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Κορωνοϊόσ: Ανακάλυψη 14χρονησ Τεξανήσ ίςωσ οδηγήςει ςε θεραπεία 

 

 

Κακϊσ οι επιςτιμονεσ ανά τον κόςμο αγωνίηονται να βρουν μια κεραπεία για τον 

νζο κορωνοϊό, ζνα νζο κορίτςι κατάφερε να ξεχωρίςει ανάμεςά τουσ, αναφζρει ςε 

δθμοςίευμά του το CNN. 

Η Ανίκα Τςεμπρόλου, μια 14χρονθ από το Φρίςκο του Τζξασ,  μόλισ αναδείχκθκε 

νικιτρια του «3M Young Scientist Challenge» και κζρδιςε χρθματικό βραβείο 25.000 

δολαρίων για μια ανακάλυψθ που κα μποροφςε να ςυνειςφζρει ςε μια πικανι 

κεραπεία για τθν COVID-19. Η εφεφρεςθ τθσ Ανίκα ςχετίηεται με τθν ανακάλυψθ 

ενόσ μορίου, το οποίο μπορεί να προςκολλθκεί ςτθν πρωτεΐνθ – ακίδα του νζου 

κορωνοϊοφ, εμποδίηοντασ ενδεχομζνωσ τον ιό να διειςδφςει ςτα κφτταρα του 

ανκρϊπινου οργανιςμοφ. 

«Τισ τελευταίεσ θμζρεσ, είδα ότι υπιρχε μεγάλο ενδιαφζρον ςτα ΜΜΕ για τθν 

εργαςία μου, κακϊσ αυτι ςχετίηεται με τον ιό SARS-CoV-2 και αντανακλά τισ 

ςυλλογικζσ μασ ελπίδεσ να βάλουμε τζλοσ ςε αυτι τθν πανδθμία κακϊσ εγϊ, όπωσ 

και όλοι οι άλλοι, επικυμοφμε να επιςτρζψουμε ςτισ κανονικζσ μασ ηωζσ ςφντομα», 

διλωςε θ Ανίκα ςτο CNN. 

Ο νζοσ κορωνοϊόσ ζχει προκαλζςει τον κάνατο περιςςότερων από 1,1 

εκατομμυρίων ανκρϊπων παγκοςμίωσ από τότε που θ Κίνα ανζφερε τθν 

καταγραφι του πρϊτου κροφςματοσ ςτον Παγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ (ΠΟΥ) τον 



Δεκζμβριο του 2019. Οι Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ ζχουν καταγράψει πάνω από 219.000 

κανάτουσ, ςφμφωνα με ςτοιχεία του Πανεπιςτθμίου Τηονσ Χόπκινσ. 

Η Ανίκα, θ οποία είναι Αμερικανίδα ινδικισ καταγωγισ, κατζκεςε τθν εργαςία τθσ 

όταν ιταν ακόμθ ςτθ Β’ τάξθ του Γυμναςίου, αλλά δεν εςτίαηε εξαρχισ ςτθν 

ανακάλυψθ μιασ κεραπείασ για τθν COVID-19. Αρχικά, ο ςτόχοσ τθσ ιταν να 

χρθςιμοποιιςει μεκόδουσ in-silico για τθν ταυτοποίθςθ ενόσ βαςικοφ ςυςτατικοφ, 

που ζχει τθ δυνατότθτα να προςκολλθκεί ςε πρωτεΐνθ του ιοφ τθσ γρίπθσ. 

«Αφοφ αφιζρωςα τόςο χρόνο ςε ζρευνα ςχετικά με τισ πανδθμίεσ, τουσ ιοφσ και τθν 

ανακάλυψθ φαρμάκων, ιταν τρελό να ςκζφτομαι ότι όντωσ βίωνα κάτι τζτοιο», 

είπε θ Ανίκα. «Εξαιτίασ τθσ τεράςτιασ ςοβαρότθτασ τθσ πανδθμίασ COVID-19 και του 

δραςτικοφ αντικτφπου τθσ ςτον πλανιτθ ςε ζνα τόςο ςφντομο διάςτθμα, άλλαξα 

κατεφκυνςθ, με τθ βοικεια του ςυμβοφλου μου, προκειμζνου να εςτιάςω ςτον ιό 

SARS-CoV-2». 

Όπωσ ανζφερε θ ίδια, το ότι κζρδιςε το βραβείο και τον τίτλο τθσ κορυφαίασ νζασ 

επιςτιμονοσ είναι τιμι για εκείνθ, αλλά θ δουλειά τθσ δεν ζχει τελειϊςει. Ο 

επόμενοσ ςτόχοσ τθσ, ςφμφωνα με τθν ίδια, είναι να εργαςτεί δίπλα ςε επιςτιμονεσ 

και ερευνθτζσ που προςπακοφν να «ελζγξουν τα επίπεδα μεταδοτικότθτασ και 

κνθςιμότθτασ» ςτο πλαίςιο τθσ πανδθμίασ, αναπτφςςοντασ τα ευριματά τθσ ςε μια 

πραγματικι κεραπεία για τον ιό. 
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