
Τίτλος Μαθήματος ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Κωδικός 

Μαθήματος 

1206ΤΟΞ 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

1 έτος / Β’ εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Χατζημιχαήλ Γεωργία 

ECTS 4 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

1 (2 ώρες) Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

- 

Στόχος Μαθήματος H εισαγωγή στις γενικές έννοιες της τοξικολογίας των τροφίμων και οι 

κλινικές εφαρμογές της. Η παροχή απαραίτητων γνώσεων για τις τοξικές 

ουσίες που υπάρχουν στα τρόφιμα ως ενδογενή συστατικά, ως εξωγενείς 

παράγοντες από το περιβάλλον, ως προϊόντα αλληλεπίδρασης συστατικών 

κατά την παρασκευή των τροφίμων και ως τοξίνες μικροοργανισμών. 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να είναι σε 

θέση να: 

-αναγνωρίζουν ουσίες που προκαλούν τοξικότητα και την επίδραση τους 

στον ανθρώπινο οργανισμό και τα συμπτώματα που προκαλούν 

 -αναγνωρίζουν τυχών έκθεση των ατόμων σε τοξικές ουσίες μέσω της 

διατροφής και να είναι σε θέση να δώσουν συμβουλές για προφύλαξη από 

τοξίνωση. 

Προαπαιτούμενα κανένα Συναπαιτούμενα κανένα 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

Εισαγωγή στην τοξικολογία τροφίμων/ορισμοί  

Συνεργία και ανταγωνισμός τοξικών ουσιών-Ορισμός ADI και ΝΟΕL 

Κλινική Τοξικολογία  

Τοξικοκινητική   

Ομοιόσταση οργανισμού ενάντια στις τοξικές ουσίες  



Τοξίνες μικροοργανισμών/Ασφάλεια τροφίμων  

Τοξίνες ζωικής προέλευσης  

Τοξίνες φυτικής προέλευσης  

Ακρυλαμίδιο  

Τοξικότητα υγρών κατάποσης  

Προσθετικά τροφίμων ( νιτρικα-νιτρώδη, χρωστικές, νιτροζαμίνες)  

Αντιθρεπτικοί παράγοντες ( ανταγωνιστές βιταμινών, φυτικό οξύ, κυάμωση)  

Αλληλεπίδραση φαρμάκων και συστατικών των τροφίμων  

Τοξικότητα Βιταμινών  

Τοξικές ουσίες από το περιβάλλον  

Ακτινοβόληση και βιοτεχνολογία τροφίμων  

Τροφική αλλεργία/δυσανεξία  

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

Το μάθημα θα πραγματοποιείται με τη χρήση power point και  

οπτικοακουστικών μέσων. Εικόνες και βίντεο θα παρέχονται στους φοιτητές 

όταν και όπου χρειάζεται για περαιτέρω κατανόηση των βασικών εννοιών 

του κάθε μαθήματος. Η συμμετοχή για συζήτηση στην τάξη είναι επιθυμητή 

και θα επιδιώκεται από τον καθηγητή του μαθήματος. 

Βιβλιογραφία Κύριο διδακτικό βιβλίο 

1. Τοξικολογία, Μ. Γρ. Παρισιανού, Γ, Παρισιανού 

Επιπλέον προτεινόμενη βιβλιογραφία 

1. Τοξικολoγία, G. Katzung, Appleton and Lange 

2. Gasarett and Doulls Toxicology, Gurtis D. Klaassen 

3. Τοξικολογία του ανθρώπου, Κ. Χουρδάκης, University studio press 2004 

4. Εγχειρίδιο επαγγελματικής και βιομηχανικής τοξικολογίας, Σ. 

Γουσόπουλος, University Press, 1994 

Αξιολόγηση 
Τελική εξέταση: 60% 

Ενδιάμεση αξιολόγηση: 25% 

Παρουσία και συμμετοχή στην τάξη: 15% 

Γλώσσα Ελληνική 

 


