانو سایر :15بخش 

 SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986) بندی براساس طیقه

 بلهخطر حریق:          خیرخطر تاخیری:              خیرخطر فوری: 

 خطر فشار: خیر

 پذیری: خیر خطر واکنش

 : خیر(SARA 302) مواد خیلی خطرناک

 خیر (:SARA 311/312) مواد خطرناک شیمیایی
 

 : سایر اطالعات16بخش 
 1395پاییز  تاریخ تهیه

 (شاعا) ایران علمی های آزمایشگاه شبکه -معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  به سفارش

 کننده تهیه
محمدعلی اسداللهی و مهندس مهدی کمالی )اعضاء هیات علمی دانشگاه اصفهان( و دکتر محمدصادق علیائی )عضو  دکتر

 هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(

 ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان( ارشد بهداشت حرفه خانم مهندس شهال طاهری )کارشناس تاییدکننده

 عطاران خانم مهندس هاجر کارشناس طرح

 U. S. Pharmacopeia: 2013 منابع و ماخذ

 نکات مهم

رسانی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به خطرات استفاده از مواد  شده در این سند با هدف اطالع اطالعات ارائه -1

 شیمیایی تهیه و در دسترس عموم قرار گرفته است.

های معتبر تولیدکننده در دنیا  شده توسط شرکت ائههای اطالعات ایمنی ار اطالعات موجود در این سند براساس برگه -2

است که منابع اصلی آن در قسمت منابع و ماخذ آورده شده و در مواردی براساس استانداردهای موجود در داخل کشور، 

 سازی شده است. بومی

 دانده شود.در تهیه این سند تالش شده تا این اطالعات با نهایت دقت از زبان اصلی به زبان فارسی برگر -3

 استفاده از این از ناشی احتمالی عواقب درخصوص را مسئولیتی گونه هیچ سند این تاییدکنندگان و کنندگان تهیه -4

 به شده اصالح از نسخه است الزم سند، این علمی اطالعات تغییر در صورت هرگونه پذیرند. بدیهی است در نمی اطالعات

 شود. استفاده آن روز

 دانشگاه توسط پژوهشی طرح قالب در( شاعا) ایران علمی های آزمایشگاه شبکه سفارش به حاضر، ایمنی اطالعات ی برگه

 .باشد می نهاد دو این به متعلق آن معنوی و مادی حقوق ی کلیه و است شده تهیه اصفهان


