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NỘI DUNG 
 

1. Tế bào: vận chuyển chất qua màng tế bào, hoạt động điện của các tế bào có tính kích thích 

điện. 

2. Máu: huyết tương, hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và quá trình đông cầm máu, nhóm máu. 

3. Tim mạch – Tuần hoàn: hoạt động điện của tim, chức năng bơm máu và chu chuyển tim, 

điều hòa hoạt động tim, hệ mạch, điều hòa hoạt động mạch. 

4. Hô hấp: cơ học hô hấp, các thể tích và dung tích khí của phổi, trao đổi và vận chuyển khí 

trong máu, điều hòa hô hấp. 

5. Tiêu hóa: hoạt động cơ trơn đường tiêu hóa, sự tiêu hóa và hấp thu ở dạ dày, ruột non và 

ruột già, chức năng gan. 

6. Thận – niệu: tạo nước tiểu và bài xuất các sản phẩm chuyển hóa, điều hòa nước và cân 

bằng nội môi của thận. 

7. Nội tiết: hoạt động hormone, trục hạ đồi – tuyến yên, tác dụng và điều hòa của các 

hormone tuyến yên, tuyến giáp, tuyến cận giáp, tuyến thượng thận và tuyến tụy. 

8. Sinh sản: chức năng và điều hòa các hormone của tinh hoàn và buồng trứng, chu kỳ buồng 

trứng và chu kỳ tử cung. 

9. Cơ: neuron vận động, synapse thần kinh – cơ, hoạt động co cơ vân, điều hòa hoạt động cơ 

vân. 

10. Thần kinh: neuron và tế bào thần kinh đệm, vỏ não, hạ đồi, tủy sống, điều hòa vận động và 

cảm giác. 

HÌNH THỨC THI: trắc nghiệm. 
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