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Dalyko anotacija 

Kurso tikslas: pagilinti doktorantų žinias apie aplinkos teršalų toksiškumo nustatymo metodus, teršalų 

sukeliamų efektų organizmams biocheminius mechanizmus ir suteikti žinių apie šios tyrimų srities 

svarbą vertinant aplinkos taršą bei prognozuojant riziką aplinkai. 

Pagrindinės temos. Klasikinė ekotoksikologija. Bendrieji ekotoksikologinių tyrimų principai, ryšiai 

tarp klinikinės medicininės toksikologijos. Cheminių medžiagų likimas vandenyje. Ksenobiotikų 

toksikokinetika  ir toksikodinamika hidrobiontuose. Bioakumuliacijos ir biokoncentracijos modeliai. 

Analitinė ekotoksikologija. Sunkiųjų metalų fizikinės-cheminės savybės, jų  migracinės formos ir 

fiziologiniai, biocheminiai bei molekuliniai efektai vandens organizmams. Organinių ksenobiotikų –  

policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAA), halogenmetanų ir halogenetanų, polichlorintų 

bifenilų, polichlorintų dibenzodioksinų, fosfororganinių, karbamatinių junginių, paviršiaus aktyvių, 

skyriklinio ir narkotinio aktyvumo medžiagų fizikinės cheminės savybės, jų efektai organizmuose 

fiziologiniame ir biocheminiame lygmenyse. Taršos fiziologiniai ir molekuliniai biožymenys 

(oksidacinio streso, estrogeninio aktyvumo ar reprodukcinių funkcijų, steroidinių hormonų visumoje, 

ląstelių energijos inhibicijos, nervinio impulso perdavimo blokavimo). Faktoriai keičiantys 

ksenobiotikų toksiškumą. Pavojingų cheminių medžiagų koncentracijos Lietuvos paviršiniuose 

vandenyse ir nuotekose. Taikomoji ekotoksikologija. Tarptautinės  ekotoksikologinės duomenų 

bazės. Vandens aplinkai pavojingų cheminių medžiagų valdymą ES reglamentuojantys teisės aktai. 

Cheminių medžiagų registracijos, vertinimo, autorizacijos, ženklinimo ir klasifikavimo sistema ES 

(REACH ir CLP reglamentai). Rizikos Dalmens (PAK/PNEK) skaičiavimas. Kiekybinio struktūros-

aktyvumos santykio (KSAS, QSAR) skaičiavimo principai.  
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