Actualitat dels centres
●

16.08.2019 - IRB Barcelona
Identification of genes responsible for sex-related differences in cancer aggressiveness in the vinegar fly

●

Scientific news An understanding of the molecular basis of differences in the incidence and survival of cancer between men and…
14.08.2019 - IMIM
Investigadors de Sant Pau i de l’IMIM descobreixen un nou biomarcador, el receptor sLRP1, que prediu amb molta antelació el risc de desenvolupar malaltia cardiovascular en persones
que actualment no presenten cap símptoma
Les malalties cardiovasculars continuen sent la principal causa de mort a Espanya. A més, s'estima que cada any unes 125.000…

●

14.08.2019 - CTFC
Actuacions en el tram pilot del Besòs a Granollers
En el marc del projecte Life Alnus, durant aquest 2019 es duran a terme a Granollers diferents actuacions per a…
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●

●

14.08.2019 - IRB Barcelona
A posible therapeutic target for Kennedy’s disease and prostate cancer
Media mentions
14.08.2019 - IS Global
La vacuna RTS,S podria afavorir l’adquisició d’immunitat natural contra el paràsit de la malària
La vacuna RTS,S de la malària podria afavorir la producció d’una sèrie d’anticossos protectors després d’infecció pel paràsit, segons un…
13.08.2019 - VHIO
Enriqueta Felip’s team candidacy to serve SEOM & how and when to vote

Ahead of online elections opening 23 September – 23 October, 2019, VHIO’s Enriqueta Felip, Principal Investigator of our Thoracic Tumors…
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