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Gebelikte saç boyas› kullan›m›n›n fetüs aç›s›ndan ya-
ratabilece¤i konjenital malformasyonlar ve çocukluk ça-
¤› kanserleri gibi olas› olumsuz etkiler uzun y›llard›r tar-
t›flma konusu olmufltur. ‹lk kez 1975 y›l›nda Ames ve
ark. baz› saç boyas› içeriklerinin Salmonella typhimurium
mutant Ta 1538 suflunda mutajenik etki gösterdi¤ini
bulmufllard›r.[1] Yine bu y›llarda yap›lan birçok çal›flmada
saç boyalar›na maruz b›rak›lan memeli hücre kültürle-
rinde kromozom ve kromatid aberasyonlar›n›n meydana
geldi¤i gösterilmifltir.[2-4] Bu çal›flmalar› 1976 ve 1977 y›-
l›nda s›çanlar üzerinde yap›lan teratoloji çal›flmalar› ta-
kip etmifltir. 

1976 y›l›nda “Teratology and percutaneous toxicity
studies on hair dyes” (Saç boyalar›n›n teratoloji ve per-
kutan toksisite çal›flmas›) ve 1977 y›l›nda ise “Dominant
lethal mutagenicity study on hair dyes” (Saç boyalar›
üzerine dominant letal mutajenite çal›flmas›) yap›lm›flt›r.
Bu çal›flmalarda, in vitro testlerle mutajenik olarak aktif
oldu¤u ortaya konmufl saç boyalar›n›n in vivo etkileri
araflt›r›lm›flt›r.[5,6] ‹lk çal›flmada, boyalar›n sistemik toksi-
sitesinin araflt›r›lmas› amac›yla 12 çeflit saç boyas›, 12 be-
yaz Yeni Zelanda tavflan›na ve teratolojik etkilerin arafl-
t›r›lmas› amac›yla 20 gebe Charles River CD s›çan›na
gebeli¤in 1., 4., 7., 10., 13., 16., 19. günlerinde uygulan-
m›flt›r. Saç boyalar› tarif edilen biçimde 13 hafta süreyle
haftada 2 kez topikal olarak uygulanm›flt›r.[4] Saç boyala-
r›n›n 3 tanesi direkt olarak, di¤er 9 saç boyas› ise normal-
de uyguland›¤› gibi 1:1 oran›nda %6’l›k hidrojen perok-
sid ile kullan›mdan hemen önce kar›flt›r›larak kullan›l-
m›flt›r. Teratoloji çal›flmas›nda, önemli bir yumuflak do-

ku veya iskelet sistemine ait de¤ifliklik oluflmad›¤› görül-
müfltür. Perkütan toksisite çal›flmas›nda ise, her denek-
ten al›nan 25 doku örne¤i incelenmifl ve histomorfolojik
olarak herhangi bir de¤iflim saptanmam›flt›r. Ayr›ca, id-
rar örnekleri de incelenmifl ve idrarda boyanma tespit
edilmemifltir. Dominant letal mutajenite çal›flmas›nda
ise, 11 çeflit saç boyas› Charles River CD tipi erkek s›-
çanlara 8 hafta boyunca haftada 3 kez olmak üzere 20
mg/kg dozuyla intraperitoneal olarak verilmifltir.[6] Ar-
d›ndan 2 hafta içinde difli s›çanlarla çiftleflmeleri sa¤lan-
m›flt›r. Bu çal›flman›n sonucunda, implantasyon sonras›
fetal kay›pta bir art›fl izlenmemifltir. 

Bu çal›flmalar› benzer flekillerde hayvanlar üzerinde
yap›lan birçok çal›flma izlemifltir.  Picciano ve ark. 1983
ve 1984 y›llar›nda yapt›klar› çal›flmalarda, 4-klororesor-
sinol, m-fenilen diamin, pirogallol, 6-kloro-4-nitro-2-
aminofenol, o-kloro-parafenilen diamin ve N-fenil-pa-
rafenilen diamin kimyasallar›n› teratolojik aç›dan de¤er-
lendirmifller ve herhangi embryotoksik/fetal toksik etki
tespit etmemifllerdir.[7,8] Bahsi geçen çal›flmalarda, uygu-
lanan saç boyas› dozu ve s›kl›¤› insanda ayda 1 kez topi-
kal olarak kullan›lan saç boyas› dozunun yan›nda abart›-
l› denecek flekilde yüksek kalmaktad›r. Ancak, hayvan ça-
l›flmalar›ndan yola ç›karak, saç boyalar›n›n insan gebeli-
¤inde hiçbir teratojenik etkisi olmad›¤›n› belirtmek biraz
iddial› bir yaklafl›m olabilir. Saç boyalar›n›n teratojenik
potansiyelinin insanlar üzerinde prospektif olarak araflt›-
r›lmas› etik olarak baz› s›k›nt›lara yol açabilir. 

Bu nedenle, saç boyas› maruziyetinin fetal etkilerinin
araflt›r›lmas› amac›yla retrospektif, görüflme yöntemine
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dayanan vaka-kontrollü çal›flmalar yap›lm›flt›r. Bu konu-
nun ayd›nlat›lmas› amac›yla, saç boyalar›na en çok ma-
ruz kalan meslek grubu olan bayan kuaförlerin repro-
düktif sonuçlar› üzerinde çal›fl›lm›flt›r. 2002 y›l›nda
Rylander ve ark. ‹sveç’de yaflayan 3706 bayan kuaförünü
25 y›l boyunca (1973-1994) takip ederek do¤urduklar›
6960 bebe¤i, 3462 kad›n ve dünyaya gelen 6629 bebekle
karfl›laflt›rm›fllard›r.[9] Bayan kuaförlerinin kontrol grubu
ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha çok SGA (small for gestational
age) (yafl›na göre küçük) bebek do¤urdu¤unu bulmufllar-
d›r (OR:1.5, p=0.004). Bu çal›flmada kullan›lan SGA te-
rimi, 1985-1989 y›llar› aras›nda ‹sveç’teki do¤um kay›t-
lar› incelenerek gebelik haftas›na göre do¤um kilolar›n›n
bildirildi¤i standart tabloya göre tan›mlanm›fl olup intra-
uterin geliflme k›s›tl›l›¤› gösteren fetüsleri tarif etmek
amac›yla kullan›lm›flt›r. Ayr›ca, gruplar aras› düflük do-
¤um tart›l› yenido¤anlar (<2500 g) ve preterm do¤um
oranlar› (<37 hafta) da karfl›laflt›r›lm›flt›r. Gruplar aras›
preterm do¤um oranlar› aç›s›ndan bir fark gözlenmez-
ken, kuaförler grubunda düflük do¤um a¤›rl›kl› bebekle-
rin insidans› istatistiksel olarak anlaml› olmasa da daha
yüksek bulunmufltur (%4.5 vs. %4.1, OR:1,2, %95 CI:
1.0-1.05, p>0.05). Kuaförlerin bebeklerinde majör mal-
formasyonlar›n daha fazla görüldü¤ü ortaya konmufltur
(%2.8 vs. %2.1, OR:1.3, p=0.01). Ancak, vaka grubuna
özgül herhangi bir majör anomali tespit edilmemifltir.
Ayr›ca daha s›k perma yapan ve saç spreyi kullanan grup-
ta SGA bebek do¤urma riskinin daha fazla artt›¤› görül-
müflse de bu fark istatistiksel olarak anlaml› bulunma-
m›flt›r. Bu çal›flmadan yola ç›k›larak, saç boyas›n›n yal-
n›zca saçl› deri ve saç kütikülünden absorbe edilerek de-
¤il ayn› zamanda inhalasyon yolu ile de fetal etkilere yol
açabilece¤i ihtimali akla gelmektedir. Bu nedenle, birçok
sayg›n otorite, saç boyanmas› s›ras›nda flu önlemlerin
mutlaka al›nmas› gere¤ini önermifllerdir: Saç boyamas›
için mümkünse gebeli¤in ikinci üç ay› beklenmeli, mut-
laka iyi havaland›r›lan bir ortamda yap›lmal›, kifli boyay›
kendi uyguluyorsa mutlaka eldiven kullanmal›, boya ge-
re¤inden uzun süre saçta tutulmamal›, ifllem sonunda saç
çok iyi durulanmal›d›r. Ayr›ca, saç boyas› olarak daha
çok yar›-kal›c› boyalar veya balyaj tarz›nda saça daha yü-
zeyel uygulanan kimyasallar veya tamam›yla bitkisel olan
k›na (henna) kullan›lmas› önerilmektedir.[10,11]

Saç boyalar›nda bulunan birçok maddenin insanda
ciltten sistemik dolafl›ma geçebildi¤i ve laboratuvar hay-
vanlar›nda karsinojen etkiler gösterebilece¤i kan›tlan-
m›flt›r.[12-14] Amerika’da Food and Drug Administration
(FDA) uyar›lar›yla saç boyalar›n›n içeri¤inde bulunan 4-

kloro-m-fenilen diamin, 2,4-toluen diamin, 2-nitro-p-
fenilen diamin ve 4-amino-2-nitrofenol ve 4-metoksi-
m-fenilen diamin (4-MMPD) maddeleri özellikle
1980’lerden sonra saç boyalar›ndan ç›kart›lm›flt›r.[15] 1
Aral›k 2006 tarihinden geçerli olmak üzere Avrupa Bir-
li¤i 22 kimyasal maddenin saç boyalar›nda kullan›m›n›
yasaklam›flt›r. Tablo 1’de günümüzde kullan›lan saç bo-
yalar› ve içerdi¤i kimyasal maddeler sunulmufltur. Saç
boyalar›n›n içerikleri boya türüne göre farkl›l›k göster-
mektedir (Tablo 1).

Geçici ve yar›-kal›c› boyalar ile kal›c› boyalar›n saç
üzerindeki etkileri farkl›d›r. Geçici ve yar›-kal›c› boya-
larda renklendirici molekül, saç kütikülüne çökerken ka-
l›c› boyalarda saç flaft›n›n korteksine penetrasyon göster-
mektedir. Kal›c› saç boyalar›n›n kortekse ulaflabilmesi
için hidrojen peroksit gibi yard›mc› bir madde ile kulla-
n›lmalar› gerekmektedir. Hidrojen peroksit, saç kütikü-
lünde fliflmeye yol açar, saçta bulunan do¤al melanin pig-
mentini parçalar ve boyan›n kortekse girerek oksidasyon
ile renklenmenin oluflmas›n› sa¤lar.[16] Bu nedenle, kal›c›
boyalarda saçta oluflan oksidatif hasar oldukça belirgin-
dir. Özellikle koyu renk (koyu kahverengi, siyah) saç bo-
yas› kullan›m›nda hasar daha fazla olmaktad›r. Oluflan
oksidatif hasar›n bir göstergesi olarak, koyu renk saç bo-
yas› kullan›m›n›n eriflkinlerde mesane kanseri, meme
kanseri, baz› beyin tümörleri ve lenfoma gibi malignite-
lerin görülme s›kl›¤›n› artt›rd›¤›na dair bilimsel kan›tlar
oluflmaya bafllam›flt›r.[16,17] Bu konuda yap›lan çal›flmalar
genellikle hastane kay›tlar›na veya hasta görüflmelerine
dayanmaktad›r. Öte yandan bunlar küçük popülasyon-
larda gerçeklefltirilmifl olan retrospektif çal›flmalard›r. Bu
nedenle, çal›flma sonuçlar› neden-sonuç iliflkisinin olufl-
turulmas›n› sa¤layacak kadar güçlü kan›tlar sunmamak-

Tablo 1. Saç boyalar› ve içerdi¤i kimyasal maddeler.[15]

Geçici boya Azin deriveleri

Tiazine deriveleri

Indoaminler

Trifenil metan

Nitroanilinler

Yar›-kal›c› boya Nitroanilinler

Nitrofenilen diaminler

Azo deriveleri

Antrakinon

Kal›c› boya Para-fenilen diamin

Para-toluylen diamin

De¤ifltirilmifl para-diaminler

Orto- veya para-aminofenoller
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tad›r. Saç boyas› kullan›m› ve malignite aras›ndaki en
güçlü kan›t, Hodgkin-d›fl› lenfoman›n (NHL) özellikle
foliküler alt tipi için bulunmufltur. Bu risk özellikle koyu
renk boyalar›n kullan›m süresi artt›kça (>15 y›l) belirgin-
leflmektedir.[18] Bu nedenle, kiflisel veya 1. derece akraba-
lar›nda NHL öyküsü olanlarda, saç boyas› kullan›m›n›n
kümülatif riski artt›rd›¤›ndan dolay› dikkatli olmalar›
önerilmektedir. Öte yandan saç boyas› kullan›m› s›ras›n-
da boyan›n emiliminin azalmas› amac›yla uygulama ön-
cesinde petroleum bazl› bir kremin saçl› deriye uygulan-
mas› ve boyan›n saçta tutulma süresinin %25 oran›nda
azalt›lmas› da öneriler aras›nda bulunmaktad›r.[15] Ancak,
bu önerilerin NHL s›kl›¤›n› azalt›c› etkisi üzerinde ya-
p›lm›fl bir çal›flma henüz bulunmamaktad›r.

Eriflkinlerde saç boyalar› ve malignite riski aras›nda-
ki iliflkinin ortaya konmas›n›n ard›ndan saç boyalar›n›n
gebelikte kullan›m›n›n fetüs aç›s›ndan eriflkin hayatta
karsinojen etkileri olup olmad›¤› araflt›r›lmaya bafllan-
m›flt›r. Bu konuda yap›lan çal›flmalar, retrospektif vaka-
kontrollü çal›flmalar olup, 4 çal›flman›n üçünde maternal
saç boyas› kullan›m› ve çocukluk ça¤› kanserleri aras›nda
birliktelik oldu¤u konmufltur. McCall ve ark. 2005 y›l›n-
da yapt›klar› çal›flmada, maternal saç boyas› kullan›m› ile
çocukluk ça¤›nda görülen nöroblastomlar aras›nda bir
iliflki oldu¤unu ortaya koymufllard›r. Gebelikten önceki
1 ay dahil olmak üzere gebelik boyunca saç boyas› kulla-
n›m›n›n, çocukluk ça¤›nda nöroblastom riskini artt›rd›-
¤›n› orta koymufllard›r (OR 1.6, 95% CI: 1.2–2.22).[19]

Yap›lan di¤er bir çal›flmada ise, 1980 y›l›ndan sonra kul-
lan›lan boyalarla saç boyas› yap›lan kad›nlar›n çocukla-
r›nda beyin tümörlerinin görülme s›kl›¤›n›n artt›¤› bildi-
rilmifltir.[20] Bu çal›flman›n sonucunda yazarlar, fetüs üze-
rindeki olas› karsinojenik etkilerinden dolay› kad›nlar›n
gebelik döneminde saç boyalar›ndan uzak kalmas› gerek-
ti¤ini savunmufllard›r. Son olarak, Chen ve ark. yapt›kla-
r› bir vaka-kontrollü çal›flmada, gebelikten önceki 1 ay-
dan bafllayarak saç boyas› kullanan kad›nlar›n erkek ço-
cuklar›nda tümör görülme olas›l›¤›n›n artt›¤›n›; emzir-
me s›ras›nda devam edilen saç boyamas›n›n da özellikle
k›z çocuklarda germ hücreli tümörlerin görülme s›kl›¤›-
n› artt›rd›¤›n› (OR 1.5, 95% CI: 1.0–2.2) ortaya koymufl-
lard›r.[21] 1994 y›l›nda Bunin ve ark. taraf›ndan yap›lan ve
maternal saç boyas› kullan›m› ile çocukluk ça¤› astrositik
gliom ve primitif nöroektodermal beyin tümörleri ara-
s›ndaki iliflkinin araflt›r›ld›¤› di¤er bir vaka-kontrollü ça-
l›flmada ise herhangi bir iliflki ortaya konamam›flt›r.[22]

Özetle, gebelikte saç boyas› kullan›m› ile çocukluk
ça¤› tümörleri aras›nda neden-sonuç iliflkisi tam olarak

ortaya konulmam›fl olsa da, obstetrik pratikte gebelerle
bu konudaki mevcut bilimsel verilerin paylafl›lmas› öne-
rilmektedir.[15]

Saç tarih boyunca kad›nlarda güzellik, çekicilik ve
diflili¤in sembolü olarak görülmüfltür. Özellikle son y›l-
larda gençli¤i uzun süre koruma arzusu toplumlarda
a¤›rl›k kazanm›flt›r. Di¤er yandan, kad›nlar›n özellikle
artan kariyer odakl› yaflam tarzlar› nedeniyle maternal
yafl giderek artmaktad›r. Yap›lan araflt›rmalara göre,
kad›nlarda saç boyas› kullan›m oran› %66-74 aras›nda
de¤iflmektedir.[23] Dolay›s›yla, her geçen gün gebelikte
saç boyama iste¤i bulunan kad›nlar›n say›s›n›n artaca¤›
aflikard›r.

Yukar›da sunulan veriler ›fl›¤›nda, gebelikte saç boya-
s› kullan›m›n›n güvenilirli¤inin gerek teratolojik gerekse
de karsinojenik etkiler aç›s›ndan halen tart›flmal› oldu¤u
ve mümkün oldu¤unca s›k ve uzun uygulamalardan ka-
ç›n›lmas›n›n önerilmesi rasyonel bir yaklafl›m olarak gö-
zükmektedir.

Ç›kar Çak›flmas›: Ç›kar çak›flmas› bulunmad›¤› belirtilmifltir.
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