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Özet

Amaç: Bursa ve Güney Marmara Bölgesi’nde kozmetiklere ba¤l› kontakt dermatitten kuflkulan›lan olgularda kozmetik
kimyasallara karfl› hassasiyeti Avrupa standart yama testi (ASYT) ve kozmetik seri yama testi (KSYT) sonuçlar› ile
de¤erlendirmek.
Gereç ve Yöntem: Kozmetik kullan›m›na ba¤l› kontakt dermatit flüphesi olan 73 hastaya ASYT ve KSYT yap›ld›. Yama testi
sonuçlar› yüzdelik olarak analiz edildi. Kozmetik ürünler ile kozmetik alerjenlerin iliflkisini göstermek için x2 testi kullan›ld›.
Bulgular: Çal›flmaya al›nan hastalar›n %90,4’ü kad›n, %9,6’s› erkek; yafl ortalamas› 37,5 (16-71) idi. Alerjik kontakt 
dermatitin (AKD) en s›k yerleflim yerleri yüz (%49,3), el (%16,4), göz çevresi (%6,8), dudak (%6,8) ve boyun (%5,5) idi. Bu
bölgelerde geliflen AKD’lere en s›k neden olan kozmetik ürünler ise sabunlar ve temizleyici tonikler (%32,8), nemlendiriciler
(%21,9), makyaj malzemeleri (%15,0) ve saç boyalar› (%9,6) idi. Hastalar›n %41,0’inde standart veya kozmetik seriye ait en
az bir kozmetik alerjen ile yama testi pozitifli¤i saptand›. ASYT serisinin kozmetiklerle iliflkili maddeleri ve bunlarla görülen
pozitiflik oranlar› s›ras›yla: fragrans miks (%6,8), lanolin (%5,5), fenilendiamin (%2,7), kolofoni (%1,4), paraben miks
(%1,4), formaldehit (%1,4) ve metilkloroizotiazolinon (Kathon CG) (%1,4) idi. KSYT alerjenlerinden en s›k pozitiflik 
saptanan alerjenler ise lanolin (%5,5), oktil gallat (%5,5), metildibromoglutaronitril/ pentoksietanol (%5,5), timerosal
(%4,1), kokamidopropil betain (%4,1) ve tert-bütilhidrokinon (%4,1) idi. En s›k yama testi pozitifli¤i saptanan kozmetik
alerjen gruplar› koruyucular (%21,9), antioksidanlar (%8,2) ve kokular (%6,8) oldu. 
Sonuç: Yüz, boyun, göz kapaklar›, dudaklar, saçl› deri ve ellerde yerleflen egzema olgular›nda kozmetiklere ba¤l› alerjik veya
iritan kontakt dermatitler düflünülmelidir. ASYT’ye ek olarak KSYT yapmak sorumlu alerjenlerin ortaya ç›kar›lmas›nda daha
yararl› olabilir. (Türkderm 2010; 44: 193-9)
Anahtar Kelimeler: Kozmetik, alerjik kontakt dermatit, kozmetik seri yama testi

Summary

Background and Design: Our aim was to evaluate the hypersensitivity to cosmetic chemicals in patients with clinically 
suspected cosmetic-induced contact dermatitis in Bursa and the South Marmara Region (Turkey) by patch testing with 
standard and cosmetic series.
Material and Method: Seventy-three patients with clinically suspected contact dermatitis due to cosmetics were patch 
tested by the European standard series and cosmetic series. The patch test results were analyzed as percentages. x2 test was
used to demonstrate the relationship between cosmetic products and cosmetic allergens.
Results: 90.4% of patients in our study group were female and 9.6% were male ; the median age was 37.5 (range 16-71)
years. The most commonly involved parts of the body were the face (49.3%), hands (16.4%), periocular region (6.8%), lips
(6.8%), and the neck (5.5%). The most common offending cosmetic products causing allergic contact dermatitis were soaps
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Girifl

Kozmetikler de¤iflik amaçlarla ve özellikle güzel bir görünüm
için deriye, göz kapaklar›na, a¤›z içine, saçlara, t›rnaklara 
uygulanan maddelerdir. Bunlar; sabunlar, flampuanlar, difl
macunlar›, a¤›z sular›, temizleyici ve nemlendirici kremler,
göz kapaklar› ve dudaklara uygulanan renk vericiler, deodo-
rantlar, t›rafl sonras› losyonlar, parfümler, günefl koruyucula-
r› fleklinde s›ralanabilmektedir. Bu kadar de¤iflken maddenin
kullan›m› sonucu deride alerjik kontakt dermatit, iritan 
kontakt dermatit, kontakt ürtiker ve fotoalerjik reaksiyonlar
görülebilmektedir. Kozmetiklere ba¤l› iritan reaksiyonlar
alerjik reaksiyonlara göre çok daha s›kt›r1. Kozmetik kullan›-
m› yayg›nlaflt›kça alerjik reaksiyonlarda da bir art›fl dikkati
çekmektedir. Son zamanlarda yap›lan bir derlemede kozme-
tiklere ba¤l› alerjik kontakt dermatit prevalans› tüm populas-
yonda %0,4; yama testi yap›lan hastalarda ise %9,8 olarak
bildirilmektedir2. Kozmetiklere ba¤l› kontakt dermatit düflü-
nüldü¤ünde kesin tan› için ASYT serisi (Tablo 2) yan›nda 
kozmetik seriyle (Tablo 3) ve hastan›n kendi kulland›¤› 
kozmetiklerle de yama testi yap›ld›¤›nda daha net sonuçlar elde
edildi¤i bildirilmektedir3. Biz de bu çal›flmam›zda; kozmetik seri
yan›nda, ASYT serisi içinde yer alan alerjenlerden bir bölümü-
nün kozmetiklerde de bulunmas› nedeni ile, iki testi birlikte 
uygulayarak elde etti¤imiz sonuçlar› sunmay› amaçlad›k.

Gereç ve Yöntem

Bu çal›flmaya Nisan 2007-Nisan 2009 aras›nda poliklini¤imize
baflvuran, kozmetik ürün kullanma öyküsü olan, kozmetiklerin

s›k uyguland›¤› alanlarda bunlara ba¤l› kontakt dermatitten
kuflkulan›lan toplam 73 olgu dahil edildi. Kontakt dermatit 
disseminasyonu veya gebeli¤i olan hastalar,  son bir hafta
içinde topikal kortikosteroid kullanan, son bir ay içinde sistemik
kortikosteroid veya immunosüpresif ilaç kullanan hastalar
çal›flmaya al›nmad›. Hastalar›n yafl›, cinsiyeti, mesle¤i, lezyon
yeri ve kontakt dermatit yapt›¤›ndan kuflkulan›lan kozmetik
ürünün çeflidi sorgulanarak kaydedildi. Hastalar›n kulland›¤›
kozmetik ürünler Kuzey Amerika Kontakt Dermatit Grubu’nun
s›n›fland›rd›¤› flekilde grupland› (Tablo 1). 
Tüm hastalar›n s›rtlar›n›n üst bölümlerine ayn› anda hem
ASYT (Tablo 2) serisi hem de KSYT (Tablo 3) ile yama testi
yap›ld›. 2009'da ASYT serisine ‘metildibromoglutaronitril
(MDBGN)’, "fragrance mix II" ve "lyral"; kozmetik seriye ise
‘lauryl glycoside’ eklenmifltir. Ancak, çal›flmam›z bu tarihten
önce bafllad›¤›ndan son eklenen alerjenlerden  metildibro-
moglutaronitril (MDBGN)’ d›fl›nda kalan di¤er üç alerjen ile
yama testi yap›lamam›flt›r. S›rt›n alt bölümleri daha az duyarl›
oldu¤u için yamalar s›rt›n sadece üst bölümlerine yap›flt›r›ld›
(Resim 1). Çal›flmam›zda standart ve kozmetik seri alerjen-
lerinin kozmetik alerjilerindeki s›kl›¤› araflt›r›ld›¤› için hasta-
lar›n kendi kulland›¤› ürünler ile yap›lan yama testlerine yer
verilmedi. 
Chemotechnique® Diagnostics (Malmo-‹sveç) taraf›ndan
haz›rlanan ASYT ve kozmetik seri alerjenleri, plastik enjektörler
yard›m› ile özel çanaklara konularak (‘chamber’: 8 mm’lik ‘IQ
chamber’) hastalar›n s›rt›na s›k›ca yap›flt›r›ld›. Testin uygulan-
mas›ndan 48 saat sonra yap›flkan bantlar aç›larak 30 dakika
sonra test ‘Uluslararas› Kontakt Dermatit Araflt›rma Grubu
(ICDRG)’nin önerdi¤i flekilde reaksiyon yok ise -; flüpheli reak-
siyon, hafif maküler eritem +/-; zay›f, nonveziküler eritem, 
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and cleansing lotions (32.8%), moisturizer creams (21.9%), make-up (15.0%), and hair dyes (9.6%). 41.0% of patients showed positive reaction
to at least one cosmetic allergen included in  either standard or cosmetic series. The cosmetic allergens in the standard series  and the rates of
positivity were as follows: fragrance mix (6.8%), lanolin alcohols (5.5%), paraphenylenedaimine (2.7%), colophony (1.4%), paraben mix (1.4%),
formaldehyde (1.4%), and methylchloroisothiazolinone (Kathon CG) in descending order. The most common offending cosmetic allergen
groups were preservatives (21.9%), antioxidants (8.2%) and fragrances (6.8%). 
Conclusion: Allergic or irritant contact dermatitis due to cosmetics should be considered in cases of eczema involving face, neck, eyelids, lips,
scalp or hands. Patch testing with cosmetic series beside standard series would be more helpful in detecting the responsible allergen(s). 
(Turkderm 2010; 44: 193-9)
Key Words: Cosmetic, allergic contact dermatitis, cosmetic series patch test

Tablo 1. Kuzey Amerika Kontakt Dermatit Grubu’nun
‘kozmetik ürün’ s›n›fland›rmas› (4)

Saç bak›m ürünleri
- fiampuanlar
- Kal›c› perma solüsyonlar›
- Saç boyalar›
- Saç spreyleri ve jelleri

T›rnak bak›m ürünleri
- T›rnak cilas›
- Yapay t›rnaklar
- T›rnak yap›flt›r›c›lar›
- T›rnak güçlendiricileri

Kozmetikler, baflka flekilde s›n›flanmam›fl
- Nemlendiriciler, losyonlar, kremler
- Makyaj ürünleri (ruj dahil)
- Parfümler ve kokular
- Deodorant ve antiperspiranlar
- Sabunlar, temizleyiciler
- A¤›z hijyeni ürünleri Resim 1. Yama testlerinin yap›flt›r›lma flekli
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infiltrasyon ve papül varl›¤› +; güçlü veziküler eritem, infiltras-
yon ve papül varl›¤› ++; yay›lan büllöz reaksiyon +++ olarak
kaydedildi. 96. saatte test bölgesi yeniden de¤erlendirilerek
48. saate göre alerjen yerindeki reaksiyon devam ediyor 
veya artt› ise o alerjene karfl› ‘alerjik kontakt reaksiyon’; 
reaksiyon azald› veya kayboldu ise ‘iritan kontakt reaksiyon’
varl›¤› fleklinde kaydedildi. Elde edilen veriler SPSS 17.0

(Statistical Packages for Social Analysis) program›
kullan›larak analiz edildi. Yama testi sonuçlar› yüzdelik
olarak analiz edildi. Kozmetik ürünler ile kozmetik alerjen-
lerin iliflkisini göstermek için x2 testi kullan›ld›. 

Bulgular

Çal›flmaya al›nan 73 hastan›n 66’s› kad›n (%90,4), 7’si (%9,6)
erkek;  yafl ortalamas› 37,5 (16-71) idi. Hastalar›n meslek
gruplar›na bak›ld›¤›nda %29’unun ev han›m›, %19’unun me-
mur, %16’s›n›n ö¤renci, %12’sinin sa¤l›k personeli, % 6’s›n›n
ö¤retmen ve %4’ünün kuaför; geriye kalan % 14’ünün
güzellik uzman›, g›da teknikeri, ayakkab› imalatç›s›, mobilya
iflçisi ve tekstil iflçisi oldu¤u görüldü. AKD en s›k yüzde
(%49,3) takiben ellerde (%16,4), göz çevresi (%6,8), dudak-
lar (%6,8), boyun (%5,5), saçl› deri (%4,1), genital bölge
(%4,1), gövde (%4,1), aksilla (%1,4) ve kollarda (%1,4)
gözlendi. Bu bölgelerde AKD yapt›¤›ndan kuflkulan›lan
kozmetik ürünler s›rayla sabunlar ve temizleyici tonikler
(%32,8), nemlendiriciler (%21,9), makyaj malzemeleri
(%15,0), saç boyalar› (%9,6), flampuanlar (%6,8), parfümler
(%5,5) ve daha az s›kl›kla di¤er kozmetikler (%2,9) ve t›rnak
cilalar›yd› (%1,4).
Standart ve kozmetik seri ile yama testi yap›lan 73 hastan›n
38’inde (%52,0) standart seri yama testi ile, 27’sinde (%36,9)
kozmetik seri yama testi ile en az bir alerjene karfl› pozitiflik
saptand›. Hastalar›n 22’sinde (%30,0) hiçbir alerjene karfl›
alerjik reaksiyon görülmez iken, 15 hastada (%20,5) hem
standart hem de kozmetik seri yama testi ile pozitiflik sap-
tand›. On iki hastada (%16,4) yaln›z kozmetik seri alerjenleri
ile, 3 hastada (%4,1) sadece standart serinin kozmetiklerle il-
gili alerjenleri (fragrans miks, yün alkolleri (lanolin), fenilen-
diamin, kolofoni, paraben miks, formaldehit, metilkloroizoti-
azolinon, Peru balsam› ve kuaternium 15) ile, 21 hastada ise
(%28,7) standart serinin kozmetiklerle iliflkisiz di¤er alerjen-
leri ile yama testi pozitifli¤i oldu¤u görüldü. Sonuç olarak
hastalar›n %41,0’inde standart veya kozmetik seriye ait en az
bir kozmetik alerjen ile yama testi pozitifli¤i saptand› (fiekil 1).
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Tablo 2. Avrupa standart seri yama testi alerjenleri

1. Potasyum dikromat
2. Fenilendiamin baz
3. Tiuram miks
4. Neomisin sülfat
5. Kobalt klorit 
6. Benzokain
7. Nikel sülfat 
8. Kliokinol (5-koloro 

7-iyodo- kuindinol)
9. Kolofoni
10. Paraben miks
11. N-izopropil-N-fenil-p-

fenilendiamin
12. Yün alkolleri (Lanolin)
13. Merkapto miks

14. Epoksi reçinesi
15. Peru balsam›
16. p- tert bütilfenol

formaldehit reçinesi
17. Merkaptobenzotiazol
18. Formaldehit 
19. Fragrans miks
20. Seskiterpen lakton miks
21. Kuaternium 15
22. 2-metoksi-6-pentil ben

zokinon (Primin)
23..  Metilkloroizotiazolinon

(Kathon CG)
24. Budesonid
25..  Tiksokortol-21 pivalat
26. Vazelin (Temoin)

Tablo 3. Yama testi kozmetik seri alerjenleri

1. ‹zopropil miristat 
2. Amerkol L 101
3. Trietanolamin 
4. Poloksi etilensorbitan

monooleat 
5. Sorbitan monooleat 
6. 2,6-tert-bütil-4-metoksifenol 
7. 2-ditert-bütil-4-kresol 
8. Oktil gallat 
9. Triklosan 
10. Sorbik Asit
11. 4-kloro-3-kresol 
12. 4-kloro-3,5-ksinelol 
13. Timerosal 
14. ‹midazolidinilüre 
15. Heksametilentetramin 
16. Klorheksidin diglukonat
17. Paraben miks 
18. Fenil merkürik asetat 
19. Klorasetamit 
20. Heksahidro-1,3,5-tris

(hidroksietil) triazin 
21. Kliokinol 
22. Etilendiamin dihidroklorit
23. Abitol 
24. Fenil salisilat 
25. 2-Hidroksi-4-metoksiben-

zofenon 
26. Sorbitan seskuolat 

27. Propilen glikol
28. Stearil alkol
29. Setil alkol
30. Benzil salisilat
31. 2-Bromo-2-nitropropan-

1,3-diol
32. Sodyum-2-piridinetiol-

1-oksit 
33. Kokomidopropil betain
34. Benzil alkol 
35. CL+Me-izotiazolinon

(Kathon CG)
36. Tert-bütilhidrokinon 
37. (2-Hidroksi-5-metilfenil)

benzotriazol 
38. Propil gallat
39. Dodesil gallat
40. Kuarternium 15
41. 2-Fenoksietanol
42. Diazolidinilure 
43. Euxyl K 400 
(Metildibromoglutaronitril/

Fenoksietanol 
44. DMDM Hidantoin 
45. Metildibromoglutaronitril

(MDBGN) 
46. ”Tea Tree Oil”
47. Iodopropinil bütilkarbamat
48. Dimetilaminopropilamin 

fiekil 1. Yama testi pozitifliklerinin da¤›l›m›

Hem kozmetik hem standart
seri alerjenleri ile pozitifli¤i
olan hasta say›s›: 15 (%20,5)

Sadece kozmetik seri 
alerjenleri ile pozitifli¤i olan

hasta say›s›: 12 (%16,4)

Kozmetik alerjenler ile 
pozitifli¤i olan hasta say›s›:

30 (%41,0)

Yama testi pozitifli¤i olan
hasta say›s›: 51 (%69,8)

Yama testi yap›lan toplam
hasta say›s›: 73 (%100)

Yama testleri negatif olan
hasta say›s›: 22 (%30,0)

Standart serinin kozmetik d›fl›
alerjenleri ile pozitifli¤i olan

hasta say›s›: 21 (%28,7)

Standart serinin kozmetikler
ile iliflkili alerjenleri ile poziti-
fli¤i olan hasta say›s›: 3 (%4,1)
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ASYT’de en s›k pozitiflik saptanan alerjenlerin nikel sülfat 
(% 31,5), potasyum dikromat (%12,3 ), kobalt klorit (12,3%),
fragrans miks (%6,8), yün alkolleri (lanolin) %5,5 ve fenilen-
diamin baz %2,7 oldu¤u belirlendi (Tablo 4). ASYT’de yer
alan ve kozmetik ürünlerin içerisinde bulunabilen maddeler
olan fragrans miks ile %6,8, lanolin ile % 5.5, fenilendiamin
ile %2,7, kolofoni ile %1,4, paraben miks ile %1,4, formalde-
hit ile %1,4, metilkloroizotiazolinon ile %1,4 oran›nda yama
testi pozitifli¤i saptand›. Peru balsam› ve kuaternium 15 ile
pozitiflik görülmedi. Kozmetik seri alerjenlerinden en s›k
pozitiflik saptanan alerjenler ise lanolin (%5,5), oktil gallat
(%5,5), metildibromoglutaronitril/fenoksietanol (%5,5),
timerosal (%4,1), kokamidopropil betain (%4,1) ve tert-
bütilhidrokinon (%4,1) oldu (Tablo 4). Kozmetik alerjenlerle
yama testi pozitifli¤i say›s›n›n az olmas›ndan dolay› yaln›zca
en s›k görülen ilk 6 alerjene yer verildi.
En s›k yama testi pozitifli¤i saptanan kozmetik alerjen grup-
lar› koruyucular (%21,9), takiben antioksidanlar (%8,2),
kokular (% 6,8) ve lanolin (%5,5) oldu (Tablo 5).
AKD yapt›¤›ndan kuflkulan›lan kozmetik ürünler ile yama
testi alerjenleri x2 analizi ile karfl›laflt›r›lm›fl ve anlaml› 
(p< 0,05) bulunan iliflkiler tablo 6’da özetlenmifltir. Buna göre
yama testlerinde fragrans miks ile pozitiflik saptanan hasta-
larda kozmetik ürünlerden öncelikle makyaj ürünleri, t›rnak
cilalar› ve temizleyici losyonlar; seskuiterpen lakton kar›fl›m›
ve metoksifenol (BHA) ile pozitiflik olanlarda ise temizleyici
losyonlar AKD yapt›¤›ndan kuflkulan›lan ürünlerdi. Benzer
flekilde oktil gallat ile pozitifli¤i olanlarda saç boyas› ve
makyaj ürünleri; kloroksinelol pozitifli¤i olanlarda temizleyici

losyonlar ve saç boyas›; 2-klorosetamid pozitifli¤i olanlarda
t›rnak cilas›, makyaj ürünleri, temizleyici losyonlar›; dodesil
gallat pozitifli¤i olanlarda ise saç boyas› ve nemlendiriciler en
flüpheli kozmetik ürünlerdi.    

Tart›flma

Kozmetik ürünler gün geçtikçe artan s›kl›kta kullan›lmak-
tad›r. Dolay›s›yla kozmetik ürünlere ba¤l› AKD, iritan kontakt
dermatit, kontakt ürtiker ve fotoalerjik reaksiyonlar›n
geliflimi de artm›flt›r. Duyarland›r›c› kozmetik kimyasallar
ülkelere ve çal›flma gruplar›na göre farkl›l›klar göstermektedir.
‹ngiltere’de yap›lan bir araflt›rmada kad›nlar›n %23’ünde,
erkeklerin %13,8’inde bir y›l içinde kulland›klar› kozmetik
maddelerin baz›lar›na karfl› yan etkiler gösterdikleri
bildirilmektedir5.
Kozmetik ürünlerin kad›nlar taraf›ndan daha s›k kullan›lmas›
nedeni ile kozmetiklere ba¤l› kontakt dermatitlerin kad›nlar-
da görülme s›kl›¤› daha fazlad›r3. Bizim çal›flmam›zda da ben-
zer sonuç (kad›n (%90,4), erkek (%9,6), kad›n/erkek oran›
9/1) bulundu.
Kozmetik alerjilerinde tan› ayr›nt›l› hikaye ve dikkatli fizik
muayene ile konur. Deri belirtilerinin yerleflim yeri ve flekli
bizlere alerjen hakk›nda bir fikir vermektedir. Günlük
yaflamda kullan›lan kozmetiklere ba¤l› olarak geliflen der-
matitlerin en s›k yerleflim yerlerinin yüz ve boyun (%17,2),
göz kapaklar› (%9,6), saçl› deri (%2,6), koltuk altlar› (%1,3)
oldu¤u bildirilmektedir3. Bizim çal›flmam›zda en çok tutulan
vücut alanlar› hastalar›n 36’s›nda (%49,3) yüz, 12’sinde
(%16,4) el, 5’inde (%6,8) göz çevresi, 5’inde (%6,8) dudak ve
4’ünde (%5,5) boyun olarak saptand›.
Vazquez ve ark.’n›n6 çal›flmas›nda yüz kremleri (%32,4), saç
bak›m ürünleri-özellikle saç boyalar› (%26,4), makyaj ürünle-
ri (%23,5), parfümler ve günefl koruyucular› (%2,1) AKD’lere
en s›k neden olan kozmetikler olarak tespit edilmifltir. Bizim
çal›flmam›zda ise alerjik kontakt dermatit flüphesine en s›k
neden olan kozmetik ürünlerin sabunlar ve temizleyici tonik-
ler (%32,8), nemlendiriciler (%21,9) ve saç boyalar› (%9,6) ol-
du¤u görüldü.
Hillenbrand ve Bayaz›t7 AKD’li hastalarda sorumlu alerjen-
lerin ASYT ile %67,4 oran›nda; hastan›n kendi kulland›¤› ürün-
ler  ile %11,6 ve ek serilerin kullan›lmas› ile %2,6 oran›nda
tespit edildi¤ini bildirmifllerdir. Su ve ark.8 yaln›z ‘thin-layer
rapiduse epicutaneus test’ (T.R.U.E. test) ile alerjik kontakt der-
matitli  hastalar›n %25,9’unda; ek seri (tekstil boyalar›, plastik
yap›flt›r›c›lar, dental, f›r›nc›l›k, kozmetik) uygulanan hastalar›n
ise %46,4’ünde alerjik reaksiyon tespit etmifllerdir. Bizim
çal›flmam›zda ise hastalar›n %41,0’inde ASYT’ye veya KSYT’ye
ait en az bir kozmetik alerjen ile yama testi pozitifli¤i saptand›.
Yirmi yedi hastada (%36,9) kozmetik seri ile en az bir alerjene
karfl› pozitiflik tespit edildi. Buna göre, ASYT’ye ek olarak
KSYT uygulanmasayd› hastalar›n %36,9’unda sorumlu aler-
jenler atlanm›fl olacakt›.
Akyol ve ark.9 fragrans miks ve Peru balsam› ile %2,1; paraben
miks, metikloroisotiazolinon/metilisotiazolinon ve kuaternium
15 ile %1’in alt›nda bir duyarl›l›k tespit etmifllerdir.
Hillenbrand ve Bayaz›t7 da yine fragrans miks ile %5,5, Peru
balsam› ile %2, kuaternium 15 ile %0,6 ve metikloroisotiazoli-
non/metilisotiazolinon ile %0,2 gibi Avrupa10 ve Kuzey
Amerika11 sonuçlar›na k›yasla oldukça düflük de¤erler elde
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Tablo 4. Standart ve kozmetik seri yama testlerinde en s›k
pozitiflik saptanan ilk 6 alerjen  

Standart seri Kozmetik seri
Alerjen Pozitiflik oran›          Alerjen Pozitiflik 

% oran› %
Nikel sülfat 31,5 Yün alkolleri (lanolin) 5,5
Potasyum 12,3 Oktil gallat 5,5
dikromat
Kobalt klorit 12,3 Metildibromoglutaronitri/ 5,5

pentoksietanol
Fragrans miks 6,8 Timerosal 4,1
Yün alkolleri 5,5 Kokamidopropil betain 4,1
(lanolin)
Fenilendiamin 2,7 Tert-bütilhidrokinon 4,1
baz

Tablo 5. Bafll›ca standart ve kozmetik seri alerjenlerinin
grupland›rmas› 

Alerjenin s›n›f›           Pozitif reaksiyon  Toplam yüzde (%)
say›s› (n)

Koruyucular 16 21,9
Antioksidanlar 6 8,2
Kokular (fragrans miks 5 6,8
ve peru balsam›)
Parafenilendiamin 2 2,7
Lanolin 4 5,5
Metaller 41 56,1
Kokamidopropil betain 3 4,1
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etmifllerdir. Her iki çal›flmada da bu maddeler ile duyarl›l›k
oranlar›n›n düflük olmas› Türkiye’de parfüm kullan›m›n›n
Avrupa ve Kuzey Amerika’ya göre daha az olmas› ve par-
fümlerde fragrans miks içerisinde yer almayan maddelerin
kullan›lmas›na ba¤lanm›flt›r. Bizim çal›flmam›zda da ülkemiz-
de yap›lan bu çal›flmalarla benzer flekilde fragrans miks ile
%6,8, paraben miks ile %1,4, metilkloroizotiazolinon ile
%1,4 duyarl›l›k saptan›rken Peru balsam› ve kuaternium 15 ile
pozitiflik izlenmedi.
1995 y›l›nda, bölümümüzde kontakt dermatitli 400 hastan›n
yama testlerinin de¤erlendirildi¤i çal›flmada (12) en s›k reak-
siyon saptanan alerjenler nikel sülfat (%23), potasyum dikro-
mat (%21), benzokain (%11,25) ve kobalt klorid (%9,25) idi.
Güncel çal›flmam›zda da bu çal›flma ile benzer olarak standart
seri yama testinde en s›k pozitiflik saptanan alerjenler nikel
sülfat (%31,5), potasyum dikromat (%12,3), kobalt klorit 
(%12,3), fragrans miks (%6,8) ve yün alkolleriydi (lanolin) 
(%5,5). Benzokaine karfl› hassasiyetin zamanla azald›¤› fakat
kozmetiklerin kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›na ba¤l› olarak
fragrans miks ve lanolin hassasiyetinin artt›¤› görüldü. 
2009'da ASYT serisine ‘metildibromoglutaronitril (MDGN)’,
‘fragrance mix II’ ve ‘lyral’; kozmetik seriye ise ‘lauryl glycoside’
eklenmifltir. Çal›flmam›z  bu  tarihten önce bafllad›¤›ndan,
KSYT alerjenlerinden biri olan MDGN  d›fl›nda kalan maddeler
ile de¤erlendirme yap›lamad›. Dolay›s›yla çal›flmam›zda bu
alerjenlere karfl› duyarl›l›k ile ilgili yorum yap›lmam›flt›r.  
Kohl ve ark.3 kozmetiklerdeki kontakt alerjenleri
de¤erlendirdikleri bir çal›flmada, kokular ile %54,2, s›va¤ ile
%38,7, koruyucular/ antioksidanlar ile %31,6, spesifik içerik-
teki maddeler ile %19,5, t›rnak cilalar› ile %3,7 ve güneflten
koruyucular ile %2,0 oran›nda pozitiflik  saptam›fllard›r.
Vazquez ve ark.6’n›n çal›flmas›nda en s›k alerjen gruplar›
kokular (%44,1), koruyucular (%32,3) ve parafenilendiamin
(%23,0); Nath ve ark.13’n›n çal›flmas›nda ise koruyucular 
(%77,1), antioksidanlar (%42,8) ve parafenilendiamin (%14,2)
olarak tespit edilmifltir. Bizim çal›flmam›zda da kozmetik
alerjenler grupland›r›lm›fl (Tablo 5) önceki çal›flmalardan farkl›

olarak en s›k koruyucular (%21,9), antioksidanlar (%8,2),
kokular (%6,8), lanolin (%5,5), kokamidopropil betaine (%4,1)
ve parafenilendiamin (%2,7) ile alerjik reaksiyon geliflti¤i
görülmüfltür. Bu sonucun olgu say›m›z›n di¤er çal›flmalara
nazaran daha az olmas›ndan kaynaklanabilece¤ini düflünüyoruz.
Kozmetik ürünlerin içine bozulmalar›n› önlemek amac›yla
de¤iflik oranlarda koruyucular eklenmektedir. Bu koruyucu-
lardan bafll›calar› parabenler, imidazolidinil üre, kuaternium-15,
formaldehit ve isotiozolinonlard›r5. Bu çal›flmada paraben
miks (%1,4), formaldehit (%1,4) ve isotiozolinonlar (%1,4) ile
1’er hastada yama testi pozitifli¤i saptand›. Alerjik reaksiy-
onlara en s›k neden olan koruyucunun kuaternium 15
oldu¤u bildirilmektedir (4,14,15). Ancak çal›flmam›zda,
kuaternium 15 ve imidazolidinil üre ile pozitifli¤e rastlan-
mam›flt›r. Son zamanlarda kullan›lmaya bafllanan koruyucu-
lardan MDBGN %3,5 oran›nda hassasiyete neden oldu¤u
bildirilmektedir (16). Biz de çal›flmam›zda MDBGN ile %2,7
alerjik reaksiyon, %2,7 irritan reaksiyon tespit ettik.
Kozmetik ürünlere içlerindeki doymam›fl ya¤ asitlerinin
bozulmas›n› önlemek amac›yla antioksidanlar eklenmekte-
dir. Kuvvetli duyarland›r›c›lar olan bu antioksidanlar›n
bafll›calar› bütilhidroksianisol, tert-bütilhidrokinon, butil-
hidroksitoluen ve gallatlar olup özellikle dudak kozmetikleri
içinde bulunmaktad›r. Kontakt keilite neden olan bafll›ca
allerjenler fragrans, flellak, bütilhidroksi anisol, difl macunu
ve lanolindir17. Ruj kullan›m›n›n alerjik kontakt dermatite
neden oldu¤undan kuflkuland›¤›m›z hastalarda fragrans miks,
oktil gallat (antioksidan) ve 2-klorosetamid (koruyucu) ile
yama testi pozitiflikleri saptand› (Tablo 6).
Birçok kozmetik ürünün içinde, parfümlerde ve kolonyalarda
fragrans bulunmakta ve kozmetiklere ba¤l› geliflen alerjik
kontakt dermatitte önemli bir rol oynamaktad›r. Standart
seride %8 oran›nda vazelin içinde koku kar›fl›m› (fragrans
miks) bulunmaktad›r ve %1 sinnamik aldehit; %1 sinnamik
alkol, %1 graniol, %1 ögenol, %1 isoögenol, %1 absolütmaze
likeni, %1 hidroksisitronella ve %1 α-amil sinnamik alkol
içermektedir. Kozmetiklere ba¤l› kontakt dermatit kesin
tan›s› için hem standart hem de kozmetik seri ile yap›lan
yama testi sonuçlar›na göre en çok fragrans miks duyarl›l›¤›
saptand›¤› bildirilmektedir (3,7,18-25). Literatür verileri 
incelendi¤inde kozmetik kontakt dermatitli olgularda 
fragrans duyarl›l›¤›n›n %4,7 ile %93 civar›nda de¤iflti¤ini
görmekteyiz (Tablo 7). 
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Tablo 6. fiüpheli kozmetik ürün ile alerjenlerin iliflkisi 
(x2 analizi sonucunda anlaml› de¤erlerin özeti)

Alerjen                    P- de¤eri     Ba¤›ml›l›k derecesi        fiüpheli 
(<0.05) (contingency kozmetik ürün

coefficient) %

Fragrans miks 0,003 61,7 Makyaj ürünleri, 
t›rnak cilas›, 
temizleyici 
losyonlar

Seskuiterpenlakton 0,014 49,5 Temizleyici 
miks losyonlar
Metoksifenol 0,001 63,0 Temizleyici 
(BHA) losyonlar
Oktil gallat 0,001 63,4 Saç boyas›, 

makyaj ürünleri
Kloroksinelol 0,010 59,6 Temizleyici 

losyonlar, 
saç boyas›

2- Klorosetamid 0,001 63,3 T›rnak cilas›, 
makyaj ürünleri, 
temizleyici 
losyonlar

Dodesil gallat 0,043 56,7 Saç boyas›, 
nemlendiriciler

Tablo 7. Kozmetiklere ba¤l› kontakt dermatitli olgulara
uygulanan yama testi fragrans miks pozitiflik yüzdeleri

Ortiz ve ark. (18)
Kohl ve ark. (3)
Johansen J. D. (19)
Hillenbrand ve ark. (7)
An ve ark. (20)
Trattner ve ark. (21)
Frosch  ve ark. (22)
Katsanma ve ark. (23)
Buckley ve ark. (24)
Hasan ve ark. (25)

%10,0
%5,5
%9,7
%9,5
%6,5

%93,0
%4,7
%6,9

%11,7
%16,9

Araflt›rmac› Fragrans miks ile pozitif 
yama testi yüzdeleri
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Bizim çal›flmam›zda da fragrans miks duyarl›l›¤› literatür veri-
leri ile uyumlu olarak %6,8 oran›nda en s›k reaksiyon veren
kozmetik alerjen olarak saptand›.
Fragrans miks duyarl›l›¤› görülen olgular›n ortalama
%50’sinde Peru balsam› duyarl›l›¤› saptanabilmektedir. Peru
balsam› da koku verici özelli¤i nedeni ile kozmetiklerin içinde
bulunmaktad›r ve %2-%6 oran›nda kontakt dermatite neden
oldu¤u bildirilmektedir7,21,23. Bizim çal›flmam›zda peru balsam›
ile yama testi pozitifli¤i saptanmamas› da hasta say›m›z›n
azl›¤›na ba¤l› olabilir. 
Lanolin hemen hemen tüm kozmetik ürünler içinde nem-
lendirici ve suland›r›c› olarak kullan›lmakta ve koyun yünün-
den elde edilmektedir. Standart seri ile yap›lan yama test-
lerinde lanoline %2,4 oran›nda pozitif sonuç elde edildi¤i
bildirilmektedir26. Çal›flmam›zda lanoline karfl› %5,5 oran›nda
hassasiyet saptanm›flt›r.
Saç kozmetikleri içinde özellikle parafenilendiamin içeren saç
boyalar› ve perma ilaçlar›, saç rengini açan (amonyum persülfit)
maddeler alerjik kozmetik dermatitlere neden olmaktad›r.
Saç kozmetiklerine ba¤l› alerji flüphesi olan 2506 hastan›n
de¤erlendirildi¤i bir çal›flmada parafenilendiaminin en
önemli duyarland›r›c› ajan oldu¤u ve hastalar›n %15,4’ünde
alerjik reaksiyonlara neden oldu¤u bildirilmektedir27. Bizim
çal›flmam›zda ise 2 hastada (%2,7) parafenilendiamin ile
yama testi pozitifli¤i izlendi. Saç kozmetikleri içinde bulunan
fragrans›n da alerjik kontakt dermatite neden olabilece¤ini
unutmamak gerekir. 
Son zamanlarda insanlar bitkisel kökenli ürünlere daha fazla
önem verdikleri için günlük yaflant›lar›nda bunlardan elde
edilen ürünleri kullanmaya bafllam›fllard›r. Bir çal›flmada ‘tea
tree oil’ (çay a¤ac› ya¤›) ile yap›lan yama testinde %2,4 oran›nda
pozitif yan›t al›nd›¤› bildirilmektedir28. Bizim çal›flmam›zda çay
a¤ac› ya¤› ile yama testi pozitifli¤i gözlenmedi.
Günlük yaflamda en çok kullan›lan kozmetiklerden sabunlar
ve flampuanlar›n da içerdi¤i amfoterik sürfaktanlar nedeni ile
%0,27 oran›nda hassasiyet yapt›¤› bildirilmektedir29.
Çal›flmam›zda bu sürfaktanlardan kokomidopropil betain ile
%4,1 hastada alerjik, %4,1 hastada irritan reaksiyon izlendi.
Alerjik reaksiyon gösteren 2 hastan›n birinde flampuan, ikin-
cisinde temizleyici tonik kullan›m›ndan flüphelenilmiflti.
Göz kapaklar›na ve kirpiklere sürülen kozmetikler, göz
kapa¤› derisinin çok ince olmas› nedeni ile bu bölgelerde

hem iritan hem de alerjik kozmetik dermatitlere neden
olmaktad›r26 (Resim 2). Genellikle maskara, far ve göz
kozmetikleri temizleyicilerine ba¤l› pozitif yama testi
sonuçlar› elde edilmektedir5. 
Sonuç olarak yüz, ense, göz kapaklar›, dudaklar, kulak
arkalar›, saçl› deri ve ellerde yerleflen ekzema tablosunda
öncelikle kiflinin kulland›¤› kozmetiklere ba¤l› bir alerjik veya
iritan kontakt dermatiti akla getirmek gerekir. Alerjik kon-
takt dermatit olgular›nda özellikle kozmetik alerjenlerden
flüpheleniliyor ise ASYT’ye ek olarak KSYT yap›lmas›, aler-
jenin saptanmas›nda önemli katk›da bulunur. Etken alerjenin
saptanmas› ile alerjenlerden sak›n›lmas› ise tedaviyi kolay-
laflt›racak ve nüksleri engelleyecektir.
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Resim 2. Göz kapaklar›nda kozmetiklere ba¤l› kontakt dermatit
geliflen hastada metildibromoglutaronitril/fenoksietanol ile
yama testi pozitifli¤i saptand›

www.turkderm.org.tr



20. An S, Lee A Y, Lee C H et al: Fragrance contact dermatitis in
Korea: a joint study. Contact Dermatitis 2005;53:320-3. 

21. Trattner A, David M: Patch testing with fine fragrances: com-
parison with fragrance mix, balsam of peru and a fragrance
series. Contact Dermatitis 2004;49:287-9. 

22. Frosch P J, Pirker C, Rastogi S C et al: Patch testing with a new
fragrance mix detects additional patients sensitive to perfumes
and missed by the current fragrance mix. Contact Dermatitis
2005;52:207-15. 

23. Katsarma G, Gawkrodger D J: Suspected fragrance allergy
requires extended patch testing to individual fragrance aller-
gens. Contact Dermatitis 1999;41:193-7.

24. Buckley D A, Basketter D A, Pease C K S, Rycroft R J G, Wh0ite I
R and  Mc Fadden J P: Simultaneous sensitivity to fragrances.  Br
J Dermatol 2006:154;885-8.

25. Hasan T, Rantanen T, Alanko K et al: Patch test reactions to cos-
metic allergens in 1995- 1997 and 2000- 2002 in Finland- a mul-
ticenter study. Contact Dermatitis 2005;53:40-5.

26. Manks J G, Belsito D V, De Leo V A et al: North American con-
tact dermatitis group patch test results. 1998- 2000. Am J
Contact Dermat 2003;14:59-62.

27. Uter W, Lessmann H, Geier J, Schnuch A: Contact allergy to ingre-
dients of hair cosmetics in female hairdressers and clients-an 8-
year analysis of IVDK data. Contact Dermatitis 2003;49:236-40.

28. Coutts I, Shaw S, Orton D I: Patch testing pure tea tree oil- 12
months experience. Br J Dermatol 2202; 147 Suppl. 62:70.

29. Armstrong D K,  Smth H R,  Ross J S: Sensatization to ceramide
propylbetaine: an 8-m year review. Contact Dermatitis
1999;40:335-6.

Hac›o¤lu ve ark.
Kozmetiklere Ba¤l› Kontakt Dermatitte Yama Testi 

Türkderm
2010; 44: 193-9 199

www.turkderm.org.tr


