
DETTE ER A-VIRAL

A-VIRAL er et norsk bioteknologisk forskningsselskap. Selskapet utvikler nå en helt ny
medisin for å bekjempe HIV/AIDS og har tatt internasjonale patenter på flere beslektede
produkter. A-VIRAL’s mål er å bli internasjonalt anerkjent og oppfattet som et ledende
initiativ innen HIV/AIDS-problematikken. A-VIRAL’s strategi er å utvikle nye medisiner som
senere selges som lisenser til større legemiddelfirmaer.  Selskapets inntekter vil komme fra
selve salget av lisenser samt ”royalties”.

AV-1101 er et nytt legemiddel til behandling av HIV/AIDS. A-VIRAL’s forskningsteam har
brukt 2 år på å utvikle AV-1101. AV-1101 reduserer veksten av HIV virus i cellekulturer.
Forskerne tror også at dette stoffet har en ny og lovende effekt som ved høye doser over kort
tid styrker immunforsvaret. AV-1101 synes å ha få bivirkninger, er enkel å bruke (2-4
piller/dag) samt rimelig å produsere. AV-1101 kan bli et viktig alternativ for  land med stor
utbredelse av AIDS.

Helsemyndighetene på Filippinene fatter stor interesse for AV-1101. Etter ett års
forberedelser starter nå forsøk på mennesker. Forsøkene gjøres i samarbeid med
universitetssykehuset i Manila, San Lazaro Hospital, som også er senteret for behandling av
AIDS i Filippinene.

Legemiddelmyndighetene på Filippinene ønsker å gjennomføre en raskest mulig utprøving
av AV-1101 slik at medisinen forhåpentligvis kan settes inn i kampen mot HIV/AIDS
allerede tidlig neste år. Myndighetene bygger på en godkjenningsprosedyre som er utviklet
av FDA i USA og som innebærer at spesielt lovende medisiner som skal brukes til
behandling av livstruende sykdommer, kan bringes raskt til markedet og tas i bruk av de
syke. Den amerikanske metoden kalles ”fast track” og er spesifikk for behandling av
livstruende sykdommer.

A-VIRAL er en fremtidsrettet organisasjon som utnytter de mulighetene som internett gir for
å styrke kommunikasjon. A-VIRAL samarbeider med et internasjonalt nettverk av eksperter
og leverandører. Alle våre leverandører tilfredstiller de strengeste internasjonale
kvalitetskrav.
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