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Celula protectoare sub formã de sfoarã: o nouã celulã  cerebralã multifuncţionalã 
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Cercetãrile efectuate de noi, care ne-au dus la descoperirea noii celule cerebrale, au început în urmã 
cu 30 de ani. Un moment important l-a constituit anul 1986 când am evidenţiat pentru prima datã 
celula respectivã în cadrul unui studiu efectuat pentru lãmurirea unor aspecte inedite de 
aterosclerozã cerebralã. În anul 2006 am demarat publicarea retzultatelor cercetãrilor noastre la trei 
congrese (Cape Town – 2006; San Diego – 2009  şi Los Angeles – 2011) şi trei atlase din 2006, 2008 şi 
2010. Cu ajutorul microscopului electronic am analizat în acest scop, de la bolnavii neurochirugicali, 
1176 biopsii vasculare, tumorale, corticale, de plex coroid, şi infecţioase. Celula respectivã a fost 
denumitã cordocit-proteocit pentru a-i releva aspectul morfologic de cordon şi cel funcţional de 
element care protejeazã substanţa nobilã a creierului împotriva diverselor agresiuni, în special 
hemoragice. Cu aceastã ocazie am realizat cã pia mater este constituitã din astfel de celule 
protectoare şi cu rol în stoparea migrãrii neoblaştilor. Când chimioatacaţii celulelor noastre sunt 
insuficienţi apar heterotopii celulare subcorticale la nivelul coroanei radiate (corona radiata), cortex 
dublu şi alte tulburãri de migrare neuronalã generatoare de epilepsie. În consecinţã, pia mater ar 
trebui vãzutã dintr-o perspectivã citodinamicã. Telocitul de la nivelul organelor interne (intestine, 
cord etc) nu reprezintã altceva decât “interstitial cell of Cajal” (ICC) descris în urmã cu aproximativ 
100 ani. Aceste ICC iniţiazã activitatea electricã ritmicã spontanã asemãnãtoare celulelor 
peacemaker-ului cardiac. 
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