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Abstract 

Background: The prevalence of contact allergens in children‘s skincare products in Lithuanian market is 

currently unknown. The parents of allergic children are facing difficulties when choosing safe skincare products 

and tend to associate marketing claims with product safety. 

Aim of this study: to analyze the frequency of contact allergens in children‘s skincare products in Lithuania and 

their association with marketing claims. 

Materials and methods. We reviewed 210 skincare products' type, marketing claims and ingredient labels for 

contact allergens included in Standard European Baseline and Cosmetics series. Categorical variables were 

compared using the Chi–square test and Fisher’s exact test. 

Results. Out of all reviewed products 202 (96.2%) listed at least one contact allergen. The most frequent 

allergens in analysed products were fragrances, found in 181 products (86.2%), tocopherol – 64 (30.5%), 

cocamidopropyl betaine – 59 (28.1%), panthenol – 39 (18.6%), tocopheryl acetate – 39 (18.6%). There was no 

statistically significant difference between product marketing claims and allergen prevalence (p > 0.05). 

Conclusions. The most common contact allergens are fragrances, tocopherol and cocamidopropyl betaine. 

Contact allergens are prevalent in children’s skincare products irrespective of the marketing claims. 

Keywords: contact allergens; children‘s cosmetic products; allergic contact dermatitis. 
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Santrauka 

Įvadas. Alergiškų vaikų tėvai susiduria su sunkumais rinkdamiesi saugius odos priežiūros produktus ir yra linkę 

susieti rinkodaros teiginius su produkto kokybe. Nežinoma, ar jie yra susiję su produkto saugumu. Kontaktinių 

alergenų dažnis vaikų odos priežiūros produktuose Lietuvos rinkoje yra nežinomas. 

Tikslas. Išanalizuoti kontaktinių alergenų dažnį vaikų odos priežiūros produktuose Lietuvoje ir jų ryšį su 

rinkodaros teiginiais. 

Tiriamieji ir metodai. Išanalizavome 210 vaikų odos priežiūros produktų paskirtį, rinkodaros teiginius ir 

sudėtyje esančius kontaktinius alergenus, įtrauktus į standartinę Europos ir kosmetikos seriją. Kategoriniai 

kintamieji buvo lyginami naudojant Chi kvadrato ir Fišerio testus. 

Rezultatai. Iš analizuotų produktų, 202 (96,2%) sudėtyje nurodytas bent vienas kontaktinis alergenas. 

Išanalizuotuose produktuose dažniausiai nustatyti kontaktiniai alergenai buvo kvapiosios medžiagos – 181 

produkte (86,2%), tokoferolis – 64 (30,5%), kokamidopropilo betainas – 59 (28,1%), pantenolis – 39 (18,6%) ir 

tokoferilo acetatas – 39 (18,6%). Nenustatėme statistiškai reikšmingos sąsajos tarp produktų rinkodaros šūkių ir 

alergenų dažnio (p > 0,05). 

Išvados. Dažniausi kontaktiniai alergenai vaikų kosmetikos priemonėse yra kvapiosios medžiagos, tokoferolis ir 

kokamidopropilo betainas. Kontaktinių alergenų paplitimas vaikų odos priežiūros produktuose nepriklauso nuo 

rinkodaros šūkių. 

Raktažodžiai: kontaktiniai alergenai; vaikų kosmetikos produktai; alerginis kontaktinis dermatitas. 

  

Santrumpos: alerginis kontaktinis dermatitas (AKD), kontaktinis dermatitas (KD), kontaktinis alergenas (KA), 

metilizotiazolinonas (MI), metilchlorizotiazolinonas (MCI), butilintas hidroksitoluenas (BHT), nepatikslintos 

kvapiosios medžiagos (NKM). 
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Įžanga 

Alerginis kontaktinis dermatitas (AKD) – tai 

uždegiminė odos liga, kuriai būdingas niežtintis, 

raudonas bėrimas, pūslelės, pleiskanojimas ir 

lichenifikacija, sąlygoti prieš tai buvusio kontakto 

su alergenais [1]. Dažniausiai alerginį kontaktinį 

dermatitą sukelia haptenai – mažos molekulinės 

masės medžiagos, lengvai prasiskverbiančios per 

epidermio raginį sluoksnį, kurios alergenais tampa, 

kai susijungia su organizmo baltymais [2]. 

Haptenai neretai aptinkami asmens higienos bei 

odos priežiūros priemonėse [3]. 

 AKD vystosi dėl įsijautrinimo alergenui, 

tai IV tipo (uždelsto) hiperjautrumo reakcija pagal 

Gell ir Coombs klasifikaciją [4]. Ji susideda iš 

dviejų fazių: įsijautrinimo ir efektorinės. 

Įsijautrinimo fazė prasideda hapteno pirmo 

kontakto su oda metu [5]. Jos metu alergenai 

aktyvuoja įgimtą imunitetą ir kartu su Langerhanso 

ir dendritinėmis ląstelėmis migruoja į sritinius 

limfmazgius, kur aktyvinamos haptenui specifiškos 

T ląstelės, kurios vėliau cirkuliuoja sisteminėje 

kraujotakoje [5]. Ši fazė trunka 10–15 dienų ir 

kliniškai nepasireiškia [6]. Efektorinė fazė 

prasideda hapteno pakartotinio kontakto su oda 

metu ir sutampa su AKD klinikinės išraiškos 

pradžia, nes aktyvuojamos haptenui specifiškos 

atminties T bei kitos imuninės ląstelės, kurių 

išskiriami citokinai sukelia uždegiminę reakciją [3, 

5]. 

 Europos Sąjungos narėse–valstybėse vaikų 

kontaktinio dermatito paplitimas siekia maždaug 

24,5–36,9%, apie vaikų AKD paplitimą Lietuvoje 

duomenų nėra [7]. AKD dažniausiai pasireiškia 

suaugusiems, tačiau vis dažniau diagnozuojamas ir 

vaikams [8]. Vaikų epidermio raginis sluoksnis 

plonesnis nei suaugusiųjų, kiti epidermio sluoksniai 

galutinai nesubrendę, didesnis kūno paviršiaus 

ploto ir masės santykis, todėl su oda 

kontaktuojančios medžiagos absorbuojasi geriau 

[9]. Tik lytinės brandos metu odos storumas bei 

trofizmas atitinka suaugusiojo [9]. Dėl šios 

priežasties vaikai gali būti jautresni kosmetikos 

sudedamosioms dalims ir jiems kuriamos 

“vaikiškos” produktų linijos [10]. Dėl odos barjero 

disfunkcijos, šis jautrumas dar labiau išreikštas 

vaikams, sergantiems atopiniu dermatitu (AD) [11]. 

 Visuomenėje ir tarp medikų vyrauja 

įsitikinimas, kad vaikams skirtos odos priežiūros 

priemonės yra saugios [12]. Nepaisant teigiamą 

įspūdį formuojančių reklaminių šūkių, tokių kaip 

“hipoalerginis”, vaikų odos priežiūros produktų 

sudėtyje yra aptinkama kontaktinių alergenų [13]. 

Europos reglamente nurodoma, kad naudoti 

teiginius apie gaminių savybes arba funkcijas, 

kurių gaminys iš tiesų neturi yra draudžiama, tačiau 

vieningo reklaminių šūkių reglamentavimo nėra 

[14], todėl produkto saugumas neturėtų būti 

vertinamas tik pagal rinkodaros teiginius.  

 Vaikams skirtos kosmetikos pasirinkimas 

yra itin didelis ir klinikinėje praktikoje pastebime, 

jog alergiškų vaikų tėvai susiduria su sunkumais 

renkantis saugias odos priežiūros priemones. Mūsų 

žiniomis Lietuvoje nėra atlikta tyrimų apie 

kontaktinių alergenų dažnį vaikams skirtoje 

kosmetikoje, todėl atlikome kūdikiams ir vaikams 

skirtų kosmetikos priemonių sudėties analizę. 

Tyrimo tikslas 

Išanalizuoti kontaktinių alergenų dažnį vaikų odos 

priežiūros produktuose Lietuvoje ir jų ryšį su 

rinkodaros teiginiais. 

 

Tyrimo medžiaga ir metodai 

 2020 m. lapkričio – 2021 m. vasario 

mėnesiais buvo išanalizuota 210 vaikams skirtų 

kosmetikos priemonių etiketėse nurodoma 

produkto paskirtis, rinkodaros teiginiai ir sudėtis – 

kontaktinių alergenų, įtrauktų į standartinę Europos 
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ir kosmetikos seriją, dažnis. Analizėje kvapiąsias 

medžiagas apibūdinome kaip grupę, kuriai 

priskyrėme parfum, fragrance, fragrance mix I ir 

fragrance mix II komponentus. Lietuvos prekybos 

centruose, vaistinėse ir internetinėse parduotuvėse 

parduodamos vaikams skirtos kosmetikos 

priemonės buvo kategorizuotos pagal etiketėse 

nurodytą paskirtį (prausikliai, kremai ir losjonai, 

aliejai, pudros) ir pagal rinkodaros teiginius 

(ekologiškas, natūralus, skirtas jautriai odai, 

hipoalergeninis, dermatologiškai patikrintas). 

Minėti duomenys buvo dokumentuojami Excel 

lentelėje. Statistinė surinktų duomenų analizė 

atlikta naudojant „SPSS statistics 26” programą. 

Kategoriniai kintamieji buvo lyginami naudojant 

Chi kvadrato testą ir Fišerio tikslųjį kriterijų.  

Rezultatai 

 Išanalizavome 210 vaikams skirtų 

kosmetikos produktų etiketes. Iš jų 9 (4,3%) 

produktai buvo pagaminti Lietuvos, 201 (95,7%) – 

kitų šalių gamintojų. Didžioji dalis – 100 (47,6%) 

išanalizuotų produktų buvo prausikliai, 89 (42,4%) 

– kremai, 20 (9,5%) – aliejai ir 1 (0,5%) pudra. 

Dažniausi reklaminiai šūkiai buvo: “skirtas jautriai 

odai” – 66 (31,4%) produktuose, “dermatologiškai 

patikrintas” – 57 (27,1%), “hipoalergeninis” – 50 

(23,8%), “ekologiškas” – 32 (15,2%), “natūralus” – 

27 (12,9%) produktuose, kai kurie produktai turėjo 

daugiau kaip vieną reklaminį šūkį.  

 Iš viso 202 (96,2%) produktų sudėtyje 

aptiktas bent vienas kontaktinis alergenas, iš jų 32 

(15,8%) produktuose buvo vienas, 40 (19,8%) – du, 

52 (25,7%) – trys kontaktiniai alergenai, 78 

(38,6%) – keturi ir daugiau kontaktinių alergenų. 

Vidutinis kontaktinių alergenų kiekis, tenkantis 

vienam produktui, buvo 3,16 (±1,88). Iš viso 

nustatyti 664 skirtingi alergenai. Išanalizuotuose 

produktuose dažniausiai nustatyti kontaktiniai 

alergenai buvo kvapiosios medžiagos – 181 

produkte (86,2%), tokoferolis – 64 (30,5%), 

kokamidopropilo betainas – 59 (28,1%), pantenolis 

– 39 (18,6%), tokoferilo acetatas – 39 (18,6%). 

Nustatyti alergenai ir jų dažnis nurodyti 1 lentelėje.  

 Nenustatėme statistiškai reikšmingos 

sąsajos tarp produktų rinkodaros šūkių ir alergenų 

dažnio (p > 0,05). Iš „dermatologiškai patikrintų“ 

produktų visi produktai turėjo bent vieną KA, tik 

vienas produktas su šūkiu „hipoalergeninis“ 

neturėjo kontaktinių alergenų. Rinkodaros šūkių ir 

kontaktinių alergenų dažnį nurodėme 2 lentelėje. 

Nors produktuose, kurių etiketėse buvo šūkiai 

„ekologiškas“ ir „natūralus“, vidutinis KA skaičius 

mažesnis, nei produktuose, kurių etiketėse buvo 

šūkiai „skirtas jautriai odai“, „hipoalergeninis“ ir 

„dermatologiškai patikrintas“, šis skirtumas nebuvo 

statistiškai reikšmingas. 
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1 lentelė. Vaikų odos priežiūros priemonių etiketėse nustatytų alergenų dažnis. 

Alergenai 
Alergenų dažnis produktuose (n = 210) 

Absoliutūs skaičiai % 

Kvapiosios medžiagos 181 86,2 

Tokoferolis 64 30,5 

Kokamidopropilo betainas 59 28,1 

Pantenolis 39 18,6 

Tokoferilo acetatas 39 18,6 

Fenoksietanolis 38 18,1 

Benzilo alkoholis 28 13,3 

Propileno glikolis 28 13,3 

Etilheksilglicerinas 28 13,3 

Cetilo alkoholis 20 9,5 

Lauril poligliukozė 20 9,5 

Metilizotiazolinonai 

(MI + MCI; MI; MCI) 
16 7,6 

BHT 15 7,1 

Parabenai 12 5,7 

Lanolinai 11 5,2 

Sorbo rūgštis 5 2,4 

Stearilo alkoholis 5 2,4 

Benzilo salicilatas 5 2,4 

MI – metilizotiazolinonas, MCI – metilchlorizotiazolinonas, BHT – butilintas hidroksitoluenas. 

 

2 lentelė. Rinkodaros šūkių ir kontaktinių alergenų dažnio pasiskirstymas vaikų kosmetikos produktuose. 

Rinkodaros šūkis 
Rinkodaros šūkių 

dažnis 
produktuose 

Rinkodaros 
šūkių dažnis 
produktuose 

Kontaktinių 
alergenų  
dažnis  

Kontaktinių 
alergenų  
dažnis 

 (n = 210) (%) (%) Vidurkis ± SD 
Ekologiškas 32 15,2 93,8 2,41 (±1,3) 

Natūralus 27 12,9 88,9 2,26 (±1,4) 

Skirtas jautriai odai 66 31,4 95,5 3 (±2,1) 

Hipoalergeninis 50 23,8 98 3,24 (±1,8) 

Dermatologiškai patikrintas 57 27,1 100 3,44 (±2,1) 

 

 

 

 



Journal of Medical Sciences. May 3, 2021 - Volume 9 |  Issue 4.  Electronic - ISSN: 2345-0592   

 

 137 

Aptarimas 

Pirmą kartą Lietuvoje atlikome 

kontaktinių alergenų dažnio vaikų kosmetikoje 

analizę, išanalizuotus duomenis palyginome su kitų 

šalių tyrimų duomenimis. Panašų tyrimą 2019 

metais Lenkijoje atlikto Dumycz ir kt. [15]. Šio 

tyrimo metu analizuotas alergenų, įtrauktų į 

Europos standartinę, kvapiųjų medžiagų ir 

kosmetinę serijas, dažnis kūdikiams skirtuose odos 

priežiūros produktuose, iš viso išanalizuota 212 

produktų. 2020 metais Kunkiel ir kt. atlikto tyrimo 

metu analizuotos atopinės odos priežiūrai skirtos 

kosmetikos priemonės Lenkijoje ir Ispanijoje, šio 

tyrimo metu taip pat ieškota alergenų, įtrauktų į 

Europos standartinę, kvapiųjų medžiagų ir 

kosmetinę serijas [16]. Kunkiel ir kt. Lenkijoje 

išanalizavo 159, o Ispanijoje – 111 emolientų, 

skirtų atopiškai odai. Kontaktinių alergenų kiekio 

produktuose palyginimas su minėtų autorių 

tyrimais pavaizduotas 1 Paveiksle. 

 

 

1 paveikslas. Alergenų kiekio pasiskirstymas vaikų odos priežiūros produktuose Lietuvoje ir užsienyje. 

KA – kontaktiniai alergenai. 
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Išanalizavome 210 vaikams skirtų 

kosmetikos produktų etiketes. Iš viso 96,2% 

produktų sudėtyje aptiktas bent vienas kontaktinis 

alergenas. Dumycz et al. atliktame tyrime bent 

vienas KA nustatytas 87,7% produktų [15], o 

Kunkiel et al. tyrime 82,5% Lenkijoje ir 85,2% 

produktų Ispanijoje [16]. Mūsų tyrime kontaktiniai 

alergenai buvo nustatyti dažniau, galimai dėl 

analizuotų produktų paskirties – analizavome 

produktus, skirtus visų amžiaus grupių vaikams, 

tuo tarpu Dumycz ir kt. analizavo produktus skirtus 

kūdikiams, o Kunkiel ir kt. – tik emolientus. Mūsų 

tyrime vidutinis kontaktinių alergenų kiekis, 

tenkantis vienam produktui, buvo 3,16. Kitų 

autorių duomenimis vidutinis KA kiekis svyravo 

nuo 2,51 iki 3,6 [15, 16]. Mažesnis vidutinis KA 

skaičius produkte ir bent vieną KA sudėtyje 

turėjusių produktų dažnis nustatytas Dumycz ir kt. 

tyrime, galimas dėl paklausos „bekvapių“, 

„natūralių“ ir „hipoalergeninių“ produktų 

kūdikiams didėjimo [17]. Mažesnis KA vidurkis ir 

dažnis nustatytas ir kitoje kūdikiams skirtų 

produktų analizėje (bent vienas KA nustatytas 88% 

produktų, vidutinis KA kiekis viename produkte – 

2,21) [13]. Kunkiel ir kt. analizuoti emolientai taip 

pat rečiau sudėtyje turėjo bent vieną KA, tačiau KA 

vidurkis emolientuose didesnis. Manome, kad taip 

gali būti dėl dažnesnio gydančių savybių turinčių 

KA (tokoferolio ir tokoferilo acetato) naudojimo 

produktuose, skirtuose atopiškai odai (3 lentelė).  

Dažniausiai nustatyti KA mūsų tyrime 

buvo kvapiosios medžiagos, tokoferolis, 

kokamidopropilo betainas, pantenolis ir tokoferilo 

acetatas, o Dumycz ir kt. – kokamidopropilo 

betainas, tokoferolis, propileno glikolis, kvapiosios 

medžiagos ir lanolinas [15]. Kunkiel ir kt. 

dažniausiai nustatyti alergenai buvo panašūs: 

fenoksietanolis, tokoferolis, tokoferilo acetatas, 

nepatikslintos kvapiosios medžiagos Lenkijoje ir 

tokoferolis, fenoksietanolis, tokoferilo acetatas ir 

nepatikslintos kvapiosios medžiagos Ispanijoje 

[16]. Kontaktinių alergenų dažnis odos priežiūros 

priemonėse ir palyginimas su užsienio autorių 

tyrimais išsamiau nurodytas 3 lentelėje. 
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3 lentelė. Kontaktinių alergenų dažnis odos priežiūros priemonėse ir palyginimas su užsienio autorių tyrimais. 

Alergenai  Lietuva  
(2021 m.) 

Lenkija  
(2019 m.) 

Lenkija 
(2020 m.) 

Ispanija 
(2020 m.) 

   Dumycz ir kt. Kunkiel ir kt. Kunkiel ir kt. 

Kontaktinių alergenų dažnis 
(vidurkis) 3,2 2,5 3,5 3,6 

Kontaktinių alergenų dažnis 
(≥ 1 KA)  

(%) 96,2 87,7 82,5 85,2 

Kvapiosios medžiagos  (%) 31,4  20,8  
Nepatikslintos: 

21,4 
Nepatikslintos: 

35,6  

Parfum (%) 54,8 61,3 25,9 41,3 

Tokoferolis (%) 30,5 28,3 32,1 44,8 

Kokamidopropilo betainas (%) 28,1 30,7 – – 

Pantenolis (%) 18,6 – – – 

Tokoferilo acetatas  (%) 18,6 19,3 29 37,9 

Fenoksietanolis  (%) 18,1 25,9 32,8 37,9 

Benzilo alkoholis  (%) 13,3 11,3 8,3 6,7 

Propileno glikolis (%) 13,3 16,5 17,5 18,4 

Etilheksilglicerinas (%) 13,3 13,7 – 18,4 

Cetilo alkoholis (%) 9,5 9 18,3 32,2 

 

KA – kontaktiniai alergenai. 

Vaikų įsijautrinimo daugeliui kontaktinių 

alergenų, esančių S–1000 ir C–1000 serijose dažnis 

nežinomas. Neseniai atlikto tyrimo, kuriame 

analizuotas įsijautrinimo S–1000 serijos KA dažnis 

13–oje Europos valstybių, duomenimis, 

įsijautrinimas kvapų mišiniui I (angl. fragrance mix 

I) yra antras pagal dažnį [18]. Mūsų ir kitų autorių 

duomenimis, kvapiosios medžiagos yra vienas iš 

dažniausiai vaikų kosmetikoje aptinkamų 

kontaktinių alergenų [15, 16]. 

Kvapiosios medžiagos (angl. parfum/ 

fragrance) naudojamos kosmetikos pramonėje 

siekiant maskuoti nemalonius kvapus ir/ arba 

suteikti produktui malonų aromatą [19]. 

Įsijautrinimas kvapiosioms medžiagoms užima 

antrą vietą pagal dažnį po nikelio, įsijautrinimas 

kvapų mišiniui I (angl. fragrance mix I) nustatomas 

2,1% – 5,4% bendrosios populiacijos [20]. Mūsų 
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tyrime kvapiosios medžiagos (parfum ir kt. 

kvapiosios medžiagos S–1000 bei C–1000 serijose) 

buvo dažniausiai aptiktas kontaktinis alergenas – 

viso 86,2% analizuotų produktų. Kunkiel ir kt., 

tirdami kvapiųjų medžiagų dažnį, visų pirma 

išskyrė „nepatikslintų kvapiųjų medžiagų“ (NKM) 

grupę, į kurią įtraukė „fragrance“ įvardintas 

medžiagas, kurios nustatytos 21,4% produktų 

Lenkijoje ir 35,6% Ispanijoje. Kitos sudedamosios 

dalys, kurių paskirtis suteikti malonų aromatą 

ir/arba maskuoti nemalonius kvapus, buvo 

vertinamos atskirai, iš jų dažniausiai nustatyta 

„parfum“, benzilo alkoholis ir „linalool“ [16]. 

Dumycz ir kt. „parfum“ nustatė 61,3% produktų, 

kitaip įvardintos kvapiosios medžiagos nustatytos 

20,8% produktų [15]. 

Tokoferolis (angl. tocopherol) – vitamino 

E forma, plačiai naudojama kaip nebrangus 

antioksidantas kosmetikoje ir maisto produktuose. 

Tokoferolis dažnai naudojamas kosmetikos 

priemonių sudėtyje, esant palankiai visuomenės 

nuostatai apie vitaminų odos priežiūros priemonėse 

naudą [21]. Nepaisant didelio šio alergeno dažnio 

kosmetikos produktų sudėtyje, hiperjautrumas 

tokoferoliui nustatomas retai – maždaug iki 1% 

tirtų pacientų [22]. Mūsų tyrime tokoferolis buvo 

antras pagal dažnį KA, aptiktas 30,5% analizuotų 

produktų. Dumycz ir kt. tyrime tokoferolio dažnis 

panašus – 28,3% produktų. Kunkiel ir kt. tyrime 

Lenkijoje tokoferolio dažnis ženkliai nesiskiria 

(32,1%), Ispanijoje šiek tiek didesnis (44,8%).  

Kokamidopropilo betainas (angl. 

cocamidopropyl betaine) yra kokosų aliejaus 

derivatas, kuris tirština ir minkština putas [23–24]. 

Kokamidopropilo betainas naudojamas kaip 

surfaktantas skystuose muiluose, šampūnuose ir 

vonios putose [23]. Vaikų AKD tyrimuose šis 

alergenas patenka į svarbiausių alergenų dešimtuką 

[12]. Jautrumas kokamidopropilo betainui dažniau 

pasitaiko pacientams, sergantiems AD, galimai dėl 

dažnesnio šio komponento naudojimo gaminant 

produktus jautriai odai, kurie yra populiarūs AD 

sergančiųjų populiacijoje [25]. Mūsų tyrime šis 

alergenas buvo aptiktas 28,1% produktų, Dumycz 

ir kt. šį KA nustatė 30,7% produktų. Kunkiel ir kt. 

autoriai šio KA paplitimo rezultatuose neaptarė.  

Pantenolis (angl. panthenol) yra 

naudojamas kaip drėkiklis ir žaizdų gijimą 

gerinanti sudedamoji dalis farmacijos ir kosmetikos 

gaminiuose [26]. Tai dažnas ingredientas 

farmaciniuose produktuose, pavyzdžiui, vietiniuose 

preparatuose, kurių paskirtis – rinito, konjuktyvito, 

nudegimų nuo saulės ir žaizdų gydymas, ypač dėl 

jam būdingų priešuždegiminių savybių [27]. 

Jautrumas dekspantenoliui nustatomas retai – nuo 

0,2% iki 0,73% tiriamųjų [28]. Mūsų tyrime šis KA 

nustatytas 18,6% produktų. Pantenolio dažnis vaikų 

odos priežiūros priemonėse kituose tyrimuose 

neanalizuotas. 

Tokoferilo acetatas (angl. tocopheryl 

acetate) yra acto rūgšties ir tokoferolio (vitamino 

E) esteris, dažnai naudojamas odos priežiūros 

produktuose. Tokoferilo acetatas naudojamas kaip 

alternatyva tokoferoliui. Dėl užblokuotos fenolio 

hidroksilo grupės sumažėja medžiagos 

rūgštingumas [29]. Hiperjautrumo tokoferilo 

acetatui vaikų iki 18 m. grupėje dažnis šiuo metu 

nėra žinomas. Iki 2010 m. buvo aprašyti 6 

klinikiniai atvejai, kai buvo nustatyta sensibilizacija 

tokoferilo acetatui [30]. Tokoferilo acetatą 

nustatėme 18,6% analizuotų produktų, Dumycz ir 

kt. tyrime tokoferilo acetato dažnis panašus – 

19,3%, Kunkiel ir kt. tyrime – didesnis: 29% – 

Lenkijoje, 37,9% – Ispanijoje).  

Fenoksietanolis (angl. phenoxyethanol) 

naudojamas kaip kvepalų fiksatorius, baktericidas, 

vabzdžius atbaidantis preparatas, taip pat kaip 

vietinis antiseptikas ir tirpiklis įvairioms 

medžiagoms farmacinių ir kosmetikos produktų bei 

konservantų sudėtyje [31]. Jautrumas 
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fenoksietanoliui nustatomas retai, tačiau tikslus 

dažnis pediatrinėje populiacijoje šiuo metu 

nežinomas [32]. Šį kontaktinį alergeną nustatėme 

18,1% produktų, Dumycz ir kt. – 25,9%, Kunkiel ir 

kt. fenoksietanolį nustatė žymiai dažniau – 32,8% 

Lenkijoje ir 37,9% Ispanijoje.  

Benzilo alkoholis (angl. benzyl alcohol) 

yra plačiai naudojama medžiaga kosmetikos ir 

farmacijos pramonėje, kaip tirpiklis ir 

konservantas, vabzdžius atbaidanti priemonė, taip 

pat pasižymi bakteriostatinėmis, anestezinėmis 

savybėmis ir maloniu kvapu [33, 34]. Gamintojai, 

įtraukdami benzilo alkoholį kaip konservantą, 

neprivalo nurodyti jį esant kvapiąja medžiaga, todėl 

šis alergenas gali būti aptinkamas “bekvapiuose” 

produktuose [32]. Benzilo alkoholis mūsų tyrime 

nustatytas 13,3% analizuotų produktų. Kunkiel ir 

kt. benzilo alkoholį vertino kaip kvapiąją medžiagą, 

kurią nustatė 8,33% produktų Lenkijoje ir 6,67% 

produktų Ispanijoje. 

Propileno glikolis (angl. propylene glycol) 

naudojamas kaip tirpiklis ir konservantas, nešiklis 

farmaciniuose ir kosmetikos produktuose [35]. 

Jautrumas šiam alergenui nustatytas maždaug 2,2 

% ištirtų vaikų [24]. AD sergantys pacientai 

dažniau jautrūs propileno glikoliui, manoma, kad 

tai lemia dažnas šios medžiagos įtraukimas į 

vietinių steroidų sudėtį [25]. Propileno glikolis taip 

pat nustatytas 13,3% analizuotų produktų. Užsienio 

autorių tyrimuose šio KA dažnis panašus: Dumycz 

ir kt. – 16,5% produktų, Kunkiel ir kt. – 17,5% 

Lenkijoje ir 18,4% Ispanijoje. 

Etilheksilglicerinas (angl. 

ethylhexylglycerin) pasižymi drėkinančiomis, 

emulsifikuojančiomis ir antimikrobinėmis 

savybėmis. Dažnai aptinkamas kūdikiams skirtuose 

produktuose arba kosmetikoje, pažymėtoje kaip 

“hipoalergeninė” ar “be formaldehidų” [36]. 

Mažėjant konservantų paklausai, 

etilheksilglicerinas gali būti naudojamas kaip 

alternatyva parabenams ir formaldehidui [37]. 

Etilheksilgliceriną nustatėme 13.3% analizuotų 

produktų, šio alergeno paplitimas kitų šalių 

kosmetikos priemonėse nežinomas. 

Dažniausiai stebėtas rinkodaros šūkis 

mūsų tyrime buvo „skirtas jautriai odai“ (66 

produktų etiketėse), antras pagal dažnį – 

„dermatologiškai patikrintas“, trečias – 

„hipoalergeninis“. Rinkodaros šūkių ir kontaktinių 

alergenų dažnis nurodytas 2 lentelėje. Nenustatėme 

statistiškai reikšmingos sąsajos tarp produktų 

rinkodaros šūkių ir kontaktinių alergenų dažnio 

(p>0,05). Mūsų tyrimo duomenimis, kontaktinių 

alergenų dažnis vaikams skirtuose produktuose 

nepriklauso nuo rinkodaros šūkių. Užsienio autorių 

tyrimuose, su kuriais lyginome savo duomenis, 

nebuvo tiriamas ryšys tarp KA dažnio ir produktų 

rinkodaros teiginių. 

 

Mūsų tyrimo rezultatai buvo panašūs į 

užsienio autorių, tačiau stebėjome metodinius 

skirtumus, kurie neleidžia tiksliai palyginti tyrimų 

duomenų. Reikalingos kontaktinių alergenų dažnį 

analizuojančių tyrimų metodinės rekomendacijos, 

užtikrinančios vieningą rezultatų pateikimą ir 

palyginimą skirtingose šalyse. 

Kontaktiniai alergenai yra aptinkami 

daugumoje vaikų kosmetikos priemonių 

nepriklausomai nuo kosmetikos priemonių 

reklaminių šūkių, todėl vaikų odos priežiūros 

produktų rinkodaros teiginiai negali būti laikomi 

patikimais vertinant produkto saugumą. Šiame 

tyrime analizavome kontaktinių alergenų dažnį, 

neatsižvelgdami į jų klinikinį reikšmingumą, todėl 

vien KA dažnis neturėtų būti laikomas vieninteliu 

produkto saugumo vertinimo kriterijumi. Kiti 

svarbūs veiksniai galėtų būti KA koncentracija 

produkte, KA, turinčių gydomųjų savybių, naudos 

ir rizikos santykis, individualus paciento 
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įsijautrinimo slenkstis bei kontakto su alergenu 

laikas.  

Sveikatos priežiūros specialistams 

rekomenduojame mokyti alergiškų vaikų tėvus 

skaityti ir suprasti kosmetikos produktų sudėtį, 

neatsižvelgiant į etiketėje esančius šūkius, ir 

supažindinti juos su dažniausiai pasitaikančiais 

kontaktiniais alergenais vaikų kosmetikos 

priemonėse. Tikslinga siekti griežtesnių rinkodaros 

teiginių reglamentavimo kriterijų, tačiau tam 

reikalingi išsamesni tyrimai šia tema ir glaudus 

bendradarbiavimas tarp medikų ir kosmetikos 

gamintojų.  

 

Išvados 

Kontaktiniai alergenai yra nustatomi vaikų 

odos priežiūros produktuose nepriklausomai nuo 

rinkodaros teiginių apie produkto tinkamumą 

jautriai odai. Dažniausi kontaktiniai alergenai yra 

kvapiosios medžiagos, tokoferolis ir 

kokamidopropilo betainas. 
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