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TÓM TẮT 

Môi trường bị ô nhiễm, đời sống của người dân được cải thiện là những yếu tố thúc đẩy việc sử dụng dược phẩm 
và các sản phẩm chăm sóc cá nhân ngày càng tăng mạnh. Dược phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân sau khi 
đi vào cơ thể người và động vật sẽ được thải bỏ ra ngoài môi trường qua đường nước tiểu và phân. Sự tiếp xúc lâu 
dài với hợp chất PPCPs ở nồng độ thấp hoặc nồng độ gây độc đều có thể gây ra những tác động không mong muốn 
đối với các loài không phải là mục tiêu, ảnh hưởng tới sức khỏe con người và hệ sinh thái. Bài báo sẽ cung cấp các 
thông tin về sự xuất hiện và ảnh hưởng của các hợp chất PPCPs đối với môi trường sinh thái. 

Từ khoá: Dược phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân, môi trường nước, sinh thái. 

ABSTRACT 

The environmental pollution, improvement of living standards are factors that promote the use of pharmaceuticals 
and personal care products. Pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) are excreted from the human body 
and animals in the environment through urine and faeces. It has been shown that continuous exposure to low, subtoxic 
concentrations of certain PPCPs can cause unexpected consequences and unintended effects on non-target species 
and induce undesirable effects on humans and ecosystems. This paper provides information on the occurrence of 
PPCPs and their ecological impacts. 

Keywords: Pharmaceuticals and personal care products, aquatic environment, ecosystem. 

 
 
 *Email:ptyendhcnhn@gmail.com 
Ngày nhận bài: 10/01/2018 
Ngày nhận bài sửa sau phản biện: 28/03/2018 
Ngày chấp nhận đăng: 25/04/2018 
 
 


