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| GIẢI BÀI TẬP SGK SINH HỌC LỚP 8 | 

Câu hỏi 

-    Khi các cầu thận bị viêm và suy thoái có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng 

như thế nào đến sức khỏe? 

-    Khi các tế bào ống thận làm việc kém hiệu quả hay bị tổn thương có thể dẫn đến hậu 

quả như thế nào tới sức khỏe? 

-    Khi đường dẫn nước tiểu bị nghẽn bởi sỏi có thể ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe? 

ĐÁP ÁN 

- Khi các cầu thận bị viêm và suy thoái có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về 

sức khỏe như sau: 

+ Quá trình lọc máu bị trì trệ, làm cho các chất cặn bã và chất độc hại bị tích tụ trong 

máu. 

+ Biểu hiện: Cơ thể bị phù, suy thận thận toàn bộ dẫn đến hôn mê và chết. 

- Khi các tế bào ống thận làm việc kém hiệu quả thì: 

+ Quá trình hấp thu lại các chất cần thiết và bài tiết các chất cặn bã độc hại bị giảm 

+ Làm môi trường trong bị biến đổi 

+ Sự trao đổi chất bị rối loạn, gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. 

- Khi các tế bào ống thận bị tổn thương có thể làm: 

+ Tắc ống thận (hay nước tiểu trong ống có thể hòa thẳng vào máu) gây đầu độc cơ thể. 

+ Biểu hiện tương tự trường hợp suy thận. 

- Khi đường dẫn nước tiểu bị nghẽn bởi sỏi có thể ảnh hưởng tới sức khỏe: 

+ Gây bí tiểu, không tiểu được 
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+ Người bệnh đau dữ dội,có thể kèm theo sốt 

+ Nếu không được cấp cứu kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng. 

» Xem tiếp Câu hỏi bài 40 trang 130 sgk Sinh 8 

---------------------------------------------------------- 

» Để xem vai trò quan trọng của vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu được thể hiện như thế 

nào? cùng đáp án các bài tập Chương 7: Bài tiết - sgk Sinh 8 hoặc hướng dẫn soạn Sinh 

học lớp 8 khác, mời các em học sinh click theo đường link tại doctailieu.com 
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