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Kurso tikslai: 1) supažindinti su internetinėmis (eko)toksikologinių duomenų bazėmis ir jų tinklais; 2)
pagilinti žinias apie cheminių medžiagų toksiškumo ir patvarumo aplinkoje vertinimo metodus; 3) suteikti
žinias apie šiuolaikinius biotestavimo metodus ir šiuolaikinius aplinkos taršos vertinimo kriterijus; 4)
supažindinti su cheminių junginių rizikos gamtinėms ekosistemoms ir žmogui apskaičiavimu.
Pagrindinės temos. Standartiniai cheminių medžiagų (ChM) ūminio toksiškumo testai. ISO/LST
ekotoksikologiniai ūminio ir chroniško toksiškumo testai su žuvims, vėžiagyviais, dumbliais, bakterijomis.
ISO\OECD cheminių medžiagų biologinio skaidymo metodai ir jų panaudojimas ChM patvarumo aplinkoje
vertinimui. Medicininės toksikologijos ūminio peroralinio, (fiksuotų, kartotinų dozių), inhaliacinio, akių,
odos dirginimo, įjautrinimo bei chroniško toksiškumo testai. Cheminių medžiagų rizikos aplinkai
(PEC/PNEC) ir sveikatai (referentinių dozių, RfD) skaičiavimo principai. Europos Sąjungoje galiojanti
cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos, apribojimų, klasifikavimo ir ženklinimo tvarka,
ją reglamentuojantys teisės aktai (REACH ir CLP reglamentai). Aplinkos taršos biožymenys (fiziologiniai,
enzimologiniai, oksidacinio streso, estrogeninės sistemos suardymo, oksidacinio fosforilinimo atskyrimo ir
slopinimo, nervinio impulso blokavimo, bendrųjų molekulinių (MT, HSP baltymų, PARP ir kt.) ir
genotoksinių efektų ir specifinių biotransformacijos ). Nanodalelės (NP), jų susikaupimas, veikimo
mechanizmai, NP toksiškumą lemiantys veiksniai. Ekologiniai ChM rizikos aplinkai vertinimo metodai;
rūšių įvairovės ir paplitimo indeksai; Biotinio Integralumo indeksas. Saprobinių zonų; paviršinio vandens,
nuotekų ir sedimentų kokybės/taršos vertinimo principai. Cheminių medžiagų toksiškumo duomenis
pristatančios Internetinės svetainės, duomenų bazės ir jų tinklai (TOXNET (JAV EPA), IPCS INCHEM, ).
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