
TRẢ LỜI CÂU HỎI TRANG 183 SGK SINH HỌC 11 

Câu hỏi 

Hãy điền tên các biện pháp tránh thai vào cột thứ hai trong bảng 47 và giải thích tại sao sử dụng 

các biện pháp đó lại giúp phụ nữ tránh thai (cơ chế tác dụng của biện pháp tránh thai).  

Trả lời câu hỏi bài 47 trang 184 SGK Sinh học 11 

 

Trả lời 

Tên biện pháp 

tránh thai 
Cơ chế tác dụng 

1. Tính ngày Tránh giao hợp vào ngày trứng rụng (vào khoảng giữa chu kì kinh nguyệt) để 
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rụng trứng tinh trùng không gặp được trứng. 

2. Sử dụng bao 

su 

Ngăn không cho trứng gặp tinh trùng và tránh lây nhiễm các bệnh tình dục khi 

giao hợp. 

3. Sử dụng 

thuốc viên 

tránh thai 

Ngăn không cho trứng chín và rụng, đồng thời làm cho chất nhầy ở cổ tử cung 

đặc lại ngăn không cho tinh trùng vào tử cung và ống dẫn trứng để gặp trứng. 

Thuốc tránh thai bản chất là ơstrôgen, nên nó theo cơ chế điều hòa ngược, 

ơstrôgen ức chế bài tiết FSH và LH do đó không đạt được tỉ lệ và nồng độ thích 

hợp cho rụng trứng, các nang bào kém phát triển. 

4. Sử dụng 

vòng tránh thai 

Kích thích lên niêm mạc tử cung gây phản ứng chống lại sự làm tổ của tử cung. 

Hợp tử không làm tổ được sẽ rơi ra ngoài 

5. Căt và thắt 

ống dẫn trứng 
Không cho trứng gặp tinh trùng trong ống dẫn trứng 

6. Cắt và thắt 

ống dẫn tinh 
Ngăn không cho tinh trùng đi ra để gặp trứng. 

Xem thêm 

>>> Bài trước: Trả lời câu hỏi trang 183 SGK Sinh học 11  

>>> Bài tiếp theo: Bài 1 trang 185 SGK Sinh học 11 
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