Prof.Dr.Doc. BARBU CUPARENCU (2 noiembrie 1928 - 25 iunie 2014)
Prin remarcabilele calităţi de dascăl şi
om de ştiinţă, profesorul Barbu
Cuparencu rămâne una dintre cele mai
reprezentative
personalităţi
ale
învăţământului universitar din România.
Absolvent al Facultăţii de Medicină de
Medicină din Cluj cu diplomă de merit
(1952), lucrează iniţial la catedra
Fiziologie. Este doctor în medicină din
1957, doctor docent în ştiinţe din 1970,
profesor
universitar
din
1968,
conducător de doctorat din 1969,
profesor emerit. Mai bine de 50 de ani
profesorul Cuparencu a impresionat prin
cursurile documentate, argumentate,
concise.
A condus peste 50 lucrări de doctorat cu medici şi farmacişti. Roadele acestei
îndelungi preocupări în formarea generaţiilor de studenţi şi medici sunt semnificative prin
realizările discipolilor săi pe linie didactică, profesională şi ştiinţifică.
În domeniul cercetării ştiinţifice, profesorul Cuparencu a abordat subiecte varíate,
dar a aprofundat temeinic cîteva teme majore. Sunt de notorietate internaţională studiile
conduse de profesorul Cuparencu privind patogenia şi tratamentul experimental al
aritmiilor cardiace de origine periferică şi de origine centrală. Studiul efectelor
metabolice ale benzodiazepinelor coordonat de profesorul Barbu Cuparencu este prioritar
pe plan mondial. Au fost evidenţiate experimental efectele antihiperlipemiante,
antitrombotice, antiagregante plachetare şi antidiabetice ale benzodiazepinelor.
Importanţa studiilor asupra nitraţilor de steroizi dinspre sfârşitul anilor ’70 apare la
adevărata semnificaţie în zilele noastre, când medicamentele donatoare de grupări nitroconstituie o promiţătoare speranţă terapeutică. Remarcabile sunt de asemenea, cercetările
originale în ariile inflamaţiei, analgeziei, a ulceraţiilor gastrice experimentale, a
medicamentelor psihotrope precum şi lucrările din arealul clinic.
Profesorul Barbu Cuparencu a publicat peste 300 lucrări ştiinţifice în reviste de
specialitate reputate, regăsindu-se ca surse bibliografice prin citarea repetată în literatura
de specialitate. Pe plan editorial ies în evidenţă tratatul de Farmacologie pentru medici în
patru volume, Farmacoterapia aterosclerozei, Efectele medicamentelor cardiovasculare
prin sistemul nervos central, Benzodiazepinele precum şi cele două monografii în limba
engleză; The Pharmacological receptors şi Textbook of Fundamental and Clinical
Pharmacology în 2 volume.
Profesorul Barbu Cuparencu a lucrat ca profesor cu contract şi a fost visiting profesor
la Universităţile din Havana, Napoli, Pécs, Szeged, Saint Etienne.
Membru al Academiei de Ştiinţe Medicale din România, profesorul Barbu
Cuparencu a fost ales de asemenea, membru în prestigioase instituţii ştiinţifice
internaţionale (New York Academy of Sciences, Accademia delle Scienze Mediche e
Chirurgiche di Napoli, Societăţile de Fiziologie şi Farmacologie din Cuba, Franţa, Italia).
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