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Anotace
Filosofie státní kontroly výroby léčivých přípravků
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Obsah předmětu je zaměřen na výklad základních poznatků a pojmů z obecné
toxikologie, na který navazuje samotná přednáška z ekotoxikologie. V rámci
obecné toxikologie je přednáška zaměřena na vymezení a popis základních pojmů
z obecné toxikologie, v další části výkladu z obecné toxikologie jsou prezentovány
experimentální metody hodnocení akutní, subakutní a chronické toxicity.
• Samotná přednáška z ekotoxikologie je započata krátkým výkladem z historie
tohoto oboru včetně základních pojmů užívaných v ekotoxikologii. Následuje
problematika týkající se znečištění všech složek životního prostředí (voda, půda,
vzduch) chemickými látkami, zdrojů znečištění atd. V dalších fázích přednášky je
prezentován výčet nejnebezpečnějších látek znečišťujících životní prostředí, jako
jsou perzistentní organické polutanty, pesticidy, ropné látky a další. Dalším a
zároveň aktuálním tématem je problematika ekotoxicity nanomateriálů
(nanočástice uhlíku, kovů a oxidů kovů). Poslední část přednášky ze základů
ekotoxikologie je věnována metodám hodnocení ekotoxicity (testy ekotoxicity) pro
jednotlivé složky životního prostředí (testy pro vodní a půdní organismy, testy na
rostlinách, na ptácích a testy biodegradability).
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