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Santrauka
Įvadas. Plaukų dažų ingredientai, galintys sukelti sensi-
bilizaciją, yra ne tik dažna profesinė kirpėjų, bet ir plau-
kus dažančių asmenų problema. Tyrimo tikslas - įvertinti 
dažniausius Lietuvoje parduodamų plaukų dažų kontak-
tinius alergenus ir nustatyti vidutinį alergenų skaičių pa-
gal pardavimo vietą, kainos intervalą ir reklaminį šūkį.  
Tyrimo medžiaga ir metodai. Dažniausi ingredientai at-
rinkti išanalizavus 89 produktų sudėties etiketes pagal 
kirpėjų serijos alergenų sąrašą (Chemotechnique, Ve-
lingė, Švedija). Nustatytas vidutinis alergenų skaičius 
pagal pardavimo vietą, kainos intervalą ir reklaminį šūkį.
Tyrimo rezultatai. Rasti 10 dažniausių ingredientų: m-
aminofenolis, toluen-2,5-diamino sulfatas, rezorcinolis, 
pantenolis, p-aminofenolis, kokamidopropilo betainas, 
2-metilrezorcinolis, metilizotiazolinonas+metilchloroiz
otiazolinonas, p-fenilenediaminas (PPD), natrio metabi-
sulfitas. Bendrose grožio parduotuvėse vidutiniškai rasta 
2,7±2,2 alergenų, vaistinėse – 5,4±1,8, į profesionalus 
orientuotose parduotuvėse – 3,8±1,9, „Eko“ parduotuvėse 
– 1,6±2,9 alergenų. Nuo 0 € iki 5 € kainavę produktai 
turėjo 2,6 ± 2,0 alergenų, nuo 6 € iki 10 € – 2,9±2,3, 
brangesni už 10 € – 3,9±2,6 alergenų. Šūkiu „profesi-
onalams“ žymėti produktai vidutiniškai turėjo 3,6±1,8 
alergenus, šūkiu „natūralus“ – 2,9±2,3, šūkiu nepažymėti 
produktai – 2,5±2,2 alergenus.
Išvados. Iš apžvelgtų Lietuvos rinkoje esančių plaukus 
dažančių produktų 79,8 proc. turėjo sensibilizaciją suke-
liančių sudedamųjų dalių. Didžiausią vidutinį alergenų 
kiekį turėjo vaistinėse parduodami produktai; produktai, 
kainavę daugiau nei 10 eurų; produktai, paženklinti re-
klaminiu šūkiu „profesionalams“.

Įvadas
Plaukų dažymas yra įprastinė šiuolaikinio gyvenimo būdo 

dalis. Dideli populiaciniai tyrimai rodo, jog daugiau nei 50 
proc. Europos gyventojų, iš kurių apie 18,5 proc.  vyrų ir 81,4 
proc. moterų, bent kartą gyvenime naudojo plaukų dažus, o 
plaukus pradedama dažyti sulaukus vidutiniškai 16 metų [1].

 Dauguma plaukų dažų sudedamųjų dalių gali sukelti 
įsijautrinimą (sensibilizaciją), todėl alerginis kontaktinis 
dermatitas, kurį sukelia plaukų dažų ingredientai, yra ne 
tik dažna profesinė kirpėjų, bet ir plaukus dažančių asmenų 
problema [2,3].

Sensibilizaciją sukeliančios medžiagos, esančios plaukų 
dažuose, gali sukelti alerginį kontaktinį dermatitą, skalpo der-
matitą, periorbitalinį dermatitą, peroralinį dermatitą ir rankų 
egzemą. Alerginis kontaktinis dermatitas pasireiškia niežu-
liu, paraudimu ir patinimu bei sąlyčio su alergenu vietoje 
atsiradusiomis pūslelėmis. Sunkios reakcijos į plaukų dažus 
gali pasireikšti plaukų slinkimu, sukelti veido angioedemą 
ir kvėpavimo takų spazmą, todėl gali prireikti ir hospitali-
zacijos. Ilgas plaukų dažų sąlytis su oda gali sukelti odos 
nudegimus [4].

 Tyrimo tikslas – išanalizuoti Lietuvos rinkoje esančių 
plaukų dažų sudėtį, dažniausiai pasitaikančius kontaktinius 
alergenus ir nustatyti vidutinį alergenų skaičių pagal parda-
vimo vietą, kainos intervalą ir reklaminį šūkį („profesiona-
lams“, „natūralus“, ar šūkio nebuvo).

 
Tyrimo medžiaga ir metodai
Duomenys apie parduodamų plaukų dažų sudėtį buvo 

renkami 2019 m. kovo mėnesį, fotografuojant produktų 
pakuotes ir sudėtį. Informacija surinkta 8 grožio prekėmis 
prekiavusiose parduotuvėse: į profesionalus orientuo-
tose parduotuvėse, ekologiško asortimento parduotuvėse, 
vaistinėse ir kitose bendro pobūdžio grožio prekių 
parduotuvėse. Produktų sudėtyje buvo ieškota alergenų, 
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Lietuva (2021), n=89 Vokietija (Kirchlechner, 
2015) [14], n=924

JAV (Hamann, 2014) [8], 
n=107

1. M-aminofenolis 
(14%)

1. Toluen-2,5-diamino sulfatas 
(88%)

1. Rezorcinolis (89%)

2. Toluen-2,5-
diamino sulfatas 
(13,2%)

2. Rezorcinolis (77,5%) 2. P-fenilendiaminas 
(PPD) (78%)

3. Rezorcinolis 
(12,1%)

3. M-aminofenolis (70,5%) 3. M-aminofenolis (75%)

4. Pantenolis (11,3%) 4. 2-metilrezorcinolis (36,9%) 4. P-aminofenolis (60%)
5. P-aminofenolis 
(8,9%)

5. P-aminofenolis (30,7%) 5. N,N-Bis(2-
hydroksietill)-p-fenilendia-

minas (41%)
6. Kokamidopropilo 
betainas (8,9%)

6. 4-amino-2-hidroksitoluenas 
(30,7%)

6. 2,4-Diaminofenoksieta-
nolis (36%)

7. 2-metilrezorcinolis 
(8,9%)

7. 2-amino-3-hidroksipiridinas 
(27,1%)

7. 4-Amino-2-hidroksitolu-
enas (36%)

8. Metilizotiazolino-
nas + metilchloroizo-
tiazolinonas (7,0%)

8. 2,4-diaminofenoksietanolio 
HCl (27,1%)

8. 2-Metilrezorcinolis 
(32%)

9. P-fenilenediaminas 
(PPD) (5,4%)

9. 2-metil-5-hidroksietilamino-
fenolis (22,4%)

9. Toluen-2,5-diaminas 
(21%)

10. Natrio metabisul-
fitas (4,7%)

10. 6-hidroksiindolas (15,2%) 10. 1-Naftolis (21%)

1 lentelė. 10 dažniausių įjautrinančių medžiagų, rastų plaukų dažymo produktuose. 

įtrauktų į Europos kirpėjų serijoje pateiktą 
alergenų sąrašą. Priemonės buvo suskirsty-
tos pagal produktų kainą, parduotuvės tipą 
ir reklaminį šūkį ant pakuotės – „profesio-
nalams“, „natūralus“, ar šūkio nebuvo. Iš 
viso išanalizuoti 89 plaukų dažymui skirti 
produktai: oksidaciniai bei neoksidaciniai 
plaukų dažai, plaukų dažymo kreida, plau-
kus dažantys šampūnai, kaukės. Visų plau-
kams dažyti skirtų produktų sudėtis buvo 
išanalizuota remiantis produktų sudėties 
nuotraukomis. Duomenims apdoroti nau-
dota 2021 m. MS Excel programa.  

Tyrimo rezultatai
Iš viso išanalizuoti 89 plaukų dažymui 

skirti produktai, rasti dviejose bendro po-
būdžio grožio prekių parduotuvėse (75 
produktai), dviejose į profesionalus orien-
tuotose parduotuvėse (6 produktai); dvie-
jose vaistinėse (5 produktai) bei dviejose 
ekologiško asortimento parduotuvėse (3 
produktai). Bendras plaukų dažų priemo-
nėse rastų alergenų vidurkis – 2,9±2,2. Nei 
vieno alergeno nebuvo rasta 20,3% (n=18) 
priemonių. Nuo vieno iki trijų alergenų 
turėjo 36% (n=32) produktų. Nuo keturių 
iki šešių alergenų turėjo 39,3% (n=35) pro-
duktų. Septynis ir daugiau alergenų turėjo 
4,5% (n=4) plaukus dažančių priemonių.

Dešimt dažniausių tirtuose produk-
tuose pasitaikiusių ingredientų buvo 
(procentinė vertė paskaičiuota nuo tirtų 
ingredientų (n=257)): m-aminofenolis 
(14,0%, n=36), toluen-2,5-diamino sul-
fatas (13,2%, n=34), rezorcinolis (12,1% 
n=31), pantenolis (11,3% n=29), p-ami-
nofenolis (8,9%, n=23), kokamidopropilo 
betainas (8,9%, n=23), 2-metilrezorci-
nolis (8,9%, n=23), metilizotiazolino-
nas + metilchloroizotiazolinonas (7,0%, 
n=18), p-fenilenediaminas (PPD) (5,4%, 
n=14), natrio metabisulfitas (4,7%, n=12). 
Dažniausi pasitaikę ingredientų rinkiniai 
(% nuo visų produktų (n=89)): rezorcino-
lis ir m-aminofenolis (30,3%, n=27), m-
aminofenolis ir p-aminofenolis (22,4%, 
n=20), rezorcinolis, m-aminofenolis ir 
p-aminofenolis (15,7%, n=14). 

Bendrose grožio parduotuvėse 

vidutiniškai rasta 2,7±2,2 alergeno, vaistinėse – 5,4±1,8, į profesionalus orien-
tuotose parduotuvėse – 3,8±1,9, o ekologiško asortimento parduotuvėse – 
1,6±2,9 alergeno. Vidutinis alergenų kiekis pagal kainos intervalus pasiskirstė 
taip: iki 5 eurų (įskaitytinai) kainavę produktai vidutiniškai turėjo 2,6±2,0 
alergenus, nuo 5 iki 10 eurų (įskaitytinai)  kainavę produktai turėjo vidutiniškai 
2,9±2,3 alergeno, o daugiau nei 10 eurų kainavę produktai turėjo 3,9±2,6 aler-
geno. Reklaminiu šūkiu „profesionalams“ žymėti produktai vidutiniškai turėjo 
3,6±1,8 alergeno, šūkiu „natūralus“ ženklinti produktai – 2,9±2,3 alergeno, o 
reklaminiu šūkiu nepažymėti produktai – 2,5±2,2 alergeno.

Rezultatų aptarimas
Šis tyrimas yra pirmoji Lietuvos rinkos plaukų dažų analizė. Ištyrus 89 

plaukams dažyti skirtus produktus, 79,8 proc. produktų turėjo kontaktinę 
sensibilizaciją galinčių sukelti sudedamųjų dalių. 3 dažniausios mūsų tyrime 
pasitaikusios sensibilizuojančios medžiagos - m-aminofenolis, toluen-2,5-
diaminosulfatas bei rezorcinolis. Tarp 10 dažniausių rastų medžiagų pasitaikė 
p-fenilendiaminas, literatūroje išskiriamas kaip dažniausiai plaukų priežiūros 
produktuose esantis kontaktinę sensibilizaciją sukeliantis veiksnys [5]. Šios 
cheminės medžiagos yra dažna alerginio kontaktinio dermatito priežastis Eu-
ropoje, JAV bei daugumoje Azijos šalių [6-8]. Vidutinis sensitizacijos p-feni-
lenediaminu paplitimas Europoje svyruoja nuo 4 iki 7 proc. ir per pastaruosius 
30 metų išliko gana stabilus, nepaisant padidėjusio plaukų dažų naudojimo 
[6,9]. Europos komisija p-fenilendiaminą ir toluen-2,5-diaminosulfatą priski-
ria itin stipriai alergizuojančioms medžiagoms, m-aminofenolį – stipriai, o 
rezorcinolį - vidutiniškai alergizuojančioms medžiagoms [9-12].
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 Dažnas šių medžiagų paplitimas rinkos produktuose gali 
turėti įtakos plaukų dažų vartotojų sveikatai ir padidinti pro-
fesionalų sergamumą alergologinėms bei dermatologinėms 
ligomis. Šių medžiagų poveikis sveikatai gali būti siejamas 
ne tik su produktų sudedamosiomis dalimis, bet ir su vartotojų 
įpročiais – dažnai vartotojai neturi pakankamai žinių, kaip 
teisingai naudoti plaukų dažymo priemones arba nesilaiko 
ant pakuočių nurodytų instrukcijų. Lietuvoje kirpėjų kasdie-
nėje profesinėje praktikoje naudojamos apsaugos priemonės 
dažnai  yra nepakankamos arba taikomos netinkamai – ap-
saugines pirštines naudoja 92,7 proc. kirpėjų, o net 10,8 proc. 
vienkartiniam naudojimui skirtas pirštines mūvi pakartotinai. 
Pakartotinis pirštinių naudojimas didina laidumą cheminėms 
dirginančioms ir alergizuojančioms medžiagoms. Kompleksinę 
odos apsaugą, kurią sudaro ir apsauginių pirštinių drėkinamųjų 
ir maitinamųjų kremų naudojimas, kasdienėje praktikoje taiko 
77,3 proc. plaukų priežiūros specialistų [13].

 Palyginus mūsų atliktą plaukų dažų sudėties analizę su 
tyrimais iš Vokietijos bei Jungtinių Amerikos Valstijų, visuose 
trijuose tyrimuose buvo atrinkta 10 dažniausių sensibilizuo-
jančių ingredientų (1 lentelė). Mūsų atliktoje analizėje, kaip ir 
minėtuose tyrimuose, tarp dažniausiai sutinkamų sensibilizuo-
jančių ingredientų buvo m-aminofenolis, toluen-2,5-diamino 
sulfatas, rezorcinolis bei p-aminofenolis. Nors dalis dažniausių 
sudedamųjų dalių šiuose tyrimuose sutampa, stebėtas skirtin-
gas jų paplitimo dažnis. Tam įtakos galėjo turėti skirtingas kie-
kis ištirtų produktų ir tai, jog mūsų atlikta analizė buvo skirta 
ištirti tiek oksidacinius, tiek neoksidacinius plaukų dažus, o 
anksčiau minėti JAV bei Vokietijos tyrimai – tik oksidacinius 
plaukų dažus.

 Svarbu paminėti, jog medžiagos, esančios neoksidacinių 
plaukų dažų sudėtyje, dažnai skiriasi nuo medžiagų, naudo-
jamų oksidaciniuose dažuose [8]. Į Europos kirpėjų seriją 
patenkančios medžiagos dažniau randamos oksidaciniuose 
plaukų dažuose, taigi, neoksidacinių plaukų dažų sukeliamų 
reakcijų diagnostika sudėtingesnė. Dėl šios priežasties, di-
agnozuojant alergiją plaukų dažams, svarbu atlikti testus ir 
su konkrečiais plaukų dažais, kad gydytojai galėtų teisingai 
informuoti pacientus apie plaukų dažymo keliamus pavojus 
sveikatai ir galimybes išvengti neigiamų pasekmių. Reika-
lingi tolimesni tyrimai, siekiant įvertinti neoksidaciniuose 
plaukų dažų produktuose esančių medžiagų sensibilizacijos 
potencialą [15].

 
Išvados
1. Tyrimo rezultatai rodo, jog net 79,8 proc. iš apžvelgtų 

Lietuvos rinkoje esančių plaukų dažymo produktų, turi sen-
sibilizaciją sukeliančių sudedamųjų dalių. 

2. Didžiausią vidutinį alergenų kiekį turintys produktai 
buvo rasti vaistinėse. 

3. Daugiau nei 10 eurų kainavę produktai turėjo didžiau-
sią vidutinį alergenų kiekį. 

4. Reklaminiu šūkiu „profesionalams“ pažymėti produk-
tai turėjo didesnį vidutinį alergenų kiekį nei šūkį „natūralus“ 
turintys ar jo neturintys produktai. 
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ANALYSIS OF THE SENSITIZING COMPONENTS OF 
HAIR DYE PRODUCTS AVAILABLE ON 

THE LITHUANIAN MARKET
I. Stražnickaitė, A. Samuolytė, L. Malinauskienė

Keywords: allergens, allergies, contact sensitization, hair-dye.
Summary
Introduction: Sensitizing ingredients in hair dyes are a pro-

blem for both the hairdressers and general consumers. The aim of 
the study was to determine the most common hair dye allergens in 

the Lithuanian market and the average allergen number in diffe-
rent price intervals, according to marketing slogans and the type 
of store it was sold at. 

Methods: The sensitizing agents in 89 hair dye product ingre-
dient labels were evaluated in accordance with the hairdressing se-
ries (Chemotechnique, Vellinge, Sweden). The average number of 
allergens was determined according to the sales location, the price 
interval and the advertising slogan.

Results: The 10 most common ingredients were: m-aminop-
henol, toluene-2,5-diamine sulfate, resorcinol, panthenol, p-ami-
nophenol, cocamidopropyl betaine, 2-methylresorcinol, methyli-
sothiazolinone + methylchloroisothiazolinone, p-phenylenediamine 
(PPD), sodium metabisulfite. 2.7 ± 2.2 allergens were found in ge-
neral stores, 5.4 ± 1.8 in pharmacies, 3.8 ± 1.9 in professional sto-
res, 1.6 ± 2.9 in “Eco” stores. Products in the (0€; 5€] price range 
had 2.6 ± 2.0 allergens, [5€;10€) had 2.9 ± 2.3, >10€ 3.9 ± 2.6 al-
lergens. Products labelled as "professional" had on average 3.6 ± 
1.8 allergens, products without a slogan had 2.5 ± 2.2 allergens.

Conclusion: 79.8% of the hair dye products in the Lithuanian 
market contained sensitizing ingredients. Products with the highest 
average number of allergens were sold in the pharmacy and were 
priced at more than 10€. Products labelled as "professional" had 
the highest average allergen number.
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