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Nuclear receptors: Estrogen receptors, adndrogen receptor, dioxin 

receptor, vitamin D receptor… 
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Hóc-môn ngoại sinh có mặt ở đâu? 
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Hóc-môn ngoại sinh có mặt ở đâu? 
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Hóc-môn ngoại sinh có mặt ở đâu? 



Hợp chất trong thực phẩm và cây thuốc có hoạt tính hóc-môn 

Genistein 

Daidzen 



Con đường xâm nhập 

-  Qua da 

- Đường tiêu hóa 

- Đường hô hấp 

- Các con đường khác  



Cơ chế 1: Qua thụ quan tiếp nhận hóc-môn 

Tế bào cơ  

quan đích 

 Chất gây RLNT Bắt chước 

Cạnh tranh 

Ức chế 
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HCBVTV CÓ HỌẠT TÍNH TƯƠNG TỰ HAY ĐỐI KHÁNG 

HÓC-MÔN SINH DỤC 

Orthophenylphenol 

Chlodecone 

Dieldrin 

Endosulfan 

Toxaphene 

DDT và dẫn chất, Methoxychlor ái lực cao với thụ quan 

hóc-môn sinh dục nữ              tác dụng ở liều lượng thấp 

2,4D có khả năng kết hợp với receptor của cả hóc-môn 

sinh dục nam (AR) và nữ (ER) 

 



Cơ chế 2: Ảnh hưởng đến chuỗi biến đổi/tổng 

hợp hóc-môn nhóm steroid 

Cholesterone 
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HCBVTV ỨC CHẾ ENZYME AROMATASE 

• Imidazole: propiconazole, epoziconazole, ketoconazole 

• Fenarimol 

• Nhóm Clo hữu cơ 

 

 



HCBVTV ỨC CHẾ TỔNG HỢP HÓC-MÔN CỦA DICH HOÀN 

SAI LỆCH PHÁT TRIỂN DICH HOÀN 

• Linuron 

• Cypermethrin 

• Cadmium 

•Methyl-parathion và dẫn chất 

 



Thyroxine &  

Triiodothyronine 

Amitrole 

Cyhalothrin 

Fipronil 

Ioxylin 

Pyrimethanil 

Ziram 

Prodiamin Tăng cường 

trao đổi chất 

Cơ chế 3: Ảnh hưởng đến hóc-môn tuyến giáp 



Cơ chế 4: Tác động đến trục đồi thị - tuyến yên – 

tuyến sinh dục 

Gonadotropin-releasing hormone 

(GnRH) 

Follicle-stimulating hormone,  

Luteinizing hormone 

Vinclozolin 



Giảm số lượng và hoạt lực tinh trùng 

NHỮNG BIỂU HIỆN THƯỜNG THẤY 



Không có khả năng sinh con 

NHỮNG BIỂU HIỆN THƯỜNG THẤY 



* Ovotestes: 

Dịch hoàn có mô 

của buống trứng và 

ngược lại 

 

•Giữa hai giới tính 

 

 

 

NHỮNG BIỂU HIỆN THƯỜNG THẤY 



 
 

Những căn cứ: 

- Dịch tễ 

- Mối tương quan giữa một số chất tồn dư trong mô cơ thể 

với một số loại ung thư 

 

Những loại ung thư phụ thuộc hóc-môn 

Ung thư vú  (PCBs, DDE, DDT…) 

Ung thư tuyến tiền liệt 

Ung thư tuyến giáp (amitrol, alachlor…) 

 
 
 

Kích thích/gây ung thư phụ thuộc hóc-môn 



Ung thư vú 

Ung thư tử cung 



U/ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới 



Bệnh tim 
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MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN  

CHẤT GÂY RLNT 

Receptor Binding Assays: Thường sử dụng nấm men tái tổ hợp 

mang thụ quan hóc-môn 

Kiểm tra khả năng kích thích tế bào ung thư phụ thuộc hóc-

môn (E-screen)   

Biểu hiện trong dòng tế bào được nhiễm yếu tố đáp ứng hóc-

môn  như dòng tế bào ung thư gan (HepG2 cells) 

Thử trên tử cung động vật thí nghiệm: Uterotrophic assay 

Kiểm tra tác động trường diễn và tích tụ trong mô bào 

… 



TÓM TẮT 

 Nhiều HCBVTV & dẫn chất của chúng gây RLNT 

 

 HCBVTV gây RLNT có thể xâm nhập theo nhiều đường 

khác nhau 

 

 Cơ chế tác động: Qua thụ quan tiếp nhận hóc-môn; ảnh 

hưởng đến quá trình tổng hợp hóc-môn; ảnh hưởng trực 

tiếp đến cơ quan tiết hóc-môn hay gián tiếp qua trục đồi thị - 

tuyến yên 

 

 



TÓM TẮT 

Thông qua con đường gây RLNT, HCBVTV có thể ảnh 

hưởng đến các giai đoạn khác nhau trong quá trình sinh 

trưởng, phát triển của con người. 

 

Những biểu hiện thường gặp do HCBVTV gây RLNT giảm 

khả năng thụ tinh, bất thường cơ quan thuộc hệ sinh sản, 

một số ung thư phụ thuộc hóc-môn. 

 

Nhiều phương pháp sàng lọc để kiểm tra sự có mặt và ảnh 

hưởng của chất gây RLNT đã và đang được phát triển. 

 

 



Việc xác định các danh mục HCBVTV có khả năng gây 

RLNT đang được sử dụng ở nước ta; nghiên cứu đánh 

giá mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của 

HCBVTV và phổ biến kiến thức về tác động xấu của 

HCBVTV trong đó có tác động gây RLNT cần được 

quan tâm vì một nền sản xuất nông nghiệp an toàn, bền 

vững. 



Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi! 


