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ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKII MÔN SINH HỌC11
Bài 30.TRUYỀN TIN QUA XINÁP
1.Khái niệm xi náp? Xi náp là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa tế
bào thần kinh với loại tế bào khác như tế bào cơ ,tế bào tuyến.
Có 3 kiểu xi náp là:
+ xi náp thần kinh_thần kinh
+ xi náp thần kinh _cơ
+ xi náp thần kinh_tuyến.

2.Cấu tạo của xi náp hóa học?
Màng trước:
+ phình to tạo thành chùy xi náp.
+Có các túi nhỏ (bóng ) chứa chất trung gian hóa học axêtincôlin và narađrênalin một số ti thể.
Màng sau: có nhiều enzim thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học.
Khe xi náp: giữa màng trước và màng sau xi náp.
Sơ đồ cấu tạo xináp hóa học

3.Quá trình truyền tin qua xi náp?Gồm có 3 giai đoạn:
+Xung thần kinh đến làm Ca2+ đi vào trong chùy xináp.
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+Ca2+ vào làm bóng chứa axêtincôlin gắn vào màng trước và vỡ ra  giải phóng axêtincôlin vào
khe xináp.
+Axêtincôlin gắn vào thụ thể trên màng sau và làm xuất hiện điện thế hoạt động và tiếp tục lan
truyền đi tiếp.
- Sau khi điện thế hoạt động ở mang sau lan truyền đi tiếp , enzim axêtincôlinesteraza ở màng sau
phân hủy axêtincôlin thành axêtat và côlin. Hai chất này quay trở lại màng trước đi vào chùy xi
náp và tái tổ hợp lại axêtincôlin chứa trong bóng xi náp.
*Tại sao xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều?
-Vì các nơron trong cung phản xạ liên hệ với nhau qua xináp , mà xináp chỉ có xung thần kinh đi
theo một chiều.
Bài 36 PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT CÓ HOA
1.Phát triển là gì? Phát triển là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống , gồm 3 quá
trình liên quan đến nhau: sinh trưởng, phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan (rễ,
thân, lá, hoa, quả hạt).
2.Những nhân tố ảnh hưởng (chi phối) đến sự ra hoa.
1. Tuổi của cây
- Đến độ tuổi xác định thì cây ra hoa.
- Ra hoa theo tuổi không phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh mà phụ thuộc vào giống, loài.
2. Nhiệt độ thấp và quang chu kỳ
a. Nhiệt độ thấp
- Xuân hóa là hiện tượng ra hoa của cây phụ thuộc vào nhiệt độ.
- Nhiều loài thực vật chỉ ra hoa sau khi trải qua mùa đông lạnh hoặc hạt được xử lí t0 dương thấp
0
0
đa số thực vật từ 0  15
b. Quang chu kỳ
-Là sự ra hoa ở thực vật phụ thuộc vào tương quan độ dài ngày và đêm.
-Cây đến tuổi ra hoa vẫn không ra hoa do nhiệt độ xuân hóa và quang chu kì không thích hợp
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-Dựa vào quang chu kỳ có 3 nhóm cây:
+cây ngày dài( rau bina , lúa đại mạch,lúa mì) phần lớn vùng ôn đới.
+cây ngày ngắn(cafe chè, lúa) phần lớn thực vật nhiệt đới mùa thu miền ôn đới.
+ cây trung tính( hướng dương).
c. Phitôcrôm
-Là sắc tố cảm nhận quang chu kỳ của thực vật và là sắc tố nẩy mầm đối với các loại hạt mẫn cảm
với ánh sáng.
- Thành phần : Prôtein hấp thụ ánh sáng.
-Có hai dạng: +hấp thụ ánh sáng đỏ (bức sóng 660 nm) Pđ.
+ hấp thụ ánh sáng đỏ xa (bức sóng 730 nm) Pđx.

-Vai trò Pđx làm cho hạt nảy mẩm, hoa nở, khí khổng mở.
3. Hoocmon ra hoa:
-Ở điều kiện quang chu kì thích hợp trong lá hình thành hoocmôm ra hoa di chuyển vào đỉnh sinh
trưởng than làm cây ra hoa.
4.Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển:
-Sinh trưởng gắn với phát triển và phát triển trên cơ sở của sinh trưởng.
-Sinh trưởng và phát triển là 2 quá trình liên quan nhau, đó là 2 mặt của chu trình sống.
5. Ứng dụng kiến thức về sinh trưởng và phát triển
-Ứng dụng kiến thức về sinh trưởng:
+Trong ngành trồng trọt: thúc đẩy hạt nảy mầm(GA) .Điều tiết sinh trưởng cây gỗ trong rừng.
+Công nghiệp rượu bia: phân giải tinh bột thành mạch nha.
-Ứng dụng kiến thức về phát triển:
+Chọn cây trồng theo vùng địa lí, theo mùa xen canh; chuyển gói vụ cây nong nghiệp và trồng
rừng hỗn loài.
Bài 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
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1.Khái niệm sinh trưởng và phát triển động vật
- Sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình gia tăng khối lượng và kích thước của cơ thể do
tăng số lượng và kích thước tế bào.
- Phát triển của cơ thể động vật là quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởng, phân hóa tế bào và phát
sinh hình thái cơ thể.
- Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc
nở từ trứng ra.
- Phát triển ở động vật gồm:
+Phát triển không qua biến thái.
+Phát triển qua biến thái:
*Phát triển qua biến thái hoàn toàn
*Phát triển qua biến thái không hoàn toàn.
2.Phát triển không qua biến thái
Đa số động vật có xương sống và rất nhiều loài động vật không xương sống phát triển không qua
biến thái.
* Quá trình phát triển của người:
a. Giai đoạn phôi.
- Diễn ra trong tử cung (dạ con) của người mẹ.
-Hợp tử phân chia nhiều lần tạo thành phôi.
-Các tế bào phôi phân hóa các cơ quan(tim ,gan,máu..)
b. Giai đoạn sau sinh.
-Không có biến thái.
- Phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non có các đặc điểm hình
thái, cấu tạo và sinh lí tương tự con trưởng thành.
3.Phát triển qua biến thái
1. Phát triển qua biến thái hoàn toàn
Có ở đa số loài côn trùng (bướm, ruồi, ong…) và lưỡng cư, …
* Quá trình phát triển của bướm
a. Giai đoạn phôi:
+Diễn ra trong trứng đã thụ tinh hợp tử phân chia nhiều lần thành phôi.
+Các tế bào của phôi phân hóa và tạo thành các cơ quan của sâu bướm, sâu bướm chui ra từ trứng.
b. Giai đoạn hậu phôi.
-Sâu bướm nhộng bướm
- Có biến thái.Sâu bướm có đặc điểm hình thái cấu tạo và sinh lí rất khác với bướm.
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2. Phát triển qua biến thái không hoàn toàn
Gặp ở một số loài côn trùng như: châu chấu, cào cào, gián,…
* Phát triển của châu chấu
a. Giai đoạn phôi.
- Diễn ra trong trứng đã thụ tinh.
-Hợp tử phân chia nhiều lần thành phôi .
-Các tế bào của phôi phân hóa và tạo thành ấu trùng chui ra từ trứng.
b. Giai đoạn hậu phôi.
Ấu trùng  lột xác nhiều lần 4 đến 5 lần  châu chấu trưởng thành.Sự khác biệt về hình thái và
cấu tạo ấu trùng giữa các lần lột xác kế tiếp nhau là không lớn.
4. Tại sao sâu phá hoại mùa màng còn bướm thì không?
- Vì thức ăn của sâu là lá cây như do sâu bướm không có enzim tiêu hóa xenlulôzơ nên sự tiêu hoá
và hấp thu thức ăn có hiệu quả rất thấp. Do đó sâu bướm phải ăn thật nhiều lá cây mới đáp ứng
được nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể. Trong khi đó, hầu hết các loài bướmchỉ ăn mật hoa nên
không phá hoại cây trồng mà còn giúp cây trồng tự thụ phấn.
5. Phát triển của ếch thuộc kiểu biến thái nào, vì sao?
- Quá trình phát triển của ếch thuộc loại biến thái hoàn toàn vì ấu trùng (nòng nọc) rất khác ếch
trưởng thành về hình dạng, cấu tạo và sinh lí.
6.SS phát triển qua bt và không qua bt:
+ giống: Đều qua gđ phôi.
+ Khác:
Phát triển không bt
- con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh
lí giống con trưởng thành.
- không qua lột xác

Phát triển qua bt
- Ấu trùng có đặc điểm hình thái, cấu và sinh lí
khác con trưởng thành.
- qua nhiều lần lột xác và qua giai đoạn trung
gian (nhộng ở con trùng) .

7.SS biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.
-Giống: qua gđ phôi, qua lột xác.
-Khác:
Biến thái không hoàn toàn

Biến thái hoàn toàn
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- gồm 3 pha: trứng, ấu trùng, con trưởng thành.
- ấu trùng pt chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần
lột xác ấu trùng biến đổi thành con trưởng
thành.

-gồm 4pha: trứng, sâu, nhộng,, con trưởng
thành.
-con non (ấu trùng) có hdạng, cấu tạo và sinh lí
hoàn toàn khác con trưởng thành, trải qua các
gđ biến đổi trung gian ấu trùng biến đổi thành
con trưởng thành.

Bài 38.CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG
VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
1. Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống
- Hoocmôn sinh trưởng(do tuyến yên tiết):
+ Kích thích phân chia tế bào và tăng kích thước của tế bào qua tăng tổng hợp protein.
+ Kích thích phát triển xương (Xương dài ra và to lên).
- Tirôxin (do tuyến giáp tiết): Kích thích chuyển hóa ở tế bào và kích thích quá trình sinh trưởng
và phát triển bình thường của cơ thể.
- Ơtrôgen(ở nữ) – do buồng trứng tiết , Testosteron(ở nam) – do tinh hoàn tiết: Kích thích sinh
trưởng và phát triển mạnh ở tuổi dậy thì nhờ tăng phát triển xương và kích thích phân hóa tế bào
để hình thành các đặc điểm sinh dục thứ cấp.
Riêng testosteron còn làm tăng mạnh tổng hợp protein, phát triển mạnh cơ bắp.
2. Các Hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật không xương sống
Ecđixơn: gây lột xác ở sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm
Juvenin: phối hợp với Ecđixơn gây lột xác ở sâu bướm, ức chế quá trình biến đổi sâu thành
nhộng và bướm.
3. ại sao trong thức n và nước uống thiếu iốt th tr chậm ớn ch u ạnh k m n o t nếp
nh n tr tuệ thấp?
- Iốt là một trong hai thành phần cấu tạo nên tirôxin. Thiếu iốt dẫn tới thiếu tirôxin. Thiếu tirôxin
dẫn đến làm giảm quá trình chuyển hoá và giảm sinh nhiệt ở tế bào nên động vật và người chịu
lạnh kém. Thiếu tirôxin còn làm giảm quá trình phân chia và lớn lên của tế bào, hậu quả là trẻ
em và động vật non chậm hoặc ngừng lớn, não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp.
4. Tại sao gà trống sau khi b cắt bỏ tinh hoàn thì phát triển không b nh thường, chúng có
những biểu hiện như mào nhỏ, không có cựa, không biết gáy, mất bản n ng sinh dục?
-Testost ê rôn do tinh hoàn tiết ra kích thích quá trình sinh trưởng và hình thành các đặc điểm
sinh dục sơ cấp và thứ cấp (phát triển mào,thanh quản…)ở động vật.Khi cắt bỏ tinh hoàn
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hoocmôn này không được tiết ra dẫn đến gà trống con phát triển không bình thường.
5.Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương
sống:Các hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương
sống là hoocmôn sinh trưởng, Tirôxin, Testostêrôn và Ơstrôgen.
6.Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng:Các hoocmôn
chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng là ecđixơn và juvenin.
7. ào thời k dậ th của nam và nữ hoocmôn nào được tiết ra nhiều àm tha đ i manh về
thể chất và tinh thần: Vùng dưới đồi thông qua tuyến yên kích thích tinh hòa tăng cường sx
testostêrôn và kích thích buồng trứng tăng cưởng tiết ơstrôgen,Những biến đổi về thể chất tâm
sinh lí do tác động của 2 hoocmôn sinh dục này.
8.Tại sao thức n ại ảnh hưởng mạnh mẽ đến sinh trưởng và phát triển ở động vật? Vì thức
ăn là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể động vật.
9.Giải thích cho hình minh họa 38.2 .
+Hoocmon sinh trưởng tiết quá ít  giảm phân chia tế bào,giảm số lượng và kích thước tế
bàongười bé nhỏ.
+Hoocmon sinh trưởng tiết quá nhiềutăng phân chia tế bào,tăng số lượng và kích thước tế bào
cơ thể phát triển quá mức người khổng lồ.
Bài 45. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT
1.Sinh sản hữu tính là? - kiểu sinh sản trong đó có sự hợp nhất giao tử đực và giao tử cái tạo nên
hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
Đặc trưng của sinh sản hữu tính:
– Luôn có quá trình hình thành và hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái, có sự trao đổi, tái tổ
hợp, trao đổi của hai bộ gen.
- Sinh sản hữu tính luôn gắn liền với giảm phân để tạo giao tử.
- Sinh sản hữu tính ưu việt hơn sinh sản vô tính :
+Tăng khả năng thích nghi của thế hệ sau đối với môi trường sống biến đổi, tạo sự đa dạng di
truyền cung cấp nguồn vật liệu, pp cho chọn lọc tự nhiên,tiến hóa.
2.Cấu tạo của hoa: cuốn hoa,đế hoa, đài hoa, tràng hoa, nhị hoa( hoa đực), nhụy hoa(hoa cái).
3. Mô tả quá trình hình thành hạt phấn (thể giao tử đực)
Sự hình thành hạt phấn: Từ mỗi tế bào mẹ trong bao phấn của nhị hoa qua giảm phân hình thành
nên 4 tiểu bào tử đơn bội.
Mỗi tiểu bào tử đơn bội tiến hành nguyên phân một lần để hình thành hạt phấn ở thể giao tử đực.
Hạt phấn có 2 tế bào (tế bào bé là tế bào sinh sản và tế bào lớn là tế bào ống phấn) .
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hoặc vẽ sơ đồ 1 trong 2.
Tb mẹ (nhị hoa)
Mỗi tiểu bào tử n

GP

4 tiểu bào tử n

NP 1lần

Tế bào sinh sản (bé)

hạt phấn
Tế bào ống phấn (lớn).

4.Mô tả quá trình hình thành của túi phôi (thể giao tử cái)
Sự hình thành túi phôi:
- Từ một tế bào mẹ của noãn trong bầu nhụy qua giảm phân hình tạo nên 4 tế bào con xếp chồng
lên nhau.
- 3 tế bào xếp phiá dưới sẽ tiêu biến chỉ còn 1đại bào tử sống sót dài ra hình trứng ,thực hiện
nguyên phân 3 lần tạo túi phôi.(thể giao tử có tam nhân).
3 tb đối cực;
2 tb cực;
1tb trứng;
2tb kèm.
hoặc vẽ sơ đồ chọn 1trong 2.
Tb mẹ( nhụy hoa) GP 4 tb con

3 tb tiêu biến
1 đại bào tử sống sót NP.3 lần Túi phôi

3tb đối cực
2tb cực
1 tb trứng
2tb kèm

5. Quá trình thụ phấn và thụ tinh
a) Thụ phấn
- Là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến nhụy.
- Gồm: Tự thụ phấn và thụ phấn chéo (giao phấn).
b) Thụ tinh
- Thụ tinh là sự hợp nhất của giao tử đực với nhân của tế bào trừng trong túi phôi để hình thành
nên hợp tử khởi đầu của cá thể mới.
-Quá trình thụ tinh:
+Hạt phấn nảy mầm thành ống phấn.
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+Ống phấn sinh trưởng xuyên dọc theo vòi nhụy, lổ phôi vào túi phôi, giải phóng 2 nhân (giao tử)
trong đó một nhân hợp nhất tế bào trứng.
- Thụ tinh kép là hiện tượng :
+cả hai nhân tham gia thụ tinh,(thực vật hạt kín).
+ giao tử đực thứ nhất hợp với trứng tạo thành hợp tử
+ giao tử đực thử hai hợp nhất với nhân lưỡng bội ở trung tâm túi phôi tạo nhân tam bội khởi đầu
của nội nhũ.
hoặc vẽ sơ đồ chọn 1 trong 2
-Thụ tinh là sự hợp nhất của giao tử đực với nhân của tế bào trừng trong túi phôi để hình thành
nên hợp tử khởi đầu của cá thể mới.
-Quá trình thụ tinh,thụ tinh kép:
g.tử 1+ trứng + hợp tử
Hạt phấn

nảy mầm

ống phấn

xuyên dọc

túi phôi

và nhụy ,lỗ phôi

giải phóng

2 giao tử đực
g.tử 2+nhân 2nnhân 3n
nội nhũ cung cấp dd cho cây phát triển

6.Quá trình hình thành hạt, quả
Thụ tinh kép
a) Hình thành hạt
Hạt do noãn đã được thụ tinh phát triển thành.
+Hợp tử phát triển thành phôi.
+Tế bào tam bội phân chia tạo khối đa bào giàu chất dd gọi là nội nhũ để nuôi phôi phát triển.
Có hai loại hạt là hạt có nội nhũ ( hạt cây 1 lá mầm), không có nội nhũ( hạt cây hai lá mầm).
b) Hình thành quả
-Quả do bầu nhụy phát triển thành ,bầu nhụy dày lên,chuyển hóa như túi phôi chứa hạt, bảo vệ hạt
và giúp phát tán hạt.
-Quả đơn tính:không có hạt do noãn không thụ tinh.
-Quả không hạt chưa hẳn là quả đơn tính.
-Quá trình chín quả bao gồm
+ những biến đổi về mặt sinh lí, sinh hóa.
+biến đổi màu sắc,độ cứng mùi vị hương thơm đặc trưng.
-Quả của nhiều loài cây cung cấp dd quí vitamin, tinh bột, đường, khoáng chất..Cần thiết cho cơ
thể, và cung cấp dược liệu quí.
4.Nêu vai trò của quả đối với sự phát triển của thực vật và đời sống con người.
Hình thành quả bảo vệ hạt, duy trì nòi giốngVai trò cung cấp chất dd cho con người như tinh
bột, đường, vitamin, khoáng chất, dùng trong y dược…
Bài 45: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
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1.Sinh sản hữu t nh à kiểu sinh sản tạo ra nhiều cá thể mới qua hình thành và hợp nhất giao tử
đơn bội đực và giao tử đơn bội cái để tạo ra hợp tử lưỡng bội, hợp tử phát triển thành cá thể mới.
2.Quá trình sinh sản hữu tính ở động vật: Sinh sản hữu tính gồm 3 giai đoạn:
- Giai đoạn hình thành tinh trùng và trứng.
- Giai đoạn thụ tinh.
- Giai đoạn phát triển và hình thành cơ thể mới.
+Động vật đơn tính là động vật chỉ có cơ quan sinh dục đực hoặc cái.
+Động vật lưỡng tính: là dộng vật có cả cơ quan sinh dục đực và cái( không tự thụ tinh, thụ tinh
chéo).
Ưu điểm: bất kì 2 cá thể nào gặp nhau sau khi giao phối và thụ tinh đều có thề sinh con.
Nhược điểm: tiêu tốn nhiều vật chất năng lượng cho việc hình thành, duy trì hoạt dộng cũa 2 cơ
quan sinh sản trên 1 cơ thể.Di chuyển chậm ít có cơ hội gặp nhau để sinh con.
3.Các hình thức thụ tinh.
a) Thụ tinh ngoài: là hình thức thụ tinh trong đó, trứng gặp tinh trùng và thụ tinh ở bên ngoài cơ
thể con cái.Con cái đẻ trứng vào môi trường còn con đực xuất tinh dịch len trứng để thụ tinh.
b) Thụ tinh trong: là hình thức thụ tinh trong đó, trứng gặp tinh trùng và thụ tinh ở bên trong cơ
thể con cái.Vì vậy, thụ tinh phải có qt giao phối giữa con đực và con cái.
4.Đ trứng và đ con.
+Động vật đẻ trứng: Cá, lưỡng cư,bò sát,và nhiều loài Đv không xương sống.
+Động vật đẻ con: Tất cả thú( trừ thú thấp) phôi thai phát triển co thể mẹ nhờ chất dd nhận từ cơ
thể mẹ qua nhau thai.
4.Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.
- Sinh sản hữu tính là quá trình sinh sản có sự kết hợp của giao tử đơn bội đực và cái để tạo ra hợp
tử lưỡng bội, hợp tử phát triển thành cơ thể mới mang thông tin di truyền của cả bố và mẹ.
- Sinh sản vô tính là quá trình sinh sản tạo ra các cá thể mới giống cá thể mẹ (có bộ nhiễm sắc thể
giống cá thể mẹ), không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.
5.Cho ví dụ về vài oài động vật có thụ tinh ngoài. Tại sao thụ tinh ngoài phải thực hiện trong
môi trường nước.
Các loại động vật thụ tinh ngoài sống trong nước như cá, tôm,….Thụ tinh ngoài cần môi trường
nước để tinh trùng bơi và gặp trứng để thụ tinh. Ở trên cạn, không có nước tinh trùng không thể
bơi đến gặp trứng được.
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6.So sánh sinh sản hữu tính ở động vật và thực vật.
Giống nhau: Đều có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái tạo ra hợp tử, hợp tử phát triển
thành cơ thể mới mang thông tin di truyền của cả bố và mẹ.
Khác nhau ở quá trình tạo giao tử, thụ tinh, phát triển thành hợp tử.
Bài 46: CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN
Sơ đồ cơ chế điều hòa sinh tinh.

Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh tinh (hình 46.1) và trả lời câu hỏi.
*. Cho biết tên các hoocmôn kích thích sản sinh tinh trùng ở tinh hoàn.
Các hoocmon kích thích sinh tinh là FSH, LH (còn gọi là ICSH) của tuyến yên và testosteron của
tinh hoàn. Vùng dưới đồi tiết ra yếu tố giải phóng GnRH điều hòa tuyến yên tiết FSH và LH
**. Từng hoocmôn đó ảnh hưởng đến quá tr nh sinh tinh như thế nào?
FSH kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng.
LH kích thích tế bào kẽ sản xuất ra testosteron.
Testosteron kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng.
GnRH điều hòa tuyến yên tiết FSH và LH (kích thích hoặc ức chế).
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Sơ đồ cơ chế điều hòa sinh trứng

Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh trứng(hình 46.2) và trả lời câu hỏi sau:
*.Cho biết tên các hoocmôn ảnh hưởng đến quá trình phát triển, chín và rụng trứng.
Các hoocmon tham gia điều hòa sản sinh trứng là hoocmôn FSH và LH của tuyến yên. Vùng dưới
đồi tiết ra yếu tố giải phóng GnRH điều hòa tuyến yên tiết FSH và LH.
**. Từng hoocmôn đó ảnh hưởng đến quá trình chín và rụng trứng như thế nào?
+FSH kích thích quá tình phát triển nang trứng (nang trứng bao gồm tế bào trứng và các tế bào hạt
bao quanh tế bào trứng, tế bào nang trứng sản xuất ra ơtrogen).
+LH kích thích nang trứng chín và rụng, hình thành và duy trì hoạt động của thể vàng. Thể vàng
tiết ra hoocmon progesteron và estrogen. Hai hoocmon này kích thích niêm mạc con phát triển
(dày lên) chuẩn bị cho hợp tử làm tổ, đồng thời ức chế vùng dưới đồi và tuyến yên gây giảm tiết
GnRH, FSH và LH.
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1.Hằng ngày, phụ nữ uống viên thuốc tránh thai (chứa prôgestêrôn hoặc prôgestêrôn +
ơtrôgen) có thể tránh được mang thai, tại sao?
-Uống thuốc tránh thai hàng ngày làm cho nồng độ các hoocmôn này trong máu cao và do vậy gây
ức chế lên tuyến yên và vùng dưới đồi  Vùng dưới đồi giảm tiết GnRH, tuyến yên giảm tiết
FSH và LH. Do nồng độ các hoocmon GnRH, FSH và LH giảm nên trứng không chín và không
rụng, giúp tránh được mang thai.
2.Rối loạn hoocmôn FSH, LH, và testostêrôn có ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh hay không,
Tại sao?
+FSH kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng
+ LH kích thích tế bào kẽ sản xuất ra testostêrôn kích thích ống sinh tinh phát triển và sản xuất
tinh trùng. Vì vậy, tăng hay giảm sản xuất hoocmôn FSH, LH sẽ làm thay đổi nồng độ testostêron,
làm ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh trùng.
3.Quá trình sản xuất hoocmôn FSH LH ơstrôgen và Prôgestêrôn b rối loạn có ảnh hưởng
đến quá trình sinh trứng hay không, tại sao?
-FSH, LH kích thích phát triển nang trứng, làm cho trứng chín và rụng. Rối loạn sản xuất
hoocmon FSH, LH của tuyến yên làm rối loạn quá trình trứng chín và rụng. Nồng độ prôgensteron
và ơtrôgen trong máu có tác dụng lên quá trình sản xuất hoocmon FSH, LH của tuyến yên, vì vậy
ảnh hưởng đến quá trình sản sinh trứng.

