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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên và mã số học phần:  ĐỘC CHẤT HỌC THỦY VỰC (AQ616) 

1.2. Cấu trúc học phần:  2TC (LT: ; BT , TH ), 30 tiết (LT: 20; BT/TH: 20) 

1.3. Học phần tiên quyết:  

1.4. Bộ môn phụ trách giảng dạy:   

1.5. Thông tin giảng viên: 

PGS. TS. Nguyễn Văn Công (Khoa MT&TNTN) 

Email: nvcong@ctu.edu.vn    

Cán bộ tham gia giảng dạy: 

   

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Độc chất học thủy vực lĩnh vực khoa học nghiên cứu về “ảnh hưởng” của các 

“độc chất” lên “thuỷ sinh vật” ở các mức độ gây hại khác nhau; từ ảnh hưởng tức 

thời đến sự sống còn của thủy sinh vật đến những ảnh hưởng ở nồng độ dưới 

ngưỡng gây chết cho sức khỏe thủy sinh vật. Những thành tựu của nghiên cứu về 

độc chất học thủy vực giúp ích cho đưa ra các ngưỡng độc hại của độc chất đối với 

thủy sinh vật ở các mức độ nguy hại khác nhau nhằm làm cơ sở cho đánh giá rủi ro 

và bảo vệ đời sống thủy sinh vật. 

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 
Người học sau khi tham dự môn học cần phải biết: 

Về lý thuyết: 

- Những nguyên lý cơ bản của độc chất học 

- Sự thâm nhập, chuyển hóa sinh học, đào thải và tồn lưu của độc chất  

- Cơ chế gây hại của một số độc chất phổ biến đối với thủy sinh vật.  

- Đánh giá, dự báo rủi ro của chất độc cho thủy sinh vật.  

Về thực hành: 
- Thiết kế và bố trí thí nghiệm xác định độc cấp tính của độc chất đối với thủy sinh 

vật 

 

4. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Chương Tiết 

(LT/BT/TH) 
Chương 1 : Tổng quan về độc chất học thủy vực  

1. Lịch sử nghiên cứu và một số khái niệm, thuật ngữ về độc chất 

học,  

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến độc tính của chất độc,  

3. Những đóng góp của nghiên cứu độc chất trong bảo vệ tài nguyên 

sinh vật 

Bài tập: Ước tính LC50 của chất độc và so sánh độc tính giữa các độc 

chất 

2/0/5 

Chương 2: Độc chất trong thủy vực  

1. Kim loại nặng,  

2. Thuốc bảo vệ thực vật,  

3. Các hợp chất vô cơ và hữu cơ  

4. Các chất độc khác (Afplatoxinc….) 

3/0/5 

Chương 3: Cơ chế xâm nhập, chuyển hóa, đào thải và tích tụ độc chất 5/0/5 

mailto:nvcong@ctu.edu.vn


ở thủy sinh vật 

1. Xâm nhập,  

2. Chuyển hóa sinh học,  

3. Đào thải,  

4. Tích tụ sinh học 

 

Chương 4: Cơ chế ảnh hưởng một số độc chất phổ biến đến thủy sinh 

vật 

1. Kim loại nặng,  

2. Thuốc bảo vệ thực vật,  

3. Các chất vô cơ và hữu cơ 

A: Seminar về ảnh hưởng của chất độc lựa chọn lên thủy sinh vật 

5/0/5 

Chương 5: Đánh giá rủi ro độc chất cho thủy sinh vật 

1. Xác định nồng độ và nguồn gốc độc chất,   

2. Đánh giá sự tiếp xúc,  

3. Đánh giá đáp ứng,  

4. Tổng kết rủi ro 

 

A: Đánh giá và quản lý rủi ro cho một số trường hợp giả định cụ thể 

5/0/5 

5. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

5.1. Phương pháp giảng dạy: học phần được giảng dạy kết hợp giãng lý thuyết 

(20 tiết), và bài tập thuyết trình (20 tiết) theo nhóm trước lớp. 

5.2. Phương pháp đánh giá: Thuyết trình chuyên đề, bài tập: 40% và thi cuối kỳ 

60%. 
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