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Saç Boyalarında Kullanılan 
Aromatik Aminlerin 

(2,4-Diaminotoluen ve 
2,4-DiaminoanisoD 
Karsinojenik Etkileri 

Semra ŞARDAŞ(") 

Özet : Bu derlemede değişik tipte saç boyalarının içerdiği kimyasal bi· 

leşikler gözden geçirilmiş, bunların arasında toksisite yönünden en 

önemli grup olan aromatik aminler üzerinde durulmuştur. Aromatik 

aminler içinde karsinojenik risk bakımından en etken bileşikleri oluş· 

turan 2,4-Diaminotoluen ve 2,4-Diaminoanisol'ün saç boyalarında kulla

nılmasının yarattığı sorunlar mevcut literatür bilgisine dayanarak 

tartışılmıştır. 

CARCINOGENIC EFFECTS OF AROMATIC AMINES 

(2,4-DIAMINOTOLUENE AND 2,4-DIAMINOANISOLE) 

USED IN HAIR DYES 

Summary : In this review chemical compounds in various types of 

hair dyes are looked over and aromatic amines which are the most 

important group because of their toxicity are pointed aut. 2,4-Diamino

toluene and 2,4-Diaminoanisole are the most effective compounds 

among aron1atic amines with their carcinogenic risk. The problems 

caused by usinıg 2,4-Diaminotoluene and 2,4-Diaminoanisele in hair 

dyes are discussed due to current literature knowledge. 

Key Words: Serni-permanent hair dyes, permanent hair dyes, 2,4-dia

minoanisole, 2,4-diaminotoluene, possible human carcinogens. 
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GİRİŞ 

Saç boyaları çok eskiden beri 
uygulanan kozmetik preparatlardır. 

Saç rengini değiştirmek, farklı ton 

sağlamak, beyaz saça istenilen ren

gi vermek amacıyla kullanılan saç 

boyaları başlıca 3 grupta toplana
bilir: 

1 - Bitkisel boyalar 
2 - Metalik boyalar 
3 - Sentetik boyalar 

Bitkisel boyalar en eski ve ta

rihi değeri olan boya çeşididir. 1,3, 

4 -trilıidroksiflavon etken madde-si 
ile Anthemis nobilis ve Matricaria 

chamamillae bitkilerirrin çiçekleri 
olan papatya, indigo, bakkam ağacı
nın kerestesinden çıkan kırmızı bo

ya en eski çeşitleridir. Bitkisel bo

yalar saça na türel bir gorunurn 
vermediğinden fazla kullanılma

makta ve bugün için değerini kay

betmektedir. Buna ek olarak bit

kisel saç boyalarının kullanılınasına 
bazı ülkelerde kısıtlam·alar getiril

miştir. Örneğin Amerika Birleşik 
Devletlerinde 2-hidroksi-1, 4-nafta~ 

kinon etken maddesi ile Lawsonia 

alba bitkisinden elde edilen kına 

hariç diğer bitkisel boyaların kul
lanılımı 1981 yılından itibaren ya

saklammşnr (1,2,3). 

Metalik saç boyaları Pb, Ag, Cu, 
Fe, Ni, Co bileşikleri veya Bi tuz

ları halinde kullanılır. En çok kul
lanılanı saça koyu bir renk veren 
kurşıan asetat ihtiva eden formiilas

yonlarıdır. Bu grup boyaların saçı 

zamanla sertleştirip saçın temas et
tiği yerlerde leke oluşturmasından 
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ötürü kullanılımı tercih edilmemek
tedir(4). 

Sentetik boyalar piyasada ha
zır satılan ve günümüzde en çok 

kullanılan oksidasyon tipi saç bo

yası çeşididir. Oksidasyon ajanının 

kullanılma durumuna göre; i) Geçi

ci ii) Yarı sabit iii) Sabit boyalar 
şeklinde gruplandırılır. Kozmetik 

branşta'ki büyük ilerlemelere rağ

men literatürler şimdiye kadar ide

al bir saç boyası imalatı bulunına
dığını kanıtlamaktadır(3). Geçici 

saç boyaları şampuan halinde tat

bik edilir. Saç yıkandığında olu

şan renk kayb0lduğundan tekrar

lanması gerekir. Terkibinde % J,5 
0/o 2,0 oranında boya etken madde

si (Red No. 1, Orange No. 4, Black 

No. 1, Brown No. 1 gibi D.C. boya 
maddeleri), üre gibi çözünürlük art

tırıcı bileşikler ve aniyonik deter

janlar ihtiva eder. 

Yarı sabit saç boyalarının sabit 

boyalardan farkı oksidasyon ajanı

nın ilave edilmeden kullanılınası

dır. Oluşan renk bir kaç hafta da
yamr (5). 

Yarı sabit saç boyası forınülas

yon örneği: 

Monoetanolan1in lauril sülfat 

% 20 

Etilen glikol monostearat 0ıo 5 

Dietanolamin yağı asit tuzları 

Diamino-nitro:benzen (boya et
ken maddesi) 0/o 1 ,5 

Parfüm 
Su ile 100'e tamamlanır. 



Sabit saç boyaları ile renk oluştur

ma oksidasyon ajanının ilavesiyle 

gerçekleşir. Bu amaçla en çok H 20 2 

kullanılmaktadır. H 20 2 saç kortek

sindeki melanini renksiz hale geçi

ı:ir. 

Sabit saç boyası forrnülasyon örne

ği (5) 

Oleik asit O/o 20 

Oleil alkol % 15 

Lanolin °/o 3 

Propilen glikol 0/o 12 

İsupropanol 0/o 10 

EDTA % 0,5 

Sodyum sülfit % 0,5 

Amonyum hidroksit % !O 

Deiyonize su % 26 

Boya maddesi 0ıo 3 

Boya maddesi olarak kullanılan 

aromatik amin grubu maddeler for

mülasyona göre değişir. Bu amaçla 

en çok; 2-amino-4 nitrofenol, 2-ami

no-5 nitrofenol, 4-amino-2 nitrofe

nıol, 4-amino-2 nitrofenol, 2,4-dianıi

noanisol, 2,5-diaminoanisol, 1,2-dia

mino-4 nitrobenzen, 1,4-diamino-2 

nitrobenzen, 2,4-diaminotoluen, 2,5-

diamirrotoluen, meta-fenilendiamin, 

orto-fenilendiamin, para-fenilendia

min ve N-fenil-para-fenilendiamin 

kullanılmaktadır. Renk oluşturan 

aromatik amin grubu maddelerin 

katılımı 0ıo 1-4 oranındadır. Aroma

tik amin grubu iboya etken madde

lerine ilave edilen yardımcı mad

delere göre saç sarıdan siyaha ka

dar değişebilen renk alır. Yardımcı 

maddeler rezorsin, pirogallol, piro

kateşol gibi fenoller, rengin kuv

vetlenmesini sağlayıcı p-fenilendia-

min, preparatın ambalajda okside 

olmasını önleyici sodyum sülfit ve 

yukarıdaki forınülasyon örneğinde 

belirtilen diğer yardımcı maddeler

dir. 

Aromatik amin yapısındaki kim

yasal bileşiklerin karsinojenik po

tansiyellerine ait ilk bulgu 1895 yı

lında Almanya' da anilin türevi bo

ya üretiminde çalışan 45 işçiden 

4'ünde idrar kesesi kanserinin göz

lenmesidir (6, 7). Bu gözlemden gü

nümüze kadar uzanan süreç içinde 

aromatik amin yapısındaki çok sa

yıda kimyasal bileşik karsinojeni.k 

etki yönünden incelenmiştir (8, 9). 

Dünya Sağlık Örgütünün bir alt ku-

ruluşu olan International 

for Research on Cancer 

bağlı çalışma grupları 

Agency 

(IARC)'e 

aromatik 

aminler üzerinde yapılan araştır

maları değerlendirerek karsinojenik 

risk yönünden aromatik aminleri 5 

gruba ayırmışlardır (7). 

Bu gruplar; 

1. İnsanlar için karsinojenik etkili 

olduğu bilinenler 

2. İnsanlar için muhtemelen karsi

nojenik etkili olanlar 

3. Deney hayvanlarında karsinoje

nik etkilerine ait yeterli delil bulu

nanlar ve insanlar için karsinoje

nik risk taşır olarak kabul edilen

ler, 

4. Deney hayvanlarında karsinoje

nik etkili olduklarına ait sınırlı de

lil bulunanlar 

5. Deney hayhvanlarında ve insan

larda karsinojenik etkili oldukları

na ait yetersiz delil bulunanlar 
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Saç boyalarında boya etken 
maddesi olarak kullanılan aroma
tik amin yapısındaki bileşiklerin 

bir kısmı bu sınıflandırmada 3. gru
ba (2, 4-diaminoanisol, 2, 4-diamino
toluen) diğer bileşikler ise 5. gru
ba dahildir (4-amino-2 nitrofenol, 
1,2-diamino4 nitrobenzen, 1,4-diami
no-2 nitrobenzen, 2,5-diaminotoluen, 
meta-fenilendiamin, para-fenilendi
amin). 

2,4-TDA'nin saç boyası formü
lasyonlannda kullanılımı ilk olarak 
1971 yılında Amerika Birleşik Dev
letlerinde, 2,4-DAA ise ilk olarak 
1977 yılında İtalya'da yasaklanmış
tır (10, 11). Türkiye'de üretilen saç 
boya formülasyonlannın bazıların

da diğer ülkelerde yasaklanan 2,4-
TDA ve 2,4-DAA'ün varlığı İTK yön
temi ile araştırılmış ve 27 saç bo
yası örneğinin ll'inde 2,4-TDA, 9'un
da 2,4-DAA tesbit edilmiş, 7'sinde 
ise bu kimyasal bileşikler saptana
mamıştır (12). 

Kanser ve saç boyaları : 

Yapılan araştırmalar 2,4-TDA 
ve 2,4-DAA'ün deriden önemli ölçü
de emildiğini göstermektedir (13, 14, 
ıs, 16). İnsanlarda cı• etiketli 2,4 -
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Uzun süre zararsız olarak ka
bul edilen boya etken maddelerin
den 2,4-diaminotoluen (2,4-TDA) ve 
2,4-diaminoanisol (2,4-DAA) üzerinde 
öncelikle durmak gerekir. 2,4-TDA 
koyu kaıhve, koyu sarı, mavi ve gri 
tonlardaki formülasyonlara, 2,4-DAA 
ise koyu kahve, kızıl, sarı, mavi 
siyah, gri, platin sarısı, küllü sarı 

tonlardaki formillasyonlara ilave 
edilmektedir. 

OCH~ 

TDA ve 2,4-DAA ile yapılan çalışma
larda ön kol derisine tatbik edilen 
bu bileşiklerin % !O'nun 2,4-TDA ve 
% 1,S'un 2, 4-DAA halinde idrarla 
atıldığı saptanınışbr (3,13). Yapılan 
karsinojenesite testinde diyetlerine 
o/o 0,06 ve % 0,1 oranında, 30-36 haf
ta süreyle 2,4-TDA katılan sıçan 

gruplarında o/o 63 ve % 100 oranın
da karaciğer tümörü gözlenmiştir 

(17). 2,4-TDA'nın propilen glikoldeki 
% 0,4 çözeltisinden 0,5 ml birer 
hafta ara İle deri altı enjeksiyonu:\ı
dan 2944 hafta sonra sıçan grupla
rında deri altı sarkomları tesbit 
edilmiştir(!O). 

Millıam (5) 1950-1971 yılları arasın

da Washington Eyaletinde görülen 
ölüm vakalanm istatistiksel olarak 
mesleklere göre değerlendirmiştir. 



Ölüm nedeni kanser olan kuaför 

ve berberlerde P<0,05 olarak an-

lamlı bulunmuştur. Bileşiminde 

aromatik amin türevleri ihtiva eden 

ticari saç boyası formülasyonları

nın teratojenik etkileri de araştırıl

maktadır. Traş edilen sıçan derisi

ne hamileliğin 1, 4, 7, 10, 13, 16 ve 

19. günleri süresince 2 ml/kg 0ıo 6 

H20 2 ile oksitlenmiş 0/o 4 2,4-DAA 

sülfat çözeltisi sürülmüştür. 169 

canlı fötüsdan 9'unda gözlenen is

keletal değişiklik maddenin terato

jenik etkinliği üzerindeki testleri 

yoğunlaştırmıştır (18). Saç boyası 

bileşimindeki aromatik aminlerin 

memeli hücrelerinde in-vitro kro

mosomal hasara neden olduğu sa

çını boyatan kadınlarda saptanmış

tır. Lenfatik kromozom hasarı aynı 

yaş grubunda olup boyatmayanlara 

oranla daha yüksek oluşu saç bo

yalarının emiliminin lenfositlerde 

ters genotoksik etkiler oluşturdu

ğunu düşündürmektedir (19, 20, 21, 

22). 

Sonuç olarak oksidasyon tipi 

boyalarda karsinojenik risk taşıyan 

2,4-TDA ve 2,4-DAA'ün kullanılımı 3 

değişik grubun bu kimyasal bileşik

lere maruz kalmasına neden olmak

tadır. Bunlar; 1- Saç boyası formü

lasyonlannm üretiminde çalışan iş

çiler 2 - Saç boyama işleminde çalı

şan kuaförler 3- Saç boyası tüketi

cileridir. Formillasyon üretimi ve 

saç boyama -işleminde çalışanlar bu 

kimyasal bileşiklere tüketicilere kı

yasla daha sık maruz kalmaktadır

lar. Sabit saç boyası fornıülasyo

nunda belirtildiği gibi boya madde

si % 1-4 oranında katılmaktadır. Bu 

da bir kullanımda 500-2000 mg 2,4 

-TDA veya 2,4-DAA'ün saçlı deriye 

uygulanması anlamına gelmektedir. 

Karışımda H20 2 ile oksidasyondan 

sonra karsinojenik etkinliği olan 

oksitlenmemiş serbest diaminlerin 

de bulunduğu göz önünde tutulma

lıdır(23). 

(Geliş Tarihi : 9.4.1985) 
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