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Περίληψη 
Οι τριχοβαφές είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς αντιδράσεων μεταξύ παραγώγων του 
αμινοβενζολίου και της φαινόλης.  Η διαδικασία αυτή οδηγεί σε σχηματισμό ολιγομερών και 
πολυμερών με υπερσυζυγιακή δομή μέσα στη δομή της τρίχας, δημιουργώντας την μόνιμη 
βαφή. 
Τα συστατικά των τριχοβαφών, προβαφές και συζευκτήρες, προσδιορίσθηκαν με την μέθοδο 
της Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Πίεσης (HPLC) με στήλη C8 και μεταβαλλόμενη 
κινητή φάση Ακετονιτριλίου από μηδέν μέχρι 80% και ρύθμιση στο 6,0 του pH της υδατικής 
φάσης, με ανιχνευτή Diode Array στα 250 nm .  Δημιουργήθηκε βιβλιοθήκη φασμάτων των 
συστατικών των τριχοβαφών και καθορίσθηκε το όριο ανίχνευσης. 
Τα 20 δείγματα της Ελληνικής Αγοράς που εξετάστηκαν ήταν Σύμφωνα με την Νομοθεσία 
Καλλυντικών. 
 
Abstract 
Hair dyes are the result of reactions among aminobenzol and phenol derivatives.  The 
resulting products are oligomeric and polymeric with extended double bond formations 
created inside the hair structure and are responsible for the permanent colour created. 
The dye precursors and couplers, constituents of hair dyes, were determined by the HPLC 
method using C8 column and gradient mobile phase, acetonitrile from zero to 80% and 
pH=6.0 buffer. Diode Array detector was used at 250 nm, spectral library was created and  the 
detection limits were determined. 
The 20 samples were taken from the Greek market and were tested according to the above 
method.  All samples tested were found to be in compliance with Cosmetic Legislation.  
 
 
1. Είδη τριχοβαφών και μηχανισμός ανάπτυξης χρώματος 
 
     Υπάρχουν τρεις κατηγορίες τριχοβαφών που προσφέρουν προσωρινή ήμι-προσωρινή και 
μόνιμη βαφή.  Τα προϊόντα για προσωρινή βαφή συνήθως περιέχουν υδατοδιαλυτά όξινα 
χρώματα που εναποτίθενται στην επιφάνεια της τρίχας και αφαιρούνται με το πρώτο λούσιμο.  
Τα προϊόντα για ημι-μόνιμη βαφή συνήθως περιέχουν παράγωγα της Νitroaniline, 
Nitrophenyldiamine και Nitrophenol.  Αυτά έχουν την ικανότητα να διεισδύουν στην 
επιδερμίδα και μερικώς στη ρίζα της τρίχας με αποτέλεσμα η βαφή να διαρκεί 5 έως 10 
λουσίματα. 
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     Οι μόνιμες βαφές ή ορθότερα οξειδούμενες τριχοβαφές, είναι προϊόντα που αποτελούνται 
από δύο συσκευασίες.  Η πρώτη συσκευασία περιέχει σε αλκαλικό περιβάλλον την προβαφή 
(precursor) όπως p-phenylenediamine, 2,5-diaminotoluene,  p-aminophenol και τον 
συζευκτήρα  (coupler) όπως resorcinol, chlororesorcinol, methylresorcinol, a-naphthol, m-
aminophenol.  Η δεύτερη συσκευασία περιέχει σταθεροποιητή και διάλυμα υπεροξειδίου του 
υδρογόνου.  Τα δύο συστατικά αναμιγνύονται αμέσως πριν από την χρήση.  Το τελικό χρώμα 
της τριχοβαφής είναι αποτέλεσμα χημικών αντιδράσεων μεταξύ της προβαφής και του 
συζευκτήρα  με αποτέλεσμα την δημιουργία εκτεταμένου συζυγιακού συστήματος (χρώμα).  
Ο μεγάλος όγκος των ολιγομερών και πολυμερών μορίων του χρώματος, που αναπτύχθηκε 
μέσα στην τρίχα, έχει σαν αποτέλεσμα να συγκρατούνται και να μην απομακρύνονται με το 
λούσιμο.  Η ανάπτυξη και απόχρωση της μόνιμης βαφής εξαρτάται από την προβαφή, το pH 
και τον χρόνο εφαρμογής (15 έως 30 λεπτά). Επανάληψη της μόνιμης βαφής απαιτείται μετά 
από 1 μήνα, λόγω αύξησης του μήκους των τριχών. 
 
     Οι χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν μέρος στην ανάπτυξη του χρώματος 
παρουσιάζονται αναλυτικά κατά στάδια15 : 
Στο πρώτο στάδιο της αντίδρασης, (σχήμα 1), οι προβαφές με το υπεροξείδιο του υδρογόνου 
διαχέονται μέσα στη τρίχα και σχηματίζουν με αντίδραση οξείδωσης την quinonediimine1.   
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Σχήμα 1.  Οξείδωση της p-phenylenediamine σε  quinonediimine   
                               
 
Η σταθερότητα των ιμινών (imineς) εξαρτάται από το pH του περιβάλλοντος.  Σε όξινο pH 
υδρολύονται, ενώ σε αλκαλικό περιβάλλον έχουν υψηλή σταθερότητα, αυτό διασφαλίζεται με 
την προσθήκη της αμμωνίας στην συσκευασία των προϊόντων.     Στο δεύτερο στάδιο της 
αντίδρασης, ο αρωματικός πυρήνας της m-aminophenol  προσβάλλει το ιμινικό άζωτο της 
quinonediimine με μηχανισμό ηλεκτρονιόφιλης αρωματικής υποκατάστασης (SE), όπου 
σχηματίζεται το διμερές παράγωγο της diphenylamine (leucobase)2,3,5.  H μοριακή αναλογία 
precursor/coupler σε αυτή την περίπτωση είναι 1:1.   
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Σχήμα 2.  Αντίδραση σύζευξης  σχηματισμού της diphenylamine 
 
 
Στο τρίτο στάδιο, η leucobase οξειδώνεται κατά πρώτον από το υπεροξείδιο του υδρογόνου 
προς σχηματισμό της indoamine 4(σχήμα 3). Κατά δεύτερον  η diphenylamine μπορεί να 
προσβάλει με μηχανισμό οξείδωσης ακόμη ένα μόριο της quinonediimine και να σχηματισθεί 
το τριμερές προϊόν (σχήμα 4).  Στο τριμερές μόριο η αναλογία μεταξύ precursor/coupler είναι 
2:1 
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Σχήμα 3.  Οξείδωση της diphenylamine  σε indoamine 
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Σχήμα 4.  Οξειδωτική σύζευξη και σχηματισμός του τριμερούς προϊόντος 
  
Το διμερές της indoamine και το τριμερές προϊόν είναι υπερσυζυγιακά συστήματα που 
απορροφούν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στην περιοχή του ορατού.  Μερικές προβαφές, 
απουσία συζευκτήρα, σχηματίζουν πολυμερή μόρια σε αντίδραση αυτοσυμπύκνωσης. Τυπικό 
παράδειγμα αποτελεί ο σχηματισμός του τριμερούς μορίου (Bandrowski΄s Base)6 από την 
αυτοσυμπύκνωση της p-phenylendiamine (σχήμα 5).  H αυτοσυμπύκνωση των προβαφών 
είναι μία αργή διαδικασία συγκρινόμενη με την αντίδραση του μίγματος της προβαφής με τον 
συζευκτήρα  
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Σχήμα 5 : Σχηματισμός της Bandrowski΄s Base με αυτοσυμπύκνωση της p-phenylendiamine 
 
 
 
2. Έλεγχος των Τριχοβαφών με Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πίεσης 

(HPLC) 
 

     Η ταυτοποίηση και ο ποσοτικός προσδιορισμός των προβαφών και της σύζευξης 
πραγματοποιήθηκε με την χρωματογραφία υψηλής πίεσης (HPLC)7,8,9,10,11,12,13,14,15.    Η 
ανάλυση διεκπεραιώθηκε με την ακόλουθη μέθοδο: 
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Στήλη:  C-8, 5μ, 4*250 mm [Lichrosphere 100 RP-8 (5μm) της Merck] 
H χρήση των στηλών C-18 και C-18-ec, δεν έδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα 
διαχωρισμού, επειδή πρόκειται για υδατοδιαλυτά  και μικρής λιποδιαλυτότητας μόρια.  Η 
μετάβαση σε στήλη C-8 αποδείχθηκε ικανοποιητική. 
Κινητή Φάση:  Διαλύτης Α: Ακετονιτρίλιο,  Διαλύτης Β: Οξικό ρυθμιστικό διάλυμα 0.05M, 
pH=6.0.  Η μεταβολή της σύνθεσης της κινητής φάσης παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. 
 
Πίνακας Ι: Πρόγραμμα μεταβαλλόμενης κινητής φάσης  
Χρόνος [min] % Α %Β Μεταβολή 

0 0 100 - 
20 10 90 Γραμμική 
10 80 20 Γραμμική 
10 80 20 Ισοκρατική 
2 0 100 Γραμμική 
8 0 100 Ισοκρατική 

 
Ο συνολικός χρόνος κάθε χρωματογραφήματος είναι 50 λεπτά.  Τα πρώτα 25 λεπτά 
αποτελούν τον χρήσιμο χρόνο ανάλυσης ενώ ακολουθεί η αναγέννηση και η επαναφορά της 
στήλης στην αρχική κατάσταση. 
Ροή: 1,0 ml/min 
Ανιχνευτής: Diode Aray, ρύθμιση καταγραφής χρωματογραφήματος και ολοκλήρωσης 
κορυφών στα 240 nm.  Πλήρη καταγραφή φασμάτων ανά ένα δευτερόλεπτο. 
H ρύθμιση του ανιχνευτή σε μήκος κύματος 290 nm που είναι η χαρακτηριστική 
απορρόφηση έδωσε μικρότερο όριο ανίχνευσης λόγω μικρότερης απορρόφησης.  Ως εκ 
τούτου επελέγη η μέτρηση στα 240 nm.   
Βιβλιοθήκη φασμάτων:  Δημιουργήθηκε βιβλιοθήκη φασμάτων τριχοβαφών από 220 έως 500 
nm που χρησιμοποιήθηκε στη φασματοφωτομετρική ταυτοποίηση των κορυφών των 
χρωματογραφημάτων.  Η σύγκριση των φασμάτων των κορυφών του δείγματος με τα 
φάσματα της βιβλιοθήκης, πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα Turbochrome Navigator της 
Perkin Elmer. 
Κατεργασία δειγμάτων: Ποσότητα 1,0 έως 1,5 g δείγματος, προσθήκη 3 ml διαλύματος 1% 
Ασκορβικού οξέως ως αντιοξειδωτικού, παραλαβή με 40 ml μεθανόλη στους 40°C, 5 λεπτά 
υπέρηχοι, ψύξη, μεταφορά σε ογκομετρική φιάλη των 50 ml, διήθηση από ηθμό 0,5_μm και 
χρωματογράφηση. 
Κατεργασία προτύπων: Τέσσερα διαλύματα συγκέντρωσης 25, 50, 100 και 200 ppm σε 
μεθανόλη με προσθήκη Ασκορβικού.  Τα διαλύματα προτύπων χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή των καμπυλών βαθμονόμησης κάθε συστατικού.  Επιθυμητός συσχετισμός 
συγκέντρωσης και εμβαδού σήματος R2 > 0,9950.  Είδος συσχετισμού συνήθως 
δευτεροβάθμια καμπύλη που περνά από την τομή των αξόνων (Ψ=αχ2 +βχ). 
Χρόνοι κατακράτησης, μήκος κύματος μέγιστης απορρόφησης στην περιοχή 250 έως 400 
nm, λόγος απορρόφησης 290/240 nm και όριο ανίχνευσης (3SD) σε λ=240 nm, των 
συστατικών που προσδιορίσθηκαν, παρουσιάζονται στον πίνακα ΙΙ: 
 
Πίνακας ΙΙ:  Χρόνοι κατακράτησης, στοιχεία φάσματος και όριο ανίχνευσης οξειδουμένων 
τριχοβαφών. 
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Συστατικό Σχετικός 
χρόνος 

κατακράτησ
ης ως προς 
Resorcinol 

Χρόνος 
κατακράτ
ησης 
[min] 

½ w 
Χρόνου 
κατακράτ
ησης 
[min] 

λ-max 
250-400 

[nm] 

Λόγος 
Abs_290 / 
Abs_240 

Όριο 
Ανίχνευσ

ης 
λ=240,  
[ppm] 

1,4-Phenylenediamine 40 6.3 0.4 296 0.14 1 
4-Aminophenol 50 7.8 0.5 303 0.21 11 
Hydroquinone 64 9.9 0.5 294 0.96 1 
1.3-Phenylenediamine 67 10.4 0.5 295 0.20 1 
Toluene-2,5-diamine 72 11.2 0.4 297 0.15 5 
3-Aminophenol 77 12.0 0.5 288 0.28 1 
Resorcinol 100 15.5 0.4 280 0.55 9 
4-Methylaminophenol 105 16.3 0.4 306 0.15 10 
2-Aminophenol 113 17.5 0.7 290 0.48 * 
2-Methylresorcinol 125 19.4 0.4 277 0.13 7 
4-Amino-2-hydroxy-
toluene 

164 25.4 0.3 292 0.33 2 

1-Naphthol 204 31.7 0.1 300 0.23 * 
 
Θετική ταυτοποίηση υπάρχει μόνον όταν η κορυφή έχει και τον αναμενόμενο χρόνο 
κατακράτησης και την αναμενόμενη μορφή φάσματος.  Η μορφή του φάσματος ελέγχεται 
συστηματικά από το μέγιστο στην περιοχή 250 έως 400 nm  που συνήθως διαφέρει μέχρι 1 
nm και από τον λόγο απορρόφησης στα 290/240 nm.  Σε περιπτώσεις αμφιβολίας 
χρησιμοποιούνται οι συναρτήσεις σύγκρισης με την βιβλιοθήκη φασμάτων. 
Προβλήματα προσδιορισμού και αδυναμία μέτρησης, παρουσιάσθηκαν: Στην 2-Aminophenol 
που εμφανίζει ασυμμετρία κορυφής , ιδιαίτερα παρουσία των γειτονικών συστατικών και 
στην 1-Naphthol που εμφανίζει ιδιαίτερα μικρό ημιεύρος κορυφής. Τα υπόλοιπα συστατικά 
παρουσίασαν ικανοποιητική καμπύλη βαθμονόμησης με R2 > 0.9950.   
Τυπικό χρωματογράφημα οξειδούμενων τριχοβαφών (προβαφών και μορίου σύζευξης ) 
παρουσιάζεται στο σχήμα 6 
 
 

 
Σχήμα 6. Χρωματογράφημα οξειδούμενων τριχοβαφών:  1: 1.4Phenylenediamine, 2: 4-
Aminophenol, 3: Hydroquinone, 4: Toluene-2.5-diamine, 5: 3-Aminophenol, 6: 4-
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Methylaminophenol, 7: 2-Aminophenol, 8: 2-Methylresorcinol, 9: 4-Amino-2-hydroxytoluene, 
10: 1-Naphthol 
 
 
3. Νομοθεσία Τριχοβαφών και Ελληνική Αγορά το 2007 
 
Η κοινοτική οδηγία 76/76816 και οι τροποποιήσεις της μέχρι το 2004, έχουν ενσωματωθεί 
στην Ελληνική Νομοθεσία με την Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)/ΓΠ.132979 του 200517.  
Κάθε δύο χρόνια γίνεται μία νέα τροποποίηση της Νομοθεσίας Καλλυντικών που 
ανταποκρίνεται στην εξέλιξη της τεχνολογίας.  Το παράρτημα ΙΙ της Νομοθεσίας περιέχει τις 
απαγορευμένες τριχοβαφές που δεν πρέπει να περιέχονται στην σύνθεσή των καλλυντικών.  
Το παράρτημα ΙΙΙ καθορίζει τα μέγιστα όρια, τις συνθήκες χρήσης, τους   περιορισμούς  και 
τις προειδοποιήσεις των επιτρεπομένων με προϋποθέσεις συστατικών.  Υπάρχουν επίσης 
συστατικά που επιτρέπονται χωρίς περιορισμούς και δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα 
της Νομοθεσίας Καλλυντικών. 
 
Τα Εργαστήρια του ΕΟΦ έλεγξαν εργαστηριακά 20 δείγματα τριχοβαφών με την μέθοδο 
Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Πίεσης (HPLC) που περιγράφεται παραπάνω. 
 
Τα συστατικά των τριχοβαφών που χρησιμοποιούνται περισσότερο από τους ιδιώτες 
καταναλωτές στην Ελληνική αγορά, με το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο της Νομοθεσίας, τη 
μέση και τη μέγιστη περιεκτικότητά , παρουσιάζονται στον πίνακα IV. 
 
Πίνακας IV:  Συστατικά τριχοβαφών Ελληνικής Αγοράς το 2007 
 

Αριθμός CAS Οξειδούμενη Τριχοβαφή 

Μέγιστο  Όριο 
Νομοθεσίας   

[% w/w] 

Μέση 
τιμή Αγοράς 

[% w/w] 

Μέγιστη 
τιμή Αγοράς 

[% w/w] 
Συχνότητα 
Αγοράς 

108-46-3 Resorcinol 5,0 0,37 0,99 55% 

95-70-5 Toluene-2,5-diamine 10,0 1,28 2,02 45% 

2835-95-2 4-amino-2-hydroxytoluene 3,0 0,10 0,52 30% 

123-30-8 4-aminophenol Χωρίς όριο 0,17 0,48 30% 

591-77-5 3-aminophenol 2,0 0,10 0,18 25% 

106-50-3 1,4-phenylenediamine 6,0 0,12 0,42 25% 

608-25-3 2-methylresorcinol 2,0 0,17 0,39 25% 
                    
Αυτά τα δεδομένα της Ελληνικής Αγοράς συγκρίνονται ικανοποιητικά με ανάλογα 
αποτελέσματα στη Δανία18. 
 
 
Συμπεράσματα - Συζήτηση: 
 
Τα συστατικά τριχοβαφών που προσδιορίσθηκαν βρέθηκαν σημαντικά κάτω από το μέγιστο 
επιτρεπόμενο όριο της Νομοθεσίας και δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη απαγορευμένων ουσιών.  Η 
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περιεκτικότητα των συστατικών των τριχοβαφών που χρησιμοποιούνται από τους ιδιώτες 
καταναλωτές, επιτρέπει την μείωση των ορίων της Νομοθεσίας, χωρίς επίδραση στην αγορά.  
Στην μελέτη αυτή δεν περιελήφθησαν τριχοβαφές για επαγγελματική χρήση και αυτό θα 
αποτελέσει αντικείμενο μελέτης στο ορατό μέλλον. 
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