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Tiivistelmä 

Hengityssuojainten käyttö on yleisesti hyväksytty merkitykselliseksi COVID-19 taudin torjunnassa. 

Kuitenkin niin sairastuneet kuin oireettomanakin säilyneet SARS-CoV-2-viruksen infektoimat henkilöt 

tartuttavat sen maskiin, ja virus voi pysyä elinkelpoisena maskien pinnalla jopa useita päiviä. Vaikka 

tavalliset hengityssuojaimet ovat kertakäyttöisiä, kuluttajat saattavat käyttää niitä kuitenkin toistuvasti, 

eikä niitä hävitetä oikein. Maskeja kosketellaan useasti käytön, uudelleenkäytön ja hävittämisen 

yhteydessä, mikä voi lisätä infektio- ja tartuntariskiä. 

Tutkimuksessa valmistettiin N95- ja kirurgisia maskeja, joissa uloimman kerroksen kuitukangas 

kyllästettiin kuparioksidi-mikropartikkeleilla. Maskit alensivat infektoivan SARS-CoV-2:n viruksen 

pitoisuutta yli 99,9 %:lla 1 minuutin kuluessa kosketuksesta. Määritykset tehtiin TCID50- ja PCR-

analyyseillä, määrittämällä infektoivien virusten pitoisuutta. Maski, joka poistaa SARS-CoV-2-viruksen 

infektiokyvyn muutamassa minuutissa, voi merkittävästi vähentää viruksen leviämistä ja tartuntoja. 

 
 

 

 

PÄÄTEKSTI 

Meneillään olevan pandemian aiheuttaja on uusi patogeeninen koronavirus1, joka on nimetty vaikeaa, akuuttia 

hengitystieoireyhtymää aiheuttavaksi SARS-CoV-2-virukseksi. Se on tartuttanut yli 20 miljoonaa ihmistä ja 

aiheuttanut yli 700 000 kuolemaa maailmanlaajuisesti. Vaikka alun perin uskottiin, että virus siirtyi ihmisiin lepakoista 

tuntemattomien väli-isäntien välityksellä, on nyt selvää, että virus tarttuu ihmisestä ihmiseen.2 

Huolimatta lähes kaikkien maiden aktiivisesta toiminnasta viruksen tainnuttamiseksi, virus leviää edelleen ympäri 

maailmaa. Yleisesti hyväksytty toimenpide virusinfektion torjunnassa on hengityssuojainten käyttö. 

 

Hengitysteiden infektioon johtava virus voi tarttua ihmisestä toiseen pääasiallisesti kahdella tavalla. Ensimmäinen on 

suora altistuminen aerosolihiukkasille ja pisaroille, jotka syntyvät oireilevan tai oireettoman tartunnan saaneen 

henkilön yskiessä tai aivastaessa3. Oireiset potilaat voivat tartuttaa viruksen niin kauan kuin oireet jatkuvat ja jopa 

toipumisen jälkeen4. Sairastuneiden ja oireettomien henkilöiden välillä ei ole havaittu merkittäviä eroja virusmäärässä 

ja siten oireettomat henkilöt voivat tietämättään levittää virusta. 

 

Toinen tartuntareitti on viruksen saastuttamat pinnat6,7, sillä aivastelun ja yskimisen seurauksena syljessä oleva virus 

voi levitä esim. 1-2 m säteellä ja jäädä pinnoille8. Virus voi pysyä pinnoilla elinkelpoisena tunteja ja jopa päiviä 

virusmäärästä ja ympäristöolosuhteista riippuen9. SARS-CoV-2 pysyy infektointikykyisenä muovi-, ruostumattomalla 

teräs- ja pahvipinnoilla keskimäärin 6,81, 5,63 ja 3,46 tuntia (puoliintumisaika) kun taas metallisella kuparilla 

vastaava aika on 0,77 tuntia; vähemmän kuin aerosolissa 1,099. Huolestuttavaa on, että SARS-CoV-2-viruksen voi 

saada tavallisten maskien pinnalta jopa seitsemän päivän ajan viruskosketuksesta10. Onkin osoitettu, että 

kasvomaskit ja hengityssuojaimet voivat saastua patogeeneilla viruksilla niiden pitkäaikaisen käytön aikana11-13, ja 

että maskien ja kasvojen koskettelu on käyttäjille tyypillistä14. Nämä yhdessä lisäävät infektioriskiä ja edesauttavat 

viruksen leviämistä. 

Toisaalta hengityssuojainten on osoitettu vähentävän merkittävästi SARS-CoV-2-tartunnan riskiä.15 Tämä osoitettiin 

myös SARS ‐ CoV‐1 infektion yhteydessä, jossa todettiin kasvomaskien runsaan käytön edistäneen merkittävästi 

SARS-epidemian hallintaa Hongkongissa16. Satunnaistettujen vertailukokeiden meta-analyysi osoitti myös, että 
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kirurgiset naamiot ovat yhtä tehokkaita kuin N95-naamiot influenssan kaltaisten tautien leviämisen 

vähentämisessä.17    

 

Kuparilla ja kuparioksidilla on voimakkaita viruksia tappavia ominaisuuksia18. Tämä pätee myös SARS-CoV-2-

virukseen19. Tutkimuksessa kehitettiin teknologia, jossa erilaisia tekstiilejä päällystettiin kuparioksidi-mikrohiukkasilla 

ja saatiin näin tekstiileille laajat biosidiset ominaisuudet 20,21. N95-hengityssuojaimen ulkokerroksen kuitukangas 

kyllästettiin kuparioksidi-mikropartikkeleilla ja jo 30 minuutin kuluttua Influenssa A (H1N1) ja lintuinfluenssa viruksille 

altistumisesta, yli 99,9% maskeille päässeistä viruksista (H9N2) eivät enää kyenneet infektoimaan22. Lisäksi erilliset 

tutkimukset ovat osoittaneet koutatun (kyllästetyn) kuitukankaan kyvyn neutraloida 12 muuta, erilaista patogeeniä 

virusta 23,24. 

Raportoimme tässä, että N95 ja tavalliset kirurgiset maskit (kuvat 1a ja 1b), joissa ulkokerrosten kuitukankaat oli 

kyllästetty kuparioksidilla (kuvat 1c ja 1d), vähensivät infektoivien SARS-CoV-2 virusten pitoisuutta minuutissa yli 3 

kertaa logaritmisella asteikolla (kuva 2). Kuparin kyky neutraloida helposti koronavirukset on jo aiemmin osoitettu25. 

Osoitettiin myös, että yli 60 % kupariseokset tekivät ihmisen koronaviruksesta 229E (HuCoV-229E) ei-tarttuvan jo 

muutamassa minuutissa. Kupariseoksista vapautuvien kupari-ionien ja muodostuvan reaktiivisen hapen (ROS) 

osoitettiin olevan osallisena virusten inaktivoinnissa25. Edellä kuvatuissa antiviraalisissa kuitukankaissa, aktiivinen 

kupari on jo hapettuneessa (aktivoitu) muodossa (kuparioksidi). Hapettuneessa muodossa oleva kupari on 

merkittävästi lähempänä viruksia vahingoittavien aktiivisten kupari-ionien vapautumista ja siten virionien, infektoivien 

partikkelien nopeaa inaktivointia kuin puhdas kupari, joka aiheuttaa hitaammin virusten neutraloinnin9. 

 

 

Antiviraalinen kuitukangas sekä kasvojen kanssa kosketuksessa olevassa sisemmässä kerroksessa että maskin 

ulkokerroksessa vähentää merkittävästi ristikontaminaation mahdollisuutta maskin käsittelyn ja hävittämisen aikana. 

Sisäkerros on erityisen merkityksellinen oireettomille henkilöille, jotka tietämättään saastuttavat maskinsa. Maskin 

poistamisessa kädet tai käsineet voivat saastua ja sitten edelleen muut kosketuspinnat, kuten ovenkahvat ja 

hissinapit. Infektoitumaton henkilö voi sitten saada tartunnan koskettamalla saastuneita pintoja. 

 

Kuparioksidilla kyllästettyä kuitukangasta on FDA:n ja vastaavien lääkeviranomaisten hyväksymänä käytetty 

turvallisesti jo vuosien ajan aikuisten vaipoissa ja antimikrobisissa haavasidoksissa 26, 27. Myös kuparipäällystettyjen 

hengityssuojaimien turvallisuus on osoitettu22. Havaittiin, että maskeista vapautuneen kuparin määrä viiden tunnin 

aikana simuloiduissa hengitysolosuhteissa, oli noin 100 000 kertaa alhaisempi kuin kuparille sallittu altistumisraja 

(PEL, permissible exposure limit ), jonka Yhdysvaltain työturvallisuus- ja työterveysvirasto (OSHA) on asettanut. 

Hengitettynä jatkuvasti kuparia ilmasta, alin haittavaikutuksia aiheuttanut pitoisuus on määritetty olevan 0,64 mg/m3 

(’LOAEL’ lowest observed-adverse-effect levels).  Simuloidun hengitystestin kuparipäästöt kuparia sisältävistä 

maskeista olivat 0,09 pg/m3. Tämä on pieni osa (1 000 000 kertaa vähemmän) kuparin LOAEL-arvosta. Tärkeää on, 

että maskien ulkokerrokset eivät aiheuta herkistymistä tai ihon ärsytystä. Tämä on kokeellisesti osoitettu ja voidaan 

myös päätellä siitä, että tuhannet ihmiset ovat käyttäneet kuparidioksidi-haavasidoksia ja -vaippoja laajasti26, 27. 

 

COVID-19-pandemian vuoksi useat ammattiryhmät kuten terveydenhuollon työntekijät, ensiavun henkilökunta ja 

myös tavalliset kuluttajat käyttävät laajalti kertakäyttöisiä maskeja. Näitä maskeja käytetään usein toistuvasti, eikä 

niitä hävitetä oikein käytön jälkeen. Väärällä maskin käytöllä viruksen leviämisriski kasvaa. Kuparioksidilla 

kyllästettyjen maskien kyky tehdä koronaviruksesta tarttumaton muutamassa minuutissa voi vähentää merkittävästi 

viruksen leviämisen ja infektion riskiä, kun huomioidaan maskien uudelleenkäyttö, etenkin kuluttajien keskuudessa. 
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KUVAT 
 
 

 
 
 

Kuva 1. 

Kuparioksidi-mikrohiukkasilla kyllästetyt kirurgiset maskit. N95 (a) ja kirurgisten maskien (b) 

ulkokerrokset valmistetaan kuparioksidi-mikrohiukkasilla kyllästetystä polypropeenikankaasta. 

Mikropartikkelit näkyvät valkoisina pisteinä elektronimikroskooppikuvassa (c), määritettynä 

röntgensäde-fotoelektronispektrianalyysillä (d). 



Page 8/8  

 
 

 
Kuva 2 

 

Infektoivan SARS-CoV-2 viruspitoisuuden väheneminen kuparioksidin mikropartikkeleilla kyllästetyllä 

maskilla (Cu-maski). Viiteen Cu-maskin (MedCu) suikaleeseen ja yhteen tavallisen kirurgisen maskin 

suikaleeseen (kontrolli) siirrostettiin 100 μl 4 · 46e5 TCID50/ml SARS-CoV-2 virusta. Viruspartikkelit 

otettiin talteen suikaleista 1, 5, 15, 30 ja 60 minuutin kuluttua. Viruspartikkeleiden talteenotto tehtiin 

vortexoimalla näytettä 1 minuutin ajan 10 ml:ssa steriiliä fosfaattipuskuria (PBS). Positiivinen kontrolli 

(positive) saatiin lisäämällä 100 µl virusta 10 ml:aan PBS:ää. Pelkkää PBS:ää käytettiin negatiivisena 

kontrollina. Suikaleista talteen otettu neste siirrostettiin Vero E6 -soluihin TCID50-määritystä (A) ja PCR-

analyysiä (B) varten. Heti siirrostuksen jälkeen ja 3 päivän kuluttua, virus-RNA eristettiin Qiagen Viral 

RNA Mini -kitillä 140 µl:sta supernatanttia. RNA:n eristyksen jälkeen suoritettiin rRT-PCR SARS-CoV-2:n 

E-geenillä. Replikaatiota ei havaittu missään viidestä eri aikapisteestä otetussa näytteessä MedCu-

maskin TCID50-määrityksissä (*). PCR:ssä havaittiin viruksen RNA:n prosentuaalinen väheneminen (-

39,6 +/- 17,2%), vahvistaen viruksen inaktivoitumisen, kun se on ollut kosketuksissa MedCu-maskin 

kanssa 1-60 minuutin ajan. Sekä TCID50 että PCR varmistivat viruksen replikaation kontrollimaskissa ja 

positiivisessa kontrollissa. 


