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Podstawy higieny i toksykologia żywności
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
żywienie człowieka i dietetyka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WBiNoZNZDS.L10B.1646.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Technologia żywności i żywienia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Dorota Masłowiec

Pozostali prowadzący Dorota Masłowiec

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Dostarczenie wiedzy o uwarunkowaniach toksykologicznych stosowania substancji dodatkowych, źródłach
zanieczyszczeń żywności, występowaniu i znaczeniu substancji antyodżywczych.

C2 Dostarczenie wiedzy o uwarunkowaniach toksykologicznych stosowania substancji dodatkowych, źródłach
zanieczyszczeń żywności, występowaniu i znaczeniu substancji antyodżywczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
znaczenie naturalnych substancjach toksycznych
przenikających do żywności z zanieczyszczonego
środowiska oraz powstających podczas przetwarzania
i przechowywania żywności

NŻD6_ P6S_WG06,
NŻD6_ P6S_WG08

Zaliczenie pisemne,
Kolokwium

W2
metody oznaczania substancji toksycznych
i antyodżywczych w żywności oraz ich wpływ
na zdrowie człowieka

NŻD6_ P6S_WG06
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi oznaczyć wybrane grupy zanieczyszczeń
w środkach spożywczych

NŻD_ P6S_UW03, NŻD_
P6S_UW04

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

U2 potrafi szacować pobranie wybranych związków
toksycznych z całodziennymi racjami pokarmowymi

NŻD_ P6S_UW04, NŻD_
P6S_UW07

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
podejmowania działań mających na celu
zminimalizowanie ryzyka narażenia na działanie
substancji toksycznych w żywności

NŻD_ P6S_KO03
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie do zajęć 5

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Konsultacje 5

Udział w egzaminie 2
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
52

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
37

ECTS
1.3

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

• Ogólne wiadomości o truciznach i zatruciach. Losy substancji obcych w
organizmie. Czynniki warunkujące powstawanie i przebieg zatruć. Ocena
toksyczności substancji chemicznych.

• Wyznaczanie ADI, PMTDI, PTWI, dopuszczalnej zawartości substancji obcych w
produktach spożywczych. Ocena ryzyka związanego z narażeniem na substancje
obce poprzez żywność.

• Wybrane naturalne substancje szkodliwe w produktach: charakterystyka,
okoliczności narażenia, epidemiologia zatruć (substancje antyodżywcze, alkaloidy,
glikozydy, substancje zawarte w grzybach kapeluszowych).

• Wybrane substancje obce dodawane do żywności celowo: definicje, podział,
legislacja w UE i Polsce, ocena i zastrzeżenia toksykologiczne.

• Wybrane zanieczyszczenia chemiczne żywności (pierwiastki szkodliwe, WWA,
dioksyny i PCBs, azotany, nitrozoaminy, pestycydy, heterocykliczne aminy,
substancje migrujące z tworzyw sztucznych): źródła zanieczyszczeń żywności,
działanie szkodliwe na organizm człowieka, wskaźniki narażenia, dopuszczalne
pobranie, limity pozostałości w produktach spożywczych, sposoby zapobiegania
zanieczyszczeniom.

• Skażenia radiologiczne żywności.
• Monitoring zanieczyszczeń chemicznych żywności.

Wykład

2.

• Wyznaczanie dawki LD50 na podstawie danych eksperymentalnych.

• Oznaczanie zawartości szczawianów rozpuszczalnych w naparach herbaty i
kawy.

• Wpływ procesów technologicznych na zawartość tiocyjanianów w warzywach
krzyżowych. Wykrywanie i identyfikacja syntetycznych barwników w produktach
spożywczych.

• Oznaczanie chemicznych substancji konserwujących w przetworach owocowo-
warzywnych.

• Wykrywanie obecności syntetycznych przeciwutleniaczy w olejach spożywczych.
Oszacowanie pobrania z dietą wybranych substancji obcych.

• Wykrywanie obecności i oznaczanie sztucznych barwników w produktach
spożywczych

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 60%

Ćwiczenia laboratoryjne Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach,
Kolokwium 40%

Wymagania wstępne
Niezbędna wiedza z zakresu podstaw fizjologii człowieka, ogólnej technologii żywności, analizy żywności, podstaw żywienia
człowieka.

Literatura
Obowiązkowa

Brzozowska A. (red.) (2010): Toksykologia żywności – przewodnik do ćwiczeń. Wyd. SGGW, Warszawa.1.
Orzeł D., Biernat J. (red.): Wybrane zagadnienia z toksykologii żywności. Wyd. UPW, 20122.
Seńczuk W.: Toksykologia współczesna, PWN, 20063.

Dodatkowa

Obowiązujące akty prawne krajowe i UE z zakresu substancji obcych w żywności.1.
Pussa T. (2008): Principles of food toxicology. Boca Raton: CRC Press, Florida.2.
Ludwicki K. (red.) (2013): Przewodnik po terminologii. Toksykologia, bezpieczeństwo żywności, zdrowie publiczne, ocena3.
ryzyka. Wyd. NIZP-PZH, Warszawa.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

NŻD6_ P6S_WG06 Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym pojęcia związane z jakością żywności oraz jej
oceną

NŻD6_ P6S_WG08
Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu jakości surowców roślinnych i zwierzęcych, technologii
ich przetwarzania, technologii gastronomicznej oraz zagrożeń chemicznych, biologicznych i fizycznych
w produkcji żywności

NŻD_ P6S_KO03 Absolwent jest gotów do podejmowania działań zmierzających do zapewnienia wysokiej jakości
żywności i żywienia człowieka

NŻD_ P6S_UW03
Absolwent potrafi wykonać proste analizy z wykorzystaniem metod oraz technik chemicznych,
biologicznych i fizycznych w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka posługując się
odpowiednią aparaturą

NŻD_ P6S_UW04 Absolwent potrafi identyfikować i oceniać zagrożenia bezpieczeństwa produktów żywnościowych
wpływające na zdrowie ludzi, zwierząt i środowisko naturalne

NŻD_ P6S_UW07 Absolwent potrafi poszukiwać, analizować i wykorzystywać informacje pochodzące z różnych dziedzin
nauki oraz krytycznie analizować istniejące rozwiązania techniczne i technologiczne


