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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

KHOA: MÔI TRƯỜNG 

BỘ MÔN: KIỂM SOÁT VÀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Học phần lý thuyết) 

1. Tên học phần: Độc học môi trường 

 - Mã số học phần: TEN321 

 - Số tín chỉ: 02 

 - Tính chất của học phần: Bắt buộc (Bắt buộc/Tự chọn/bổ trợ)  

 - Học phần thay thế, tương đương: ..................................................... 

 - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Khoa học môi trường  

2. Phân bổ thời gian học tập:  

 - Số tiết học lý thuyết trên lớp: 24 tiết 

- Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: 6 tiết 

- Số tiết thí nghiệm, thực hành: 0 tiết 

- Số tiết sinh viên tự học: 60 tiết 

3. Đánh giá học phần 

 - Điểm chuyên cần:                 trọng số 0,2 

 - Điểm kiểm tra giữa kỳ:         trọng số 0,3 

 - Điểm thi kết thúc học phần:  trọng số 0,5 

4. Điều kiện học 

- Học phần học trước: Hóa học môi trường, Cơ sở khoa học môi trường, ô 

nhiễm môi trường 

- Học phần song hành: Quan trắc & Phân tích môi trường, Ô nhiễm môi trường 

5. Mục tiêu đạt được sau khi kết thúc học phần: 

 5.1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về độc chất như 

nguồn gốc, tác động và cách thức kiểm soát. 

 5.2. Kỹ năng:  

6. Nội dung kiến thức và phương thức giảng dạy 

6.1. Giảng dạy lý thuyết 

TT Nội dung kiến thức 
Số 

tiết 

Phương pháp giảng 

dạy 

 
Chương 1: Đại cương về độc học môi 

trường 
4 

Thuyết trình có sơ đồ 

minh họa và phát vấn 

1.1 Một số khái niệm cơ bản   
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1.1.1  §éc häc (Toxicology)   

1.1.2 
§éc häc m«i trêng (Environmental 

toxicology) 
  

1.1.3. Chất độc, tính độc   

1.2.  Phân loại độc chất và độc chất học   

1.2.1 Phân loại chất độc   

1.2.2 Phân loại độc chất học   

1.3 Đặc trưng của tính độc   

1.4 Một số thuật ngữ   

1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến độc tính   

1.6 Nguồn gốc chất độc   

1.6.1 Nguồn chất thải công nghiệp   

1.6.2 Nguồn chất thải nông nghiệp   

1.6.3 Nguồn chất thải bệnh viện   

1.7. 
Mối quan hệ giữa độc học môi trường và ô 

nhiễm môi trường 
  

 

Chương 2: Các hình thức tác động và một 

số yếu tố ảnh hưởng độc tính của chất độc 

tới cơ thể con người 

6  

2.1 
Đường xâm nhập chất độc vào cơ thể con 

người 
3 

Thuyết trình có sơ đồ 

minh họa và phát vấn 

2.2 Quá trình chuyển hóa độc chất trong cơ thể   

2.2.1 Sự hấp thụ   

2.2.2 Sự phân bố   

2.2.3 
Protein huyết tương đóng vai trò là nơi cất 

giữ 
  

2.2.4 Kho chứa gan và thận   

2.2.5 Sự đào thải   

2.3 Sự biến đổi các chất độc trong cơ thể   

2.4 
Một số yếu tố chính gây ảnh hưởng tới độc 

tính của độc chất 
3  

2.4.1 
Bản chất hóa chất và các tính chất lý hóa của 

chúng 
 

Thuyết trình có sơ đồ 

minh họa và phát vấn 

2.4.2 
Loài giới tính, độ tuổi và các yếu tố di truyền 

tại thời điểm tiếp xúc 
  

2.4.3 Tình trạng sinh vật tại thời điểm tiếp xúc   

2.4.4 
Sự có mặt của các hóa chất trong cơ thể sinh 

vật, trong môi trường và thời gian tiếp xúc 
  

2.5 Chấp nhận hay thích ứng   

 Chương 3:  Độc học môi trường đất, nước, 6 Thuyết trình có hình  
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không khí  minh họa và phát vấn 

3.1. Sự tồn lưu chất độc trong môi trường    

3.1.1 Sự lưu chuyển   

3.1.2 Tính tồn lưu môi trường   

3.1.3. Sự tích lũy sinh học   

3.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh tích lũy   

3.2 Các chất độc trong môi trường đất   

3.3 Các chất độc trong môi trường nước   

3.4. Các chất độc trong môi trường không khí   

3.5. Đánh giá nguy cơ của độc chất môi trường   

3.5.1 Những khái niệm và định nghĩa cơ bản   

3.5.1.1 Nguy cơ   

3.5.1.2 Đánh giá nguy cơ môi trường   

3.5.1.3 Quản lý nguy cơ   

3.5.1.4 Điểm cuối sinh học   

3.5.1.5 Chất nguy hiểm   

3.5.2 Phương pháp đánh giá nguy cơ   

3.5.2.1 Xác định tính nguy hại   

3.5.2.2 Đánh giá con đường tiếp xúc   

3.5.2.3 Đánh giá độc tính   

3.5.2.4 Đặc trưng hóa tính nguy hại   

 

Chương 4: Một số phương pháp đánh giá 

ảnh hưởng môi trường tới sức khỏe con 

người 

5  

4.1. 
Đánh giá ô nhiễm môi trường không khí, môi 

trường nước 
 

Thuyết trình có sơ đồ 

minh họa và phát vấn 

4.1.1 Đánh giá ô nhiễm môi trường không khí   

4.1.2 Đánh giá ô nhiễm môi trường nước   

4.2. 

Nghiên cứu ảnh hưởng do tác động đồng thời 

của nhiều yếu tố có hại trong môi trường làm 

việc tới các biến đổi sinh lý và bệnh lý của 

con người 
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4.3. 
Đánh giá mức độ ô nhiễm nhiệt đến sức khỏe 

con người 
 

Thuyết trình có sơ đồ 

minh họa và phát vấn 

4.4. 
Quan trắc việc tiếp xúc, chuẩn đoán các 

trường hợp bị ngộ độc 
  

4.5. Đánh giá nguy cơ của chất ô nhiễm   

4.5.1 Một số khái niệm cơ bản   

4.5.2 Các bước đánh giá nguy cơ   

 
Chương 5: Nghiên cứu tương quan định 

lượng cấu trúc – độc tính 
3 

Thuyết trình có sơ đồ 

minh họa và phát vấn 

5.1. 
Tổng quan về nghiên cứu tương quan cấu trúc 

và  độc tính  
  

5.2. 
Phương pháp định lượng nghiên cứu tương 

quan cấu trúc – độc tính 
  

5.3 
Các thông số cấu trúc tinh tế phục vụ nghiên 

cứu tương quan đến cấu trúc – độc tính 
  

5.4 Ý nghĩa nghiên cứu QSAR   

5.5 
Ứng dụng nghiên cứu QSAR hóa chất bảo vệ 

thực vật họ pyrethroid 
  

 Chuyên đề về độc học Môi trường   

 Thảo luận   

1 Chủ đề 1: Độc học về bụi  Thảo luận 

2 Chủ đề 2: Độc chất học benzen  Thảo luận 

3 Chủ đề 3: Độc học PCBs  Thảo luận 

4 Chủ đề 4:  Độc học Cadimi  
Thảo luận 

5 Chủ đề 5:  Độc học Chì  
Thảo luận 

6 Chủ đề 6: Độc học Crôm  Thảo luận 

7 Chủ đề 7: Các hợp chất vô cơ khác  Thảo luận 

8 Chủ đề 8: Chất độc hữu cơ  Thảo luận 

9 Chủ đề 9: Độc học Dioxin  Thảo luận 

10 Chủ đề 10: Độc tố động vật  Thảo luận 

11 Chủ đề 11: Độc tố thực vật  Thảo luận 

12 Chủ đề 12: Độc tố do nấm tiết ra  Thảo luận 

13 Chủ đề 13: Nhựa gia dụng  
Thảo luận 

14 Chủ đề 14: Độc học Asen  Thảo luận 

7. Tài liệu học tập: 
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1. Giáo trình độc học môi trường (Tác giả:PGS.TS. Đỗ Thị Lan, ThS. Trần Thị 

Phả; Khoa Môi trường,  trường ĐH Nông Lâm - Thái Nguyên) 

8. Tài liệu tham khảo: 

1. Đỗ Thị Kim Lan (2014), Giáo trình độc học môi trường, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội. 

      2. Phan Trung Quý (2011), Bài giảng độc học môi trường, NXB Khoa học Tự 

nhiên và Công nghệ. 

3. Trịnh Thị Thanh (2008), Độc học, môi trường và sức khoẻ con người, NXB ĐH 

Quốc Gia Hà Nội. 

4. Trần Thị Phả (2016), Giáo trình độc học môi trường, NXB Nông nghiệp 

5. Trịnh Thị Thanh, (2010), Giáo trình độc học sinh thái, NXB Giáo dục. 

9. Cán bộ giảng dạy: 

STT Họ và tên giảng viên Thuộc đơn vị quản lý Học vị, học hàm 

1 Đỗ Thị Lan Khoa Môi trường PGS.TS 

2 Trần Thị Phả Khoa Môi trường Tiến sĩ 

3 Hoàng Thị Lan Anh Khoa Môi trường Thạc sĩ 

 

                                                       Thái Nguyên, ngày 01 tháng 01 năm 2017 

       Trưởng khoa                            Trưởng Bộ môn 

 

 

 

 

 PGS.TS. Đỗ Thị Lan          Trần Thị Phả 

Giảng viên 

 

 

 

 

 Hoàng Thị Lan Anh 

  


