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Resumo 

 

EFEITOS DA ELIMINAÇÃO DE NEURÔNIOS INFRAGRANULARES SOBRE A 
ESPECIFICAÇÃO DE NEURÔNIOS SUPRAGRANULARES DO CÓRTE X CEREBRAL   

O córtex cerebral de mamíferos encontra-se histologicamente organizado em 
camadas de neurônios excitatórios que, por sua vez, apresentam distintos padrões de 
conectividade com alvos corticais ou sub-corticais. Durante o desenvolvimento, estas 
camadas corticais são estabelecidas através de uma intrincada combinação entre 
especificação neuronal e migração radial num padrão conhecido como "inside-out" (de 
dentro para fora). Desta forma, por exemplo, neurônios infragranulares nas camadas V 
e VI são gerados anteriormente aos neurônios granulares da camada IV, que por sua 
vez são gerados antes dos supra-granulares das camadas II e III. Na última década, 
foram identificados diversos genes codificando fatores de transcrição envolvidos na 
especificação sequencial de neurônios destinados às diferentes camadas corticais. No 
entanto, ainda pouco é sabido sobre a influência dos neurônios gerados previamente 
sobre a especificação das coortes neuronais subsequentes. Para investigar esta 
possível influência, nós utilizamos um método de recombinação gênica  (sistema Cre-
Lox) para induzir a morte seletiva de neurônios das camadas corticais V e VI antes da 
geração dos neurônios das camadas II, III e IV.  Dessa forma, pudemos avaliar os 
efeitos da ablação de neurônios infragranulares sobre o fenótipo dos neurônios gerados 
em seguida. Nossos dados mostraram que, um dia após a ablação, neurônios da 
camada VI expressando o fator de transcrição TBR1 voltaram a ser gerados enquanto 
praticamente nenhum neurônio expressando TBR1 foi gerado na mesma idade em 
animais controle.  Esse dado sugere que os progenitores envolvidos na geração de 
neurônios destinados às camadas superficiais sofrem interferência da morte seletiva de 
neurônios de camadas profundas, mudando sua especificação. Uma parte dos 
neurônios TBR1 se estabeleceu na camada VI e outra migrou até as camadas II e III, 
indicando que o controle dos padrões migratórios pode ser independente dos fenótipos 
neuronais.  Além disso, observamos que na população neuronal total também ocorreu 
um aumento na quantidade de neurônios de camada V expressando CTIP2 e uma 
alteração na distribuição dessas células. O mesmo foi observado para neurônios 
supragranulares expressando SATB2. Em conjunto, nossos dados indicam a existência 
de um mecanismo de controle exercido pelos neurônios gerados inicialmente no córtex 
cerebral sobre o destino dos progenitores envolvidos na geração dos demais neurônios 
corticais. Tal mecanismo poderia contribuir para o controle do número de neurônios em 
diferentes camadas e contribuir para o estabelecimento de diferentes áreas corticais. 
 

Palavras Chaves: Especificação, Eliminação, Toxina Diftérica, DCX, Córtex, Morte. 

 



 

 

 

Abstract 

ELIMINATION OF EARLY BORN NEURONS AFFECTS THE SPECI FICATION OF 
LATE BORN NEURONS IN THE CEREBRAL CORTEX 

  

 The cerebral cortex of mammals is histologically organized into different layers of 
excitatory neurons that have distinct patterns of connections with cortical or subcortical 
targets. During development, these cortical layers are established through an intricate 
combination of neuronal specification and migration in a radial pattern known as "inside-
out": deep-layer neurons are generated prior to upper-layer neurons. In the last few 
decades, several genes encoding transcription factors involved in the sequential 
specification of neurons destined to different cortical layers have been identified. 
However, the influence of early-generated neurons in the specification of subsequent 
neuronal cohorts remains unclear. To investigate this possible influence, we induced the 
selective death of cortical neurons from layer V and VI before the generation of layer II, 
III and IV neurons. Thus, we can evaluate the effects of ablation of early born neurons 
on the phenotype of late born neurons. Our data shows that one-day after ablation, layer 
VI neurons expressing the transcription factor TBR1 are newly generated while virtually 
no neuron expressing TBR1 was generated in the same age in control animals. This 
suggests that progenitors involved in the generation of neurons destined for superficial 
layers suffer interference from the selective death of neurons in deep layers, changing 
their specification. We also observed that while TBR1-positive neurons are located 
exclusively in deep cortical layers of control animals, many TBR1-positive neurons are 
misplaced in superficial layers of ablated animals, suggesting that the migration of 
cortical neurons could be controlled independently of neuronal phenotypes. 
Furthermore, we observed an increase in layer V neurons expressing CTIP2 and 
neurons expressing SATB2 and that these cells have changed their distributions. As a 
conclusion, our data indicate the existence of a mechanism of control exercised by the 
early-generated neurons in the cerebral cortex on the fate of the progenitors involved in 
the generation of the following cortical neurons. This mechanism could help to control 
the number of neurons in different layers and contribute to the establishment of different 
cortical areas. 

Key words: Specification, Elimination, Diphtheria Toxin, DCX, Cortex, Death. 
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1 Introdução 

 

1.1 Desenvolvimento do neocórtex 

 

O neocórtex é a estrutura cerebral mais recente do ponto de vista evolutivo e 

representa cerca de 80% do volume total do cérebro humano (Kaas, 2011). Em todos 

os mamíferos, o neocórtex é formado por uma vasta população celular (cada milímetro 

cúbico do neocórtex contém aproximadamente 50.000 neurônios), convencionalmente 

dividida em seis lâminas ou camadas. Segundo Kaas (2011), o estudo destas camadas 

começou no início do século XX com as observações de Campbell, Voigt e Brodmann 

em cérebros de primatas corados para a substância de Nissl (um clássico marcador de 

ácido nucléico, tradicionalmente utilizado em secções de tecido nervoso). Suas 

observações demonstraram que áreas distintas do neocórtex apresentam diferentes 

tipos e distribuições de neurônios por camadas.  

 A organização laminar do neocórtex ocorre durante o desenvolvimento 

embrionário, quando os neurônios excitatórios destinados a diferentes camadas do 

córtex cerebral são gerados a partir de progenitores localizados na zona ventricular (ZV) 

e subventricular (ZSV) do telencéfalo dorsal. Estudos audioradiográficos demonstraram 

que a migração neuronal no telencéfalo dorsal ocorre de maneira radial, em “ondas 

migratórias”, onde os primeiros neurônios gerados estabelecem uma camada subpial de 

células denominada pré-placa. Em seguida, uma segunda onda de células divide a pré-

placa em zona marginal e, mais profundamente, subplaca. A placa cortical se formará 

entre estas duas camadas. As ondas de neurônios subsequentes migram através de 

uma região pobre em células que divide a zona ventricular da placa cortical, 
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denominada zona intermediária, cruzam as células previamente estabelecidas na placa 

cortical e, finalmente, estacionam na região imediatamente abaixo da zona marginal, 

estabelecendo uma nova camada de células na placa cortical que, apesar de sua 

geração mais tardia, situar-se-á em uma região mais superficial do córtex (Angevine e 

Jr.  Sidman, 1961; Rakic, 1972). Esta forma de organização cortical é conhecida como 

“inside-out” (“de dentro para fora”) (Figura 1). 

Para identificar este padrão temporal de geração de neurônios, foram realizados 

experimentos com fêmeas grávidas que receberam injeção de 3H-Timidina em estágios 

diferentes da gestação. A 3H-Timidina se incorpora ao DNA durante a fase S da célula 

em divisão. Os cérebros de cada prole foram analisados na fase adulta. Em ratos, por 

exemplo, a análise revelou que neurônios gerados no dia embrionário 11 (E11) se 

localizavam na subplaca (chamada de substância branca subcortical), enquanto 

neurônios “nascidos” em E13 foram encontrados em camadas corticais profundas e 

neurônios gerados em E15 estavam em camadas corticais superficiais (Angevine e  Jr. 

Sidman, 1961) (Figura 2).  

Em camundongos, a geração de neurônios infragranulares de projeção da 

camada VI tem seu pico ao redor do 12º dia embrionário (E12), enquanto os da camada 

V  tem seu pico em E13.  Os neurônios da camada granular IV surgem em sua maioria 

no dia embrionário 14 e os supragranulares (camadas II e III) em E15-16 (Molyneaux et 

al. 2007a), de modo que a data de nascimento de um neurônio está relacionada com o 

seu destino final nas lâminas corticais e, consequentemente, na circuitaria cortical 

(Langevin at al., 2007).  
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Figura 1 | Esquema dos progenitores residentes na Zona Ventr icular e Zona 
Subventricular de camundongos e sua organização bas eada no modelo “inside-
out”. Os neurônios mais jovens formam a Pré-Placa (PP), que posteriormente é 
dividida em Zona Marginal (ZM) e Subplaca (SP).  A Placa Cortical (CP), que dará 
origem às multicamadas do neocórtex, desenvolve-se entre estas duas camadas, de 
modo que os neurônios que surgem mais tarde migram passando os neurônios que 
nasceram antes. O nascimento de diferentes classes de neurônios de projeção ocorre 
em função do tempo, de forma que cada classe se origina em determinado período 
embrionário. Os dias embrionários são listados próximos aos gradientes neurogênicos 
que existem através do córtex.CM, Córtex Medial; E, Dia Embrionário; NC, Neocórtex; 
ZI, zona intermediária; EGL, Eminência Ganglionar Lateral; EGM,Eminência Ganglionar 
Medial; ZSV, Zona Subventricular; ZV, Zona Ventricular; SB,substância branca. 
Modificado de Molyneaux et al., 2007a 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimentos migratórios finamente organizados são responsáveis pelo 

posicionamento adequado dos neurônios nas lâminas corticais. Ocorrem dois tipos de 

migração no prosencéfalo: radial e tangencial (Marin e Rubenstein, 2001; 2003). Na 

migração radial as células se movem da zona progenitora no sentido da superfície 

cerebral. No segundo caso, as células migram ortogonais à orientação da migração 
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Figura 2 | Estudos audioradiográficos demonstram o padrão “ins ide-out” da 
histogênese no córtex cerebral. Fêmeas grávidas receberam 3H-Timidina em E11, 
E13 ou E15 e é permitido que os filhotes nasçam e cresçam. A posição dos neurônios 
marcados é analisada no cérebro adulto da prole. Neurônios pós-mitóticos que 
receberam 3H-Timidina em E11 encontram-se em camadas profundas, enquanto 
neurônios marcados em E13 ocupam camadas intermediárias e os gerados em E15 
estão nas camadas superficiais. Cx: córtex. Modificado de Sanes et al., 2006. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

radial.  Um grande número de evidências dá suporte à hipótese de que os neurônios 

piramidais do córtex cerebral são gerados exclusivamente na zona ventricular do 

telencéfalo dorsal e migram radialmente, associados ou não aos prolongamentos de 

glia radial, para atingir suas posições nas camadas corticais em desenvolvimento (Marin 

e Rubenstein, 2003). Por outro lado, a maior parte, senão a totalidade, dos 

interneurônios corticais é originada na eminência ganglionar e atinge seu destino 

através de migração tangencial (Marin e Rubenstein, 2001). 
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1.2 Organização laminar do neocórtex 

 

 O córtex cerebral é dividido em camadas, cada uma com padrões de distribuição 

específicos, onde os tipos neuronais de cada camada projetam para alvos distintos e a 

expressão gênica é variável de acordo com a camada (Figura 3). 

A camada I, também conhecida como camada molecular, é composto pelas 

células de Cajal-Retzius , por  dendritos apicais de células piramidais provenientes de 

outras camadas e axônios que fazem sinapse com esses dendritos (Yoshida et al., 

2006). A camada II contém pequenos grupamentos densos de neurônios piramidais e 

recebe aferências de outras camadas corticais (Figura 4). A camada III contém 

neurônios piramidais de tamanho médio que projetam para outras áreas corticais 

(Figura 4). As camadas II/III são também conhecidas como camada supragranular 

(Molyneaux et al., 2007a). 

A camada IV ou camada granular é rica em interneurônios que estendem suas 

projeções localmente no córtex (Leone et al., 2008). É a camada IV que recebe 

aferências do tálamo (Figura 4). Ela tende a ser espessa no córtex sensorial primário e 

vai se tornando delgada no córtex motor. Devido a esta característica, a camada IV é 

subdividida em IVa, IVb e IVc no córtex visual primário. A densidade celular é alta no 

córtex visual primário: 250,000 neurônios por milímetro quadrado, contra 100,000 no 

restante do neocórtex (Figura 3) (Hooks et al., 2011; Shepherd, 1990). 

A camada V contém um grande número de neurônios piramidais e é a principal 

fonte de fibras eferentes subcorticais. Essa camada possui dois grupos de neurônios de 

projeção: os subcerebrais e os calosos. O primeiro grupo corresponde a neurônios 

cujos axônios saem do córtex e descendem através da cápsula interna em direção aos 
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alvos no tronco cerebral e medula espinhal (inclui vários subtipos, tais como neurônios 

motores cortico-espinhais e neurônios de projeção corticotectal) (Figura 4). O segundo 

grupo possui axônios que se extendem para o hemisfério contralateral e inclui um 

subconjunto de neurônios de projeção corticoestriatais intratelencefálicos, cuja maioria 

projeta tanto para o córtex contralateral quanto para o estriado contralateral. A camada 

V é especialmente bem desenvolvida no córtex motor (Figura 3) (Azim et al. 2009, 

Arlotta et al., 2005; Molyneaux et al., 2007b).  

Segundo Brumberg et al. (2003) a camada VI é considerada a camada 

morfologicamente mais diversificada e recebe aferências talâmicas e corticais (Figura 

4). Ela origina projeções “feedback” corticotalâmicas bem como fibras corticocorticais, 

corticoclaustrais e comissurais. 

 

 

 

 

 

Figura 3 |Comparação entre camadas de diferentes áreas do neocórtex . Áreas 
sensoriais apresentam uma elevada densidade de pequenos neurônios na camada IV 
enquanto as áreas motoras são praticamente desprovidas desses pequenos neurônios e 
a camada IV é amplamente reduzida. Por outro lado, a camada V na área motora possui 
uma extensa população de neurônios de projeção comparado às áreas sensoriais. No 
córtex de associação a distribuição é uniforme em todas as camadas. Modificado de 
Rhawn Joseph, 2000. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1.3 Fatores que afetam a diferenciação neuronal 

 

Nos últimos anos, tem-se avançado bastante no entendimento dos mecanismos 

moleculares responsáveis pelo controle da proliferação/diferenciação celular e, 

portanto, na determinação do fenótipo dos neurônios gerados através dos progenitores 

na ZV e ZSV tanto no telencéfalo dorsal quanto ventral (Molyneaux et al., 2007a; 

Figura 4 |Alvos das projeções de neurônios de diferentes cama das 
corticais .Neurônios da camada IV projetam majoritariamente para o tálamo, enquanto 
neurônios da camada VI recebem aferência do tálamo. Projeções originadas na camada 
V se destinam à alvos subcorticais. Neurônios supragranulares (Camadas II e III) são 
calosos podendo projetar ipsilateralmente ou contralateralmente. Modificado de Squire et 
al., 2002. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Wonders & Anderson, 2006). No entanto, ainda pouco é sabido sobre os mecanismos 

que controlam a especificação de neurônios para as diferentes camadas corticais e 

para distintos fenótipos dentro destas camadas. Poderíamos perguntar como o destino 

de uma célula multipotente poderia se restringir a um conjunto mais restrito ou único de 

opções. Que fatores influenciariam essa escolha do destino neuronal? Em teoria, tais 

restrições poderiam ser geradas através da ação de determinantes ambientais 

(interações célula-célula ou célula-ambiente) ou poderiam ser  reguladas internamente 

pela expressão de genes determinantes de fenótipos neuronais específicos.  

Os dados de McConnell (1995) sugerem que interações entre células dentro da 

zona ventricular cortical determinam o destino de neurônios jovens, mas que essas 

interações devem ocorrer durante um período crítico, durante a fase S do ciclo celular 

que precede o nascimento do neurônio. Progenitores em fase tardia do ciclo celular, 

normalmente destinados à gerarem neurônios de camada VI, foram transplantados para 

um cérebro mais velho de furão. Logo após a mitose os progenitores tardios geraram 

neurônios que migraram para camada VI mesmo em cérebros mais velhos (McConnell 

e Kaznowski, 1991). Em contraste, progenitores transplantados na fase S do ciclo 

celular mostraram-se multipotentes e geraram neurônios que migraram para camadas 

superiores (II e III)(Figura 5).  

Progenitores corticais destinados à produzir camadas superiores (supragranular) 

também foram analisados. Essas células foram transplantadas durante a fase S em 

cérebros mais jovens, onde neurônios de camadas profundas estão sendo gerados 

(Frantz e McConnell, 1996). A maioria das células transplantadas migraram 

normalmente até as camadas II e III (Figura 5). Esses resultados indicam que 

progenitores tardios não são competentes para responder à estímulos ambientais que 
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direcionam a formação de camadas profundas, ao contrário, eles estão comprometidos 

com  produção de neurônios de camadas superficiais. Dessa forma, as competências 

dos progenitores corticais podem mudar ao longo do processo de desenvolvimento e 

parecem depender de uma intrincada relação entre fatores ambientais e o estado 

intrínseco das células expostas ao ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 | Escolha de destino celular de neurônios corticais t ransplantados. A, 
esquema ilustrando o transplante de progenitores  destinados à gerar neurônios de 
camada VI em cérebros mais velhos, nos quais neurônios de camadas superiores 
estão sendo gerados. Os  progenitores corticais transplantados geram células que 
adotam o destino típico do ambiente hospedeiro. Essas células migram até as 
camadas superiores II e III, sugerindo que fatores ambientais influenciam o destino 
laminar. Não é conhecido ainda se neurônios transplantados também alteram os alvos 
das suas projeções. B, esquema ilustrando o transplante de progenitores destinados à 
gerar neurônios supragranulares em um cérebro mais jovem que, por sua vez, está 
gerando neurônios de camada VI. Nesse caso, as células-filha migram até as 
camadas II e III. Retirado de Sanes et al., 2006. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Outros estudos revelam que mecanismos moleculares controlam processos de 

especificação de neurônios recém-gerados, onde fatores de transcrição e genes 

associados à determinação de destino interferem nos eventos iniciais da neurogênese 

(Bertrand et al., 2002; Molyneaux et al., 2007a). Por exemplo, relata-se que TBR1 (T-

box brain 1), FEZF2 (FEZ family zinc finger 2, também conhecido como FEZL ou 

ZFP312 ) e CTIP2 (COUP-TF-interacting protein 2 ou BCL11b) estão relacionados com 

a especificação de neurônios das camadas profundas (Britanova et al., 2006). Hevner e 

colaboradores (2001) sugerem que o TBR1 regula especificamente a diferenciação de 

camada VI e subplaca. Outros trabalhos demonstram que a perda de FEZF2 induz a 

depleção de neurônios motores corticoespinhais (Chen et al., 2005a, 2005b, Molyneaux 

et al., 2005). Em camundongos mutantes para CTIP2, os axônios de neurônios da 

camada V são afetados (Arlotta et al., 2005). Tem sido mostrado que deleção de fatores 

de transcrição como PAX6 (Paired box gene 6) ou um duplo knockout de BRN1 (ou 

POU3F3, brain-specific homeobox/POU domain protein 1) ou BRN2 (POU3F2 ou brain-

specific homeobox/POU domain protein 2) causa redução na geração de neurônios de 

camadas supragranulares (McEvilly et al., 2002; Roy et al.,2004; Sugitani et al.,2002; 

Tarabykin et al., 2001). CUX1 (CUTL1 ou cut-like homeobox 1) , CUX2 (CUTL2 ou cut-

like homeobox 2) e SATB2 (special AT-rich sequence-binding protein 2) são expressos 

em etapas iniciais da especificação de neurônios supragranulares, indicando que eles 

podem estar envolvidos no controle da especificação destes neurônios (Britanova et al., 

2005, 2006, 2008 ; Nieto et al., 2004; Zimmer et al., 2004). 

Também foram analisados progenitores neuronais in vitro e constatou-se que 

eles geram sequencialmente neurônios com o mesmo padrão que ocorre in vivo (Shen  

et al., 2006). Esses experimentos também sugerem que progenitores se tornam 
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restritos em relação ao potencial de destino com passar do tempo e que essas 

mudanças seriam reguladas por um relógio intrínseco. 

Analisados em conjunto, os dados discutidos acima sugerem a existência de um 

balanço entre a ação de fatores extrínsecos e intrínsecos na determinação dos 

fenótipos celulares (López-Bendito e Arlotta, 2012). No entanto, algumas questões 

referentes à natureza dos mecanismos deste controle permanecem abertas, como por 

exemplo: 1) Os progenitores na zona ventricular e subventricular podem  sofrer 

influência dos neurônios recém-gerados, mudando o seu padrão de geração de 

neurônios subsequentes? 2) A especificação de neurônios supragranulares pode ser 

afetada pelos neurônios gerados previamente? 3) A interação entre neurônios de 

diferentes camadas poderia interferir no comportamento migratório dessas células? 

Para responder a essas perguntas podemos modificar o ambiente e estudar os efeitos 

sobre a população. Uma forma de induzir essa alteração é eliminando seletivamente 

neurônios gerados previamente no córtex cerebral. 

 

1.3 Ablação celular seletiva 

 

Sobre a organização histológica do neocórtex, é sabido que existe uma relação 

entre a distribuição de neurônios nas diferentes áreas corticais e as funções 

desempenhadas pelas mesmas (Douglas e Martin, 2004). Dessa forma, parâmetros 

como distribuição, quantidade e conectividade devem estar em harmonia e 

modificações discretas em um desses pontos podem ser suficientes para causar 

alterações no desenvolvimento de conexões, na especificação neuronal, migração, 

projeções axonais, morfologia e expressão gênica (Sengpiel e Kind, 2002). 
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Nós hipotetizamos que, caso os neurônios infragranulares gerados durante o 

desenvolvimento exerçam alguma função sobre a especificação dos progenitores que 

serão responsáveis por gerarem os neurônios granulares e supragranulares, a 

eliminação seletiva dos neurônios infragranulares antes da geração dos demais deveria 

interferir com a geração dos neurônios seguintes. Para testar esta hipótese, 

poderíamos lançar mão da segregação temporal da geração de neurônios corticais para 

eliminar seletivamente grupos neuronais excitatórios  e interneurônios destinados às 

camadas corticais V e VI e estudar os efeitos consequentes à essa alteração. 

A ablação condicional e constitutiva de linhagens celulares permite a 

investigação de funções celulares no contexto do organismo inteiro. Para realizar a 

ablação de linhagens celulares específicas, vários métodos foram estabelecidos. Em 

alguns deles, os progenitores de um determinado tipo celular eram removidos 

fisicamente (Huang e Moody, 1992; Kuan et al., 2000; Serbedzija et al., 1998). 

Alternativamente, a ablação celular é induzida tornando células suscetíveis a pró-

fármacos por transgênese. Neste caso, uma célula transgênica codifica uma enzima 

como a timidina quinase (Borrelli et al., 1998)  ou nitroreductase (Clark et al., 1997), que 

converte um pró-fármaco em um produto citotóxico. Posteriormente foi observado que 

ambos os genes de sensibilização, no entanto, são freqüentemente sujeitos ao 

silenciamento (Palmiter, 2001). Além disso, a criação de camundongos transgênicos 

para timidina quinase torna-se difícil porque o gene da timidina quinase muitas vezes 

não é transmitido através da linhagem masculina e as células-alvo se limitam à células 

proliferativas (Al-Shawi et al., 1991).  

Atualmente o método de deleção de linhagens específicas tem sido desenvolvido 

através de microinjeção em óvulo fertilizado de um gene quimérico cujo promotor 
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(específico para uma linhagem celular) é usado para dirigir a expressão do gene tóxico. 

(Kitamura et al., 1991; Palmiter et al., 1987). 

 A morte neuronal também pode ser induzida através do sistema Cre-Lox. A 

enzima CRE-recombinase (CRE) catalisa a recombinação de DNA entre dois sítios 

chamados loxP (fl) (Ramírez-Solis et al., 1995;  Masahira et al., 2006) (Figura 5). No 

nosso trabalho, como será discutido em detalhes na seção de métodos, a expressão da 

enzima CRE fusionada ao receptor truncado de estrogênio (ERT2) é dirigida pelo 

promotor do gene dcx (doublecortin), que codifica a proteína associada ao microtúbulo 

DCX, expressa em neurônios imaturos  (Anexos 1, 2 e 3) (Cheng et al., 2010; Zhang et 

al., 2010). O promotor do gene se ativa em neurônios imaturos, conduzindo a síntese 

de CRE (Francis et al.,1999).  Desta forma, neurônios cujo promotor da dcx está ativado 

expressarão a enzima fusionada CRE-ERT2. A presença da sequência ERT2 impede a 

entrada da CRE no núcleo celular e, portanto, a recombinação do DNA. No entanto, a 

recombinação do DNA poderá ser induzida de forma temporalmente controlada por 

meio da administração da droga Tamoxifeno (Sauer B, 1998; Badea et al., 2009). O 

Tamoxifeno é um análogo do estrogênio capaz de se ligar ao receptor truncado de 

estrogênio (ERT2) que está fusionado a CRE (Zhang et al., 2010). Desta forma, a CRE 

poderá ser translocada ao núcleo após o tratamento com Tamoxifeno, permitindo o 

controle temporal da recombinação. Tendo em vista que o nosso interesse é a 

manipulação das camadas V e VI, o Tamoxifeno será administrado entre o 12o e 14o 

dias embrionários, quando os neurônios das camadas alvo expressam altos níveis de 

dcx (Francis et al., 1999). 

Foram também usados animais transgênicos R26-flSTOPfl-DTA, no qual DTA 

indica fragmento A da toxina diftérica. Esta toxina consiste em um polipeptídeo que 
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Figura 6 | Morte celular através da toxina diftérica.  Em A a síntese protéica ocorre 
normalmente com o fator de elongação 2 (EF-2)  conduzindo o RNA transportador (t-
RNA) com um aminoácido ao ribossomo, promovendo assim a elongação protéica. Em 
B temos o acoplamento da toxina diftérica dividida em 2 fragmentos.O fragmento B é 
responsável pela internalização do fragmento A que por sua vez se liga ao EF-2 
impedindo a síntese protéica e provocando a morte celular. Microbiologia de 
Brock,2010. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

pode ser clivado em dois fragmentos: A e B (Drazin et al., 1971; Gill & Dinius, 1971). O 

fragmento B é necessário para que a toxina entre na célula e o fragmento A é letal pois 

é responsável pela inibição da síntese proteica. Normalmente o fator de elongação 2 

(EF-2) se liga ao ribossomo, conduzindo um RNAt carregado com um aminoácido ao 

ribossomo, promovendo a elongação protéica. A toxina diftérica liga-se à membrana 

celular, onde é clivada e o peptídeo A é internalizado. O peptídeo A modifica o fator de 

elongação 2 que deixa de auxiliar na transferência de aminoácidos para a cadeia 

polipeptídica em crescimento, resultando na interrupção da síntese protéica e morte 

celular. (Honjo et al., 1971; Buch et al., 2005)(Figura 6).  
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Figura 7 | Sistema Cre-Lox  e recombinação dependente de tamoxifeno. Quando o 
tamoxifeno se liga ao receptor truncado de estrogênio , a CRE recombinase é 
translocada para o núcleo e induz a recombinação removendo o códon de parada 
situado entre os loxP. O gene DTA é então traduzido e o seu RNAm transcrito 
produzindo a subunidade A da toxina diftérica. Modificado de Masahira et al.,2006. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A expressão da toxina está sobre o controle do promotor ubíquo Rosa26 (R26) 

(Brockschnieder et al., 2004,2006; Mao et al., 2001; Zambrowicz et al., 1997). Nesses 

animais a toxina diftérica-fragmento A não é produzida, visto que existe um códon de 

parada (“STOP”) , flanqueado por duas regiões LoxP, reconhecidas pela enzima CRE 

recombinase. Quando esta sequência de parada for removida pela atividade da CRE, o 

que acontece nos animais experimentais (R26-flSTOPfl-DTA e DCX-CRE-ERT2) na 

presença de tamoxifeno, a toxina diftérica-fragmento A será sintetizada, inibindo a 

síntese protéica e induzindo a morte celular (Figura 7). 
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Figura 8 | Geração de neurônios ao longo do tempo e a possível  influência entre 
neurônios recém-gerados e progenitores.  Progenitores geram neurônios destinados 
à diferentes camadas corticais ao longo do tempo. As setas pretas indicam a 
possibilidade de influência dos neurônios gerados previamente sobre os progenitores, 
determinando o fenótipo das células-filha. Modificado de Development of nervous 
system. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A análise dos efeitos da eliminação de neurônios infragranulares podem auxiliar 

a esclarecer  se existe um mecanismo de controle exercido por estes neurônios sobre o 

destino dos progenitores envolvidos na geração dos demais neurônios corticais. 

Também será possível avaliar se esta alteração é capaz de mudar o fenótipo e 

migração dos neurônios supragranulares ou se esses padrões são determinados 

intrinsecamente (Figura 8) 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo geral 

Avaliar o efeito da ablação de neurônios infragranulares sobre a especificação 

dos neurônios supragranulares no córtex cerebral. 

 

2.2 Objetivos específicos 

� Estabelecer a dosagem de Tamoxifeno capaz de induzir a morte celular sem 

afetar a sobrevivência dos animais; 

� Averiguar a eficácia da recombinação gênica; 

� Identificar e quantificar a morte celular induzida pelo sistema Cre-Lox; 

� Avaliar os efeitos macroscópicos da ablação neuronal no córtex cerebral; 

� Analisar as alterações histológicas no córtex cerebral após ablação neuronal; 

� Avaliar possíveis efeitos da ablação de neurônios infragranulares sobre a 

distribuição e a expressão de genes camada-específicos  em neurônios 

supragranulares. 
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3. Materiais e métodos 

3.1 Animais 

Foram utilizados neste estudo camundongos transgênicos, obtidos do biotério do 

Helmholtz Zentrum München. Os animais foram  mantidos em ciclos claro/escuro de 

12h e com alimentação ad libitum. Os animais estavam com idade entre 2 a 9 meses. O 

dia da detecção do plug vaginal foi considerado como o dia embrionário zero (E0) e o 

do nascimento como dia pós-natal zero (P0). Todos os procedimentos realizados 

estavam de acordo com o Council of European Communities Directive  e foram 

previamente aprovados pelo comitê de ética da instituição envolvida. 

Foram utilizadas três diferentes linhagens de animais transgênicos : DCX-CRE-

ERT2, R26-flSTOPfl-DTA e CAG-CAT-GFP. A primeira linhagem possui a sequência 

codificante da proteína CRE-recombinase (CRE) fusionada com o receptor truncado de 

estrogênio (ERT2) sob o controle do promotor do gene doublecortin (dcx), expresso em 

neurônios recém-gerados no córtex cerebral em desenvolvimento (Francis et al, 

1999)(Figura 9). Desta forma, neurônios com o promotor dcx ativo expressam a 

proteína fusionada CRE-ERT2 no citoplasma. A administração do análogo de 

estrogênio Tamoxifeno, capaz de se ligar ao ERT2, promoverá a entrada do complexo 

CRE-ERT2 no núcleo celular. A segunda, possui o gene para a síntese da subunidade 

A da toxina diftérica (DTA) a jusante de um códon de parada flanqueado por sítios LoxP 

e o promotor ubíquo Rosa26.  Os sítios LoxP são regiões de ligação da enzima CRE-

recombinase, cuja atividade promove a excisão da região de DNA intercalada pelos 

sítios LoxP. Desta forma, a DTA é expressa nestes animais apenas em células que 
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Figura 9 | Representação esquemática do constructo DCX -CRE-ERT2. . O 
fragmento de DNA 7.7-kb dof Dcx-3’-UTR foi clonado por RT-PCR e inserido 
posteriormente ao CRE-ERT2. Modificado de Zhang J et al., 2010. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

possuam a enzima CRE-recombinase no núcleo celular, onde ocorrerá a recombinação 

dos sítios LoxP e remoção da região de parada (STOP).  

A terceira linhagem corresponde aos animais que possuem a proteína 

fluorescente verde (GFP) com o promotor ubíquo CAG (combinação entre o 

citomegalovirus  e  β-actina) e o gene CAT (chloramphenicol acetyltransferase) 

flanqueado por loxP anterior ao GFP. O CAT é usado para selecionar linhagens com 

alta expressão do gene repórter e também funciona no construto como uma região de 

parada de transcrição. Esta última linhagem foi usada para facilitar a identificação de 

células que sofreram recombinação (Nakamura et al., 2006). 

 

 

 

 

 

3.2 Genotipagem  

Os genótipos dos animais foram identificados por PCR (Polymerase Chain 

Reaction - PCR) por meio da qual o DNA pode ser amplificado. Para isso o material 

genético foi extraído a partir da ponta da cauda do animal e à ele foi adicionado uma 
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mistura que contém desoxorribonucleotídeos (dNTPs), os primers e a enzima DNA 

polimerase em uma solução tampão. Toda mistura é colocada em um termociclador que 

utiliza diferentes temperaturas por determinado período. Inicialmente a temperatura é 

elevada de forma a separar as moléculas de DNA em duas cadeias simples, 

posteriormente a temperatura é reduzida permitindo então a ligação dos 

oligonucleotídeos iniciadores (primers) com a fita molde de DNA em um processo 

chamado de anelamento. Na última etapa a temperatura é elevada novamente para que 

a enzima possa funcionar sintetizando a nova molécula no processo conhecido como 

extensão. Este ciclo se repete diversas vezes. 

 O produto final foi analisado através de eletroforese em gel de agarose. O 

padrão de peso molecular foi adicionado em uma das fileiras do gel, sendo assim 

possível a comparação do tamanho com o fragmento amplificado. Para identificação 

dos animais R26-flSTO-fl-DTA foram utilizados os primers:  

RosaFA: AAAGTCGCTCTGAGTTGTTAT 

 RosaRA: GGAGCGGGAGAAATGGATATG 

 SpliAcB: CATCAAGGAAACCCTGGACTACTG  

O fragmento selvagem tem um tamanho de, aproximadamente, 580 pb e, o 

mutante, 320 pb. As amostras correram um gel de agarose a 2% (Figura 10). 

Para identificar os genótipos DCX-CRE-ERT2 foram utilizados  dois primers:  

5’-TGCATTACCGGTCGATGCAAC-3’  

5’-GAAATCAGTGCGTTCGAACGCTAGA-3’ 

O tamanho do fragmento mutante tem aproximadamente 391 pb (Figura 11). A 

concentração do gel de agarose utilizado foi de 1%. 
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Para identificar os genótipos dos animais CAG-CAT-GFP foram utilizados os 

primers: 

 AG-2: CTGCTAACCATGTTCATCATGCC  

CAT-2: GGTACATTGAGCAACTGACTG 

 O tamanho da banda esperada é 310pb. Foi utilizado gel de agarose a 1% 

(Figura 12). 

Figura 11 | Resultado da genotipag em para DCX -CRE-ERT2. A e B são animais  
positivos para DCX-CRE-ERT2. (+) corresponde ao controle positivo e (-) ao 
controle negativo. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Figura 10 | Resultado  da genotipagem para R26 -fl -STOP-fl -DTA. A e B 
correspondem a um animal positivo e negativo para DTA, respectivamente. (-) 
representa o controle negativo e (+) o controle positivo. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada PCR possui um protocolo de temperaturas e número de ciclos adequado 

para um melhor resultado, como pode-se verificar na Tabela 1. 

 

Tabela 1- Temperaturas e número de ciclos para cada  PCR. 

Genótipo 

Temperatura 

de 

desnaturação 

Temperatura 

de 

anelamento 

Temperatura 

de extensão 

Número de 

ciclos 

R26-flSTOPfl-DTA 95°C 55°C 72°C 40 

DCX-CRE-ERT2 94°C 52°C 72°C 36 

CAG-CAT-GFP 94°C 55°C 72°C 30 

 

Figura 12 | Resultado da  genotipagem para CAG -CAT-GFP. (+) corresponde ao 
controle positivo e (-) ao controle negativo. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 3.3  Acasalamentos 

Para estabelecer uma manipulação de neurônios imaturos controlada 

temporalmente nós usamos o sistema Cre-Lox induzível. Nesse sistema uma linhagem 

de animal transgênico carrega um promotor específico para progenitores e neurônios 

imaturos, juntamente com a proteína CRE fusionada ao receptor truncado de estrogênio 

(ERT2). Ao receber o Tamoxifeno, a enzima CRE recombinase é translocada até o 

núcleo e se torna capaz de induzir a recombinação entre dois sítios loxP (Chen et al., 

2009; Imayoshi et al., 2006). Ao cruzar esses animais com o R26-flSTOPfl-DTA, os 

sítios loxP sofrem recombinação pela CRE e o códon de parada é removido. Dessa 

forma a subunidade A da toxina diftérica é expressa induzindo a morte dos neurônios 

(Figura 13). 

 

 

 

 

 

Figura 13 | Resultado do cruz amento entre animais DCX -CRE-ERT2 e R26-fl -
STOP-fl-DTA. Após o tamoxifeno translocar a enzima CRE para o núcleo, ela 
reconhece a sequência representada em branco (loxP), removendo a sequência 
de parada (Stop). Dessa forma, o gene da Toxina diftérica-fragmento A (DTA) 
pode ser expresso em neurônios recém-gerados, devido à especificidade do 
promotor Dcx. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Acasalamos animais R26-flSTOPfl-DTA e DCX-CRE-ERT2 obtendo embriões de 

diferentes genótipos. Na tabela 2 pode-se obervar: 1) O grupo identificado em vermelho 

que representa o grupo experimental também chamado de grupo DTA+DCX+; 2) O 

grupo em azul que significa o genótipo controle da expressão da DTA (grupo 

DTA+DCX-);  3) o grupo em verde que representa o controle da expressão do CRE 

(grupo DCX+DTA- ) e 4) O grupo cor de rosa que indica o grupo controle geral. 

 

Tabela 2- Acasalamentos entre animais R26-flSTOPfl- DTA e DCX-CRE-ERT2 

e as diferentes possibilidades de genótipos 

 R26-flSTOPfl-DTA +  R26-flSTOPfl-DTA -  

DCX-CRE-ERT2 + R26-flSTOPfl -DTA +/- 

DCX-CRE-ERT2 +/- 

R26-flSTOPfl -DTA -/- 

DCX-CRE-ERT2 +/- 

DCX-CRE-ERT2 - R26-flSTOPfl -DTA +/- 

DCX-CRE-ERT2 -/- 

R26-flSTOPfl -DTA -/- 

DCX-CRE-ERT2 -/- 

 

3.4 Administração de Tamoxifeno e BRDU 

O Tamoxifeno (TAM, T-5648, Sigma-Aldrich) foi diluído com óleo de milho 

(C8267, Sigma-Aldrich) para estar na concentração de 20mg/ml (Mori et al., 2006). A 

administração foi feita entre E12 e E14 a fim de induzir a recombinação durante o 

período em que neurônios das camadas V e VI estão sendo gerados e expressam 



34 

 

DCX. Na literatura as dosagens podem variar de 600 µg (Zhang et al., 2010) até 40 mg 

(Simon et al., 2012). Inicialmente, administramos 100µL (2mg) de solução de 

Tamoxifeno por via oral (gavagem) para as fêmeas grávidas. Com esta dosagem, os 

filhotes nasciam mortos ou as fêmeas não sobreviviam durante o parto. Por este motivo,  

a dosagem foi diminuída para 50µL (1mg), permitindo o nascimento dos filhotes. No 

entanto, foi observado um comportamento de canibalismo, abandono de filhotes, parto 

precoce e alguns filhotes com anomalias (por exemplo, ausência de olhos), sugerindo 

que a dose de tamoxifeno ainda estava muito alta. Por fim, estabelecemos a dose de 

50µL (600µg). 

Para a detecção de células proliferativas no cérebro embrionário, foi 

administrada uma única injeção de Bromodeoxiuridina (5-Bromo-2’-deoxyuridine; 

B5002; Sigma-Aldrich) em diferentes estágios gestacionais afim de marcar células que 

entraram na fase S. A concentração usada foi de 5mg/mL, sendo administrada uma 

injeção única de solução de BRDU por via intra-peritoneal  (50mg/kg de peso corporal 

do animal) por via intraperitoneal (Costa et al., 2007). 

 

3.5 Histologia, Imuno-histoquímica e Microscopia 

Animais foram profundamente anestesiados com CO2 e os embriões foram 

retirados do útero. Os animais P0 foram anestesiados por inalação com dietil-éter. Os 

embriões foram removidos por histerectomia e mantidos em tampão HBSS (“Hanks 

buffered salt solution”) com HEPES 10mM. Com o auxílio de duas pinças, os cérebros 

foram removidos das caixas cranianas e imersos em solução de paraformaldeído 4% 

em PBS (tampão fosfato salina) por diferentes intervalos de tempo: cérebros E15 – 
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2,5h; cérebros E18 - 4h; cérebros P0 - 5h, todos mantidos à 4
o
C. Após lavagem com 

PBS 10mM por 10 min, os cérebros foram transferidos para uma solução de sacarose 

30% em PBS e mantidos à 4OC para crioproteção. Por fim, o tecido foi embebido em 

Tissue-tek e secções coronais de 20 µm foram obtidas em criostato (Leica), montadas 

em lâminas e estocadas a –20oC.  

Cortes histológicos foram submetidos a reações imuno-histoquímicas com 

diversos anticorpos: anti-TBR1 (Abcam, Rabbit IgG, 1:200) para marcar neurônios da 

camada VI do córtex, anti-CTIP2 (Abcam, Rabbit IgG, 1:500) para visualizar neurônios 

motores cortico-espinhais da camada V do córtex, anti-SATB2 (Abcam, Mouse IgG1, 

1:500) para marcar neurônios calosos, anti-GFP (Aves, Chicken IgY, 1:1000) todos 

diluídos em tampão fosfato (PBS) 10mM, triton a 0,5% e soro normal de cabra (NGS) a 

10%.  

Após 24h a 4oC, as secções foram lavadas em PBS 10mM por três vezes de 5 

minutos, são incubadas com uma solução contendo anticorpos conjugados a diferentes 

fluoróforos em PBS 10mM, 0,5% de triton e 10% de NGS por 2h em temperatura 

ambiente e então fixadas em paraformaldeído 4% por 5 minutos. Em seguida foi feita 

uma mais uma lavagem em PBS 10mM e os cortes foram foram submetidos a pré-

tratamento com ácido clorídrico 2N por 30 minutos, seguido por duas incubações de 15 

minutos em tampão tetraborato de sódio 0,1M (pH8,5) e três lavagens de 10 minutos 

em PBS. O  anti-BRDU (Abcam, Rat IgG2a, 1:500) foi utilizado para visualização de 

células que entraram na fase S e este foi diluído em tampão fosfato (PBS) 10mM, triton 

a 0,5% e soro normal de cabra (NGS) a 10%. Após 24 horas os cortes foram lavados 

três vezes em PBS 10 mM  e então incubadas com uma solução contendo anticorpos 
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conjugados a diferentes fluoróforos  PBS 10mM, 0,5% de triton e 10% de NGS por 2h 

em temperatura ambiente. Os anticorpos secundários usados foram anti-mouse, anti-

rabbit, anti-chicken e anti-rat, todos da Invitrogen e com diluição de 1:1000. 

Findo este período, foram feitas mais três lavagens com PBS e os núcleos das 

células são corados com DAPI (4’-6’-diamidino-2-fenil-indol) 0,02 mg/ml em PBS por 10 

minutos, seguido por três lavagens de 10 minutos com PBS 10 mM (DAPI forma 

complexos fluorescentes com o DNA, através da sua ligação a regiões ricas em AT, que 

são excitados com comprimento de onda de 460 nm). Os espécimes foram montados 

em Aqua Poly/Mount (Polysciences, Northampton, UK) e analisadas por microscopia 

confocal (Olympus 8934- FluoView1000) e de fluorescência (Cell Observer, Carl Zeiss). 

A presença de células duplamente marcadas para BRDU, GFP, TBR1 , CTIP2 

e/ou SATB2 foi avaliada em 15 secções de cada animal, nos níveis rostral, 

intermediário e caudal. 

 

3.6 Análise Quantitativa e estatística 

Para todos os grupos de dados, parâmetros como  a média, desvio-padrão da 

média, teste de normalidade e demais testes estatísticos foram realizados com o auxílio 

do programa GraphPad Prism 5.0. Comparações estatísticas foram feitas por Student’s 

t-test, Mann-Whitney test e two-way ANOVA (Bonferroni post-hoc test). 

 

3.6.1 Análise da recombinação gênica 

Em animais transgênicos para DCX-CRE-ERT2 e CAG-CAT-GFP cuja 

recombinação ocorreu em E12 foram escolhidas secções nos níveis rostral, 
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intermediário e caudal de três animais. Foi analisada qualitativamente a co-marcação 

entre as células que expressavam GFP e células que incorporaram BRDU em E11 no 

córtex cerebral.  

 

3.6.2 Análise da morte celular 

Realizamos análise quantitativa de células que incorporaram BRDU em E11  em 

animais DTA+DCX+ e controle que receberam Tamoxifeno em E12. Foi traçado um 

quadrante partindo da superfície pial (formando um ângulo de 90°) até o ventrículo 

lateral. O número de células BRDU-positivas foi  avaliado em secções rostrais, 

intermediárias e caudais em 9 animais com idade E15. A análise estatística utilizada foi 

o Student’s t-test . 

 

3.6.3 Efeitos macroscópicos da ablação 

Foi mensurado o comprimento do cérebro, largura dos hemisférios e espessura 

do córtex comparando os animais DTA+DCX+ e controle . Foram analisadas secções 

de 9 animais em E18 e a comparação estatística entre os valores encontrados foi 

realizada através do teste de Mann-Whitney . 

 

3.6.4 Efeitos histológicos da ablação  

A análise histológica foi realizada em secções em diferentes níveis (rostral, 

intermediário e caudal) em 8 animais com idade E18 e P0. Os animais receberam 

Tamoxifeno em E14 e BRDU em E15 e foram averiguadas as células TBR1-positivas, 

CTIP2-positivas e SATB2-positivas, bem como a co-localização dessas células com 

células imunomarcadas para BRDU. Esta análise foi dividida em dois tipos: análise por 
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área e por bin. No primeiro caso foi traçado um quadrante desde a superfície pial até o 

ventrículo com largura de 100µm. Na análise por bin foram construídos seis bins com 

largura de 80µm conforme a Figura 14 para avaliar o posicionamento das células ao 

longo do eixo vertical no córtex. A comparação estatística entre os valores encontrados 

foi realizada através do teste de Mann-Whitney para a análise por área e two-way 

ANOVA com Bonferroni post test para análise por bin. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 14 | Análise histológica por área e p or bin.  Foi traçado um 
quadrante desde a superfície pial até a parede do ventrículo para 
quantificar o número de células por µm². Para avaliar a posição das 
células foram traçados seis bins de mesmo tamanho no eixo vertical do 
córtex. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4 Resultados  

 4.1 Dosagem de tamoxifeno e recombinação gênica 

 A eficácia da recombinação gênica é dependente da dosagem ideal de 

Tamoxifeno (Mori et al., 2006). Na literatura as dosagens podem variar de 600 µg 

(Zhang et al., 2010) até 40mg (Simon et al., 2012).  Inicialmente, utilizamos uma 

dosagem de 50 µL (1mg), mas a taxa de sobrevivência dos animais foi extremamente 

baixa (40%), provavelmente devido aos efeitos tóxicos do tamoxifeno no período 

embrionário (Danielian et al., 1998). Por este motivo, reduzimos a dose para 30 µL 

(600µg) e observamos uma melhor taxa de sobrevivência (70%).  

Para os experimentos iniciais deste projeto, as injeções de tamoxifeno foram 

realizadas em E12. Porém, observamos malformações em alguns embriões, que 

poderiam estar sendo causadas pelos efeitos do tamoxifeno em estágios iniciais do 

desenvolvimento (Danielian et al., 1998). Por esta razão, nós alteramos o protocolo 

para os experimentos seguintes e passamos a tratar os animais com tamoxifeno em 

E14. Com isso, conseguimos aumentar a taxa de sobrevivência para 90% em P0. Desta 

forma, alguns resultados descritos neste trabalho foram obtidos com tratamento em E12 

e outros em E14 (a partir do capítulo 4.4.2). 

Para avaliarmos a eficiência da recombinação gênica com 600µg de tamoxifeno, 

acasalamos animais DCX+DTA- com animais GFP+ e realizamos uma injeção única de 

tamoxifeno em E12. A recombinação foi avaliada através da expressão de GFP no dia 

do nascimento (P0). Como podemos observar na Figura 15, um grande número de 

células na placa cortical expressam GFP, demonstrando que a dosagem de tamoxifeno 
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utilizada foi suficiente para induzir a recombinação gênica mediada pela enzima CRE-

recombinase em neurônios do córtex cerebral. 

 

 

 

 

 

 

  

Para confirmarmos a natureza imatura das células recombinadas em E12, os 

animais também receberam uma injeção de Bromodeoxiuridina (BRDU – 50mg/kg) um 

dia antes da recombinação. Os progenitores que entraram na fase S em E11 

incorporaram BRDU e se tornaram neurônios imaturos em E12, dia em que 

administramos Tamoxifeno a fim de induzir a recombinação gênica e a consequente 

morte destas células. Com isso, podemos avaliar se células proliferativas que 

incorporam BRDU em E11 geraram neurônios imaturos, expressando CRE sob o 

Figura 15 | Neurônios sofrem recombinação gênica no córtex cere bral . A) Corte 

coronal do cérebro de um animal DCX-CRE-ERT2+ e CAG-CAT-GFP+, tratado com 

tamoxifeno em E12 e sacrificado em P0, processado imunohistoquimicamente com 

anticorpo anti-GFP (verde) e coloração nuclear com DAPI (azul). B) Magnificação da caixa 

em A, revelando detalhes da morfologia das células GFP-positivas.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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controle do promotor DCX em E12, que seriam recombinados com o tratamento de 

tamoxifeno. De fato, observamos uma quantidade significativa de células BRDU-

positivas marcadas também para GFP, confirmando que o tratamento com tamoxifeno é 

eficaz na indução de recombinação gênica de neurônios recém-gerados (Figura 16).  

  

 

 

  

 

 

Figura 16 |  Neurônios imaturos recombinados são provenientes de  progenitores 

que  incorporaram BRDU em E11. Corte coronal do telencéfalo dorsal de animal DCX-

CRE-ERT2+ e CAG-CAT-GFP+  tratado com Tamoxifeno em E12 e sacrificado em P0. 

A) Neurônios imaturos imunoreativos para GFP (verde). B) Células que incorporaram 

BRDU (verde) em E11. C) Co-localização de marcação para BRDU (vermelho) e células 

GFP-positivas (verde) em P0. D) Magnificação da caixa em C destacando os neurônios 

co-marcados com BRDU e GFP (setas).  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.2 Análise da morte celular 

Através da administração de BRDU em E11 e posterior identificação desta 

molécula por métodos imunohistoquímicos, é possível analisar neurônios imaturos 

provenientes de progenitores que incorporaram BRDU em E11. Conforme observamos 

no resultado discutido anteriormente, as células BRDU-positivas em sua maioria 

correspondem às células que sofreram recombinação. Em animais DTA+DCX+ que 

foram tratados com tamoxifeno em E12, a recombinação resulta em morte celular, de 

forma que a diminuição de células BRDU-positivas revela que ocorreu a morte celular 

nesses animais. Contudo, note que a aplicação de uma única injeção de BRDU marca 

somente uma parcela da população neuronal que recombina, portanto a quantificação é 

baseada em uma amostragem da população inteira. Esta é uma forma prática e 

eficiente de quantificar a morte celular. Os embriões foram fixados em E15 e foi 

quantificado o número de células BRDU-positivas no cérebro de animais controles e 

DTA+DCX+. Como podemos observar na Figura 17, um grande número de células é 

marcado para BRDU no grupo controle, enquanto no grupo experimental esse número 

é bastante reduzido. Ocorre uma diminuição de 45,4% células BRDU+ no córtex de 

animais experimentais  (19.20±2.728 células/50000µm2) em relação aos animais 

selvagens (42.25±4.9735.0 células/50000µm2), como podemos observar na Figura 18, 

indicando que aproximadamente metade dos neurônios gerados em E11 estariam 

sendo eliminados através do método utilizado neste trabalho. 
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Figura 18 | Quantificação do número de células BRDU-positivas por área.  

Quantificação feita no telencéfalo dorsal de  animais E15 após tratamento com BRDU 

em E11 e Tamoxifeno em E12. Observe a redução significativa do número de células 

BRDU-positivas em animais DTA+DCX+ em comparação aos controles (**p=0.0035, 

Student’s t-test) . 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Figura 17 |  Diminuição de  neurônios imaturos BRDU -positivos em a nimais 

DTA+DCX+ em E15. Corte coronal do telencéfalo dorsal de animal tratado com BRDU 

em E11, Tamoxifeno em E12 e sacrificado em E15. Note em verde as células 

imunomarcadas para BRDU e em azul os núcleos corados com DAPI A) Diversas 

células BRDU-positivas na placa cortical de um animal controle. B) Poucas células 

BRDU-positivas em animal DTA+DCX+, devido a morte destas células após 

recombinação neuronal. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4.3 Efeitos macroscópicos da ablação neuronal 

A fim de avaliar os efeitos macroscópicos após a ablação neuronal em animais 

DTA+DCX+, nós mensuramos o comprimento do cérebro e largura dos hemisférios, (os 

valores obtidos com este programa estão descritos como média ± sem, em unidades 

arbitrárias). Para isso, nós induzimos a recombinação através da injeção de tamoxifeno 

em E12 e analisamos os cérebros em E15. Não houve diferença significativa na largura 

e comprimento dos hemisférios entre os animais experimentais e os controles, como 

pode-se observar na Tabela 3 e Figura 19 (p=0.8033, Student’s t-test). Nós também 

mensuramos a espessura do córtex em E15, visto que a morte celular de duas 

camadas específicas poderia causar alterações evidenciáveis na citoarquitetura do 

neocórtex, diminuindo a sua espessura. Conforme a Tabela 3 e Figura 20 não foi 

observada diferença significativa na espessura do córtex comparando animais controles  

e DTA+DCX+  em E15 (p=0.3297, Student’s t-test). 

 

 

 

Figura 19  | Comparação macroscópica entre o  tamanho dos cérebros  E15.  
Visão superior de encéfalos de animais tratados com Tamoxifeno em E12. A) 
Animal controle. B) Animal DCX+DTA+. Não há diferença significativa entre os 
dois. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Tabela 3- Comparação entre as médias de comprimento  do hemisfério, largura dos 

hemisférios e espessura do córtex cerebral em anima is experimentais e animais 

controles. 

Genótipo 
Comprimento do 

hemisfério  

 

Largura dos 

hemisférios 

 

 

Espessura do 

córtex 

 

Controle 26,14 ±0,4041 31,43 ±1,631 297,9 ±12,10 

DTA+DCX+ 25,5 ±0,5 32,0 ±0,0 313,6 ±10,20 

 

   

  

 

 

 

Figura 20  | Espessura do córtex não sofre mudança três dias  após ablação 
neuronal . Corte coronal do córtex cerebral de animais tratados com tamoxifeno 
em E12 e sacrificados em E15. Os núcleos das células foram corados por DAPI. 
A) Animal controle. B) Animal experimental. Observe que não há diferença entre 
eles. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Poderia se esperar que a eliminação de muitos neurônios corticais ao mesmo 

tempo pudesse gerar uma diminuição na espessura do córtex, já que estes neurônios 

estão organizados de forma laminar. Porém esse efeito não ocorre nos cérebros de 

animais experimentais. Visto que a análise dos efeitos macroscópicos é realizada três 

dias após a eliminação dos neurônios, a ausência de diferenças macroscópicas poderia 

ser consequência de uma compensação no córtex cerebral, de forma que os neurônios 

eliminados foram ou estão sendo produzidos novamente nesta idade. Para esclarecer 

esta questão faz-se necessário uma análise histológica para averiguar o que ocorre na 

organização destas células.  

 

4.4 Efeitos histológicos após a ablação 

4.4.1 Ablação neuronal em E12 provoca aumento de ne urônios TBR1-

positivos em E15 

Com o protocolo de indução de morte celular seletiva em E12,  analisamos os 

efeitos histológicos três dias depois. Nessa idade embrionária os neurônios de camada 

VI já foram gerados e portanto eles foram a população-alvo desta análise preliminar. A 

fim de estudar os efeitos sobre esta população, realizamos imuno-histoquímica para o 

TBR1, trata-se de um fator de transcrição descrito por marcar células da camada VI e 

pré-placa (Hevner et al., 2001). Surpreendentemente os animais experimentais 

possuíram um aumento significativo  de células TBR1+ comparados com animais 

controles (Figura 21). Como pode-se observar na Figura 22 os animais DTA+DCX+ 
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apresentaram uma média de 94,4±10,51 células TBR1-positivas para cada 50000 

µm²,enquanto os animais controles obtiveram uma média de 46,54±5,51. 

A grande diminuição em E12 de neurônios BRDU-positivos gerados no dia 

anterior  e , por outro lado um aumento no número de células TBR1+ sugerem que a 

maioria das células TBR1+ surgiu após a ablação celular. Uma possibilidade para 

explicar tal resultado é que os progenitores estariam proliferando mais para compensar 

as células que morreram nessa camada. Outra hipótese seria que os neurônios 

imaturos destinados às outras camadas migrariam somente até a camada VI e 

mudariam seu padrão de expressão gênica, passando a expressar TBR1.  

 

 4.4.2 Aumento da geração de neurônios TBR1+, CTIP2 + e SATB2+ após a 

ablação neuronal  

Com o intuito de investigar o que ocorre com as células geradas  após a ablação 

neuronal em estágios mais tardios do desenvolvimento, nós submetemos os animais a 

um novo protocolo. Tamoxifeno foi administrado via gavagem em E14 e os animais 

foram analisados em P0 através de reações imuno-histoquímicas para TBR1 (marcador 

de neurônos da camada VI e subplaca), CTIP2 (marcador de neurônios motores cortico-

espinhais da camada V) e SATB2 (marcador de neurônios calosos das camadas II-III e 

V). O número de células expressando esses fatores de transcrição foram quantificados 

e os valores encontrados foram comparados estatísticamente pelo  teste de Mann-

Whitney. Como podemos observar na Figura 23 o número de células TBR1-positivas 

por área em animais DTA+DCX+ foi maior comparado aos controles, correspondendo a 

um aumento de 67,92%. Portanto, de forma similar ao experimento discutido 
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anteriormente onde foram realizadas injeções de tamoxifeno em E12 e os cérebros 

foram analisados em E15, a média da população imunoreativa para TBR1 também 

aumenta significativamente em animais que sofreram ablação em E14 (M=0.1466±0.00 

células/100 µm2) comparados aos animais controles (M=0.08783±0.004 células/100 

µm2) . 

 

  

 

 

 

 

 

 

Para verificar os efeitos sobre neurônios motores cortico-espinhais (camada V), 

também foram quantificados os números de neurônios marcados para CTIP2. Foram 

analisados cortes rostrais, intermediários e caudais de animais DTA+DCX+ e animais 

controles P0, cuja injeção de tamoxifeno foi administrada em E14. Foi observado um 

aumento de neurônios CTIP2-positivos por área nos animais experimentais (Figura 24). 

Figura 21 | Aumento de neurônios TBR1 -positivos após ablação neuronal em 

animais DTA+DCX+. Corte coronal do telencéfalo dorsal três dias após a injeção de 

tamoxifeno em E12 mostrando células imunomarcadas para TBR1 (verde) e os núcleos 

corados para DAPI (azul). A) Neurônios TBR1-positivos na placa cortical em animal 

controle B) Aumento de neurônios TBR1-positivos na placa cortical de animal 

DTA+DCX+.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Analisando os dados estatísticamente, em animais DTA+DCX+ a média de células 

imunoreativas para CTIP2 foi de 0.1050±0.01452 células/100 µm2, enquanto em 

animais controles a média foi de 0.03712±0.006351 células/100 µm2.  

 

 

 

 

Neurônios calosos (camadas II-III e V) também foram avaliados através de 

imunoreatividade para SATB2. Os valores obtidos foram comparados estatisticamente e 

constatamos que esta população neuronal também está aumentada nos animais 

DTA+DCX+ (M=0.1002±0.02134 células/100 µm2) em relação aos animais controles 

(M=0.03679±0.008351 células/100 µm2) (Figura 25). 

Uma vez que averiguamos o aumento do número de  neurônios  expressando 

TBR1, CTIP2 e SATB2 em animais experimentais, nós investigamos o posicionamento 

Figura 22 | Aumento de células TBR1 -positivas após ablação neuronal no córtex 

cerebral (E15).  Quantificação do número de neurônios TBR1-positivos por 50000 µm2 

no córtex cerebral em animais controles e animais experimentais. Nos animais 

experimentais há um aumento significativo destas células após ablação neuronal 

(***p=0,0008, Mann-Whitney test). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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laminar destas células a fim de observar possíveis alterações na migração e distribuição 

neuronal decorrentes da ablação celular. 

Nós traçamos 6 bins de igual tamanho , partindo da superfície ventricular até a 

superfície pial para a contagem de células. Foi calculada a proporção de células 

imunorreativas para os fatores de transcrição TBR1, CTIP2 e SATB2 de cada bin em 

função do número total de células  de todos os bins. Para esta análise avaliamos 

cérebros de duas idades (E18 e P0) que receberam injeção de tamoxifeno em E14. Os 

dados foram comparados estatisticamente utilizando o two-way ANOVA com Bonferroni 

Post test. 

          

 

 

 

 

Figura 23 | Aumento do número de células TBR1 -positivas após ablação neurona l no 

córtex cerebral (P0).  À  esquerda dois quadrantes do córtex cerebral que foi cortado 

coronalmente e processado imunohistoquimicamente para o anticorpo anti-TBR1 (verde) 

em animal controle e experimental e à direita  a quantidade de neurônios expressando 

TBR1 para cada 100 µm² . Observe o  evidente aumento de células TBR1+ no grupo dos 

animais experimentais após a ablação neuronal em E14. (***p<0.0001, Mann-Whitney 

test) 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Na Figura 26 podemos observar o posicionamento de células TBR1-positivas em 

animais com idade E18 e P0. Analisando as barras brancas podemos verificar o padrão 

de posicionamento dessas células nos animais selvagens, onde em E18 elas estão 

predominantemente nos bins 3 e 4 e em P0 passam a ocupar o bin 4 e 5 

majoritariamente. Isso ocorre porque outras células migram entre estas duas idades e 

passam a se posicionar mais superficialmente, “empurrando” os neurônios TBR1-

positivos para os bins mais profundos, como já é descrito na literatura. As barras pretas 

indicam o posicionamento dos neurônios TBR1+ nos animais DTA+DCX+. Em E18 tais 

células não mudam a sua distribuição em comparação aos controles, porém em P0 elas 

mudam o padrão original de posicionamento e passam a ocupar bins mais superficiais. 

         

 

 

 

Figura 24 | Aumento d o número de  células expressando CTIP2 após ablação neuronal 

no córtex cerebral (P0). À esquerda dois quadrantes feitos no córtex cerebral de um animal 

controle e um animal DTA+DCX+. Os quadrantes mostram    imuno-histoquímica para CTIP2 

(branco)  e à direita número de células CTIP2-positivas por 100 µm². Note o aumento de 

neurônios marcados positivamente para CTIP2 no grupo dos animais experimentais após a 

ablação neuronal em E14. (***p=0.0002, Mann-Whitney test) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Para os neurônios CTIP2-positivos, a mesma análise foi realizada. Observou-se 

uma diferença na posição dos neurônios em E18. Nos animais experimentais os 

neurônios estão espalhados nos bins  2, 3 e 4, enquanto que nos controles eles estão 

prioritariamente nos bins 2 e 3. Por outro lado, em P0 essa distribuição parece se tornar 

semelhante em ambos os grupos, mas note que há uma grande proporção de 

neurônios CTIP2 ocupando o bin 6 no grupo DTA+DCX+ (Figura 27). 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 | Aumento do número de células SATB2 -positivas após ablação neuronal no 

córtex cerebral (P0). À esquerda  os quadrantes provenientes do córtex cerebral mostram 

células imunoreativas para SATB2 (verde) em um animal controle e um animal experimental. 

À direita temos a quantidade de neurônios calosos por 100 µm². A população SATB2+ está 

aumentada nos animais experimentais que sofreram ablação neuronal em E14 (*p=0.0257, 

Mann-Whitney test) . 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Figura 26 | Posicionamento de células TBR1 -positivas no córtex cerebral.  Não 

ocorre diferença na distribuição de células imunoreativas para TBR1 em E18 após 

ablação, porém em P0 estas células se posicionam em bins mais superficiais em 

animais DTA+DCX+ (**p<0,0001). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Figura 27 | Posicionamento de células CTIP2 -positivas no córtex cerebral.  Em E18  

as células CTIP2+ nos animais DTA+DCX+ ocupam bins intermediários, enquanto que 

nos animais controles as células ocupam bins superficiais. Em P0 o posicionamento 

dos neurônios CTIP2-positivos se normalizam em animais DTA+DCX+, com exceção 

dos que ocupam o bin 6. (***p<0,0001) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Os neurônios SATB2-positivos foram igualmente quantificados e verificamos que 

em animais controles E18 eles ocupam o bin 1 e 2 e em P0 a distribuição é 

deCREscente começando pelo bin 1 até o bin 6. Por outro lado, nos animais 

experimentais em E18 os neurônios calosos deixam de ocupar o bin 2 e passam a 

ocupar  o  bin 1. Mas em P0 a distribuição destes neurônios se torna comparável ao 

grupo controle (Figura 28). 

 Em resumo, nossos resultados indicam que após a ablação dos neurônios 

infragranulares (Camadas V e VI) ocorre um aumento na população neuronal das 

diferentes camadas analisadas e algumas alterações na sua distribuição radial. Desta 

forma, poderíamos perguntar se os progenitores estão proliferando mais, causando o 

aumento destas diferentes populações neuronais. Outra possibilidade para explicar 

esse fenótipo seria uma mudança de geração de neurônios, onde os progenitores 

passariam a gerar neurônios de outras camadas ao invés de neurônios de camada IV.  

 

 

 

Figura 28 | Posicionamento de células SATB2 -positivas no córtex cerebral. Em E18  os 

neurônios SATB2+ nos animais DTA+DCX+ ocupam predominantemente o bin 1, enquanto 

que nos animais controles os neurônios estão distribuidas nos bins 2 e 3. Em P0 o 

posicionamento dos neurônios se tornam semelhante aos animais controles. (***p<0,0001) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Quanto a distribuição, o efeito mais dramático ocorre com os neurônios de 

camada VI. A proporção de neurônios TBR1+ nas camadas profundas está reduzida, 

isso porque estes neurônios passam a ocupar camadas mais superficiais após a 

ablação seletiva. Poderíamos então questionar se esses neurônios ectópicos são 

gerados exclusivamente após a eliminação de neurônios infragranulares. Os neurônios 

motores cortico-espinhais e calosos sofrem alteração entre E18 e P0, porém a 

distribuição se normaliza em P0. Poderíamos questionar se essa alteração é na 

verdade um atraso na migração devido ao recomeço da geração de neurônios após a 

ablação.  

 

4.4.3 Neurônios que surgem após a ablação dos neurô nios infragranulares  

 Os resultados anteriormente discutidos mostraram um aumento de neurônios 

TBR1+, CTIP2+ e SATB2+ em animais que sofreram a eliminação de neurônios 

infragranulares. Para averiguar se esse efeito é resultante de um aumento imediato na 

proliferação após a ablação neuronal, nós injetamos BRDU via intra-peritoneal uma 

única vez em E15, a fim de marcar células que entraram na fase S do ciclo celular um 

dia após a ablação seletiva. A análise foi feita em cortes rostrais, intermediários e 

caudais do córtex cerebral de animais P0. Na figura 29 podemos comparar a 

quantidade de células que incorporaram BRDU em E15 e observar que não há uma 

diferença visível entre os dois grupos. A quantificação do número de células por 100 

µm² confirmou essa impressão visual, com o grupo controle obtendo uma média de 

0,05621±0,004025 células/100 µm2 enquanto no grupo experimental a média foi de 

0,06402±0,006091 células/100 µm2, indicando que não ocorre um aumento de 

proliferação nos animais DTA+DCX+ em E15.  
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 Com o objetivo de investigar o fenótipo adotado pelos neurônios gerados em 

E15, foram analisadas as células co-marcadas com BRDU e um dos marcadores 

neuronais TBR1, CTIP2 ou SATB2. Na figura 30 podemos observar a imuno-

histoquímica para BRDU e TBR1 em animais controles e DCX+DTA+. O número de 

células co-marcadas para BRDU e TBR1 foi quantificado por área (100µm²). Em 

animais controles podemos perceber que a média do número de células TBR1+ 

geradas em E15 é bem pequeno (0,0002454±0,0001049), como poderíamos esperar 

pelo fato destas células serem geradas primordialmente em E12 (Molyneaux et al., 

Figura 29 | Proliferação em E15 não se altera após ablação ce lular em E14 no córtex 

cerebral   À esquerda os quadrantes mostram corte coronal do córtex cerebral processado  

imuno-histoquímicamente para BRDU (vermelho)  e à direita a quantificação do número de 

células que incorporaram BRDU E15 por área em animais controles e experimentais. Não 

ocorre  diferença significativa entre os dois grupos, indicando que não há aumento de 

proliferação em E15 nos animais experimentais. (p=0,1813, Mann-Whitney test) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2007a). Por outro lado, no grupo experimental esse número passa a ser 27 vezes maior 

(0,006715±0,001210)(Figura 30), sugerindo que os progenitores em E15 após a 

ablação neuronal voltam a gerar neurônios de camada VI . Esse dado indica que os 

progenitores envolvidos na geração de neurônios destinados às camadas superficiais 

sofrem interferência da morte seletiva de neurônios de camadas profundas, mudando 

sua especificação.  

A co-localização de células CTIP2 e BRDU também foi analisada e os valores 

foram comparados estatísticamente. Os animais controles obtiveram uma média de 

0,002208±0,0005394 células/100 µm2, e nos animais DTA+DCX+ a média encontrada 

foi de  0,002641±0,0007333 células/100µm2, indicando que o aumento de neurônios 

CTIP2+ em animais DTA+DCX+ verificado anteriormente não é proveniente das células 

que proliferaram em E15. Provavelmente, o aumento da geração de células CTIP2 

ocorre mais tarde no desenvolvimento do córtex, entre E16 e a data da análise 

(P0)(Figura 31). 

Por fim, a geração de neurônios calosos (SATB2) também foi analisada em 

animais controles e experimentais P0 após tratamento com tamoxifeno em  E14 e 

administração de BRDU em E15. Semelhante aos neurônios CTIP2, não houve 

diferença no número de células co-marcadas com SATB2 e BRDU por área em animais 

controles (M=0,02428±0,005032 células/100 µm2) e animais DTA+DCX+ 

(M=0,02921±0,008165 células/100 µm2 ) (Figura 32). 
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 Na figura 33 temos um panorama geral com as co-marcações de BRDU e os 

fatores de transcrição específicos. Note que em E15 em animais controles há uma 

grande produção de neurônios supragranulares (SATB2+), neurônios motores cortico-

Figura 30 | Neurônios TBR1 -positivos voltam a ser gerados após ablação  

neuronal. À esquerda imuno-histoquímica com anticorpos anti-TBR1 (verde) e anti-

BRDU (vermelho) em cortes coronais do córtex cerebral de um animal controle P0 e um 

animal experimental P0 que receberam tamoxifeno em E14 e BRDU em E15 . À direita 

quantificação do número de células TBR1-positivas co-marcadas com BRDU por 100 

µm² no grupo controle e experimental. Há um aumento considerável de células TBR1-

positivas geradas em E15 nos animais experimentais. (***p< 0.0001, Mann-Whitney 

test) 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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espinhais (CTIP2+) são produzidos em uma escala pequena e neurônios de projeção 

talâmica (TBR1+) quase não são produzidos nesta idade. Nos animais que sofreram 

ablação em E14, neurônios de projeção talâmica (TBR1+) voltam a ser gerados e há 

um leve aumento nos neurônios imunoreativos para SATB2 e CTIP2. Porém, como 

vimos anteriormente, não há um aumento de células BRDU-positivas em E15.  

 

 

 

 

 

 

Figura 31 | Co-marcação para BRDU  (vermelho)  e CTIP2 (verde) em P0. À 

esquerda imuno-histoquímica com anticorpos anti-CTIP2 (verde) e anti-BRDU 

(vermelho) em cortes coronais do córtex cerebral de um animal controle P0 e um 

animal experimental P0 que receberam tamoxifeno em E14 e BRDU em E15 . À direita 

quantificação do número de células CTIP2-positivas co-marcadas com BRDU por 100 

µm² no grupo controle e experimental. Note que não há diferença significativa entre os 

grupos. (p=0.2808, Mann-Whitney test) 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Existe uma população neuronal que não está sendo analisada, trata-se dos 

neurônios de camada IV. Eles podem ser a resposta para esse efeito, caso essa 

população esteja diminuída nos animais DTA+DCX+. Nós, então, analisamos a 

população total de neurônios BRDU-positivos, subtraindo desse valor o número de 

células TBR1+, CTIP2+ e SATB2+ que estão co-marcadas com BRDU. O resultado é o 

número de neurônios que não pertencem às camadas VI, V e II-III, ou seja, esse valor, 

potencialmente, indica o número de neurônios de camada IV que foram gerados em 

Figura 32 | Co-marcação para BRDU  (vermelho)  e SATB2 (verde) em P0. À 

esquerda corte coronal de animais controle e experimental submetidos a tratamento 

com tamoxifeno em E14 e injeção de BRDU em E15. Através de reações imuno-

histoquímicas as células SATB2-positivas e BRDU-positivas foram marcadas e 

quantificadas. À direita é mostrado o número de células SATB2+ co-localizadas com 

imunomarcação para BRDU por 100µm². Não há diferença entre os grupos 

comparados.( p=0.4098, Mann-Whitney test )  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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E15. Conforme a Figura 34 o número provável de neurônios de camada IV em animais 

que sofreram ablação é menor comparando com os animais controles, sugerindo que 

esta população tenha mudado seu fenótipo dando origem ao aumento dos neurônios 

TBR1+. No entanto, neste momento, ainda não podemos descartar a possibilidade de 

existir co-marcação entre os fatores de transcrição e esse ser o motivo do aumento da 

população TBR1+. 

 

 

 

 

Figura 33 | Co-marcação para BRDU  e diferentes fatores de transcr ição em P0. 

Comparação entre o número de células co-marcadas com BRDU e TBR1 ou CTIP2 ou 

SATB2 por área em animais controles e DTA+DCX+. Obeserve o aumento significante 

de células TBR1 geradas em E15. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Para investigar o posicionamento dos neurônios gerados em E15, um dia 

após a ablação dos neurônios infragranulares, nós quantificamos as células co-

marcadas com BRDU e um marcador camada-específico (TBR1, CTIP2 ou 

SATB2) em bins distribuídos  verticalmente pelo córtex cerebral. Os valores 

encontrados foram comparados estatísticamente por two-way ANOVA com 

Figura 34 | Número total de células BRDU+ subdivido com co -marcações para 

diferentes fatores de transcrição em P0. O número de células identificadas como 

RORβ na imagem é resultado do número de neurônios TBR1+, CTIP2+ e SATB2+ 

que co-marcam com BRDU, subtraindo do  total de células que incorporaram 

BRDU em E15. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Bonferroni post test. Nos neurônios TBR1+ BRDU+ gerados em E15 no grupo 

experimental, observamos que uma enorme porcentagem destas células estão 

localizadas nos bins superiores (Figura 35). Levando em consideração que em 

animais DTA+DCX+  neurônios TBR1+ geralmente estão presentes em todos os 

bins (Figura 29), porém os que também são BRDU+ estão localizadas somente 

nos bins 1 ao 3, podemos sugerir que o controle dos padrões migratórios podem 

ser independentes dos fenótipos neuronais. 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 | Posicionamento de células  TBR1-positivas geradas em  E15 .  

Distribuição da porcentagem de células co-marcadas com TBR1 e BRDU em P0. Os 

neurônios TBR1+ gerados em E15 co-marcados com BRDU ocupam preferencialmente 

os bins 2 e 3 em animais experimentais. (***p< 0.0001) 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



64 

 

 A distribuição dos neurônios motores cortico-espinhais (CTIP2-positivos) 

gerados em E15  foi analisada em animais  controles e experimentais em P0 cujo 

tratamento com Tamoxifeno ocorreu em E14 e injeção de BRDU em E15.  A 

quantificação mostrou que neurônios CTIP2+ co-localizados com BRDU, em 

animais DTA+DCX+ estão condensados em dois bins somente, enquanto que 

em animais controles eles estão distribuídos em quatro bins (Figura 36). 

 Neurônios calosos (SATB2-positivos) também foram avaliados quanto a 

distribuição  em bins em animais controles e experimentais P0  após tratamento 

com Tamoxifeno em E14 e BRDU no dia seguinte.  Nos valores relativos à 

porcentagem de células co-marcadas com SATB2 e BRDU não houve diferença 

significativa entre os grupos (Figura 37). 

 

 

 

Figura 36 | Posicionamento de neurônios CTIP2-pos itivos gerados em E15.  Distribuição 

da porcentagem de células co-marcadas com CTIP2 e BRDU em P0. Os neurônios CTIP2+ 

gerados em E15 co-marcados com BRDU ocupam preferencialmente os bins 1 e 2 em 

animais experimentais, enquanto os controles ocupam os quatro primeiros bins (p=0.6037). 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Figura 37 | Posicionamento de neurônios calosos gerados em E15 . Distribuição da 

porcentagem de células co-marcadas com SATB2 e BRDU em P0. Os neurônios SATB2+ 

gerados em E15 co-marcados com BRDU estão distribuídos de forma similar em animais 

DTA+DCX+ e animais controles (p= 0.7282). 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5 Discussão 

 

Os mecanismos que conduzem à uma mudança na decisão de destino neural 

ainda não estão claros, bem como os fatores ambientais que poderiam influenciar esta 

escolha (Gaspard e Pierre Vanderhaeghen, 2011). O estudo da influência dos primeiros 

neurônios gerados sobre a especificação dos demais neurônios é fundamental para o 

entendimento dos mecanismos envolvidos na determinação laminar durante o 

desenvolvimento.   

Neste trabalho demonstramos que a eliminação dos neurônios infragranulares 

afeta  a especificação dos neurônios que surgem em seguida, sugerindo que além de 

pressões genéticas, o córtex cerebral sofre pressões ambientais que podem vir a 

influenciar a quantidade e a diversidade de tipos celulares que contribuem para sua 

função. 

A eliminação de neurônios imaturos em E12 poderia produzir uma 

desorganização na citoarquitetura do córtex cerebral, ocasionado pela diminuição de 

um grande número de células. Análise feita três dias após a ablação neuronal revelou 

que medidas gerais, como comprimento e largura dos hemisférios e espessura do 

córtex, não estão alteradas. Esse dado indica que um mecanismo compensatório pode 

estar agindo a fim de manter a homeostase do córtex cerebral.  

Com o tratamento de tamoxifeno em E12 , neurônios TBR1-positivos são o alvo 

da recombinação gênica em animais DTA+DCX+ e portanto corresponde a população 

neuronal que entra em apoptose. Três dias depois da ablação nestes animais, a 

quantidade de neurônios TBR1-positivos aumenta significativamente, reforçando a ideia 
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de compensação no córtex cerebral. O aumento de neurônios de camada VI pode ser 

resultado de um aumento de proliferação ou da mudança da especificação e migração 

dos neurônios gerados após a ablação neuronal. Trabalhos anteriores corroboram a 

idéia de que em estágios iniciais de diferenciação e dependendo do ambiente, as 

células do córtex podem adotar destinos alternativos (Guillemot, 2007; Leone et al., 

2008; McConnell, 1995). Os dados de McConnell e colaboradores, em especial, 

sugerem que a especificação de neurônios pode ser sensível à mudanças no ambiente, 

já que progenitores destinados à gerar neurônios de camada VI passam a gerar 

neurônios de camadas II-III quando transplantados para um cérebro mais velho 

(McConnell 1995; 1998; Desai e McConnell, 2000). Porém essa plasticidade não se 

estende aos progenitores que geram camadas superiores (Desai e McConnell, 2000). 

Quando a ablação neuronal foi realizada em E14, potencialmente afetando 

neurônios TBR1 e CTIP2, observamos que, contra-intuitivamente, tanto a população de 

neurônios de projeção talâmica (TBR1+) e de neurônios motores cortico-espinhais 

(CTIP2+), quanto de neurônios calosos (SATB2+) aumentou. Isso poderia ser causado 

por um aumento generalizado da proliferação entre os progenitores neuronais, o que 

levaria a um aumento na geração de diferentes tipos de neurônios, ou por alterações na 

especificação dos neurônios gerados após a ablação.  

A fim de investigar se ocorre um aumento de proliferação após a ablação, os 

animais receberam uma injeção de BRDU um dia após a ablação neuronal para marcar 

células que entraram na fase S em E15. Curiosamente, não houve diferença entre 

animais experimentais e controles, indicando que a ablação neuronal não induz a um 

aumento generalizado da proliferação celular. Portanto, o aumento de células TBR1 em 

E15 não poderia ser explicado por um aumento de proliferação nesta idade, sugerindo 
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que este efeito ocorre devido a mudança de fenótipo dos neurônios gerados após a 

ablação neuronal. 

Quanto aos neurônios CTIP2 e SATB2-positivos gerados em E15, não há 

diferença entre o grupo controle e experimental, indicando que o aumento da população 

CTIP2 e SATB2-positivas ocorre depois de E15. Para confirmar esta interpretação, no 

entanto, experimentos futuros utilizando injeções de BRDU em diferentes idades 

embrionárias serão realizados, com o intuito de identificar o período de geração 

daqueles neurônios. 

Os dados discutidos acima também indicam que o aumento na geração de 

neurônios TBR1+ em E15 não pode ser explicado pela redução na geração de 

neurônios CTIP2+ ou SATB2+, como poderíamos esperar (Molyneaux et al., 2005; 

Britanova et al., 2008). De fato, quando nós quantificamos a população de células 

BRDU-positivas não marcadas para TBR1+, CTIP2+ ou SATB2+, observamos uma 

redução significativa no número de neurônios em animais experimentais. Essa 

população, potencialmente, representa neurônios de camada IV, sugerindo que estas 

células sofreriam re-especificação para expressar TBR1 após a ablação neuronal. 

Alternativamente, o aumento de células imunoreativas para TBR1, CTIP2 e 

SATB2 em animais experimentais poderia ser causado pela co-expressão destes 

fatores de transcrição em uma mesma célula (Colak et al., 2008). No entanto, apesar de 

CTIP2 e TBR1 poderem ser expressos em um mesmo neurônio (Molyneaux et al., 

2005), dados da literatura indicam que existe uma alça de retroalimentação negativa 

entre os fatores SATB2 e CTIP2 (Leone et al., 2008), de modo que a sua expressão 

num mesmo neurônio é pouco provável.  
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Em ambos os casos, co-expressão de fatores de transcrição ou células de 

camada IV mudando seus fenótipos, podemos concluir que a eliminação de neurônios 

infragranulares interfere no destino dos progenitores envolvidos na geração dos demais 

neurônios corticais. Desta forma, poderíamos especular que os neurônios 

infragranulares de alguma maneira sinalizam para os progenitores nas zonas 

germinativas, controlando a geração das coortes neuronais seguintes. De fato, existem 

evidências indicando que neurônios na placa cortical produzem fatores envolvidos na 

regulação da geração de neurônios supragranulares e células gliais (Seuntjens et al., 

2009). 

Alternativamente, a mudança dos fenótipos neuronais após a ablação poderia 

ocorrer ao nível da placa cortical, já em neurônios pós-mitóticos. De acordo com esta 

possibilidade, Miyoshi e Fishell (2012) mostraram que a super-expressão de FOXG1 em 

neurônios pós-mitóticos durante o desenvolvimento do córtex cerebral, foi suficiente 

para alterar os fenótipos adotados pelos neurônios na placa cortical, indicando que a 

decisão de destino neuronal não é irreversivelmente determinada ao nível do 

progenitor. 

Experimentos futuros visarão analisar o efeito da ablação neuronal sobre a 

população de neurônios da camada IV que expressam ROR-β, assim como averiguar a 

possibilidade da co-expressão de fatores de transcrição em um mesmo neurônio. 

Também serão realizados novos experimentos com o intuito de analisar o fenótipo das 

células geradas em diferentes idades através da injeção de BRDU. Também 

pretendemos realizar injeção de traçadores retrógrados em alvos corticais e 

subcorticais para investigar a projeção dos neurônios gerados após ablação. Por fim, 
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seria interessante investigar o que ocorre com a especificação neuronal após a ablação 

em outras regiões do sistema nervoso central, tais como retina e medula espinhal. 

Além dos efeitos da eliminação de neurônios infragranulares sobre a 

especificação neuronal discutida anteriormente, também avaliamos se a distribuição 

laminar dos neurônios corticais seria afetada. O efeito mais dramático foi observado em 

neurônios TBR1-positivos, que passaram a ocupar camadas mais superficiais em 

animais DTA+DCX+. Analisando a co-marcação entre TBR1 e BRDU, verificamos que a 

maioria dos neurônios TBR1-positivos ectópicos foram gerados em E15. Esse dado 

indica que apesar dos neurônios gerados em E15 terem adotado fenótipo de células de 

camadas corticais mais profundas, eles mantiveram o padrão migratório típico do 

momento da sua geração, sugerindo que o controle dos padrões migratórios pode ser 

independente dos fenótipos neuronais. Esse resultado está de acordo com os 

experimentos clássicos de transplante heterocrônico, nos quais progenitores de 

camadas profundas transplantados para o cérebro de animais que estão na fase de 

geração de camadas superficiais tendem a ocupar estas camadas (McConnell 1995; 

1998; Desai e McConnell, 2000). No entanto, como esses trabalhos avaliaram apenas a 

distribuição neuronal com BRDU, não puderam identificar se o fenótipo neuronal havia 

sido alterado.  

Também observamos que neurônios CTIP2- e SATB2-positivos passaram a 

ocupar bins mais inferiores entre E18 e P0 em animais DTA+DCX+. Esse efeito poderia 

ser explicado por um atraso na migração ocasionado pelo recomeço da geração de 

neurônios, mas experimentos futuros precisam clarificar este ponto. Se este for o caso, 

poderíamos pensar em um recomeço na geração temporal de neurônios, de forma que 
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após a ablação neuronal em E14, os progenitores voltariam a produzir sequencialmente 

neurônios de camada VI, seguidos de neurônios de camada V, IV, III e II. 
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7 Anexo 1 – Expressão do gene Dcx em E11 (corte sag ital)-Allen Brain  
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 Anexo 2– Expressão do gene Dcx em E13 (corte sagit al)-Allen Brain Atlas 
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Anexo 3- Expressão do gene Dcx em E15 (corte sagita l)-Allen Brain Atlas 

 


