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TÓM TẮT 

Mục đích của nghiên cứu này nhằm cung cấp những thông tin có giá trị cho việc đánh giá phơi 
nhiễm và đánh giá nguy cơ của người dân thành phố Nha Trang đối với thủy ngân do tiêu thụ các loài 
hải sản được tiêu dùng phổ biến. Hàm lượng thuỷ ngân được khảo sát từ tháng 5/2008 đến tháng 
1/2009 trong các loài hải sản được tiêu dùng phổ biến bằng phương pháp ICP-MS. Kết quả nghiên 
cứu chỉ ra rằng hàm lượng thuỷ ngân trong các loài hải sản được tiêu dùng phổ biến ở các chợ của 
Nha Trang nằm trong khoảng 0.02¸0.087 mg/kg và dưới giới hạn tối đa của qui định Việt Nam, Châu 
Âu và Codex.  

Từ khoá: Hải sản, thuỷ ngân, Nha Trang 

ABSTRACT 

The aim of this study was to provide valuable information for exposure evaluation and risk 
assessment of Nhatrang consumers to mercury contaminantion due to shellfish consumption. 
Mercury contamination levels were investigated from May 2008 to January 2009 in some seafoods 
popularly consumed by Inductively Coupled Plasma- Mass Spectrometry (ICP-MS). Results showed 
that mercury levels in the seafoods popularly consumed in the local markets in Nhatrang were 
0.02¸0.087 mg/kg, which were within the maximum limits of the current regulations of Vietnam, 
European community and Codex.  

 Key words: Mercury, Nhatrang, seafood. 

1. ĐẶT  V ẤN ĐỀ 
Thủy ngân là một trong số các kim loại 

nặng có tính tích lũy và rất độc ngay cả khi 
tồn tại ở dạng vết. Thủy ngân gây độc chủ 
yếu lên thận và thần kinh (Dab và cs., 1999). 
Thủy ngân tồn tại ở 3 dạng hóa học: nguyên 
tố, muối thủy ngân và methyl thủy ngân, 
trong đó metyl thủy ngân có tác dụng độc 
nghiêm trọng nhất. Metyl thủy ngân gây độc 
hệ thần kinh ở người lớn và độc tính lên thai 
nhi. N goài ra, metyl thủy ngân có thể gây 
tác dụng độc đến các nhiễm sắc thể và có thể 
di truyền hiệu ứng gây độc cho đời sau. 
Nguồn thủy ngân chính là từ khí thải tự 
nhiên của vỏ địa cầu. Các hoạt động sinh 

hoạt, công nghiệp và nông nghiệp của con 
người góp 30-40% vào việc làm cho môi 
trường nhiễm thủy ngân (C SH PF , 1996). 
Thủy ngân nhiễm vào thực phẩm qua hai 
nguồn chính là đất và nước. Các loài hải sản 
được tiêu dùng phổ biến được chọn lựa làm 
đối tượng để đánh giá mức độ ô nhiễm thủy 
ngân với hai lý do chính. Một là do hải sản 
được coi là nguồn thực phẩm quan trọng 
cung cấp protein, khoáng và axit béo không 
no như omega 3. Mặt khác, hải sản có khả 
năng tích tụ các chất ô nhiễm, đặc biệt là 
kim loại nặng (Miquel, 2001). Có một vài 
nghiên cứu về hàm lượng thủy ngân  t rong 
hải sản ở Việt Nam, tuy nhiên các nghiên 
cứu này chỉ được tiến hành trên một vài loài 
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hải sản. Ngoài ra, các mẫu nghiên cứu được 
lấy không đại diện cho các hải sản được tiêu 
thụ phổ biến. Để có thể có các giải pháp cụ 
thể để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng 
cần tiến hành nghiên cứu xác định hàm 
lượng thủy ngân trong các loài hải sản được 
tiêu thụ phổ biến ở Nha Trang, đại diện cho 
thành phố ven biển miền trung trong tiêu 
thụ hải sản. Các số liệu này sẽ là nền tảng 
để đánh giá nguy cơ của người tiêu dùng đối 
với thủy ngân do tiêu thụ các loài hải sản 
được tiêu dùng phổ biến. 

2. ĐỐI TƯỢN G , V ẬT  L IỆU  V À  
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Theo dữ liệu khảo sát, 19 loài hải sản 
được tiêu dùng phổ biến (vẹm xanh, hàu, 
điệp, ngao dầu, ngao vân, sò lông, ngao móng 
tay, sò huyết, bàn mai, ghẹ, tôm, cua, moi, ốc 
nhảy, ốc hương, ốc vú nàng, ốc bàn tay, ốc 

đụn, mực ống) đã được lấy mẫu để xác định 
thủy ngân. 4 mẫu hỗn hợp (hai mảnh vỏ, 
chân đầu, chân bụng và giáp xác) đã được 
chuẩn bị để làm giảm số mẫu mà không làm 
giảm độ chính xác của kết quả (WHO, 1985). 
Tỷ lệ nhuyễn thể trong mỗi hỗn hợp mẫu 
thành phần được lấy từ số liệu của cuộc điều 
tra tiêu thụ (Nguyễn, 2010) và được trình 
bày ở bảng 1. 

Sáu mẫu thành phần (200g) của cùng hỗn 
hợp ở 6 nơi bán được gộp lại và đồng hóa để có 
được mẫu đồng nhất (1200g) đem phân tích. 
Nguồn gốc và phân bố của 6 mẫu thành phần 
như sau: 1, 2 và 3 mẫu thành phần được lần 
lượt lấy ở nhà hàng Biển Ngọc, chợ tạm và chợ 
Xóm mới của thành phố Nha Trang. Năm đợt 
lấy mẫu được tiến hành ở 2 mùa: mùa khô 
(tháng 5 và 7 năm 2008) và mùa mưa (tháng 9, 
11 năm 2008 và tháng 1 năm 2009). Số mẫu 
hỗn hợp để phân tích thủy ngân là 20 mẫu. 

Bảng 1. Tỷ lệ nhuyễn thể trong mỗi hỗn hợp mẫu thành phần  

Tên khoa học % trong hỗn hợp Khối lượng mẫu (g) Số lượng cá thể được lấy  
ở nơi bán 

Vem xanh 32,6 65,1 7 
Sò huyết 3.9 7,8 4 
Sò lông 9,1 18,1 5 

Điệp 11,7 23,4 4 
Ngao móng íay 4,3 8,7 3 

Ngao văn 10,9 21,9 5 
Hàu 12,5 25.0 4 

Bàn mai 3,5 7,1 2 
Ngao dâu 11,5 22,9 5 

Tổng 100 200  

Tôm 41,1 82,0 5 
Moi 6,3 12,0 20 g 
Ghe 8,2 17,0 2 
Cua 44,2 89,0 2 

Tổng 100 200  

Ốc đun 14,1 28,2 4 
Ốc vú nàng 9,0 18,0 3 

Ốc nhảy 41,9 88,4 8 
Ốc bàn tay 12,2 24,4 4 
Ốc hương 20,6 41,0 6 

Tồng 100 200  

Mực ống 100 200 3 
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Các mẫu được sấy lạnh bằng thiết bị 

T hermo-Savant (Mỹ). Các mẫu khô được vô 
cơ hoá với HNO3 t rong lò vi sóng M W S2 - 
BERGHOF (Đức) công suất 1200W. Các 
thông số của quá trình vô cơ hóa được trình 
bày trong bảng 2.  

Hàm lượng thuỷ ngân được xác định bằng 
phương pháp ICP-M S (V arian, M S - 820). C ác 
mẫu trắng và phân tích đôi được thực hiện để 
kiểm soát chất lượng của quá trình phân tích. 
Độ lệch được khảo sát bằng cách xác định hiệu 
suất thu hồi (Thompson và cs., 2002). Các 
phân tích thống kê được thực hiện nhờ phân 
tích SPSS 16. Sự khác biệt được coi là có ý 
nghĩa thống kê khi P<0,05.  

Bảng 2. Các thông số của quá trình vô 
cơ hóa  

Nhiệt độ (0C) Thời gian giữ (phút) 

50 5 
100 5 
140 20 
160 20 

3. K ẾT  Q U Ả N G H I Ê N  C ỨU  V À  T H ẢO  
L U ẬN  

Hàm lượng thuỷ ngân trong các loài hai 
mảnh vỏ, chân bụng, giáp xác và chân đầu 
xác định được trong các tháng lấy mẫu đại 
diện cho hai mùa mưa và mùa khô được 
trình bày trong bảng 3.  

Bảng 3. Hàm lượng thuỷ ngân trong các loài hải sản được tiêu dùng phổ biến  
Nhóm hải sản Tháng Hàm lượng Hg (khối lượng ướt) (mg/kg) Độ lệch chuẩn (%) 

Hai mảnh vỏ 

5 0,023 4,5 
7 0,024 5,7 
9 0,081 1,5 

11 0,087 1,4 
1 0,066 2,0 

Giáp xác 

5 0,027 3,8 
7 0,02 5,6 
9 0,033 3,0 

11 0,032 3,7 
1 0,028 2,9 

Chân bụng 

5 0,024 3,7 
7 0,021 5,3 
9 0,053 1,8 

11 0,064 1,6 
1 0,061 1,4 

Chân đầu 

5 0,021 4,7 
7 0,023 4,6 
9 0,064 1,3 

11 0,073 1,1 
1 0,068 1,4 

 
Sự khác biệt của hàm lượng thủy ngân 

giữa các tháng đã được kiểm tra bằng 
ANOVA với phép thử Tukey và được trình 
bày ở bảng 4.  

Kết quả ở bảng 3 và bảng 4 cho thấy sự 
biến động hàm lượng thủy ngân trong các 
loài hải sản giữa các tháng trong cùng một 
mùa là không đáng kể. Hàm lượng thủy 
ngân trong các loài hai mảnh vỏ, loài chân 
bụng và loài chân đầu giữa hai mùa khô và 
mùa mưa khác biệt khá lớn, tăng gần như 

gấp đôi vào mùa mưa và cao nhất vào tháng 
11. Điều này có thể là do quá trình rửa trôi 
các kim loại nặng từ đất sau những trận 
mưa lớn làm tăng lượng thủy ngân trong 
nước vào mùa mưa. Trong các tháng được lấy 
mẫu hàm lượng thuỷ ngân trong các loài 
giáp xác ít thay đổi.  

Bảng 5 cho biết kết quả so sánh hàm 
lượng thủy ngân được xác định trong nghiên 
cứu này với các nghiên cứu khác được thực 
hiện ở Việt Nam và châu Á. 
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Bảng 4. Sự khác biệt của hàm lượng thủy ngân theo tháng  
(sử dụng One -W ay  A N O V A ) 

 Tháng 
5&7 

Tháng 
5&9 

Tháng 
5&11 

Tháng 
5&1 

Tháng 
7&9 

Tháng 
7&9 

Tháng 
7&1 

Tháng 
9&11 

Tháng 
9&1 

Tháng 
11&1 

Hai mảnh vỏ - + + + + + + + + + 
Giáp xác + + + - + - + + + + 

Chân bụng + + + + + + + + + + 

Chân đầu - + + + + + + + + + 

Bảng 5. Hàm lượng thủy ngân (mg/kg khối lượng ướt) trong các loài hải sản được tiêu 
d ù ng phổ biến của nghiên cứu này và các nghiên cứu khác ở Việt Nam và xchâu Á  

Nghiên cứu này   Các nghiên cứu khác ờ Việt Nam và Châu A 

Nhuyễn thể    Hàm lượng thủy ngân Nhuyễn thể Năm Nước Hàm lượng thủy ngân Tham khảo 
 Sò 2004 Việt Nam 0,17(0,013-0,32)* Le và cs, 2005 
 Hai mảnh vỏ 2004 Việt Nam ND-0,031 NAFIQAD, 2006 
 Vẹm 2007 Việt Nam 0,42±0,08 Ngô, 2008 
 Nghêu 2008 Việt Nam <0,01 Hsia & Huiyi, 2008 
 Nghêu 2007 Thái Lan 0,01 (<0,01-0,06) Hsia & Huiyi, 2008 
 So 2004 Singapore 0,014(0,012-0,019) Hsia & Huiyi, 2008 
 Vẹm 2005-2006 Malaysia 0,02(0,005-0,03) Hsia & Huiyi, 2008 
 Hai mảnh vỏ 2007 Indonesia <0,0014 and 0,048 Soegianto&Supriyanto, 2008 
 Sò 2005-2006 Malaysia 0,02(0,01-0,06) Hsia & Huiyi, 2008 
 Vẹm 2007 Thái Lan 0,03(0,01-0,07) Hsia & Huiyi, 2008 
 Hàu 2000 Trung Quốc 0,016-0,064 Kehrig và cs, 2006 
Loài hai mảnh vỏ 0,056(0,023-0,087) Vẹm 2000 Trung Quốc 0,011-0,19 Kehrig và cs, 2006 
 Hai mảnh vỏ — Trung Quốc 0,006-0,194 Liang và cs, 2003 
 Tôm 2006 Việt Nam 0,012-0,017 NAFIQAD, 2006 
 Tôm 2006 Myanmar >0,002, <0,099 Hsia & Huiyi, 2008 
 Cua 1996-1997 Nhật 0,01 Nakagawa và cs, 1997 
 Tôm sú 2005-2006 Malaysia 0,02(0,02-0,03) Hsia & Huiyi, 2008 
 Tôm thẻ 2005-2006 Malaysia 0,02(0,02-0,03) Hsia & Huiyi, 2008 
 Tôm thẻ 2005-2006 Malaysia 0,02(0,004-0,03) Hsia & Huiyi, 2008 
 Tôm 2005-2006 Malaysia 0,02(0,01-0,04) Hsia & Huiyi, 2008 
Loài giáp xác 0,028(0,020-0,033) Cua 2008 Thái Lan 0,03(<0,01-0,09) Hsia & Huiyi, 2008 
 Cua 2004 Singapore 0,053(0,018-0,069) Hsia & Huiyi, 2008 
 Giáp xác — Ấn Độ nd-0,42 Sivaperumal và cs, 2007 
 Mực ông 2008 Việt Nam <0,01 Hsia & Huiyi, 2008 
 Mực nang 2008 Việt Nam <0,01 Hsia & Huiyi, 2008 
 Mực 2007 Myanmar >0,002, <0,099 Hsia & Huiyi, 2008 
 Mực 2007 Myanmar >0,002, <0,099 Hsia & Huiyi, 2008 
 Mực 2004 Singapore 0,018(0,008-0,019) Hsia & Huiyi, 2008 
 Mực 2005 Thái Lan 0,02(<0,01 0,04) Hsia & Huiyi, 2008 
 Mực 2005 Thái Lan 0,02(<0,01-0,05) Hsia & Huiyi, 2008 
 Mực 2005 Thái Lan 0,02(0,01-0,08) Hsia & Huiyi, 2008 
 Mực 1996-1997 Nhật 0,04 Nakagawa và cs, 1997 
Loài chân đầu 0,050(0,021-0,073) Mực 2005-2006 Malaysia 0,05(0,02-0,07) Hsia & Huiyi, 2008 
 Mực 1996-1997 Nhật Bản 0,15 Nakagawa và cs, 1997 
 Loài chân đầu — Ấn Độ nd-0,6 Sivaperumal và cs, 2007 
 Bào ngư 2007 Việt Nam 0,166-0,21 Ngô, 2008 
 Loài chân bụng 2007 Việt Nam 0,45±0,04 Ngô, 2008 
Loài chân bụng 0,045(0,021-0,064) Bào ngư 1996-1997 Nhật 0,03 Nakagawa và cs, 1997 
 Loài chân bụng - Trung Quốc 0,011-0,453 Liang và cs, 2003 
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Các số liệu trong nghiên cứu của 
NAFIQAD (2006) cũng thể hiện sự biến đổi 
hàm lượng thủy ngân theo mùa nhưng chưa 
nêu rõ xu hướng của sự biến đổi. Mặc dù việc 
so sánh số liệu của các nghiên cứu gặp nhiều 
khó khăn do sự khác biệt trong phương pháp 
nghiên cứu và một vài kết quả được biểu 
diễn trên khối lượng khô nhưng có thể nhận 
thấy các số liệu này cùng độ lớn và không 
quá chênh lệch.  

So sánh kết quả của nghiên cứu này với 
các kết quả nghiên cứu ở Việt Nam và Châu 
Á và với các giới hạn qui định của Bộ Y tế 
Việt Nam 46/2007/QD-BYT và qui định của 
C hâu  Â u  1881/2006/E C  (E C , 2006; B Y T , 
2007) cho thấy hàm lượng thủy ngân trong 
các loài hải sản được sử dụng phổ biến xác 
định được trong nghiên cứu này không cao 
và đều nằm dưới giới hạn tối đa (0,5 mg/kg 
các loại thủy sản). 

4. K ẾT  L U ẬN   
Kết quả nghiên cứu cho thấy sự ô nhiễm 

thuỷ ngân của các các loài hải sản được tiêu 
dùng phổ biến ở thành phố Nha Trang là 
tương đối thấp và dưới mức cho phép được 
qui định bởi Châu Âu và Việt Nam. Đây là 
các dữ liệu có giá trị cho việc đánh giá phơi 
nhiếm và đánh giá nguy cơ của người dân 
thành phố Nha Trang đối với thủy ngân do 
ăn các loài hải sản được tiêu dùng phổ biến. 
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