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Skutki kontaktu człowieka z barszczem Sosnowskiego i postępowanie

w przypadku poparzenia

Marta Walkowiak

Kaukaskie barszcze swoją złą sławę zawdzięczają toksycznym właściwościom. Sok barszczy

jest niebezpieczny dla człowieka nie tylko w bezpośrednim kontakcie. Dlatego tak istotna jest

wiedza na temat profilaktyki i leczenia skutków spotkania z tymi niebezpiecznymi roślinami.

Furanokumaryny  zawarte  w soku barszczy  w upalne  dni  mogą wydobywać  się  z  rośliny

w postaci aerozoli i osadzać się na skórze osób przebywających w pobliżu roślin. Substancja

ta  rozpuszczalna  w  tłuszczach  i  rozpuszczalnikach  organicznych  występuje  jako  składnik

olejków eterycznych,  które  mogą przenikać  przez  skórę  wywołując  efekt  fotodynamiczny

i prowadzić w konsekwencji do poważnych oparzeń z martwicą skóry włącznie (Wojtkowiak

2008). Często wystarczy 1,5 minuty kontaktu z sokiem barszczu i 2 minuty nasłonecznienia

by  po  określonym  czasie  pojawiły  się  na  skórze  oparzenia  I  stopnia  (barszcz.edu.pl).

Oparzenia (jak na fotografii 1) nie są jedynym skutkiem kontaktu z człowieka z barszczami

kaukaskimi, należą do nich także: 

 obrażenia dróg oddechowych,

 nudności, 

 bóle głowy, 

 wymioty, 

 urazy oczu. 

Objawy spotkania z barszczami mogą pojawić się nawet do 24-48 godzin od nasłonecznienia

miejsca zetknięcia soku ze skórą, często ich przyczyna nie jest poprawnie zdiagnozowana.

Szkodliwe  działanie  rośliny  nasila  się  pod  wpływem  wysokich  temperatur  oraz  rosnącej
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wilgotności powietrza. Substancja wydzielana przez roślinę podrażnia skórę prowadząc do jej

zapalenia, co więcej powstające  rany i pęcherze trudno się goją,  a po nich pozostają  blizny

(znamiona  i  blizny  po  poparzeniach  potrafią  utrzymywać  się  latami,  a  czasem  można

je usunąć tylko chirurgicznie).  Objawy w postaci zaczerwienień,  ciemnych plam lub blizn

mogą  utrzymywać  się  na  skórze  przez  kilka  miesięcy,  a  czasem nawet  lat.  W skrajnych

przypadkach może dojść do rozległej martwicy skóry, wymagającej interwencji chirurgicznej

(Rzymski  2014).  Efekt  ten  może  nastąpić  na  skutek  powodowanego  przez  psoraleny

(furanowa  pochodna  kumaryny)  fotostarzenia  się  skóry,  obejmującego  m.in.  rozluźnienie

tkanki łącznej (Wlaschek i in. 2003).

Oparzenia spowodowane kontaktem człowieka z sokiem barszczy kaukaskich (Krosno24.pl).

Jak ustrzec się poparzenia?

Należy przede wszystkim:

 nie dotykać i nie chwytać roślin przy użyciu gołych rąk;

 nie  pozwalać  dzieciom  na  zabawę  nieopodal  barszczu  Sosnowskiego,  roślina  ze

względu na duże rozmiary i puste łodygi może się ona wydawać dla dzieci szczególnie

atrakcyjna;
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 próby  zwalczania  barszczy  kaukaskich  podejmować  tylko  w  specjalnym  ubraniu

ochronnym;

 w upalne dni unikać zbliżania się do rośliny, ze względu na toksyczny sok uwalany do

otocznia, który może osadzać się na skórze;

 omijać  stanowiska barszczy -  zalecenie  dotyczy szczególnie  dzieci,  osób starszych

i uczulone na związki zawarte w toksycznym soku.

Był kontakt z barszczem - i co dalej?

Jeżeli  miał  miejsce kontakt z rośliną,  ale nie wystąpiły jeszcze objawy poparzenia należy

obmyć  skórę  dużą  ilością  letniej  wody  z  mydłem.  W każdym  przypadku  niezależnie  od

stopnia nasilenia objawów należy unikać ekspozycji  na światło słoneczne,  osłonić miejsca

kontaktu  skóry  z  toksyczny  sokiem  barszczy  (nawet  w  przypadku  braku  objawów

przynajmniej  przez  48  godzin).  W przypadku  wystąpienia  objawów  należy  niezwłocznie

zgłosić  się do lekarza,  najlepiej  dermatologa.  Podczas oczekiwania na kontakt z lekarzem

można  podać  preparat  zawierający  wapń,  aby  zmniejszyć  ryzyko  wystąpienia  reakcji

alergicznej  u  osób  uczulonych  na  barszcz  Sosnowskiego.  W przypadku  kontaktu  oczu  z

rośliną należy je przemyć dokładnie wodą i chronić przed światłem. 

U  osób  uczulonych  na  toksyczny  sok  barszczy  że  wystąpić  wstrząs  anafilaktyczny,

objawiający się np. dusznościami, zawrotami głowy lub utratą przytomności. W takiej

sytuacji najlepiej bezzwłocznie zadzwonić po pogotowie.

Skutki kontaktu człowieka z barszczem Sosnowskiego nie w każdym przypadku kończą się

przykrymi konsekwencjami. Zależy to od ilości substancji (niekiedy kropla soku powoduje

oparzenie,  które  utrzymuje  się  miesiącami),  im  więcej  soku  miało  styczność  ze  skórą

człowieka,  tym niebezpieczniejsze  jest  to  dla  zdrowia.  Natomiast  najbardziej  narażone są

dzieci, osoby starsze i uczulone na toksyczny sok barszczy. 

Odpowiednio  prowadzona  edukacja  społeczeństwa  w  temacie  właściwości  barszczu

Sosnowskiego powinna ograniczyć przykre skutki kontaktu człowieka z sokiem tej rośliny.
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