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Anexo 2: Tabela dos dados brutos das
médias dos Ct com seus respectivos desvio
padrão dos experimentos de qPCR
realizados para as TFUs. Se mostra o
número de experimentos realizados, bem
como a origem dos cDNAs utilizados

12

TFU

Experimentos

Ct média

Desvio

TFU

Experimentos

cDNA

Ct média

Desvio

cDNA

147

1087
1
T98G
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33,736667 0,3963

A172

28,846667 0,2655811

Tumores Grau II

28,986667 0,4508141

Tumores Grau III

2
T98G

pool tumores
Tumores Grau I

31,773333 0,3202
3

27,3

GBM
Não tumoral
168

0,19

27,623333 0,4085748
30,053333 0,4012896
1

T98G

36,436667 0,3001

T98G

A172

35,08 0,5603

A172

4

32,633333 0,1850225
31,14 0,2628688
2

T98G 1:30

34,606667 0,3754

T98G

33,95 0,2515949

A172 1:30

32,546667 0,2454

A172

32,193333 0,2302897

T98G

32,605 0,4416

T98G

A172

29,73 0,2775

A172

5

3

292

31,245 0,0919239
29,2 0,3394113
4

1
T98G

27,46 0,1308

A172

T98G velho

32,613333 0,2138535

a172 VELHO

29,073333 0,0550757

25,99 0,6736

5

2
T98G

28,296667 0,1002

A172

28,4 0,1513
3

T98G 1:30

29,146667 0,1012

A172 1:30

27,18 0,0173
30,16 0,3874

a172 VELHO

31,835 0,2192031

AI

28,225 0,0636396

pool tumores
Tumores Grau I

31,69 0,6000833

Tumores Grau II

29,12 0,4158125

Tumores Grau III

4
T98G velho

TI

27,806667 0,5227173

GBM

29,496667 0,3146956

Não tumoral

30,143333 0,3493327

29,503333 0,2515
5

30

1

T98G

28,986667 0,3669

ZR Lu 1:30

35,433333 0,3156475

A172

27,253333

435 Lu 1:30

29,483333 0,0208167

pool tumores
Tumores Grau I

0,335

2
26,6 1,0867

ZR 1 1:30

Tumores Grau II 25,596667 0,5119

40

435 1 1:30

Tumores Grau III 23,813333 0,1582

0

26,816667 1,4688885
3

GBM

24,426667 0,1266

ZR n 1:30

39,576667 0,7332348

Não tumoral

27,646667 0,1582

435 n 1:30

26,326667 0,1457166

1087

4
1
T98G

26,21 0,4747

A172

26,066667 0,0702
2

ZR v 1:30

34,143333 1,6003854

435 v 1:30

28,193333

519

0,308599

1

T98G

25,743333 0,1115

T98G

26,925 0,3323402

A172

25,883333

0,485

A172

24,815 0,0919239

T98G

28,556667 0,3308

T98G

25,74

A172

27,743333 0,3553

A172

23,97 0,0565685

T98G 1:30

28,483333

0,271

T98G

A172 1:30

28,403333 0,1115

A172

3

2

4

0

3

5

26,075 0,0919239
24,02 0,0141421
4

T98G novo

27,906667 0,2454

TI

25,97 0,0989949

A172 novo

28,943333 0,2274

AI

24,405 0,1343503
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519

Ct média
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cDNA
5

35

7

TII

25,81 0,5233

TIII

30,435 0,2192031

AII

24,43 0,0424

AIII

32,555 0,1626346

6

198

1

TIII

25,725 0,1768

T98G

33,075 0,0212132

AIII

23,87 0,0566

A172

32,235 0,1909188
2

1081

1
T98G

29,485 0,0636

A172

T98G

33,8 0,0989949

A172

32,095 0,5586144

27,37 0,1131
2

T98G

30,17 0,6505

A172

27,125 0,0778

3
T98G

32,695 0,3464823

A172

32,59 0,4525483

3
T98G

29,81 0,2687

A172

27,4 0,0283
4

TI

29,35 0,1273

AI

26,14

0

5
TII

28,795 0,0212

AII

26,71 0,0424
6

TIII

29,08 0,2828

AIII

26,025 0,1768

1016

1
T98G

18,965 0,1485

A172

19,16 0,0566
2

T98G

18,105 0,0071

A172

18,28 0,0141
3

T98G

18,06 0,5091

A172

17,88

35

0,198

1
T98G

33,365 0,2475

A172

37,01 0,0566
2

TI

32,3 0,6364

AI

34,59

0,099

3
TII

32,215 0,0212

AII

34,84 0,7495
4

TIII

32,58 0,4667

AIII

34,76 0,9617
5

TI

30,46 0,6505

AI

32,665 0,4455
6

TII

30,19 0,1414

AII

33,045 0,4879
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