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OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA 
 
Els aliments contenen un gran nombre de compostos químics, naturals i sintètics, que poden representar un 
problema de seguretat alimentària. Algunes d’aquestes substàncies s’afegeixen als aliments de forma 
deliberada durant el seu processament, com per exemple els additius (colorants, conservants, etc.). D’altres 
substàncies, però, es troben als aliments degut a processos de contaminació ambiental, ja sigui accidental o 
intencionada (pesticides, metalls, fàrmacs, residus industrials, etc.). L’avaluació de la presència de tòxics als 
aliments i la seva relació amb possibles efectes adversos per a la salut és l’objectiu principal de la toxicologia 
alimentària. Aquesta assignatura oferirà una visió àmplia de la toxicologia en l'actualitat, incloent conceptes 
bàsics de toxicologia ambiental, toxicologia quantitativa, toxicologia experimental, toxicocinètica i 
toxicodinàmia, i alhora es descriuran els principals tòxics presents en aliments. Des del punt de vista pràctic, 
l’alumne realitzarà diverses tècniques analítiques que són habituals als laboratoris de toxicologia analítica 
alimentària. 
 
 
PROGRAMA DE TEORIA 
 
TEMA 1. Avaluació del risc biològic 
Introducció a la toxicologia. Risc real i percepció del risc. Fases de caracterització del risc biològic. Objectius 
de l’avaluació del risc. Risc vs. beneficis. Agències reguladores. REACH.  
 
TEMA 2. Introducció al concepte toxicitat 
Classificació dels tòxics relacionats amb els aliments. Substàncies naturals nocives. Contaminants. Residus 
no intencionals de l'entorn. Residus intencionals. Additius alimentaris. Definició de toxicitat. Tipus d’efectes 
tòxics. Interacció entre tòxics. 
 
TEMA 3. Toxicologia quantitativa 
Relació dosi-resposta. Dosi letal i concentració letal. Respostes graduals i quàntiques. Utilitat i limitacions de 
la DL50. Marge de seguretat i índex terapèutic. Altres índex de toxicitat.  
 
 
 

mailto:eva.castells@uab.cat


2 
 

TEMA 4. Toxicologia experimental 
Avaluació de la toxicitat. Animals d’experimentació. Tipus d’assaigs. Altres mètodes d’avaluació de la 
toxicitat. Epidemiologia. Catàstrofes tòxiques. GHS. Pictogrames, frases de seguretat i frases de risc. 
Etiquetatge de productes químics.  
 
TEMA 5. Química ambiental i ecotoxicologia 
Dinàmica dels contaminants en els ecosistemes: abocament, transport i mecanismes d’incorporació als 
éssers vius. Transport i transferència de contaminants. Coeficients de partició. Bioconcentració i 
bioacumulació. Correlacions entre bioacumulació i Kow. Biomagnificació. 
 
TEMA 6. Toxicocinètica i metabolisme dels tòxics 
Introducció general. Absorció, distribució, metabolisme i excreció dels tòxics. Acumulació dels tòxics. Fases 
del metabolisme: fase I i fase II. Citocroms P450. Inducció i inhibició dels P450. Transformacions que 
incrementen la toxicitat. 
 
 
EXAMEN PARCIAL 
 
 
TEMA 7. Toxicodinàmia 
Efectes en òrgans diana. Efectes especials: carcinogènesis, teratogènesis i efectes en el desenvolupament. 
Disruptors endocrins. 
 
TEMA 8. Toxicologia mèdica 
Diagnòstic i tractament de les intoxicacions. Història clínica. Símptomes. Anàlisis químiques. Pautes generals 
de tractament d’un pacient intoxicat. Tractament simptomàtic. Mesures per evitar l’absorció. Eliminació del 
tòxic. Antídots. 
 
TEMA 9. Toxicologia analítica 
Principis bàsics. Fases de la monitorització de tòxics: pre-analítica, analítica, post-analítica. Recollida i 
transport de mostres. Tècniques preparatives i analítiques. Tècniques cromatogràfiques. Cromatografia de 
gasos. Cromatografia líquida.  
 
TEMA 10. Monitorització biològica 
Tipus de biomarcadors. Nivell jeràrquic, especificitat i relació dels biomarcadors amb l’efecte advers. 
Exemples. 
 
TEMA 11. Toxines 
Introducció a les toxines. Toxines bacterianes. Botulisme. Toxiinfeccions alimentàries. Micotoxines. Toxines 
vegetals. Toxines animals.  
 
TEMA 12. Contaminants presents en aliments  
Metalls. Radioactivitat. Compostos organoclorats. Nitrosamines.  
 
TEMA 13. Residus d’origen agrícola i ramader 
Introducció als pesticides. Fungicides. Herbicides. Insecticides. Rodenticides. Amoníac. Nitrits i nitrats. 
 
TEMA 14 Aliments adulterats i tòxics relacionats amb la conservació dels aliments 
Adulteració de begudes alcohòliques: metanol i altres substàncies. Aspectes toxicològics dels additius 
alimentaris. Sulfat de cobalt. Ciclamats i sacarina.  
 
 
 
PROGRAMA DE SEMINARIS I PRÀCTIQUES 
 
Introducció a les tècniques cromatogràfiques (I)   Seminari 2 h 
Introducció a les tècniques cromatogràfiques (II)  Seminari 2 h 
Lectura d’article       Seminari 2 h 
Determinació semiquantitativa de fitotoxines   Laboratori 3 h 
Determinació d’organoclorats en mostres animals  Laboratori 2.5 h 
Determinació de residus organofosforats   Laboratori 2.5 h 
Determinació de l’activitat acetilcolinesterasa   Laboratori 3 h 
Determinació de melamina en llet en pols per HPLC  Laboratori 3 h 
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*Recomanats com a llibres de text de toxicologia 
 
TUTORIALS WEB 
 
NIH TUTORIAL I: PRINCIPIS BÀSICS DE TOXICOLOGIA 
http://sis.nlm.nih.gov/enviro/toxtutor/Tox1/index.html 
 
NIH TUTORIAL II: TOXICOCINÈTICA 
http://sis.nlm.nih.gov/enviro/toxtutor/Tox2/index.html 
 
TOXLEARN 
http://toxlearn.nlm.nih.gov/ 
 
 
PÀGINES WEB D’INTERÈS EN TOXICOLOGIA 
 
Environmental Protection Agency   www.epa.gov 
US Food and Drug Administration  www.fda.gov 
Toxnet      //toxnet.nlm.nih.gov 
Tox Town     //toxtown.nlm.nih.gov/espanol/index.php 
Environmental Health and Toxicology  //sis.nlm.nih.gov/enviro.html 
Buscatox     //busca-tox.com/ 
 
ASSISTÈNCIA I AVALUACIÓ 
 
L’assistència a les pràctiques és obligatòria. Cada falta d’assistència restarà 0,5 punts a nota final. A les 
pràctiques de laboratori cal portar el guió de pràctiques, la bata i una calculadora.  
 
L’assignatura s’avaluarà mitjançant la realització de 1 exercici (10% de la nota), 1 lectura d’article (10% de la 
nota), un examen parcial (35% de la nota) i un examen final (45% de la nota). L’exercici, la lectura i l’examen 
parcial es realitzaran durant les classes teòriques i s’anunciaran a la plataforma moodle amb suficient 
antelació. L’examen parcial consistirà en un qüestionari de preguntes curtes de resposta escrita i espai 
limitat. L’examen final consistirà en un test de 50 preguntes d’elecció múltiple amb 1 resposta correcta i 
correcció tipus normal (pregunta correcta suma 1, pregunta incorrecta resta 0.33). No hi ha nota mínima per 
a fer mitjana. Les activitats o examens no realitzats es puntuaran com a “0”. Un alumne es considerarà 
aprovat quan la nota global de l’assignatura sigui ≥ 5.0.  
 
ATENCIÓ ALS ALUMNES 
 
Horari a convenir amb anterioritat 
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