
FISIOLOGIKOAK

Hipoxia 

BIHOTZ HIPOXIA  
Era arruntean hartzerik ez dagoen

oxigenoa berreskuratzeko maiztasun
kardiakoaren areagotzea (honakoa

eragiten duen takikardia: arnasteko
zailtasuna, zorabioa, ahulezia,

buruko nahasmena).
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Kortisolaren askapenaren
ondoriozko inmunoeskasia.

Arreta gabezia, ahalmen
kognitiboaren urritzea.
Zefaleak, aldigaiztoak,
narkolepsia, iskemia.

Zelulen hipoxia: 
bizi-organuen

gabeziazko garapena.

Higidura-intonazioaren
 gutxitzea.

Azidosia: litekeen tumore, minbizia,
organismoaren azidotzeak eragindako
gaixotasunen agerpena.   
Heriotz goxoa: botatako eta
birarnastutako CO2-ak erreakzioa izan
eta eta CO bilaka daiteke; haurra gas
honek eragindako intoxikazio
aurrerakorraz ez jabetzea litekeena da,
izan ere logura baino ez baitu ematen
(itomen sentsaziorik gabekoa).
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Garuneko hipoxia

Birus eta bakterio-
atzeraelikadura:

infekzioak 

HONDARREN
BIRARNASKETA

HIPERBENTILAZIOA

ODOLEKO HIPOXIA

HIPERKAPNIA: CO2-AREN METAKETA

Aldehido formikoa:
sinu nasaletako
minbizia, DNA-ren
narriadura,
(Altzheimerra).

Toluenoa: 
higiduraren
deskoordinazioa,
buruko nahasmenduak, 
ikusmen/entzumen
galera, narkosia.

Sistema sinpatikoaren bizitzea.
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MUSUKOTIK ISURITAKO
GASEK ERAGINDAKO

INTOXIKAZIOA

Pneumonitis
kimikoa

Musukoa luze

erabiltzearen

ondoriozko eragin

kaltegarriak

ARNASKETA
BAKOITZEKO 02-AREN

%20 GUTXIAGO

lan hau Creative
Commons Aitortu-

EzKomertziala-
LanEratorririkGabe
4.0 Nazioartekoa

lizentzia baten
mende dago.

http://www.domoacciongalicia.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


6

DOMO ACCIÓN GALICIAMusukoa luze

erabiltzearen

ondoriozko eragin

kaltegarriak

Musukoaren erabilerak
eragindako arreta

eskaera etengabearen
ondoriozko estresa.
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Kontzentrazio eza, arretaren eta
sorkuntzaren beherakada,

eskolako emaitzen jaitsiera.
Eraberritze zein gaueko

atsedenaren gabezia.

Itomen sentsazioak
sortutako argitasun

eta pentsatzeko
gaitasunaren
mugatzea.

Gizartearekiko elkarreragin,
objetuen manipulazio zein

ideien adierazpenerako
ekintza askatasunaren

urraketa.

PSIKOLOGIKOAK
 EZAGUTZAZKO EREMUAN

Ahozko adierazpenaren zailtasuna:
artikulazio zein elkar ulertzeari

dagokiona.
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Ahozko zein keinu
bidezko adierazpena

(emozionala).
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Desidentifikazioa: aurpegiak
identifikatu egiten gaitu. Berau estalita,
autoezagutza eta nork bere buruaren

onarpena eragozten dira.

Isolamenduaren ondoriozko adimen
uzkurdura: adimen anitzen garapena

ahalbidetzen duen gizarte-prozesua da
ikasketa; entzumen mugak eta kontaktu
fisikorik ezak ezagutzazko gaitasunaren

urritzea dakarte berekin.
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Gehiegizko ardura,
senideei kutsatzeko ustezko
ahalmena dela-eta.                                   
Musukoaren erabilerak
eragindako emozio
ezkorren metaketa.

Porrotarekiko beldurra,
helduen xedeak egoki

betetzen ez direlakoan:
erruduntasun-sentimena,

ikara kritikak medio,
herstura, depresioa.
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Autoestimuaren urritze
nabarmena, pertsonen arteko
keinu bidezko erantzunik eza

dela bide.

Desitxuratze kognitiboa:
teoria mailan sustatu baloreen

eta eguneroko jardunbide
errealeko kontrabaloreen

arteko koherentzia eza (bai
eskolakoan bai etxekoan).

PSIKOLOGIKOAK
EREMU SOZIO-AFEKTIBOAN

Kontaktuarekiko ikara:
elkarreraginean aritzeko zein
sozializazio arrunta izateko

zailtasuna.
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Harremanen gaiztotzea: hitzezkotik
haratagoko komunikazio zein

adierazpen emozionalaren
gabeziaren eraginez, hain zuzen.

Adieraren galera.

Segurtasun eza eta
mesfidantza. 

 Heriotz mehatxuaren
etengabeko izaerak
hartueman afektiboa

gainditzen du.
                                                                         Bada, musukoaren etengabeko

erabileraren menpe diren
HAUR zein GAZTEAK dira hain
zuzen datorren belaunaldiko
gizartea osatuko dutenak.

Enpatia gaitasunaren urritzea eta
emozioen lautzea: bestearen aurpegia

ikusi gabe, ezin ulertu ez haren
sentimenduak ez norberarenak.
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ERABILERA LUZEARI LOTUTAKO ARRISKUAK

Maskarak denbora luzez erabiltzea kaltegarria da, ondoko ebidentziak erakusten duenez:

- OMEk zenbait “albo-ondorio” aipatzen ditu, hala nola arnasa hartzeko zailtasuna eta larruazaleko
erupzioak.

- Leipzigeko (Alemania) Unibertsitate Ospitalean egindako testek erakutsi zuten maskarek nabarmen
murrizten dituztela osasun oneko pertsona helduen erresilentzia.

- 1.000 parte-hartzaile inguruko alemaniar azterketa psikologiko batek “ondorio psikosozial larriak” aurkitu
zituen, Alemanian aurpegiko maskara nahitaezkoak sartu zirelako.

- Hanburgoko Ingurugiro Institutuak poliesterrezko musukoetako kloro konposatuen arnasketaz ohartarazi
zuen, baita musuko-hondakinekin lotutako ingurugiro arazoez ere.

- Alerta azkarreko Europako RAPEX sistemak 70 maskara-modelo baino gehiago kendu ditu merkatutik ,
EBko kalitate-ereduei kasurik egiten ez zietelako eta “arrisku larriak” ekar ditzaketelako.

- Txinan (2010ko Uztaila) Gorputz Hezkuntzako Eskoletan maskaratxoa erabiltzera derrigortutako hainbat
haur zorabiatu eta hil egin ziren; autopsietan bat-bateko bihotz-gelditzea aurkitu zuten, eta hori izan zen,
hain zuzen ere, heriotzaren arrazoia.

- Alemanian (2020ko iraila), 13 urteko bi bat-batean hil ziren maskaratxoa luzaroan erabiltzen ari zirela;
autopsiek ezin dute baztertu CO2agatiko intoxikazioa edo bat-bateko bihotz-gelditzea.

- 2008ko abuztuaren 19an, AEBko The National Institutes of Health-ek artikulu bat argitaratu zuen, honako
hau zioena: “1918-1919ko Espainiako gripe-pandemian gertatutako heriotza gehienak ez zituen gripearen
birusak eragin, bakarrik jardunez biktima gehienak bakterio-pneumoniaren mende egon ziren, gripearen
birusak infektatu ondoren. Normalean sudurretik eta eztarritik bizi diren bakterioek birikak inbaditu
zituztenean sortu zen pneumonia, birusak zelulak suntsitu zituenean birusak bronkioak eta birikiak estaltzen
dituzten zelulak suntsitu zituenean sortutako bide batean zehar”. Maskaretan ezartzen den bakterio-habitata
erakusten da esperimentu honetan.

HAURREN ETA NERABEEN TRANSMISIO INDIZEA

- Covid-19 eta haurrak: ebidentzia. COVID-19, haur eta eskolei buruzko egungo ebidentzia zientifikoa.

1) AEBko GKZ-ak influenza pandemikoaz argitaratutako 2020ko maiatzeko metaikerketa batek musukoek ez
dutela inolaz ere eragiten aurkitu zuen, ez babes pertsonaleko ekipo gisa ez iturri kontrol eran.

AURPEGIKO MUSUKOEN ERAGINKORTASUNAREN GAINEKO IKERKETAK

Gaur arteko ikerketa gehienek oihalezko musukoek oro har herritarrengan luketen ageriko eraginkortasunik ez
dute frogatu, ez babes pertsonaleko ekipo gisa ez iturri kontrol eran.

2) 6.000 parte hartzailerekin egindako Danimarkako ausazko saiakuntza kontrolatu batek, Annals of Internal
Medicinek 2020ko azaroan argitaratuak, ez zuen estatistiko esangura handiko eraginkortasunik aurkitu goi-
kalitatezko mediku-musukoetan SARS-Cov-2 infekziotik babesterakoan, komunitate-ingurune batean.

3) 2021eko otsailean europear GKZ-ek burututako berrikusketa batek ez zuen musuko mediku zein ez
medikuen eraginkortasuna agerian uzten duen froga esanguratsurik aurkitu. Horrez gain, europear GKZ-ek ez
dute gomendagarritzat jotzen oro har herritarrek FFP2 / N95 arnasgailuak erabiltzea.

4) 2020ko azaroko Cochrane berrikusketa batek zera aurkitu zuen: musukoek ez dituzte influenzaren antzeko
gaixotasun kasuak murrizten, ez oro har herritarrengan ez osasun-langilerian.

5) Oxforden ebidentzian oinarritutako Medikuntza Zentroaren 2020ko uztaileko berrikuspen batean ikusi zen
ez dagoela oihalezko maskarek infekzioaren edo birus-transmisioaren aurka duten eraginkortasunaren
ebidentziarik.

6) East Angliako Unibertsitateak (aurreinprimaketa) 2020ko maiatzean egindako azterlan baten arabera,
maskara baten baldintza ez zen onuragarria, eta kutsatzeko arriskua ere areagotu egin lezake.

7) Unhan, Estatu Batuetako bi irakaslek Illinoiseko Unibertsitateko arnas eta infekzio-gaixotasunetan egindako
2020ko apirileko berrikusketaren arabera, maskarek ez dute inolako eraginik eguneroko bizitzan, ez
autobabeserako ez hirugarrenak babesteko (iturri-kontrola).

8)  2020ko maiatzeko New England Journal of Medicine aldizkarian argitaratutako artikulu baten arabera,
oihalezko maskarek babes gutxi edo batere ez dute eskaintzen eguneroko bizitzan.

9) 2015erako, British Medical Journal BMJ Open-en egindako azterlan baten arabera, ehun-maskarak
partikulen %97k barneratu zituen, eta infekzio-arriskua areagotu egin dezakete hezetasuna atxikitzean.

10) Alemaniako birologia, epidemiologia eta higieneko irakasle batek egindako 2020ko abuztuko azterketa
baten arabera, ez dago oihalezko aurpegiko maskarak eraginkorrak diren ebidentziarik, eta ikusleek
maskarak egunero modu desegokian erabiltzeak infekzioak gehitzea ekar dezake.

11) 2020ko ekaineko artikulu bat, Kanadako eskubide zibilen arloko fisikari eta ikertzaile batek egina, azaltzen
du maskaratxoek ez dutela balio edozein birusetatik babesteko.

AGERIKOAK DIRENAK
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*QR kode honetan musukoaren erabilerak eragindako ondorio kaltegarrien inguruko azalpen

xeheagoak ikus daitezke. Baita honako infografia honetan ikusgai dagoen informazio guztia

bermatzen duten erreferentzia bibliografiko zientifikoak ere.

Webgunearen kontsulta errazte aldera, gai honen argitalpenen artean, Swiss Policy Research

ikerketa talde independienteak bildutako informazioa nabarmentzen dugu, bere argitasun eta

laburpena onetsita. Halaber, Europako hainbat herrialdetako epai deusez, musukoaren erabilerari

dagozkionak, eransten ditugu; eta horrekin batera, bere erabilera luzatuaren eta bakterioengatiko

pneumoniaren arteko harremanaren inguruko ikerketak ere bai.

 

Musukoa luze

erabiltzearen ondoriozko

eragin kaltegarriak

Infografia eta iturri horiek Espainiako mediku eta espezialista hauek bermatzen dituzte:

Marié de Uña Fernández, psikoterapian aditua, psikologo kliniko kolegiatua, G-2979 zk.
Jesús Nava Antuña doktorea, medikuntza orokorreko eta aeronautikako espezialista, 151506323
zenbakiko kolegiatua.

*

 

KASUEN GARAPENA, NAHITAEZKOTASUNAREN ETA JARDUKETA JUDIZIALAREN ONDOREN
Egoera askotan, koronabirusek eragindako infekzioak asko handitu ziren maskara-aginduak sartu ondoren.
Hurrengo grafikoek Austria, Belgika, Frantzia, Alemania, Irlanda, Italia, Espainia, Erresuma Batua, Kalifornia,
Hawaii eta Texasko adibide tipikoak erakusten dituzte. Ikusi adibideak. 2020ko abenduan, Austriako
Konstituzio Auzitegiak ezeztatu egin zuen eskoletan maskaratxoa eramatera behartzen zuen araua; era
berean, hil honetan, Bosnia-Herzegonvinako Konstituzio Auzitegiak konstituziokontrakotzat jo zuen
maskarak Sarajevoko kantoian erabiltzea. 2021eko urtarrilean, Italiako Estatu Kontseiluak debekatu egin
zuen eskola horiek erabiltzea.

"Elkartea ez da
hirugarrenek dokumentuen

erabilera edo hedapen
okerraren erantzule".

https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://science.orf.at/stories/3201213/
https://corona-transition.org/der-maskenzwang-ist-verantwortlich-fur-schwere-psychische-schaden-und-die
https://corona-transition.org/maskentragen-noch-ungesunder-als-gedacht
https://corona-transition.org/maskentragen-noch-ungesunder-als-gedacht
https://www.thatsmags.com/china/post/31100/student-deaths-lead-schools-to-adjust-rules-on-masks-while-exercising
https://corona-transition.org/13-jahrige-maskentragerin-stirbt
https://corona-transition.org/13-jahrige-maskentragerin-stirbt
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/bacterial-pneumonia-caused-most-deaths-1918-influenza-pandemic
https://youtu.be/7ercfpnOmsQ
https://www.clinica-aeromedica.net/ambiente/covid-19-y-ninos-toda-la-evidencia/
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-face-masks-community-first-update.pdf
https://www.cochrane.org/CD006207/ARI_do-physical-measures-such-hand-washing-or-wearing-masks-stop-or-slow-down-spread-respiratory-viruses
https://www.cebm.net/covid-19/masking-lack-of-evidence-with-politics/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.01.20088260v1.full.pdf
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/04/commentary-masks-all-covid-19-not-based-sound-data
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2006372
https://bmjopen.bmj.com/content/5/4/e006577
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/a-1174-6591
https://www.clinica-aeromedica.net/sin-categoria/mascaras-por-que-no-sirven/
http://www.domoacciongalicia.org/
https://www.domoacciongalicia.org/documentacion.php?idSec=61&idCat=4&idSecMenu=0&idPag=0
https://swprs.org/
https://rationalground.com/mask-charts/
https://www.vfgh.gv.at/medien/Covid_Schulen.php
http://www.ustavnisud.ba/dokumenti/_en/AP-3683-20-1262390.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202100653&nomeFile=202100304_16.html&subDir=Provvedimenti

