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Duże, kaukaskie barszcze są niebezpieczne dla człowieka, o tym słyszał już chyba każdy.

Zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi jest nie jest najważniejszym czynnikiem decydującym

o konieczności zwalczania barszczu Sosnowskiego w Polsce (nie jest jedyną niebezpieczną

rośliną w Polsce), ale warto przyjrzeć się aspektom związanym z występowaniem poparzeń

u ludzi.

Niebezpieczeństwo barszczy związane jest z toksycznym sokiem, który wytwarzają. Zawiera

on związki  furanokumarynowe o właściwościach  uwrażliwiających organizm na działanie

promieni  słonecznych  .  Konkretnie  są  to  fotosyntezujące  psoraleny  5-MOP  (5-

methoxypsoralen)  i  8-MOP  (8-methoxypsoralen,  methoxalen),  będące  składnikami  soku

znajdującego się w całej roślinie, choć ich koncentracja w poszczególnych jej częściach może

być różna w zależności od pory roku, warunków środowiskowych oraz ekspozycji na stres

(Rzymski  i  in.  2014).  Poparzenia wynikają nie tylko z obecności  psoralenu, lecz również

pozostałych  pochodnych  kumaryn,  jak:  bergapten,  methoxalen,  imperatoryna,

isopimpinellina, angelicina, pimpinellina, sfondyna, isobergapten. Siła toksycznego działania

barszczy wynika nie z samej zawartości tych związków, które występują również u innych

przedstawicieli Apiaceae, lub w owocach cytrusowych, ale z niespotykanego u roślin z tej

rodziny wielkości  stężenia wynoszącego prawie  4% masy nasion (Hattendorf  i  in.  2007).

Związki  te  pełnią  funkcję  uniwersalnych  mechanizmów  obrony  przed  roślinożercami,

działającymi  na  wiele  grup  organizmów, od  bakterii  do  ssaków z  człowiekiem włącznie.

Do ich aktywacji dochodzi na skutek wystawienia na promieniowanie UVA. Reakcja zachodzi

w ciągu 15 minut po ekspozycji, a jej intensywność gwałtownie wzrasta w czasie od 0,5-2

godzin po napromieniowaniu.  Aktywowane psoraleny wiążą się z RNA i jądrowym DNA

zwiększając stres oksydacyjny komórek, co w konsekwencji powoduje zniszczenie ich błony

i obrzęk. W upalne dni olejki eteryczne mogą transpirować z powierzchni roślin i unosić się

w powietrzu, na skutek czego dochodzi do poparzeń. Wilgoć i ciepło (np. pot, rosa) mogą

intensyfikować tę reakcję u ludzi (Rzymski i in. 2014). 
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Pochodne kumaryn: proste (1, 2), liniowe (3-7) i kątowe (8-11) (Hattendorf i in. 2007)

O dużej zawartości pochodnych kumaryn w soku barszczy zdawano sobie sprawę już w latach

70. XX w. (Abyshev, Denisenko 1973). W latach 90. rozważano nawet, czy osoby mające

kontakt z psoralenem powinny obawiać się wystąpienia czerniaka (Autier i in. 1997) Jest to

ciekawe, ponieważ psoralen nie jest  bezpośrednio szkodliwy dla zdrowia (Jakubska-Busse

i in. 2013) i prawdopodobnie tylko inicjuje szkodliwe zmiany w organizmie człowieka. Sok

barszczy zawiera jednak różne aldehydy, alkohole oraz węglowodory liniowe i aromatyczne,

które  wykazują  negatywne  oddziaływanie  na  zdrowie  człowieka,  a  są  pomijane

w tradycyjnych  zestawieniach  szkodliwych  substancji.  Należą  do  nich  (ang.):  isobutyl

isobutyrate (C6H16O2),  1-Nonyne (C9H16),  gamma-terpinene (C10H16),  hexyl  hexanoate

(C12H24O2),  1-Tetradecanol (C14H30O),  1-Hexadecanol (C16H34O)  czy  isoamyl  butyrate

(C9H18O2), powodujące podrażnienia oczu, skóry i układu oddechowego oraz będące trujące

w przypadku połknięcia, a także wiele innych. Za najgroźniejszy można uznać methoxalen,

powodujący również uszkodzenia na podłożu genetycznym. W dojrzałych owocach barszczu

Sosnowskiego  potwierdzono  też  występowanie  isobergaptenu,  psoralenu,  bergaptenu,

pimpinelliny i  isopimpinelliny (Jakubska-Busse i  in.  2013),  co potwierdza fakt,  że  owoce

barszczu są nie tylko trujące, lecz kontakt z nimi też może spowodować oparzenia.
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Toksyczne związki zawarte w roślinach zazwyczaj produkowane są przez organizm roślinny

w odpowiedzi na atak patogenów: bakterii, wirusów czy grzybów, stąd największe ilości tych

związków  występują  w  roślinach  chorych.  Natomiast  pochodne  kumaryn  mogą  również

naturalnie występować w roślinach zdrowych, a na ich biosyntezę mogą mieć wpływ bardzo

różne  czynniki,  zarówno  chemiczne,  jak  i  fizyczne.  Poziom  zawartości  furanokumaryn

w zdrowych roślinach jest zróżnicowany dla poszczególnych odmian, a ich rozmieszczenie

w roślinie  nie  jest  równomierne  –  największe  ilości  furanokumaryn  zawierają  liście,

najmniejsze – korzenie.

Nie zawsze toksyczne związki z soku barszczy wywołują szkody w organizmie. Pochodne

kumaryn w mniejszych stężeniach są wykorzystywane w medycynie. Związki te są stosowane

m.in. w przypadku takich chorób skóry, jak łuszczyca i jako leki pobudzające repigmentację

skóry w   bielactwie. Mogą być również stosowane w preparatach łagodzących skutki zmiany

czasu.  Fotoaktywność  furanokumaryn  w  stosunku  do  DNA i  RNA różnych  organizmów

umożliwia wykorzystywanie ich w analityce biochemicznej, a także jako potencjalny składnik

preparatów biobójczych (Tomaszkiewicz-Potępa A., Vogt O. 2010).

Innymi  roślinami  w  których  występują  toksyczne  związki  (pochodne  kumaryn)  są:

kasztanowiec  zwyczajny,  ruta  zwyczajna,  bylica  boże  drzewko,  macierzanka  piaskowa,

owoce aminka egipskiego, kwiaty i liście lawendy lekarskiej (www1). Natomiast wymienione

rośliny nie zagrażają zdrowiu ludzi, ponieważ stężenie toksycznych związków jest zbyt małe.

U barszczy kaukaskich toksyczny sok występuje w takim stężeniu, że jest niebezpieczny dla

zdrowia i życia ludzi.

Marta Walkowiak
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