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PBS  Phosphate Buffered Saline 
PCC  Pearson Correlation Coeficient 
PCDH7  Protocaherin 7 
PCR  Polymerase Chain Reaction 
PI4K2B  Phosphatidyl Inositol 4 kinase type 2 Beta 
PKC  Protein Kinesa C 
PTEN  Phsphatase and Tensin homologue 
PTGS2  Prostaglandin-endoperoxide synthase 2 
qPCR  quantitative PCR 
RAP-PCR  RNA Arbitrary Primer Polymerase Chain Reaction 
RB  Retinoblastoma tumor suppressor gene 
RBPSUH  Recombining Binding Protein Suppressor of Hairless 
RER  Repair Error 
REST©  Relative Expression Software Tool 
RNA  RiboNucleic Acid 
RT-PCR  Real Time PCR / Reverse Transcribed PCR 
SBF  Sèrum Boví Fetal 
siRNA  small interference RNA 
SLIT2  Slit homologue (Drosophila) 2 
SMAD  Small Mothers Against Decapentaplegic gene 
SNP  Single Nucleotide Polymorphism 
SSCP  Single Strand Conformation Polymorphism 
STIM1/STIM2  Stromal Interaction Molecule 1 / 2 
TCF4  Transcription Factor 4 
TGF-�/TGFBR  Transforming Growth Factor-�/ Factor-� Receptor 
TMA  Tissue Micro Array 
TP53  Tumor Protein 53 
WNT  Wingless-Type MMTV integration site family 
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