València 09/12/2019

Un estudi demostra en ratolins que un fàrmac per al VIH redueix la fibrosi i la
progressió de la malaltia hepàtica crònica
Els investigadors i les investigadores han descrit el mecanisme pel qual la Rilpivirina, un fàrmac molt utilitzat contra el
VIH, indueix de manera selectiva la mort de les principals cèl·lules que produeixen l'excés de fibrosi, mentre que
promou la regeneració del fetge. El resultat final és una clara reducció de la fibrosi hepàtica en diferents models
preclínics de mal hepàtic.
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