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Tematica: Studiul profilelor termodinamice în regim izocoric pentru cele mai importante 
substanțe crioprezervante. 
Conservarea cu succes a sistemelor biologice la temperaturi negative a fost descoperită în 
1949. Evident, cercetările privind conservarea sub punctul de îngheț a materiei biologice s-
au făcut, la fel ca majoritatea cercetărilor biologice în condiții izobare, în primul rând 
presiunea atmosferică. Suntem curioși să înțelegem procesele de viață într-un sistem 
termodinamic cu volum constant (izocoric). În procesul de elaborare a principiilor 
termodinamice izocorice, am descoperit că materia biologică se comportă complet diferit la 
temperaturi sub punctul de îngheț în sistemele izocorice față de comportamentul în 
sistemele izobare. Acest lucru a sugerat un concept nou privind conservarea la temperaturi 
sub punctul de îngheț a materiei biologice. 
Folosind reactoare izocorice din oțel, vom testa diferite soluții de crioprezervare utilizate în 
conservarea țesuturilor și a organelor. Scopul acestei cercetări este de a crea profile 
termodinamice, în condiții izocorice, pentru unele dintre cele mai importante soluții utilizate 
în conservarea sistemelor biologice. 
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