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Resumo 

O córtex cerebral de mamíferos é histologicamente organizado em 
diferentes camadas de neurônios excitatórios que possuem diversos padrões 
de conexão com alvos corticais e subcorticais. Durante o desenvolvimento, 
essas camadas corticais se estabelecem sequencialmente através de uma 
intrincada combinação de especificação neuronal e migração em um padrão 
radial conhecida como “de dentro para fora”: neurônios infragranulares são 
gerados primeiro do que os neurônios granulares e supragranulares.  Nas 
últimas décadas, diversos genes codificando fatores de transcrição envolvidos 
na especificação de neurônios destinados a diferentes camadas corticais foram 
identificados. Todavia, a influência dos neurônios infragranulares sobre a 
especificação das coortes neuronais subsequentes permanece pouco 
entendida. Para investigar os possíveis efeitos da ablação de neurônios 
infragranulares sobre a especificação de neurônios supragranulares, nós 
induzimos a morte seletiva de neurônios corticais das camadas V e VI antes da 
geração dos neurônios destinados às camadas II-IV. Nossos dados revelam 
que um dia após a ablação, progenitores continuaram a gerar neurônios 
destinados a camada VI que expressam o fator de transcrição TBR1, enquanto 
praticamente nenhum neurônio expressando TBR1 foi gerado na mesma etapa 
do desenvolvimento em controles com a mesma idade. Curiosamente, alguns 
neurônios TBR1-positivos gerados após a ablação de neurônios infragranulares 
se estabeleceram em camadas corticais superficiais, como esperado para 
neurônios supragranulares gerados neste estágio, sugerindo que a migração 
de neurônios corticais pode ser controlada independentemente da sua 
especificação molecular. Além disso, nós observamos um aumento em 
neurônios de camada V que expressam CTIP2 e neurônios calosos que 
expressam SATB2 à custa da diminuição neurônios de camada IV em animais 
P0. Quando estes animais se tornam adultos jovens (P30) o aumento de 
neurônios SATB2 e CTIP2 não existe mais, todavia encontramos esses 
neurônios distribuídos de forma diferente na área somatossensorial dos 
animais que sofreram ablação. Experimentos in vitro revelaram que a 
organização citoarquitetônica laminar do córtex é necessária para gerar 
novamente os neurônios TBR1+ que foram eliminados anteriormente. Além 
disso, experimentos in vitro indicam que em condição de baixa densidade 
celular os neurônios tem seu fenótipo alterado, expressando vários fatores de 
transcrição ao mesmo tempo. Em conjunto, nossos dados indicam a existência 
de um mecanismo regulatório entre neurônios infragranulares e progenitores 
envolvidos na geração de neurônios supragranulares e/ou entre neurônios 
infragranulares e neurônios pós-mitóticos gerados em seguida. Este 
mecanismo poderia ajudar a controlar o número de neurônios em diferentes 
camadas e contribuir para o estabelecimento de diferentes áreas corticais. 
 

Palavras-chave: Especificação neuronal, córtex cerebral, morte celular induzida 

geneticamente, neurogênese, desenvolvimento. 

 

 



Abstract 

The cerebral cortex of mammals is histologically organized into in 
different layers of excitatory neurons that have distinct patterns of connections 
with cortical or subcortical targets. During development, these cortical layers are 
sequentially 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 specification of 
neurons destined to different cortical layers have been identified. However, the 
influence of early-generated neurons in to the specification of subsequent 
neuronal cohorts remains unclear. To investigate the possible effects early born 
neurons ablation on the specification of late born neurons, we induced the 
selective death of cortical neurons from layers V and VI neurons before the 
generation of neurons destined to layers II, III and IV. Our data shows that one-
day after ablation, progenitors resumed generation of layer VI neurons 
expressing the transcription factor TBR1, whereas virtually no TBR1-expressing 
neuron was generated at the same developmental stage in age-matched 
controls. Interestingly, many TBR1-positive neurons generated after deep-layer 
ablation settled within superficial cortical layers, as expected for upper-layer 
neurons generated at that stage, suggesting that migration post-mitotic neurons 
is independent of fate-specification. Furthermore, we observed an increase in  
layer V neurons  expressing  CTIP2  and cortico-cortical neurons expressing 
SATB2 at the expense of layer IV neurons in P0 animals. When these animals 
became young adults (P30) the increase os SATB2 and CTIP2 neurons is no 
longer observed, however these neurons are distributed in a different way in 
somatosensory areas from ablated animals. In vitro experiments show that the 
laminar cytoarchitectural organization of the cortex is necessary to regenerate 
the previously deleted TBR1 + neurons. In addition, in vitro experiments 
indicate that in a condition of low cell density the neurons phnotype is altered, 
they express several transcription factors at the same time. Together, our data 
indicate the existence of feedback mechanism either from early-generated 
neurons to progenitors involved in the generation of upper-layer neurons or 
from deep-layer neurons to postmitotic neurons generated subsequently. This 
mechanism could help to control the number of neurons in different layers and 
contribute to the establishment of different cortical areas. 
 
Keywords: Neuronal specification, cerebral cortex, genetically-induced cell 
death, neurogenesis, development. 
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1 Introdução 

 

 O córtex cerebral humano é considerado uma das estruturas mais complexas 

do corpo humano, devido à sua organização e intrincada conectividade celular. Tal 

complexidade permite exercer funções elaboradas como linguagem, movimento, 

percepção, atenção, raciocínio, etc. Evolutivamente, o córtex cerebral é uma 

estrutura recente e para que ele funcione adequadamente é necessária uma 

sequência de eventos celulares e moleculares ocorrendo harmoniosamente durante 

o seu desenvolvimento. 

 O início do desenvolvimento cortical é caracterizado por uma alta taxa de 

proliferação das células neuroepiteliais responsáveis pelo crescimento do tubo 

neural e geração dos progenitores da Zona Ventricular (ZV) e Subventricular (ZSV) 

no telencéfalo dorsal. Estes progenitores, por sua vez, dão origem aos neurônios 

excitatórios e glia que habitarão o córtex cerebral (Noctor et al., 2002). Já os 

neurônios GABAérgicos são majoritariamente gerados pelo telencéfalo ventral 

(Corbin et al., 2001; Nakajima,2007).  

 A fase seguinte da histogênese do córtex cerebral consiste na migração das 

células geradas até o seu destino final.  É sabido que os neurônios do telencéfalo 

dorsal recém-gerados utilizam o processo da glia radial para migrar radialmente no 

córtex cerebral (Rakic, 1972). Uma vez que eles alcançam a superfície pial, eles 

param de migrar e se separam da glia radial. Nesse tipo de migração interações 

entre proteínas de adesão, como as integrinas, são extremamente necessárias. O 
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segundo mecanismo de migração ocorre quando neurônios gerados no telencéfalo 

ventral migram tangencialmente até o córtex cerebral e constituem a população de 

neurônios inibitórios corticais.  

 Como pode-se imaginar, ao fim da migração o córtex será populado por uma 

diversidade enorme de neurônios. No entanto, ainda pouco é sabido sobre os 

mecanismos que determinam o fenótipo desses neurônios. Alguns acreditam que a 

expressão de fatores de transcrição seria suficiente para direcionar o fenótipo do 

neurônio gerado. Outros grupos demonstram que o ambiente influenciaria 

diretamente a especificação neuronal. E ainda há aqueles que propõem que a 

diferenciação neuronal é decorrente de multifatores intrínsecos e extrínsecos à 

célula.  

 Uma vez que o neurônio atinge o local apropriado, ele precisa se integrar ao 

circuito de células locais. E a morfologia dendrítica é a chave para formar conexões 

com axônios pré-sinápticos corretos. Diversos fatores extracelulares são conhecidos 

por afetar o crescimento dendrítico, como por exemplo o BDNF (brain-derived 

neurotrophic fator) e a NT-3 (neurotrophin 3).  

 Nos últimos anos temos avançado bastante no entendimento dos 

mecanismos responsáveis por cada uma dessas etapas do desenvolvimento do 

córtex. Porém, ainda faz-se necessário investigar sobre os principais componentes 

que influenciariam a especificação neuronal. Este trabalho visa estudar a 

interferência do ambiente neste processo do desenvolvimento e se existe algum tipo 

de sinalização entre neurônios recém-gerados do córtex e os progenitores ou 
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neurônios gerados mais tardiamente, que poderia interferir na especificação 

neuronal durante o desenvolvimento do córtex de camundongos. 

 

1.1 Progenitores do telencéfalo dorsal 

 

 Em mamíferos, os neurônios e células da glia que populam o córtex cerebral 

são provenientes das células neuroepiteliais do tubo neural. O tubo neural 

inicialmente possui uma estrutura de monocamada que irá se espessando à medida 

que a taxa de proliferação aumenta durante a histogênese. Nesse estágio inicial do 

desenvolvimento, as células do neuroepitélio possuem um formato bipolar, 

possuindo um processo apical em contato com o canal central do tubo neural 

(também chamado de superfície ventricular) e um processo basal ligado à superfície 

externa do tubo neural. Essas células realizam um movimento nuclear chamado de 

intercinético, que varia de acordo com as fases do ciclo celular: o núcleo do 

progenitor se move em direção à superfície externa do tubo neural durante a fase 

G1 e entra na fase S do ciclo-celular. Em seguida, o núcleo dos progenitores se 

movem até a superfície ventricular durante a fase G2 e passam pela mitose nesta 

região (Sauer, 1935).  

Acredita-se que as células do neuroepitélio se transformam diretamente em 

glia radial, apesar de que esta transição ainda não é muito clara (Kriegstein e 

Alvarez-Buylla, 2009)(Figura 1). A glia radial mantêm o movimento nuclear 

intercinético e os processos apical e basal que já existiam nas células do 

neuroepitélio. Também expressam nestin, RC1 e RC2 (Misson et al., 1988; Edwards 
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et al., 1990) mas, logo depois passam a expressar alguns marcadores astrocitários, 

como: astrocyte-specific glutamate transporter (GLAST) (Levitt e Rakic 1980), brain 

lipid-binding protein (BLBP) (Anthony et al., 2004), hGFAP (Malatesta et al., 2003) e  

Tenascin C (Campbell e Gotz 2002).  Além dessas mudanças, a glia radial adquire 

microtúbulos de 24nm, filamentos intermediários de 9nm na fibra radial, e ainda, 

passa a acumular glicogênio (Choi e Lapham 1978). 

A glia radial tem a importante função de atuar como célula-tronco que gerará 

os progenitores intermediários, neurônios e células da glia no córtex cerebral em 

roedores (Figura1). No início da corticogênese em roedores, a glia radial possui um 

ciclo celular em torno de 12h e se divide, majoritariamente, de forma simétrica 

gerando dois novos progenitores. Esse tipo de divisão permite a amplificação da 

população de células proliferativas. À medida que o desenvolvimento do córtex 

avança, o ciclo celular da glia radial se torna mais longo, consequentemente menos 

células são geradas por dia. Além disso, a maioria das glias radiais passa a gerar 

mais células pós-mitóticas diminuindo o número de progenitores e aumentando o 

número de neurônios e células da glia. Além da função de progenitor, a glia radial 

exerce papel relevante como suporte para migração de neurônios. 

 Mais adiante no desenvolvimento do córtex, surge uma segunda população 

de progenitores que ocupa a ZSV, diferente da glia radial que habita a ZV. Estes 

progenitores, chamados de intermediários ou basais, são gerados pela glia radial 

(Miyata et al. 2004; Noctor et al. 2004), possuem morfologia multipolar e ao contrário 

da glia radial,  perdem o contato com a parede do ventrículo (Attardo et al., 2008) e 

não realizam movimento nuclear intercinético (Takahashi et al., 1995; Noctor et al., 
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2004; Haubensak et al., 2004; Miyata et al., 2004)(Figura 1). Estes progenitores 

possuem o ciclo celular em torno de 15 horas e se dividem simetricamente gerando 

dois neurônios ou dois progenitores intermediários (Takahashi et al., 1995; 

Haubensak et al. 2004; Miyata et al. 2004; Noctor et al. 2004; Wu et al. 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 | Ilustração dos progenitores durante o desenvolvimento do córtex em 
camundongos. Células epiteliais se dividem simetricamente para gerar mais células 
neuroepiteliais. Algumas células do neuroepitélio parecem gerar neurônios durante 
períodos precoces do desenvolvimento. Posteriormente, as células do neuroepitélio 
se convertem em glia radial, que por sua vez se divide assimetricamente para gerar 
neurônios diretamente ou indiretamente através do progenitor basal. Observe que a 
espessura do córtex se modifica à medida que a progênie originada da glia radial e 
progenitores basais migram até a placa cortical. No final do desenvolvimento 
embrionário surgem os oligodendrócitos e a maioria das glias radiais se transforma 
em astrócito. Modificado de Kriegstein e Alvarez-Buylla, 2009. 
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No próximo capítulo discutiremos sobre a geração e organização laminar dos 

neurônios no córtex cerebral e como a glia radial exerce função importante na 

migração desses neurônios gerados.  

 

1.2 Neurogênese e organização laminar no telencéfalo dorsal 

 

 Os neurônios excitatórios gerados durante o período embrionário são 

originados a partir dos progenitores localizados na ZV e ZSV do telencéfalo dorsal. 

Uma vez gerados na zona proliferativa, esses neurônios excitatórios migram 

radialmente utilizando a glia radial como suporte em direção à superfície cerebral 

(Marin e Rubenstein, 2003). O primeiro grupo de neurônios gerados no telencéfalo 

dorsal forma uma camada subpial de células conhecida como pré-placa. Em 

sequência um segundo grupo de neurônios divide a pré-placa em duas partes: zona 

marginal (mais superficialmente) e subplaca (mais profundamente). A placa 

cortical então preencherá o espaço entre essas duas regiões. Em seguida, mais 

neurônios migram através de uma região com baixa densidade de células 

denominada zona intermediária, passam pelas células já estabelecidas na placa 

cortical e se acomodam imediatamente abaixo da zona marginal (Figura 2). Assim, a 

cada nova “onda migratória” de neurônios, uma nova camada se forma na placa 

cortical, de forma que neurônios gerados no início da neurogênese constituem as 

camadas mais profundas e neurônios gerados tardiamente durante o 

desenvolvimento embrionário do córtex ocupam as camadas mais superficiais 

(Angevine e Jr.  Sidman, 1961; Rakic, 1972). Dessa forma, a organização laminar do 
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córtex acontece de dentro pra fora, formando primeiramente a camada VI, seguida 

da formação da camada V, logo após a camada IV e por fim são estabelecidas as 

camadas II-III, 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 | Esquema dos progenitores residentes na Zona Ventricular e Zona 
Subventricular de camundongos e sua organização baseada 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 . 
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 Em camundongos, no décimo segundo dia embrionário (E12) surgem os 

neurônios cortico-talâmicos que ocuparão a camada VI.  Essa camada é 

caracterizada por originar projeções de feedback corticotalâmico, e também fibras 

corticocorticais, corticoclaustrais e comissurais (Brumberg et al.,2003)(Figura 3A e 

C). Em E13 temos o pico de geração de neurônios que se estabelecerão na 

camada V. Estes neurônios piramidais são classificados em dois tipos: de projeção 

subcerebral e caloso. Os neurônios de projeção subcerebral possuem axônios que 

atravessam a capsula interna em direção ao tronco cerebral e medula espinal (tais 

como neurônios motores cortico-espinhais e neurônios de projeção corticotectal) 

(Figura 3A e C). Os neurônios calosos possuem axônios que se estendem até o 

hemisfério contralateral. Fazem parte deste grupo também os neurônios 

corticoestriatais intratelencefálicos que projetam tanto para o córtex contralateral 

quando para o estriado. Esta camada é caracterizada por ser bem desenvolvida no 

córtex motor (Azim et al., 2009; Arlotta et al., 2005; Molyneaux et al., 2007b). As 

camadas V e VI, em conjunto, constituem o que chamamos de camada 

infragranular. 

 A próxima camada a ser ocupada é a camada IV ou granular. Ela  aloja 

interneurônios que projetam localmente dentro do córtex (Leone et al., 2008) e 

recebe aferência do tálamo (Figura 3B e C). A camada granular é caracterizada por 

ser bastante desenvolvida no córtex somatossensorial primário, podendo ser 

subdividida em IVa,IVb e IVc . Já no córtex motor essa camada é mais delgada 

(Hooks et al., 2011; Shepherd, 1990). 
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 As últimas camadas corticais a serem formadas são as camadas II-III, 

também conhecidas como camada supragranular, cujas células são geradas em 

torno de E15 (Figura 3B e C). A camada II é rica em neurônios piramidais e recebe 

aferência de outras camadas corticais. A camada III também comporta neurônios 

piramidais, que projetam para outras áreas corticais (Molyneaux et al., 2007a). 
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Figura 3 | Subtipos de neurônios de projeções do neocórtex, classificados de acordo 
com o padrão de projeção e posição laminar. (A) Visão sagital dos neurônios de projeção 
cortico-fugais nas camadas infra-granulares. Neurônios cortico-talâmicos se situam 
majoritariamente na camada VI e projetam para o tálamo. Neurônios de projeção 
subcerebral se localizam na camada V e enviam projeções primárias para a medula 
espinhal, ponte e colículo superior.  (B) Visão coronal dos neurônios de projeção cortico-
cortical das camadas granular e supra-granular. A maioria dos neurônios de projeção calosa 
e ipsilateral estão localizados nas camadas II-III e projetam contralateralmente para o outro 
hemisfério via corpo caloso ou projetam para o mesmo hemisfério, respectivamente. Uma 
parte de neurônios calosos pertence à camada V (não mostrado na figura). Neurônios de 
projeção colunar se encontram na camada IV e enviam axônios curtos localmente dentro da 
coluna neocórtical. (C) Visão aumentada dos subtipos de neurônios de projeção 
representados em (A) e (B), detalhando as relações entre posição laminar e padrão de 
projeção. Modificado de Franco et al., 2013.  

  

 

A camada I, ou camada molecular, aloja células de Cajal-Retzius, dendritos 

apicais de neurônios piramidais e axônios que fazem sinapse com esses dendritos 

(Yoshida et al., 2006). Esta camada surge entre E10 e E12 no cérebro de 

camundongo, portanto é a primeira camada cortical a ser produzida, porém é a mais 

externa, contrariando o modo “inside-out” em que as demais camadas se formam 

(Kwon et al., 2011). 

 Dessa forma o córtex cerebral é dividido em seis camadas, cada uma 

caracterizada por acomodar subtipos de neurônios específicos, com densidades de 

células e padrões de projeção distintos (Figura 4). Além disso os neurônios de 

projeção de cada camada possuem expressões gênicas bem características como 

será discutido no capítulo 1.3.1. 

 Quanto aos interneurônios GABAérgicos no córtex cerebral de roedores, eles 

são em sua totalidade, originados nas eminências ganglionares e atingem seu 
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destino através de migração tangencial (Marin e Rubenstein, 2001). Ainda é 

controversa a possível correlação entre data de geração destes neurônios e sua 

posição laminar no córtex cerebral (Wichterle et al., 2001; Butt et al., 2005; Harwell 

et al., 2015; Mayer et al., 2015). Neste trabalho, para efeito de simplificação, 

estaremos tratando apenas dos neurônios glutamatérgicos gerados no telencéfalo 

dorsal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 | 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 comparada 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 Diferenciação neuronal 

 

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

mecanismos moleculares responsáveis pela determinação do fenótipo dos 

neurônios gerados através dos progenitores na ZV e ZSV no telencéfalo em 

desenvolvimento (Molyneaux et al., 2007a; Wonders e Anderson, 2006). No entanto, 

ainda não entendemos nitidamente os mecanismos que controlam a especificação 

de neurônios para as diferentes camadas corticais e para distintos fenótipos dentro 

destas camadas. O progenitor estaria totalmente comprometido a gerar um fenótipo 

neuronal específico? Ou essa especificação é definida após a divisão mitótica? 

Quão relevante seria a influência do ambiente no processo de diferenciação 

neuronal? A expressão de um fator de transcrição seria suficiente para determinar o 

fenótipo de um neurônio? Essas são algumas indagações atuais sobre a 

determinação dos fenótipos celulares durante o desenvolvimento cortical.  

1.3.1 Fatores ambientais e genéticos 

 

Experimentos elegantes de transplante celular realizados pelo grupo da 

pesquisadora S. McConnell começaram a esclarecer uma dessas questões: 

alterações ambientais determinam o destino fenotípico de neurônios jovens. 

Progenitores destinados a gerar neurônios de camada VI, foram transplantados para 

um cérebro mais velho de furão (que estaria gerando neurônios destinados às 

camadas II-III) (McConnell e Kaznowski, 1991). Os progenitores transplantados 

mostraram-se plásticos e geraram neurônios que migraram para camadas 
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superiores (II e III)(Figura 5 A), sugerindo que os progenitores teriam se “adaptado” 

ao novo ambiente. O grupo da Dra. McConnel realizou o experimento oposto para 

testar a plasticidade de progenitores corticais tardios em um cérebro mais jovem. 

Quando estes progenitores mais tardios, destinados a produzir neurônios de 

camadas II e III, foram transplantadas em cérebros mais jovens, onde neurônios de 

camadas profundas estão sendo gerados, a maioria das células transplantadas 

continuou gerando neurônios para as camadas II e III (Frantz e McConnell, 1996; 

Figura 5 B). Esses resultados indicam que os progenitores que normalmente 

produzem neurônios supragranulares não são competentes para responder a 

estímulos ambientais que direcionam a formação de camadas profundas. Porém 

progenitores destinados a gerar neurônios de camadas infragranulares mostram-se 

sensíveis às mudanças ambientais. Dessa forma, o comprometimento dos 

progenitores corticais pode ser alterado à medida que o processo de 

desenvolvimento cortical avança e parece depender não somente dos fatores 

ambientais, mas também do estado intrínseco das células expostas. 

 No início do século XXI, surgiu uma série de estudos que defende os fatores 

de transcrição e genes associados à determinação de destino neuronal como 

suficientes para determinar o fenótipo da célula, não levando em consideração a 

influência de fatores ambientais (Bertrand et al., 2002; Molyneaux et al., 2007a). Por 

exemplo, Hevner e colaboradores (2001) utilizaram camundongos deficientes do 

fator de transcrição TBR1 (T-box brain 1) e concluíram que o TBR1 regula 

especificamente a diferenciação de camada VI e subplaca. Em experimento de 

perda de função semelhante, Arlotta e colaboradores (2005) constataram que o fator 



 

14 
 

de transcrição CTIP2 (COUP-TF-interacting protein 2 ou BCL11b) interferem no 

desenvolvimento axonal de neurônios da camada V. Ainda em 2005, outros 

trabalhos focaram no fator de transcrição FEZF2 (FEZ family zinc finger 2, também 

conhecido como FEZL ou ZFP312)  demonstraram que a perda de FEZF2 induz a 

depleção de neurônios motores corticoespinhais que ocupam a camada V (Chen et 

al., 2005a, 2005b, Molyneaux et al., 2005, Shim et al., 2012).  

 

 

 

 

 

Figura 5 | Escolha de destino celular de neurônios corticais transplantados. (A) 
Esquema ilustrando o transplante de progenitores destinados a 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 
a 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.PC, Placa Cortical; ZI, Zona Intermediária; ZV, Zona Ventricular, E29, 
Dia embrionário 29; P1, Dia pós-natal 1. Retirado de Sanes et al., 2006. 
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 Em se tratando de neurônios supragranulares, foi evidenciado que um duplo 

knockout de BRN1 (ou POU3F3, brain-specific homeobox/POU domain protein 1) e 

BRN2 (POU3F2 ou brain-specific homeobox/POU domain protein 2) altera a posição 

laminar de neurônios de camadas II-III e IV (McEvilly et al., 2002; Sugitani et 

al.,2002).  

 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 e estão envolvidos no 

controle da especificação destes neurônios (Nieto et al., 2004; Zimmer et al., 2004; 

Britanova et al., 2005, 2006, 2008; Alcamo et al., 2008). Seguindo essa linha de 

raciocínio, o grupo do professor Ulrich Müller em 2012, publicou um trabalho 

mostrando que o fator de transcrição Cux2, conhecidamente expresso em neurônios 

de camadas superiores no córtex adulto, também está expresso em uma parcela de 

progenitores na camada ventricular em períodos precoces do desenvolvimento 

(Franco et al., 2012). Utilizando técnicas de fate-mapping, eles também mostraram 

que tais progenitores geram predominantemente neurônios destinados às camadas 

II/III e IV, independentemente do dia de geração destes neurônios (Figura 6). Esses 

dados indicam que o progenitor estaria comprometido com o fenótipo do neurônio 

gerado por ele, independente de alterações ambientais. Essa teoria ainda está em 

aberto já que outros estudos (Guo et al.,2013) não chegaram a mesma conclusão. 
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 É intrigante pensar que fatores de transcrição podem regular a diferenciação 

de neurônios localizados em diferentes camadas corticais, mesmo que a sua 

expressão seja específica em uma determinada camada do córtex. Esse é o caso do 

SATB2, que é conhecidamente importante no desenvolvimento de neurônios 

calosos, que estão majoritariamente presentes nas camadas supragranulares. 

 Recentemente dados da Dra. McConnell revelaram que a ausência de SATB2 

induz a uma falha na formação do trato corticoespinal e muda o padrão de 

expressão de neurônios de projeção subcerebral (Leone et al., 2014). Em trabalho 

posterior, foi constatado que existe uma regulação mútua entre o SATB2 e FEZF2, 

Figura 6 | Progenitores específicos gerariam prioritariamente neurônios de 
camadas I-IV ou neurônios de camadas V-VI.  Neurônios cortico-fugais de projeção 
das camadas inferiores (V-VI) são gerados pelos progenitores Cux2-negativos durante 
estágios iniciais da neurogênese do neocórtex. Por sua vez, os neurônios de projeção 
cortico-corticais localizados em camadas superficiais (II-IV) são gerados pelos 
progenitores Cux2-positivos. Modificado de Franco et al., 2013. 
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fator de transcrição importante na especificação de neurônios de projeção 

corticoespinais.O SATB2 ativa diretamente o FEZF2 a fim de promover a identidade 

de neurônio de projeção subcerebral em neurônios de camada V, e o FEZF2 

reprime características de projeção subcerebral em neurônios calosos (McKenna et 

al., 2015). De forma similar, esta regulação entre fatores de transcrição também 

ocorre entre neurônios de camadas V e VI.  Dados recentes demonstram que o fator 

de transcrição FOG2 (Friend of GATA-2) é responsável por controlar a diferenciação 

e crescimento axonal de neurônios cortico-talâmicos situados na camada cortical VI 

e essa função é regulada pela expressão de CTIP2, fator de transcrição importante 

da especificação de neurônios motores de camada V (Galazo et al., 2016).  

 Diante de resultados que defendem a expressão gênica como suficiente para 

especificação neuronal e dados que confirmam a importância do ambiente como 

fator determinante da determinação fenotípica, ainda há muito a ser esclarecido 

sobre a influência de fatores extrínsecos e intrínsecos no destino neuronal (López-

Bendito e Arlotta, 2012). Algumas questões referentes à natureza dos mecanismos 

do controle da especificação 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) Os neurônios infragranulares afetam a especificação de 

neurônios supragranulares após a mitose? 3) A interação entre neurônios de 

diferentes camadas poderia interferir no comportamento migratório dessas células? 

4) Seria a expressão de fatores de transcrição suficientes para regular a 

especificação e migração dos neurônios? Para ajudar a responder essas perguntas 
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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. 

 

1.4 Ablação neuronal 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 pelos mesmos (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). 

 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, 

lançamos 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 a essa alteração. 

 A ablação condicional e constitutiva de linhagens celulares permite a 

investigação de funções celulares no contexto do organismo inteiro. Para realizar a 
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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 foi 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 a células proliferativas (Al-Shawi et al., 1991).  

 Temos ainda o método de deleção de linhagens específicas que foi 

desenvolvido através de microinjeção em óvulo fertilizado de um gene quimérico 

cujo promotor (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 (Ramírez-Solis et al., 1995;  Masahira et al., 2006) (Figura 8). 

Utilizando técnicas de engenharia genética, é possível inserir no genoma de 

camundongos a sequência de genes responsáveis pela indução de morte celular, 

associados a sequências de parada da transcrição (STOP) flanqueada por sítios 

loxP (flox, do inglês flanked by loxP sites). Desta forma, apenas células com 
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expressão da enzima Cre-recombinase sofrerão o processo de recombinação 

gênico responsável pela remoção da sequência STOP, levando à expressão da 

proteína letal.  

 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  (Cheng et al., 2010; Zhang et 

al., 2010). Quando o promotor do gene se ativa em neurônios imaturos, a enzima 

fusionada CRE-ERT2 é sintetizada (Francis et al.,1999). 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 

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 
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Figura 7 | 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. Retirado de Madigan et 
al.,2010. 

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 proteica. 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 proteica e morte celular. (Honjo et al., 1971; Buch et al., 2005)(Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Figura 8 | 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 transcrito e o seu RNAm traduzido 
produzindo a subunidade A da toxina diftérica. Modificado de Masahira et al.,2006. 

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 8). 

 

 

 

 

 

 

 

A análise dos efeitos da eliminação de neurônios infragranulares pode auxiliar 

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



 

23 
 

Figura 9 | Geração de neurônios ao longo do tempo e a possível influência dos 
neurônios infragranulares. Progenitores geram neurônios destinados a diferentes 
camadas corticais ao longo do tempo. Ainda não está claro se existe influência dos 
neurônios gerados no início da corticogênese sobre os progenitores (setas pretas) ou 
sobre os neurônios gerados em seguida (setas azuis). Modificado de Sanes et al., 
2006. 

sobre o destino dos progenitores envolvidos na geração dos demais neurônios 

corticais ou se os neurônios pós-mitóticos são os mais afetados diante de uma 

ablação seletiva. Esta técnica também torna possível avaliar se esta alteração é 

capaz de mudar o fenótipo e migração dos neurônios supragranulares ou se esses 

padrões são determinados intrinsecamente (Figura 9) 
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2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo Geral. 

Avaliar o efeito da ablação de neurônios infragranulares sobre a 

especificação neuronal no córtex cerebral em desenvolvimento de camundongos. 

 

2.2 Objetivos Específicos. 

 

 Estabelecer a dosagem de Tamoxifeno capaz de induzir a morte neuronal em 
animais Dcx-CreERT2/DTA, sem afetar a sobrevivência dos animais até a 
fase adulta; 

 

 Averiguar a eficácia da recombinação gênica utilizando animais Dcx-
CreER2/Ai9; 

 

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

 Analisar as alterações histológicas no córtex cerebral após ablação neuronal; 
 

 Avaliar os efeitos da ablação de neurônios infragranulares sobre a 
distribuição, a expressão de fatores de transcrição e projeção dos neurônios 
gerados em seguida; 

 

 Comparar os efeitos da ablação neuronal in vivo e in vitro sobre a 
especificação neuronal;  

 

 Investigar alterações fenotípicas provenientes de cultivo in vitro em diferentes 
densidades simulando a ablação neuronal in vivo. 
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3 Metodologia 

 

3.1 Animais 

 

Os animais transgênicos utilizados neste estudo foram obtidos originalmente 

do biotério do Helmholtz Zentrum München e mantidos no Biotério de Roedores do 

Instituto do Cérebro. Os animais permaneceram em ciclos claro/escuro de 12h e 

com alimentação ad libitum. Foram utilizados camundongos com idade entre 2 a 9 

meses. O dia da detecção do plug vaginal foi considerado como o dia embrionário 

zero (E0) e o dia do nascimento como dia pós-natal zero (P0). Todos os 

procedimentos realizados foram previamente aprovados pela Comissão de Ética no 

Uso Animal da Universidade federal do Rio Grande do Norte (protocolo 009/2014). 

Foram utilizadas três diferentes linhagens de camundongos transgênicos: DCX-

CRE-ERT2, R26-eGFP-DTA e Ai9. 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 especificamente em neurônios recém-gerados no córtex cerebral em 

desenvolvimento (Francis et al, 1999). Desta forma, neurônios com o promotor dcx 

ativo expressam a proteína fusionada CRE-ERT2 no citoplasma (Zhang et al., 2010). 

O tamoxifeno é um análogo de estrogênio capaz de se ligar ao ERT2, promovendo a 

entrada do complexo CRE-ERT2 no núcleo celular.  

A linhagem R26-eGFP-DTA possui o gene eGFP expresso em todas as 

células. O gene para a síntese da subunidade A da toxina diftérica (DTA)  tem a sua 
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transcrição impedida por uma forte sequência de parada. Este códon de parada é 

flanqueado por sítios LoxP e o promotor em questão é o ubíquo Rosa26.  Os sítios 

LoxP são regiões de ligação da enzima CRE-recombinase, cuja atividade, nesse 

caso, promove a remoção da região de DNA intercalada pelos sítios LoxP. Ao 

cruzarmos a linhagem R26-eGFP-DTA com a linhagem DCX-CRE-ERT2 e 

administrarmos o Tamoxifen, ocorrerá a recombinação nos sítios LoxP e a remoção 

da região de parada (STOP), permitindo a expressão da DTA nesses neurônios 

(Chen et al., 2009; Imayoshi et al., 2006)(Figura 10). O fragmento A da toxina 

diftérica é responsável pela morte celular neste sistema e a sua expressão 

condicional à linhagem DCX-CRE-ERT2 resulta em uma ablação específica e 

controlada temporalmente pela administração do Tamoxifeno. 

A linhagem Ai9 corresponde aos animais que possuem a proteína 

fluorescente vermelha (TdTomato), o promotor ubíquo CAG (combinação entre o 

citomegalovirus  e  β-actina) e um uma sequência de parada flanqueada por loxP 

anterior ao TdTomato. Esta linhagem foi usada para facilitar a identificação de 

células que sofreram recombinação (Madisen et al., 2010). 

Além dos camundongos transgênicos, foram utilizadas fêmeas C57-Bl/6 com 

uma prole recente para adotar os filhotes experimentais em E19 para análises mais 

tardias. 
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3.2 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). 

O Tamoxifeno foi administrado em E14 a fim de induzir a recombinação durante o 

período em que neurônios infragranulares (localizados nas camadas V e VI) estão 

sendo gerados. Na literatura as dosagens podem variar de 600 µg (Zhang et al., 

2010) até 40 mg (Simon et al., 2012). Utilizamos a menor dose descrita na literatura: 

50μL (600μg). O Tamoxifeno foi administrado via intraperitoneal. 

Para a detecção de células proliferativas no cérebro embrionário, foram 

administradas injeções de BrdU (5-Bromo-2’-deoxyuridine; B5002; Sigma-Aldrich) 

em diferentes estágios gestacionais a fim de marcar células que entraram na fase S. 

A concentração usada foi de 5mg/mL, sendo administrada uma injeção única de 

Figura 10 | Resultado do cruzamento 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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solução de BrdU (50mg/kg de peso corporal do animal) por via intraperitoneal  

(Costa et al., 2007). Também utilizamos o BrdU na cultura celular para o mesmo fim 

e nesse caso concentração adotada foi de  10µM.  

 

3.3 Cesárea e adoção 

 

Para análises em P30, os animais experimentais foram transferidos e 

adotados por uma mãe C57Bl/6 com uma prole recente. Este procedimento foi 

realizado no 19o dia gestacional e precedido por uma cesárea. Na cesárea a mãe foi 

sacrificada por deslocamento cervical, o abdômen foi limpo com álcool 100% e 

através da laparotomia o útero foi exposto. Cuidadosamente, um embrião por vez foi 

removido do útero e tanto as membranas ao seu redor quanto o cordão umbilical 

foram retirados. Os fluidos do nariz e boca foram limpos e uma massagem delicada 

é necessária nessa fase do procedimento para estimular a respiração (Murphy and 

Carter, 1993). Os embriões foram limpos com lenços delicados para retirar 

resquícios de sangue, essa etapa também funciona como um estímulo. Os embriões 

foram mantidos em uma placa pré-aquecida a 37o C até a respiração se normalizar. 

Os animais experimentais tiveram a ponta da cauda cortada como forma de os 

diferenciar dos animais provenientes da mãe adotiva.  

 Para que o processo de adoção ocorra satisfatoriamente, a mãe adotiva foi 

removida da gaiola e os animais experimentais E19 foram introduzidos próximos à 

prole proveniente da mãe adotiva. Alguns protocolos recomendam que a mãe 

adotiva seja estimulada a urinar nos filhotes, mas percebemos que esta etapa era 
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desnecessária (Murphy and Carter, 1993). Devolvemos a mãe adotiva à gaiola com 

a prole, agora contendo os animais experimentais. Notamos que a fêmea não foi 

capaz de cuidar de todos os animais pós-natais quando a prole foi muito grande, 

portanto, utilizamos um número máximo de 8 animais por fêmea adotiva.  

 

3.4 Histologia, Imuno-histoquímica e Microscopia 

 

Os embriões foram removidos por histerectomia e mantidos em tampão 

gelado 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 (PFA) 4% em PBS (tampão fosfato salina) por 

diferentes intervalos de tempo: cérebros E15 – 2,5h; cérebros E18 - 4h; cérebros P0 

- 5h, todos mantidos à 4oC.  

Em animais P30 o procedimento de fixação do tecido se realizou através da 

perfusão. Primeiramente os animais foram profundamente anestesiados com 

Ketamina e Xylazina (87.5 mg/kg Ketamina e 12.5 mg/kg Xylazina) via 

intraperitoneal. Após uma incisão longitudinal na pele da região púbica, seguida por 

uma incisão similar nos músculos, o diafragma foi exposto. Em seguida foi realizada 

a abertura da caixa torácica para visualização do coração. Solução salina 0,9% foi 

injetada no ventrículo esquerdo através de um escalpe conectado a um sistema de 

perfusão, por 5 min em um fluxo de 2mL/min. Em seguida uma solução de  

paraformaldeído 4% em PBS substitui a solução salina, em um fluxo de 2mL/min por 
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15 min. Por fim, o cérebro é dissecado e passa por um processo de pós-fixação que 

consiste na imersão do tecido em paraformaldeído 4% diluído em PBS por 4 horas. 

Após a fixação, tanto os cérebros embrionários quanto os cérebros P30 são 

submetidos ao processo de crioproteção. Nesta etapa, os cérebros são lavados em 

PBS por 10 min e transferidos para uma solução de sacarose 30% tamponada a 

4oC, onde permanecem até completa precipitação. 

Por fim, o tecido foi embebido em Tissue-tek e secções coronais de 20 μm 

foram obtidas em criostato, montadas em lâminas e estocadas a -20oC.  

Cortes histológicos foram submetidos a reações imuno-histoquímicas com diversos 

anticorpos: anti-TBR1 (Abcam, Rabbit IgG, #ab31940 1:200) para marcar neurônios 

da camada VI do córtex, anti-CTIP2 (Abcam, Rabbit IgG, #ab28488, 1:500) para 

visualizar neurônios motores cortico-espinhais da camada V do córtex, anti-SATB2 

(Abcam, Mouse IgG1, #ab51502, 1:500) para marcar neurônios calosos, todos 

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

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

minutos, incubadas com uma solução contendo anticorpos conjugados a diferentes 

fluoróforos em PBS, 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 e os cortes foram submetidos a pré-tratamento com 

ácido clorídrico 2N por 30 minutos a 37oC, seguido incubação 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, #Ab-6326-250 1:500) foi utilizado para visualização 

de células que entraram na fase S e este foi diluído em tampão fosfato 10mM, triton 
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a 0,5% e soro normal de cabra a 10%. Após 24 horas os cortes foram lavados três 

vezes em PBS 10 e então incubados com uma solução contendo anticorpos 

conjugados a diferentes fluoróforos, PBS, 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. Os cortes 

foram montados em Aqua Poly/Mount (Polysciences, Northampton, UK) e 

analisados por microscopia confocal (Zeiss Examiner z.1) e de fluorescência (Zeis 

Imager A.2). A presença de células duplamente marcadas para BrdU, TBR1, CTIP2 

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

intermediário e caudal. 

 

3.5 Cultura primária 

 

 Embriões E14 foram removidos da mãe por histerectomia e sob condições 

estéreis foram dissecados individualmente em solução gelada de HBSS/HEPES 

com penicilina e estreptomicina (10000 unidades/mL e 10000 µg/mL). Com auxílio 

de pinças a pele, a cartilagem e as meninges foram removidas e o telencéfalo foi 

divido ao meio, separando os hemisférios. Em seguida, o telencéfalo dorsolateral foi 

isolado e centrifugado a 340 x g por 5 min para precipitação. Após descarte do 

sobrenadante, 1 mL de Tripsina-EDTA (0.05%) pré-aquecida foi adicionada ao tubo 
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para digestão química. Essa incubação durou 15 min a 37oC. Após esse período, 2 

mL de meio proliferativo (DMEM+10%FCS) foi adicionado para interromper a 

atividade da Tripsina.  

Em seguida, o tecido é submetido a dissociação mecânica com pipeta 

Pasteur evitando a formação de bolhas. As células são, então, centrifugadas por 5 

min (340 x g), o sobrenadante é removido e logo após utilizamos 1 mL de 

DMEM+10%FCS para lavar as células. Repetimos este processo de centrifugação e 

lavagem, para assim realizar a contagem das células usando a Câmara de 

Neubauer após a adição do corante Azul de Trypan. Dependendo do experimento, 

foram plaqueadas 25 mil, 250 mil ou 300 mil células por poço em 500 mL de 

DMEM+10%FCS, utilizando lamínulas pré-tratadas com Poli-D-Lisina/Laminina. As 

células foram imediatamente incubadas a 37oC e 5% de CO2. No dia seguinte 500 

mL de DMEM + 2% de B27 foram adicionados a cultura e no 4º dia do experimento, 

metade do meio é renovado.  

 

3.6 Imunocitoquímica 

 

 Depois de 7 dias em cultura, as células foram fixadas com parafolmaldeído 

4% em duas etapas. Na primeira etapa 500 µl de meio foi retirado e 500 µl de 

solução de PFA 4% foi adicionada em cada poço. Após 5 minutos, todo o conteúdo 

líquido do poço é removido e adicionamos 500 µl de PFA 4% por mais 10 minutos. 

Os poços foram gentilmente lavados três vezes com tampão fosfato 10 mM por 5 

minutos. Em seguida a solução com anticorpos primários em PBS, 0,5% de triton e 
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10% de NGS foram encubados durante a noite a 4oC. Mais três lavagens foram 

feitas usando PBS durante 5 minutos cada. Foram utilizadas as combinações dos 

seguintes anticorpos primários: anti-TBR1 (Abcam, Rabbit IgG, #ab31940, 1:200), 

anti-CTIP2 (Abcam, Rabbit IgG,  #ab28488, 1:250), anti-SATB2 (Abcam, Mouse 

IgG1, #ab51502, 1:250), anti-Ror-β (Rabbit 1:500, Santa Cruz, #sc-21354), anti-

Cux1 (Mouse 1:100, Abcam, #ab54583). As lamínulas foram incubadas com solução 

de anticorpos primários em PBS, 0.5% de triton e 10% de NGS por 24h a 4oC e 

lavadas três vezes com PBS findo este período. Em seguida, as lamínulas foram 

incubadas por 2h com solução de anticorpos secundários conjugados a fluoróforos 

em PBS, 0.5% de triton e 10% de NGS em temperatura ambiente. Após lavagem 

com PBS as lamínulas foram fixadas rapidamente com paraformaldeído 4% por 5 

minutos e submetidas à um pré-tratamento com ácido clorídrico 2N por 30 min a 

37oC. Logo após, realizamos a incubação em tampão tetraborato de sódio 0,1M (pH 

8.5) por 25 minutos em temperatura ambiente seguida de lavagem em PBS. Para 

visualizar células que incorporaram BrdU, utilizamos o anticorpo para BrdU (Abcam, 

Rat IgG2a, 1:500) também diluído em PBS, triton a 0.5% e NGS (10%) a 4oC. No dia 

seguinte, as lamínulas foram lavadas três vezes em PBS e as incubamos com 

anticorpo secundário anti-rat (1:1000) em PBS, o.5% de triton e 10% de NGS por 2h 

em temperatura ambiente. Por fim, foram feitas mais três lavagens com PBS, os 

núcleos das células são corados com DAPI e realizamos mais três lavagens de 10 

minutos com PBS. As lamínulas foram montadas em Aqua Poly/Mount e analisadas 

após secagem. 
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3.7 Análise Quantitativa e estatística 

 

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

média, erro padrão da média, teste de normalidade e demais testes estatísticos 

foram realizados com o auxílio do programa GraphPad Prism 6.0. Comparações 

estatísticas foram feitas por Student’s t-test, Mann-Whitney test e two-way ANOVA 

(Bonferroni post-hoc test). O intervalo de confiança adotado neste trabalho é de 

95%.  

Em alguns experimentos calculamos o tamanho do efeito (d) como uma 

ferramenta para quantificar a força de um fenômeno. Para tal quantificação foram 

utilizadas 3 equações, onde todas elas que subtraem a média de um grupo em 

relação ao outro e dividem o resultado pelo desvio padrão da população (Ellis, 

2010). Quando o desvio padrão dos dois grupos foi semelhante, juntamos os dois 

desvios padrão para calcular o índice Cohen's d. No caso onde os desvios padrão 

entre os grupos controle e experimental foram diferentes, utilizamos o desvio padrão 

do grupo controle na equação para calcular o índice Glass's delta, visto que o 

grupo controle não sofre os efeitos da ablação e portanto, irá refletir genuinamente o 

desvio padrão da população. Ainda há a possibilidade de usar o índice Hedges' g 

quando o tamanho da amostra (n) é diferente entre os grupos, para isso calculamos 

o desvio da população baseado no n de cada grupo. Para mais detalhes de cada 

equação consulte o anexo 1. Valores de d entre 0.01 e 0.20 correspondem a um 
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effect size pequeno, 0.50 indica um efeito médio, entre 0.80-1.20 revelam um 

grande efeito e valores acima de 2 equivalem a um effect size enorme. 

 

3.7.1 Análise da recombinação gênica 

 

Em animais transgênicos para DCX-CRE-ERT2 e Ai9 cuja recombinação 

ocorreu em E14 foram escolhidas secções nos níveis rostral, intermediário e caudal 

de três animais com idade E16 e três animais com idade P0. Foi analisada 

qualitativamente a co-marcação entre as células que expressavam TdTomato com 

os fatores de transcrição TBR1, CTIP2 e SATB2.  

 

3.7.2 Análise da morte celular 

No experimento para identificar a morte neuronal, comparamos animais 

DTA+DCX+Ai9+ e controles que receberam Tamoxifeno em E12. Foram analisados 

cortes rostrais, intermediários e caudais de 3 animais por grupo a fim de visualizar a 

diminuição de células tomato-positivas em animais que sofreram a ablação. Em 

animais que receberam Tamoxifeno em E14 e foram analisados 36h depois, cortes 

coronais de 3 animais por grupo foram avaliados qualitativamente quanto a 

espessura da placa cortical. 

 

3.7.3 Efeitos histológicos da ablação 

Primeiramente, foram analisados cortes coronais de animais que receberam 

injeção de BrdU em E11, injeção de Tamoxifeno em E12 e foram sacrificados em 
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E15.  Foi traçada uma coluna partindo da superfície pial (formando um ângulo de 

90°) até a parede do ventrículo lateral. A quantidade de células BrdU-positivas e 

TBR1-positivas foi avaliada em secções rostrais, intermediárias e caudais em 9 

animais com idade E15. A análise estatística utilizada foi o Student’s t-test .  

A análise histológica em animais com idade E18 e P0 foi realizada em 

diferentes níveis (rostral, intermediário e caudal) do córtex cerebral em 12 animais 

Os animais receberam Tamoxifeno em E14, 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 área e por bin. No primeiro caso foi traçada uma 

coluna desde a superfície pial até o ventrículo lateral com largura de 100µm. Na 

análise por bin, foi construída uma coluna semelhante com largura de  80μm, 

subdivida em 6 bins com tamanhos idênticos entre si, de forma que independente da 

espessura do córtex, os 6 bins ocuparão a mesma área no corte. A análise por bins 

permite 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. 

 

3.7.4 Efeitos da ablação seletiva em longo prazo 

Análise histológica em área motora, somatossensorial e visual foi realizada 

em animais P30 que receberam Tamoxifeno em E14. Foi quantificada a área total 

córtex cerebral , bem como a espessura da área motora, somatossensorial e visual. 
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Além disso, foi analisada a densidade celular das áreas corticais citadas 

anteriormente. Neste experimento foram analisados 2 animais por grupo, portanto, 

trata-se de um resultado preliminar.  

3.7.4 Efeitos da ablação seletiva in vitro 

 Culturas primárias foram acompanhadas por 5 dias eforam analisados os 

fenótipos dos neurônios gerados quando a morte neuronal ocorria in vitro ou durante 

a gestação. Para isso, todas as grávidas receberam tamoxifeno em E14, sendo que 

no primeiro caso as células dos embriões foram plaqueadas 6h após a injeção de 

tamoxifeno e no segundo caso as células foram plaqueadas somente 24h depois da 

injeção. Além disso, foi avaliada a quantidade de células que proliferaram 24h após 

administração de tamoxifeno. Como cada embrião possui um genótipo diferente, 

cada poço recebeu células de apenas um embrião. 15 embriões foram analisados 

neste experimento e os resultados foram comparados com o Student’s t-test. 

 

3.7.5 Efeito de diferentes densidades celulares in vitro  

 Culturas primárias provenientes do telencéfalo dorsal de 10 embriões com 

idade E12 foram plaqueadas com densidade de 25 mil células ou 250 mil células a 

fim de serem comparadas quanto ao fenótipo de neurônios gerados após 4 dias in 

vitro. As lamínulas foram submetidas a imunohistoquímica com anticorpos para 

detectar CTIP2, SATB2 e Ror-β. Foi quantificado o número de neurônios 

expressando cada fator de transcrição normalizado pelo número total de células, 

bem como a porcentagem de células co-marcadas com dois ou três destes fatores 

de transcrição. 
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4 Resultados 

 

4.1 Recombinação gênica 

 

A eficácia da recombinação gênica é diretamente dependente da dosagem 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, administramos 

100μL (2mg) de solução de Tamoxifeno, porém os filhotes nasciam mortos ou as 

fêmeas não sobreviviam durante o parto. Reduzimos a dosagem para 50 µL (1mg), 

mas a taxa de sobrevivência dos animais foi extremamente baixa (40%) e 

observamos comportamentos de canibalismo, abandono de filhotes, parto precoce e 

alguns filhotes com anomalias (por exemplo, ausência de olhos), 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%), ausência de parto precoce e anomalias. 

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. 
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Desta forma, alguns resultados descritos neste trabalho foram obtidos com 

tratamento em E12 e outros em E14. 

Para avaliarmos a eficiência da recombinação gênica com 600µg de 

tamoxifeno, acasalamos animais DCX+ com animais Tomato+ e realizamos uma 

injeção única de tamoxifeno em E14. A recombinação foi avaliada através da 

expressão de Tomato no dia embrionário 16 (E16) e dia pós-natal 0 (P0), como 

podemos observar nas Figuras 11 e 12, respectivamente. Com apenas uma injeção 

de Tamoxifeno, um grande número de células na placa cortical recombinaram e 

passaram a expressar Tomato, demonstrando que a dosagem de tamoxifeno 

utilizada foi suficiente para induzir a recombinação gênica mediada pela enzima 

CRE-recombinase em neurônios do córtex cerebral. Note a quantidade de neurônios 

recombinados na parte superior da placa cortical em E16 (Figura 11), indicando a 

marcação de neurônios infragranulares, visto que neurônios supragranulares foram 

recém-gerados em E16 e ainda estão na porção inferior da placa cortical próximos à 

zona proliferativa migrando com destino às camadas II-III e IV. Quando analisamos 

as células recombinadas em E14 em cérebros P0 (Figura 12) percebemos que as 

células recombinadas se encontram em camadas profundas e intermediárias da 

placa cortical, mas ainda não ocupam sua posição final visto que a migração radial 

ainda não terminou nessa idade e os neurônios supragranulares ainda não 

alcançaram as camadas superiores.   
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Figura 11 | Neurônios sofrem recombinação gênica no córtex cerebral. Cortes 
coronais do cérebro de um animal DCX-CRE-ERT2  e Tomato tratado com tamoxifeno em 
E14 e sacrificado em E16. Os cortes foram submetidos à coloração nuclear com DAPI 
(azul).  Os neurônios recombinados expressam Tomato (vermelho) e em sua maioria  
estão posicionados na placa cortical. A-A’: corte rostral. B-B’: corte intermediário. C-C’: 
corte caudal. PC: Placa Cortical. VL: Ventrículo Lateral. Barra de escala: 100 µm. 
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Figura 12 | Neurônios recombinados no córtex cerebral P0. Cortes coronais do cérebro 
de um animal DCX-CRE-ERT2 e Tomato, tratado com tamoxifeno em E14 e sacrificado 
em P0. Em azul visualizamos os núcleos celulares corados com DAPI. Os neurônios 
recombinados expressam Tomato (vermelho) e ocupam preferencialmente as camadas 
profundas da placa cortical. A-A’: corte rostral. B-B’: corte intermediário. C-C’: corte 
caudal. PC: Placa Cortical. VL: Ventrículo Lateral. Barra de escala: 100 µm. 



 

42 
 

 

 Uma vez que a recombinação é induzida de forma satisfatória, realizamos 

imunohistoquímica contra TBR1, CTIP2 e CUX1 a fim de identificar o fenótipo das 

células recombinadas. Em E16, as células que recombinaram em E14,  

majoritariamente, expressam TBR1, fator de transcrição específico de neurônios 

cortico-talâmicos que ocupam preferencialmente a camada VI. Como pode-se 

perceber algumas poucas células tomato-positivas expressam também CTIP2 e 

CUX1, fatores de transcrição específicos de neurônios motores de camada V e de 

neurônios de projeção cortico-corticais de camadas II-III e IV, respectivamente 

(Figura 13).  
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Podemos classificar os neurônios recombinados em excitatórios, devido a sua 

morfologia na etapa de migração radial, bem como pela expressão de fatores de 

transcrição específicos de neurônios de projeção excitatórios. Como descrito 

anteriormente, os neurônios inibitórios corticais migram tangencialmente partindo da 

eminência ganglionar através da zona marginal, subplaca e limite entre zona 

intermediária e zona subventricular, evitando a placa cortical (Lavdas et al., 1999). 

Os interneurônios, então, passam a migrar radialmente até a sua posição laminar 

adequada no córtex cerebral (Ang et al. 2003; Polleux et al. 2002; Tanaka et al. 

2003). Levando em conta esse padrão migratório bem conhecido dos neurônios 

GABAérgicos é possível avaliar se as células recombinadas são neurônios 

inibitórios. A figura 14-A mostra neurônios expressando Dlx5/6 ocupando a 

eminência ganglionar lateral e migrando tangencialmente em E13 em animal 

controle (Valiente et al.,2011). Todavia, em animais DCX+Tomato+ as células 

recombinadas não ocupam a eminênia ganglionar lateral e não se localizam nas 

vias de migração tangencial. No maior aumento (Figura 14-C), os neurônios tomato-

positivos estão posicionados radialmente e não tangencialmente. Esses dados em 

conjunto sugerem que a recombinação induzida em E14 não ocorre em 

interneurônios GABAérgicos. 

Figura 13 | Fenótipo dos neurônios recombinados em E14. Cortes coronais do cérebro 
de animal DCX-CRE-ERT2 e Tomato tratado com tamoxifeno em E14 e analisado em 
E16. Os cortes foram submetidos à imunohistoquímica para TBR1, CTIP2 e CUX1.  Os 
neurônios recombinados (vermelho) e em sua maioria expressam TBR1 (verde). A co-
marcação entre os neurônios recombinados e os fatores de transcrição CTIP2 e CUX1 é 
pequena. Esquema mostrando em menor aumento a posição das imagens no telencéfalo 
E16. Barra de escala: 50 µm. 
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Figura 14 | Recombinação em neurônios inibitórios. A: Corte coronal de embrião E13 
expressando Dlx5/6 (verde) onde os neurônios inibitórios migram para o córtex 
tangencialmente via zona marginal, subplaca e limite da zona intermediária e zona 
subventricular. B: Em animais DCX+Tomato+ que sofreram recombinação em E14 as 
células recombinadas não ocupam a eminência ganglionar e as regiões de migração 
tangencial. C: Em um maior aumento podemos perceber as células recombinadas 
migrando radialmente, mas não tangencialmente. ZM: Zona Marginal. ZI: Zona 
Intermediária. EGL: Eminência Ganglionar Lateral. VL: Ventrículo Lateral. Barra de escala: 
100 µm. 
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4.2 Morte neuronal 

 

Com objetivo de validar o método de ablação seletiva em neurônios imaturos,  

realizamos a recombinação gênica em animais DTA+DCX+Tomato+ em E12 com a 

finalidade de comparar a quantidade de neurônios imaturos (vermelho) entre estes 

animais e animais controle DCX+Tomato+. A análise foi realizada 2 dias após a 

administração de Tamoxifeno e revela uma redução notável na quantidade de 

células recombinadas. (Figura 15).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 |  Diminuição de neurônios imaturos após ablação seletiva. Corte coronal 
do telencéfalo dorsal e animais DCX/Tomato e DCX/Tomato/DTA. Os animais 
receberam tamoxifeno em E12 e foram sacrificados em E14. Note a diminuição da 
quantidade de células tomato-positivas nos animais experimentais. A: Controle e B: 
Experimental. Barra de escala: 100 µm. 
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Além disso, para confirmar a morte neuronal, nós administramos o 

Tamoxifeno via intraperitoneal em E14 e sacrificamos os embriões 36 horas depois. 

Os cortes coronais foram submetidos a coloração nuclear por DAPI a fim de detectar 

possíveis alterações na placa cortical, onde a maioria dos neurônios infragranulares 

se situa nessa idade embrionária. Em animais DTA+DCX+ que foram tratados com 

Tamoxifeno, a recombinação gênica resulta em diminuição considerável da 

espessura da placa cortical comparados aos animais controles (Figura 16). Perceba  

a barra vermelha na Figura 15 que possui o mesmo tamanho nas duas imagens, 

dessa forma, podemos conferir qualitativamente a redução da placa cortical após a 

ablação neuronal.  

 

 

 

 

 

 

Figura 16 |  Diminuição da placa cortical após ablação seletiva. Cortes coronais do 
telencéfalo dorsal submetidos a coloração por DAPI. A: Controle B: DTA+DCX+. Os 
animais receberam tamoxifeno em E14 e foram sacrificados 36 horas depois. Note a 
diminuição da espessura da placa cortical nos animais experimentais. Em B temos um 
esquema do telencéfalo em menor aumento para identificação da posição de origem das 
imagens. Barra de escala: 100 µm. 
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4.5 Ablação neuronal aumenta o número de células TBR1-positivas  

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

que ocupam a camada VI são a população alvo da recombinação. A fim de estudar 

os efeitos sobre esta população, realizamos imunohistoquímica para o TBR1, que é 

um fator de transcrição descrito por marcar células da camada VI e pré-placa 

(Hevner et al., 2001). Surpreendentemente, os animais experimentais apresentaram 

um aumento significativo de células TBR1+ comparados com animais controles 3 

dias após a ablação celular (Figura 17). Como pode-se observar na Figura 16 os 

animais DTA+DCX+ 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. 

 

Figura 17 | 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+. Gráfico: 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) (Tamanho do 
efeito= 2.52). Barra de escala: 100 µm. 
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Este mesmo grupo de animais recebeu uma injeção de BrdU em E11. Os 

progenitores que incorporaram BrdU em E11, dão origem aos neurônios imaturos 

em E12 que estão susceptíveis a sofrer recombinação gênica. Portanto, as células 

BrdU-positivas nesse experimento, em sua maioria correspondem às células que 

sofreram recombinação em E12. 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 18, 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±2.72 células/50000µm2) em relação aos 

animais selvagens (42.25±4.97 células/50000µm2) indicando que aproximadamente 

metade dos neurônios gerados em E11 estariam sendo eliminados através do 

método utilizado neste trabalho (Figura 18). 

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

anterior (Figura 18) e, por outro lado um aumento no número de células TBR1+ 

(Figura 17) 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.  
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4.6 Aumento da população TBR1-, CTIP2-, SATB2-positivas após ablação 

 

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 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 foi quantificado e os valores encontrados foram comparados 

Figura 18 | Diminuição de neurônios imaturos BrdU-positivos em animais 
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 neuronal induzida. Gráfico: Quantificação feita 
em 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) (Tamanho do efeito= -2.55) 

Barra de escala: 100 µm. 
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estatísticamente pelo teste de Mann-Whitney. Como podemos observar na Figura 19 

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 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 (0.14±0,005 células/100 µm2) comparados aos 

animais controles (0.08±0.004 células/100 µm2) (Figura 19).  

 

 

 

 

Figura 19 | Aumento do número de células TBR1-positivas após ablação neuronal no 
córtex cerebral (P0).  No topo dois quadrantes do córtex cerebral que foi cortado 
coronalmente e processado imunohistoquimicamente para o anticorpo anti-TBR1 em animal 
controle (esquerda) e experimental (direita).  O gráfico mostra 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. Esquema ilustra a 

posição da imagem no telencéfalo dorsal em menor aumento. (***p<0.0001, Mann-
Whitney test)(Tamanho do efeito= 1.87) 
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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 20). Analisando os dados estatísticamente, em animais 

DTA+DCX+ a média de células imunoreativas para CTIP2 foi de 0.10±0.014 

células/100 µm2, enquanto em animais controles a média foi de 0.03±0.006 

células/100 µm2.  

 

 

 

 

 

 

 

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

imunoreatividade para SATB2. Os valores obtidos foram comparados 

Figura 20 | Aumento do número de células expressando CTIP2 após ablação neuronal 
no córtex cerebral (P0). Corte coronal do córtex cerebral de um animal controle (esquerda) 
e um animal DTA+DCX+ (direita). Os quadrantes mostram imunohistoquímica para CTIP2 
(branco) e o gráfico mostra o 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. Esquema ilustra a posição da imagem no 
telencéfalo dorsal em menor aumento. (***p=0.0002, Mann-Whitney test)(tamanho do efeito= 
1.22) 
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estatisticamente e constatamos que esta população neuronal também está 

aumentada nos animais DTA+DCX+ (0.10±0.021 células/100 µm2) em relação aos 

animais controles (0.03±0.008 células/100 µm2) (Figura 21).  

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez que averiguamos o aumento do número de neurônios expressando 

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

posicionamento laminar destas células a fim de observar possíveis alterações na 

migração e distribuição neuronal decorrentes da ablação celular. 

Foram traçados 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 expressando o fator de transcrição de 

Figura 21 | Aumento do número de células SATB2-positivas após ablação neuronal no 
córtex cerebral (P0). Imagens provenientes do córtex cerebral mostram células 
imunoreativas para SATB2 (branco) em um animal controle (esquerda) e um animal 
experimental (direita). No gráfico temos a quantidade de neurônios calosos por 100 μm². A 
população SATB2+ está aumentada nos animais experimentais que sofreram ablação 

neuronal em E14. Esquema ilustra a posição da imagem no telencéfalo dorsalem menor 

aumento. (*p=0.0257, Mann-Whitney test) (Tamanho do efeito=0.92) 
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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. 

   Na Figura 22 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 22 | 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). 
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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 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 23). 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Figura 23 | Posicionamento de células CTIP2-positivas no córtex cerebral.  Em E18 
as células CTIP2+ nos animais DTA+DCX+ ocupam bins intermediários, enquanto 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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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 24). 

  

 

 

 

 

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 

(Figura 25). 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. E ainda poderíamos pensar em um mesmo 

Figura 24 | Posicionamento de células SATB2-positivas no córtex cerebral. Em E18, os 
neurônios SATB2+ nos animais DTA+DCX+ ocupam predominantemente o bin 1, enquanto 
nos animais controles os neurônios estão distribuidas nos bins 2 e 3. Em P0 o 
posicionamento dos neurônios se torna semelhante aos animais controles. (***p<0,0001) 



 

56 
 

neurônio expressando mais de um fator de transcrição como forma de explicar o 

aumento populacional.   

 

 

  

 

 

 

Quanto à 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 

Figura 25 | Aumento de neurônios infragranulares e supragranulares no córtex 
cerebral.  Em P0 os neurônios TBR1+, CTIP2+ e SATB2+ estão em maior quantidade nos 

animais DTA+DCX+ que sofreram recombinação em E14 comparados aos animais controle. 
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é na verdade um atraso na migração devido ao recomeço da geração de neurônios 

após a ablação.  

4.7 Neurônios que surgem após eliminação de neurônios 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 26 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 0,05±0,004 células/100 µm2 enquanto no grupo experimental a média 

foi de 0,06±0,006 células/100 µm2, indicando que não ocorre um aumento de 

proliferação nos animais DTA+DCX+ em E15.  

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 27 podemos observar a 

imunohistoquímica para BrdU e TBR1 em animais controles e DCX+DTA+. O 

número de células co-marcadas para BrdU e TBR1 foi quantificado por área  e em 

animais controles podemos perceber que a média do número de células TBR1+ 
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geradas em E15 é bem pequena (0,0002±0,0001 células/100µm²), como 

poderíamos esperar pelo fato destas células serem geradas primordialmente em 

E12 (Molyneaux et al., 2007a). Por outro lado, no grupo experimental esse número 

passa a ser 27 vezes maior (0,00671±0,0012 células/100µm²)(Figura 27), 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 ou que os neurônios pós-mitóticos gerados em 

E15 mudam o seu fenótipo como resposta a alteração ambiental.  

 

 

 

 

 

Figura 26 | Proliferação em E15 não se altera após ablação celular em E14 no córtex 
cerebral. Corte coronal do córtex cerebral processado imunohistoquímicamente para BrdU 
(branco)  . O gráfico mostra o número de células que incorporaram BrdU E15 por área em 
animais controles (A) e experimentais (B). Não ocorre diferença significativa entre os dois 
grupos, indicando que não há aumento de proliferação em E15 nos animais experimentais. 
Esquema indica a posição de origem das imagens no telencéfalo dorsal em menor 
aumento. (p=0,1813, Mann-Whitney test). (Tamanho do efeito= 0.41) Barra de escala: 100 
µm. 
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 A co-localização de células CTIP2 e BrdU também foi analisada e os valores 

foram comparados estatisticamente. Os animais controles obtiveram uma média de 

0,002±0,0005 células/100 µm2, e nos animais DTA+DCX+ a média encontrada foi de 

0,002±0,0007 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 28).  

Figura 27 | Neurônios TBR1-positivos voltam a ser gerados após ablação 
neuronal. Acima: imunohistoquímica com anticorpos anti-TBR1 (verde) e anti-BrdU 
(vermelho) em cortes coronais do córtex cerebral de um animal controle P0 (A) e um 
animal experimental P0 (B) que receberam tamoxifeno em E14 e BrdU em E15 . O 
gráfico revela a quantidade 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. Esquema indica a posição das 

imagens no telencéfalo dorsal em menor aumento. Barra de escala: 100 µm (***p< 
0.0001, Mann-Whitney test)(Tamanho do efeito=1.92) 
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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 (0,024±0,005 células/100 µm2) e animais DTA+DCX+ 

(M=0,029±0,008 células/100 µm2 ) (Figura 29). 

Figura 28 | 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. 
Iustração indica a posição das imagens no telencéfalo dorsal em menor aumento. Barra 

de escala: 100 µm (p=0.2808, Mann-Whitney test) (Tamanho do efeito=0.12) 



 

61 
 

 

 

 

 

 

Na figura 30 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-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.  

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 

Figura 29 | 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. Esquema indica a posição 
das imagens do telencéfalo dorsal em menor aumento. Barra de escala: 100 µm ( 
p=0.4098, Mann-Whitney test ) (Tamanho do efeito=0.15) 
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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 E15. Conforme a Figura 31 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 estar ocorrendo um aumento na frequência de co-

expressão de diferentes fatores de transcrição (vide capítulo 4.10) e esse ser o 

motivo do aumento da população TBR1+. 

 

 

 

 

Figura 30 | Co-marcação para BrdU e diferentes fatores de transcrição 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 estatisticamente por two-way ANOVA com Bonferroni post test. 

Nos neurônios TBR1+ BrdU+ gerados em E15 no grupo experimental, observamos 

que uma enorme porcentagem destas células está localizada nos bins superiores 

(Figura 32). Levando em consideração que em animais DTA+DCX+ neurônios 

TBR1+ geralmente estão presentes em todos os bins (Figura 21), porém os que 

também são BrdU+ estão localizadas somente nos superficiais, podemos sugerir 

que o controle dos padrões migratórios pode ser independente dos fenótipos 

neuronais. 

Figura 31 | Número total de células BrdU+ subdivido com co-marcações para 
diferentes fatores de transcrição em P0. O número de neurônios potencialmente 
pertencentes a camada IV na imagem é resultado da subtração do  número de 
neurônios TBR1+, CTIP2+ e SATB2+ que co-marcam com BrdU sobre o total de 
células que incorporaram BrdU em E15. Esses prováveis neurônios de camada IV 
(TBR1/CTIP2/SATB2 negativos) estão em menor quantidade nos animais que 
sofreram ablação seletiva. 
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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 em animais 

controles eles estão distribuídos em quatro bins (Figura 33). 

  

Figura 32 | 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 1 e 2 em animais experimentais. (***p< 0.0001) 
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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 34). 

 

 

 

 

 

 

Figura 33| Posicionamento de neurônios CTIP2-positivos 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). 

Figura 34 | 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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4.8 Efeitos da ablação seletiva em longo prazo 

 Após a indução da morte neuronal em E14, observamos uma diminuição da 

placa cortical 36 horas depois (Figura 16), mas parte deste efeito já parece estar 

recuperado em P0 (Landeira, 2012 - Dissertação de Mestrado). Para investigar os 

possíveis efeitos da nossa manipulação ao fim da janela temporal de neurogênese e 

migração neuronal, o córtex cerebral de animais P30 que sofreram ablação em E14 

foram comparados aos animais controle de mesma idade. A área cortical em cortes 

rostrais, intermediários e caudais é a mesma em animais DTA+DCX+ e controles 

(Figura 35). Como poderia haver diferença na área cortical dependendo da região 

do córtex, quantificamos a altura do córtex motor, córtex somatossensorial e córtex 

visual. Novamente, não observamos diferença, com exceção do córtex motor que 

está menor em animais DTA+DCX+ (Figura 35). Para excluir a possibilidade de a 

área cortical ser a mesma e o número de células ocupando esta área ser menor, foi 

quantificada a densidade celular em diferentes áreas corticais. No córtex visual e 

somatossensorial a densidade celular é semelhante nos dois grupos, porém no 

córtex motor a densidade celular é menor em animais que sofreram ablação. Estas 

quantificações ainda são parciais (2 animais por grupo) e podem sofrer alteração 

quando aumentarmos a quantidade de animais analisados (Figura 36).  
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Área cortical 

Figura 35 | Área e espessura do córtex cerebral em animais P30 que sofreram ablação 
em E14. Não há diminuição da área cortical total, mas quando a altura do córtex é analisada 
por áreas, há uma diminuição da altura cortical na área visual. 
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Figura 36 | Densidade celular de diferentes áreas corticais córtex cerebral em animais 
P30 que sofreram ablação em E14. No painel a esquerda: cortes coronais do córtex cerebral 
proveniente da área motora, somatossensorial e visual. Nas quantificações do número de 
células por área não observamos mudanças na densidade de células da área 
somatossensorial e visual, todavia houve uma diminuição na densidade celular na área 
somatossensorial em animais experimentais.  
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Em animais que sofreram ablação em E14 e foram analisados em P30 

quantificamos o número de neurônios que expressam SATB2 na área motora e 

somatossensorial. Não foi observada diferença na quantidade de neurônios calosos 

em animais que sofreram ablação neuronal quando comparamos com animais 

controle (Figura 37). No entanto, podemos perceber que nos animais experimentais, 

os neurônios calosos não ocupam as camadas profundas na área somatossensorial. 

 

 

 

 

 

  

Figura 37 | Neurônios SATB2+ em diferentes áreas corticais de animais P30 que 
sofreram ablação em E14. No painel a esquerda: cortes coronais do córtex cerebral 
proveniente da área motora e somatossensorial imunomarcadas para SATB2. Nos gráficos a 
quantidade dede neurônios SATB2+ não se alterou na área motora e somatossensorial. 
Todavia, identificamos uma marcante diferença na distribuição de neurônios calosos na área 
somatossensorial dos animais experimentais.  
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Os neurônios que expressam CTIP2 também foram quantificados nesses 

animais (Figura 38) e não constatamos diferença na quantidade de neurônios 

CTIP2+, todavia, verificamos uma quantidade maior de neurônios CTIP2+ 

espalhados em camadas superiores na área somatossensorial em animais que 

sofreram ablação neuronal. 

 

 

 

 

  

 

Figura 38 | Neurônios CTIP2+ em diferentes áreas corticais de animais P30 que sofreram 
ablação em E14. No painel a esquerda: cortes coronais do córtex cerebral proveniente da 
área motora e somatossensorial imunomarcadas para CTIP2. Os gráficos mostram que a 
quantidade de neurônios Ctip+ não se altera na área motora e somatossensorial, no entanto, 
identificamos muitos neurônios CTIP2+ ocupando as camadas superiores na área 
somatossensorial dos animais experimentais.  
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4.9 Efeitos da ablação seletiva in vitro 

 

 A geração de neurônios TBR1-positivos após a sua eliminação em E14 

sugere a existência de um sistema compensatório onde os progenitores passam a 

gerar neurônios com o mesmo fenótipo dos neurônios mortos, ou até mesmo uma 

mudança de fenótipo diretamente nos neurônios pós-mitóticos que surgem um dia 

após ablação neuronal. A fim de investigar se esse fenômeno é dependente da 

organização citoarquitetônica do córtex cerebral, nós induzimos a recombinação 

gênica e plaqueamos células do telencéfalo dorsal em seguida para que a morte 

neuronal ocorresse in vitro. Para este experimento, foi injetado Tamoxifeno em E14 

em animais DTA+DCX+ e 4 horas depois utilizamos o telencéfalo dorsal dos 

embriões em cultura primária. Dessa forma, a maioria dos neurônios morre após o 

plaqueamento, quando as células do telencéfalo dorsal estão dissociadas. No dia 

seguinte, BrdU foi adicionado a cultura primária para avaliar diferenças na 

proliferação após a morte neuronal e as células foram mantidas por 4 dias (Figura 

39). Outro grupo de animais DTA+DCX+ recebeu Tamoxifeno em E14 e as células 

do telencéfalo dorsal foram plaqueadas somente no dia seguinte, para que a morte 

neuronal ocorresse com o telecéfalo organizado histologicamente com as 6 

camadas corticais. Logo após o plaqueamento as células receberam BrdU e foram 

analisadas 4 dias depois (Figura 40).   
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Figura 39 | Desenho experimental de morte neuronal em animais DTA+DCX+ in vitro. 
Animais DTA+DCX+ receberam Tamoxifeno em E14 e 4 horas depois as células do 
telencéfalo dorsal dos embriões foram plaqueadas para que a morte neuronal ocorresse in 
vitro. As células receberam um pulso de BrdU por 1 hora no dia seguinte e foram fixadas 4 
dias depois para análise. 

Figura 40 | Desenho experimental de morte neuronal em animais DTA+DCX+ antes do 
plaqueamento. Animais DTA+DCX+ receberam Tamoxifeno em E14 e 24 horas depois as 
células do telencéfalo dorsal dos embriões foram plaqueadas para que a morte neuronal 
ocorresse antes do plaqueamento, ou seja, com a estrutura organizacional histológica do 
córtex intacta. As células receberam um pulso de BrdU por 1 hora logo após o plaqueamento e 
foram fixadas 4 dias depois para análise. 
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 Com a morte neuronal ocorrendo sob condições de cultivo primário com as 

células dissociadas, e, portanto, sem a organização histológica não houve diferença 

na taxa de proliferação 24 horas após administração de Tamoxifeno (Controle = 

64,51±1,43 células BrdU/ células totais; experimental=57,28±3,20 células BrdU/ 

células totais). Todavia as células que expressam TBR1 diminuíram 

significativamente em animais que sofreram ablação (12,34±1,60 células TBR1/ 

células totais) comparados aos controles (32,69±1,99 células TBR1/ células totais ). 

Esse resultado indica que os neurônios eliminados não foram gerados novamente 

de forma compensatória, mesmo depois de 4 dias após a ablação in vitro (Figura 

41). 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 | Efeitos decorrentes da morte neuronal in vitro.  Animais receberam Tamoxifeno 
em E14 e 4 horas depois as células do telencéfalo dorsal dos embriões foram plaqueadas 
para que a morte neuronal ocorresse in vitro. As células receberam um pulso de BrdU por 1 
hora um dia após o plaqueamento  e não foi observada diferença na proliferação nestas 
células. A quantidade de células TBR1 positivas está diminuída em animais que sofreram 
ablação neuronal. (***p<0.0001) (Tamanho do efeito na quantificação de TBR1= -5.54) 
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 No grupo que sofreu eliminação neuronal em E14 e só depois de 24h o 

telencéfalo foi dissociado e plaqueado, também não houve diferença na proliferação 

quando comparamos com animais controles (controle = 65,48±2,61 células BrdU/ 

células totais  e experimental = 48,42±6,80 células BrdU/ células totais). Contudo, a 

quantidade de neurônios TBR1 positivos nos animais experimentais (36,78±3,75 

células TBR1/ células totais) e controles (37,21±5,45 células TBR1/ células totais) 

são similares, indicando que estes neurônios foram gerados novamente após a 

ablação neuronal. Com a finalidade de confirmar a geração de neurônios cortico-

talâmicos um dia após a morte neuronal, nós quantificamos a co-marcação de 

células BrdU e TBR1. Como pode-se observar na Figura 42, os neurônios TBR1 

positivos são gerados novamente em animais experimentais (8,61±3,30 células 

TBR1+BrdU+/ células totais), enquanto em animais controle essa porcentagem é 16 

vezes menor (0,53±0,14 células TBR1+BrdU+/ células totais). Esses resultados 

condizem com os dados encontrados em experimentos performados in vivo, onde 

não há aumento de proliferação e neurônios expressando TBR1 voltam a ser 

gerados após a ablação seletiva. Como este fenômeno compensatório não acontece 

após as células morrerem durante cultivo celular primário, pode-se sugerir que a 

organização histológica cortical exerce uma função importante neste processo. 

Podemos também inferir que o cultivo celular não interfere na geração dos 

neurônios TBR1 positivos, pois ambos os grupos tem as células do telencéfalo 

dorsal cultivadas in vitro, sendo a única diferença entre os grupos o ambiente onde 

as células estão durante a morte neuronal. 
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4.10 Diferentes densidades celulares in vitro interferem no fenótipo dos 

neurônios gerados 

 

 Os dados anteriores sugerem que o efeito da celularidade prévia do córtex 

cerebral a especificação neuronal pode ser dependente de contato, uma vez que 

apenas a ablação neuronal in vivo induziu a plasticidade de progenitores/neurônios 

Figura 42 | Neurônios TBR1+ são gerados novamente após ablação neuronal seguida de 
cultivo primário. Animais receberam Tamoxifeno em E14 e 24 horas depois as células do 
telencéfalo dorsal dos embriões foram plaqueadas para que a morte neuronal ocorresse com a 
estrutura histológica do telencéfalo intacta.  As células receberam um pulso de BrdU por 1 
hora no momento do plaqueamento e não houve diferença na proliferação. O número de 
células TBR1 positivas estavam aumentado em animais experimentais e a co-marcação com 
BrdU mostra que  estes neurônios foram gerados novamente um dia após ablação. 
(***p<0.0001) (Tamanho do efeito na quantificação dos neurônios gerados após ablação= 
1.12) 
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recém-gerados. Para avaliar esta possibilidade, nós investigamos o fenótipo de 

neurônios gerados em culturas primárias de telencéfalo dorsal E12 sob duas 

condições: baixa densidade (25 mil células por poço) e alta densidade (250 mil 

células plaqueadas por poço). Cada poço possui área de 2 cm². A cultura celular em 

baixa densidade simula, parcialmente, o que ocorre na recombinação gênica em 

animais DTA+DCX+, onde a quantidade de neurônios imaturos no telencéfalo 

diminui. Porém, é importante ressaltar que em cultura de baixa densidade também 

estamos reduzindo o número de progenitores. Nos poços com baixa densidade de 

células, observamos um aumento de neurônios expressando CTIP2 (90,55±2,68 

células CTIP2+/células totais) e SATB2 (92,29±2,68 células SATB2+/células totais) 

quando comparamos com a condição de cultura em alta densidade (CTIP2: 

59,35±4,26 células CTIP2+/células totais; SATB2: 36,87±3,05 células 

SATB2+/células totais). Por outro lado, encontramos uma diminuição nos neurônios 

Ror-β positivos (baixa densidade: 91,93±2,68 e alta densidade: 100±0 células Ror-

β+/células totais) (Figura 43). Estes resultados são similares aos encontrados em 

animais que sofreram ablação seletiva in vivo. Poderíamos supor, então, que a 

eliminação de neurônios não necessita ser seletiva para alterar a especificação 

neuronal, mas ainda não sabemos se em culturas primárias com baixa densidade os 

neurônios TBR1 estão em maior quantidade comparando com o controle. 
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Como demonstrado no tópico 4.6, a ablação neuronal em E14 induz um 

aumento de neurônios TBR1+, CTIP2+ e SATB2+ no telencéfalo dorsal. Visto que 

não há mudanças na taxa proliferativa dos progenitores neuronais, este aumento 

poderia ser explicado pela diminuição de neurônios de camada IV ou pela co-

expressão de dois ou mais fatores de expressão no mesmo neurônio. Neste 

experimento com cultura primária do telencéfalo dorsal E12 foi possível avaliar a co-

marcação dos fatores de transcrição CTIP2, SATB2 e Ror-β em neurônios. Na figura 

44 ilustramos o diagrama de Venn com as possíveis combinações de co-marcações 

Figura 43 | Mudança na especificação neuronal em cultura primária de baixa densidade 
celular. Células do telencéfalo dorsal foram cultivadas em E12 em baixa densidade (25 mil 
células) e alta densidade (250 mil células) por 4 dias. Em culturas primárias de baixa 
densidade houve aumento de neurônios CTIP2 e SATB2 positivos, em detrimento dos 
neurônios ROR-β positivos, mimetizando o efeito encontrado após ablação neuronal em 
animais DTA+DCX+ (***p<0.0001, *p=0,0125) (Tamanho do efeito na quantificação dos 
neurônios CTIP2,SATB2 e ROR-β, respectivamente= 2,21; 6,18 e -1,53) 
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entre estes fatores de transcrição, onde as cores azul claro, verde e rosa claro 

mostram os neurônios especificados e expressando um só fator de transcrição; as 

cores rosa escuro, azul escuro e laranja representam os neurônios co-marcados 

para 2 fatores de transcrição e a cor roxa revela a quantidade de neurônios 

expressando os 3 fatores de transcrição ao mesmo tempo. Nos diagramas 

comparando as duas condições, alta e baixa densidade celular, temos os valores 

brutos de neurônios em cada cultura, onde podemos verificar que em culturas de 

baixa densidade poucos neurônios expressam apenas um fator de transcrição, 

enquanto em culturas primárias com alta densidade celular podemos observar que a 

população de neurônios Ror-β (azul claro) está especificada. Quando normalizamos 

os valores pelo total de células, verificamos que em culturas primárias de baixa 

densidade celular houve uma taxa de co-marcação tripla de 86,18% entre os fatores 

de transcrição, enquanto em culturas com alta densidade de células esta taxa foi de 

apenas 35,79% (Figura 44). Este resultado revela que os neurônios pós-mitóticos, 

quando em condição de baixa densidade celular, passam a expressar ao mesmo 

tempo três fatores de transcrição que são específicos de subtipos neuronais 

diferentes. Esta observação sugere que neurônios imaturos poderíam ser 

competentes para a aquisição de diferentes fenótipos e que mecanismos de 

retroalimentação inter-celulares atuariam na restrição fenotípica.  
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Figura 44 | Co-marcação de fatores de transcrição em cultivos primários com baixa e alta 
densidade de células. Células do telencéfalo dorsal foram cultivadas em E12 em baixa 
densidade e alta densidade. No topo do painel: Modelo do Diagrama de Venn com as 
possíveis combinações de co-marcações entre os fatores de transcrição. A esquerda podemos 
observar que em culturas primárias de baixa densidade a maior parte das células co-
expressam SATB2, CTIP2 e ROR-β ao mesmo tempo (roxo) enquanto em culturas de alta 
densidade há um grupo de células que expressam só um fator de transcrição (azul claro). o 
gráfico mostra que em culturas de baixa densidade 86,18% das células estão co-marcadas 
para os 3 fatores de transcrição, e em culturas com alta densidade de células esse número cai 
para 35,79%.(Tamanho do efeito na tripla co-marcação=4.85) 
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9 Discussão 

 

Os mecanismos responsáveis pela geração de diferentes tipos de neurônios 

glutamatérgicos no córtex cerebral em desenvolvimento ainda não são 

completamente entendidos (Costa & Müller, 2015). Além das redes de fatores de 

transcrição que foram descritas nas últimas duas décadas (Molyneaux, 2007a), é 

altamente provável que fatores ambientais também contribuam para a especificação 

neuronal 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 formação. 

O método utilizado neste estudo para eliminar neurônios se baseia no 

sistema cre-lox induzível, onde a enzima Cre fusionada ao receptor truncado de 

estrogênio está sob o controle do promotor ativo especificamente em neurônios 

(DCX) e só poderá induzir a recombinação após a administração de Tamoxifeno. 

Uma vez que a Cre é translocada para o núcleo celular, ela remove a sequência de 

parada em animais R26-eGFP-DTA permitindo a expressão do fragmento A da 

toxina diftérica que é a responsável pela morte celular. Dessa forma, ao cruzarmos 

animais DCX-CRE-ERT2 com animais R26-eGFP-DTA somente neurônios imaturos 

são eliminados nos embriões após a administração de Tamoxifeno. Este método 

permite o controle temporal da ablação e a especificidade da população afetada.  
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Com o tratamento de tamoxifeno em E12, neurônios TBR1-positivos são o 

principal alvo da recombinação gênica em animais DTA+DCX+ e, portanto, 

compõem a população neuronal que sofre morte celular. No entanto, três dias 

depois da ablação celular nestes animais, a quantidade de neurônios TBR1-

positivos aumenta significativamente, reforçando a ideia 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 (Leone et al., 2008; McConnell, 1995). Os dados 

de McConnell e colaboradores, em especial, sugerem que a especificação de 

neurônios pode ser sensível a mudanças no ambiente, já que progenitores 

destinados a 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 cortico-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.  
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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 que este efeito ocorre devido à 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 destes 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 os 

progenitores deixam de gerar neurônios granulares ou que estas células sofreriam 

re-especificação para expressar TBR1 após a ablação neuronal. 
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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). É sabido que 

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

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

negativa entre os fatores SATB2 e CTIP2 (Leone et al., 2008). Mais tarde, a Dra. 

McConnell publicou dados que sugerem a existência de uma rede de repressão 

genética que influencia a especificação neuronal. Baseada nestes resultados,  ela 

propõe que o CTIP2 atue de forma repressora sobre o TBR1, mas que o TBR1 

substituíria a ausência do SATB2 para formar as projeções calosas (Srinivasanet al., 

2012) (Figura 45). 

Em ambos os casos, co-expressão de fatores de transcrição ou células de 

camada IV mudando seus fenótipos, podemos pensar na possibilidade em 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). 
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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. Em seguida, Díaz-Alonso e colaboradores inativaram o 

receptor canabinóide especificamente em neurônios glutamatérgicos, excluindo os 

possíveis efeitos provenientes de alterações na proliferação. Eles constataram que 

na ausência do receptor canabinóide CB1 nestas células, a quantidade de neurônios 

CTIP2 na placa cortical em P2 está reduzida nestes animais e as projeções cortico-

Figura 45 | Esquema das interações genéticas entre FEZF2, TBR1, CTIP2 e SATB2 no 
cortex cerebral. Expressão de FEZF2 em neurônios de camada V reprime TBR1 e SATB2, 
consequentemente reprimindo a especificação de neurônios calosos e cortico-talâmicos . A 
repressão do SATB2 permite a expressão do CTIP2, que é necessária para a especificação e 
identidade dos neurônios de projeção subcerebrais Em neurônios expressando SATB2, o 
CTIP2 é reprimido, gerando a inibição da identidade subcerebral e permitindo a aquisição de 
projeções calosas e cortico-corticais. A expressão de TBR1 pode compensar a falta de SATB2 
em neurônios de projeção subcerebrais. Na ausência de CTIP2, neurônios TBR1 aumentam 
na camada V, sugerindo que o CTIP2 reprime o TBR1. Modificado de Srinivasanet al., 2012 
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fugais não se desenvolvem corretamente (Díaz-Alonso et al.,2012). Mais tarde, 

Rouaux e colaboradores mostraram que neurônios calosos podem ser 

reprogramados após a mitose em neurônios de projeção cortico-fugais através da 

expressão do FEZF2 durante as fases iniciais do desenvolvimento embrionário, mas 

não em fases mais tardias (Rouaux C e Arlotta P, 2013). Esses dados em conjunto 

indicam que os neurônios pós-mitóticos possuem uma plasticidade sensível a 

alterações que ocorrem em períodos iniciais da corticogênese e que portanto, por 

mais que o progenitor esteja comprometido em gerar neurônios específicos, o 

destino neuronal pode ser modificado após a mitose. A especificação celular após a 

mitose já vem sido estudada durante o desenvolvimento da retina, onde a expressão 

de MATH5 após a mitose altera o destino neuronal, corroborando os resultados 

obtidos no córtex cerebral descritos acima (Yang et al.,2003).  

Toma e colaboradores (2014) realizaram experimentos semelhantes de 

ablação neuronal utilizando um animal transgênico expressando a cre-ert2 sob o 

promotor da Neurog2 e o animal DTA com o objetivo de eliminar neurônios CTIP2. 

Eles injetaram Tamoxifeno em E11, E12 e E13 e encontraram células CTIP2+ 

geradas após a ablação seletiva. Porém, mesmo com a formação de novos 

neurônios CTIP2+ , esta população continuou bem menor comparada aos animais 

controle em E14 e E18. Eles não observaram o que acontece com os neurônios 

expressando TBR1 neste trabalho. Toma afirma que a ablação de neurônios cortico-

espinhais estaria influenciando a geração de neurônios supragranulares, já que em 

animais que sofreram ablação, as populações SATB2+ e Cux1+ estão diminuídas 
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(Toma K et al., 2014), sugerindo que a geração de neurônios supragranulares seria 

dependente da geração prévia dos neurônios infragranulares. 

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 foi gerada 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 
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neurônios, de forma que 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. 

Realizamos experimentos com sobrevivência até P30, a fim de averiguar se 

os efeitos encontrados durante o período embrionário permanecem os mesmos 

após o fim da migração neuronal. Análise feita 36 horas após a ablação neuronal 

revelou que a espessura do córtex está dimuída. Todavia, em animais P30, a área e 

altura cortical se normalizam, indicando que mecanismos compensatórios estão 

agindo para manter a homeostase do córtex cerebral. É importante observar, no 

entanto, que mesmo com a área do córtex com tamanho adequado, o padrão de 

distribuição das células nesta área parece estar alterado nos animais adultos que 

sofreram ablação seletiva em E14. Não houve diferença na quantidade de células 

por área nas áreas motora e visual, porém encontramos uma diminuição na 

densidade de células na área somatossensorial. Esta redução pode ocorrer devido a 

regionalização da recombinação, visto que em regiões mais laterais do telencéfalo 

dorsal encontramos mais células recombinadas, ou seja, trata-se de uma área que 

sofre mais eliminação neuronal e que corresponderá a área somatossensorial no 

adulto. Diferentemente dos resultados em P0, não encontramos aumento dos 

neurônios que expressam CTIP2 e SATB2, no entanto verificamos diferença na 

distribuição destes neurônios na área somatossensorial, onde neurônios calosos 

deixam de ocupar dramaticamente camadas profundas e alguns neurônios CTIP2+ 

passam a ocupar camadas II-IV. A desigualdade da distribuição destes neurônios na 
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área somatossensorial pode ser explicada pelo maior número de células 

recombinadas em E14, portanto, uma maior quantidade de morte neuronal.  

 Comparando os efeitos da morte neuronal in vivo e in vitro, notamos que 

quando os neurônios são eliminados com o tecido intacto, ou seja, organizado 

histologicamente em camadas, os neurônios TBR1+ eliminados voltam a ser 

gerados, enquanto quando a ablação ocorre em células dissociadas os TBR1 

morrem e não são gerados novamente. Dessa forma, podemos concluir que a 

citoarquitetura do telencéfalo dorsal exerce papel importante na regulação da 

especificação neuronal. 

Realizamos ainda um experimento com cultura primária do telencéfalo dorsal 

em E12 com baixa densidade celular (25 mil células plaqueadas) e alta densidade 

celular (250 mil células plaqueadas) a fim de esclarecer se uma diminuição de 

células generalizada poderia afetar a especificação neuronal ou se a eliminação 

deveria ser seletiva como no sistema cre-lox que usamos anteriormente. 

Constatamos que em culturas de baixa densidade celular os neurônios CTIP2+ e 

SATB2+ estão em maior quantidade, enquanto neurônios que expressam Ror-β 

diminuíram, de forma similar ao que ocorre em animais que sofreram ablação 

neuronal in vivo. Além disso, quantificamos o número de neurônios co-marcados 

para os três fatores de transcrição e em cultivo de baixa densidade mais de 80% dos 

neurônios expressavam os três fatores ao mesmo tempo. Esses resultados em 

conjunto geram novos questionamentos sobre moléculas sinalizadoras liberadas no 

meio extracelular que regulariam a especificação e sobre a importância do contato 

direto entre células nessa regulação. Experimentos futuros visam esclarecer essas 
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questões, onde iremos plaquear 250 mil células com o meio de cultura condicionado 

de uma cultura primária de 25 mil células e vice-versa. De forma similar, Dehay e 

colaboradores utilizaram um meio condicionado do tálamo, preparado com explantes 

do tálamos de animais E14 ou E15. Eles concluíram que as aferências talâmicas 

exercem um papel importante sobre a proliferação bem como sobre o balanço entre 

neurogênese e gliogênese (Dehay C et al., 2001). Seria interessante investigar se 

há alteração nas aferências talâmicas que chegam no córtex de animais que sofrem 

ablação neuronal,  

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. Além 

disso, objetivamos realizar análise do transcriptoma dos progenitores após ablação 

a fim de identificar possíveis alterações e saber se o mecanismo de re-especificação 

neuronal tem origem no progenitor e não no neurônio pós-mitótico. Por fim, seria 

interessante investigar o que ocorre com a população de neurônios inibitórios e com 

as aferências talâmicas nos animais que sofreram ablação neuronal. 
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11 Anexos  

11.1  Anexo 1 : Equações de tamanho do efeito (effect size). 

 

 

 

11.2  Anexo 2 : Proliferative defects and formation of a double cortex in mice lacking 

mltt4 and cdh2 in the dorsal telencephalon (2014) Journal of Neuroscience. 

Durante o doutorado realizei experimentos no laboratório do Doutor Ulrich 

Müller (The Scripps Research Institute) envolvendo análise histológica, de 

expressão gênica e alterações no ciclo celular em animais mutantes para mltt4 

(afadin) e cdh2 durante o desenvolvimento do córtex cerebral. Nós observamos que 

Para calcular o tamanho do efeito utilizamos as três equações abaixo, 

onde M e X correspondem a média, SDpooled significa o desvio padrão da 

população, SDcontrol equivale ao desvio padrão do grupo controle e N indica 

o número amostral. 
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as junções aderentes estão danificadas na glia radial dos animais mutantes, que os 

progenitores se localizavam dispersos no córtex cerebral e a taxa proliferativa 

destes progenitores foi dramaticamente aumentada. Além disso, os neurônios de 

projeção não estão devidamente organizados dentro das seis camadas corticais, 

gerando um córtex duplo. 

 

11.3 Anexo 3: Activity-independent effects of creb on neuronal survival and 

differentiation during mouse cerebral cortex development (2016)  Cerebral Cortex . 

 Juntamente com Themis Taynah, realizei experimentos no Instituto do 

Cérebro (UFRN) envolvendo análise morfológica e de sobrevivência celular após a 

inibição do CREB através de dois dominantes negativos (ACREB e M-CREB). É 

sabido que o CREB regula a expressão de diversos genes-alvo de forma 

dependente de atividade. Todavia, a função do CREB em estágios iniciais da 

diferenciação neuronal, antes do estabelecimento de contatos sinápticos funcionais, 

ainda é pouco explorada. Nossos dados mostraram que a inibição do CREB afeta a 

complexidade da arborização e sobrevivência dos neurônios in vitro, sem afetar a 

proliferação e neurogênese.  
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Proliferative Defects and Formation of a Double Cortex in
Mice Lacking Mltt4 and Cdh2 in the Dorsal Telencephalon

Cristina Gil-Sanz,1 Bruna Landeira,2 Cynthia Ramos,1 Marcos R. Costa,2 and Ulrich Müller1

1Department of Molecular and Cellular Neuroscience, Dorris Neuroscience Center, The Scripps Research Institute, La Jolla, California 92037, and 2Brain
Institute, Federal University of Rio Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Norte 59056-450, Brazil

Radial glial cells (RGCs) in the ventricular neuroepithelium of the dorsal telencephalon are the progenitor cells for neocortical projection
neurons and astrocytes. Here we show that the adherens junction proteins afadin and CDH2 are critical for the control of cell proliferation
in the dorsal telencephalon and for the formation of its normal laminar structure. Inactivation of afadin or CDH2 in the dorsal telenceph-
alon leads to a phenotype resembling subcortical band heterotopia, also known as “double cortex,” a brain malformation in which
heterotopic gray matter is interposed between zones of white matter. Adherens junctions between RGCs are disrupted in the mutants,
progenitor cells are widely dispersed throughout the developing neocortex, and their proliferation is dramatically increased. Major
subtypes of neocortical projection neurons are generated, but their integration into cell layers is disrupted. Our findings suggest that
defects in adherens junctions components in mice massively affects progenitor cell proliferation and leads to a double cortex-like
phenotype.

Key words: afadin; CDH2; double cortex; neocortex; progenitor; radial glia

Introduction
Radial glial cells (RGCs) of the dorsal telencephalon are the pro-
genitor cells for neocortical projection neurons and astrocytes.
Newly born neurons and astrocytes migrate from their place of
birth near the ventricle toward the meninges to form the neocor-
tical cell layers (Kriegstein and Noctor, 2004; Ayala et al., 2007;
Franco and Müller, 2013; Greig et al., 2013). Defects in cell pro-
liferation migration and differentiation lead to brain malforma-
tions, such as periventricular heterotopia, lissencephaly, and
subcortical band heterotopia (SBH; des Portes et al., 1998; Sheen
et al., 2004; Ferland et al., 2009). In SBH, also known as “double
cortex,” heterotopic gray matter is interposed between zones of
white matter (Barkovich et al., 1994; Dobyns et al., 1999). The
mechanisms that cause SBH have been proposed to involve de-
fects in both the migration of neurons into the developing neo-
cortical cell layers and the differentiation and proliferation of
RGCs (Ross and Walsh, 2001; Bielas et al., 2004; Cappello et al.,
2012).

RGCs project apical processes toward the ventricle and basal
processes toward the meninges (Fishell and Kriegstein, 2003; Ra-

kic, 2003). The end feet of the apical processes are connected by
adherens junctions that require for their formation CDH2,
�-catenin, and �E-catenin (Brault et al., 2001; Machon et al.,
2003; Junghans et al., 2005; Lien et al., 2006; Woodhead et al.,
2006; Kadowaki et al., 2007; Tang et al., 2009). Inactivation of the
small GTPase RhoA in the dorsal telencephalon of mice results in
the disruption of adherens junctions and the formation of a dou-
ble cortex (Cappello et al., 2012), suggesting a mechanistic link
between perturbation in the adhesive interactions between RGCs
and cortical lamination defects.

In epithelial cells, the localization and activity of cadherins is
promoted by nectins, which are members of the Ig superfamily
(Ikeda et al., 1999; Takahashi et al., 1999; Miyahara et al., 2000;
Sato et al., 2006). The adaptor protein afadin links nectins and
cadherins by binding to the cytoplasmic domains of nectins and
associating with p120-catenin and �-catenin (Takahashi et al.,
1999; Tachibana et al., 2000; Pokutta et al., 2002; Hoshino et al.,
2005), which in turn interact with the cytoplasmic domains of
cadherins (Ozawa et al., 1989, 1990; Herrenknecht et al., 1991;
Nagafuchi et al., 1991; Hirano et al., 1992; Knudsen and Whee-
lock, 1992; Reynolds et al., 1992). Without afadin, cadherin clus-
tering is perturbed, leading to defects in the formation of
adherens junctions (Ikeda et al., 1999; Sato et al., 2006). Although
cadherins/catenins are required for adherens junction formation
between RGCs, the role of afadin in this process is less clear.
Afadin inactivation in RGCs at approximately E11.5 using
nestin–Cre leads to progressive loss of adherens junctions
(Yamamoto et al., 2013). The phenotype is restricted to some
brain regions, and the severe hydrocephalus of the mutants has
complicated mechanistic studies.

To further define the function of afadin in the neocortex, we
generated a mouse line carrying a floxed allele of its gene (named
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Mtll4). We then inactivated Mtll4 expression using Emx1–Cre
mice, which induces recombination in the dorsal telencephalon
starting 1 day earlier than achieved with nestin–Cre (Gorski et al.,
2002; Li et al., 2003; Dubois et al., 2006). The mutant offspring
showed widespread disruption of adherens junctions between
RGCs and a dramatic increase in progenitor proliferation, a phe-
notype that was even more pronounced in mice lacking Cdh2
in the dorsal telencephalon. Adult mice with a dorsal
telencephalon-specific inactivation of either Mttl4 or Cdh2 ex-
hibited a double cortex-like phenotype. These findings suggest
that adherens junctions are critical for the control of progenitor
cell proliferation during neocortical development and that mu-
tations that affect adherens junction proteins can lead to a double
cortex-like phenotype in mice.

Materials and Methods
Mice. Experiments using mice were performed under the oversight of
an institutional review board. Mice carrying a floxed Mllt4 gene were
generated using ES cell clones from European Conditional Mouse
Mutagenesis Program (EUCOMM; HEPD0591_8_E01) with knock-
out first mutation (HEPD0591_8_E01; Ryder et al., 2013; http://www.
mousephenotype.org/martsearch_ikmc_project/martsearch/ikmc_project/
79371). ES clones were injected into C57BL/6J blastocysts, and the
resulting chimeras were mated to C57BL/6J females to obtain germ-line
transmission. Offspring were genotyped by PCR using the following
primers: G5arm, CATGTTTATT CTTGGTTTCAGCTGGG; G3arm,
AACGACTTCACACCTTGACTAAGG; and LAR3, CAACGGGTTCTTCTG
TTAGTCC. The sizes of the PCR products are 549 bp (WT band) and 411 bp
(mutant band). Heterozygous F1 mice (Mllt4KO-flox/�) were mated with
B6.Cg-Tg(ACTFLPe) mice (stock #005703; The Jackson Laboratory) to
remove the promoter-driven selection cassette of the knock-out first
mutation, and the resulting offspring (Mllt4flox-FLP/�) were subsequently
mated to C57BL/6J mice to segregate the FLPe transgene. Heterozygous
offspring (Mllt4flox/�) were crossed to generate Mllt4flox/flox mice, and
genotyping was performed by PCR (G5arm, CATGTTTATTCTTG-
GTTTCAGCTGGG; and G3arm, AACGACTTCACACCTTGACTAA
GG). The sizes of the PCR products are 549 bp (WT band) and 650 bp
(flox band). Mllt4flox/flox mice were mated to EMX1Cre transgenic mice
(Gorski et al., 2002) to generate Mllt4flox/� EMX1Cre/� mice, which were
crossed with Mllt4flox/flox mice to obtain the animals used in the experi-
ments. The presence of CRE was analyzed by PCR using previously pub-
lished methods (Gorski et al., 2002). Cdh2flox/flox mice (stock #007611;
The Jackson Laboratory) were crossed with Emx1Cre mice to generate
Cdh2flox/�Emx1Cre/�, which were crossed with Cdh2flox/flox to generate
the animals used in the experiments.

Histology and immunostaining. Nissl staining and immunohistochem-
istry was performed as described previously (Franco et al., 2011, 2012;
Gil-Sanz et al., 2013). Embryonic brains were dissected and fixed in 4%
paraformaldehyde (PFA) overnight at 4°C. Adult brains were transcar-
dially perfused with 4% PFA, and brains were dissected and postfixed in
4% PFA overnight at 4°C. Brains were sectioned coronally at 50 or 100
�m with a vibrating microtome (VT1200S; Leica) or at 12 �m with a
cryostat (CM 3050S; Leica). Sections used for 5-bromo-2�-deoxyuridine
(BrdU) immunostaining were first treated with 2N HCl for 20 min and
washed twice with borate buffer, pH 8.0, to equilibrate. Antibodies used
for immunostaining are as follows: anti-�E-catenin rabbit polyclonal
(Cell Signaling Technology), anti-afadin rabbit polyclonal (Sigma), anti-
�-catenin mouse monoclonal (BD Biosciences), anti-BrdU mouse
monoclonal (BD Biosciences), anti-BrdU rat monoclonal (AbD Sero-
tec), anti-CDH2 mouse monoclonal (Sigma), anti-Ctip2 rat monoclonal
(Abcam), anti-Cux1 rabbit polyclonal (Santa Cruz Biotechnology), anti-
GFAP rabbit polyclonal (Dako), anti-Ki67 rabbit polyclonal (Abcam),
anti-Ki67 rat monoclonal (AbD Serotec), anti-L1 rat polyclonal (Milli-
pore), anti-NeuN mouse monoclonal (Millipore), anti-Pax6 rabbit poly-
clonal (Covance), anti-phospho-Histone 3 (pH3) rabbit polyclonal (Cell
Signaling Technology), anti-TAG1 mouse monoclonal (Developmental
Studies Hybridoma Bank, National Institute of Child Health and Human

Development, and University of Iowa Department of Biology), anti-Tbr2
chicken (Millipore), anti-Tbr2 rabbit polyclonal (Abcam), and anti-Tuj1
mouse monoclonal (Covance). Nuclei were stained with DAPI (Thermo
Fisher Scientific) and sections were mounted on slides with Prolong Gold
mounting medium (Thermo Fisher Scientific). Images were captured
using a Nikon-C2 or a Nikon-A1 laser-scanning confocal microscope
and an Olympus AX70 microscope for bright-field images.

Quantifications and cell cycle analysis. At least three histological sec-
tions from three different animals at three distinct rostrocaudal levels for
each genotype were analyzed for each immunostaining. Confocal optical
sections were used for quantification. Cells were counted in columns
from the ventricular zone (VZ) to the marginal zone (MZ). Values are
mean � SEM. To measure the density of Pax6, Tbr2, or Ki67 cells, the
number of positive cells was determined in an area including a column of
the cortical primordium (from MZ to VZ) and normalized to 10 4 �m 2.
For quantifications in Cdh2 conditional knock-out (Cdh2-cKO) attrib-
utable to the severe hyperplasia that generates a dramatic increase of the
thickness of the cortex, we evaluated the differences in the number of
Pax6, Tbr2, or Ki67 cells in radial columns of the same thickness as in
controls from the VZ to the MZ. To follow proliferating cells, we injected
pregnant females intraperitoneally with BrdU (Sigma) at 150 �g/g. Em-
bryos were collected 30 min after the injection (to label cells during
S-phase) and 24 h after the injection (to label cells in S-phase and some
postmitotic neurons). pH3 labels cells in M-phase. Ki67 labels the cells in
any phase of the cell cycle. For cell cycle quantifications, three parameters
were analyzed: (1) quitting fraction, the proportion of BrdU-positive/
Ki67-negative (BrdU �/Ki67 �) cells among all BrdU � cells, 24 h after
the injection; (2) BrdU labeling index, the proportion of BrdU � cells
among all dividing Ki67 � cells, 30 min after the injection; and (3) mitotic
index, proportion of the pH3 � cells among all dividing Ki67 � cells. Cells
were counted using the count tool of Adobe Photoshop 6. Statistical
analysis was performed using GraphPad Prism software 5.01.

Results
Double cortex-like phenotype in adult Afadin-cKO mice
Mice with a null mutation in the Mttl4 gene die at approximately
E10 (Ikeda et al., 1999), preventing an analysis of afadin function
in neocortical development with a simple knock-out mouse line.
To evaluate genetically the role of afadin during the development
of the neocortex, we generated a mouse line carrying a floxed
allele of the Mttl4 gene (Fig. 1A). To inactive Mttl4 expression, we
crossed Mttl4-flox mice with Emx1-Cre mice that induced recom-
bination as early as E10.5 in progenitor cells of the dorsal telen-
cephalon (Gorski et al., 2002; Iwasato et al., 2004). For simplicity,
we will refer to the mutant offspring (Mttl4flox/fox;EmxCre/�) as
Afadin-cKO mice. For all experiments, we compared the pheno-
type of Afadin-cKO mice with the phenotype of littermates that
did not express Cre or contained only one floxed Mttl4 allele.

Afadin-cKO mice were born in the expected Mendelian fre-
quency and survived into adulthood. In whole mounts, the dis-
sected brain of the mutant mice at P25 appeared larger than in
controls (data not shown). In Nissl stainings of cortical sections
at several histological levels along the rostrocaudal axis of the
brain, the most obvious difference was the increased size and
severe disorganization of the neocortex in the Afadin-cKO mice
(Fig. 1B). In control animals, cells in the neocortex were orga-
nized into cell layers above the cell-sparse white matter that con-
tains axonal projections (Fig. 1B). In contrast, the cortex of
Afadin-cKO mice contained a thin layer of cells near the meninges
and a disorganized mass of cells heterotopically localized
deeper within the cortex (Fig. 1B). This mass of heterotopic
cells was flanked above and below by relatively cell sparse
regions (Fig. 1B). Hippocampal structure was overall pre-
served but less well organized.

Staining with NeuN confirmed that the thin band of cells near
the meninges and the heterotopia contained differentiated neu-
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Figure 1. Afadin deletion from cortical progenitors causes SBH or double cortex. A, Afadin-cKO generation. Schematic diagram of wild-type (�), knock-out first mutation with conditional
potential (KO-flox), floxed ( flox), and Cre-recombined alleles of the Mllt4 gene. The EUCOMM “knock-out first” allele (KO-flox) contains an IRES:lacZ trapping cassette and a (Figure legend continues.)
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rons (Fig. 1C). Immunostaining with the astrocyte marker GFAP
that labels fibrous astrocytes within the white matter revealed the
accumulation of GFAP� cells in the relatively cell-sparse regions
flanking the heterotopia (Fig. 1D). The histological features in
Afadin-cKO mice resemble the phenotype described for SBH/
double cortex, a defect originally associated with defects in neu-
ronal migration (Ross and Walsh, 2001; Bielas et al., 2004) but
more recently also linked to alterations in the function of RGCs
(Cappello et al., 2012).

Next we used immunohistochemistry to analyze the distribu-
tion of Cux1� upper layer neurons and Ctip2� lower layer neu-
rons in Afadin-cKO mice. Cux1� cells were abundant in both the
thin layer of cells close to the meninges and the heterotopia that
were situated deeper in the neocortex (Fig. 1E). Ctip2� cells were
prominently present in the thin band of cells close to the menin-
ges and scattered throughout the ectopia (Fig. 1F). These find-
ings suggest that at least some subtypes of cortical projection
neurons are generated in Afadin-cKO mice but that their assem-
bly into neocortical cell layers is perturbed. The histological fea-
tures of the neocortex in Afadin-cKO mice are similar to those
observed in SBH/double cortex caused by mutations in other
genes, such as DCX in humans (des Portes et al., 1998; Gleeson et
al., 1998) and RhoA in mice (Cappello et al., 2012).

Disruption of adherens junctions in Afadin-cKO mice
To define the mechanism by which afadin affects neocortical
development, we analyzed its expression pattern in the develop-
ing dorsal telencephalon. Using immunohistochemistry on sec-
tions of E13.5 mice, we confirmed that afadin is expressed
throughout the developing dorsal telencephalon, with highest
expression levels near the ventricle in which the end feet of RGCs
are connected by adherens junctions (Fig. 2A,B). At the ventricle,
afadin was colocalized with CDH2, �-catenin, and �E-catenin
(Fig. 2B,C), suggesting that it cooperates with these proteins in
the formation of adherens junctions. In Afadin-cKO mice, ex-
pression of afadin was maintained in the VZ of the ganglionic
eminence but not in the VZ of the dorsal telencephalon in which
Emx1–Cre is expressed (Fig. 2D,E). However, afadin expression
was maintained in blood vessels within the neocortex of the mu-
tant mice (Fig. 2D, arrows).

To determine the extent to which lack of afadin in the neuro-
epitelial cells disrupted adherens junctions between RGCs, we
analyzed the distribution of three additional junctional proteins
(CDH2, �-catenin, and �E-catenin) at E13.5. Unlike in control
mice, the distribution of the three proteins was severely per-

turbed (Fig. 2E,F). Afadin expression was no longer detectable
(Fig. 2E), CDH2 and �-catenin were distributed more evenly
around the cell surface (Fig. 2E,F), and �E-catenin was distrib-
uted diffusely throughout the cell (Fig. 2F). This redistribution of
proteins is consistently observed when adherens junctions are
disrupted (Junghans et al., 2005; Lien et al., 2006; Sato et al., 2006;
Rasin et al., 2007; Yamamoto et al., 2013), suggesting that, in
Afadin-cKO mice, adherens junctions were not properly formed
or maintained.

Dispersion of proliferating progenitor cells in
Afadin-cKO mice
To determine the temporal progression of the neocortical phe-
notype in Afadin-cKO mice, we analyzed histological sections of
control and mutant mice at E13.5 and E16.5. At E13.5, the thick-
ness of the developing neocortex was substantially increased in
Afadin-cKO mice compared with controls as revealed by staining
of nuclei with DAPI (Fig. 3A). Consistent with defects in the
integrity of adherens junctions, the ventricular surface was dis-
rupted and irregular in the mutants (Fig. 3A). At E16.5, the neo-
cortex of the Afadin-cKO mice was severely disorganized and
appeared hyperplastic (Fig. 3F).

We next used molecular markers to determine the distribu-
tion of progenitor cells and neurons within the developing neo-
cortex of Afadin-cKO mice. We used Pax6 as a marker for RGCs,
Tbr2 as a marker for intermediate progenitors, and TuJ1 as a
marker for differentiated neurons (Caccamo et al., 1989; Lee et
al., 1990a,,b; Götz et al., 1998; Englund et al., 2005). Staining with
Ki67 at E13.5 and E16.5 revealed that proliferating cells were
primarily confined to the VZ and subventricular zone (SVZ) of
control mice but broadly distributed throughout the entire thick-
ness of the nascent neocortex in Afadin-cKO mice (Fig. 3B,G).
Consistent with this finding, in controls at E13.5, Pax6� RGCs
were primarily concentrated in the VZ (Fig. 3C), Tbr2� interme-
diate progenitors in the SVZ (Fig. 3D), and Tuj1� neurons in the
nascent cortical plate (Fig. 3E). In contrast, Pax6� RGCs and
Tbr2� intermediate progenitors in the mutants were dispersed
throughout the entire developing neocortex (Fig. 3C,D); Tuj1�

neurons were distributed irregularly with some of them occupy-
ing positions within the VZ and SVZ (Fig. 3E). At E16.5, a simi-
larly abnormal distribution of Pax6� and Tbr2� progenitors
throughout the entire thickness of the developing neocortex was
observed in Afadin-cKO mice (Fig. 3H, I). In addition, staining
with Tuj1 revealed an abnormally thin cortical plate and accumu-
lations of neurons at the surface of the ventricle and below the
intermediate zone in which they formed rosette-like structures
(Fig. 3J).

To further ascertain the distribution of Pax6� RGCs and
Tbr2� intermediate progenitors, we also performed double-
immunofluorescence microscopy (Fig. 4A). The two markers
were still primarily expressed in distinct cell populations, indicat-
ing that deletion of afadin did not lead to the generation of a
progenitor with a mixed RGC/intermediate progenitor identity.

Finally, we anticipated that the gross disruption of the laminar
structure of the neocortex would affect the organization of axonal
tracts in the mutant mice. Staining with antibodies to TAG1 and
L1 revealed massive perturbations in axonal tracts (Fig. 4B). Al-
though these perturbations are likely at least in part a secondary
consequence of defects in cell numbers and cell position, we can-
not exclude that afadin also plays a more direct role in axonal
outgrowth or pathfinding.

4

(Figure legend continued.) floxed promoter-driven neo cassette inserted into an intron of the
targeted gene. Engrailed (En2) splice acceptor disrupts gene function, resulting in a lacZ fusion
for studying gene expression. Flp recombinase removes the gene trap cassette, converts the
“knock-out first” allele to a conditional allele ( flox). Cre recombinase deletes the floxed exon of
the conditional allele resulting in a frame shift and null mutation (modified from Ryder et al.,
2013). Numbered boxes represent exons. Red box represents the critical exon. PCR primers for
genotyping (G5arm, G3arm, and LAR3) are indicated. B, Nissl staining showing coronal sections
of adult brains from control and Afadin-cKO mice at several histological levels along the rostro-
caudal axis of the neocortex. Note the enlarged neocortex and the ectopic mass of cells sur-
rounded by cell-sparse regions in the mutant mice. Scale bar, 500 �m. C, D, Coronal sections of
adult brains from control and Afadin-cKO mice immunostained with the neuronal marker NeuN
(red; C) and with the astrocyte marker GFAP (green; D). Note the ectopic accumulation of
GFAP � astrocytes, presumably ectopic white matter, in the upper part of the cortex of the
mutant mice. Scale bar, 100 �m. E, F, Coronal sections of adult brains from control and Afadin-
cKO mice immunostained with the upper layer marker Cux1 (red; E) and the lower layer marker
Ctip2 (green; F). Note the abnormal distribution of the cells in the Afadin-cKO mice. Scale bar,
100 �m. I-VI, layers I–VI; WM, white matter; EWM, ectopic white matter.
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Defects in cell proliferation in Afadin-cKO mice
The thickness of the neocortex appeared to be increased in
Afadin-cKO mice already at embryonic ages. This could be a
consequence of the generation of abnormal numbers of cells.
Consistent with this hypothesis, the numbers of Ki67 � cells
was increased at E13.5 by �50% in the mutant mice, with an
approximately equal increase in the number of Pax6 � RGC
and Tbr2 � intermediate progenitors (Fig. 5A–C). Increases in
the number of proliferative cells could be caused by a reduc-

tion in the number of progenitor cells that exited the cell
cycle. To test this hypothesis, we injected pregnant females at
E12.5 with BrdU to label cells in S-phase and prepared histo-
logical sections of the embryos 24 h later. We stained the
sections for BrdU and Ki67, the latter labeling proliferating
cells throughout different stages of the cell cycle. Cells that do
not leave the cell cycle within the 24 h period are therefore
double positive for BrdU and Ki67, whereas cells that exited
the cell cycle are positive for BrdU only. The number of

Figure 2. Afadin-cKO mice present disruption of the cortical adherens junctions. A, Coronal section of the brain of control mice at E13.5 immunostained for afadin protein. Note the
accumulation of afadin at the ventricular surface of the pallium and subpallium. Scale bar, 100 �m. B, Coronal section of the E13.5 developing cortex of control mice showing the VZ
immunostained for the junctional proteins CDH2 (green) and afadin (red). Nuclei stained with DAPI are shown in blue. Scale bars, 5 �m. C, Coronal section of the E13.5 developing cortex
of control mice showing the VZ immunostained for the junctional proteins �E-catenin (green) and �-catenin (red). Nuclei stained with DAPI are shown in blue. Scale bars, 5 �m. D,
Coronal section of the brain of Afadin-cKO mice at E13.5 immunostained for afadin protein. Note the disappearance of afadin immunostaining in the dorsal telencephalon, whereas afadin
expression is maintained in the subpallium. Arrows point toward blood vessels in the dorsal pallium, which also continue to express afadin. Scale bar, 100 �m. E, Coronal section of the
E13.5 developing cortex of Afadin-cKO mice showing the VZ immunostained with the junctional proteins CDH2 (green) and afadin (red). Note the absence of afadin expression and the
altered localization of CDH2 at the apical–junctional complex. Nuclei stained with DAPI are shown in blue. Scale bars, 5 �m. F, Coronal section of the E13.5 developing cortex of
Afadin-cKO mice showing the VZ immunostained with the junctional proteins �E-catenin (green) and �-catenin (red). Note the altered localization of both proteins at the apical–
junctional complex. Nuclei stained with DAPI are shown in blue. Scale bars, 5 �m. PSB, Pallial–subpallial boundary.
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BrdU �/Ki67 � cells was strongly reduced (�43% decrease) in
Afadin-cKO mice (Fig. 5 D, E), suggesting an alteration of cell
cycle withdrawal in the mutant mice. To measure cell cycle
length, we calculated the BrdU labeling index by labeling pro-
genitors for 30 min with BrdU, followed by immunostaining
for BrdU and Ki67 (Fig. 5 F, G). The percentage of BrdU �/

Ki67 � cells was increased by �25%, indicative of a shortened
cell cycle in the progenitors in Afadin-cKO mice. Finally, we
calculated the mitotic index, the proportion of dividing cells
in M-phase. Immunostaining for Ki67 and the M-phase
marker pH3 demonstrated an �50% increase in the number
of Ki67 �/pH3 � cells (Fig. 5 H, I ). Together, these data dem-

Figure 3. Hyperplasia in the developing neocortex of Afadin-cKO mice. Overview of the developing neocortex from control and Afadin-cKO at E13.5 and E16.5 stained with the nuclear marker DAPI
(A–F), the proliferation marker Ki67 (B–G), the radial glia cell marker Pax6 (C–H), the intermediate progenitor marker Tbr2 (D–I), and the neuronal marker Tuj-1 (E–J). Note the general
disorganization of the cortical cells and axon bundles in the mutant mice. The increased size of the cortex in the Afadin-cKO mice is visible at E13.5 and E16.5. Scale bars, 100 �m. CP, Cortical plate;
IZ, intermediate zone.
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onstrate that cell cycle regulation and proliferation are signif-
icantly altered in Afadin-cKO mice.

Defects in adherens junctions, cell proliferation, and axonal
pathfinding in CDH2 mutant mice
In epithelial cells, nectins cooperate with cadherins in the assem-
bly of adherens junctions (Ikeda et al., 1999; Takahashi et al.,
1999; Miyahara et al., 2000; Sato et al., 2006). The adaptor protein
afadin links nectins and cadherins by binding to the cytoplasmic
domains of nectins and associating with p120-catenin and
�-catenin (Takahashi et al., 1999; Tachibana et al., 2000; Pokutta
et al., 2002; Hoshino et al., 2005), which in turn interact with the

cytoplasmic domains of cadherins (Fig. 6A; Ozawa et al., 1989,
1990; Herrenknecht et al., 1991; Nagafuchi et al., 1991; Hirano et
al., 1992; Knudsen and Wheelock, 1992; Reynolds et al., 1992).
Without afadin, cadherin clustering is perturbed, leading to de-
fects in the formation of adherens junctions (Ikeda et al., 1999;
Sato et al., 2006). Therefore, we wondered whether there is a
mechanistic link between afadin and cadherins in RGCs.

Adherens junctions are disrupted in mice lacking either
CDH2 or �E-catenin, but proliferative defects similar to those
reported here were only reported for �E-catenin-deficient mice
(Lien et al., 2006; Kadowaki et al., 2007). This suggests that afadin
and �E-catenin might have specific functions in controlling pro-

Figure 4. Progenitor distribution and axonal projections in Afadin-cKO mice. A, Coronal brain sections from control and Afadin-cKO mice at E13.5 were stained with antibodies to Pax6 (red) and
Tbr2 (green). Note that the two markers are primarily expressed in non-overlapping cell populations, even in mutant animals. Scale bars: overviews, 100 �m; insets, 25 �m. B, Coronal brain sections
from control and Afadin-cKO mice at E16.5 were stained with antibodies to TAG1 (green) and L1 (red) to reveal axonal projections. Note the gross disorganization of axonal tracts in the mutants. Scale
bar, 100 �m.
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liferation. Alternatively, disruption of ad-
herens junctions more generally might
affect proliferation. Defects after disrup-
tion of the Cdh2 gene might have escaped
detection in previous studies (Kadowaki
et al., 2007), possibly because of incom-
plete gene inactivation with the Cre mice
used in previous studies. To distinguish
between these possibilities, we crossed
Cdh2flox/flox mice with Emx1–Cre mice to
generate Cdh2-cKO mice. By P13, the cor-
tex of Cdh2-cKO mice was even more hy-
perplastic than in Afadin-cKO mice and
vastly increased in size (Fig. 6B). The lam-
inar structure was disrupted, and a mas-
sive heterotopia formed below a thin
band of cells near the meninges (Fig.
6B).

Neurons expressing NeuN, Cux1, and
CTIP2 were observed in the thin band of
cells near the meninges and in the hetero-
topia (Fig. 6C,D). GFAP� cells accumu-
lated in the relatively cell-sparse cell
regions flanking the heterotopia (Fig. 6C).
Therefore, the histological features of
Cdh2-cKO mice closely resemble the phe-
notype of Afadin-cKO mice.

Immunohistochemical analysis at
E13.5 confirmed that the localization of
adherens junction proteins was perturbed
in the VZ of the developing dorsal telen-
cephalon of Cdh2-cKO mice (Fig. 7A,B).
Afadin expression levels seemed reduced
(Fig. 7B), although this could be a conse-
quence of broader distribution of afadin
protein throughout the cytoplasm. In ad-
dition, Pax6� and Tbr2� progenitor cells
and Tuj1� neurons were distributed
through the entire thickness of the abnor-
mal neocortex (Fig. 7C,D). The distribu-
tion of the cells was not homogenous, and
numerous rosette-like structures were de-
tected, which was especially obvious when
sections were stained for Tuj1 (Fig. 7D).

Figure 5. Increased proliferation of cortical progenitor cells in Afadin-cKO mice. A, Quantification (mean � SEM) of the number
of RGCs (Pax6 � cells) in control and Afadin-cKO mice at E13.5. *p � 0.0001 by Student’s t test. B, Quantification (mean � SEM)
of the number of intermediate progenitor cells (Tbr2 � cells) in control and Afadin-cKO mice at E13.5. *p � 0.0005 by Student’s t
test. C, Quantification (mean � SEM) of the number of proliferating cells (Ki67 � cells) in control and Afadin-cKO mice at E13.5.
*p � 0.0005 by Student’s t test. D, E, The deletion of afadin causes a decrease in cell cycle exit. D, Coronal sections of control and
Afadin-cKO brains at E13.5 showing the neocortex immunostained with BrdU (green) and Ki67 (red). Nuclei stained with DAPI are
shown in blue. Pregnant females were injected with BrdU 24 h before the animals were euthanized. Cells reentering the cell cycle
are BrdU �Ki67 �, whereas cells withdrawn from the cell cycle are BrdU �Ki67 �. Scale bar, 50�m. E, Quantification (mean�SEM)

4

of the data in D. *p � 0.0001 by Student’s t test. F, G, Cell cycle
length is decreased in progenitors from Afadin-cKO mice at
E13.5. F, Coronal sections of control and Afadin-cKO brains at
E13.5 showing the neocortex immunostained with BrdU
(green) and Ki67 (red). Nuclei stained with DAPI are shown in
blue. The percentage of Ki67 � progenitors labeled with BrdU
after a 30 min pulse was calculated for controls and Afadin-cKO
mice. Scale bar, 50 �m. G, Quantification (mean � SEM) of
the data in F. *p � 0.03 by Student’s t test. H, I, The number of
mitotic cells is increased in Afadin-cKO mice. H, Coronal section
of control and Afadin-cKO brains at E13.5 brains showing the
neocortex immunostained with pH3 (green) and Ki67 (red).
Nuclei stained with DAPI are shown in blue. The percentage of
the mitotic cells, immunostained with pH3, among the total
number of dividing cells, immunostained with Ki67, was de-
termined in controls and Afadin-cKO mice. Scale bar, 50 �m. I,
Quantification (mean � SEM) of the data in H. *p � 0.01 by
Student’s t test. Abbreviations as in Figure 3.
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Figure 6. Cdh2 deletion in the cortical progenitors causes severe cortical lamination defects. A, Diagram showing the different interactions described for afadin and cadherins in adherens junction
formation. B, Nissl staining showing coronal sections at several histological levels along the rostrocaudal axis of the neocortex of P13 brains of control and Cdh2-cKO the (Figure legend continues.)
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Similarly to the afadin-cKO mice, the double immunostaining for
Pax6 and Tbr2 revealed that the two markers were primarily
expressed in different cell populations (Fig. 7C). Immunostain-
ing using the cell cycle markers Ki67 and pH3 showed that divid-
ing cells were distributed through the enlarged developing
neocortex (Fig. 7E). Quantification of Pax6, Tbr2, and Ki67 at
E13.5 confirmed massive increases in progenitor cell numbers
and in their proliferation (Fig. 7F). Immunostaining with the
axonal markers TAG1 and L1 at E16.5 (Fig. 7G,H) revealed a
massive disorganization of the fibers in the Cdh2-cKO mice, sim-
ilar to the alteration found for axonal tracts in Afadin-cKO.
Therefore, we conclude that the phenotype of Cdh2-cKO mice
closely resembles the phenotype of Afadin-cKO mice, leading to
massively enhanced proliferation of progenitor cells and defects in
neocortical development that ultimately lead to the formation of a
severely disorganized cerebral cortex.

Discussion
The findings presented here show that the maintenance of adhe-
rens junctions between the end feet of RGCs in the VZ of the
dorsal telencephalon is critical for the development of the normal
laminar structure of the neocortex. When adherens junctions are
genetically disrupted, by either perturbing afadin or CDH2, the
structural integrity of the cortical VZ is compromised and pro-
genitors disperse throughout the developing cortical wall. Pro-
genitor proliferation is drastically increased, suggesting that the
maintenance of adherens junctions is critical for controlled pro-
genitor proliferation. We observed increases in proliferation not
only in RGCs but also in intermediate progenitors, but the latter
might have been affected secondarily as a result of the changes in
the behavior of RGCs. Staining for Cux2 and CTIP2 revealed that
projection neuron subtypes were still present but abnormally po-
sitioned in the mutants, indicating that adherens junctions are
not essential for the generation of several major subtypes of pro-
jection neurons but for their positioning within appropriate neo-
cortical cell layers.

Previous studies have demonstrated that the formation of ad-
herens junctions between RGCs in the developing neocortex de-
pends on CDH2, �E-catenin, and �-catenin (Machon et al., 2003;
Lien et al., 2006; Kadowaki et al., 2007). We now show that afadin
is also critical for this process. In its absence, key components of
adherens junctions, such as CDH2, �-catenin, and �E-catenin,
are no longer appropriately targeted to the apical end feet of
RGCs, leading to disruptions of the neuroepithelial cell layer and
dispersion of RGCs throughout the cortical wall. This suggests
that afadin regulates adherens junction assembly between RGCs
in similar ways as in epithelia outside the CNS in which it is
critical to regulate the targeting and activity of the cadherin/
catenin complex (Fig. 6A; Takahashi et al., 1999; Hoshino et al.,
2005). In epithelia, afadin connects the cadherin/catenin com-
plex to nectins. Nectins are expressed in the cortical VZ (C.G.-S.
and U.M., unpublished data), but their function in the formation
of adherens junctions between RGCs still needs to be established.

Interestingly, the maintenance of adherens junctions between
RGCs also depends on numb and numb-like, which appear to
exert their function at least in part by regulating cadherin func-
tion (Rasin et al., 2007). It will be interesting to test whether
numb and numb-like cooperate with afadin to regulate the for-
mation and maintenance of adherens junctions.

One of our most striking findings is the dramatic increase in
progenitor proliferation in the absence of afadin and CDH2. Pre-
vious studies have shown that cell proliferation in the cortical VZ
is increased in the absence of �E-catenin (Lien et al., 2006), but
no changes have been reported in proliferation in the absence of
afadin or CDH2 (Kadowaki et al., 2007). How can these differ-
ences be reconciled? In previous studies, Cre mice were used that
lead to recombination �1 day later than achieved with the Emx1–
Cre mouse line used here. The difference in timing is likely cru-
cial. Recently, it has been demonstrated that Cre recombination
mediated by nestin–Cre is not efficient in RGCs at early/mid-
gestation (Liang et al., 2012). In fact, it has been shown that
inactivation of afadin at the later time point using nestin–Cre
leads to slow progressive and incomplete disruption of adherens
junctions (Yamamoto et al., 2013), a phenotype that we have
reproduced in our laboratory (C.G.-S. and U.M., unpublished
data). Thus, delayed and possibly incomplete inactivation of afa-
din and CDH2 (Kadowaki et al., 2007) may have masked the
proliferative defects described here. Moreover, proliferation was
not analyzed in these animals, and adult mice were not evaluated.
Overall, the published and our new findings show that disruption
of adherens junctions by targeting three of their critical compo-
nents (�E-catenin, CDH2, afadin) leads to a similar proliferative
defects, strongly suggesting that the maintenance of adherens
junctions is critical for the control of cell proliferation. Because
adherens junctions regulate cell polarity and affect the mitotic
spindle in complex ways (Lu et al., 2001; Geldmacher-Voss et al.,
2003; Harris and Peifer, 2007; Inaba et al., 2010), disruption of
adherens junctions could lead in an imbalance of symmetric ver-
sus asymmetric cell divisions. Alternatively, disorganization of
the VZ might affect how RGCs receive signals from other cells or
via their cilia from the corticospinal fluid. Additional studies will
be necessary to explore these possibilities.

Intriguingly, inactivation of the adherens junction compo-
nent �-catenin in the cortical VZ leads to decreased progenitor
proliferation (Machon et al., 2003; Woodhead et al., 2006; Tang
et al., 2009). Conversely, overexpression of a stabilized �-catenin
in neural progenitors delays their differentiation into neurons
and leads to the expansion of the progenitor pool (Chenn and
Walsh, 2002). These and other experiments (Chenn and Walsh,
2003) support the view that �-catenin is critical for the mainte-
nance of the progenitor state of RGCs. Notably, �-catenin is not
only a component of adherens junctions but also of the wnt sig-
naling pathway (Wodarz and Nusse, 1998). Simultaneous pertur-
bation of adherens junctions and wnt signaling likely affects
progenitors in complex ways. �-Catenin might integrate signals
from adherens junctions and wnt receptors to control the ulti-
mate proliferative behavior of RGCs. In the mice reported here,
�-catenin might be displaced from adherens junctions, leading to
increased signaling to the nucleus, followed by increases in pro-
liferation. Additionally, plakoblobin, which is closely related to
�-catenin (Fukunaga et al., 2005), might contribute to signaling,
but its function in the neocortex has not yet been evaluated.

Recent studies in the cortex of primates have identified a new
progenitor type with radial glial properties that is neurogenic and
has a long basal process (Fietz et al., 2010; Hansen et al., 2010).
This progenitor type is located in the outer SVZ (OSVZ), which is

4

(Figure legend continued.) mice. Note hyperplastic and disorganized cortex and the presence of
a cell-sparse region in the upper part of the cortex on top of a hyperplastic ectopia in Cdh2-cKO
mice. Scale bar, 500 �m. C, Coronal sections of adult brains from control and Cdh2-cKO mice
immunostained for the neuronal marker NeuN (red) and the astrocyte marker GFAP (green).
Note the presence of GFAP � cells, presumably ectopic white matter, in the upper part of the
cortex of Cdh2-cKO mice. Scale bar, 100 �m. D, Coronal sections of adult brains from control and
Cdh2-cKO mice immunostained for Cux1 (red) and Ctip2 (green). Note the abnormal distribution
of neuronal subtypes in Cdh2-cKO mice. Scale bar, 100 �m. Abbreviations as in Figure 1.
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expanded massively in primates and especially in humans and has
been proposed to be critical for the expansion of the neocortex
during primate evolution. This OSVZ progenitor appears to rely
on different signals for its expansion compared with RGCs in the
VZ (Hansen et al., 2010; Stenzel et al., 2014). OSVZ progenitors
lack apical processes and therefore the adherens junctions that
normally connect the apical end feet of RGCs progenitors. In
light of the data presented here, it is conceivable that downregu-
lation of adherens junction proteins might be a critical step in the
formation of these OSVZ progenitors. It will be interesting to
evaluate the expression and function of cadherins and their asso-
ciated signaling molecules in these important OSVZ progenitors.

Cell positioning in the neocortex is massively affected in the
Afadin-cKO and Cdh2-cKO mice. It seems likely that several pro-
cesses contribute to this defect. The end feet of the basal processes
of RGCs are attached at the meninges. When adherens junctions
between the end feet of apical processes of RGCs are disrupted,
the cell bodies of RGCs likely are translocated away from the
ventricle toward the meninges because of an imbalance in the
tensile forces within their processes. As a consequence, the radial
glia fiber network is disrupted, which is expected to affect migra-
tion. In addition, CDH2, nectins, and afadin are required for
radial migration of cortical neurons (Kawauchi et al., 2010; Jossin
and Cooper, 2011; Franco and Müller, 2013; Gil-Sanz et al.,

Figure 7. Disruption of adherens junctions and massively increased proliferation in the neocortex of Cdh2-cKO mice. A, B, Disruption of the apical–junctional complex in Cdh2-cKO mice as
visualized by the immunostaining for �-catenin (red), �E-catenin (green; A), as well as afadin (red) and CDH2 (green; B). Scale bars, 5 �m. C, Overview of the developing neocortex from control
and Cdh2-cKO mice at E13.5 immunostained with the RGC marker Pax6 (red) and the intermediate progenitor marker Tbr2 (green). Note the cortical disorganization and severe hyperplasia in the
mutant mice. Note that despite of the disorganization each marker is primarily expressed for different cell populations. Scale bar, 100 �m. D, Overview of the developing neocortex from control and
Cdh2-cKO mice at E13.5 immunostained with the neuronal marker Tuj1. Note the presence of multiple rosette-like structures in the Cdh2-cKO mice. Scale bar, 100 �m. E, Overview of the developing
neocortex from control and Cdh2-cKO mice at E13.5 immunostained with the Ki67 (red) and pH3 (green). Note the dramatic increase in the number of proliferative cells present in the enlarged cortex
of the Cdh2 mutant mice. Scale bar, 100 �m. F, Analysis of the number of Pax6 � cells, Tbr2 � cells, and Ki67 � cells in controls and Cdh2-cKO mice at E13.5 reveals massive increases in the number
of progenitor cells in the developing cortex of the mutant mice (mean � SEM). *p � 0.0001 by Student’s t test. IPC, intermediate progenitor cells. G, H, Coronal brain sections from control and
Cdh2-cKO mice at E16.5 were stained with antibodies to TAG1 (green) and L1 (red) to reveal axonal projections. Note the gross disorganization of axonal tracts in the mutants. Scale bars, 100 �m.
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2013), suggesting that deletion of the genes encoding CDH2 and
afadin already at the progenitor stage could produce cell-
autonomous defects in migrating neurons.

Our findings provide evidence that defects in adherens-
junction components can lead to a phenotype resembling a dou-
ble cortex. In humans, defects in neurons that affect their
migration are most commonly thought to cause formation of a
double cortex (Ross and Walsh, 2001; Bielas et al., 2004; Guerrini
and Parrini, 2010). Surprisingly, inactivation of the murine ho-
mologs of the genes mutated in human neuronal migration dis-
orders, such as DCX, have failed to reproduce these
malformations (Corbo et al., 2002), which could be a conse-
quence of the higher complexity and larger size of the human
neocortex in which cells have to migrate larger distances than in
mice. However, in mice mutations in RhoA that affect RGCs lead
to a double cortex-like phenotype (Cappello et al., 2012). These
findings and the results presented here suggest that it will be
interesting to determine whether mutations in human genes that
affect adherens junctions between RGCs are mechanistically
linked to the formation of a double cortex.
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Abstract
Neuronal survival and morphological maturation depends on the action of the transcription factor calcium responsive
element binding protein (CREB), which regulates expression of several target genes in an activity-dependent manner.
However, it remains largely unknown whether CREB-mediated transcription could play a role at early stages of neuronal
differentiation, prior to the establishment of functional synaptic contacts. Here, we show that CREB is phosphorylated at
very early stages of neuronal differentiation in vivo and in vitro, even in the absence of depolarizing agents. Using genetic
tools, we also show that inhibition of CREB-signaling affects neuronal growth and survival in vitro without affecting cell
proliferation and neurogenesis. Expression of A-CREB or M-CREB, 2 dominant-negative inhibitors of CREB, decreases cell
survival and the complexity of neuronal arborization. Similar changes are observed in neurons treated with protein kinase A
(PKA) and Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II (CaMKII) inhibitors, which also show decreased levels of
pCREBSer133. Notably, expression of CREB-FY, a Tyr134Phe CREB mutant with a lower Km for phosphorylation, partly
rescues the effects of PKA and CaMKII inhibition. Our data indicate that CREB-mediated signaling play important roles at
early stages of cortical neuron differentiation, prior to the establishment of fully functional synaptic contacts.

Key words: cortex, CREB signaling, immature neurons, dendritic differentiation, neuronal survival

Introduction
Neuronal dendrite morphology is key for the integration of synap-
tic inputs and defines many functional properties of individual
neurons in the adult central nervous system (Hausser et al. 2000).

The neuronal dendritic tree grows by the addition and elongation
of branches: Primary dendrites emerge from the cell body and
branch to form secondary and tertiary dendrites. Different cell
types in the CNS display unique dendritic branching patterns,
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suggesting the existence of particular mechanisms controlling
both branch addition and maintenance, as well as branch
retraction and elimination (Scott and Luo 2001). Since neuronal
morphology is deeply correlated with function, understanding
the mechanisms that coordinate the overall growth and
detailed patterning of dendritic arborization is fundamental to
understand the basis of neurological diseases associated with
defects in neuronal morphology, such as Down, Rett, and fragile X
syndromes (Kaufmann and Moser 2000).

Activity-dependent mechanisms play a fundamental role in
shaping the morphology of neurons, controlling both the add-
ition and elimination of processes (Cline 2001; Wong and
Ghosh 2002). In many instances, activity-dependent mechan-
isms act through activation of transcription mediated by CREB
(calcium responsive element binding protein). Phosphorylation
of CREB at serine133 (Ser133) is required for the recruitment of
its co-activators CREB-binding protein and p300, which in turn
mediate target gene induction via their association with RNA
polymerase II complexes and via intrinsic histone acetyltrans-
ferase activities that mobilize promoter-bound nucleosomes
(Mayr and Montminy 2001).

In cultured cortical neurons, membrane depolarization indu-
ced by KCl opens voltage-gated calcium channels, generating
influx of calcium and activation of calcium/calmodulin-dependent
protein kinase IV (CaMKIV). This kinase phosphorylates CREB at
Ser133 (pCREBSer133) leading to an increase in neuronal dendritic
complexity (Redmond et al. 2002). CaMKIV expression in the rat
cerebral cortex reaches maximal levels during the second and
third postnatal week, which coincides with the period of maximal
dendritic growth and synaptic activity. Accordingly, dendritic
growth of tectal neurons increases after visual light stimulation,
and this effect is suppressed by both the NMDA receptor antagon-
ist AP5 and the AMPA receptor antagonist CNQX, indicating that a
glutamate-receptor-mediated signaling mechanism mediates den-
dritic growth (Sin et al. 2002).

Still, little is known about the possible roles of CREB-
mediated gene transcription at early stages of neuronal differ-
entiation, prior to the formation of synaptic contacts. Here, we
show that phosphorylation of CREB at Ser133 occurs in imma-
ture cortical neurons at stages when no spontaneous activity is
present and in the absence of induced depolarization. Genetic
manipulations of CREB-mediated signaling though either
expression of A-CREB, a dominant-negative inhibitor of CREB
(Ahn et al. 1998), or M-CREB, a dominant-negative mutant CREB
(Berger et al. 2011), lead to reduced cell survival and severe
aberrations in neuronal morphology. These morphological
changes could be mimicked by pharmacological blockade of
specific kinases, which in turn was partly rescued by overex-
pression of CREB-FY, a Tyr134Phe CREB mutant with a lower
Km for phosphorylation. Together, our data suggest that CREB-
signaling is active during neuronal development, prior to the
onset of synaptic activity, and that CREB-signaling play import-
ant roles in neuronal survival and growth.

Material and Methods
Animals

All procedures were performed according to international
directives and were approved by the local committee for care
and use of laboratory animals. Experiments used C57/Bl6 (mus
musculus) pregnant females whose embryos were removed at
distinct embryonic time points. We considered embryonic
Day 0 (E0) the day of vaginal plug detection. Animals were

housed under standard conditions with access to water and
food ad libitum on a normal 12 h light/dark cycle.

Primary Cell Culture

Isolation and dissociation of dorsal telencephalic cells was per-
formed as described previously (Costa et al. 2008). Briefly, brains
were removed under sterile conditions and dorsolateral telence-
phalons of E14 mice were micro-dissected in Hank’s Balanced
Salt Solution at 4 °C. After a brief centrifugation to precipitate the
tissue, 1mL of trypsin-EDTA (0.05%) (GIBCO) was added to digest
the tissue for 15min at 37 °C. Trypsin activity was stopped by
adding 2mL of Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM,
GIBCO) supplemented with 10% fetal calf serum (FCS) (Sigma)
and penicillin/streptomycin (100U/mL penicillin, 100mg/mL
streptomycin; GIBCO). Next, cells were mechanically dissociated
with a fire-polished and FCS-coated Pasteur pipette and washed
twice in DMEM (10% FCS) and centrifuged for 5min (at 340 × g).
Next, cells were counted using a Neubauer chamber, plated at a
density of 5 × 105 cells per well in a 24-well plate on poly-D-
lysine-coated glass coverslips, and incubated at 37 °C and 5% CO2

for 7 days. Retroviruses carrying the plasmids of interest (see
below) were added to the cultures 2 h after plating. This proced-
ure allows transduction of actively dividing cells, thus being a
suitable method to trace the lineage of individual progenitor cells
and decrease the variability of morphology (due to difference in
generation time among cultured neurons). For some experi-
ments, adeno-associated virus (AAVs) were used. After 1 day
in vitro (DIV), DMEM supplemented with 2% B27 was added in
order to decrease serum concentration to 5%. Before fixation,
cells were washed with PBS and then fixed in PFA 4% for 15min.
After 3 washes with PBS at room temperature, cells were pre-
pared for immunocytochemistry.

Retrovirus

Retroviruses were produced as previously described (Jagasia
et al. 2009) using expressing plasmids containing the CAG pro-
moter, an internal ribosomal entry site and a green fluorescent
protein (GFP). Control plasmid contains only the GFP gene
sequence (Control-GFP) and test plasmids contain either A-CREB
(A-CREB-GFP), which contains an acidic amphipathic extension
onto the N-terminus of the CREB leucine zipper domain, or
CREB-FY (CREBFY-GFP), a Tyr134Phe CREB mutant with a lower
Km for phosphorylation. The influence of these later plasmids
over CREB-mediated signaling in neural cells was previously
described (Jagasia et al. 2009; Herold et al. 2011).

Adeno-Associated Virus

Serotype 2 AAV was produced as previously described (Berger et al.
2011) using the plasmid carrying the gene for M-CREB, in which
Ser133 is replaced by alanine to prevent phosphorylation, fused to
the enhanced GFP in the N-terminal (Addgene, cat # 68551).

Pharmacological Treatments

Twenty-four hours after plating, cell cultures were treated with
the protein kinase A (PKA) inhibitor H-89 (10 µM, Sigma), CaM
kinase II inhibitor KN-62 (10 µM, Sigma), mitogen-activated pro-
tein kinase (MAPK) inhibitor U0126 (10 µM, Sigma) or phosphoino-
sitide 3-kinase (PI3K) inhibitor Wortmannin (100 nM, Sigma)
(Redmond et al. 2002; Chevaleyre et al. 2007; Hu et al. 2008;
Marcucci et al. 2010). All drugs were diluted in Dimethyl sulfoxide,
which was added at the same concentration to control cultures.
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Time-Lapse Video Microscopy

Time-lapse video microscopy of primary cultures was performed
with a cell observer (Zeiss) at constant conditions of 37 °C and 5%
CO2. Phase contrast images were acquired every 2min up to
5 days using a 20× phase contrast objective (Zeiss) and an
AxioCamHRm camera with a self-written VBA module remote
controlling Zeiss AxioVision 4.7 software (Rieger et al. 2009). Cell
cycle parameters, mode of cell division, and cell survival were
analyzed using Timm’s Tracking Tool software (Araújo et al.
2014). Mode of cell division was classified based on the behavior
of daughter cells in: symmetric progenitor (SP, both daughter
cells continue to proliferate), asymmetric (A, one daughter cell
continues to proliferate and the other becomes postmitotic), or
symmetric terminal (ST, both daughter cells become postmito-
tic). Cell cycle length was measured as the time spanned by pro-
liferating cells between their generation and division. Cell
survival was quantified for each cell lineage by dividing the num-
ber of cells alive at 12, 24, 36, 48, 60, 72, and 84 h for the total
number of cells generated before these time points were reached
within individual clones. A total of 556 trees (or clones) were ana-
lyzed: Control: n = 310; A-CREB: n = 106; CREBFY: n = 140.

Immunocytochemistry

Cell cultures or coronal slices (20 μm thick) of the telencephalon
were incubated in primary antibodies overnight at 4 °C in 0.5% tri-
ton X-100 and 10% of normal goat serum in PBS 0.1M. Primary
antibodies used were anti-Microtubule Associated Protein 2
(MAP2, mouse IgG1 1:1000, Sigma), anti-betaIII tubulin (Tuj1,
mouse IgG2b 1:1000, Sigma), anti-phospho-CREB Ser133
(pCREBSer133, rabbit 1:1000, Cell Signaling), and anti-GFP (chicken,
AvesLab 1:500). Fluorescent secondary antibodies were used
according to the manufacturer’s recommendation (Life Technolo-
gies). Nuclei were visualized by incubating cells for 5min with
0.1 μg/mL DAPI (4′6′-diamino-2-phenylindone, Sigma) in PBS 0.1M.
Cells and sections weremounted in Aqua Polymount (Polyscience)
and analysed using epifluorescence microscopy (AxioImager,
Zeiss) or confocalmicroscopy (LSM 710, Zeiss).

Morphological Analysis

Neuronal morphology was analyzed using ImageJ (v. 1.46e) and
NeuronJ (v. 1.4.2). Only GFP- and MAP2-expressing neurons
were analyzed. We quantified: 1) dendrite length; 2) the sum of
length of all dendrites per neuron (total dendrite length); 3) the
length of the longest process originating from the soma (pri-
mary dendrite); 4) the number of dendrites per neuron: 5) the
number of primary dendrites per neuron; 6) the number of
branches (all dendrites, except the primary dendrites); 7) the
number of branching points per neuron and per dendrite.

Western Blotting

The dorsal telencephalon of E13, E16, and E18 mice was dissected
as previously described. Tissues were homogenized in 500 μL of
lysis buffer containing 150mM sodium chloride 1.0% NP-40 or
Triton X-100 0.5% sodium deoxycholate 0.1% SDS (sodium dodecyl
sulfate) 50mM Tris, pH 8.0. To confirm specificity of anti-
pCREBSer133 antibody, half of samples were dephosphorylated
using one unit of Calf Intestinal Protease (CIP, Abcam) per µg of
protein in the CIP buffer, 60min at 37 °C. Next, a 10% SDS-PAGE
gel was loaded with 20 µg of protein with or without dephosphory-
lation treatment and ran for 1.5 h at 100V. Cell cultures were solu-
bilized with 30 μL of lysis buffer containing Tris-HCl (150mM),

NaCl (150mM), 0.1% SDS, sodium orthovanadate (2mM), sodium
phosphate (5mM), and protein inhibitor (4mM). Twenty micro-
grams of protein from each sample were resolved on a polyacryl-
amide gel under denaturing conditions (SDS-PAGE) at 10%.
Following electrophoresis, the proteins were transferred to a poly-
vinylidene difluoride membrane (Immun-Blot PVDF membrane,
Bio Rad). Antibody staining was performed using antibodies
against β-actin (goat 1:1000, Abcam), CREB (rabbit, 1:1000, Cell
Signaling Technology), β-Tubulin Isotype III (mouse, 1:2000,
Sigma), and pCREBSer133 (rabbit 1:1000, Cell Signaling). Optical
densities were measured using ImageJ (v. 1.46e), Gel Analyzer
plugin. Normalization was done with β-actin (whole brain ana-
lysis) or β-Tubulin Isotype III (cell cultures).

Statistical Analysis

For morphological analysis, data were derived from at least
7 independent batches of cell culture. The total number of cells
and clones analyzed are provided throughout the results sec-
tion. Statistical analysis of pCREBSer133 expression derived
from 3 independent experiments of cell culture and 4 coverslips

E13 dTel E16 dTel E18 dTel

0

1

2

3

pCREB

Actin

E13 dTel E16 dTel E18 dTel

CIP – + – + – +

N
o

rm
a

liz
e

d
 i
n

te
n

s
it
y

Ratio pCREB/Actin

A

B

DAPI TUJ1 pCREB

E14

CPIZ

C

***

**

Figure 1. Phosphorylation of CREB in the developing dorsal telencephalon. (A)

Western blot analysis of pCREBSer133 expression in the dorsal telencephalon at

early (E13), mid (E16), and late (E18) cortical neurogenesis. Observe the increase

in pCREBSer133 levels at E16/E18 and the absence of antibody staining after

treatment of samples with CIP. (B) Quantification of pCREBSer133 expression by

western blotting optical densitometry (One-way ANOVA followed by Bonferroni’s

post hoc test; **P < 0.01 and ***P < 0.001). (C) Coronal section of E14 mouse brain

showing the expression of pCREBSer133 (green) in TU1+ neurons (red). Nuclei

are labeled with DAPI (blue). Dashed box is shown in higher magnification to

highlight the expression of pCREBSer133 in neurons. CP, cortical plate; IZ, inter-

mediate zone. Calibration bar: 20 μm.
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from each condition (3, 5, and 7 div) were analyzed. Data in the
graphics are presented as Mean ± Standard Error of the Mean
(SEM). For statistical analysis we used GraphPad Prism software
version 5. Results were initially tested for normality using the
Kolmogorov–Smirnov test. Parametric data were compared using
One-Way ANOVA followed by Bonferroni’s or Dunnett’s post hoc
test as indicated in figure legends. Non-parametric data were com-
pared using Mann–Whitney test or Kruskal–Wallis test followed
by Dunn’s post hoc test. The confidence interval is set to 95%.

Results
Phospho-CREB is Expressed in Immature Cortical
Neurons

Signaling mediated by phospho-CREB is involved in the morpho-
logicalmaturation of excitatory cortical neurons upon KCl induced
depolarization (Redmond et al. 2002). However, early stages of
neuronal differentiation lacks spontaneous electrical activity (Zona
et al. 1994) (Supplementary Fig. 1 and Supplementary Movie 1),

suggesting that phosphorylation of CREB would not be present at
early stages of cortical development. To test this possibility, we
performed western blotting and immunohistochemistry analysis
of the dorsal telencephalon using an antibody specific for CREB
phosphorylated at Ser133 (Fig. 1). Surprisingly, we observed that
pCREBSer133 expression could be detected in the dorsal telenceph-
alon at embryonic Day 13 and increased at E16 and E18 (Fig. 1A,B).
Antibody staining could be abolished by treatment with CIP indi-
cating the specificity of the staining (Fig. 1A). Similarly, immuno-
histochemical analysis of the dorsal telencephalon revealed a
widespread expression of pCREBSer133 in the intermediate zone
and cortical plate at E14 (Fig. 1B) and E17 (Supplementary Fig. 2).
Together, these findings suggest that phosphorylation of CREB
occurs in early postmitotic neurons.

To further characterize the cells expressing pCREBSer133 in the
absence of induced depolarization, we cultured embryonic Day 14
(E14) cortical cells and analyzed the expression of pCREBSer133 at
Days 3, 5, and 7 in culture (Fig. 2). We observed pCREBSer133
expression mostly in MAP2+ neuron at the examined days in vitro
(div). Notably, however, pCREBSer133 expression was diffuse in
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Figure 2. Phosphorylation of CREB in immature cortical neurons. (A–I) Epifluorescence images of E14 cortical cell cultures at 3, 5, and 7 DIV immunostained for

pCREBSer133 (A, D, and G, green) and MAP2 (B, E, and H, red). Nuclei are satined with DAPI (C, F, and I, blue). Scale bar: 25 µm. Note that expression of pCREBSer133 is

mostly cytoplasmic at 3 DIV (A–C), and becomes predominantly nuclear at 5 DIV (D–F) and 7 DIV (G–I). (J) Percentage of cells expressing pCREBSer133 with a neuronal

(MAP2-positive) or non-neuronal (MAP2-negative) phenotype at different days in vitro. (K) Percentage of neurons expressing pCREBSer133 at different days in vitro.

(L) Western blotting analysis of pCREBSer133 and total CREB expression in cortical cell cultures at 5 div. MW, molecular weight marker.
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neurons at 3 div, including both cytoplasm and nucleus, and
became mostly nuclear at 7 div (Fig. 2A–I). At all time points, the
vast majority of cells expressing pCREBSer133 also expressed the
neuronal protein MAP2 (3 div: 93.56 ± 5.20%; 5 div: 96.61 ± 5.96%;
7 div: 100%) (Fig. 2J). Moreover, the majority of neurons at 3, 5, and
7 div expressed pCREBSer133 (Fig. 2K). Total CREB protein and
pCREBSer133 were also detected in cultured cortical neurons at
5 div by western blotting (Fig. 2L). At this stage, the ratio
pCREBSer133/CREB was 81.4 ± 11.48% (mean ± SEM), indicating
that most CREB protein is phosphorylated in early differentiating
cerebral cortex neurons. Together, these results indicate that
immature cortical neurons, but not progenitors or other neural
cell types, phosphorylate CREB at Ser133 even in the absence of
spontaneous or induced electrical activity.

CREB Signaling Affects Morphology of Immature
Cortical Neurons

Phosphorylation of CREB in electrically immature neurons could
be involved in the acquisition of initial morphological features,
such as primary dendrites and dendrite branches. To directly test
whether CREB-mediated signaling in electrically immature cor-
tical neurons could affect these early steps of morphological mat-
uration, set out to manipulate CREB-dependent gene expression

using genetic manipulations. Towards this aim, we transduced
cortical progenitors using retroviruses carrying plasmids encoding
for the expression of A-CREB-GFP, CREBFY-GFP or only GFP (con-
trol). After 7 div, the morphology of individual neurons was
assessed by the expression of GFP (Fig. 3). Using ImageJ software,
single GFP-positive neurons were traced allowing the quantifica-
tion of several hallmarks of neuronal morphology (Figs 4–6). We
observed a significant reduction in the total dendrite length of
neurons transfected with A-CREB as compared to controls and to
neurons transfected with CREB-FY (Fig. 5A). This reduction was
caused by both a decrease in the length of individual dendrites
(Fig. 5B) and fewer dendritic branches (Fig. 5C,D). Similarly, AAV-
mediated transfection of cultured cortical neurons with M-CREB
also reduced the total neuronal dendrite length, due to a decrease
in the number of branches (Supplementary Fig. 3). These observa-
tions indicate that CREB-mediated signaling in immature neurons
is important to establish the initial neuronal dendritic complexity
by controlling the addition and elongation of dendrites.

PKA and CaMKII Inhibitors Mimic the Effects of A-CREB
Expression on Neuronal Dendrite Morphology

Although calcium-dependent phosphorylation of CREB in elec-
trically active cortical neurons requires activation of CaMKIV

GFP MAP2 Merged

Control-GFP

ACREB-GFP

CREBFY-GFP

A B C

D E F

G H I

Figure 3. Genetic manipulation of CREB-mediated signaling in cortical cell culture. (A–I) Confocal images of neurons at 7 DIV transfected with control-GFP (A–C),

A-CREB-GFP (D–F) and CREBFY-GFP (G–I) plasmids. Transfection was performed 2 h after plating cortical cells using retroviral vector. Cultures were immunostained

for GFP (A, D, and G) and MAP2 (B, E, and H). Nuclei are stained with DAPI (C, F, and I). Observe the less elaborated morphology of the neuron transfected with A-CREB-

GFP (D–F). Scale bar: 20 µm.
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(Redmond et al. 2002), other kinases are involved in CREB phos-
phorylation, such as PKA, MAPK, and PI3K (Mayr and Montminy
2001). To evaluate possible roles of these kinases in early mor-
phological maturation of cortical neurons, we treated cell

cultures with PKA, Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II
(CaMKII), MAPK, and PI3K inhibitors H-89, KN-62, U0126, and
Wortmannin, respectively. We observed that inhibition of all
4 kinases decreased the individual and total dendrite length
(Fig. 6A,B), similar to A-CREB expression. Furthermore, PKA and
CaMKII inhibitors mimicked the effect of A-CREB expression by
decreasing the number of primary neuronal processes and
branches (Fig. 6C,D). Thus, pharmacological inhibition of PKA and
CaMKII affect both dendrite addition and elongation, whereas
MAPK and PI3K affect only dendrite elongation, in a similar fash-
ion to genetic blockade of pCREBSer133-mediated transcription.

In order to understand differences in the effects of kinase
inhibition and A-CREB expression we set out to investigate
whether treatment with kinase inhibitors interfered with phos-
phorylation of CREB at Ser133 in cultured cortical neurons. We
found that PKA and CaMKII inhibitors significantly decreased
the levels of pCREBSer133 in cells at 5 div, whereas MAPK and
PI3K inhibitors had a trend of slightly increasing levels of
pCREBSer133, however below statistical significance (Fig. 6E,F).
Altogether these observations suggest that only the effects of
PKA and CaMKII inhibition on the dendrite morphology of
immature cortical neurons could be attributed to a reduction in
CREB-mediated signaling.

CREB-FY Rescues the Effects of PKA and CaMKII
Inhibition of Dendrite Length

Next, we set out to test whether CREB-FY expression could res-
cue the effects of pharmacological kinase inhibition on neur-
onal morphology. Toward this aim, we combined genetic
manipulation of CREB-mediate signaling using a CREB-FY-GFP
plasmid and treatments with the blockers H-89 or KN-62
(Fig. 7). We observed that CREB-FY expression partly rescued
the effect of H-89 and KN-62 on dendrite length (Fig. 7A,D). In
contrast, CREB-FY expression was not sufficient to revert the
effects of kinase inhibition on the number of primary dendrites
and branches (Fig. 7B,C and E,F). Consistent with the absence of
changes of pCREBSer133 levels in cultures treated with MAPK
or PI3K inhibitors (Fig. 6E,F), we observed no reversion of the

A-CREB

Control

CREB-FY

Figure 4. A-CREB reduces complexity of cortical neuronal arborization.

Drawings of cortical neurons transfected with Control, A-CREB or CREB-FY plas-

mids after 7 DIV. Observe the low number of process and overall less elaborated

dendritic morphology of neurons transfected with A-CREB as compared with

control and CREB-FY. Calibration bar: 100 μm.
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effects of these drugs on neuronal morphology after CREB-FY
expression (Supplementary Fig. 4).

Collectively, our findings indicate that both PKA- and CaMKII-
mediated phosphorylation of CREB at Ser133 is important for the
morphological maturation of immature cortical neurons.

Mode of Cell Division and Cell Cycle Length of
Progenitor Cells are Not Affected by CREB Signaling

Expression of pCREBSer133 in MAP2-negative cells could indi-
cate that at least some neural progenitor cells phosphorylate
CREB. As a consequence, genetic manipulation of CREB-
mediated transcription could affect progenitor behavior, delay-
ing neuronal differentiation and, therefore, contribute to the
malformation of dendrites. To rule out this possibility, we used
time-lapse video microscopy to track the behavior of individual
progenitor cells transfected with A-CREB-GFP, CREB-FY-GFP,
and control-GFP plasmids (Fig. 8, Supplementary Fig. 5 and
Supplementary Movies 3 and 4). First, we quantified the propor-
tion of cells undergoing symmetric proliferative (both daughter
cells are proliferating cells), ST (both daughter cells are non-
proliferating, postmitotic cells) or asymmetric cell division (one
daughter cell proliferates and the other becomes postmitotic).
We observed that the expression of A-CREB or CREB-FY was not
sufficient to significantly affect the mode of cell division of

individual cortical progenitors (Fig. 8B). Next, we measured the
cell cycle of individual progenitor cells generated in the first
round (Fig. 8C) and second round of cell division (Fig. 8D). We
observed that neither A- CREB or CREB-FY expression change
the cell cycle length compared with controls. Thus, CREB-
mediated signaling does not contribute to the control of cell
cycle progression of cortical progenitors.

CREB-Mediated Transcription Regulates Early Neuronal
Survival

CREB-responsive genes have been shown to be involved in cell
survival (Mantamadiotis et al. 2002; Ao et al. 2006). To test
whether CREB signaling in immature neurons regulates neur-
onal survival, we quantified the rate of cell death of neurons
transfected with A-CREB-GFP, CREBFY-GFP, or control-GFP using
time-lapse video microscopy (Fig. 9). Cell survival, within individ-
ual cell lineages, was quantified by dividing the number of exist-
ing cells by the number of cells generated by a single progenitor
each 12 h. We observed that the proportion of transfected cells
surviving the first 48 h was similar among groups. However, after
60 h a significant decrease in cell survival of A-CREB transfected
cells was observed (Fig. 9A). These results suggest that CREB sig-
naling does not affect progenitor cells during the first 48h of
observation but is important for survival of immature neurons
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Figure 6. Inhibition of PKA, Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II (CaMKII), and MAPK mimics the effects of A-CREB expression on neuronal morphology.

(A–D) Morphological features of E14 cortical neurons treated with H-89, KN-62, U0126, and Wortmannin (PKA, CaMKII, MAPK, and PI3K inhibitors, respectively), com-

pared with neurons transfected with control or A-CREB plasmids without kinase inhibition. (A) Total dendrite length of neurons. (B) Average length of individual den-

drites. (C) Number of primary dendrites per neuron. (D) Number of branches per neuron. Kruskal–Wallis followed by Dunn’s post hoc test (*P < 0.05, **P < 0.01, and ***P

< 0.001). Analyzed neurons: Control n = 51; A-CREB n = 52; GFP + H-89 n = 50; GFP + KN-62 n = 51; GFP + U0126 n = 63; GFP + Wort n = 39. (E) Western blotting analysis

of pCREBSer133 and betaIII-tubulin expression in cortical neurons at 5 div after treatment with different kinase inhibitors. (F) Normalized optical density of immuno-

blotting bands. Observe that only H-89 and KN-62 significantly decrease the expression of pCREBSer133 in cultured cortical neurons.
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generated in the first rounds of cell division. Accordingly, the
mean number of cells within clones after 48 h of observation was
similar among control, A-CREB and CREB-FY transfected cells
(Fig. 9B), suggesting that both proliferation and survival of pro-
genitor cells is unaffected by CREB signaling disturbance.

Discussion
In this work, we show that the transcription factor CREB is phos-
phorylated at Ser133 in immature neurons prior to the establish-
ment of synaptic currents and that CREB-dependent transcription
is important for early neuronal survival and dendritic tree forma-
tion. Genetic inhibition of CREB-mediated transcription using
A-CREB impairs the growth of neuronal processes, especially by
decreasing the length and number of processes. Similar

reductions of morphological parameters occur after pharmaco-
logical inhibition of PKA and CaMKII, which are partly rescued by
CREB-FY expression. Together, our results indicate that activity-
independent signaling affect early neuronal differentiation in the
developing cerebral cortex through activation of CREB-dependent
transcription.

It is widely accepted that neuronal activity is necessary for
appropriate dendrite branching and growth (Rajan and Cline
1998; Lohmann et al. 2002; Redmond et al. 2002). In fact, removal
of sensorial input (i.e. light) hampers the dendritic arbor growth
of optic tectal neurons in Xenopus tadpoles (Sin et al. 2002).
Light-induced dendritic arbor growth requires glutamate-
receptor mediated synaptic transmission, decreased RhoA activ-
ity and increased Rac and Cdc42 activity, indicating that Rho
GTPases are important for activity-dependent neuronal
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Figure 7. CREB-FY expression rescues some effects of kinase inhibition on dendrite morphology. (A–F) Mean individual dendrite length (A, D), number of primary

dendrites (B, E), and branches (C, F) of neurons transfected with control-GFP or CREBFY-GFP plasmids and treated with H-89 or KN-62. Note that CREB-FY expres-

sion partly rescues the effects of PKA and CaMKII inhibition on the length of individual dendrites (A, D), but shows no significant effect in the number of dendrites.

Kruskal–Wallis followed by Dunn’s post hoc test (*P < 0.05, **P < 0.01, and ***P < 0.001). Analyzed neurons: Control n = 56; CREB-FY n = 54; GFP + H-89 n = 50;

CREB-FY + H-89 n = 46; GFP + KN-62 n = 51; CREB-FY + KN-62 n = 51.
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plasticity (Sin et al. 2002). Depolarization of cortical neurons
using KCl increases dendritic growth (Redmond et al. 2002). This
effect is mediated by calcium influx through L-type voltage-
sensitive calcium channels, activation of CaMKIV and phosphor-
ylation of CREB. In hippocampal neurons, calcium influx though
the canonical transient receptor potential channel 6 also acti-
vates CaMKIV and CREB phosphorylation, enhancing the den-
dritic growth (Tai et al. 2008). Collectively, these work indicate

that electrical activity effects neuronal growth by increasing cal-
cium influx, CaMKIV activation and CREB phosphorylation.
According to this notion, pCREBSer133 regulates transcription of
the gene for brain-derived neurotrophic factor, which is an
important signal for neuronal growth (McAllister et al. 1997).

Interestingly, our data suggest that CREB-mediated tran-
scription is regulated in cortical neurons prior to expected
establishment of synaptic activity. Previously, isolated cortical
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neurons were shown to lack spontaneous synaptic currents
during the first week in culture (Zona et al. 1994) also confirmed
in our work by calcium imaging. Inward excitatory currents first
appeared after 10 days in culture, with a peak in probability of
spontaneous currents at 3 weeks in culture, and currents
appears to be AMPA mediated (Zona et al. 1994). Thus, the
phosphorylation of CREB at Ser133 described in our work is
unlikely to depend on synaptic currents and is more likely
mediated by signaling through metabotropic receptors.

We demonstrated that, at basal conditions, blockade of CREB-
signaling by overexpression of A-CREB reduces the total dendrite
length by 50%, due to a significant decrease in the length of den-
drites, as well as the number of primary processes and branches.
Similar decrease in total dendrite length and number of processes
were obtained after expression of M-CREB. The different effects of
A-CREB and M-CREB on the extension of individual dendrites can
be explained by the fact that retrovirus and AAVs target different
neuronal populations or by the distinct mechanisms of action of
mutated CREB forms. A-CREB contains an acidic amphipathic
extension onto the N-terminus of the CREB leucine zipper
domain, which prevents the basic region of wild-type CREB from
binding to DNA (Ahn et al. 1998). In the M-CREB, Ser133 is
replaced by alanine to prevent phosphorylation (Berger et al.
2011). Previous work has shown the ability of A-CREB and M-
CREB to block CREB-mediate signaling in neuronal cells both
in vitro and in vivo (Jagasia et al. 2009; Berger et al. 2011; Herold
et al. 2011), however, to the best of our knowledge, no direct com-
parison between these 2 dominant-negatives has been published.

Morphological changes observed in cortical neurons after
A-CREB expression are mimicked, and somewhat impaired, by
pharmacological inhibition of PKA and CaMKII. In contrast,
inhibition of MAPK or PI3K also leads to a decrease in total den-
drite length, due to a decrease in the extension of individual
processes and in the number of branches, but with no signifi-
cant effect in the number of primary dendrites. These observa-
tions suggest that different signaling pathways control the
addition and elongation of processes in differentiating neurons.
Therefore, the final neuronal morphology begins to be
assembled at very early stages, prior the establishment of syn-
aptic contacts, and it is likely the resultant of several signaling
mechanisms, where some may be acting through CREB.

Indeed, expression of CREB-FY, a Tyr134Phe CREB mutant
with a lower Km for PKA could rescue the effect of PKA-
inhibition on dendrite length. Expression of CREB-FY could also
partly rescue the effects of CaMKII on dendrite length, suggesting
that at least part of the morphological malformations observed
after kinase inhibition is dependent on CREB signaling.
According to this interpretation, H-89 treatment decreases CRE-
dependent transcription, whereas overexpression of the PKA
catalytic subunit increases CRE-dependent transcription in cor-
tical cell culture (Lau et al. 2004; Liang et al. 2008).

Different environmental signals could be involved in the acti-
vation of CREB phosphorylation and morphological changes in
cortical neurons. For instance, dopamine or quinpirole (a dopa-
mine agonist) treatment enhances dendrite growth in cortical
neurons (Reinoso et al. 1996). This effect is mediated by the
dopamine receptor subunit D2 and activation of protein kinase C
and CaMKII, leading to CREB phosphorylation (Reinoso et al.
1996; Yan et al. 1999). Interestingly, dopamine also increases
MAPK phosphorylation in this system, but this kinase does not
seem to be necessary for CREB phosphorylation, indicating that
MAPK and CREB signaling could result in the activation of differ-
ent downstream targets (Yan et al. 1999). Together with our
results showing that MAPK inhibition does not decrease CREB

phosphorylation at Ser133, these observations suggest that
MAPK-signaling pathways controls neuronal morphology by
CREB-independent mechanisms.

Noteworthy, cocaine exposure during gestational stages
leads to an increased dendritic growth of neurons in the anter-
ior cingulate cortex, but not in the primary visual cortex, which
lacks dopaminergic innervation (Jones et al. 2000). It is tempting
to speculate that this effect of cocaine in neuronal morphology
is mediated by CREB-signaling. Future experiments should clar-
ify whether inhibition of CREB-mediated transcription could res-
cue these effects of cocaine exposure during pregnancy.

Notch signaling could also contribute to control early CREB-
mediated neuronal growth. Indeed, Notch1 is expressed by imma-
ture cortical neurons (Sestan et al. 1999; Redmond et al. 2000) and
restricts the dendrite length and branching (Redmond et al. 2000).
Interestingly, Notch1 represses CREB-dependent gene expression
in primary cortical neurons (Hallaq et al. 2015), indicating a poten-
tial link between Notch signaling and CREB-mediated changes in
neuronal dendrite morphology. Moreover, Semaphorins, netrins,
slits, wnt (wingless), and ephrins are also expressed in the
developing cerebral cortex and have been implicated in neur-
onal dendrite morphogenesis (Valnegri et al. 2015). Future stud-
ies should clarify whether these and other extrinsic signals may
be regulating dendritic growth through the phosphorylation of
CREB at Ser133.

Finally, our results also indicate that CREB-mediated tran-
scription is important for survival of neurons at early times
after cell generation. Our findings are in agreement with previ-
ous observations in the adult hippocampus and olfactory bulb,
where survival of newly born neurons is reduced by A-CREB
expression (Jagasia et al. 2009; Herold et al. 2011).

Altogether, our results indicate that CREB-mediated tran-
scription is activated in cortical neurons at developmental
stages most likely lacking synaptic activity, and that CREB-
mediated transcription controls important steps of neuronal
differentiation and survival.

Supplementary Material
Supplementary material are available at Cerebral Cortex online.

Funding
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), and Fundação de Amparo a Pesquisa do Rio
Grande do Norte (FAPERN).

Notes
We thank Dr Vinícius Ribas for helping with Western Blotting
experiments and Dr Emelie Katarina Svahn Leão for carefully
reading our manuscript. Conflict of Interest: None declared.

References
Ahn S, Olive M, Aggarwal S, Krylov D, Ginty DD, Vinson C. 1998.

A dominant-negative inhibitor of CREB reveals that it is a
general mediator of stimulus-dependent transcription of
c-fos. Mol Cell Biol. 18:967–977.

Ao H, Ko SW, Zhuo M. 2006. CREB activity maintains the sur-
vival of cingulate cortical pyramidal neurons in the adult
mouse brain. Mol Pain. 2:15.

Araújo GL, Araújo JA, Schroeder T, Tort AB, Costa MR. 2014.
Sonic hedgehog signaling regulates mode of cell division of

10 | Cerebral Cortex

 by guest on January 22, 2017
http://cercor.oxfordjournals.org/

D
ow

nloaded from
 

http://cercor.oxfordjournals.org/lookup/suppl/doi:10.1093/cercor/bhw387/-/DC1
http://cercor.oxfordjournals.org/


early cerebral cortex progenitors and increases astrogliogen-
esis. Front Cell Neurosci. 8:77.

Berger AK, Green T, Siegel SJ, Nestler EJ, Hammer RP Jr. 2011.
cAMP response element binding protein phosphorylation in
nucleus accumbens underlies sustained recovery of sensori-
motor gating following repeated D(2)-like receptor agonist
treatment in rats. Biol Psychiatry. 69:288–294.

Chevaleyre V, Heifets BD, Kaeser PS, Sudhof TC, Castillo PE. 2007.
Endocannabinoid-mediated long-term plasticity requires
cAMP/PKA signaling and RIM1alpha. Neuron. 54:801–812.

Cline HT. 2001. Dendritic arbor development and synaptogen-
esis. Curr Opin Neurobiol. 11:118–126.

Costa MR, Wen G, Lepier A, Schroeder T, Gotz M. 2008. Par-
complex proteins promote proliferative progenitor divisions in
the developingmouse cerebral cortex. Development. 135:11–22.

Hallaq R, Volpicelli F, Cuchillo-Ibanez I, Hooper C, Mizuno K,
Uwanogho D, Causevic M, Asuni A, To A, Soriano S, et al.
2015. The Notch intracellular domain represses CRE-
dependent transcription. Cell Signal. 27:621–629.

Hausser M, Spruston N, Stuart GJ. 2000. Diversity and dynamics
of dendritic signaling. Science. 290:739–744.

Herold S, Jagasia R, Merz K, Wassmer K, Lie DC. 2011. CREB sig-
nalling regulates early survival, neuronal gene expression
and morphological development in adult subventricular
zone neurogenesis. Mol Cell Neurosci. 46:79–88.

Hu Y, Lund IV, Gravielle MC, Farb DH, Brooks-Kayal AR, Russek SJ.
2008. Surface expression of GABAA receptors is transcription-
ally controlled by the interplay of cAMP-response element-
binding protein and its binding partner inducible cAMP early
repressor. J Biol Chem. 283:9328–9340.

Jagasia R, Steib K, Englberger E, Herold S, Faus-Kessler T, Saxe M,
Gage FH, Song H, Lie DC. 2009. GABA-cAMP response
element-binding protein signaling regulates maturation
and survival of newly generated neurons in the adult
hippocampus. J Neurosci. 29:7966–7977.

Jones LB, Stanwood GD, Reinoso BS, Washington RA, Wang HY,
Friedman E, Levitt P. 2000. In utero cocaine-induced dysfunc-
tion of dopamine D1 receptor signaling and abnormal differ-
entiation of cerebral cortical neurons. J Neurosci. 20:4606–4614.

Kaufmann WE, Moser HW. 2000. Dendritic anomalies in disor-
ders associated with mental retardation. Cereb Cortex. 10:
981–991.

Lau GC, Saha S, Faris R, Russek SJ. 2004. Up-regulation of
NMDAR1 subunit gene expression in cortical neurons via a
PKA-dependent pathway. J Neurochem. 88:564–575.

Liang MH, Wendland JR, Chuang DM. 2008. Lithium inhibits
Smad3/4 transactivation via increased CREB activity induced
by enhanced PKA and AKT signaling. Mol Cell Neurosci. 37:
440–453.

Lohmann C, Myhr KL, Wong RO. 2002. Transmitter-evoked local
calcium release stabilizes developing dendrites. Nature. 418:
177–181.

Mantamadiotis T, Lemberger T, Bleckmann SC, Kern H, Kretz O,
Martin Villalba A, Tronche F, Kellendonk C, Gau D,
Kapfhammer J, et al. 2002. Disruption of CREB function in
brain leads to neurodegeneration. Nat Genet. 31:47–54.

Marcucci H, Paoletti L, Jackowski S, Banchio C. 2010.
Phosphatidylcholine biosynthesis during neuronal differen-
tiation and its role in cell fate determination. J Biol Chem.
285:25382–25393.

Mayr B, Montminy M. 2001. Transcriptional regulation by the
phosphorylation-dependent factor CREB. Nat Rev Mol Cell
Biol. 2:599–609.

McAllister AK, Katz LC, Lo DC. 1997. Opposing roles for
endogenous BDNF and NT-3 in regulating cortical dendritic
growth. Neuron. 18:767–778.

Rajan I, Cline HT. 1998. Glutamate receptor activity is required
for normal development of tectal cell dendrites in vivo.
J Neurosci. 18:7836–7846.

Redmond L, Kashani AH, Ghosh A. 2002. Calcium regulation of
dendritic growth via CaM kinase IV and CREB-mediated
transcription. Neuron. 34:999–1010.

Redmond L, Oh SR, Hicks C, Weinmaster G, Ghosh A. 2000.
Nuclear Notch1 signaling and the regulation of dendritic
development. Nat Neurosci. 3:30–40.

Reinoso BS, Undie AS, Levitt P. 1996. Dopamine receptors medi-
ate differential morphological effects on cerebral cortical
neurons in vitro. J Neurosci Res. 43:439–453.

Rieger MA, Hoppe PS, Smejkal BM, Eitelhuber AC, Schroeder T.
2009. Hematopoietic cytokines can instruct lineage choice.
Science. 325:217–218.

Scott EK, Luo L. 2001. How do dendrites take their shape? Nat
Neurosci. 4:359–365.

Sestan N, Artavanis-Tsakonas S, Rakic P. 1999. Contact-
dependent inhibition of cortical neurite growth mediated by
notch signaling. Science. 286:741–746.

Sin WC, Haas K, Ruthazer ES, Cline HT. 2002. Dendrite growth
increased by visual activity requires NMDA receptor and
Rho GTPases. Nature. 419:475–480.

Tai Y, Feng S, Ge R, Du W, Zhang X, He Z, Wang Y. 2008. TRPC6
channels promote dendritic growth via the CaMKIV-CREB
pathway. J Cell Sci. 121:2301–2307.

Valnegri P, Puram SV, Bonni A. 2015. Regulation of dendrite
morphogenesis by extrinsic cues. Trends Neurosci. 38:
439–447.

Wong RO, Ghosh A. 2002. Activity-dependent regulation of den-
dritic growth and patterning. Nat Rev Neurosci. 3:803–812.

Yan Z, Feng J, Fienberg AA, Greengard P. 1999. D(2) dopamine
receptors induce mitogen-activated protein kinase and
cAMP response element-binding protein phosphorylation in
neurons. Proc Natl Acad Sci USA. 96:11607–11612.

Zona C, Palma E, Brancati A, Avoli M. 1994. Age-dependent
appearance of synaptic currents in rat neocortical neurons
in culture. Synapse. 18:1–6.

pCREBSer133 Controls Neuronal Survival and Growth Landeira et al. | 11

 by guest on January 22, 2017
http://cercor.oxfordjournals.org/

D
ow

nloaded from
 

http://cercor.oxfordjournals.org/

