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Jesień. Złota polska. Szybko przechodzi w szarą, której 
deszczowa i chłodna odsłona zniechęca do nadawania nazw. 
Pora, która większości z nas kojarzy się z obniżeniem nastroju 

i nową falą przeważnie obrażających nasz intelekt reklam 
leków na przeziębienie. I tak je kupimy, bo zapewne i tej jesieni 

przynajmniej cześć naszych domowników przyniesie wirusa 
z pracy lub szkoły.

Na zdrowie
A psik!  

Zatem to już pewne. Nie później niż 
przed okresem, w którym pojawią 
się w  centrach handlowych kolędy 
i aniołki-akwizytorzy, zaliczę cieknący 
nos, obolałe gardło, ból głowy i  go-
rączkę. Grypa jest nieodłącznym ele-
mentem obrazu polskich ulic jesienią. 
Co chwilę ktoś smarka i  pokasłuje. 
Epidemia ma się świetnie. Zamiast 
już po pierwszych objawach zostać 
w domu i podjąć leczenie, a przede 
wszystkim nie zarażać innych, męż-
nie wypinamy pierś, podstawę szyi 
niosącej tą pełną poczucia zawodo-
wego obowiązku głowę i… zarażamy 
wszystkich w  pracy, po drodze do 
niej i  wszędzie, gdzie się pojawimy. 
Kilka dni później, gdy objawy stają się 
uciążliwe, po konsultacji z  lekarzem 
bądź bez niej, sięgamy po leki na 
grypę lub przeziębienie. To bez zna-
czenia jakie. Większość i  tak składa 
się paracetamolu, którego działanie 
co najwyżej zmniejsza gorączkę i nie-
co uśmierza ból głowy. Idealnie ich 
działanie recenzuje powiedzenie, że 
leczone przeziębienie trwa siedem 
dni, a nieleczone tydzień. 

Rzucić wyzwanie
Polski rynek start up-ów przeży-

wa prawdziwy rozkwit. Wśród naj-

tęższych polskich umysłów skorych 
do tworzenia prawdziwych innowa-
cji i  rewolucji chyba było kilka osób 
o podobnym do mojego postrzega-
niu jesieni. Trochę w  tym żartu, acz 
kto wie, może to był jeden z determi-
nantów powołania do życia TherVira. 
TherVira to polski startup wyodręb-
niony z Międzynarodowego Instytutu 
Biologii Molekularnej i  Komórkowej 
w Warszawie. Najlepszym dowodem 
na to, iż Katarzyna Kamińska, prezes 
TherVira jest na drodze do przełomu 
w  leczeniu grypy, a praca jej zespo-
łu to seria wybitnych osiągnięć jest 
przyznana Im nagroda „Innovators 
Under 35”. Kapituła MIT Technology 
Review, czyli najstarszego magazynu 
technologicznego na świecie wyda-
wanego przez Massachusetts Insti-
tute of Technology, który wybiera 
laureatów wśród najbardziej inspiru-
jących innowatorów młodego poko-
lenia. Jak chcą nam pomóc jesienią? 

Wyjść poza schemat
Zagadka. Co powstanie po połącze-

niu gików biologiczno-medycznych 
i programistów? TheVira. Żarty na bok. 
Idea i model, w jakim start up rzucił 
wyzwanie grypie jest zupełnie rewo-
lucyjny. Grupa młodych naukowców 

opracowała specjalistyczne oprogra-
mowanie w formie modelu kompute-
rowego, dzięki któremu możliwe jest 
projektowanie leków nowej generacji. 
Celem jest przygotowanie leku, który 
wyeliminuje lekoodporność, będzie 
mógł leczyć grypę dowolnego szcze-
pu w  dowolnym jej stadium. Pierw-
sze testy na komórkach potwierdziły 
skuteczność terapii oraz jej bezpie-
czeństwo. Lek blokuje rozwój wirusa 
i  jego namnażanie, czyli realizuje za-
dania nierealizowane przez obecnie 
dostępne medykamenty. 

Co ważne, metoda modelowania 
komputerowego, czyli niejako wir-
tualnego projektowania leków po-
zwalająca na badanie ogromnych 
ilości kombinacji w  czasie znacznie 
krótszym niż metodą tradycyjną jest 
na tyle uniwersalna, że w niedalekiej 
przyszłości może pomóc w skutecz-
nym opracowaniu terapii zwalczają-
cych inne wirusy w tym Zika i Ebola. 
Pozostaje trzymać kciuki za polski 
startup. TheVira może za kilka lat 
zrewolucjonizować świat medycy-
ny w  obszarze projektowania leków 
i zwalczania epidemii wirusów.
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