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«Μηχανισμοί άμυνας ανθρώπινου οργανισμού» 

Ονοματεπώνυμο:                                                                        Τμήμα:           Ημερομηνία: 

1. O οργανισμός μας ανέπτυξε ___________ μηχανισμούς για να προστατευτεί από τα 

______   μικρόβια.     

2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ: Παρεμποδίζουν την _________ μικροοργανισμών στον οργανισμό μας    

3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ: Παρεμποδίζουν την _________ και _________των μικροοργανισμών 

στον οργανισμό μας  

4. Οι εσωτερικοί διακρίνονται σε: ___________ που η δράση τους είναι ________ για 

όλους τους ____________, και σε ________ που έχουν ______________ δράση.  

5. Στους εξωτερικούς μηχανισμούς άμυνας περιλαμβάνονται: 

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Οι ιδρωτοποιοί αδένες εκκρίνουν _________, ενώ οι σιελογόνοι αδένες το 

_________ αυτά τα δύο υγρά περιέχουν ___________ που καταστρέφουν τα 

μικρόβια. 

7. Οι Βλεννογόνοι ανήκουν στην κατηγορία του ___________  ________ και ο ρόλος 

τους είναι να καλύπτουν _________ του σώματος.  

8. Να γράψετε μερικά παραδείγματα βλεννογόνων: 

________________________________________________________________ 

9. Οι βλεννογόνοι παράγουν τη ___________, αυτή είναι μια _________ και 

___________ουσία που παγιδεύει τους μικροοργανισμούς.  

10. Ο πεπτικός σωλήνας είναι ανοικτός ξεκινά από τη _________   _______ και 

καταλήγει στον  ________.  

11. Αν τα μικρόβια καταφέρουν και φτάσουν στο ________ καταστρέφονται από το 

______ περιβάλλον του στομάχου. 

12. Ποια είναι τα συμπτώματα της φλεγμονής: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

13. Τι ονομάζουμε πυρετό; 

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

14. Μπορούμε να θεωρήσουμε τον πυρετό ως σύμπτωμα μιας ασθένειας; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

15. Πότε παράγονται οι ιντερφερόνες από τα κύτταρα και γιατί μπορούν να 

χρησιμεύσουν ως φάρμακα κατά του καρκίνου και των ιώσεων; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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16. Αντιγόνο ονομάζουμε κάθε _______   _______ που εισέρχεται στον οργανισμό και 

σαν αντιγόνο μπορεί να δράσει:  

17. Ένας ολόκληρος ___________,  

18. ______που παράγονται από μικροοργανισμούς π.χ. _______ 

19. Ένα _______ του μικροοργανισμού.  

20. Ανοσία είναι η ________ του ανθρώπινου οργανισμού  να αναγνωρίζει 

οποιαδήποτε _______και να:  

21. Προκαλεί ________   ________. 

22. Παράγει αντισώματα από τα __________, τα οποία είναι ουσίες που αναγνωρίζουν 

τα __________ και τα ________ μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.  

23. Τα ___________ συνδέονται σαν κλειδί με κλειδαριά με τα αντιγόνα.  

24. Μνήμη ονομάζουμε την __________ που έχει ο οργανισμός να «____________» τα 

αντιγόνα με τα οποία έχει έλθει σε επαφή στο παρελθόν.  

25. Αν ξαναέλθει σε επαφή μελλοντικά θα αντιδράσει ________ και με μεγαλύτερη 

___________. 

26. Δεν προλαβαίνει το αντιγόνο να προκαλέσει τα _______ της ασθένειας. 

27. Τι είναι το εμβόλιο; 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

28. Τι περιέχει το εμβόλιο; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

29. Τι είναι ο ορός; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

30. Τι περιέχει ο ορός; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

31. Αν κάποιος τραυματιστεί με σκουριασμένο αντικείμενο τι θα πρέπει να του 

χορηγηθεί; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

32. Αν κάποιος θέλει να προστατευθεί από μια ασθένεια π.χ. ηπατίτιδα τι θα πρέπει να 

του χορηγηθεί; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 


