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Toksikologjia është studimi i helmeve, ose më gjerë, identifikimi dhe përcaktimi i
rezultateve negative të shoqëruara me ekspozimet ndaj agjentëve fizikë,
substancave kimike dhe kushteve të tjera. Si e tillë, toksikologjia bazohet në
shumicën e shkencave themelore biologjike, disiplinave mjekësore,
epidemiologjisë dhe disa fushave të kimisë dhe fizikës për informacione, dizajne
dhe metoda kërkimore. Toksikologjia varion nga hetimet bazike të hulumtimit
mbi mekanizmin e veprimit të agjentëve toksikë nëpërmjet zhvillimit dhe
interpretimit të testeve standarde që karakterizojnë vetitë toksike të agjentëve.
Gjatë zhvillimit të lëndës, studenti njihet me modelet toksiko-kinetike dhe
toksikodinamike të substancave toksike në organizëm, Mënyrën se si përthithet,
shpërndahet e më pas eleminohet një lëndë e huaj ksenobiotike. Efektet toksike
mbi organe specifike dhe ndikimin që kanë lëndë të ndryshme në sistemet
kryesore si sistemi nervor dhe ai endokrin.
Njohuritë e fituara gjatë Ciklit të Parë të Studimeve.
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