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Una investigació de Fisabio i l'Hospital Arnau de Vilanova obri la porta a
nous tractaments contra el càncer de còlon
Es tracta d'un estudi pioner en el qual es relaciona per primera vegada l'aparició i avanç del càncer de
còlon amb uns nivells baixos d'un tipus de limfòcits T, anomenats cèl·lules T gammadelta.
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