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Jednostka oferująca moduł Katedra Biochemii i Toksykologii 

Cel modułu Zapoznanie z fizykochemiczną i biologiczną charakterystyką trucizn 

występujących w środowisku pracy. Omówienie metabolizmu ksenobiotyków 

(resorpcja, biotransformacja i wydalanie). Zapoznanie z mikrosomalnym 

układem enzymów metabolizujących ksenobiotyki. Charakterystyka wybranych 

metali ciężkich pod względem ich toksyczności i ochrona pracowników przed 

ich działaniem. Kancerogeneza chemiczna i mutageneza. Wpływ czynników 

środowiska pracy na powstawanie nowotworów. Eliminacja trucizn ze 

środowiska. Toksykologia pestycydów, wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne, polichlorowane bifenyle, dibenzodioksyny i i dibenzofurany. 

Zanieczyszczenia pomieszczeń w zakładach pracy i ich eliminacja. 

Treści modułu kształcenia – zwarty 

opis ok. 100 słów. 

Klasyfikacja i charakterystyka trucizn występujących w środowisku pracy. 

Omówienie metabolizmu trucizn (resorpcja, biotransformacja i wydalanie). 

Toksyczne działanie poszczególnych grup trucizn w zależności od drogi 

wnikania. Sposobny zabezpieczania się przed szkodliwym działanie 

chemicznych zanieczyszczeń w środowisku pracy.  
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formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład forma tradycyjna z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego 

ćwiczenia praktyczne – laboratoria, prace kontrolne, sprawozdania w formie 

pisemnej z wykonanych ćwiczeń lab.; dyskusja dotycząca uzyskanych wyników 

oraz poprawności przeprowadzonej analizy, konsultacje indywidualne. 

 

 


