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ALÜMİNYUM VE KOZMETİK 
 

Bazı alüminyum tuzları deodorantlar gibi kozmetik ürünlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ürünler terlemeyi önleyici 

bileşenler, renklendiriciler, koruyucular, parfümler vb. içermektedir. Terlemeyi önleyici maddeler genellikle %25'e varan 

miktarlarda alüminyum klorhidrat veya alüminyum heksaklorhidrat gibi alüminyum tuzları içerir. Alüminyum tuzları, ter 

kanallarının tepesinde bir tıkaç oluşturarak çalışır ve teri cilt yüzeyine indirger. 

Son zamanlarda internet yoluyla yayılmış olan makaleler ve söylentiler, bu kozmetiklerin meme kanserinde rol oynayabi-

leceğini öne sürmektedir. Bunun için verilen temel argüman, kozmetiklerin uygulandığı bölgeye yakın olan memenin üst 

dış kadranında büyük miktarda meme kanseri gözlendiği için, koltuk altı kozmetik ürünleri ile meme kanseri arasında 

muhtemel bir bağlantıya sahip olduğu önerilmiştir. Kolların altına uygulanan deodoranttan alüminyum alımı ile ilgili ya-

yınlanmış bir çalışma, vücuda alımın maksimum %0,02 olduğunu göstermektedir. (1)  

Alüminyum, IARC tarafından kanserojen bir madde olarak sınıflandırılmamaktadır ve DSÖ / UKGP (Uluslararası Kimyasal 

Güvenlik Programı, International Programme on Chemical Safety) tarafından kurulan uluslararası bir uzman grup tarafın-

dan gözden geçirilmiştir. (2) ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), koltuk altı kozmetik bileşenlerinin kansere neden olduğunu 

destekleyen hiçbir kanıt bulunmadığını da belirtmektedir. (3)  

ABD'de yapılan ve 2002'de yayınlanan bir epidemiyolojik çalışma, benzer yaştaki rastgele seçilmiş kadınlara kıyasla meme 

kanseri olan kadınların vücut hijyeni alışkanlıklarını inceleyerek, meme kanseri ile ter önleyici ve deodorantların kullanımı 

arasındaki bağlantıyı değerlendirmeye çalışmıştır. (4)  

Sonuçlar: << Bu bulgular, terlemeyi önleyici ilaçların meme kanseri riskini artırdığı ve deodorantların kullanımından kay-

naklanan meme kanseri riski olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığı hipotezini desteklememektedir >>. 

Amerikan Kanser Derneği'ne göre, meme kanserlerinin yeri ile ilgili: Kanserlerin çoğu memenin üst dış kadranında meyda-

na gelir, çünkü meme dokusunun çoğu orada bulunmaktadır. 

Yakın zamanda yapılan bir deodorant / terlemeyi önleyici madde ve meme kanseri ile ilgili 59 adet yayınlanmış çalışmayı 

değerlendiren yeni bir Fransız çalışması, deodorantlarla meme kanseri arasında herhangi bir bağlantı olduğuna dair bilim-

sel bir kanıt bulunmadığı sonucuna varmıştır; ve güvenilir bir hipotezin bulunmamasından dolayı bu araştırma hattını sür-

dürmenin bilimsel olarak ilgi çekici olmadığını belirtmiştir. (5) 

Araştırmalar, meme kanserinin doğal hormonlarla ya da endokrin bozucu hormonların etkilerini taklit eden kimyasallarla 

bağlantılı olabileceğini göstermektedir. 

Bilim insanları, son birkaç yıldır Avrupa Komisyonu için endokrin bozucu olarak sınıflandırılabilecek kimyasalların bir liste-

sini hazırlamak için çalışmalar yürütmektedir. 

Alüminyum son kategoride listelenmiştir: Listeye dahil edilmesine dair bilimsel bir kanıt yoktur. 

(Alüminyum sağlık riskinin bir özeti kaynak 6'da bulunabilir.) 

 
 Bu bilgi notu Avrupa Alüminyum Birliği’nin Kasım 2012 tarihli ve Aluminium and Health Fact 

Sheets 1-8 isimli yayınının Türkçeleştirilmiş halidir.  

http://www.european-aluminium.eu/
http://www.talsad.org.tr/
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