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RESUMO 
 

A reprogramação de diferentes tipos celulares especializados em outros tem sido um 
campo amplamente estudado nos últimos anos. Mais especificamente, a geração de 
neurônios induzidos (iNs) a partir de outras células já diferenciadas é aplicada para 
estudar os mecanismos moleculares da diferenciação neuronal, gerar modelos 
humanizados de doenças neurológicas e psiquiátricas,  assim como obter iNs que podem 
ser utilizados em terapias celulares para doenças neurodegenerativas ou  lesões agudas 
no sistema nervoso central. O primeiro tipo de célula não-progenitora convertido em iNs 
através da expressão de um gene exógeno foi a astroglia. Em seguida, células não-
neurais, tais como fibroblastos e hepatócitos, também foram reprogramados em iNs 
através de manipulação gênica. Mais recentemente,  o uso de pequenas moléculas 
orgânicas - capazes de interferir em cascatas de sinalização intracelular específicas, 
modulando processos biológicos - tem sido proposto como alternativa para a 
reprogramação de células diferenciadas em iNs sem manipulação gênica direta. No 
entanto, ainda não está claro qual seria a melhor combinação de pequenas moléculas 
para reprogramar células astrogliais isoladas do cérebro pós-natal. Neste trabalho, 
avaliamos a possibilidade de reprogramação de astrócitos em iNs, utilizando uma 
combinação de pequenas moléculas previamente utilizada para reprogramar fibroblastos 
embrionários. Para isto, astrócitos isolados do neocórtex e cerebelo de camundongos 
pós-natais foram cultivados e expostos às pequenas moléculas durante 8-20 dias. Findo 
este período, o fenótipo das células em cultura foi avaliado através das técnicas de 
imunocitoquímica, RT-qPCR e vídeo-microscopia de tempo intervalado. Foram avaliados 
aspectos como a expressão de RNAm e proteínas específicas de neurônios e astrócitos, 
morfologia, sobrevivência e proliferação celular. Nossos resultados indicam que apenas 
uma fração dos astrócitos em cultura adquirem características tipicamente neuronais 
quando expostos às pequenas moléculas. Além disso, algumas destas células mantém 
propriedades astrocitárias, indicando um estado de reprogramação incompleto. Análises 
de vídeo-microscopia de tempo intervalado também indicam que o tratamento com 
pequenas moléculas propicia um aumento da mortalidade celular, o que poderia 
contribuir para a baixa taxa de conversão em iNs observada. Alternativamente, a 
combinação de moléculas utilizadas pode não ser a mais adequada para reprogramar 
astrócitos em iNs, indicando a necessidade de diferentes combinações para este fim.   

 
Palavras-chave: reprogramação celular; astrócitos; neurônios induzidos; pequenas 
moléculas; 
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ABSTRACT 
 

The reprogramming of different specialized cell types into others has been widely studied 
in recent years. More specifically, the generation of induced neurons (iNs) from other 
differentiated cells is applied to study the molecular mechanisms of neuronal 
differentiation, to generate humanized models of neurological and psychiatric diseases, 
as well to obtain iNs that can be used in cell therapies for neurodegenerative diseases or 
acute lesions in the central nervous system. The first type of non-progenitor cell converted 
to iNs through expression of an exogenous gene was astroglia. Then, non-neural cells, 
such as fibroblasts and hepatocytes, were also reprogrammed into iNs by genetic 
manipulation. More recently, the use of small molecules, capable of interfering with 
specific intracellular signaling cascades, has been proposed as an alternative for the 
reprogramming of differentiated cells in iNs without direct gene manipulation. However, it 
is still unclear what is the best combination of small molecules to reprogram astroglial cells 
isolated from the postnatal brain. In this work, we evaluated the possibility of 
reprogramming astrocytes in iNs, using a combination of small molecules previously used 
to reprogram embryonic fibroblasts. For this, astrocytes isolated from the neocortex and 
cerebellum of postnatal mice were cultured and exposed to small molecules for 8-20 days. 
After this period, the culture cell phenotype was evaluated by immunocytochemistry, RT-
qPCR and time-lapse video-microscopy. We evaluated aspects such as the expression of 
mRNA and specific proteins of neurons and astrocytes, morphology, cell survival and 
proliferation. Our results indicate that only a fraction of the cultured astrocytes acquire 
typically neuronal characteristics when exposed to small molecules. In addition, some of 
these cells maintain astrocytic properties, indicating an incomplete reprogramming state. 
Time-lapse video-microscopy analyzes also indicate that treatment with small molecules 
leads to increased cell death, which could contribute to the low conversion rate in iNs 
observed. Alternatively, the combination of molecules used may not be the most suitable 
to reprogram astrocytes into iNs, indicating the need for different combinations for this 
purpose. 
 

Keywords: cell reprogramming; astrocytes; induced neurons; small molecules; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Reprogramação de células somáticas em CTPis. ........................................ 15 

Figura 2 – Esquema do processo de diferenciação e reprogramação celular de forma 

direta (“transdiferenciação”) ou indireta (“desdiferenciação”). ........................................ 16 

Figura 3 – Tipos celulares distintos utilizados na obtenção de iNs in vitro. ................... 19 

Figura 4 – Esquema do processo de reprogramação de fibroblastos em iNs através de 

modulação por pequenas moléculas. ............................................................................. 24 

Figura 5 – Atuação das moléculas presentes no coquetel VCRFSGY no interior da célula.

 ....................................................................................................................................... 26 

Figura 6 – Desenho experimental do processo de indução neural.. .............................. 31 

Figura 7 – Imunocitoquímica de astrócitos corticais após 10-12 dias de indução. .... 3838 

Figura 8 – Imunocitoquímica de astrócitos corticais após 20 dias de indução. ............. 39 

Figura 9 – Imunocitoquímica de astrócitos cerebelares após 10-12 dias de indução. ... 40 

Figura 10 – Imunocitoquímica de astrócitos cerebelares após 20 dias de indução. ...... 41 

Figura 11 – Proporção da expressão global dos marcadores neurais em diferentes 

timepoints. .................................................................................................................... 422 

Figura 12 – RT-qPCR de astrócitos cerebelares após doze dias de indução. ............ 433 

Figura 13 – Análise da morfologia celular da condição controle e da condição 

experimental com VCRFSGY em três momentos. ......................................................... 45 

Figura 14 – Taxa de proliferação dos astrócitos na condição controle e na condição 

drogas em relação ao total de células contadas. ........................................................... 47 

Figura 15 – Quantificação de células geradas por colônia. ........................................... 48 

Figura 16 – Taxa de morte celular astrocitária. ............................................................. 49 

Figura 17 – Quantificação da morte por colônia de acordo com o status proliferativo. . 49 

Figura 18 – Árvore proliferativa de uma colônia referente a cada condição experimental 

ao longo do tempo. ......................................................................................................... 53 



9 
 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – As moléculas presentes no coquetel VCRFSGY associadas aos seus efeitos 

sobre a modulação de vias de sinalização intracelulares com base em estudos prévios.

 ..................................................................................................................................... 255 

Tabela 2 – Reprogramação de astrócitos e fibroblastos utilizando diferentes combinações 

de pequenas moléculas. ................................................................................................ 27 

Tabela 3 – Relação dos genes utilizados no qPCR e suas respectivas sequências 

Forward e Reverse ....................................................................................................... 355 

Tabela 4 – Moléculas do coquetel CDLR proposto para a reprogramação dos astrócitos 

em iNs e sua atuação sobre vias de sinalização intracelular. ...................................... 555 

 
 

 

  



10 
 

 

LISTA DE ABREVIATURAS  

 

Ascl1  Achaete-scute homolog 1 

BLBP  Brain Lipidbinding Protein 

Brn2        Brain-2 

DNA  Ácido desoxirribonucleico 

cDNA       Ácido desoxirribonucleico complementar 

CiNs  Chemically induced neurons 

CiPSCs Chemically Induced Pluripotent Stem-cell 

CMR        Cadeia Midratória Rostral  

CT   Célula-tronco  

CTPs  Células-tronco pluripotentes  

DAPI        4′,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride 

DEPC       Diethylpyrocarbonate 

DMEM    Dulbecco's Modified Eagle Medium   

DZNep 3-deazaneplanocin A 

EGF  Fator de crescimento epidermal  

ELA  Esclerose Lateral Amiotrófica 

FBS  Fetal Bovine Serum  

FGF2  Fator de crescimento de fibroblasto 2  

FSK  Forskolina 

FTBS  Fatores de transcrição basais  

FTEs  Fatores de transcrição específicos  

GFAP  Glial fibrillary acidic protein 

GD           Giro Denteado 

GLAST Glutamate Aspartate Transporter 

GR  Glia Radial  

HS   Horse Serum   

IgG           Imunoglobulina G 

iPSCs  Induced Pluripotent Stem Cells 

MAP2       Microtubule-associated protein 2 



11 
 

 

miRNA     micro RNA 

Myt1l  Myelin transcription factor-like 1 

NeuroD1  Neuronal Differentiation 1 

Neurog2  Neurogenin 2   

NGS   Soro normal de cabra 

Pax6   Paired box gene 6 

PBS          Phosphate buffered saline 

PEST   Penicilina-Estreptomicina  

qPCR        Reação em cadeia da polimerase quantitativa   

RNA         Ácido Ribonucleico 

RNAm       Ácido ribonucleico mensageiro    

RT-qPCR  Reação em cadeia da polimerase quantitativa por transcrição reversa 

RT-PCR    Reação em cadeia da polimerase por transcrição reversa 

SCNT   Somatic Cell Nuclear Transfer  

SNC   Sistema Nervoso Central 

TUBB3      Primer referente ao gene βIII-Tubulina 

ZSV   Zona subventricular  

 

 

 

 

 

  



12 
 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 14 

● Reprogramação de astrócitos em iNs ..................................................... 18 

● Reprogramação por pequenas moléculas ............................................... 21 

● Reprogramação inter-neuronal ................................................................ 27 

OBJETIVOS ................................................................................................................... 29 

METODOLOGIA ............................................................................................................ 30 

Cultura de astrócitos corticais e cerebelares .................................................................. 30 

Indução das células com coquetel de pequenas moléculas ........................................... 30 

Imunocitoquímica ........................................................................................................... 31 

Microscopia .................................................................................................................... 32 

Video-microscopia de tempo intervalado ....................................................................... 33 

RT-qPCR (Real Time Quantitative PCR) ....................................................................... 34 

Extração do RNA .......................................................................................... 34 

Síntese do DNAc ........................................................................................... 34 

Reação em cadeia da polimerase quantitativa (qPCR) ................................. 35 

Análises estatísticas ....................................................................................................... 36 

RESULTADOS ............................................................................................................... 37 

Exposição às moléculas VCRFSGY induz alterações na morfologia e expressão protéica 

dos astrócitos ................................................................................................................. 37 

Modulação da expressão relativa de genes neurais nas células expostas ao coquetel . 42 

Astrócitos submetidos às pequenas moléculas apresentam alterações morfológicas ... 43 

A exposição das células ao coquetel altera a sua capacidade proliferativa e de 

sobrevivência em cultura ................................................................................................ 46 

DISCUSSÃO .................................................................................................................. 51 



13 
 

 

CONCLUSÃO ................................................................................................................ 57 

REFERÊNCIAS .............................................................................................................. 58 

ANEXO .......................................................................................................................... 63 

Lineage Reprogramming of Astroglial Cells from Different Origins into Distinct Neuronal 

Subtypes (2017) Stem Cell Reports. .............................................................................. 63 

SUMMARY ....................................................................................................... 64 

INTRODUCTION .............................................................................................. 64 

RESULTS ......................................................................................................... 66 

DISCUSSION ................................................................................................... 74 

EXPERIMENTAL PROCEDURES .................................................................... 76 

 

 

 



14 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os neurônios são células altamente especializadas, responsáveis pela 

transmissão de sinais elétricos codificando diferentes modalidades sensoriais e sinais 

motores. Durante o desenvolvimento do sistema nervoso (SN), diferentes classes de  

neurônios são geradas através de populações distintas de células-tronco/progenitores 

neurais. No córtex cerebral, por exemplo, neurônios glutamatérgicos são gerados por 

progenitores localizadas no telencéfalo dorsal, enquanto neurônios GABAérgicos são 

derivados de progenitores localizados no telencéfalo ventral (Schuurmans & Guillemot, 

2002). Essas duas populações de progenitores telencefálicos são caracterizadas pela 

expressão de fatores de transcrição específicos, que estão relacionados com a 

competência destas células para gerar diferentes classes neuronais (Chouchane e Costa 

2018). 

Em mamíferos adultos, a geração de novos neurônios a partir de células 

progenitoras, denominado neurogênese adulta, restringe-se ao sistema zona 

subventricular (ZSV)/cadeia migratória rostral (CMR)/bulbo olfatório (BO) e à zona 

subgranular (ZSG) do giro denteado (GD) hipocampal (Goldman, 2016). Nestas regiões, 

são gerados apenas algumas poucas classes de interneurônios específicos do BO e GD, 

indicando que a neurogênese é um fenômeno localmente restrito no sistema nervoso 

central (SNC) adulto (Lledo et al., 2006), contribuindo pouco ou nada para a regeneração 

de lesões em outras áreas, tais como o neocórtex, corpo estriado ou medula espinhal. 

Dessa forma, a regeneração tecidual em doenças neurológicas crônicas ou agudas 

caracterizadas pela perda de elementos neuronais, permanece como uma questão de 

grande importância científica e um desafio a ser transposto. Nas últimas três décadas, 

esta questão tem sido um dos principais temas de estudo da medicina regenerativa, cujo 

objetivo é desenvolver estratégias seguras e eficazes para a reposição dos neurônios 

perdidos, por exemplo, em decorrência de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer 

e Parkinson, ou em lesões agudas provocadas por traumas ou acidentes vasculares 

cerebrais (AVCs).  

A conversão de outros tipos celulares, especializados ou não, em células 

neuronais tem se mostrado como uma possível alternativa para esta reposição. Há pouco 
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mais de uma década, cientistas demonstraram ser possível a modulação do fenótipo de 

uma célula especializada através da superexpressão de genes ectópicos que, em 

conjunto, conseguem reprogramar estas células à um estágio de pluripotência induzida 

(Figura 1). Estas células, denominadas células-tronco pluripotentes induzidas (CTPis), 

são capazes de originar todos tipos celulares de um organismo (Takahashi e Yamanaka, 

2006, Takahashi, 2007).  

 

Figura 1 – Reprogramação de células somáticas em CTPis. Os fatores de transcrição de Yamanaka 
(Klf4, Oct4, Sox2, c-Myc) transduzidos em fibroblastos para a obtenção de colônias de CTPis (em amarelo). 
(Adaptado de Tucker et al., 2014) 

 

Estes experimentos pioneiros, demonstrando que uma célula diferenciada pode 

ser reprogramada geneticamente para um estado de pluripotência induzida, renderam o 

prêmio Nobel de Medicina ao Dr. Shinya Yamanaka em 2012, compartilhado com o Dr. 

John Gurdon que havia conseguido algo similar na segunda metade do século XX com 

transplantes de núcleos em girinos do gênero Xenopus (Gurdon et al., 1958). Em 

conjunto, estes experimentos demonstraram que o processo de diferenciação celular, 

antes considerado unidirecional no sentido da célula-tronco/progenitora para uma células 

diferenciada, pode ser manipulado em sentido contrário. Células somáticas humanas 

foram, em seguida, reprogramadas em CTPis com base em metodologias similares às 

utilizadas na reprogramação de células murinas, ressaltando a proximidade genética 

entre camundongos e seres humanos (Takahashi et al., 2007 e Lowry et al., 2008).  
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 A partir das CTPis, portanto, seria possível obter todos os tipos celulares 

especializados de um organismo adulto, incluindo neurônios. De fato, diversos 

pesquisadores demonstraram ao longo dos último 10 anos a praticabilidade de gerar 

CTPis a partir de células diferenciadas isoladas de organismos adultos, tais como 

fibroblastos e hepatócitos, e induzí-las posteriormente à diferenciação neuronal (Marro et 

al., 2011). Esse processo tem sido denominado reprogramação celular indireta, uma vez 

que um tipo celular diferenciado origina outro passando por um um estágio intermediário 

de pluripotência (Figura 2).  

Uma segunda estratégia de reprogramação celular independente de um estágio 

de pluripotência e, portanto, denominada reprogramação celular direta (Figura 2), 

também tem sido utilizada para a obtenção de neurônios a partir de outras células 

diferenciadas (Amamoto e Arlotta, 2014). Esta estratégia é considerada particularmente 

promissora, por reduzir os possíveis riscos teratogênicos associados ao estado 

proliferativo e à capacidade de pluripotência das CTPis. Além disso, representa uma 

estratégia interessante para a regeneração local de neurônios a partir de outras células 

residentes no tecido neural, como é o caso das células gliais (Chouchane e Costa, 2018).  

 

(Adaptado de Ohnuki & Takahashi, 2015) 
 
Figura 2 – Esquema do processo de diferenciação e reprogramação celular de forma direta 
(“transdiferenciação”) ou indireta (“desdiferenciação”).  Em amarelo, célula pluripotente dando origem 
a progenitores; em azul claro célula-tronco neural (CTN), precursora de célula glial (verde), e de neurônio 



17 
 

 

(rosa); Seta da célula glial para o neurônio mostrando a possibilidade de reprogramação direta; Em lilás, 
fibroblasto desdiferenciando-se em progenitor mesenquimal (azul escuro); 

 

No contexto neural, a reprogramação celular tem sido especialmente obtida 

através da expressão de fatores de transcrição neurogênicos intitulados “genes-mestres”, 

os quais estão relacionados à especificação do fenótipo neuronal (revisto por Amamoto 

e Arlotta, 2014). Dentre estes, destacam-se os fatores Neurogenin 2 (Neurog2) e 

Achaete-scute homolog 1 (Ascl1), capazes de, mesmo individualmente, induzirem a 

reprogramação de células gliais em neurônios (Berninger et al., 2007, Heinrich et al., 

2010, Pollak et al., 2013; Chouchane et al., 2017; Guimarães e Landeira  et al., 2018) e, 

em menor grau, de fibroblastos ou células-tronco mesenquimais em neurônios (Chanda 

et al, 2014; Gascón et al., 2016; Araújo et al., 2018). Essa abordagem tem possibilitado 

a geração de diferentes classes neuronais e permite, dentre outros aspectos, novas 

formas de compreensão do desenvolvimento, regeneração e plasticidade neurais, além 

da aplicação da tecnologia no estudo de modelos patológicos e em terapia celular. 

Mediante uma lesão neural, tanto neurônios quanto células gliais são afetados, 

sendo possivelmente degenerados e levados à apoptose. A limitada neurogênese em 

adultos impossibilita, entretanto, a reposição adequada desses neurônios perdidos, 

enquanto as células da glia proliferam e tornam-se ativadas em uma tentativa de conter 

a propagação da lesão. Esses eventos ocorrem, de maneiras distintas, tanto como 

resultado de danos agudos no sistema nervoso, quanto em decorrência de doenças 

neurodegenerativas (Gwak et al., 2012, Verkhratsky et al., 2010 e 2012). 

O processo instaurado mediante a ativação dessas células é, entretanto, 

patológico. A glia reativa forma uma cicatriz glial - e passa a secretar localmente fatores 

que impedem o crescimento e regeneração axonal (Silver & Miller, 2004,Yiu & He, 2006, 

Sofroniew & Vinters, 2010, Ferreira et al., 2015). A fim de transpor esta barreira, diversos 

estudos buscaram identificar e conter os efeitos destes fatores. Alilain e colaboradores, 

por exemplo, demonstraram que a redução da atividade de moléculas pró-inflamatórias 

leva a uma rápida recuperação funcional de ratos adultos que sofreram lesão neural 

(Alilain et al., 2011), sugerindo que a sua inibição viabiliza a regeneração axonal e a 

recuperação do estado fisiológico.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3967760/#R13
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3967760/#R52
https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(16)30467-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627316304676%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(16)30467-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627316304676%3Fshowall%3Dtrue
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3967760/#R43
https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(16)30467-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627316304676%3Fshowall%3Dtrue
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Estudos assinalam ainda que a modulação de importantes vias de sinalização 

intracelulares associadas à AMP cíclico (AMPc) e à proteína PTEN, por exemplo, pode 

auxiliar a regeneração neuronal local (Smith et al., 2009, Sun et al., 2011). Entretanto, a 

eliminação da gliose reativa também tem sido associada ao aumento da lesão tecidual 

(Faulkner et al., 2004, Anderson et al., 2016). Dessa forma, a ativação astrocitária 

mediante um dano neural parece ser necessária e, ao mesmo tempo, limitante para a 

recuperação tecidual. Fatos que reforçam a importância da manipulação glial adequada 

e contribuem com ideia de uma possível utilização das mesmas, e de vias de sinalização 

a elas associadas, para fins terapêuticos. 

 

 

● Reprogramação de astrócitos em iNs  

 

Devido à neurogênese limitada em mamíferos adultos, o cérebro destes animais 

apresenta uma baixa capacidade de reparo, de forma que a obtenção de novos neurônios 

a partir da conversão de outros subtipos celulares tem se mostrado como uma possível 

alternativa para a reposição dessas células e recuperação do funcionamento neural 

adequado. Para isso, o neurônios induzidos devem ser capazes de sobreviver por longos 

períodos e de se integrar adequadamente à circuitaria local e global, estabelecendo 

conexões coesas e funcionais.  

A superexpressão de diversos fatores de transcrição em combinação, ou 

isoladamente, vem sendo a tecnologia mais comumente utilizada para induzir a 

reprogramação celular. No entanto, diversas estratégias de expressão gênica revelaram 

redundância significativa na função de genes-mestres específicos em diferentes tipos de 

células da mesma linhagem, ou ainda entre linhagens, indicando que eles desempenham 

atividades específicas relacionadas ao contexto, mesmo quanto ao mesmo genoma. 

https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(16)30467-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627316304676%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(16)30467-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627316304676%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(16)30467-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627316304676%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(16)30467-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627316304676%3Fshowall%3Dtrue
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Dentre os subtipos celulares já descritos como capazes de serem induzidos a um 

fenótipo neuronal, podem ser destacados astrócitos (Heins et al., 2002, Berninger et al., 

2007, Heinrich et al., 2010 e 2011, Chouchane et al., 2017), fibroblastos (Pang et al., 

2011, HU et al., 2015), e, em menor grau, hepatócitos (Marro et al., 2011), que utilizando 

metodologias diversas obtiveram significativa eficiência no processo de conversão. 

Indicando que as modulações intracelulares desencadeadas por esses reguladores da 

expressão gênica são capazes de gerar neurônios a partir de células não-neuronais, 

inclusive de origens não-neurais.  

 

(Adaptado de Amamoto & Arlotta, 2014) 
 
Figura 3 – Tipos celulares distintos utilizados na obtenção de iNs in vitro. (A) Pericitos, (B) astrócitos, 
(C) hepatócitos e (D) fibroblastos reprogramados em neurônios induzidos pela superexpressão de fatores 
de transcrição específicos. (E) Fibroblastos reprogramados em neurônios dopaminérgicos induzidos (iDNs) 
e em neurônios motores induzidos (iMNs) (F). Em caixa azul, fatores de reprogramação murinos. Em caixa 
amarela, fatores de reprogramação humanos.  
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Conforme ilustrado no esquema da Figura 3, resultados obtidos ao longo dos 

anos demonstram que são necessários menos fatores de transcrição para a 

reprogramação de astrócitos, do que quando comparada, por exemplo, à indução de 

fibroblastos. O que ressalta a similaridade entre a assinatura genética de astrócitos e 

neurônios, sendo necessárias menos alterações nessas células, viabilizando a conversão 

das mesmas. 

As células gliais, que compreendem astrócitos, oligodendrócitos e micróglia, 

desempenham diversas funções no sistema nervoso, dentre essas, as astroglias têm sido 

relatadas como potenciais progenitoras neurais em zonas como a subgranular do 

hipocampo de cérebros pós-natais e adultos (Doetsch et al., 2003 e Seri et al., 2001 e 

2004). Esse papel associado à regulação da neurogênese, o fato destas células já serem 

um subtipo neural e estarem presentes em abundância no SNC, têm feito com que as 

mesmas sejam cada vez mais empregadas na obtenção de neurônios induzidos por 

reprogramação.  

Astrócitos isolados do neocórtex pos-natal de camundongos foram as primeiras 

células convertidas em neurônios induzidos eletricamente funcionais e capazes de 

receber sinapses de outros neurônios através da expressão de Neurog2 ou Ascl1 

(Berninger et al., 2007). Pouco depois, pequenas modificações no vetor plasmidial 

utilizado para a expressão destes FTs permitiram a obtenção de neurônios induzidos 

capazes de formar sinapses entre si e adquirindo fenótipos GABAérgicos ou 

glutamatérgicos, dependendo do FT utilizado (Heinrich et al., 2010).  

Mais recentemente, nossa equipe demonstrou que astrócitos isolados do 

neocórtex ou cerebelo de camundongos pós-natais podem ser reprogramados em 

neurônios funcionais, tanto in vitro quanto in vivo após transplante em animais, através 

da superexpressão dos mesmos FTs descritos acima - Ascl1 e Neurog2 (Chouchane et 

al., 2017). Nós também demonstramos que astrócitos provenientes do neocórtex cerebral 

ou cerebelo geram neurônios com fenótipos distintos (Chouchane et al., 2017), indicando 

que a origem das células gliais interfere com o seu potencial de gerar neurônios 

específicos. De acordo com esta ideia, nosso laboratório e outros demonstraram ser 

possível, utilizando os mesmos fatores de transcrição, reprogramar a glia de Müller da 

retina em neurônios com características típicas de neurônios da retina, (Pollak et al., 
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2013; Guimarães e Landeira et al., 2018), sugerindo que as células gliais residentes 

podem ser mais propícias para a geração de neurônios da mesma região. 

No entanto, apesar do sucesso da reprogramação de astrócitos em neurônios in 

vitro, a transposição desta estratégia para a regeneração do SNC lesado de animais 

adultos tem se mostrado mais desafiadora. Mais recentemente, células não-neuronais 

têm sido transplantadas em cérebros de camundongos pós-natais e adultos, através da 

indução in situ à reprogramação em neurônios (Niu et al., 2013, Torper et al., 2013, Guo 

et al., 2014 e Chouchane et al., 2016). Dessa forma é possível avaliar de que maneira o 

ambiente local influencia a identidade celular a ser induzida, bem como, o potencial de 

integração dessas células mediante o transplante.  

Torper e colaboradores demonstraram que diferentes tipos celulares 

especializados – fibroblastos embrionários, fibroblastos fetais pulmonares e astrócitos 

humanos – são capazes de serem reprogramados em neurônios mediante a 

superexpressão de fatores neurogênicos ao serem transplantados em cérebros adultos. 

Os neurônios obtidos foram capazes, então, de sobreviver e de amadurecer in locu, sem 

desencadear processos tumorigênicos. Sendo este um primordial aspecto a ser 

considerado mediante reprogramação in vivo.  

Em conjunto, os resultados in vivo e in vitro obtidos até então refletem que, a 

princípio, é possível a reprogramação de diferentes tipos celulares, em especial 

astrócitos, em células com identidade tipicamente neuronal, através da indução de 

células humanas e de camundongos, por meio do uso das diferentes técnicas 

supracitadas. 

 

 

● Reprogramação por pequenas moléculas 

 

Conforme discutido anteriormente, astrócitos humanos e murinos podem ser 

reprogramados eficientemente em diferentes subtipos neuronais in vitro, mas de maneira 

menos eficiente  in vivo. Além disso, a transposição desta técnica para uma futura terapia 

gênica em humanos dependerá do desenvolvimento de estratégias de entrega gênica e 
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apresentam, ao menos em teoria, riscos associados a inserção de genes ectópicos que 

poderiam levar a transformação cancerígena.  

Visando desenvolver alternativas a este método de reprogramação, diversos 

estudos desenvolveram protocolos de tratamento químico utilizando pequenas moléculas 

orgânicas para reprogramar células diferenciadas em neurônios (Hou et al., 2013, Hu et 

al., 2015, Li et al., 2015, e Smith et al., 2016). Este método pode ser considerado 

potencialmente promissor para gerar um grande número de células reprogramadas, uma 

vez que independe da inserção de material genético exógeno nas células-alvo e todas as 

células são igualmente expostas às drogas, além de seguro, por ser independente de 

manipulação gênica direta. Este método é ainda vantajoso devido à sua fácil manipulação 

e padronização, seu caráter não-imunogênico e à possibilidade de regulação temporal 

da exposição das células. Sendo possível, inclusive, a reversão do processo de indução 

mediante retirada das drogas do meio de cultivo (Yu et al., 2014), o que não pode ser 

obtido utilizando fatores de transcrição ectópicos, que por sua vez permanecem 

continuamente expressos ao longo do processo. 

O mecanismo através do qual essas moléculas induzem a reprogramação 

depende da combinação de drogas utilizada, da sua concentração e do período em que 

elas atuam durante a indução. De forma geral, esse processo é mediado tanto por 

alterações epigenéticas, que modulam o acesso à cromatina por meio da metilação do 

DNA e/ou metilação e acetilação de histonas, quanto por regulação direta da expressão 

gênica através da ativação e inibição de fatores de transcrição (Zhang et al., 2015). 

Visando sua aplicação in vivo, a reprogramação química é também considerada 

viável devido à fácil transposição das moléculas para o animal de laboratório ou ser 

humano, uma vez que a combinação de drogas pode ser administrada de forma não 

invasiva e de maneira eficaz, sem a necessidade de permeabilização prévia das células, 

por eletroporação, por exemplo (Hou et al., 2013, Yu et al., 2014, Hu et al., 2015 e Li et 

al., 2015).  

Em contrapartida, a técnica ainda esbarra em algumas restrições relevantes que 

devem ser ultrapassadas. Dentre as quais, os efeitos de toxicidade desencadeados a 

depender das combinações de moléculas utilizadas, como o estresse oxidativo e a 

elevada morte celular. 

https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(16)30467-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627316304676%3Fshowall%3Dtrue
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No contexto neural, essa abordagem tem sido utilizada para gerar outras 

categorias de neurônios no Sistema Nervoso Central (SNC) de mamíferos, permitindo, 

dentre outros aspectos, novas formas de estudo do desenvolvimento neural, bem como, 

da regeneração e plasticidade neurais. Além de surgir como uma alternativa para a 

indução e manutenção de fenótipos celulares específicos. Em revisão recente, Li e Chen 

discutem a possibilidade de utilização dessa tecnologia na reprogramação de células 

gliais em iNs endógenas dentro do cérebro (Li e Chen, 2016), o que contribuiria para a 

recuperação fisiológica e funcional de regiões lesionadas, evitando problemas 

associados à formação de tumores, à diferenciação discrepante e à imunorrejeição, 

fatores limitantes associados às demais técnicas de reprogramação. 

Além de astrócitos murinos, astrócitos humanos têm sido reprogramados em 

neurônios funcionais por meio de diferentes combinações de pequenas moléculas (Zhang 

et al., 2015; Gao et al., 2017).  Zhang e colaboradores demonstraram que uma 

combinação de nove pequenas moléculas – LDN193189, SB431542, TTNPB, Tzv, 

CHIR99021, DAPT, VPA, SAG e Purmo – admnistradas sequencialmente é capaz de  

converter astrócitos humanos em iNs e estes sobrevivem por até cinco meses em cultura 

celular. Entretanto, o grande número de moléculas e, consequentemente, as numerosas 

alterações intracelulares desencadeadas pela sua administração dificultam uma possível 

aplicação clínica do protocolo nas condições originalmente propostas. Mais 

recentemente, Gao e equipe utilizaram uma menor combinação de pequenas moléculas 

– ácido valpróico, CHIR99021, repsox, forskolin, i-Bet151 e ISX-9 – para reprogramar 

astrócitos adultos humanos e constataram dramáticas alterações no fenótipo celular, 

sendo obtidos neurônios funcionais bipolares ou multipolares (Gao et al., 2017). 

Demonstrando que menos moléculas são suficientes para induzir a conversão de 

astrócitos humanos em iNs. 

Embora diferentes combinações estejam sendo desenvolvidas, algumas 

moléculas são mais frequentemente utilizadas por desempenharem papéis 

determinantes no desenvolvimento neural, como CHIR – inibe GSK3 e está associada ao 

aumento do gene pró-neuronal NeuroD1 em progenitores neurais (Ladewig et al., 2012; 

Kuwabara et al., 2009); RepSox –inibe TGF-β, utilizada concomitantemente com fatores 

de transcrição para o aumento da eficiência da reprogramação  e é associada à indução 

https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(16)30467-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627316304676%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(16)30467-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627316304676%3Fshowall%3Dtrue
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da diferenciação de progenitores (Cheng et al., 2014; Hu et al., 2015); e Forskolina – ativa 

AMPc, tem sido relatada como agente redutor da peroxidação lipídica e por promover o 

aumento da eficiência da conversão neural (Gáscon et al., 2016; Liu et al., 2013). 

Além de células astrogliais, fibroblastos também têm sido amplamente utilizados 

na reprogramação química, tanto para a obtenção de células-tronco pluripotentes (Hou 

et al., 2013) quanto para a obtenção de células especializadas, como neurônios (Hou et 

al., 2013; Hu et al., 2015; Li et al., 2015; Zhang et al., 2016; Zhao et al., 2015). Células 

em estágio de progenitor também têm sido geradas, como progenitores neurais derivados 

de fibroblastos de camundongos ou de células epiteliais da urina mediante indução com 

coquetel de pequenas moléculas (Cheng et al., 2014). 

Recentemente, através de diversas modulações na associação de moléculas 

utilizadas, Hu e colaboradores desenvolveram uma combinação de pequenas moléculas 

capaz de converter eficientemente fibroblastos de camundongos em neurônios induzidos 

(iNs) de forma direta. Silenciando vias de sinalização associadas ao perfil de fibroblastos 

e ativando vias de sinalização e regulação da expressão gênica associadas à células 

neuronais, sem passar por um estágio intermediário de pluripotência. 

 
Figura 4 – Esquema do processo de reprogramação de fibroblastos em iNs através de modulação 
por pequenas moléculas. 

 
 

Em estudo prévio, a equipe de Hu demonstrarou que um coquetel contendo ácido 

valpróico (V) CHIR99021 (C) e Repsox (R) – VCR – era capaz de induzir células 

somáticas humanas e murinas em células progenitoras neurais (Cheng et al., 2014) 

quando em hipóxia. O tratamento dessas células com VCR + Forskolina resultou em 

neurônios com morfologia bipolar, entretanto, com baixa eficiência. Sendo então 
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adicionado ao coquetel o inibidor de JNK, SP600125 (S), o inibidor de PKC, GO6983 (G), 

e o inibidor de ROCK, Y-27632 (Y), gerando a combinação final de pequenas moléculas 

VCRFSGY (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – As moléculas presentes no coquetel VCRFSGY associadas aos seus efeitos sobre a 
modulação de vias de sinalização intracelulares com base em estudos prévios. 
 

Moléculas Mecanismo Papel sobre a indução da reprogramação 

Ácido Valpróico 
(VPA) 

Inibidor de 
histona 
desacetilase 

Induz as células a um estado mais favorável para 
reprogramação via modificações epigenéticas (HUANGFU 
et al., 2008). 

CHIR99021 Inibidor de 
GSK3 

Aumenta a eficiência da reprogramação de fibroblastos 
humanos e induz a geração de neurônios dopaminérgicos 
a partir de CTEs (LI et al., 2011). 

RepSox Inibidor de 
TGFB 

Aumenta a sobrevivência de neurônios em cultura 
(WAINGER et al., 2015). 

Forskolina Ativador de 
AMP cíclico 

Aumenta a eficiência da reprogramação de fibroblastos 
humanos em neurônios colinérgicos; beneficia a 
sobrevivência e maturação neuronais (LIU et al., 2013) 

SP600125 Inibidor de 
JNK 

Facilita a reprogramação de fibroblastos adultos humanos 
via FTs (ZHU et al., 2014). 

Go6983 Inibidor de 
PKC 

Viabiliza células-tronco pluripotentes humanas (GAFNI et 
al., 2013). 

Y-27632 Inibidor de 
ROCK 

Viabiliza a manutenção de células-tronco pluripotentes e 
sobrevivência neuronal (XI et al., 2013). 

(Adaptada de Hu et al., 2015) 

 

De maneira geral, as moléculas utilizadas neste coquetel, transpoem a 

membrana celular, interrompem o programa específico associado ao fenótipo de 

fibroblastos e ativam a expressão endógena de genes tipicamente neuronais, 

convertendo fibroblastos em neurônios e favorecendo a sua sobrevivência e maturação 

in vitro. 

A maior parte dessas moléculas atua no citoplasma regulando vias de sinalização 

intracelulares, que secundariamente vão levar à alterações no padrão de expressão 

gênica ou à alterações em componentes estruturais, como o citoesqueleto (Y-27632). O 

ácido valpróico, entretanto, atua diretamente no núcleo celular através de mecanismos 
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epigenéticos, modulando a acetilação de histonas e, consequentemente, regulando o 

acesso da maquinaria transcricional à regiões de interesse no genoma (Figura 5). 

 
Figura 5 – Atuação das moléculas presentes no coquetel VCRFSGY no interior da célula. VPA; 
CHIR99021; RepSox; Forskolina; SP600125; Go6983; e Y-27632; 

 

Assim como diferentes combinações de fatores de transcrição são capazes de 

reprogramar células especializadas com diferentes graus de eficiência, combinações 

distintas de pequenas moléculas são capazes de induzirem a conversão de diferentes 

tipos celulares, especialmente fibroblastos e astrócitos, com eficiências também 

variáveis, conforme exemplificado na Tabela 2. Ressaltando a importância do 

desenvolvimento de menores combinações possíveis capazes de reprogramar o subtipo 

celular de interesse com eficácia. 
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Tabela 2 – Reprogramação de astrócitos e fibroblastos utilizando diferentes combinações de 
pequenas moléculas.  
 

Tipo celular 

induzido 
Pequenas moléculas Eficiência 

Tipo celular 

gerado 
Referências 

Astrócitos 

 

Ácido valpróico, 

CHIR99021, RepSox, 

Forskolin, i-Bet151 e ISX-9 

~70% iNs 
glutamatérgicos 

Gao et al. (2017) 

LDN193189, SB431542, 

TTNPB, Tzv, CHIR99021, 

DAPT, VPA, SAG e Purmo 

~60% iNs 
glutamatérgicos 

Zhang et al. (2015) 

Fibroblastos 

A83-01, CHIR99021, NaB, 

LPA, rolipram e SP600125 + 

OCT4 

- NPCs Zhu et al. (2014) 

VPA, CHIR99021, RepSox, 

Forskolin, SP600125, 

Go6983 e Y-27632 

~20% iNs 
glutamatérgicos 

Hu et al. (2015) 

VPA, CHIR99021, 616452, 

tranylcypromine, forskolin, 

AM580 e EPZ004777 

~47% 
iNs 

glutamatérgicos e 
gabaérgicos 

Li et al. (2015) 

VPA, CHIR99021 e RepSox ~25% NPCs 
Cheng et al. 

(2014) 

 

Neste trabalho, nós avaliamos a possibilidade de reprogramar astrócitos isolados 

do neocórtex e cerebelo de camundongos pós-natais em diferentes classes de neurônios 

induzidos utilizando a mesma combinação de pequenas moléculas capaz de induzir a 

expressão de Ascl1, e em menor grau Neurog2, em fibroblastos de camundongos 

embrionários, reprogramando-os  em neurônios glutamatérgicos (Hu et al., 2015).  

 

● Reprogramação inter-neuronal  

 

Além das células mais comumente empregues na obtenção de neurônios 

induzidos – como iPSCs, fibroblastos e células gliais, mais recentemente, outros subtipos 

neuronais têm sido utilizados, em um processo de conversão da especificacção neuronal 

por meio da regulação da expressão gênica. 

Dentre os diferentes fatores de transcrição expressos pelas células-tronco neurais 

ao longo do desenvolvimento, podem ser destacados aqueles codificados por “genes-

mestres”, os quais são comprovadamente importantes para a manutenção, por exemplo, 
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da identidade progenitora do telencéfalo e a consequente geração de neurônios 

fenotipicamente distintos (Schuurmans & Guillemot, 2002). Achaete-scute homolog 1 

(Ascl1), em particular, é necessário à diferenciação neuronal no telencéfalo ventral, à 

neurogênese no epitélio olfatório e ao desenvolvimento simpático (Cau et al., 2002). Ao 

ser utilizado eficazmente na reprogramação de diferentes tipos celulares, acredita-se que 

este fator de transcrição atua ligando-se às mesmas regiões do genoma que 

naturalmente regula em progenitores neurais ao longo do desenvolvimento, sendo 

considerado um importante fator no direcionamento da reprogramação, podendo ser um 

alvo da modulação gênica objetivando a conversão de fenótipos neuronais. 

Outro fator de transcrição particularmente importante é o Family Zinc Finger 2 

(Fezf2), que atua direcionando a diferenciação de CTNs na zona subventricular (Zuccotti 

et al., 2014) e é classicamente expresso em neurônios piramidais da camada V. 

Recentemente, foi demonstrado que a expressão ectópica desse fator de transcrição é 

capaz de reprogramar neurônios de diferentes camadas corticais em neurônios com 

propriedades tipicamente associadas aos das camadas V e VI –  que expressam, dentre 

outros marcadores, CTIP2 e TBR1, respectivamente. De forma que, neurônios da 

camada IV podem ser convertidos em neurônios das camadas V/VI (De la Rossa et al., 

2013) e o mesmo pode ser obtido a partir de neurônios das camadas II/III (Rouaux and 

Arlotta, 2013). 

Um dos mecanismos possivelmente associados a essa conversão inter-neuronal 

refere-se alterações no balanço entre excitação e inibição da circuitaria neural (Lodato 

et al., 2015) e à capacidade de plasticidade dos subtipos neuronais, que reduz 

progressivamente com o decorrer da vida pós-natal. Por exemplo, a responsividade de 

neurônios pós-natais à reprogramação por meio de Fezf2, limita-se até P21 (Rouaux e 

Arlotta, 2013), sugerindo que o efeito desse fator de transcrição sobre neurônios é mais 

eficaz em estágios prévios do desenvolvimento. Logo, a expressão forçada de 

determinados genes pró-neuronais nessas células, pode não ser suficiente para induzir 

sozinha uma alteração específica no fenótipol celular, mas depende ainda, de outros 

aspectos, dentre os quais, a “idade” da célula a ser reprogramada.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zuccotti%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25002477
https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(16)30467-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627316304676%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(16)30467-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627316304676%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(16)30467-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627316304676%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(16)30467-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627316304676%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(16)30467-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627316304676%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(16)30467-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627316304676%3Fshowall%3Dtrue
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OBJETIVOS 

 

● Gerais 

Avaliar se astrócitos pós-natais isolados do córtex cerebral e do cerebelo de 

camundongos pós-natais são susceptíveis à reprogramação utilizando o protocolo 

proposto por Hu e colaboradores (2015). 

● Específicos 

Avaliar se o coquetel VCRFSGY é capaz de induzir astrócitos isolados do córtex 

cerebral ou cerebelo de camundongos pós-natais em iNs. 

Analisar o perfil de expressão gênica dos astrócitos de diferentes origens por meio 

de imunocitoquímica e RT-qPCR. 

Avaliar as mudanças morfológicas e comportamentais dos astrócitos em tempo 

real através de video-microscopia de tempo intervalado após exposição às moléculas 

VCRFSGY. 

Avaliar o fenótipo neuroquímico dos neurônios induzidos obtidos.   
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METODOLOGIA 

 

Cultura de astrócitos corticais e cerebelares 

 

Astrócitos isolados do córtex cerebral e do cerebelo pós-natal foram cultivados 

de acordo com protocolo já descrito anteriormente (Berninger et al., 2007; Heinrich et al., 

2010; Chouchane et al., 2017). Em síntese, camundongos da linhagem C57BL/6 P7 

foram decaptados e seus cérebros extraídos e imersos em solução tampão (PBS 10mM) 

à 4o C. Em seguida, foram retiradas as meninges e o cérebro seccionado coronalmente. 

O córtex e o cerebelo extraídos foram microdissecados com auxílio da lupa ZEISS Stemi 

DV4, separando fragmentos do parênquima e o pool de células coletado em um tubo de 

15ml com PBS 1x à 4oC. Estes fragmentos do córtex cerebral foram cultivados em 

garrafas apropriadas contendo um “meio de proliferação de astrócitos”, que consiste em 

DMEM/F12 (Gibco) suplementado com glicose (45%, SIGMA), glutamax (Gibco), 

antibióticos (penicilina e estreptomicina; Sigma), B27 (50X, Gibco), soro fetal bovino 

(FBS, Gibco, soro de cavalo (HS, Gibco), fator de crescimento epidermal (EGF; 10 ug/mL, 

Gibco) e fator de crescimento de fibroblasto básico (FGF2; 10 ug/mL, Gibco) a 37oC e 

5% de CO2. Após 3 dias, o meio era removido e as células lavadas vigorosamente com 

PBS 10mM pré-aquecido a 37oC, a fim de remover restos de células mortas e células 

fracamente aderidas ao plástico. Astrócitos aderem fortemente ao plástico e proliferaram 

gerando uma monocamada astrocitária após cerca de 10 a 14 dias. Após confluência de 

80-90%, os astrócitos eram removidos e dissociados através de tratamento com tripsina 

EDTA 1X 0,5% (Gibco) por 10 minutos, lavados com DMEM/F12 10% FBS, suspendidos 

em “meio de proliferação de astrócitos”, contados e adicionados em placas de 24 poços 

previamente tratadas com poli-D-lisina e laminina na concentração de 2 x 104.células/ml.  

 

Indução das células com coquetel de pequenas moléculas 

 

A indução neuronal ocorreu em primeiro momento com base em protocolo já 

descrito (Hu et al., 2015). Resumidamente, após 24 horas em “meio de proliferação de 

astrócitos”, os poços referentes à condição controle tiveram o meio trocado pelo "meio 
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base" – contendo DMEM/F12 - Neurobasal acrescidos de 0,5 % N-2 (100X, Gibco), 1% 

B-27 (50X, Gibco), 20 ng/mL bFGF (100X, Gibco) e antibióticos (penicilina e streptomicina 

– PEST/Sigma). Em contraste, os poços da condição “coquetel” tiveram o meio trocado 

pelo "meio de indução neuronal" – que consiste no meio base acrescido do coquetel 

contendo as moléculas VPA (0,5 mM, Tocris), CHIR99021 (3 µM, Tocris), Repsox (1 µM, 

Tocris), Forskolina (10 µM, Sigma), SP600125 (10 µM, Tocris), Go6983 (5 µM, Tocris) e 

Y – 27631 (5 µM, Tocris). A cada quatro dias, os meios contendo todos os componentes 

foram trocados. 

Após oito dias de indução, o meio base, comum a ambas as condições, foi 

substituído pelo meio de maturação neuronal contendo DMEM/F12 - Neurobasal 

contendo 0,5 % N-2 (100X, Gibco), 1% B-27 (50X, Gibco), 20 ng/mL bFGF (100X, Gibco), 

20 ng/mL BDNF (Sigma), 20 ng/mL GDNF (Sigma) e PEST (Sigma). À condição com 

drogas, foram acrescidas as moléculas CHIR99021 e Forskolina. As células foram 

mantidas nessas condições por até vinte dias para a realização das análises, conforme 

esquema a seguir (Figura 6). 

Figura 6 – Desenho experimental do processo de indução neural. Linha temporal utilizada para a 
indução das células astrogliais com base no protocolo proposto por Hu e colaboradores (2015). 

 

As culturas foram mantidas por diferentes períodos para análises 

imunocitoquímicas e extração de RNAm, como será detalhado a seguir. 

 

 

Imunocitoquímica 

 

A fim de caracterizar as células induzidas quanto a sua morfologia e expressão 
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proteica, as culturas foram fixadas para a realização de imunocitoquímica. Inicialmente, 

as células foram pré-fixadas com o próprio meio de cultura contendo paraformaldeído 

(PFA) 4% (1:1) por cinco minutos. Em seguida, as células foram fixadas diretamente em 

PFA 4% por dez minutos e lavadas três vezes com solução tampão (PBS 0.1 M). 

Posteriormente, as mesmas foram incubadas overnight a 5ºC com solução de 

PBS 10 mM + Triton-X100 0,5% + soro normal de cabra (NGS) 10% contendo os 

anticorpos primários de interesse contra proteínas tipicamente expressas em neurônios 

- anti-βIII-tubulin/TUBB3 (camundongo, 1:1000, Biolegend) e anti-microtubule- 

associated-protein 2/MAP2 (camundongo, 1:500, Sigma);  ou em astrócitos reativos - 

anti-glial fibrillary acidic protein/GFAP (coelho, 1:500, DAKO). 

Após o período de incubação, as células passaram por três lavagens, de quinze 

minutos cada, com PBS 10 mM, período após o qual receberam  solução contendo os 

anticorpos secundários associados a diferentes fluoróforos – 488 (contra camundongo, 

1:1000, Invitrogen) e 546 (contra coelho, 1:1000, Invitrogen), durante duas horas em 

temperatura ambiente, sob pouca incidência luminosa. Após este período, as células 

passaram por mais três lavagens, de quinze a vinte minutos cada, com PBS 10 mM . Os 

núcleos foram então corados com o  marcador nuclear 4',6- diamidino-2-

phenylindole/DAPI (0.1μg/mL, Sigma) e as células posteriormente analisadas por 

microscopia de fluorescência. 

Para a quantificação do número de células marcadas para os anticorpos 

supracitados, foram selecionados randomicamente 10 campos de cada lamínula 

contendo as células processadas por imunocitoquímica. A proporção de células TUBB3+, 

MAP2+ ou GFAP+ foi calculada a partir do total de células marcadas com DAPI no 

mesmo campo.  

 
Microscopia 

 
A fim de identificar alterações fenotípicas nos astrócitos sob o processo de 

indução as análises imunocitoquímicas foram realizadas em microscópio de 

fluorescência Zeiss Imager A.2 e em confocal Zeiss LSM710. Objetivando traçar o perfil 

temporal de sobrevivência, proliferação e reprogramação dessas células foram 
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realizadas análises de vídeo-microscopia de tempo intervalado em microscópio Zeiss 

Axio Observer Z.1 com incubadora. 

 

Video-microscopia de tempo intervalado 

 

Para realização da vídeo-microscopia, as células foram plaqueadas em meio de 

proliferação no dia -1 da cultura em 8 poços (centrais) da placa de 24 poços previamente 

tratada com poli-D-lisina (Sigma, à 0,1%) e laminina (à 10 μg/mL), sem a presença de 

lamínulas nos poços. Após 24 horas (dia zero da cultura), o meio de proliferação foi 

retirado e substituído pelo meio de indução em que quatro poços receberam meio base 

para condição controle e os quatro poços restantes receberam o meio acrescido do 

coquetel VCRFSGY para condição drogas. 

A vídeo-microscopia foi realizada no Microscópio Zeiss Observer z.1 invertido de 

fluorescência e campo claro e, após configurar a incubadora para 5% de CO2 e 

temperatura 37°C, com o auxílio do software Timm’s Acquisition Tool (TAT; Hilsenbeck 

et al., 2016) as posições foram escolhidas. Após a configuração do microscópio, foram 

tiradas fotos em contraste de fase com intervalo de 10 minutos, durante 148 horas e 32 

minutos através da objetiva de 10x, com o auxílio de uma câmera Axiocam HRm.  

Após o período de acompanhamento em tempo real das células em indução, 

analisamos as imagens em um computador com auxílio do TTT (Timm’s Tracking Tool; 

Schroeder et al., 2005). Para cada poço por condição, foram analisadas 5 posições, 

sendo observadas de 10-15 células por posição. Para as células que foram seguidas, 

avaliamos três variáveis: morte celular, morfologia e proliferação. Ademais, dividimos a 

população de células em tipo 1, morfologia semelhante ao astrócito, e tipo 2 para células 

de tamanho menor. 

Para avaliar a atividade proliferativa, nós selecionamos e acompanhamos 533 

células no grupo controle e 231 células no grupo experimental em 4 poços diferentes. Em 

seguida, foi quantificada a proporção das células que sofreram mitoses ao longo do 

período de observação (Figura 6). 
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A fim de aumentar o “N” experimental, foram realizados outros experimentos 

independentes de vídeo-microscopia, os quais ainda estão em processo de análise, 

devido à grande quantidade de dados gerados. 

 

RT-qPCR (Real Time Quantitative PCR) 

 

Objetivando uma análise mais ampla do perfil de expressão gênica das células 

astrogliais referentes aos grupos controle e com coquetel, nós avaliamos o nível de 

expressão do RNAm de diferentes genes neuronais e astrogliais utilizando RT-qPCR. 

Para isso, as células em cultura foram tripsinizadas (Tripsina/EDTA Gibco 0,5%), lavadas 

em solução de PBS 1x + 0,1% DEPC e quantificadas em câmara de Neubauer com o uso 

de azul de tripan. Foram realizadas duas replicatas técnicas a cada experimento e um 

total de quatro replicatas biológicas. 

 

Extração do RNA 

 

O RNA (Ácido Ribonucleico) das amostras foi posteriormente extraído a partir do 

kit RNeasy Micro Kit (50) (Qiagen, CA, USA)), seguindo o protocolo também fornecido 

pelo fabricante, e purificado em coluna de sílica (MinElute Spin Columns – Qiagen). O 

RNA extraído foi diluído em água livre de RNase e quantificado por espectrofotometria 

utilizando o equipamento NanoDrop (Thermo Scientific), sendo obtidos 700 ng referentes 

às células da condição controle e 337 ng referentes às células da condição com coquetel, 

 

 

Síntese do DNAc 

 

O RNA extraído das amostras e purificado foi diluído em água livre de RNAse, 

quantificado por espectrofotometria e empregue na síntese do DNA complementar 

(DNAc) a partir do kit SuperScript IV Reverse Transcriptase (Invitrogen), conforme 
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protocolo disponibilizado pelo fabricante, utilizando primers randômicos e obtendo como 

volume final 20uL de DNAc por amostra.  

 

Reação em cadeia da polimerase quantitativa (qPCR)  

 

A fim de validar possíveis diferenças na expressão gênica entre as células 

referentes aos grupos controle e com coquetel, foram realizadas amplificações por meio 

de qPCR do cDNA obtido a partir do RNAm das células analisadas. Para esta reação, foi 

utilizado o FAST SYBR Green Master Mix (Applied Biosystems), três replicatas técnicas 

e uma replicata biológica, sendo as análises feitas a partir do método 2,0 -ΔΔCT (LIVAK 

et al., 2001). Os primers de escolha são referentes aos genes avaliados por 

imunocitoquímica (βIII-Tubulina, Map2 e Gfap) e outros genes tipicamente expressos em 

neurônios e astrócitos (Tabela 3).  

Todos os resultados obtidos foram normalizados pela média da expressão de 

dois genes constitutivos de referência, β-Actina e Gapdh. O RNA extraído das células 

tratadas com o coquetel foi comparado ao extraído da condição controle experimental ou 

ao proveniente de células do cérebro de camundongos adultos. 

 

Tabela 3 – Relação dos genes utilizados no qPCR e suas respectivas sequências Forward e Reverse 

Gene Sequência Forward Sequência Reverse 

β-Actina AGCCTTCCTTCCTGGGTA CACTGTGTTGGCATAGAGGT 

Gapdh 
TCACCACCATGGAGAAGGC 
 

GCTAAGCAGTTGGTGGTGCA 
 

βIII-Tubulina 
GCGCATCAGCGTATACTAC
AA 

TTCCAAGTCCACCAGAATGG 

MAP2 
CTGGACATCAGCCTCACTC
A 

AATAGGTGCCCTGTGACCTG 

NeuroD1 CGCAGAAGGCAAGGTGTC TTTGGTCATGTTTCCACTTCC 

Neurog2 TGGCTGGCATCTGCTCTATT TAGGCATTGTGACGAATCTG 

Ascl1 GCTCTCCTGGGAATGGACT CGTTGGCGAGAAACACTAAAG 

Mytl1 
GGACCAGTCTCCAAGACAG
C 

CTTTTCTGTTCTTGAGGGATCT
TT 

Brn2 
GACAAGATCGCAGCGCAAG
G 

GGCTTAGGGCATTTGAGGAA 

NeuN 
ACAGACAACCAGCAACTCC
A 

CCGAATTGCCCGAACAT 
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O PCR em tempo real foi realizado utilizando um programa de dois ciclos. Um 

ciclo inicial único de 95°C por 10min, seguido por 40 ciclos de 95°C por 15s, depois 60°C 

por 1min, em um sistema ABI ViiA 7 de PCR em Tempo Real (Applied Biosystems, NY, 

EUA) com auxílio do software Sequence Detector System v1.2 

 
 

Análises estatísticas 

 

As análises estatísticas das quantificações das imunocitoquímicas foram 

realizadas com o uso do software Graphpad Prism 6.0, através de testes paramétricos 

ou não paramétricos, conforme a distribuição das medidas a partir do teste de 

normalidade de Kolmogorov-Smirnov. Para análises com duas variáveis, foram feitas 

análises utilizando o teste ANOVA de duas vias, com pós-teste de Bonferroni.  O intervalo 

de confiança considerado neste trabalho foi de 95% (* p<0.05; ** p<0.01; ***p<0.001). 

Para as análises dos parâmetros avaliados por video-microscopia,  foi utilizado o 

teste não paramétrico de  Mann Whitney, considerado o p<0,05 e n igual a 4 (4 poços 

independentes para cada uma das condições; provenientes do mesmo experimento 

inicial), também utilizando o software Graphpad Prism 6.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synapsina CACSGCTGGCCCAGAAAC TTGGTCAGAGACTGGGATTTG 

Sox9 GGCAAGCTCTGGAGGCTG CCTCCACGAAGGGTCTCTTCT 

Gfap 
GTCTCGAATGACTCCTCCA
CT 

CGGACCTTCTCGATGTAGCT 
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RESULTADOS 

 

Exposição às moléculas VCRFSGY induz alterações na morfologia e expressão 

protéica dos astrócitos  

Para avaliarmos a possível conversão fenotípica de astrócitos em neurônios, nós 

inicialmente avaliamos a expressão de proteínas neuronais nas células em cultura 

utilizando imunocitoquímica. Análises após 10-12 dias de indução permitiram observar 

que, aproximadamente, 26% dos astrócitos isolados do neocórtex cerebral de 

camundongos pós-natais adquirem expressão do marcador de neurônios imaturos 

avaliado, TUBB3, quando expostos às moléculas VCRFSGY. Destes, cerca de 12% co-

expressam a proteína do marcador astrocitário GFAP, enquanto 14% das células 

expressam marcação exclusiva para TUBB3 (Figura 7). 
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Figura 7 – Imunocitoquímica de astrócitos corticais após 10-12 dias de indução.  GFAP em vermelho, 
TUBB3 em verde e DAPI em azul. (A) Células da condição controle imunomarcadas para GFAP. (B) Células 
tratadas com as PMOs com marcação para GFAP e TUBB3. (C) Ampliação da caixa tracejada em "B". (D) 
Gráfico mostrando a porcentagem de células TUBB3+/GFAP+ e TUBB3+/GFAP- nas condições controle e 
drogas (ANOVA de duas vias, Pequenas moléculas versus Controle, n = 4/grupo). Seta mostrando célula 
com marcação exclusiva para TUBB3. Cabeça de seta mostrando a co-localização da marcação de GFAP 
e TUBB3 em uma célula. 

 

Após vinte dias de indução, análises de imunocitoquímica indicam a presença de 

uma subpopulação MAP2+ (marcador de neurônios maduros), que possivelmente está 

perdendo a marcação para GFAP (tipicamente astrocitária) com o decorrer da indução e 

começando a adquirir características de maturação (Figura 8).  



39 
 

 

Figura 8 – Imunocitoquímica de astrócitos corticais após 20 dias de indução.  GFAP em vermelho, 
MAP2 em verde e DAPI em azul. (A) Células da condição controle imunomarcadas para GFAP. (B) Células 
tratadas com as PMOs com marcação para GFAP e MAP2. (C) Ampliação da caixa tracejada em "B". (D) 
Gráfico mostrando a porcentagem de células MAP2+/GFAP+ e MAP2+/GFAP- nas condições controle e 
drogas (ANOVA de duas vias, Pequenas moléculas versus Controle, n = 3/grupo). Setas mostrando células 
com marcação exclusiva para MAP2. 

 

Astrócitos isolados do cerebelo após 10-12 dias de exposição às moléculas 

VCRFSGY também adquirem expressão do marcador de neurônios imaturos avaliado, 

TUBB3, (aproximadamente 6%). Destes, cerca de 3% mantêm em paralelo a expressão 

do marcador astrocitário GFAP (Figura 9). Essas porcentagens são menores do que 

aquelas encontrados em astrócitos do neocórtex (Figura 7). No entanto, as células 

TUBB3+/GFAP- encontradas nos cultivos de astrócitos cerebelares tratados com meio 

de induçãoo neuronal apresentaram morfologias mais complexas, com longos 
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prolongamentos reminiscentes de axônios e dendritos (Figura 9). 

 
 
Figura 9 – Imunocitoquímica de astrócitos cerebelares após 10-12 dias de indução.  GFAP em 
vermelho, TUBB3 em verde e DAPI em azul. (A) Células da condição controle imunomarcadas para GFAP. 
(B) Células tratadas com as PMOs com marcação para GFAP e TUBB3. (C) Ampliação da caixa tracejada 
em "B". (D) Gráfico mostrando a porcentagem de células TUBB3+/GFAP+ e TUBB3+/GFAP- nas condições 
controle e drogas (ANOVA de duas vias, Pequenas moléculas versus Controle, n = 4/grupo). Seta 
mostrando célula com marcação exclusiva para TUBB3.  

 
Análises mais tardias, após 20 dias de indução, indicam que a maior parte (50-

55%) dos astrócitos cerebelares tratados com as drogas passa a expressar o marcador 

de neurônios maduros MAP2 (figura 10).  
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Figura 10 – Imunocitoquímica de astrócitos cerebelares após 20 dias de indução.  GFAP em 
vermelho, MAP2 em verde e DAPI em azul. (A) Células da condição controle imunomarcadas para GFAP. 
(B) Células tratadas com as PMOs com marcação para GFAP e MAP2. (C) Ampliação da caixa tracejada 
em "B". (D) Gráfico mostrando a porcentagem de células MAP2+/GFAP+ e MAP2+/GFAP- nas condições 
controle e drogas (ANOVA de duas vias, Pequenas moléculas versus Controle, n = 3/grupo). Seta 
mostrando célula com marcação exclusiva para MAP2. 

 

Análises das proporções da expressão global dos marcadores neuronais (MAP2 

ou TUBB3) e glial (GFAP) indicam que as células tendem a perder a marcação para 

GFAP ao longo do tempo quando expostas às PMOs. O total de astrócitos do córtex 

GFAP+ passa de ~81% aos 12 dias para ~75% aos 20 dias e os do cerebelo, de ~84% 

para ~76%, indicando uma tendência ao silenciamento do perfil astrocitário, tanto nos 

astrócitos de origem neocortical quanto cerebelar (Figura 11).  
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Figura 11 – Proporção da expressão global dos marcadores neurais em diferentes timepoints. 
Quantificação através de imunocitoquímica dos marcadores neuronais (MAP2 ou TUBB3) e glial (GFAP) 
após 10-12 e 20 dias de indução. Células do córtex na condição controle (A) e tratadas com as PMOs (B). 
Células do cerebelo na condição controle (C) e tratadas com as PMOs (D). 

 

Modulação da expressão relativa de genes neurais nas células expostas ao 

coquetel 

 

Análises da expressão gênica relativa através de RT-qPCR nas culturas tratadas 

com drogas mostram uma regulação positiva da expressão dos fatores de transcrição 

Neurod1 e Ascl1 quando comparadas às culturas controle (Figura 12). A expressão do 

gene Neurog2, embora não tenha apresentado significância estatística, também 

apresentou certa tendência a estar aumentada nesta condição. Considerando o papel 

destes fatores de transcrição na reprogramação de astrócitos em neurônios (Berninger 

et al., 2007; Heinrich et al., 2010; Masserdotti et al., 2015; Chouchane et al., 2017), 
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podemos sugerir que o coquetel de drogas utilizado atua sobre os astrócitos induzindo a 

regulação da expressão de proteínas centrais na aquisição do fenótipo neuronal. De 

acordo, nós também observamos um discreto aumento dos níveis de expressão dos 

genes Tubb3, Map2, NeuN e Syn1, característicos de neurônios. No entanto, nós também 

observamos que o mesmo tratamento é insuficiente para silenciar a expressão dos genes 

astrocitários Sox9  e Gfap.  

Figura 12 – RT-qPCR de astrócitos cerebelares após doze dias de indução. Expressão relativa de 
genes tipicamente neuronais e astrocitários baseada na diferença entre o ΔCT da condição tratada com 
drogas e o ΔCT do controle experimental. 

 

 

Astrócitos submetidos às pequenas moléculas apresentam alterações 

morfológicas 

 

Culturas de astrócitos corticais submetidas ao tratamento com coquetel de indução 

neuronal ou controles foram monitoradas por 6 a 7 dias através de vídeo-microscopia de 

tempo intervalado. Imagens foram obtidas a cada 10 minutos e reunidas em um vídeo, 

permitindo a análise do comportamento celular em tempo real. Através destes vídeos, foi 

possível observar uma diferença significativa na morfologia dos astrócitos no grupo 
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experimental (coquetel VCRFSGY) quando comparado com os controles (Figuras 13A-

13B). Os astrócitos tratados com o coquetel apresentaram alterações no tamanho do 

corpo celular, na espessura dos processos e indícios de uma quantidade maior de morte 

celular. Enquanto, na condição controle, a maioria das células possui morfologia com 

aspecto estrelado, característico de astrócitos em cultura. 

A morfologia das células de ambas as condições condiçoes pode ser 

exemplificada mediante um comparativo a cada nove horas – 0h a 99h (Figura 13). Nas 

primeiras horas de imageamento, as células apresentam morfologias semelhantes em 

ambas as condições, apresentando-se com dois padrões morfologicamente distintos: o 

primeiro (tipo I), células pequenas, com corpo celular arredondado, com 2-4 

prolongamentos curtos e altamente móveis; e o segundo tipo (II), células grandes, com 

corpo celular estrelado e inúmeros prolongamentos longos e com baixa motilidade 

(Figura 13-A). Ao longo das primeiras horas, observamos uma drástica alteração 

morfológica nas células na condição com drogas, especialmente nas tipo II. Estas 

apresentaram uma significativa retração do corpo celular e diminuição da espessura dos 

seus prolongamentos, que se tornaram mais delgados quando comparados aos de 

astrócitos na condição controle. 

Essa mudança ocorreu de maneira abrupta e sincronizada nas diferentes células 

e se manteve ao longo dos demais dias de observação. Em contraste, não foram 

observadas mudanças morfológicas significativas no grupo controle onde as pequenas 

moléculas não foram adicionadas (Figura 13.A). 
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(Legenda na próxima página) 
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Figura 13 – Análise da morfologia celular da condição controle e da condição experimental com 
VCRFSGY em três momentos. Fotos tiradas em campo claro, com objetiva de 10x e intervalo de nove 
horas. Em (A), posição exemplificando células expostas às drogas VCRFSGY (setas em “A” indicando 
células caracterizadas como do tipo I; cabeças de seta indicando células do tipo II); e em (B), células da 
condição controle.  

 

A exposição das células ao coquetel altera a sua capacidade proliferativa e de 

sobrevivência em cultura  

 

Dentre as observações feitas sobre a atividade proliferativa das células, pôde-

se observar um comportamento diferencial entre as células do tipo I e II na condição 
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tratada com as drogas. As menores (tipo I) apresentam maior movimentação pelo 

campo e proliferam mais, em contra partida, foi observado que elas sofrem morte celular 

mais acentuada.  Enquanto as células maiores (tipo II), além de permanecerem mais 

imóveis na placa, morrem menos e também proliferam menos. Uma das possíveis 

hipóteses que podem ser levantadas para explicar esse comportamento é a de que a 

combinação de pequenas moléculas avaliada pode tender a matar os progenitores, 

afetando diretamente o potencial proliferativo das células nessa condição.  

Para avaliar a atividade proliferativa, foram acompanhadas 533 células no grupo 

controle e 231 células no grupo experimental, provenientes de 4 poços diferentes por 

condição. Em seguida, foi quantificada a proporção das células que sofreram uma ou 

mais divisões ao longo do período de observação. Nossos resultados demonstraram que 

as células expostas às pequenas moléculas sofrem menos mitoses em comparação às 

do controle, dando origem, portanto, à menos células (Figura 14).  

 
Figura 14 – Taxa de proliferação dos astrócitos na condição controle e na condição drogas em 
relação ao total de células contadas. Dado derivado de um “n” experimental igual a 4 (poços 
independentes), * p<0,05 e intervalo de confiança igual a 95% (com média e desvio padrão).   

 

Além de reduzir o número de células sofrendo mitose, o tratamento com o coquetel 

VCRFSGY também reduziu a capacidade proliferativa geral dos astrócitos, como pode 

ser observado na redução do tamanho dos clones gerados a partir das células 

proliferativas detectadas em ambas as condições. Para esta análise, nós consideramos 
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apenas células que sofreram mitose e avaliamos as linhagens de 195 células do grupo 

controle e 190 células do grupo experimental (Figura 8). Em seguida, nós quantificamos 

o número total de células geradas em cada clone individual, independente do destino 

destas células ao longo do tempo. Nossos resultados demonstram que os astrócitos no 

grupo experimental apresentam uma significativa redução na sua capacidade 

proliferativa (Figura 9). 

 
Figura 15 – Quantificação de células geradas por colônia. Número absoluto de células proliferativas 
para cada condição, controle e drogas. Aplicado teste de Mann Whitney (com média e desvio padrão) com 
intervalo de confiança igual a 95% e * p<0,05.  

 

Além da observação da morfologia celular, foi avaliada a taxa de morte 

apresentada pelas células, caracterizada através da observação da retração expressiva 

do corpo celular, seguida da sua fragmentação. Havendo uma diferença significativa no 

percentual de células que morrem no decorrer da análise entre ambas as condiões 

experimentais, conforme gráfico a seguir (Figura 16).  
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Figura 16 – Taxa de morte celular astrocitária. Porcentagem de células mortas no total de células 
contadas em uma média de dez campos por poço, na condição controle e na condição drogas. Dado 
derivado de um “n” experimental igual a 4, * p<0,05 e intervalo de confiança igual a 95% em que foi aplicado 
o teste de Mann Whitney (com média e desvio padrão).  
 

Buscando avaliar a relacão entre a análise de morte e o estado proliferativo das 

células, foi quantificando o número de células que morreram dentre as que proliferaram 

e as que não proliferaram, em cada um das condições. De fato, a taxa de morte celular 

entre as células expostas às pequenas moléculas tende a ser maior que na condição 

controle quando comparada às que haviam proliferado anteriormente. Para as células 

não proliferativas a taxa de morte celular também tende a ser maior na condição tratada, 

indicando um possível efeito tóxico do tratamento (figura 17). 

 
Figura 17 – Quantificação da morte por colônia de acordo com o status proliferativo. Número de 
células que morreram dentre as que proliferaram e as que não proliferaram, para cada condição avaliada 
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– controle (duas primeiras colunas) e experimental (duas últimas colunas). Aplicado o teste “t” (com média 
e desvio padrão) com intervalo de confiança igual a 95% e *p<0,05.  
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DISCUSSÃO  

 

A reprogramação de astrócitos isolados do SNC pós-natal em neurônios 

utilizando pequenas moléculas orgânicas permanece incerta. Neste trabalho, nós 

mostramos que a combinação de pequenas moléculas orgânicas utilizadas para 

reprogramar MEFs em neurônios (Hu et al., 2015) não parece ser suficiente para uma 

reprogramação completa e eficiente de astrócitos isolados do neocórtex e cerebelo de 

camundongos pós-natais. Por outro lado, nossos resultados indicam que a exposição 

dos astrócitos àsas pequenas moléculas VCRFSGY induz alterações fenotípicas 

condizentes com a aquisição de um fenótipo neuronal, sugerindo que alguns 

componentes da combinação possam ter um efeito positivo na conversão astro-neuronal.  

A mudança de morfologia durante a reprogramação é comumente interpretada 

como um indício de conversão fenotípica. Nós observamos que os astrócitos tratados 

com o coquetel VCRFSGY apresentam uma significativa retração do corpo celular nas 

primeiras 24h de observação, o que poderia indicar uma alteração fenotípica. No entanto, 

apenas cerca de 8% destas células perdem a expressão da proteína tipicamente glial 

GFAP e adquirem a expressão da proteína neuronal TUBB3.  

Este descompasso entre a alta taxa de células passando por mudanças 

morfológicas e a baixa proporção de células expressando TUBB3 pode indicar que os 

dois fenômenos (mudança morfológica e conversão fenotípica astro-neuronal) são 

independentes. De fato, nós observamos que, a mudança morfológica ocorre de maneira 

praticamente sincrônica entre as diferentes células nas primeiras 24h de tratamento, o 

que pode sugerir um efeito desencadeado pelo coquetel sobre componentes estruturais 

da célula.  De acordo com esta interpretação,Fato a pequena molécula Y-26437 é 

inibidorainibidora da proteína ROCK, que, além de promover a sobrevivência celular (Lin 

et al., 2009; Watanabe et al., 2007), é importante para a manutençãomantenção da 

integridade do citoesqueleto e, portanto, exerce considerável influência sobre a 

morfologia da célula. Dessa forma, é possível que as alterações estruturais observadas 

nas células em indução possam não estar exclusivamente relacionadas ao processo de 

reprogramação em si, mas apenas reflitam o efeito do bloqueio da ROCK, levando ao 
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colapso do citoesqueleto.  

A possibilidade de que as mudanças morfológicas observadas nas primeiras 24h 

sejam inespecíficas, e relacionadas ao colapso do citoesqueleto astrocitário, não 

excluem a possibilidade de que uma pequena fração de astrócitos (10-20%) sejam 

efetivamente reprogramados em iNs. No entanto, esta taxa é relativamente menor do 

que a observada em fibroblasto, aproximadamente 20-30% (HU et al., 2015). Isso pode 

significar que a combinação VCRFSGY, embora converta outro tipo de célula somática 

em iNs, não é efetiva para a reprogramação de astrócitos, tanto cerebelares quanto 

neocorticais. 

Apesar de observamos uma alta proporção de células expressando MAP2 aos 20 

dias, nós interpretamos que apenas a pequena fração de células MAP2+ e GFAP- 

poderiam ser consideradas como possíveis candidatas à reprogramaçãoo completa em 

iNs. Embora seja possível que as demais células GFAP+ inibam o fenótipo astrocitário 

em momentos mais tardios de cultura, nossa experiência com outros protocolos de 

reprogramação sugerem que isto seja improvável. De qualquer forma, nós planejamos 

realizar eletrofisiológicas das células tratadas com o coquetel diferentes tempos após o 

início da indução (>30 dias) para avaliar se as mesmas adquirirem propriedades elétricas 

sugestivas de neurônios, por meio de patch-clamp e voltage-clamp. 

 A baixa taxa de conversão astrócito-neurônio encontrada também poderia estar 

associada ao significativo aumento da morte celular na condição experimental. A 

sobrevivência celular como um fator limitante para a conversão é um fenômeno já 

observado anteriormente na reprogramação utilizando FTs (Gascon et al., 2016; 

Chouchane et al., 2017) e representa um importante obstáculo na obtenção de iNs. 

Futuramente, modulações nas moléculas utilizadas devem ser feitas na tentativa de 

reduzir a mortalidade celular e contribuir para o aumento da eficiência da conversão. 

Consistente com a mudança de fenótipo dos astrócitos, ainda que incompleta, 

nós também detectamos uma redução significativa da proliferação celular na condição 

experimental. Parte deste efeito poderia ser explicado pela morte de células com 

capacidade proliferativa, mas análises adicionais são necessárias para confirmar ou 

refutar esta possibilidade. 
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Durante as análises dos clones celulares obtidos por vídeo-microscopia, foram 

observados possíveis padrões de apoptose, proliferação e migração celular entre células 

irmãs, tanto na condição controle quanto na condição experimental (Figura 19). Esse 

padrão sugere que células-irmãs herdam da sua progenitora informações moleculares 

envolvidas no controle da motilidade, ciclo celular e morte celular, mas análises mais 

detalhadas precisam ser realizadas para confirmar esta possibilidade.  

 

Figura 18 – Árvore proliferativa de uma colônia referente a cada condição experimental ao longo do 
tempo. Em (A), exemplo de uma colônia da condição tratada, com drogas com três divisões e em (B), 
exemplo de uma colônia da condição controle, com onze divisões. 

 

A partir das análises da vídeo-microscopia, também observamos uma possível 

indução direta (sem passar por divisões celulares) de astrócito para neurônio já nos oito 

primeiros dias de exposição ao coquetel. Esse processo de conversão fenotípico é 

indicado por alterações morfológicas visualizadas nas células ao longo do tempo, que 

perdem a forma de astrócitos e adquirem uma morfologia similar a neurônios, e pela 

expressão do marcador neuronal TUBB3 nestas células ao final do experimento. 

Por fim, nossos resultados de RT-qPCR indicam que a combinação de moléculas 

utilizadas neste estudo é capaz de induzir um aumento da expressão de genes 
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tipicamente neuronais em astrócitos, embora não seja suficiente para suprimir o fenótipo 

astrocitário de forma eficaz. Além disso, estes resultados revelam claras diferenças nos 

efeitos da combinação VCRFSGY sobre o controle da expressão gênica em MEFs e 

astrócitos pós-natais. Por exemplo, Hu e colaboradores mostram que MEFs aumentam 

de maneira significativa a expressão dos FTs Mytl1, Brn2 e Ascl1 em praticamente todas 

as culturas tratadas de forma independente, enquanto apenas algumas aumentam a 

expressão de Neurog2 e NeuroD1 (Hu et al., 2015). Ao contrário, nós observamos um 

aumento significativo apenas da expressão de NeuroD1, além de um aumento de 

Neurog2 e Ascl1 que não foi estatisticamente significativo.  

Por outro lado, o aumento da expressão de Ascl1 e Neurog2 nos astrócitos 

deveria ser suficiente para lhes converter em iNs, considerando os dados na literatura 

com expressão destes FTs utilizando métodos genéticos diretos (Berninger 2007; 

Heinrich 2010; Chouchane 2017). A aparente discrepância entre estes e os nossos dados 

poderia ser explicado de duas maneiras: 1) Os níveis de expressão de Neurog2 e Ascl1 

obtidos pelo tratamento com VCRFSGY são mais baixos do que o necessário para a 

reprogramaçãoo de astrócitos em iN; 2) O aumento da expressão destes FTs com o 

tratamento ocorre apenas quando a cromatina dos astrócitos já sofreu modificaçãooes 

que tornam seus genes-alvo inacessíveis (Masserdotti et al., 2015). Experimentos 

adicionais seriam necessários para avaliar estas possibilidades. 

Nos últimos anos, protocolos têm se mostrado capazes de reprogramar astrócitos 

fetais humanos em iNs utilizando menos drogas, cujas principais funções estão 

associadas à inibição de vias de sinalização gliais, à ativação de vias neuronais e, em 

menor grau, à modulação da cromatina (Cheng et al., 2015; Zhang et al., 2015). No 

entanto, astrócitos fetais retém algumas características de células progenitoras, de modo 

que as combinações de moléculas suficientes para reprogramar estas células em iNs 

pode não ser eficaz para astrócitos pós-natais. 

Considerando, portanto, nossos resultados atuais e as novas evidências da 

literatura, nós pretendemos, futuramente, alterar a combinação de pequenas moléculas 

orgânicas, de forma a direcioná-las à repressão específica do perfil astrocitário associada 

à ativação de vias tipicamente neuronais. Resultados preliminares indicam que a 
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combinação das moléculas CHIR99021 (C), DAPT (D), LDN (L) e RepSox (R) é capaz 

de induzir uma fração de astrócitos cerebelares em iNs, caracterizados pela expressão 

de TUBB3 e ausência de GFAP, assim como morfologia neuronal típica. 

CHIR99021 é um inibidor seletivo de glycogen synthase kinase 3 (GSK3) e 

ativador indireto da via de WNT – associada à regulação da neurogênese adulta e pós-

natal. (Lie et al., 2005; Zhang et al., 2011). DAPT tem como alvo a enzima ϒ-secretase 

e, indiretamente, inibe a via de sinalização de Notch – via que tem importante papel na 

promoção do estado proliferativo durante a neurogênese e quando inibida viabiliza a 

diferenciação neural. LDN está relacionada à inibição de bone morphogenic protein 

(BMP) através da inibição das activin receptor-like kinase 2 e 3 (ALK) – cuja inibição afeta 

a especificação neuronal. RepSox, por sua vez, possibilita a inibição da sinalização por 

transforming growth factor beta (TGF-β) e as ALKs 4, 5 e 7, cujas vias, quando ativadas, 

estão relacionadas à proliferação, à síntese e degradação de matriz extra celular, à 

diferenciação e ao direcionamento do destino celular durante o desenvolvimento 

(conforme  

Tabela 4 a seguir). 

 
Tabela 4 – Moléculas do coquetel CDLR proposto para a reprogramação dos astrócitos em iNs e 
sua atuação sobre vias de sinalização intracelular. 
 

Moléculas Mecanismo 

CHIR99021 (C) 
Inibidor de GSK3; ativador indireto 
de WNT; 

DAPT (D) 
Inibidor de ϒ-secretase e, 
indiretamente, de Notch; 

LDN (L) Inibidor de BMP e ALK2 e 3; 

RepSox (R) Inibidor TGFβ e ALK4, 5 e 7; 

 

Dessa forma,  a modulação da combinação anteriormente utilizada por Hu e 

colaboradores para a indução de fibroblastos em iNs apresenta-se como uma perspectiva 

mais adequada ao projeto. Uma vez que as moléculas atualmente propostas são 

particularmente mais associadas ao fenótipo neoronal e a redução no número de 

componentes poderia contribuir para a contenção dos efeitos tóxicos observados, 
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incluindo a morte celular, fator limitante para eficiência da reprogramação.
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CONCLUSÃO 

 

A partir da análise dos dados obtidos até o momento concluímos que uma 

pequena fração de astrócitos isolados do córtex de camundongos pós-natais podem 

ser parcialmente reprogramados in vitro em células com morfologia e expressão gênica 

sugestivas de um fenótipo neuronal, utilizando a combinação de moléculas que compõe 

o coquetel VCRFSGY. Análises de vídeo-microscopia de tempo intervalado também 

indicam que o tratamento com pequenas moléculas propicia um aumento da 

mortalidade celular, o que poderia contribuir para a baixa taxa de conversão em iNs 

observada. Alternativamente, a combinação de moléculas utilizadas pode não ser a 

mais adequada para reprogramar astrócitos em iNs, indicando a necessidade de 

diferentes combinações para este fim.   

Entretanto, embora as células estudadas apresentem indícios de 

reprogramação, ainda são necessárias análises mais aprofundadas acerca das 

alterações envolvidas neste processo, dentre as quais avaliação do perfil 

eletrofisiológico das células, análises mais robustas quanto às mudanças no seu perfil 

de expressão gênica, quantificação de morte celular e seu perfil de proliferação, por 

exemplo.  

Também pretendemos avaliar as possíveis explicações para a baixa taxa de 

conversão de astrócitos em iNs após tratamento com o coquetel VCRFSGY. Uma 

possibilidade é que astrócitos em cultura sejam geneticamente heterogêneos e apenas 

uma parcela responda ao tratamento de indução neuronal. Outra possibilidade é que o 

tratamento gere respostas diferentes dependendo do estado dos astrócitos em relação 

ao ciclo celular. Experimentos futuros deverão examinar estas possibilidades através 

de vídeo-microscopia de tempo intervalado e outras técnicas. 
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ANEXO 

 

Lineage Reprogramming of Astroglial Cells from Different Origins into Distinct 

Neuronal Subtypes (2017) Stem Cell Reports. 

 

Durante o período no laboratório executei outros experimentos envolvendo 

reprogramação celular, os quais contribuiram para a publicação do artigo supracitado 

(Chouchane et al., 2017). O trabalho realizado pela nossa equipe teve como objetivo 

principal avaliar a capacidade de geração de iNs a partir da reprogramação de 

astrócitos isolados do cerebelo e do córtex de camundongos pós-natais e adultos, tanto 

in vitro, quanto in vivo. O método utilizado para a indução baseou-se na superexpressão 

de um fator de transcrição neurogênico Achaete-scute homolog 1 (Ascl1) ou 

Neurogenin 2 (Neurog2). Foram obtidos diferentes subtipos de iNs, de acordo com o 

fator de transcrição utilizado e a origem glial. A indução foi possível tanto nos 

experimentos in vitro, quanto nos transplantes in vivo, contribuindo fortemente para a 

elucidação dos processos envolvendo a reprogramação celular direta, especialmente 

no contexto neural.  

Realizei experimentos de fate-mapping utilizando animais transgênicos 

GLAST-CreERT2/CAG-CAT-GFP, confirmando a origem astrocitária dos iNs; 

experimentos com PV-Cre/CAG-CAT-GFP, revelando o fenótipo PV+ dos iNs gerados; 

vídeo-microscopia de tempo intervalado, demonstrando o processo de conversão 

astrócito-iN em tempo real, assim como a taxa de proliferação e morte celular das 

células ao longo do período de reprogramação. 
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SUMMARY 

 
Astroglial cells isolated from the rodent postnatal cerebral cortex are particularly susceptible to lineage 

reprogramming into neurons. However, it remains unknown whether other astroglial populations retain the 

same potential. Likewise, little is known about the fate of induced neurons (iNs) in vivo. In this study we 

addressed these questions using two different astroglial populations isolated from the postnatal brain 

reprogrammed either with Neurogenin-2 (Neurog2) or Achaete scute homolog-1 (Ascl1). We show that 

cerebellum (CerebAstro) and cerebral cortex astroglia (CtxAstro) generates iNs with distinctive neurochemical 

and morphological properties. Both astroglial populations contribute iNs to the olfactory bulb following 

transplantation in the postnatal and adult mouse subventric- ular zone. However, only CtxAstro transfected with 

Neurog2 differentiate into pyramidal-like iNs after transplantation in the postnatal cerebral cortex. Altogether, 

our data indicate that the origin of the astroglial population and transcription factors used for reprogram- ming, 

as well as the region of integration, affect the fate of iNs. 

 
 

INTRODUCTION 

 
Direct lineage reprogramming of somatic cells into 

induced neurons (iNs) is a promising strategy to 

study the molecular mechanisms of neuronal 

specification, identify potential therapeutic targets 

for neurological diseases, and eventu- ally repair the 

CNS after acute or neurodegenerative injury 

(Arlotta and Berninger, 2014). Brain resident cells 

such as forebrain astrocytes present some great 

advantages when we consider the easiness and 

efficiency of conversion into iNs both in vitro 

(Berninger et al., 2007) and in vivo (Guo et al., 2014; Hu et 

al., 2015; Niu et al., 2013, 2015) compared with other cell 

types (Vierbuchen et al., 2010; Pang et al., 2011; Victor et 

al., 2014). 

However, still little is known about the role of the envi- 

ronment in the specification of iNs fates during astroglia 

lineage reprogramming in vivo (Heinrich et al., 2015). 

Also, which are the subtypes of iNs generated by lineage 

reprogramming and how they could be controlled remain 

poorly understood. Following retroviral-mediated expres- 

sion of ACHAETE SCUTE HOMOLOG-1 (ASCL1) or 

NEUROGENIN-2 (NEUROG2) in vitro, forebrain astrocytes 

are reprogrammed mostly into GABAergic or glutamatergic 

mailto:mrcosta@neuro.ufrn.br
http://dx.doi.org/10.1016/j.stemcr.2017.05.009
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neurons, respectively (Heinrich et al., 2010). These 

obser- vations led to the suggestion that ASCL1 and 

NEUROG2 would be instructing neuronal 

phenotypes, reminiscent  of their reported role in 

cortical development (Schuurmans and Guillemot, 

2002). However, the same transcription fac- tors 

(TFs) are also expressed by non-overlapping 

progenitor populations in the developing 

cerebellum, contributing to the generation of 

GABAergic neurons in cerebellar nuclei, Purkinje 

cells, and inhibitory interneurons of the cerebellar 

cortex (Zordan et al., 2008). Thus, it is possible that 

astro- glial cells isolated from cerebral cortex or 

cerebellum and lineage reprogrammed with 

NEUROG2 or ASCL1 could retain a ‘‘molecular 

memory’’ of their origin and generate iNs with 

distinctive phenotypes. 

To test this possibility, we first investigated the 

potential to reprogram astroglial cells isolated 

from the postnatal cerebellum (CerebAstro) into 

iNs. Next, we compared the phenotypes of iNs derived 

from lineage-reprogrammed CerebAstro and cerebral 

cortex astroglia (CtxAstro), both in vitro and in vivo, 

following transplantation in the mouse cerebral cortex or 

subventricular zone  

(SVZ). Our re- sults show that either ASCL1 or 

NEUROG2 is sufficient to convert CerebAstro into iNs 

adopting mostly a GABAergic phenotype. Following 

transplantation in the postnatal subventricular zone, both 

types of astroglial cells generate iNs that migrate to the 

olfactory bulb and integrate as gran- ular or periglomerular 

neurons, albeit at different ratios depending on the 

reprogrammed astroglial population. However, after 

transplantation in the postnatal cerebral cortex, only iNs 

derived from CtxAstro reprogrammed with NEUROG2 

adopted fates reminiscent of cortical pyra- midal neurons. 

Collectively, our results suggest that both the origin of the 

astroglial population used for reprogram- ming and the 

region of grafting in the brain affect the phenotype of iNs. 
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RESULTS 

 
Expression of ASCL1 or NEUROG2 Efficiently 

Reprograms Cerebellum Astroglia in iNs 

Direct lineage reprogramming of astroglial cells into iNs 

following viral or chemical delivery of neurogenic TFs is 

well established for astrocytes isolated from the cerebral 

cortex  of  postnatal  mice  (Berninger  et  al.,  2007;  Gascón 

et al., 2015; Heinrich et al., 2010; Masserdotti et al., 

2015). However, it remains unknown whether astroglial 

cells from different regions of the CNS hold the same po- 

tential. To address this possibility, we set out to investigate 

whether the expression of single proneural TFs could line- 

age reprogram CerebAstro into iNs. Toward this aim, we 

generated cultures enriched for cerebellum astroglia and 

nucleofected the cells with plasmids carrying the genes 

encoding for NEUROG2 (Neurog2-DsRed), ASCL1 (Ascl1- 

DsRed), or only the reporter protein dsRed (dsRed). To 

determine the cellular composition of cultures prior to 

nucleofection, we immunostained cells for the astrocytic 

marker glial fibrillary acidic protein (GFAP), the pan- 

neuronal marker class III b-tubulin (BIII-TUBULIN), the 

neural stem cell transcription factor SOX2, and the oligo- 

dendrocyte marker O4. We observed that the vast majority 

of cells were positive for GFAP, whereas only a very small 

percentage of cells were positive for BIII-TUBULIN (GFAP: 

93% ± 1%; BIII-TUBULIN: 3% ± 1%; n = 2,254 cells) (Figures 

S1A–S1E). We did not detect expression of O4 and SOX2 in 

the cultures (data not shown). One day post nucleofection 

(dpn), we observed that virtually all transduced cells 

expressed GFAP (Figures S1H–S1J). However, at 7–8 dpn 

most CerebAstro transduced with ASCL1 or NEUROG2 

adopted a neuronal-like morphology and expressed BIII- 

TUBULIN  (Figures  1A–1K;  ASCL1:  73%  ± 2% BIII- 

TUBULIN+ cells, n = 1,320 dsRed + cells; NEUROG2: 54% 

± 2% BIII-TUBULIN+ cells, n = 1,234 dsRed + cells). In sharp 

contrast, cells nucleofected with dsRed kept astrocyte 

morphology and did not express BIII-TUBULIN (Figures 

S1F–S1G). Similar rates of iNs were observed with cerebral 

 
cortex astroglia nucleofected with Neurog2-DsRed, Ascl1- 

DsRed, or control plasmids (Figures S1K–S1Q), indicating 

that CerebAstro and CtxAstro are equally prone to lineage 

reprogramming into iNs after expression of NEUROG2 or 

ASCL1. According to previous data in the literature (Law- 

yell et al., 2000; Masserdotti et al., 2015), we also observed 

that the capacity of CerebAstro and CtxAstro to generate 

multipotent neurospheres and to lineage reprogramming 

decreased after successive passages in vitro (Figures S1R– 

S1U). 

Next, we studied the process of CerebAstro lineage re- 

programming into neuron using time-lapse video-micro- 

scopy (Figure S2 and Movies S1, S2, and S3). We observed 

that most transfected cells in control or experimental con- 

ditions displayed astroglial morphology. However, only 

cells transduced with either Neurog2-DsRed or Ascl1-DsRed 

underwent a thorough process of morphological changes 

ending with the acquisition of a neuronal-like morphology 

and the expression of neuron-specific markers (Figures 

S2A–S2L and Movies S1, S2, and S3). Yet  expression  of 

ASCL1 and NEUROG2 induced cell death in a high per- 

centage of cells (Figure S2M), suggesting that, similar to ce- 

rebral cortex astroglia, the reprogramming process can be 

hampered by metabolic constraints (Gascón et al., 2015). 

Notably, we also observed that few transfected cells under- 

went cell division (Figure S2N), suggesting that mostly 

postmitotic astroglial cells are converted into iNs. Accord- 

ingly, most iNs were generated without cell division, as 

indicated by the low proportion of iNs incorporating bro- 

modeoxyuridine (BrdU) after expression of NEUROG2 or 

ASCL1 (Figure 1Y). To further confirm the astroglial nature 

of lineage-converted cells, we genetically labeled astrocytes 

using the double-transgenic GLAST-CreERT/CAG-CAT-GFP 

mouse (Heinrich et al., 2010). Animals received tamoxifen 

through the mother milk from postnatal day 5 (P5) to P7, 

leading to the Cre-mediated recombination in cerebellum 

astroglia in vivo (Figure S3A). We observed that 95% of 

iNs also expressed GFP, confirming the astroglial origin of 

the original cells. 

 
 

 

Figure 1. ASCL1 and NEUROG2 Convert Cerebellum Astroglia into Induced Neurons 

(A–J) Representative pictures taken from CerebAstro cultures 7 days post nucleofection (dpn) with Ascl1-DsRed (A) or Neurog2-DsRed 

plasmid (F). Many nucleofected RFP+ cells (inside dotted boxes) adopt neuronal-like morphologies and express the immature neuronal 

marker BIII-TUBULIN (BIII-TUB) after transduction with (A) ASCL1, magnification of boxes 1 and 2 in (B) to (E) or (B) NEUROG2, 

magnification of boxes 1 and 2 in (G) to (J). 

(K) Quantification of BIII-TUB expression in CerebAstro culture 7 dpn with Ascl1-DsRed (black bar), Neurog2-DsRed (gray bar), or control 

plasmid dsRed (white bar) (see Figure S1 for control condition). ***p < 0.001. N.F, not found. 

(L–W) Expression of mature neuronal markers in lineage-reprogrammed CerebAstro iNs 15 dpn. Example of RFP+ ASCL1-iNs (L–N) and 

NEUROG2-iNs (O–Q), stained for MAP2. Example of RFP+ ASCL1-iNs (R–T) and NEUROG2-iNs (U–W) stained for NEUN. 

(X) Quantification of MAP2+ and NEUN+ among RFP+ cells 15dpn with ASCL1 (black bar) or NEUROG2 (white bar). 

(Y) Quantification of BrdU incorporation and BIII-TUB expression in nucleofected cells 8 dpn with ASCL1 or NEUROG2. Nuclei are stained 

with DAPI (blue). 

Data are derived from six independent experiments (mean ± SEM). Scale bars, 25 mm. See Figures S1–S3. 
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Functional Properties of Cerebellum Astroglia- 

Derived iNs 

After, we investigated the phenotypic maturation of 

lineage-reprogrammed CerebAstro iNs. For this, nucleo- 

fected cultures were maintained for 2 weeks in differentia- 

tion medium and assessed for the expression of the 

neuronal microtubule-associated protein 2 (MAP2) and 

the neuronal nuclei protein Foxb3 (NEUN). We observed 

that CerebAstro transfected with either ASCL1 or 

NEUROG2 reprogrammed into iNs expressing MAP2 

(ASCL1: 83% ± 7%, n = 321 cells; NEUROG2: 91% ± 9%, 

n = 236 cells) and NEUN (ASCL1: 90% ± 9%, n = 365 cells; 

NEUROG2: 92% ± 5%, n = 210 cells) (Figures 1L–1X). To 

further stimulate the synaptic maturation of iNs, we grew 

transfected CerebAstro in the presence of co-cultured neu- 

rons (see Supplemental Experimental Procedures). Thirty 

days after nucleofection we could observe expression of 

SYNAPSIN 1, a synaptic vesicle protein involved in the con- 

trol of neurotransmitter release (Hvalby et al., 2006), in 

juxtaposition to dsRed+ processes (Figures 2A–2H), suggest- 

ing that iNs could be establishing synaptic contacts with 

co-cultured neurons. 

To study the electrical properties of iNs, we performed 

patch-clamp recordings of fourteen ASCL1-iNs and nine 

NEUROG2-iNs grown in the absence of co-cultured pri- 

mary neurons (Figures 2I–2L). Of the 14 ASCL1-iNs, ten 

responded with action potentials and had a mean input 

resistance of 337 ± 76 MU, a mean resting membrane po- 

tential of —52 ± 2 mV, and a mean action potential ampli- 

tude of 50 ± 7 mV following minimal depolarizing current 

injections (50 pA, 500 ms) (Figure 2L). NEUROG2-iNs 

(n = 9 cells) had a mean input resistance of 352 ± 78  MU, 

a mean resting membrane potential of —56 ± 2 mV, and a 

mean action potential amplitude of 42 ± 4 mV following 

the same current injection (50 pA, 500 ms) (Fig- ure 2L). 

Hyperpolarizing currents (—100 pA, 500 ms) generated 

rebound action potentials in  50%  (5/10)  of the ASCL1-

cells with a mean amplitude of 63 ± 4 mV and 22% (2/9) 

of the NEUROG2-cells with a mean ampli- tude of 39 ± 2 

mV (Figure 2I). Notably, some iNs showed spontaneous 

electrical activity, further suggesting that iNs established 

synaptic contacts in the culture (Figure 2I). Recorded iNs 

could be classified into cells with spikelets (40% of 

ASCL1-iNs; 66% of NEUROG2-iNs), cells with a few 

spikes (40% of ASCL1-iNs; 22% of NEUROG2-iNs), and 

regular spiking cells (30% of ASCL1-iNs; 11% of 

NEUROG2-iNs) (Figures 2I and 2J). Moreover, current- 

voltage relationships of ASCL1-iNs and NEUROG2-iNs 

revealed a significant difference between instantaneous 

values in response to hyperpolarizing current injections 

(Figure 2K). Collectively, these observations suggest that 

NEUROG2 or ASCL1 can efficiently reprogram cerebellum 

astroglia into functional iNs. 

 
ASCL1 and NEUROG2 Induce Different Neuronal 

Subtypes in Astroglia of Different Origin 

Another important aspect of neuronal differentiation is the 

establishment of axial polarity and process growth (Barnes 

and Polleux, 2009; Whitford et al., 2002; Takano et al., 

2015). Interestingly, we noted that iNs displayed different 

morphologies 15 days after expression of ASCL1 or 

NEUROG2 in CerebAstro or CtxAstro (Figure S4). To quan- 

tify these differences, we analyzed morphological features 

of iNs using the Sholl analysis. We found that iNs derived 

from CerebAstro expressing ASCL1 displayed significantly 

longer processes, with an increased amount of secondary 

and tertiary branches compared with iNs expressing 

NEUROG2 (Figure S4F). Notably, we also found that iNs 

derived from CerebAstro expressing ASCL1 were more 

complex than those derived from CtxAstro expressing the 

same TF, whereas the opposite was observed with 

NEUROG2 (Figures S4H–S4I). 

Next, we set out to measure the axial distribution of cell 

processes (Figures S4G and S4K). We observed that expres- 

sion of ASCL1 in CerebAstro generate higher polarized iNs 

than NEUROG2 (Figure S4G). The opposite result was 

observed when we compared iNs derived from CtxAstro 

(Figure S4K). Collectively, these morphological parameters 

indicate that both the TF and the type of reprogrammed 

astroglial cell may interfere with iNs phenotypes. 

To further investigate possible phenotypic distinctive- ness 

of iNs, we analyzed the expression of the neurotrans- mitter 

GABA and glutamate, as well as TBR1, a TF associ- ated 

with glutamatergic neurons (Hevner et al., 2006), in iNs 

derived from CerebAstro or CtxAstro (Figures 3 and S5). We 

observed that the percentage of GABA was higher than 

GLUTAMATE-expressing iNs following expression of both 

ASCL1 and NEUROG2 in CerebAstro (Figures 3A–3S; 

CerebAstro GABA+ iNs ASCL1: 70% ± 6%, n = 68 cells and 

NEUROG2: 59% ± 7%, n = 58 cells; CerebAstro Glut+ iNs 

ASCL1: 38% ± 6%, n  = 52 cells and NEUROG2: 48% ± 

2%, n = 63). The GABAergic phenotype of astroglia- 

derived iNs was also confirmed using astrocytes isolated 

from  GAD67-GFP mice (Figures 3T–3Z0). In contrast, the 

same TFs induced different fates in CtxAstro. While iNs 

derived from CtxAstro reprogrammed with NEUROG2 ex- 

pressed mostly GLUTAMATE, ASCL1 induced more GABA 

expression (Figures 3S and S5G–S5L; CtxAstro GABA+ iNs 

ASCL1: 64% ± 15%, n = 60 cells and NEUROG2: 19% ± 

7%, n = 50 cells; CtxAstro GLUT+ iNs ASCL1: 50% ± 9%, 

n = 67cells and NEUROG2: 81% ± 4%, n = 54 cells). We 

also noted that NEUROG2 induced the expression  of  TBR1 

only in CtxAstro (Figures S5A–S5F; 79% ± 2% of TBR1+, n 

= 30 iNs). 

Next, to evaluate whether iNs derived from CtxAstro or 

CerebAstro adopt the phenotype of distinct GABAergic 

classes, we compared the expression of the calcium binding 
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Figure 2. Electrical and Synaptic Development of CerebAstro-Derived iNs 

(A–H) Lineage-reprogrammed CerebAstro iNs express SYNAPSIN 1 (green) 30 dpn with Ascl-DsRed or Neurog2-DsRed plasmids. Example of 

RFP+/SYNAPSIN+ iNs 30 dpn with ASCL1 (A–D) or NEUROG2 (E–H). (D–H) Magnifications of dashed boxes in (C) and (G), respectively. 

(I–L) Electrophysiological properties of ASCL1- and NEUROG2-iNs. Current clamp traces from ASCL1-iNs showing spikelet (left), few spikes 

(middle), and regular spiking (right) in response to depolarizing current injections (50 pA, 500 ms) (I, top). Arrows highlight spontaneous 

excitatory postsynaptic potentials in recorded cells (I). Fluorescence images of the recorded ASCL1-iNs (I, bottom). 

(J) Example of current clamp traces from a NEUROG2-iNs responding with a few spikes to depolarizing current injections (50 pA, 500 ms) (J, 

top). Note the deeper sag due to hyperpolarizing current injections (—100 pA, 500 ms) compared with ASCL1-iNs. Fluorescence image of 

the recorded NEUROG2-iN (J, bottom). 

(K) Current-voltage relationships for ASCL1-iNs (circles) and NEUROG2-iNs (triangles) measured at the beginning of the onset of the 

current steps. 

(L) Plot of mean input resistance, resting membrane voltage, and mean action potential amplitude following the current injection (50 pA, 

500 ms) of ASCL1-iNs (black plot) and NEUROG2-iNs (white plot). 

Data are derived from three independent experiments (mean ± SEM). Scale bars, 50 mm. 
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Figure 3. Lineage-Reprogrammed Cortical and Cerebellar iNs Adopt Different Neurotransmitter Phenotypes 

(A–J) Examples of CerebAstro-derived RFP+ iNs expressing GABA 20 dpn with either ASCL1 (A) or NEUROG2 (D). Single confocal z stacks are 

shown in higher magnification to confirm the colocalization of GABA and RFP in iNs (B, C, and E–J). Observe the similar pattern of GABA 

expression between co-cultured hippocampal neurons (RFP—, yellow arrowhead in D) and iNs (RFP+, white arrowheads in D). 

(K–R) Example of CerebAstro-derived RFP+ iNs expressing GLUT 20 dpn with either ASCL1 (K–O) or NEUROG2 (P–R). Single confocal z stacks 

are shown in higher magnification to confirm the colocalization of glutamate and RFP in iNs (B, C, and E–J). Observe the presence of GLUT— 

(K–M, yellow arrowhead) and GLUT+ (K, N, and O, white arrowhead) RFP+ iNs. 

(S) Quantification of GABA+ and GLUT+ cells among RFP+ iNs derived from CerebAstro nucleofected with ASCL1 (orange) or NEUROG2 

(yellow) and CtxAstro nucleofected with ASCL1 (dark green) or NEUROG2 (light green). *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001. 

(T–Z0) Expression of GFP in CerebAstro and CtxAstro derived from GAD67-GFP mice 12 dpn with ASCL1. Example of RFP+/GFP+/BIII-TUB+ iN 

derived from CerebAstro (T, dashed box magnified and showing single channels in U–W) or CtxAstro (X, dashed box magnified and showing 

single channels in Y–Z0). GLUT, GLUTAMATE; BIII-TUB, BIII-TUBULIN. Statistical test: two-way ANOVA followed by Bonferroni’s post hoc 

test (mean ± SEM). 

Data are derived from 3 independent experiments. Scale bars, 25 mm. See also Figure S5. 
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Figure 4. Expression of Calcium Binding Proteins Indicates that iNs Derived from Cortical and Cerebellar Astroglia Adopt Distinct 

GABAergic Phenotypes 

(A–N) Examples of CerebAstro-derived iNs expressing PARV or CALB 30 dpn with either ASCL1 (A and G) or NEUROG2 (D and L). Single 

confocal z stacks of the two iNs (white and yellow arrowheads) are shown in higher magnification to confirm the colocalization of RFP with 

PARV (B, C, E, and F) or CALB (H–K, M, and N). 

(O) Quantification of CALB+ and PARV+ cells among RFP+ iNs derived from both CerebAstro nucleofected with either ASCL1 (orange) or 

NEUROG2 (yellow) and CtxAstro nucleofected with ASCL1 (green). *p < 0.05, ***p < 0.001. 

(P) Example of NEUROG2-iN reprogrammed from CerebAstro isolated from PARV-Cre/CAG-CAT-GFP mice. 

(Q–S) Single confocal z stacks are shown in higher magnification to confirm the colocalization of RFP, GFP, and BIII-TUB. 

(T) Quantification of ASCL1-iNs and NEUROG2-iNs expressing GFP after lineage reprogramming of PARV-Cre/CAG-CAT-GFP CerebAstro (two- 

way ANOVA followed by Bonferroni’s post hoc test, mean ± SEM). CALB, CALBINDIN; PARV, PARVALBUMIN; TUB, TUBULIN. **p < 0.01, 

***p < 0.001. 

Data are derived from three independent experiments. Scale bars, 20 mm. See also Figure S6. 

 

proteins CALBINDIN (CALB) and PARVALBUMIN (PARV) 

in iNs after expression of NEUROG2 or ASCL1 (Figure 4). 

We observed that ASCL1 expression in CerebAstro induced 

a higher ratio of CALB+ iNs, whereas NEUROG2 induced a 

higher ratio of PARV+ iNs (Figures 4A–4O; ASCL1: 72% ± 

11%, and NEUROG2 40% ± 10% CALB+ iNs; n = 170 and 
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118 cells, respectively; ASCL1: 30% ± 4% and NEUROG2 

65% ± 7% PARV+ iNs; n = 120 and 143 cells, respectively). 

Interestingly, we also observed that more than half of 

CerebAstro-derived CALB+ iNs expressed CTIP2 (Figure S6) 

a transcription factor present  in  Purkinje  neurons  (Leid  et 

al., 2004). Additionally the parvalbuminergic phenotype of 

iNs was assessed using astrocytes isolated from PARV- 

Cre/CAG-CAT-GFP mice (Figures 3P–3T). We observed 

that 10 dpn with ASCL1 a similar proportion of iNs ex- 

pressed GFP compared with iNs expressing PARV at 20  dpn 

(Figures 4O and 4T). However, the proportion  of  GFP+ iNs 

at 10 dpn after NEUROG2 expression was lower than that 

expressing PARV at 20 dpn (Figures 4O and 4T), suggesting 

that the expression of PARV in NEUROG2-iNs is regulated 

at some point between 10 and 20 dpn. 

In  contrast,  ASCL1  expression  in  CtxAstro  induced 

similar rates of CALB+ and PARV+ iNs (Figure 4O; CALB: 

53% ± 17% iNs; PARV: 55% ± 6% iNs; n = 138 and 127 

cells, respectively). Yet ASCL1 induced a significantly 

higher fraction of PARV+ iNs in CtxAstro compared with 

CerebAstro (Figure 4O). Altogether, these results indicate 

that ASCL1 and NEUROG2 instruct different subtypes of 

GABAergic iNs depending on the origin of the reprog- 

rammed astroglial cell. 

 
CtxAstro, but Not CerebAstro, Nucleofected with 

NEUROG2 Differentiate into Pyramidal-like Neurons 

after Transplantation in the Postnatal Mouse Cerebral 

Cortex 

The distinctive iNs phenotypes observed in vitro raised the 

question as to whether these cells would keep such hall- 

marks after integration in a pre-existing circuitry. To inves- 

tigate this possibility, we transplanted cortical and cere- 

bellum astroglia following nucleofection with NEUROG2, 

ASCL1, or control plasmid in the postnatal mouse cerebral 

cortex and studied the phenotypes of grafted cells. To facil- 

itate the identification of grafted cells, we transplanted 

astroglial cells isolated from GFP mice (Okabe et al., 

1997) into wild-type animals. Twenty days post transplan- 

tation (dpt), animals were perfused and grafted cells were 

analyzed for their morphology and chemical markers (Fig- 

ure 5). We observed that virtually all CtxAstro population 

nucleofected with control plasmid kept astroglial mor- 

phologies (Figures 5A and 5C; n = 1,145 GFP+ cells, n = 4 

host animals). Interestingly, astroglial cells adopted mor- 

phologies similar to those of endogenous astrocytes in the 

gray and white matter (Figures S7A–S7C; Emsley and 

Macklis, 2006). In sharp contrast, about one-fifth of 

CtxAstro nucleofected with NEUROG2 and transplanted 

into the postnatal cerebral cortex adopted neuronal mor- 

phologies in all animals analyzed (n = 2,338 GFP+ cells in 

five host animals, 18% ± 7%) (Figures 5B–5O). Intriguingly, 

we noted that about half of iNs settled in the layers II/III of 

 
the cerebral cortex (Figure 5D). Induced neurons adopted a 

pyramidal neuron-like morphology with apical dendrites 

toward the molecular layer and basal dendrites projecting 

radially (Figures 5E and 5F). We also observed basal axonal 

processes directed toward the white matter (Figure 5E). 

Interestingly, some GFP+ processes were observed in the 

contralateral corpus callosum (Figures S7K–S7O), suggest- 

ing that such processes originated from transplanted iNs. 

Some iNs showed very complex morphologies with several 

secondary and tertiary dendrites (Figure 5G), and the ma- 

jority of these cells also showed dendritic spines (Figure 5I, 

66% ± 8% of pyramidal-like iNs, n = 29 cells). Most cells 

with neuronal morphology also expressed NEUN+ (Figures 

5J–5L) and about 60% of iNs in layer II/III expressed the TF 

CUX1 (Figures 5M–5O, n = 15 cells). These data suggest 

that cortical astroglia reprogrammed with NEUROG2 can 

differentiate into pyramidal-like iNs in vivo. 

In contrast, however, we found only a very small 

number of GFP+ cells with neuronal morphology 

following transplantation of CerebAstro nucleofected 

with NEUROG2, as well as CtxAstro or CerebAstro 

nucleofected with ASCL1 (Figures S7D–S7I; >500 cells 

counted/animal). Still, different from iNs derived from 

CtxAstro reprogrammed with NEUROG2, those iNs 

displayed morphologies  reminiscent  of non- spiny 

GABAergic interneurons (Figures S7D–S7F) and some 

expressed CALBINDIN (Figure S7G), suggesting a 

GABAergic phenotype. These observations suggest that 

reprogramming and survival of iNs following 

transplantation are affected by both the origin of the re- 

programmed cell and TF used. 

 
CerebAstro and CtxAstro iNs Integrate as Olfactory  

Bulb Interneurons upon Transplantation in the  SVZ 

Next, we set out to test whether integration of iNs could be 

facilitated by transplantation into a neurogenic milieu. To- 

ward this aim, we transplanted CerebAstro and CtxAstro in 

the SVZ of postnatal animals following their nucleofection 

with either ASCL1 or dsRed. Thirty days after transplanta- 

tion, we observed a substantial number of GFP+ cells in 

the rostral migratory stream (RMS) and olfactory bulb 

(OB) of host animals (Figures 6A–6F). In the control group, 

virtually all GFP+ cells nucleofected with control plasmid 

retained astrocytic morphologies in the SVZ, RMS, and 

OB (Figures S7P–S7Q, n > 300 cells). In contrast, a signifi- 

cant fraction of CtxAstro and CerebAstro nucleofected 

with ASCL1 adopted morphologies typical of bona fide 

OB neurons. Notably, iNs adopted typical morphologies 

of neurons of the granule cell layer (GCL) or periglomerular 

(PGL) (Figures 6H–6U) and expressed the mature neuronal 

marker NEUN (Figures 6Q and 6R). However, the ratio of 

iNs in the GCL and PGL varied depending on the reprog- 

rammed astroglia (Figure 6G). While iNs derived from 
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Figure 5. Cortical Astroglia Nucleofected 

with NEUROG2 Integrate as Pyramidal 

Cell-like iNs In Vivo 

(A and B) Examples of GFP+ CtxAstro 20 days 

post transplantation (dpt) in the postnatal 

mouse cerebral cortex. Observe the as- 

trocytic morphology of CtxAstro nucleo- 

fected with control plasmid (Ctrl) in the 

cortical layer II (A), and the presence of 

GFP+ cells with neuronal morphology in 

animals transplanted with CtxAstro nucle- 

ofected with NEUROG2 (B, arrowhead). 

(C) Quantification of cells showing as- 

troglial or neuronal morphology 20 days 

after transplantation. ***p < 0.001. 

(D–H) Examples of GFP+ pyramidal-like iNs 

observed in the cerebral cortex following 

transplantation of CtxAstro nucleofected 

with NEUROG2. Note the typical pyramidal 

cell morphology of iNs in layers II and III of 

the host cerebral cortex (D, dashed boxes). 

(E and F) Magnification of dashed boxes 

shown in (D) revealing the apical dendrite 

(white arrowheads), basal dendrites (white 

arrows), and axonal process of iNs (yellow 

arrowheads). (G) Example of iN in layer II of 

the cerebral cortex showing spiny dendrites 

(dashed box magnified in H), suggestive of 

a glutamatergic identity. 

(I) Quantification of spiny and non-spiny 

iNs in the cerebral cortex of host animals. 

**p < 0.01. 

(J–L) GFP+ iN 20 dpt expressing the mature 

neuronal marker NEUN (J and K, white ar- 

rows). 

(M–O) GFP+ iN 20 dpt expressing the tran- 

scription factor CUX1 (M–N, white arrow- 

heads). Nuclei are stained with either DAPI 

(blue) or TO-PRO3 (red). 

Statistical test in (C) and (I): Student’s t 

test (mean ± SEM). n = 5 animals/condi- 

tion. WM, white matter. Scale bars, 50 mm. 

See also Figure S7. 

 
CtxAstro mostly adopted the fate of GCL neurons (types I 

and III) (CtxAstro+ ASCL1: 68% ± 14%, n = 117 cells; 

CerebAstro+ ASCL1: 28% ± 10%, n = 87 cells), iNs derived 

from CerebAstro preferentially integrated as PGL neurons 

(CerebAstro+ ASCL1: 71% ± 10%; CtxAstro+ ASCL1: 31% 

± 14%). We also observed a small number of iNs with 

granular- and periglomerular-like morphologies after trans- 

plantation of CtxAstro nucleofected with NEUROG2 in the 

SVZ (Figures S7R–S7S). Notably, the expression of calcium 

binding proteins in OB iNs was different from that  observed 

in vitro (Figure 4). We could not observe PARV+ iNs or 

CALB+ iNs in the OB after transplantation of both 

CerebAstro and CtxAstro in the postnatal SVZ (Figures 6S–

6U and data not shown). 

Finally, we transplanted ASCL1 lineage-reprogrammed 

CtxAstro in the adult SVZ. We observed that, similar to 

our experiments in the postnatal brain, GFP cells also 

migrated throughout the RMS and reached the OB (Fig- 

ure 7). However, many cells, albeit with neuronal 

morphology, remained in the RMS (Figures 7C, 7D, and 

7H). Among the cells that differentiate within the  OB, we 

observed exclusively iNs in the GCL with morphol- ogies 

of granular neurons (Figures 7A, 7E, and 7H, 58.9% ± 8%, 

n = 98 counted cells, n = 2 animals). 
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Figure 6. Cerebellar and Cortical Astro- 

glia-Derived iNs Integrate in the Post- 

natal Olfactory Bulb 

(A–F) Coronal sections obtained from a 

mouse brain 30 dpt of CerebAstro nucleo- 

fected with ASCL1. GFP+ cells grafted in the 

SVZ (A), anterior RMS (B), and OB (C). 

Dashed boxes in (A) to (C) are magnified in 

(D) to (F). 

(G) Quantification of iNs in the GCL or PGL 

of the OB following transplantation of 

CerebAstro or CtxAstro nucleofected with 

ASCL1 in the SVZ. ***p < 0.001. 

(H–L) Examples of GFP+ OB iNs derived from 

CerebAstro nucleofected with ASCL1. Note 

the typical morphology of granular (H) or 

periglomerular (I) OB neuron adopted by 

iNs. Observe also the expression of NEUN 

(J–L, white arrowhead). 

(M–R) Examples of GFP+ iNs in the OB, 

derived from CtxAstro nucleofected with 

ASCL1. Observe the typical morphologies of 

iNs in the PGL (N, white arrowhead points to 

the cell soma and yellow arrowheads indi- 

cate the processes of the same cell) and GCL 

(O and P). (Q and R) Example of a granular- 

like iN expressing NEUN (white arrow- 

heads). 

(S) Immunohistochemistry for PARV (red) 

and GFP (green) in the OB of a transplanted 

animal. 

(T and U) Magnification of cells in (S): 

PARV+  cell   (yellow   arrowheads),   GFP+/ 

PARV— iNs (white arrowheads). 

PARV, PARVALBUMIN; SVZ, subventricular 

zone; RMS, rostral migratory stream; OB, 

olfactory bulb; GL, glomerular layer; EPL, 

external plexiform layer; GCL, granule cell 

layer. Nuclei are stained with DAPI (blue). 

Statistical test: two-way ANOVA followed by 

Bonferroni post hoc test (mean ± SEM). N = 

5 animals/condition. 

Scale bars, 50 mm. See also Figure S7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Some of these cells expressed GABA (Figures 7F and 7G). 

Still different from transplantation in the postnatal SVZ, 

we did not detect GFP+ cells with astroglial morphology 

in the OB following transplantation of CtxAstro in the 

adult SVZ. 

Altogether, these data suggest that the neurogenic envi- 

ronment in the SVZ plays an instructive role in the pheno- 

typic specification of iNs. However, the origin of astroglial 

cells and the TF used for reprogramming interfere with the 

final fate of iNs. 
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Figure 7. Cortical Astroglia Are Reprogrammed into iNs in the Adult SVZ-RMS-OB 

(A–G) Immunostainings showing GFP+ CtxAstro nucleofected with ASCL1 30 dpt in the adult SVZ. Example of granular cell-like iNs observed 

in the OB (A, white arrowheads; magnified in B). Example of iNs found in the anterior RMS (C, yellow arrowhead; magnified in D). Example 

of GFP+ granular cell-like iN expressing GABA (E–G). 

(H) Quantification of iNs located in the GCL (white bar) or RMS (gray bar) 30 dpt (Student’s t test, mean ± SEM). 

GCL, granule cell layer; RMS, rostral migratory stream; OB, olfactory bulb; ns, not significant. Nuclei are stained with DAPI (blue). n = 3 

animals/condition. 

Scale bars, 50 mm. 

 
 

DISCUSSION 

 
Here we show that, similar to their CtxAstro counter- 

parts, postnatal CerebAstro can be efficiently lineage re- 

programmed into functional iNs using a single TF. More 

importantly, we reveal that astroglial cells isolated from 

different regions and reprogrammed by overexpression 

of NEUROG2 or ASCL1 generate iNs with different 

morphological and neurochemical phenotypes. Finally, 

we demonstrate that integration of iNs after transplanta- 

tion depends on several factors such as the origin of astro- 

glia population, the TF used, the region of transplant, and 

the age of the transplanted animal. 

Studies focused on astroglial cells reprogramming into 

neurons exclusively used CtxAstro as starting cell popula- 

tion (Berninger et al., 2007; Heinrich et al., 2010). However, 

it remained unclear whether astroglial cells isolated from 

other regions of the CNS could be reprogrammed into iNs 

 
using the same TFs. Here, we show that postnatal cere- 

bellum astroglia can be reprogrammed into neurons 

following overexpression of NEUROG2 or ASCL1 at rates 

similar to those observed in postnatal cortical astroglia. 

This study therefore extended neurogenic potential to 

cerebellum astroglia, suggesting that neurogenic potential 

may be a hallmark of every astroglia population of the 

CNS. We chose to use cerebellum because NEUROG2 and 

ASCL1 lineages contribute different neuronal phenotypes 

compared with the cerebral cortex. 

In fact, ASCL1 and NEUROG2 are TFs belonging to the 

basic helix-loop-helix family and expressed in different 

regions of the developing CNS. In the telencephalon, 

ASCL1 is mostly expressed by progenitors in the ganglionic 

eminences and contributes to the generation of cortical 

GABAergic neurons, whereas NEUROG2 is mostly ex- 

pressed by dorsal progenitors that generate glutamatergic 

neurons (Fode et al., 2000; Parras et al., 2002; Schuurmans 
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and Guillemot, 2002). These developmental roles of TFs 

have been suggested to explain the phenotype of lineage- 

reprogrammed CtxAstro iNs (Heinrich et al., 2010). How- 

ever, the very same TFs are expressed by progenitors 

contributing inhibitory interneurons and Purkinje cells of 

the cerebellar cortex (Zordan et al., 2008; Kim et al., 2008). 

According to these roles in the developing cerebellum, we 

show that ASCL1 and NEUROG2 reprogram CerebAstro 

mostly into GABAergic iNs. Moreover, expression of calcium 

binding proteins reveals that ASCL1 and NEUROG2 lineage- 

reprogrammed CerebAstro iNs are distinct: while ASCL1 in- 

duces mostly CALBINDIN expression, NEUROG2 induces 

PARVALBUMIN. These observations are in line with previ- 

ous suggestions of these TFs instructing distinct neuronal 

phenotypes in the developing cerebellum (Zordan et al., 

2008). Moreover, we observed that most iNs displaying com- 

plex morphologies after ASCL1 also expressed CALBINDIN 

and CTIP2, which are typical hallmarks of Purkinje cells. 

Electrophysiological recordings of CerebAstro-derived 

iNs indicate similarities and possible differences to CtsAs- 

tro-derived iNs. In fact, resting membrane potential, action 

potential amplitudes, and input resistance of CerebAstro- 

derived iNs are similar to values previously reported to 

CtxAstro-derived iNs (Berninger et al., 2007). However, 

ASCL1 expression in CerebAstro induces the generation 

of 30% regular spiking iNs, whereas no regular spiking 

iNs could be observed in CtxAstro reprogrammed with 

ASCL1 and Dlx2 (Heinrich et al., 2010). Future experiments 

should systematically compare the electrophysiological 

properties of iNs generated from distinct astroglia, reprog- 

rammed with different TFs. 

Considering  that  ASCL1  and  NEUROG2  reprogram 

CtxAstro into iNs adopting mostly a GABAergic or glutama- 

tergic phenotype, respectively (Heinrich et al., 2010 and our 

own data), which is reminiscent of the roles of those TFs in 

the developing telencephalon, a parsimonious explanation 

for these data is that astroglial cells retain a molecular mem- 

ory of the region from where they were isolated. In fact, 

corroborating this idea, many recent data indicate that re- 

programmed somatic cells retain residual DNA methylation 

signatures characteristic of their somatic tissue of origin. 

These are called ‘‘memory’’ of origin and indeed favor their 

differentiation toward lineages related to the donor cells 

(Hu et al., 2010; Kim et al., 2010; Polo et al., 2010; Tian 

et al., 2011). Astroglial cells from separate regions of the 

CNS may present different chromatin modifications in 

genes targeted by neurogenic TFs. These modifications are 

likely to occur in early progenitor cells, under influence of 

distinct morphogenetic signals at different domains of the 

developing CNS (Kiecker and Lumsden, 2005; Lupo et al., 

2006), before generation of neurons and glial cells. This 

patterning contributes to generate neuronal diversity but 

would also be inherited by astroglial cells within the same 

 
lineage (Costa et al., 2009; Gao et al., 2014). Alternatively, 

astroglial cells obtained from different regions could express 

different sets of microRNAs or long non-coding RNAs 

involved in the specification of neuronal fates (Flynn and 

Chang,  2014;  Jönsson  et  al.,  2015).  Future  experiments 

should help to elucidate the exact molecular machinery 

controlling the acquisition of neuronal phenotypes during 

lineage reprogramming. It will also be interesting to test 

whether astroglial cell types isolated from other CNS re- 

gions, such as the spinal cord and retina, generate iNs 

phenotypically similar to neurons of these regions. 

In accordance with our observations in vitro, iNs derived 

from NEUROG2 lineage-reprogrammed CtxAstro and trans- 

planted in the postnatal cerebral cortex mostly adopted a 

phenotype of pyramidal spiny neurons, which are glutama- 

tergic in this region (Shepherd, 2003). Similarly, previous 

data in the literature have shown that NEUROD1, a down- 

stream target of NEUROG2, converts cerebral cortex reactive 

astrocytes into TBR1+ iNs in situ (Guo et al., 2014). However, 

iNs morphologies described here are much more elaborate, 

showing typical apical and basal dendrites as well as long- 

distance axonal projections. One possible explanation for 

this thorough differentiation of iNs could be that NEUROG2 

targets genes important for morphological maturation of 

cortical pyramidal cells that are not regulated by NEUROD1. 

In fact, it has been shown that phosphorylation of a single 

tyrosine residue (T241) of NEUROG2 is necessary and suffi- 

cient to control radial migration, neuronal polarity and den- 

dritic morphology of pyramidal neurons (Hand et al., 2005). 

We assume that NEUROG2 phosphorylation happens in 

grafted iNs within the host-developing cortex and there- 

fore permits the development of a mature pyramidal 

morphology. In contrast, however, CerebAstro expressing 

NEUROG2 and transplanted in the postnatal cerebral cortex 

differentiate into a very small number of iNs with GABAergic 

interneuron phenotypes. Thus, NEUROG2 expression alone 

is not sufficient to reprogram all astroglial populations into 

pyramidal-like iNs in vivo. Finally, we found very few cells 

with GABAergic interneuron-like morphologies in the 

cerebral cortex of animals transplanted with cortical or 

cerebellum or cerebral cortex astroglia nucleofected with 

ASCL1, further supporting the notion that both the origin 

of the astroglial cell and the TF used for reprogramming are 

important in determining the final fate of iNs in vivo. 

The environment in the postnatal cerebral cortical may not 

be permissive for all lineage-reprogrammed astroglial cells to 

differentiate into iNs. In fact, after transplantation in the 

neurogenic subventricular zone, we observed that both cere- 

bellar and cortical astroglia nucleofected with ASCL1 could 

migrate throughout the RMS and differentiate in the OB as 

GCL- and PGL-like interneurons. This suggests that the milieu 

in the postnatal SVZ is not only more permissive to lineage-re- 

programmed astroglia iNs, but also plays instructive roles in 
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the phenotype of the iNs. Interestingly, however, despite this 

instructive role of environment, ASCL1 lineage-reprog- 

rammed cortical and cerebellar astroglia iNs generated GCL- 

and PGL-like interneurons at different ratios, suggesting that 

the origin of the astroglial cell still play some role in fate 

determination. A few iNs were also detected in the OB after 

transplantation of cortical astroglia nucleofected with 

NEUROG2. One possible explanation for this difference could 

be the distinct roles played by ASCL1 and NEUROG2 in the 

postnatal SVZ. While the former is required for generation 

of most OB interneurons, especially granule  cells  (Parras et 

al., 2004), NEUROG2 contributes to the generation of a very 

small proportion of juxtaglomerular neurons (Win- penny et 

al., 2011). 

Of note, we observed GFP+ cells with astrocytic morphol- 

ogies in the RMS and OB of all animals transplanted with 

both cortical and cerebellar astroglia at postnatal stages, 

regardless of the plasmid used for transfection (control-, 

Neurog2-, or Ascl1-DsRed). Most of these cells did not 

express dsRed (non-transfected cell) and some did (trans- 

fected but not reprogrammed). This observation suggests 

that transplanted astrocytic cells can also respond to migra- 

tion cues in the SVZ-RMS-OB system and integrate in the 

OB. Accordingly it has been recently shown that astrocytes 

are constantly added to the OB after generation in the SVZ 

(Sohn et al., 2015). 

Finally, we also observed that integration in the adult 

brain is more limited than in the postnatal brain. In fact, 

we could not observe integration of iNs after transplanta- 

tion in the adult cerebral cortex (data not shown). In the 

adult OB we could detect some iNs following transplanta- 

tion of cortical astroglia transfected with ASCL1. Interest- 

ingly, an important fraction of iNs in the adult OB seems 

to have a problem in reaching the GCL. 

Altogether, our results indicate that lineage reprogram- 

ming of astroglial cells into neurons by neurogenic TFs is 

more complex than previously thought. In fact, they show 

that a same TF can induce the generation of glutama- tergic 

or GABAergic iNs, which would have a completely 

different role in a neuronal circuitry. Moreover, they 

demonstrate that both the origin and the region of integra- 

tion play an important role in the phenotypic specification 

of iNs. These results have critical relevance for future cell- 

based therapies, using either transplantation of exogenous 

lineage-reprogrammed astroglial cells or direct in situ line- 

age reprogramming of resident astroglia. 

 
EXPERIMENTAL PROCEDURES 

 
Astroglia Culture and Nucleofection 

Postnatal CerebAstro and CtxAstro were 

isolated from mice on P5–P7. Cerebral cortex gray 

matter and entire cerebellum were removed and 

mechanically dissociated. Tissues from both 

regions were plated separately in culture flasks containing 

Astromedium (see Supplemental Experimental 

Procedures). After 3–4 days, me- dium was replaced with 

fresh Astromedium. After confluence, as- troglial cells 

were nucleofected with pCAG-Neurog2-IRES-DsRed, 

pCAG-Ascl1-IRES-DsRed, or the control plasmid pCAG-

IRES-DsRed using 4D nucleofector (LONZA) (see 

Supplemental Experimental Procedures). Next, cells were 

plated at densities from 7 3 104 to 1 3 105 cells/well on 

poly-D-lysine-coated 24-well tissue plates containing 

serum-free differentiation medium. For some experi- 

ments, primary cells isolated from the neonatal brain were 

co- cultured at 5 days post nucleofection (see 

Supplemental Experi- mental Procedures). 

 

Cell Transplantation 

CerebAstro and CtxAstro were isolated from 

postnatal GFP animals and cultured as described above. 

After nucleofection, cells were counted, suspended in 

serum-free DMEM-F12 (Gibco) at 3–5 3 105 cells/mL, 

and maintained on ice until transplantation pro- cedure. 

One microliter of cell suspension was gently injected 

using a pulled glass capillary coupled to a manual injector 

in  the cerebral cortex or SVZ of P0–P2 C57BL/6 mice 

anesthetized by hypothermia. Transplantation in young 

adults (P30–P60) C57BL/6 mice were performed under 

isoflurane anesthesia. Cells were injected using a 

nanoinjector (Nanoliter 2010, WPI) coupled to a glass 

capillary using the following stereotactic coordi- nates (in 

mm): SVZ (anteroposterior [AP], 0.6; mediolateral [MV], 

1.2; dorsoventral [DV], 1.8) and cortex (AP, 1.58; ML, 

3.44; DV, 

1.40). 

 

 

Quantifications and Statistical Analysis 

Quantification of neuronal reprogramming and 

iNs phenotype in vitro was performed in at least three 

independent batches of cell culture. For the transplantation 

studies in the postnatal brain, we analyzed three to five 

animals for each condition (type of astro- glial cell, TF 

used, and region of grafting). Total number of cells 

analyzed is described throughout the text (see also 

Supplemental Experimental Procedures). Statistical tests 

were performed using GraphPad Prism version 5.00 for 

Windows (www.graphpad. com). Confidence interval is 

95%. Statistical significance is indi- cated in the figures as 

follows: *p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001. 

 

SUPPLEMENTAL INFORMATION 

 

Supplemental Information includes Supplemental 

Experimental Procedures, seven figures, one table, and 
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http://www.graphpad.com/


Stem Cell Reports j Vol. 9 j 162–176 j July 11, 
2017 175 

 

 

four movies and can be found with this article 

online at http://dx.doi.org/10.1016/j. 

stemcr.2017.05.009. 
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ing mouse embryogenesis. Gene Expr. Patterns 4, 733. 

Lupo, G., Harris, W.A., and Lewis, K.E. (2006). Mechanisms of ventral patterning in the vertebrate nervous system. Nat. Rev. 

Neu- rosci. 7, 103–114. 

Masserdotti, G., Gillotin, S., Sutor, B., Drechsel, D., Irmler, M., Jør- gensen, H.F., et al. (2015). Transcriptional mechanisms of 

proneu- ral factors and rest in regulating neuronal reprogramming of astro- cytes. Cell Stem Cell 17, 74–88. 

Niu, W., Zang, T., Zou, Y., Fang, S., Smith, D.K., Bachoo, R., et al. (2013). In vivo reprogramming of astrocytes to neuroblasts in 

the adult brain. Nat. Cell Biol. 15, 1164–1175. 

Niu, W., Zang, T., Smith, D.K., Vue, T.Y., Zou, Y., Bachoo, R., et al. (2015). SOX2 reprograms resident astrocytes into neural progeni- 

tors in the adult brain. Stem Cell Reports 4, 780–794. 

Okabe, M., Ikawa, M., Kominami, K., Nakanishi, T., and Nishi- mune, Y. (1997). ‘Green mice’ as a source of ubiquitous green cells. 

FEBS Lett. 407, 313–319. 

Pang, Z.P., Yang, N., Vierbuchen, T., Ostermeier, A., Fuentes, D.R., Yang, T.Q., et al. (2011). Induction of human neuronal cells by 

defined transcription factors. Nature 476, 220–223. 

Parras, C.M., Schuurmans, C., Scardigli, R., Kim, J., Anderson, D.J., and Guillemot, F. (2002). Divergent functions of the proneural 

genes Mash1 and Ngn2 in the specification of neuronal subtype identity. Genes Dev. 16, 324–338. 

Parras, C.M., Galli, R., Britz, O., Soares, S., Galichet, C., Battiste, J., et al. (2004). Mash1 specifies neurons and oligodendrocytes in 

the postnatal brain. EMBO J. 23, 4495–4505. 

Polo, J.M., Liu, S., Figueroa, M.E., Kulalert, W., Eminli, S., Tan, K.Y., et al. (2010). Cell type of origin influences the molecular and func- 

tional properties of mouse induced pluripotent stem cells. Nat. Bio- technol. 28, 848–855. 

Schuurmans, C., and Guillemot, F. (2002). Molecular mechanisms underlying cell fate specification in the developing 

telencephalon. Curr. Opin. Neurobiol. 12, 26–34. 

Shepherd, G.M. (2003). The Synaptic Organization of the Brain (Oxford University Press). 

Sohn, J., Orosco, L., Guo, F., Chung, S.-H., Bannerman, P., Ko, E.M., et al. (2015). The subventricular zone continues to generate 

corpus callosum and rostral migratory stream astroglia in normal adult mice. J. Neurosci. 35, 3756–3763. 

Takano, T., Xu, C., Funahashi, Y., Namba, T., and Kaibuchi, K. (2015). Neuronal polarization. Development 142, 2088–2093. 

Tian, C., Wang, Y., Sun, L., Ma, K., and Zheng, J.C. (2011). Reprog- rammed mouse astrocytes retain a ‘‘memory’’ of tissue origin 

and possess more tendencies for neuronal differentiation than reprog- rammed mouse embryonic fibroblasts. Protein Cell 2, 

128–140. 

Victor, M.B., Richner, M., Hermanstyne, T.O., Ransdell, J.L., Sobie- ski, C., Deng, P.Y., et al. (2014). Generation of human striatal 

neu- rons by microRNA-dependent direct conversion of fibroblasts. Neuron 84, 311–323. 
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