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IN MEMORIAM
Profesor dr. MIRCEA CUCUIANU
Cu adâncă tristețe neexprimăm regretul pentru pierderea profesorului Mircea Cucuianu, una din din
figurile marcante ale corpului academic clujean, inițiatorul învățământului de biochimie clinică la UMF Cluj
Napoca și în țara noastră, membru al Academiei de Științe Medicale și membru corespondent al Academiei
Române.
Mircea Cucuianu s-a născut în 22 iunie 1928 la Sibiu. A absolvit Universitatea de Medicină și
Farmacie din Cluj Napoca în 1953 și și-a început activitatea ca asistent la Catedra de Fiziopatologei a
facultății de medicină din Cluj. În 1966 și-a susținut teza de doctorat. A parcurs treptele profesionale și
academice, ajungând medic primar în medicina de laborator (1967) și devenind profesor la Biochimie
clinică în 1981. A fot inițiatorul învățământului de Biochimie clinică în țara noastră, fiind autorul mai multor
ediții de biochimie clinică (1977, 1991, 1998, 2001, 2003), precum și a unor volume referitoare la biochimia
și fiziopatologia hemostazei (1983, 1994, 1999, 2004).
Formarea sa științifică a fost completată de stagii de prergătire în străinătate, ca bursier OMS la Mc
Master University Hamilton, Canada (1968-1969), la University of Leeds (1975), la University of Davis,
California (1985). Într-o perioadă în care contextul politic era total nefavorabil deschiderii spre lumea
occidentală și în care accesul la informația științifică era dificil, Profesorul Cucuianu s-a străduit să rămână
conectat cu colegi cercetători din străinătate, care l-au susținut și i-au apreciat munca. În activitatea sa a fost
dedicat, meticulos și riguros, inamicul amânării. A avut viziunea cuprinzătoare a clinicianului și a omului de
laborator, iar studiile sale publicate cu decenii în urmă, bazate pe ipoteze clinice, sunt confirmate la ora
actuală prin tehnici sofisticate.
Domeniile de interes în cercetarea științifică au fost în principal sindromul metabolic și anomaliile
hemostazei. Contribuția științifică, concretizată în numeroase articole, dintre care peste 70 de publicații ISI
(unele în reviste prestigioase precum Thrombosis Research, Clinica Chemica Acta, Thrombosis and
Haemostasis) cu peste 600 de citări, se referă la evidențierea relației între factorii de risc pentru sindromul
metabolic, proteosinteza hepatică și statusul protrombotic, precum și depistarea pentru prima dată în
România a unor anomalii genetice ale hemostazei.
Ca recunoaștere a activității didactice și de cercetare i-a fost acordat premiul Constantin Miculescu al
Academiei Române în 1993 și premiul Iuliu Hațieganu în 1996. Din 1993 este membru titular al Academiei
de ȘtiințeMedicale, iar din 2014 membru corespondent al AcademieiRomâne.
Profesorul Cucuianu a fost șeful laboratorului Spitalului Clinic Județean Cluj, fiind respectat și
îndrăgit de toți colaboratorii săi. A considerat laboratorul ca pe o unealtă în mâinile clinicienilor, în
întâmpinarea cărora a venit cu sugestii în interpretarea cazurilor în contextul rezultatelor de laborator. Într-o
perioadă în care nu erau disponibile metode automatizate și reactivi comerciali, a fost promotorul
introducerii de metode și tehnici noi: electroforeza proteinelor și lipoproteinelor serice (1954), dozarea
colorimetrică a fibrinogenului (1960), a acizilor grași liberi (1966), colinesterazei, și GGT (1970), factorului
XIII (1973), timpul de liză al cheagului de sânge diluat (1979), teste de agregare plachetară (1983), factor
von Willebrand (1980).
A fost un dascăl remarcabil; lui i se datorează formarea multor generații de studenți și medici de
laborator. A fost generos cutimpul și cu cunoștințele sale, pe care le-a împărtășit cu studenții și colegii. A
fost un profesor carismatic; prelegerile sale erau bine structurate, cu date de ultimă oră și adaptate
auditoriului.
A fost un om modest, mereu disponibil pentru a da sfaturi profesionale. A avut valori etice înalte și
un puternic simț al datoriei și al devotamentului față de munca lui. Pe lângă pregătirea științifică, avea o
solidă formație umanistă, fiind pasionat de literatură, artă, limbi străine, era jovial, spiritual și cu un
excepțional simț al umorului care dădea o notă inconfundabilă prelegerilor sale.
Profesorul Cucuianu a fost un model și un mentor respectat și îndrăgit pentru multe generații de
studenți, doctoranzi și rezidenți și va fi regretat de toți care l-au iubit și i-au apreciat activitatea profesională,
talentul didactic și generozitatea cu care și-a împărtășit cunoștințele.
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