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ÖZET Kozmetik ürünler; günlük yaşamda sürekli kullanılan ve maruz kalınan tüketim ürünleri
olup, içeriğinde yer alan pek çok madde düşük maruziyet konsantrasyonları nedeni ile güvenli
kabul edilebilmektedir. Kozmetik ürünlerin toksik etkileri için kozmetik ürüne maruziyet, uygulama alanı, uygulanan ürünün miktarı, uygulama süresi ve sıklığı gibi pek çok parametre dikkate
alınmalıdır. Kozmetiklerde kullanılan kimyasallara maruziyet sonucu en bilinen yan etkiler; kontakt dermatit, irritasyon, fototoksisite, fotoalerji gibi reaksiyonlardır. Bu yan etkilere ek olarak, kozmetik ürünlere sürekli maruziyet sonucu sistemik toksik etkilerin de görülebileceği göz önünde
bulundurulmalıdır. Özellikle, gebelerin endokrin bozucu kimyasallar içeren kozmetik ürünlere maruziyetinin fetüste ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabileceği ileri sürülmektedir.
Hazırlanan bu çalışmada, kozmetik ürünler aracılığıyla maruz kalınabilecek endokrin bozucu kimyasalların toksisitesinin ele alınması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kozmetik ürünler; endokrin bozucu kimyasallar; Ftalatlar; Parabenler;
bisfenol A

ABSTRACT Cosmetic products are consumables that are used constantly in daily life. Ingredients
of these products are considered to be safe due to low exposure concentrations. However, for the
toxic effects of cosmetic products many parameters such as exposure, application area and amount
of applied product, duration and frequency of application should be taken into consideration. The
most common adverse effects are contact dermatitis, irritation, phototoxicity, photoallergy reactions
at the result of exposure of chemicals used in cosmetics. In addition to these side effects, continuous exposure to endocrine disrupting chemicals through cosmetic products might result in serious
adverse effects. Especially, it has been suggested that exposure to these chemicals in pregnant
women could cause serious health problems in fetuses. In this review, the toxicity of endocrine disrupting chemicals that can be exposed through cosmetic products has been discussed.
Keywords: Cosmetic products; endocrine disruptor chemicals; Phtalates; Parabens; bisphenol A
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ozmetik ürünler; bireylerin doğumlarından itibaren hayatlarına
giren, ilerleyen yaşla kullanım miktarı artarak vazgeçilmez ihtiyaçlar hâline gelen tüketim ürünleridir. Sağlık Bakanlığı tanımına göre
kozmetik ürün, “İnsan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları
temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün
preparatlardır”.1 Pek çok bitkisel, hayvansal, mineral ve sentetik maddelerin bir araya getirilmesi ile oluşturulan bu ürünleri, toplumun sürekli kullandığı düşünüldüğünde, insan sağlığı açısından güvenli olmaları önem arz
etmektedir. Kozmetik ürünlerin tüketici tarafından kullanılması sonucu ola138
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deneyler yasaklanmıştır. Bu durum alternatif in
vitro toksisite testlerinin gündeme gelmesini sağlamıştır. Alternatif in vitro toksisite testlerinin kullanılabilmesi için de kullanılacak testin validasyonunun yapılmış olması ve Alternatif Metot Validasyonu için Avrupa Merkezi ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü tarafından onaylanmış
olması gerekmektedir.5

rak, endokrin bozucu kimyasalların çevreye yayılma riski, suları ve besin zincirini kontamine edebilmeleri ve sonuç olarak ekosistemi bozmaları da
toksikoloji bilimi açısından oldukça önemlidir.

Kozmetik ürünün lokal etkilerinin yanı sıra
etkin maddeye ve formülasyon içerisindeki diğer
maddelere sistemik maruziyet durumlarının da göz
önünde bulundurulması gerekmektedir. Lokal etkiler irritan kontakt dermatit, alerjik kontakt dermatit, fotoirritasyon (fototoksisite) ve fotoalerji
olarak karşımıza çıkmaktadır.2 Fototoksisite, ışıkla
aktive olan kimyasallarla meydana gelir ve ilk maruziyetten itibaren görülebilmektedir. Sistemik etkiler ise başta solunum sistemi olmak üzere; üreme
ve gelişim, endokrin ve sinir sistemi gibi organ sistemlerinde hasarlar ile teratojenik, mutajenik ve
karsinojenik etkiler olarak ortaya çıkabilmektedir.2

ENDOKRİN BOZUCU KİMYASALLAR

Amerika Birleşik Devletleri Wisconsin eyaletinde,
1991 yılında, çevre kimyasalları ile ilgili bir toplantı düzenlenmiş ve sonuçları 1992 yılında yayımlanmıştır.6 Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, Colborn ve ark., “Çalınan Geleceğimiz (Our
Stolen Future)” adlı bir kitap yazarak yaban hayatı
ve insan sağlığı üzerine hormon benzeri etkiler
gösteren çevresel kimyasalların (endokrin bozucu
kimyasallar) olası yan etkileri hakkındaki endişelerini paylaşmışlardır.7 1992 yılında Dünya Sağlık
Örgütü ve Uluslararası Kimyasal Güvenlik Programı tarafından, bu kapsamda endokrin bozucu bir
kimyasal için çeşitli tanımlar ortaya çıkmış ve sonrasında yayımlanmıştır; endokrin bozucu kimyasallar endokrin sisteminin işlevini/fonksiyonlarını
değiştirebilen ve sonuç olarak tüm organizmada
veya soyunda ya da (alt) populasyonlarında olumsuz sağlık etkilerine neden olan veya olması beklenen ekzojen bir madde veya karışımdır.8

Kozmetik ürünlerde yer alan kimyasallara
temel maruziyet yolunu dermal yol oluşturmaktadır. Bununla birlikte; saç spreyleri, pudra gibi ürünlerde inhalasyon, rujlarda oral yolla maruziyet de
olasıdır. Kozmetik ürünlerin toksik etkileri; kozmetik ürüne maruziyet, ürünün tipi, uygulama
alanı, normal ve makul öngörülebilir kullanım koşulları, uygulanan ürünün miktarı, uygulama süresi
ve sıklığı, öngörülebilir ve öngörülemeyen maruziyet yolları gibi parametreler dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Bu amaçla, kozmetik ürünlerde
maruz kalınan kimyasalın yan etki gözlenmeyen
değerinin (gözlemlenmiş en düşük ters etki seviyesi) belirlenebilmesi için toksikolojik yapısı, hedef
bölge, etki mekanizması, yapı-etki ilişkisi, dermal
emilim miktarı veya %’si gibi parametrelerin oluşturduğu toksikolojik profili incelenmelidir.3 Kozmetik Yönetmeliği’nde (2005/25823), Avrupa
Birliği Kozmetik Mevzuatı’nın 76/768/EEC sayılı
Konsey Direktifi ile 96/335/EC sayılı Komisyon Kararı doğrultusunda, kozmetik ürünlerde ambalaj
bilgileri, nitelikleri, hayvan deneyleri, alternatif
toksisite testleri, kullanılmasına izin verilen/sınırlandırılan/yasaklanan maddeler, nanomateryal içeren ürünlerle ilgili olarak gerekli güncellemeler
yapılmıştır.4 Belirli şartlar altında, mevcut bir kozmetik ürün bileşeninin güvenliliğine ilişkin ciddi
kaygıların ortaya çıktığı istisnai durumlar haricinde
kozmetik ürünler için hayvanlar üzerinde yapılan

KOZMETİK ÜRÜNLER İLE MARUZ KALINABİLEN
ENDOKRİN BOZUCU KİMYASALLAR VE TOKSİK ETKİLERİ

Makyaj ürünleri, şampuanlar, saç şekillendiriciler,
tıraş ürünleri, güneş koruyucu preparatlar, losyonlar, parfümler, diğer cilt bakım ürünleri gibi kozmetik ürünlerde oldukça fazla kimyasal madde
kullanılmaktadır. Son yıllarda önemli bir araştırma
alanı hâline gelen endokrin bozucu kimyasallar listesi gün geçtikçe büyümektedir. Günlük yaşantıda
sürekli maruz kalınan kozmetik ürünlerde kullanılan kimyasallar da araştırmalar arttıkça bu listeye
dâhil olabilmektedir.9 Örneğin; parabenler, ftalatlar ve ultraviyole (UV) filtrelerinin endokrin bozucu özellikleri deneysel çalışmalarla gösterilmiş
ve bu maddelerin özellikle üreme fonksiyonlarında
bozukluklara neden olabileceği bildirilmiştir.10-12
139
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lar, saç bakım malzemeleri, güneş yağları, deodorantlarda sıklıkla kullanılmaktadır.18 Yaygın olarak
en çok kullanılan parabenler; metil paraben, etil
paraben, propil paraben, butil parabendir.19 İn vitro
çalışmalar, parabenlerin ciltten kolayca absorbe
olarak östrojen reseptörlerine (ER) bağlanabildiğini
ve bu reseptörler tarafından kontrol edilen genleri
aktive edebileceğini göstermiştir, bu nedenle uzun
süreli kullanımın meme kanseri riskini artırabileceği düşünülmektedir.20 Antimikrobiyal ajan olarak kullanılan parabenlerin, hem in vitro hem de
in vivo endokrin bozucu aktiviteleri bildirilmiştir.11,21 Meme kanseri hücre hattı MCF7 ve meme
epitel hücre hattı MCF10A’da çeşitli parabenlerin
MAPK/ERK1/2 ve PI3K/Akt sinyal yolaklarıyla etkileşimde olduğu, kanser hücrelerinde bu proteinlerin aktivasyonuyla apopitozu inhibe edebileceği,
insan meme kanseri hücrelerinde proliferasyonu
tetikleyebileceği gösterilmiştir.22,23 MDA-kb2 hücre
hattında paraben-ftalat karışımının glukokortikoid
benzeri aktivite gösterebileceği belirtilmiştir.24 Çin
hamsterı yumurtalık hücrelerinde, DNA hasarına
ve sıçan hepatositlerinde mitokondriyal bozukluklara neden olabileceği belirtilmiştir.25 Parabenlerin
kullanımı 76/768/EEC numaralı Avrupa Birliği
Kozmetik Direktifi ile belirlenmiştir. Koruyucu
olarak kullanılacak olan paraben tek bir tür olarak
kullanılacaksa en çok %0,4, birkaç paraben birlikte
kullanılacaksa %0,8’e kadar izin verilmiştir.1

Kadınlar ve çocuklar tarafından kullanılan saç
ürünlerinin içerikleri bakımından incelendiği bir
çalışmada; UV filtreleri, siklosiloksanlar, glikol
eterleri, alkil fenoller, etanolaminler, bisfenol A
[bisphenol A (BPA)], ftalat ve parabenler gibi endokrin bozucu kimyasalların gaz kromatografisi/
kütle spektrometresi ile tayin edildiği rapor edilmiştir.13 Seçilen kategoriye ait belirlenen ürünlerin
diğer kimyasal gruplarına kıyasla daha fazla siklosiloksan, esans kimyasalları, dietil ftalat ve paraben
içerdiği; en fazla ise metil paraben, dietil ftalat ve
siloksan kimyasallarına rastlandığı bildirilmiştir.13
Bununla birlikte, tüketici verileri kısıtlı olduğundan, kozmetik ürünlerde kullanılan endokrin bozucu kimyasalların insandaki bazı etkileri netlik
kazanmamıştır ve kullanılmaya devam edilmektedir. Kozmetik yönetmeliklerindeki değişiklikler ile
kullanımları sınırlandırılmış, belli bir limitte kullanımlarına izin verilmiştir. Bu nedenle, üretici de
söz konusu kimyasal maddelerin konsantrasyonlarını ilgili mevzuata uygun olarak düşük tutmaktadır. Ancak, birden fazla endokrin bozucu kimyasal
ile sinerjistik etki, aditif etki ya da inhibisyon gibi
kombinasyon etkilerinin görülebilme olasılığı da
göz önünde bulundurulmalıdır.14

Endokrin bozucu kimyasallara doğrudan kullanılan ürün ile veya ürünün ambalajı aracılığıyla
maruz kalınabilmektedir. Risk değerlendirmeleri,
hassas populasyonlar da dâhil olmak üzere dermal maruziyet yolları ve eş zamanlı maruziyet
yollarını içermelidir. Karışım etkilerini tahmin
etmeye yönelik yeni yaklaşımlar ile her çoklu bileşenli ürünün kendi başına ve yaygın olarak kullanılan diğer ürünler ile birlikte değerlendirilebilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.15-17

Deney hayvanlarının, östrojen hormonunu
taklit edebilme yeteneğine sahip olan bu maddelere gebelik sürecinde maruz kalması sonucunda,
insanlarda görülen otizme benzer sosyal etkileşime
ve iletişime zarar veren rahatsızlığa neden olmuştur.26,27 Ayrıca, ergenlik döneminde deney hayvanlarına yüksek dozda paraben maruziyetinin,
dişilerde menstrüasyon döneminin kısalmasına,
erkek ve dişilerde üreme organlarının etkilenmesine ve erkeklerde sperm sayısının ve testosteron
salgısının azalmasına sebep olduğu gösterilmiştir.28,29 Gebeliğin 6.-21. günleri arasında 10, 100 ve
1.000 mg/kg vücut ağırlığı/gün dozlarında n-butil
parabene maruz kalan dişi sıçanların yavrularında,
fertilitede azalmaya ve steroidogenezisin bozulmasına neden olabileceği bildirilmiştir.30 Başka bir çalışmada ise gebelik döneminde parabenlere maruz

Bu çalışmada, son zamanlarda sıklıkla çalışılan ve kozmetik ürünler aracılığıyla maruz kalınabilen başlıca endokrin bozucu kimyasalların
özetlenmeye çalışılması amaçlanmıştır.

Parabenler

Antibakteriyel ve antifungal aktivite göstermeleri
ve düşük toksisite potansiyeli ve nedeni ile ürünlerde koruyucu amaçlı yaygın olarak tercih edilen
parabenler; cilt ve göz ürünleri, makyaj temizleyiciler, ruj, losyon ve kremler, diş macunu, şampuan140
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yüksek seviyelerde semende birikerek sperm fonksiyonlarını düzenlediği bilinen sperm tirozin fosforilasyonu yolağını inhibe edebilecekleri
bildirilmiştir.44 Ayrıca, 50 gebe kadın arasında yapılan bir çalışmada, kişisel bakım ürünleri maruziyeti ile ftalat ve BPA gibi kimyasallar için idrarda
biyogösterge tayini gerçekleştirilmiştir.45 İncelenen
biyogöstergelerin yaklaşık yarısı (1,2-sikloheksan
dikarboksilik asit, diizononil ester, bisfenol S ve
bisfenol F vb.) kadınların %90’ında saptanmıştır.45
Başka bir çalışmada, kişisel bakım ürünü kullanan
ergenliğe girmiş 100 genç kadın arasında; ftalat, paraben, triklosan ve benzofenon-3’ün üriner metabolitleri arasındaki ilişki değerlendirilmiştir.46
Kullanılan kişisel bakım ürününe göre idrarda rastlanılan üriner metabolit konsantrasyonu da yüksek
çıkmıştır. Her gün makyaj yapan kadınlarda nadir
yapan veya hiç yapmayan kadınlara kıyasla idrarlarında daha yüksek konsantrasyonlarda monoetil
ftalat, metil ve propil parabene rastlanılmıştır.46

kalan gönüllülere ait maternal ve kordon plazma
örneklerinde, kromatografik tayinler ile parabenlere rastlanmış ve parabenlerin plasenta aracılığı ile
prenatal erkek gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği bildirilmiştir.31 Ayrıca, kişisel bakım ürünlerinde yer alan parabenlerin anne sütüne
geçebileceği, özellikle göğüs bölgesi için kullanılan
ürünler ile de bu oranların artış göstermiş olabileceği vurgulanmaktadır.32

Ftalatlar

Plastik malzemelerin üretiminde yumuşatıcı olarak
kullanılan ftalatlar, kozmetik ürünlerin ambalajlanmasında değerlendirilmektedir. Tırnak koruyucu ürünlerde çözücü ve yumuşatıcı olarak da
kullanılabilmektedir. Ambalajdan veya üretim sürecinden kaynaklı ürüne geçişi söz konusudur. Bu
maddelerin oksidatif stres, yağ asidi oksidasyonunun artması, prostaglandin metabolizmasının azalmasına neden olabileceği, gelişimsel bozukluklar,
üreme fonksiyonlarında hasarlar ve nörodavranışsal
etkileri bilinmektedir.33-36 Metabolik sendromlar
üzerine yapılan çalışmalarda; sıçan testiküler hücrelerinde lipit metabolizması, inflamatuar yanıt, erkek
üreme sistemi gelişiminde rol oynayan genlerde değişikliğe neden olabileceği; insan pankreatik β hücrelerinde de proliferasyonu tetiklediği, maruziyetleri sonucu bu hücrelerdeki insülin içeriğinin
yükseldiği, bu sebeple Tip 2 diyabetle ilişkili olabileceği düşünülmektedir.37,38 Ftalat maruziyetiyle
düşük sperm kalitesi, sperm DNA bütünlüğünde
bozulma, cinsiyet ve tiroid hormonları konsantrasyonlarının düşmesi, obezite, meme kanseri ve
erken puberte arasındaki ilişkiler aydınlatılmaya
çalışılmıştır.35,39-42 Avrupa Birliği ülkelerinde kozmetik ürünlerde kullanımı yasaklanmıştır. Ancak,
dünyada hâlen çeşitli ürünlerde kullanımına
devam edilmektedir.

Polietilen Glikoller

Petrol türevi ürünlerde bulunan polietilen glikoller
(PEG); çözücü, inceltici, yumuşatıcı ve nemlendirici
olarak kozmetiklerde yaygın olarak kullanılmaktadır. İrritasyon ve sistemik etkilere neden olabilmektedir. Sıçanlarda iki ila altı ay periyodunda günlük
yüksek dozlarda PEG200 maruziyeti, testis hasarı ve
sperm anomalilerine neden olmuştur.47 Ölçülebilir
miktarlarda etilen oksit ve 1,4-dioksan ile kontamine
olabilir. İnsan için karsinojen bir madde olan etilen
oksit Uluslararası Kanser Araştırmaları AJansı “International Agency for [Grup 1 karsinojen (IARC)]
sinir sistemi ve gelişim üzerine toksik etkilere neden
olabilmektedir.48 1,4-dioksan [Grup 2B karsinojen
(IARC)] ise çevrede birikme potansiyeline sahip
olup, inhalasyon yoluyla maruz kalındığında veya
vücuda absorpsiyonu gerçekleştiğinde, hedef organı
karaciğer ve böbreklerdir.49 PEG’nin, kozmetik
ürünlerde penetrasyon artırıcı olarak kullanılması
sonucu toksik kimyasalların deriden absorpsiyonunun da artmasına sebep olabilmektedir.

Gebe kadınlar üzerinde 10 yıl süre ile gözlemlenen çalışmada, gebelik döneminde ftalat maruziyetinin uzun dönemde kilo alımında artışa neden
olabileceği öne sürülmüştür.43 İn vitro insan spermlerinde yapılan bir çalışmada ise di-n-butil ftalat (2
nM-6 μM) ve mono-n-butil ftalat (1 nM-3 μM) maruziyeti sonucu sperm hareket ve penetrasyon yeteneği üzerine ciddi yan etkiler gözlenmiş ve

Boyar Maddeler

Saç boyaları gibi ürünlerde kullanılan sentetik boyalar da kozmetik ürünlerin toksisitesi için oldukça
141
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önemlidir. Bu boyaların ağır metaller içerebileceği
ve karsinojenik etkileri olabileceği bildirilmiştir.50
p-Fenilendiamin gibi kömür katranından elde edilen boyalar yasaklanmıştır. Gebelikte saç boyalarının kullanımının ne derece güvenli olduğu hala
şüphelidir. Bir vaka çalışmasında, kronik olarak saç
boyasına maruz kaldığı belirlenen anne veya babanın iki çocuğundan birinde kromozomal anomaliler
saptanmış, bu nedenle gebeliğin ilk aşamalarında saç
boyaları ve diğer boyalarla uzun süreli maruziyetin
gelişimsel süreçleri bozabileceği ve mutasyonlara
neden olabileceği önerilmiştir.51 Tıpta ve saç boyalarında kullanılan aminofenollerin endokrin ilişkili
kanserlerin proliferasyonunu düzenleyerek endokrin bozucu kimyasal fonksiyonu gösterebileceği belirtilmiştir.52,53 Tiroid tümörü hücre hattı
BHP10-3’te aminofenollerin lusiferaz analizi ile
ERα’nın transkripsiyon aktivitesi üzerine etkileri
incelenmiştir. ERα’nın BHP10-3 hücrelerinde
transkripsiyon faktörü aktivitesi artmış ve aminofenollerin hücre proliferasyonunu arttırabileceği
gösterilmiştir.54 Saç boyalarında yer alan nonilfenollerin östrojenik olabileceği bildirilmiş olup, lipofilik özellikte olmaları nedeniyle adipoz dokuda
birikir; ayrıca gözler, deri, gastrointestinal sistem,
solunum sistemi, karaciğer, beyin, tiroid, pankreas,
böbrek, mesane, meme, dişi (yumurtalık, endometrium ve kızlarda erken ergenlik) ve erkek (epididimis, testis, prostat, sperm, seminifer tübül, lümen ve
sertoli hücreleri) üreme sistemini etkileyebileceği de
gösterilmiştir.55 Çalışmalar kronik nonilfenol maruziyetinin testis boyutunun ve epididimiste sperm sayısının azalmasına, dolaşımda testosteron seviyesinin
düşmesine, seminifer tübül, lümen ve epitel kalınlığın çapının azalmasına ve testis kanserine neden olabileceğini göstermiştir.56,57

relerinde hücre proliferasyonu çalışmaları ile gösterilmiştir.7 BPA’nın çeşitli dokularda enzim aktivitesini ve metabolizmayı etkilediği, hedef
dokularda çeşitli hormon reseptörlerinin sayısında
ve hormon reseptör geni aktivitesinde değişikliğe
yol açtığı, özellikle zayıf östrojenik etkileri sebebiyle endokrin sistem üzerine zararlı etkileri çeşitli
araştırmalarda gösterilmiştir.59 BPA maruziyetinin
semen kalitesinin, serbest testosteron seviyesinin
azalması ve cinsiyet hormonu bağlayıcı globulin seviyesinin artmasıyla yakından ilişkili olabileceği
gösterilmiştir.60,61 Yapılan hayvan çalışmalarında
östrus siklusu, oosit sayısı, reseptör ekspresyonu ve
hücre proliferasyonunun, ergenlikte testis ağırlığının, yetişkinlikte prostat boyutunun bozulmasıyla
BPA’nın üreme sistemini etkilediği gösterilmiştir.62,63 Fetal gelişim döneminde BPA’ya maruz
kalan sıçanların yaşamlarının ilerleyen zamanlarında prostat kanseri görülme riskinin artabileceği
bildirilmiştir.64 Epidemiyolojik çalışmalar kadınlarda BPA kan seviyeleri ile endometrial hiperplazi
ve obezite gibi çeşitli sağlık bozuklukları arasında
ilişkiler aydınlatılmaya çalışılmıştır.65 Yapılan
başka bir çalışmada ise, gebelik döneminde bisfenoller (A, S, F) ve parabenlere maruz kalan bireylere ait maternal ve kordon plazma örneklerinde
kromatografik tayinler ile parabenlere ek olarak
bisfenollere de rastlanmış ve özellikle BPA maternal plazmaya karşılık kordon kanında çok daha
yüksek seviyede tespit edilmiştir.31

Triklosan

Antimikrobiyal bir ajan olarak kullanılan triklosanın tiroid agonisti olarak etki gösterdiği bildirilmiştir.66 Fotolitik degredasyonla dioksin oluşumuna
yol açan triklosanın balıkların yağ dokularında biyoakümülasyona uğrama yetenekleri yüksektir.10,67
Sucul organizmalarda biyoakümülasyon potansiyelinin yüksek olması sebebiyle sucul ekosistem için
de oldukça toksik olabileceği vurgulanmaktadır.
İnsanda triklosan maruziyetinin kardiyak hücrelerinde uyarılma, kasılma mekanizmasını bozabileceği vurgulanmaktadır.68 Zebra balıklarında
yapılan bir çalışmada, gelişmekte olan balıklarda
kardiyak toksisitesine neden olabileceği gösterilmiştir.69 İnsanlarda triklosan maruziyeti sonucu,
triklosan plazma ve anne sütünde saptanmış olup,

Bisfenol A (BPA)

1950’lerden itibaren endüstride polikarbonat plastik ve epoksi reçinesinin üretiminde sentetik monomer olarak kullanılan BPA, endokrin bozucu
kimyasal olduğu bilinen bir maddedir.58 Ambalajlarda kullanılması ile kozmetik ürünler aracılığıyla
maruziyeti söz konusu olabilmektedir. BPA gibi çeşitli çevresel kimyasalların östrojenik etkileri, in
vivo ve in vitro östrojen duyarlı meme kanseri hüc142
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bu durumun erken meme gelişimiyle ilgili olabileceği ileri sürülmüştür.66 Triklosanın bilinen östrojenik ve androjenik endokrin bozuculara ve tiroid
hormonuna yapısal benzerliği endokrin bozucu
özelliğini düşündürmektedir.70 Otuz bir gün Sprague-Dawley erkek sıçanlarında ve 24 saat TM3 fare
testis hücrelerinde triklosan maruziyeti yapılan bir
çalışmada, triklosanın testiküler steroidogenezisi
baskılayabileceği ve sıçanlarda testiste histopatolojik değişikliklere ve plazma lüteinleştirici hormon
ve testiküler testosteron seviyesinin azalmasına
neden olabileceği gösterilmiştir.71

Alternatif olarak kullanılan doğal organik kökenli maddelerin de tamamen güvenli olduğu düşünülmemelidir. Örneğin; kollajen üretimini aktive
etmek için kozmetiklerde kullanılan soya isoflavonu
olan genistein bir fitoöstrojendir ve endokrin bozucu
olduğu bilenen bir maddedir, kullanım limitlerine
dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu yüzden, üretimden tüketiciye ulaşana kadar geçilen tüm aşamalar
toksikolojik açıdan oldukça önemlidir.

SONUÇ

Günlük hayatta sıklıkla maruz kaldığımız kimyasalların büyük bir kısmını kozmetik ürünler oluşturmaktadır. Kozmetik ürünlerin çoğunlukla sular
aracılığıyla çevreye bulaşarak, içme suyu kaynakları ve besin zincirinin kontaminasyonu ile insan
sağlığı, deniz ve tatlısu ekosistemi için risk oluşturabileceği bilinmektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte değişen bir dünyada yaşayan bizler de bu
değişikliklere adapte olmaktayız. Yeni kimyasalların ortaya çıkması ile çevreye uyumlu, ekosisteme
zarar vermeyen ve organizmalar için olabildiğince
daha az yan etki gösteren maddelere ihtiyaç gün
geçtikçe artmaktadır. Toplumda kimyasal maddelere karşı oluşan bilinç ve farkındalık da bu gelişmeleri tetiklemektedir. Her sektör için geçerli
olmakla birlikte, özellikle günlük hayatta sürekli
maruz kaldığımız kozmetik sektöründe de kullanılan kimyasallara özen gösterilmesi gerekmektedir.
Kozmetik ürünler, gerek içeriğinde gerekse ambalajında kullanılan maddeler itibarıyla insan sağlığı
ve çevre için yüksek önem arz eden bir konudur.

Ultraviyole Filtreleri

Solar UV radyasyonu absorbe eden veya bloke eden
maddeler olan UV filtreleri de oldukça önemlidir.
Bazı UV filtrelerinin endokrin bozucu özelliğe sahip
olduğu kanıtlanmıştır.12 Örneğin; oksibenzon, anne
sütü örneklerinde tespit edilmiş ve maternal maruziyetin erkek çocuklarda doğum kilosunda artış, kız
çocuklarında ise düşüş ve kızlarda gecikmiş meme
gelişimiyle ilişkili olabileceği gösterilmiştir.66 Oktil
metoksisinnamatın in vivo hayvan çalışmalarında,
hipotalamik-hipofiz-tiroid aksının normal fonksiyonunu bozabileceği açıklanmıştır.72 UV filteleri
olarak kullanılmaya başlanan metal oksit nanopartiküllerinin (özellikle TiO2 ve ZnO) oksidatif strese
neden olabilecekleri, plasenta bariyerini geçerek
fetal maruziyete yol açabilecekleri ve bu nanopartiküllerin de üreme fonksiyonlarına hasar verebileceği gösterilmiştir.73 UV filtrelerinin lipofilik yapıda
olması sebebiyle, suda yaşayan canlılarda birikme
riski ciddi bir çevre sorunu oluşturmaktadır.74 Örneğin; 4-metilbenziliden kafur en çok kullanılan UV
filtrelerinden biridir; tatlı su balık dokularında yaygın olarak saptanmıştır ve bu maddenin de endokrin
bozucu olduğu tahmin edilmektedir.74 Zebra balıkları embriyolarında endokrin yolaklar üzerine etkilerinin incelendiği bir çalışmada, 96 saat maruziyet
sonrası embriyonik gelişim sırasında notokord eğriliği, yolk kesesi ve perikardiyal ödem gecikmesi de
dâhil olmak üzere 4-metilbenziliden kafur (0,0830,77 mg/L) ile indüklenen morfolojik anormallikler
saptanmıştır. Aynı çalışmada, 4-metilbenziliden kafurun hipotalamus-pitüiter-gonadal ve hipotalamustiroid aksında rol oynayan genlerin ekspresyonunu
değiştirebileceği bildirilmiştir.75

Türkiye’de 2012 yılında “Türkiye İlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumu” tarafından kozmetik bir ürünün
güvenlilik değerlendirmesinin yapılabilmesi için
kozmetik üreticilerine yol göstermek amacıyla
“Kozmetik Ürünlerde Güvenlilik Değerlendirmesine İlişkin Kılavuz”” düzenlenmiştir. Ayrıca, kozmetik ürünlerin güvenli şekilde kullanımlarının
sağlanması için istenmeyen etkilerin sistematik bir
şekilde izlenmesi ve kozmetik ürünlerin yol açabileceği zararın en az düzeye indirilmesi için gerekli
tedbirlerin alınması amacıyla nihai kullanıcı, sağlık
mesleği mensupları ve üreticilerin yararlanması
amacıyla da “Kozmetik Ürünlerin İstenmeyen Etkilerinin/Ciddi İstenmeyen Etkilerinin Kuruma
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Bildirimine İlişkin Kılavuz” düzenlenmiştir. Kozmetik ürünlerin toksisitesi, kozmetik bir ürün için
hazırlanması gereken “Ürün Güvenlik Dosyası”nda
da belirtildiği gibi ürüne maruziyet, ürünün tipi,
uygulama alanı, normal ve makul öngörülebilir
kullanım koşulları, uygulanan ürünün miktarı, uygulama süresi ve sıklığı, öngörülebilir ve öngörülmeyen maruziyet yolları gibi parametreler dikkate
alınarak değerlendirilmelidir.

gereç ve malzeme sağlayan ve/veya üreten bir firma veya herhangi bir ticari firmadan, çalışmanın değerlendirme sürecinde,
çalışma ile ilgili verilecek kararı olumsuz etkileyebilecek maddi
ve/veya manevi herhangi bir destek alınmamıştır.

Çıkar Çatışması

Bu çalışma ile ilgili olarak yazarların ve/veya aile bireylerinin
çıkar çatışması potansiyeli olabilecek bilimsel ve tıbbi komite
üyeliği veya üyeleri ile ilişkisi, danışmanlık, bilirkişilik, herhangi bir firmada çalışma durumu, hissedarlık ve benzer durumları yoktur.
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