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Cel modułu 

 

W ramach modułu student zdobywa wiedzę, wiedzę, umiejętności 

i kompetencje społeczne w zakresie znajomości fitozwiązków, ze 

szczególnym uwzględnieniem wybranych toksyn należących do 

różnych klas biologicznie aktywnych związków chemicznych 

oraz ich wykorzystaniem w bioterroryzmie.  

Treści modułu kształcenia 

 

Wprowadzenie studenta w realizowane treści programowe. 

Zapoznanie z niebezpiecznymi toksynami z różnych klas 

związków chemicznych. m.in. alkaloidy tropanowe, glikozydy 

cyjanogenne, toksalbuminy, związki terpenowe oraz z 

zagrożeniem wynikającym z możliwości ich wykorzystania w 

bioterroryzmie. Wprowadzenie w zagadnienie oceny nasilenia 

oddziaływania związku toksycznego – klasy toksyczności 

wybranej toksyny (abryna, ageratina, akonityna, atropina, 

oleandryna, rycyna, skopolamina) oraz dawki letalnej, lokalizacji 

w różnych organach i gatunkach roślin. Zapoznanie z objawami 

zatrucia niezbędnymi do rozpoznania w przypadku użycia 

fitotoksyn jako broni biologicznej masowego rażenia. 
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Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

wykład, wykład z dyskusją, wykład ilustrowany pokazami, 

wykonanie prezentacji. 

 


