
 

 
 

A Class Beauty / iS Clinical Suomi 
Piispanportti 5, 02240 Espoo 
asiakaspalvelu@aclassbeauty.eu 
www.isclinical.fi 
www.aclassbeauty.fi 
 

 

 
 

Kupari ihonhoidossa 
 
MD Charlene DeHaven 
Clinical Director, INNOVATIVE SKINCARE® 
 
 
IHMISKEHO JA IHO TARVITSEVAT KUPARIA 
 
Kupari on yksi mineraaleista jota tarvitaan pieniä määriä, 
jotta ihmiskeho ja sen useat eri makro- ja mikrojärjestelmät, 
kuten entsyymien toiminta toimisi. Tämän vuoksi 
ruokavaliosta pitää saada vähintään minimimäärä kuparia. 
Määrävaatimus on pieni, mutta jos se ei täyty, monet 
ihmiskehon järjestelmät eivät toimi oikein.  
 
Ihossa kuparin ehkä tunnetuin rooli on 
kollageenisynteesissä. Lisäksi kuparia tarvitaan useissa ihon 
biokemiallisissa reaktiossa, jotka on listattu alla.  
 

KUPARIA SISÄLTÄVIÄ 
ENTSYYMEITÄ 

ENTSYMAATTINEN 
TOIMINTO 

Superoksdidismutaasi Antioksidantti 
(superoksidin 
vähentäminen) 

Lysyylioksidaasi Kollageeni/elastiinisynteesi 

Kollageeni proliini 
dioksygenaasi 

Kollageenisynteesi 

Sytokromioksidaasi Energiantuotanto 

Tyrosinaasi Melaniinin 
muodostuminen 

  
 
KUPARIN HYÖDYNTÄMINEN HAAVOJEN HOITAMISESSA 
PINNALLISESTI 
 
Kuparia voidaan hyödyntää monella eri tavalla 
estetiikkatarkoituksissa. Lääketieteellisessä kirjallisuudessa 
kupari-ionien on esitetty hyödynnettävän mikrobeja vastaan 
taistelevana ainesosana, joka pystyy lisäksi taistelemaan 
monia muita tulehduksellisia prosesseja, kuten bakteereita, 
herpesviruksia, leishmaniaasia ja muita tiloja vastaan joissa 
saattaa esiintyä tulehduksia, kuten akne tai 
propionibakteerin aiheuttama akne.  

 
Kupari-ioneja esiintyy suurempana konsentraationa 
parantumassa olevien haavojen ympäriltä joka indikoi sitä, 
että haava on ne ovat taistelemassa haavan parantumiseksi 
ja tulehduksia vastaan. Iholle levitetyn kuparin on osoitettu 
parantavan haavan paranemista.  
 
Kuparin on oltava oikeassa muodossa – Kuparia esiintyy 
sekä metallimuodossa että ionimuodossa. Metallimuotoinen 
kupari on se muoto, johon ihmiset yleensä assosioivat, kun 
kuparista puhutaan – metallimuotoista kuparia ei voida 
hyödyntää biologisissa järjestelmissä. Jotta ihmiset ja muut 
organismit voisivat hyödyntää kuparia, sen on oltava 
ionimuodossa. Ionimuotoista kuparia voidaan yhdistää 
entsyymijärjestelmiin ja on ainoa kuparin muoto, jota on 
aktiivisena ihmiskehossa. Tässä muodossa kuparilla ei ole 
”metallista” ulkomuotoa, koska kupari on yhdistetty 
kemikaalisesti toisiin ainesosiin.  
 
KUPARIN VAIKUTUKSET KOLLAGEENISYNTEESIIN 
 
Kollageeni on ihmiskehon hallitsevin proteiini ja suurin osa 
kollageenista löytyy ihosta. Kollageeni toimii suuren 
kudosmäärän rakenteellisena tukirankana kuten ihon, 
luiden, hampaiden, jänteiden ja muiden yhdistävien 
kudosten tukena. Kollageenisynteesiä tukemaan iholle 
levitettäviin tuotteisiin voidaan lisätä kuparin lisäksi myös C-
vitamiinia ja kasvutekijöitä.  
 

 
Kollageenisäikeitä rinnakkain 
 

  
 
Kollageenin kolmoisheliksi rakentuu kahdesta alfa1-ketjusta 
ja yhdestä alfa2–ketjusta. 
 
Formulointiteknologioiden edistyminen on mahdollistanut 
sen, että kupari ja C-vitamiini voidaan yhdistää toimivaksi 
yhdistelmäksi ihonhoidossa. Uuden sukupolven C-vitamiini, 
ADVANCE+ C-vitamiinilla ja tetrahexyldecyl ascorbate –
muotoisella C-vitamiinilla ei ole vastaavia ongelmia kuin 
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perinteisellä L ascorbic acid –C-vitamiinilla. Aiemmin kuparin 
ja C-vitamiinin yhdistäminen johti näiden väliseen 
kemikaaliseen reaktioon, joka aiheutti sen, että 
antioksidanttinen aktiviteetti väheni. Koska sekä C-vitamiinia 
että kuparia tarvitaan terveen kollageenin tuotantoon, 
näiden yhdistäminen tehostaa kollageenintuotantoa. Uuden 
sukupolven C-vitamiinit on merkittävä edistysaskel joka 
mahdollistaa C-vitamiinin ja kuparin yhdistelmän tehokkaan 
aktiviteetin kollageenisynteesissä.  
 
Kasvutekijät, kuten copper tripeptide-1 lisäävät myös 
kollageenisynteesiä. Tämä kasvutekijä on kolmoispeptidi 
joka koostuu kolmesta aminohaposta: glysiinistä, histidiinistä 
ja lysiinistä. Tämä luonnollinen molekyyli jota löytyy myös 
ihmisen ihosta ja muista kudoksista edistää 
kollageenisynteesiä dekoriinin kautta, joka on molekyyli, 
jolla on tärkeä merkitys kollageenisynteesissä ja kollageenin 
arkkitehtuurin korjaamisessa. Copper tripeptide-1 vaikuttaa 
myös MMP-entsyymeihin. Tämä kasvutekijä on yksi 
elimistön niistä ainesosista, jotka astuvat esiin kun keho 
joutuu hätätilaan stressin, haavan, kudoksen 
muodostumisen, kantasolujen ikääntymisen, ikääntymisen, 
operaatioiden, tulehdusten ja oksidatiivisen stressin myötä. 
Kupari parantaa kollageenisynteesiä ja tehostaa kasvutekijän 
toimintaa.  
 

 
 
Copper Tripeptide-1 –kasvutekijän molekyylirakenne josta 
näkyy keskitetysti sijoittuneet kuparilinkit (Cu++) 
 
Copper tripeptide-1:llä on myös syöpää vastaan taistelevia 
kykyjä samalla kun se rohkaisee terveitä soluja kasvuun ja 
normaaliin kehitykseen. Lisäksi uuden sukupolven C-
vitamiinin lisääminen Copper tripeptide-1:n lisäksi saattaa 
lisätä edelleen kollageenisynteesiä.  
 
 
KUPARI JA SUPEROKSIDIDISMUTAASI 
 
Superoksididismutaasi (SOD) on yksi kolmesta ihmiskehon 
tuottamista entsymaattisista antioksidanteista. Muut tämän 

ryhmän antioksidanteista ovat katalaasi ja 
glutationiperoksidaasi. Nämä kaikki muotoutuvat 
evoluutioprosesseissa ja neutralisoivat vapaiden radikaalien 
aiheuttamia vaurioita. Tämän ryhmän antioksidantit ovat 
ainutlaatuisia monessa suhteessa muihin antioksidantteihin 
verrattuna joita käytetään joko suun kautta tai iholle 
levitettynä. Entsymaattiset antioksidantit ovat tehokkaita jo 
erittäin pieninä määrinä ja ne eivät inaktivoidu hapetus-
pelkistysreaktion aikana. Lisäksi ne eivät kulu loppuun 
taistelussaan vapaita radikaaleja vastaan ja ne säilyvät 
kehossa pitkiä aikoja toisin kuin muut ei-entsymaattiset 
antioksidantit, kuten C-vitamiini. Kupari pystyy avustamaan 
superoksididismutaasia toimimaan oikein sen 
antioksidanttisessa roolissaan.  
 

 
 
 
Superoksididismutaasi, joka piti aiemmin syöttää kehoon 
suonensisäisesti toimiakseen toimii nyt myös iholle 
levitettynä. Tutkimuksissa joissa on hyödynnetty tämän 
tyypin superoksididismutaasia osoittavat vapaiden 
radikaalien merkkien laskua ja merkkejä 
antioksidanttisuojasta.  
 
KUPARI JA ENERGIANTUOTANTO 
 
Kuparilla on oma roolinsa energiantuotannossa 
sytokromioksidaasissa. Kaikki ihmiskehon elävät solut 
synnyttävät energiaa toimiessaan. Kuparia tarvitaan 
mitokondrioissa, pienissä energiatehtaissa joita on 
jokaisessa solussa ja ne ovat vastuussa aineenvaihdunnasta 
ja energian luomisesta. 
 
KUPARI JA MELANIINISYNTEESI 
 
Luonto on suunnitellut melaniinin antamaan jonkinlaista 
suojaa uv-valon aiheuttamia haittoja vastaan. Sekä UVA- 
että UVB-säteet aiheuttavat vapaiden radikaalien 
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aiheuttamia tuhoja iholla päiväsaikaan huolimatta siitä 
paistaako aurinko vaiko ei. Ihomme joutuu aina säteiden 
pommittamaksi. UVA-säteet pääsevät ikkunalasienkin läpi. 
Jatkuva altistuminen säteille aiheuttaa näkyviä ja 
biokemikaalisia ikääntymisen merkkejä ja lisäävät 
syöpäriskiä. Kuparilla on tärkeä merkitys 
melaniinisynteesissä melanosyyteissä joita on ympäriinsä 
tyvikalvovyöhykkeellä epidermiksen alaosassa. Tyrosinaasi, 
joka on kuparin entsymaattinen kumppani, on tärkein 
entsyymin melaniinisynteesissä ja sen tehtävänä on rajoittaa 
melaniinin tuotantoa.  
 

  
Sähköinen mikroskooppikuva melanosyytistä johon on 
merkitty punaisin nuolin melaniinipigmenttipaketit. 
 
SOPIVA MÄÄRÄ RIITTÄÄ 
 
Vaikka kuparia tarvitaan ihmisen koko elämän ajan ja 
monissa biologisissa prosesseissa, liian paljon hyvää ei ole 
hyvä. Liian suuren kuparimäärän nauttiminen lisäravinteena 
voi olla haitallista tai jopa myrkylllistä. Sekä kupari että rauta 
saattavat toimia pro-oksidantteina ja lisätä vapaiden 
radikaalien aiheuttamia haittoja liiallisesti käytettyinä.  
 
Kuitenkin sopivan määrän lisääminen iholle auttaa ihoa 
toimimaan oikein, parantaa ihon terveyttä ja ylläpitää ihon 
nuorekasta ilmettä. 
 
 
VIITTEET 
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