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ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
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παράγοντα πρόληψης, είναι σημαντικό να

προστάτη (CRPC). Το ερώτημα τώρα είναι πώς

οποιαδήποτε διαφορά ως προς τη συνολική

σημειωθεί ότι αυτή η μελέτη παρέχει τις

αυτό το εύρημα θα πρέπει να μεταφραστεί

επιβίωση (HR 1,01, P = 0,91).
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Δυστυχώς, οι Smith et al. δεν μπόρεσαν να
αξιολογήσουν την επίδραση του denosumab
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