
Wielofunkcyjny materiał kompozytowy  
o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych  
i pro-regeneracyjnych do odbudowy  
tkanki kostnej – GlassPoPep

Multifunctional composite material with antimicrobial  
and pro-regenerative properties for use  
in bone surgery – GlassPoPep

Szybki wzrost światowego rynku biomateriałów jest związany z jego pozy-

tywnym wpływem na jakość i długość życia ludzkiego. Istotne znaczenie dla 

medycyny regeneracyjnej mają biomateriały do odbudowy kości. Są one 

przedmiotem ciągłego doskonalenia, zwłaszcza w kierunku polepszenia ich 

integracji z tkankami organizmu i zdolności do regeneracji tkanek. Docelowa 

grupa odbiorców takich biomateriałów to pacjenci cierpiący na choroby ko-

ści związane z osteoporozą, zmianami nowotworowymi, osoby z ubytkami 

kości powstałymi w wyniku skomplikowanych uszkodzeń będących następ-

stwem wypadków komunikacyjnych, przy pracy, w trakcie uprawiania sportu.

 Celem projektu jest opracowanie i wytworzenie materiału wypełniające-

go ubytek kostny, wykazującego aktywność biologiczną, pełniącego funk-

cję matrycy dla komórek oraz wspomagającego regenerację uszkodzonej 

tkanki. Użycie takiego biomateriału w znaczący sposób przyspieszy proces 

leczenia i wyeliminuje szereg powikłań pooperacyjnych.

The fast growth of the global biomaterial market is associated with its 

positive impact on the quality and length of human life. Biomaterials are 

important for regenerative medicine, such as bone reconstruction. They 

are subjected to continuous improvement, especially towards rising inte-

gration with body tissues and the ability to regenerate tissues. The target 

group for these biomaterials are patients suffering from bone diseases 

associated with osteoporosis, neoplastic changes, people with complica-

ted bone defects resulting from car accident, work or sportive injuries.

 The project aims to develop and produce the material showing biologi-

cal activity, which fills the bone defects and function as the scaffolds for 

cells while supporting the regeneration of damaged tissue. These bio-

materials will significantly accelerate the treatment process and eliminate 

several postoperative complications.
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