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Chöông I 

Giôùi thieäu veà ñoäc
chaát hoïc



• Ñònh nghóa ñoäc chaát
Ngành nghiên cứu liên quan đến sự phát

hiện, biểu hiện, thuộc tính, ảnh hưởng
và điều tiết các chất độc

Ñoäc chaát hoïc khoâng ñôn giaûn laø nghieân
cöùu moät chaát ñôn leõ maø laø moät quaù trình
baét ñaàu töø söï phôi nhieãm cho tôùi bieåu
hieän aûnh höôûng cuûa ñoäc chaát



Ñöôøng ñi vaø aûnh höôûng cuûa ñoäc chaát

Ñi vaøo cô theå
Tieâu hoùa Qua da Hít thôû

Phôi nhieãm

Haáp thu qua maùu vaø phaân phoái
ñeán caùc cô vaø cô quan

Gaây ñoäc Tích luõy Baøi tieát

Ñoàng hoùa



Ñoäc tính

• Laø moät khaùi nieäm veà lieàu löôïng maø taïi ñoù
moät ñoäc chaát coù theå gaây cheát sinh vaät

• Ño löôøng ñoäc tính: duøng ñôn vò LD50 (Lethal 
Dose), laø noàng ñoä cuûa moät ñoäc chaát coù theå
gaây cheát 50% quaàn theå sinh vaät

• LD50 phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän ngoaïi caûnh, cô
cheá choáng ñoäc cuûa sinh vaät, di truyeàn…



Söï cheát (%)

Ngöôõng cheát
khoâng xaùc

ñònh

Noàng ñoä ñoäc chaát



Caùc nguyeân lyù vaø khaùi nieäm ñoäc chaát

• Caùc daïng hoaït ñoäc
– Ñoäc hoïc hoùa sinh vaø phaân töû (biochemical and 

molecular toxicology)
– Ñoäc hoïc haønh vi (behavioral toxicology)
– Ñoäc hoïc dinh döôõng (nutritional toxicology)
– Quaù trình gaây ung thö (carcinogenesis)
– Ñoät bieán (mutagenesis)
– Ñoäc tính cô quan (organ toxicology)



• Ño löôøng ñoäc chaát vaø ñoäc tính
– Ñoäc hoïc phaân tích (analytical toxicology)
– Kieåm nghieäm ñoäc tính (toxicity testing)
– Beänh hoïc nhieãm ñoäc (toxicologic pathogen)
– Toaùn sinh hoïc vaø thoáng keâ (biomathematics and 

statistics)
– Truyeàn nhieãm (epidemiology)

Caùc nguyeân lyù vaø khaùi nieäm ñoäc chaát



• Ñoäc chaát hoïc öùng duïng
– Ñoäc chaát hoïc laâm saøng (clinical toxicology)
– Ñoäc chaát hoïc thuù y (veterinary toxicology)
– Ñoäc chaát hoïc moâi tröông (environmental 

toxicology)
– Ñoäc chaát hoïc coâng nghieäp

Caùc nguyeân lyù vaø khaùi nieäm ñoäc chaát



• Phaân loaïi hoùa chaát söû duïng
– Hoùa chaát noâng nghieäp (agricultural chemical)
– Thuoác (clinical drug)
– Chaát gaây nghieän (drug of abuse)
– Phuï gia thöïc phaåm (food additive)
– Hoùa chaát coâng nghieäp (industrial chemical)
– Hôïp chaát coù trong töï nhieân (natural occurring 

chemical)
– Caùc saûn phaåm cuûa vieäc ñoát chaùy (combustion 

product)

Caùc nguyeân lyù vaø khaùi nieäm ñoäc chaát



• Khía caïnh phaùp lyù
– Ban haønh luaät
– Caùc quy ñònh
– Thöïc thi phaùp luaät

• Ñaùnh giaù ruûi ro
– Ñaùnh giaù ruûi ro
– Söï caân baèng ruûi ro vaø lôïi nhuaän
– Tieàn ñeà cho thoâng baùo ruûi ro vaø quaûn lyù ruûi ro

Caùc quy ñònh veà ñoäc chaát hoïc



– Hoùa hoïc, hoùa sinh, lyù sinh
– Beänh hoïc, y teá döï phoøng, 

mieãn dòch hoïc
– Sinh thaùi hoïc, toaùn sinh

hoïc, sinh hoïc phaân töû

Moái töông quan giöõa ñoäc chaát hoïc
vaø caùc ngaønh khaùc

– Y hoïc
– Döôïc vaø döôïc hoïc
– Ñoäc hoïc laâm saøng
– Söùc khoûe coäng ñoàng vaø

veä sinh coâng nghieäp

• Ñoäc chaát hoïc

• Ñoäc chaát hoïc



Moái töông quan giöõa lieàu löôïng vaø
phaûn öùng

• Ñoäc tính phuï thuoäc vaøo:
– Thuoäc tính cuûa ñoäc chaát vaø noàng ñoä haáp thu
– Sinh vaät vaø quaù trình chuyeån hoùa ñoäc chaát trong cô theå

sinh vaät

Threshold dose: Lieàu löôïng ñoäc khoâng gaây aûnh höôûng hoaëc khoâng quan saùt ñöôïc
No observed effect level (NOEL): Möùc ñoä aûnh höôûng khoâng quan saùt ñöôïc

Ph
aûn

öùn
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Noàng ñoä



Nguoàn goác cuûa caùc hôïp chaát ñoäc
• Nguoàn goác:

– Caùc saûn phaån töø töï nhieân
– Caùc hôïp chaát höõu cô nhaân taïo ñöôïc söû duïng
– Saûn phaån phuï cuûa caùc quaù trình saûn xuaát vaø xaû

thaûi

• Phaân loaïi:
– Phaân loaïi theo phôi nhieãm (tieáp xuùc)

• Ñoäc chaát trong thöùc aên, nöôùc, khoâng khí, ñaát

– Phaân loaïi theo muïc ñích söû duïng
• Chaát gaây nghieän, thuoác chöõa beänh, noâng hoùa, phuï gia thöïc phaåm, 

kim loaïi, dung moâi, saûn phaåm ñoát chaùy, myõ phaåm, ñoäc toá



Söï di chuyeån cuûa ñoäc chaát trong moâi
tröôøng

Ñoäng vaät
khoâng xöông

soáng trong ñaát

Moâi tröôøng
ñaát

Ñoäng vaät aên
thòt khoâng

xöông soáng

Ñoäng vaät
coù xöông
soáng

Chim hoaëc
thuù aên thòt

Thöïc vaät
Ñoäng
vaät aên

thöïc vaät

Moät ví duï ñôn giaûn veà chuoãi thöùc aên vaø ñöôøng ñi cuûa ñoäc chaát











• AÛnh höôûng cuûa ñoäc chaát leân con ngöôøi
– Beänh taät
– Thieåu naêng trí tueä
– Thay ñoåi vaät lieäu di truyeàn

• AÛnh höôûng ñoäc chaát leân con ngöôøi theo nhieàu
phöông thöùc khaùc nhau, phöùc taïp vaø khoù
döï ñoaùn

AÛnh höôûng cuûa ñoäc chaát ñeán con 
ngöôøi vaø moâi tröôøng sinh thaùi



• Vai troø cuûa heä thoáng sinh thaùi

• Hấp thu năng lượng mặt trời, tạo sinh khối, cung
cấp thức ăn, kiến tạo vật chất, cung cấp năng
lượng từ sinh khối

• Phân hủy chất thải

• Tái sinh chất dinh dưỡng (Vd. Cố định nitrogen)

• Tích lũy, làm sạch và phân phối nước

• Tạo ra và bảo dưỡng đất nông nghiệp

• Kiểm soát côn trùng



• Vai troø cuûa heä thoáng sinh thaùi (tt)
• Một thư viện gen cho phát triển các sản phẩm

mới (thức ăn, dược phẩm và các hóa chất có lợi) 
bằng nhân giống và kỹ thuật sinh học.

• Duy trì không khí để thở

• Kiểm soát khí hậu

• Có khả năng thay đổi vùng đệm và phục hồi từ
các thiên tai như lũ lụt, cháy rừng và thiên dịch

• Thụ phấn cây nông nghiệp

• Tạo ra sự hài hòa trong vẽ đẹp thiên nhiên



Caùc kieåm nghieäm ñoäc tính vaø heä sinh thaùi

• Kieåm nghieäm ñoäc tính ñeå:

– Ñaùnh giaù vai troø cuûa heä sinh thaùi

– Xaùc ñònh moái töông quan giöõa ñieàu kieän sinh
thaùi vaø noàng ñoä hoùa chaát ñöôïc söû duïng

– Cung caáp cô sôû döõ lieäu cho vieäc ñöa ra caùc
quyeát ñònh veà moâi tröôøng



Một vài nghiên cứu ảnh hưởng độc hại lên hệ thống sinh thái ở các quy mô khác nhau 
 

Độc chất Quy mô của Tóm tắt nghiên cứu 

 Gây 

độc

Quan 

sát 

Dự 

đoán

 

Sản xuất sinh 

khối 

    

Kim loại nặng 1 1 1 Giảm năng xuất lúa mạch 

CO2 1 1 - Năng xuất lúa tăng khi CO2 tăng từ 330 đến 660 ppm 

CO2, Tia cực tím 5 1 5 Một mô hình để dự đoán năng xuất lúa dựa vào dữ liệu 

liều lượng-phản ứng, lập bản đồ và mô hình hóa cho sự 

phơi nhiễm 

Mưa acid 4 2 4 Thông tin địa lý về tốc độ phân hủy, điều kiện mùa 

màng và khả năng đệm tự nhiên để xác định các vùng 

bị ảnh hưởng bởi mưa acid 

Ô nhiễm khí O3 2 2 - Sư phá hủy rừng bởi việc thủng tầng ozone được kiểm 

tra bằng các cảm biến từ xa, kiểm nghiệm độc tính 

trong phòng thí nghiệm, các khảo sát sự phá hủy lá, 

các đánh giá nội vùng bằng cảm biến từ xa. 

Phân hủy các loại chất thải  

Chất thải công 

nghiệp 

1 1 1 Quá trình phân hủy các hợp chất carbon bởi quần thể 

vi sinh vật sẽ bị dừng lại nếu có sự bổ sung các độc 

chất 

 



Tái sinh chất dinh dưỡng  

Ô nhiễm NOx 3 3 - Rừng tăng sinh khối sơ cấp sau 3 năm bổ sung 

nitrogen. Các hợp chất hữu cơ trong đất hoạt động như 

một bể thu nitrogen. Nhưng sau khi bảo hòa nó làm 

tăng sự rò rỉ vào trong hệ thống thủy sinh. 

Tích lũy làm sạch và phân phối nước.  

Phân bón NO3 3 2 3 Có khả năng gây nên ô nhiễm nước ngầm nếu việc bón 

phân không được kiểm soát chặt chẽ. 

Phát sinh và duy trì đất nông nghiệp  

Chất diệt cỏ 1 1 1 Các chất diệt cỏ thông dụng ngăng cản sự phân hủy 

phân bón do đó làm tăng sự hao hụt chất dinh dưỡng.  

 



Kiểm soát côn trùng  

Chất diệt côn 

trùng 

2 2 - Làm giảm sự sinh sản thiên địch 

Thư viện gen  

Mưa acid 3 1 3 Hóa chất và các ảnh hưởng sinh học có khả năng làm 

giảm sự đa dạng sinh học 

Duy trì không khí để thở và kiểm soát khí 

hậu 

 

Ô nhiễm NOx 2 2 - Sự bổ sung nitrogen làm giảm sự tiêu thụ methane của 

vùng đất 

Khả năng thay đổi 

vùng đệm và phục 

hồi sau thiên tai 

2 2 - Rừng bị ô nhiễm chất thải luyện kim cần thời gian lâu 

hơn để phục hồi so với việc cháy rừng 

Quy mô: từ 1 đến 5; 1=địa phương, 2=tiểu vùng, 3=vùng, 4=lục địa, 5=địa cầu  



Taøi lieäu tham khaûo
• envtoxicology@yahoo.com Pass: sinhvien

• A text book of modern toxicology, Chöông I

• Caùch tra cöùu caùc taøi lieäu veà ñoäc chaát hoïc moâi tröôøng
– Key word: 

• Toxicology, 
• Environmental Toxicology, 
• Applied toxicology, 
• Pharmacological toxicology, 
• Food toxicology,
• Toxic effect, toxic element
• Toxicity, …


