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Jednostka oferująca moduł Katedra Biochemii i Toksykologii 

Cel modułu Przyswojenie wiedzy na temat szkodliwości toksyn pochodzenia roślinnego 
oraz toksyn owadów, pajęczaków i zwierząt kręgowych obecnych w 
środowisku pracy człowieka. Poznanie mechanizmu działania toksyn na 
organizm, jak również ich metabolizm w ustroju. Zapoznanie z tematyką 
zagrożeń zdrowotnych wynikających z obecności toksyn pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego w środowisku pracy oraz monitoringu zatruć. 

Treści modułu kształcenia – zwarty opis 
ok. 100 słów. 

Przybliżenie informacji na temat potencjalnego zagrożenia jakie wynika z 
narażenia na rośliny trujące i szkodliwe oraz toksyny zwierząt ważnych z 
punktu widzenia BHP. Zapoznanie z możliwym oddziaływaniem substancji 
fito- i zootoksycznych na zdrowie i życie ludzi. Wskazanie identyfikacji 
roślin toksycznych i szkodliwych oraz jadowitych zwierząt w celu  
przygotowania studenta do przewidywania zagrożenia mogącego pojawić 
się po przypadkowym spożyciu roślin, grzybów lub kontaktu ze 
zwierzęciem niebezpiecznym. Pierwsza pomoc przy takich zatruciach.  
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Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład, dyskusja, zaliczenie z ćwiczeń -  pisemne, zaliczenie końcowe-
testowe, pytania otwarte i do wyboru. 

 
 


