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Наставник: Јакшић Р. Татјана
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Број ЕСПБ: 5
Услов: нема посебних услова
Циљ предмета:
Стицање комплетног знања о отровним супстанцама антропогеног порекла, њиховој судбини у
организму, биокинетици, биотрансформацији и последицама деловања.
Исход предмета:
Разумевање опасности од штетног деловања токсиканата на акватичне и копнене екосистеме и стицање
знања о могућим мерама заштите.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Предмет и задатак екотоксикологије. Отровне супстанце: адитиви, контаминанти хране, пестициди
(класификација пестицида), тешки метали, сапуни и детерџенти, лекови, угљоводоници, алкохоли и
гликоли, корозиви, фитотоксини, зоотоксини и др. Класификација токсиканата. Врсте тровања. Однос
дозе и ефекта. Празне и токсичне дозе. Леталне дозе. Фактори који утичу на токсичност. Биокинетика.
Путеви уласка и судбина отрова у организму. Продирање кроз кожу и видљиве слузнице. Ресорпција
преко дигестивног тракта. Респирациони или инхалациони пут. Транспорт и дистрибуција токсичних
материја у организму. Биотрансформација токсиканата. Оксидација. Редукција. Коњугација. Екскреција
токсичних материја. Филтрација. Тубуларна екскреција и реапсорпција. Други путеви екскреције. Брзина
елиминација. Кумулација и привикавање. Комбиновано дејство токсиканата. Механизам деловања.
Инхибитори ћелијског дисања и оксидативне фосфорелације. Антиоксиданти. Алергијске реакције.
Практична настава: лабораториске вежбе
Испитивање степена токсичности. Однос дозе и ефекта. Празне и токсичне дозе. Тестови токсичности
(експерименти на животињама). Фактори који утичу на токсичност. Анализа оштећених екосистема.
Испитивање утицаја токсиканата на неке физиолошке и биохемијске параметре у зависности од врсте.
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Остали часови
Број часова активне наставе:
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски
3
0
2 (лабораторијске вежбе)
истраживачки рад:
Методе извођења наставе:
Интерактивна теоријска настава са видео презентацијама, експериметални рад у лабораторијама,
самостални истраживачки рад, колоквијуми, консултације, семинарски рад, тестови
Оцена знања (максимални број поена 100):
Завршни испит
Предиспитне обавезе
Поена
поена
активност у току предавања
5
писмени испит
практична настава
5
усмени испт
50
колоквијум-и
30
..........
семинар-и
10

