Η ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΚΙΩΝ
Υπάξρνπλ πνιινί ηύπνη ηώλ επινγηάο πνπ πξνθαινύλ ηελ αζζέλεηα ηεο επινγηάο ζηα
δώα. Κάζε ηύπνο ηνπ ηνύ πξνζβάιιεη κόλν έλα είδνο δώνπ. Έλα πεξηνδηθό αλέθεξε
όηη θάπνηνο επηζηήκνλαο ρξεζηκνπνίεζε ηε γελεηηθή κεραληθή γηα λα ηξνπνπνηήζεη
ην DNA ηνπ ηνύ ηεο επινγηάο ησλ πνληηθηώλ. Ο ηξνπνπνηεκέλνο ηόο ζθνηώλεη όια ηα
πνληίθηα πνπ πξνζβάιιεη.
Ο επηζηήκνλαο ππνζηεξίδεη όηη ε έξεπλα γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ηώλ είλαη
απαξαίηεηε γηα λα κπνξνύλ λα ειέγρνληαη ηα παξάζηηα πνπ είλαη επηβιαβή γηα ηελ
αλζξώπηλε ηξνθή. Οη επηθξηηέο απηήο ηεο έξεπλαο ππνζηεξίδνπλ όηη νη ηνί κπνξεί λα
μεθύγνπλ από ηα εξγαζηήξηα θαη λα πξνζβάινπλ θαη άιια δώα. Αλεζπρνύλ επίζεο
γηα ην όηη έλαο ηξνπνπνηεκέλνο ηόο επινγηάο πνπ πξνζέβαιε κόλν έλα είδνο δώνπ
κπνξεί κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ λα πξνζβάιεη θαη άιια είδε θαη ηδηαίηεξα
αλζξώπνπο.
Οη άλζξσπνη πξνζβάιινληαη από έλαλ ηό επινγηάο, πνπ νλνκάδεηαη θαη απηόο
επινγηά. Η επινγηά ζθνηώλεη ηνπο πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο πνπ πξνζβάιιεη. Αλ
θαη ζεσξείηαη όηη απηή ε αζζέλεηα έρεη εμαιεηθζεί από ηνλ πιεζπζκό, έρνπλ
δηαηεξεζεί δείγκαηα ηνπ ηνύ ηεο επινγηάο ζε εξγαζηήξηα ζε όιν ηνλ θόζκν.

Δπώηηζη 1
Οη επηθξηηέο έρνπλ εθθξάζεη ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ην όηη ν ηόο ηεο επινγηάο ησλ
πνληηθηώλ ζα κπνξνύζε λα πξνζβάιεη θαη άιια είδε εθηόο από ηα πνληίθηα. Πνίνο
από ηνπο παξαθάησ ιόγνπο απνηειεί ηελ καλύηεπη εμήγεζε γηα απηή ηελ αλεζπρία;
A Τα γνλίδηα ησλ ηώλ επινγηάο θαη ηα γνλίδηα ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ ηώλ ηεο επινγηάο
ησλ πνληηθηώλ είλαη παλνκνηόηππα.
B Μία κεηάιιαμε ζην DNA ηνπ ηνύ ηεο επινγηάο ησλ πνληηθηώλ κπνξεί λα επηηξέςεη
ζηνλ ηό λα πξνζβάιεη θαη άιια δώα.
Γ Μία κεηάιιαμε κπνξεί λα κεηαηξέςεη ην DNA ηνπ ηνύ ηεο επινγηάο ησλ πνληηθηώλ
ζε DNA παλνκνηόηππν κε εθείλν ηνπ ηνύ ηεο επινγηάο ησλ αλζξώπσλ.
Δ

Ο αξηζκόο ησλ γνληδίσλ ηνπ ηνύ ηεο επινγηάο ησλ πνληηθηώλ είλαη ίδηνο κε ηνλ
αξηζκό ησλ γνληδίσλ άιισλ ηώλ επινγηάο.

Δπώηηζη 2
Έλαο από ηνπο επηθξηηέο ηεο έξεπλαο αλεζπρνύζε γηα ηελ πηζαλόηεηα δηαθπγήο ηνπ
ηξνπνπνηεκέλνπ ηνύ ηεο επινγηάο ησλ πνληηθηώλ από ην εξγαζηήξην. Απηόο ν ηόο ζα
κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη ηελ εμαθάληζε θάπνησλ εηδώλ πνληηθηώλ.
Εάλ εμαθαληζηνύλ θάπνηα είδε πνληηθηώλ, είλαη πηζαλό λα ζπκβνύλ ηα παξαθάησ;
Να θπθιώζεηο ην «Ναη» ή ην «Όρη» γηα θάζε πεξίπησζε.
Δάν εξαθανιζηούν κάποια είδη πονηικιών, είναι πιθανό να
ζςμβεί αςηό;

Ναι ή Όσι;

Κάπνηεο ηξνθηθέο αιπζίδεο ζα επεξεαζηνύλ.

Ναη / Όρη

Οη θαηνηθίδηεο γάηεο κπνξεί λα πεζάλνπλ ιόγσ έιιεηςεο ηξνθήο.

Ναη / Όρη

Τα θπηά ησλ νπνίσλ ηνπο ζπόξνπο ηξώλε ηα πνληίθηα κπνξεί λα
απμεζνύλ πξνζσξηλά ζε αξηζκό.

Ναη / Όρη

1

Δπώηηζη 3
Μία εηαηξεία πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη έλαλ ηό πνπ ζα θάλεη ηα πνληίθηα ζηείξα
(δειαδή λα κε κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ απνγόλνπο). Έλαο ηέηνηνο ηόο ζα βνεζνύζε
λα ειεγρζεί ν αξηζκόο ησλ πνληηθηώλ.
Να ππνζέζεηο όηη ε εηαηξεία πεηπραίλεη ην ζθνπό ηεο. Θα έπξεπε ηα παξαθάησ
εξσηήκαηα λα απαληεζνύλ κέζα από έξεπλα πξηλ απειεπζεξσζεί ν ηόο; Να
θπθιώζεηο ην «Ναη» ή ην «Όρη» γηα θάζε πεξίπησζε.
Θα έππεπε να απανηηθεί αςηό ηο επώηημα ππιν
απελεςθεπωθεί ο ιόρ;

Ναι ή Όσι;

Πνηα είλαη ε θαιύηεξε κέζνδνο γηα ηελ εμάπισζε ηνπ ηνύ;

Ναη / Όρη

Πόζν ζύληνκα ζα αλαπηύμνπλ ηα πνληίθηα αλνζία ζηνλ ηό;

Ναη / Όρη

Θα επεξεάζεη ν ηόο θαη άιια είδε δώσλ;

Ναη / Όρη

Δπώηηζη 4 (Καηαγραθή ζηάζης)
Πόζν ελδηαθέξεζαη γηα ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο;
Να σημειώσεις Χ σε ένα μόνο τετράγωνο σε κάθε σειρά.
Δεν
Ενδιαφέρομαι Ενδιαφέρομαι Ενδιαφέρομαι
ενδιαφέρομαι
πολύ
μέτρια
λίγο
καθόλου

Να μάθεις για ηη δομή ηων
ιών.
Να γνωρίζεις πώς
μεηαλλάζζονηαι
(μεηαβάλλονηαι) οι ιοί.
Να καηανοήζεις καλύηερα
πώς αμύνεηαι ο οργανιζμός
απένανηι ζηοσς ιούς.
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Σημείωση 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 228- 229),
από OECD, 2009, Paris: OECD.
Σημείωση 2. Μεηάθξαζε ζέκαηνο από ην Κέληξν Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο.
Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2006 (πηινηηθή έξεπλα)
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Η ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΚΙΩΝ
ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΡΩΤΗΣΗ 1
Αποδεκηή απάνηηζη
B. Μία κεηάιιαμε ζην DNA ηνπ ηνύ ηεο επινγηάο ησλ πνληηθηώλ κπνξεί
λα επηηξέςεη ζηνλ ηό λα πξνζβάιεη θαη άιια δώα.
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.
ΔΡΩΤΗΣΗ 2
Αποδεκηή απάνηηζη
Ναη, Όρη, Ναη, κε απηήλ ηε ζεηξά.
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.

ΔΡΩΤΗΣΗ 3
Αποδεκηή απάνηηζη
Ναη, Ναη, Ναη, κε απηήλ ηε ζεηξά.
Μη αποδεκηή απάνηηζη
Άιιεο απαληήζεηο.

Σημείωση 1. Από Take the Test: Sample Questions from OECD’s PISA Assessments (ζει. 280), από
OECD, 2009, Paris: OECD.
Σημείωση 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο.
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