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Streszczenie

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki szcze-

gółowych badań degradacji mieszaniny poliuretanu 

i poli(L-laktyd-co-DL-laktydu) PU/PLDL w symulowa-

nym środowisku biologicznym. Mieszanina o takim 

składzie charakteryzuje się bardzo dobrą poręcz-

nością chirurgiczną, tj. można uzyskiwać cienkie, 

elastyczne i wytrzymałe folie, łatwe do przyszycia do 

tkanki żywej.

Proces biodegradacji był badany poprzez inkubację 

sześciennych próbki o boku 1m w wodzie destylowanej 

i płynie Ringera w temp. 37oC przez okres 4 miesięcy 

i obserwację zmian pH, przewodnictwa, ubytku masy 

oraz czasu przejścia fali ultradźwiękowej.

[Inżynieria Biomateriałów, 89-91, (2009), 214-217]

Wprowadzenie

Polimery, ze względu na bardzo różnorodne właściwości 

fizyczne oraz małą reaktywność chemiczną, są bardzo czę-
sto wykorzystywane do zastosowań medycznych. Jak każdy 

biomateriał muszą one jednak wykazywać cechy warun-
kujące ich prawidłowe działanie w żywym organizmie czyli  

biozgodność. Istotne cechy biomateriału to brak toksyczno-
ści, brak wpływu na układ immunologiczny organizmu oraz 

nie wywoływanie hemolizy (dotyczy to implantów mających 

bezpośredni kontakt z krwią) przez cały okres implantacji, 

a więc dotyczy to nie tylko samych polimerów, ale również 

produktów ich degradacji w organizmie. W niniejszej pracy 

szczegółowym badaniom poddano proces biodegradacji 

mieszaniny polimerowej polilaktydu z poliuretanem.

Polilaktyd jest jednym z najszerzej i najdłużej stosowa-
nych polimerów biomedycznych. Należy on do grupy poli-
estrów alifatycznych i ulega degradacji w wyniku hydrolizy 

połączeń estrowych. Hydroliza łańcuchów polilaktydu pro-
wadzi do powstania kwasu mlekowego, substancji naturalnie 

występującej w organizmie ludzkim. Powstały kwas mlekowy 

ulega w cyklu Krebsa rozpadowi na proste produkty prze-
miany materii, jakimi są dwutlenek węgla i woda [1]. Rola 

enzymów w  całym procesie degradacji nie jest całkowicie 

poznana. Wiadomo, że działalnie enzymów jest bez zna-
czenia w  stanie szklistym polimeru, natomiast odgrywa 

znaczącą rolę, gdy polimer jest w stanie elastycznym [2]. 

Na szybkość rozkładu biologicznego wpływa także wielkość 

próbki oraz jej porowatość. Najczęściej szybkość degradacji 

w masie jest większa niż na powierzchni próbki, szczególnie 

gdy pory są na tyle duże, że umożliwiają swobodną migrację 

komórek w głąb materiału [3]. Masa cząsteczkowa i polidys-
persyjność polimeru również wpływa na proces degradacji 

materiału. Duży rozrzut mas cząsteczkowych wskazuje na 
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Abstract

In this work results of detailed research on polymer 

mixture of polyurethane and poly(L-lactide-co-DL-

lactide) PU/PLDL in simulated biological environment 

are presented. The mixture of this composition can 

be easily manoeuvred during the surgery, i.e., thin, 

elastic, mechanically resistant and suture convenient 

films can be manufactured. 

Samples of cubical shape with all three dimensions 

of 1cm were incubated in water and Ringer’s fluid for 

four months, and concurrently measurements of pH, 

conductivity, loss of mass  and time of ultrasonic wave 

passing were carried out. 

[Engineering of Biomaterials, 89-91, (2009), 214-217]

Introduction

Polymers, in view of variety of physical properties and 

low chemical activity, are very often used in medical applica-
tions. Like every biomaterial, they have to show properties 

determining their correct working in the live organism, means 

biocompatibility. Most importantly, biomaterials should be 

non-toxic, not influencing the immunological system, and 

not causing a haemolysis (particularly if implant directly 

contacts with blood) for whole period of implantation. It 

means, not only polymers must be clinically harmless, but 

also their degradation products. In this work, process of 

degradation of polymer mixture of PU/PLDL has been car-
ried out in detail.

Polylactide is one of the most widely and long time used 

biomedical polymer. It belongs to a group of aliphatic poly-
esters and degrades upon hydrolysis of the ester groups. 

The hydrolysis of polylactide chain leads to the lactic acid, a 

substance naturally occurring in a human body. The created 

lactic acid decomposes in Krebs’ cycle to simple products of 

metabolism, i.e., water and carbon dioxide. Enzymes role in 

the degradation process still is not fully explained. However, 

it is known that activity of enzymes is meaningless when the 

polymer is in its glassy state, but takes an important part 

when polymer is in elastic state [2]. Sample dimensions and 

porosity also influence the rate of biological decomposition. 

Most often the degradation rate in the deeper parts of a sam-
ple is higher than on the surface, especially if pores are big 

enough to allow free migration of water inside the material 

[3]. Molecular weight and  polydispersity also influence the 

decomposition process. Namely, high level of polydispersity 

indicates high content of oligomers which degrades faster to 

low molecular products than long polymer chains. 

Polyurethane was used because of easiness of changing 

mechanical properties suitably to specific medical needs, 



215dużą zawartość oligomerów,  które szybciej ulegają pro-
cesowi degradacji do produktów małocząsteczkowych niż 

długie łańcuchy polimerowe.

Poliuretan został użyty ze względu na ogromne możli-
wości dostosowania właściwości mechanicznych do okre-
ślonych potrzeb medycznych oraz ze względu na dobrą 

biozgodność z krwią. Z badań literaturowych wynika, że 

poliuretany zawierające w swej strukturze segmenty po-
liestrowe są bardziej wrażliwe na hydrolizę, natomiast za-
wierające segmenty polieterowe ulegają rozpadowi poprzez 

kumulację i propagację pęknięć łańcucha [4]. Wiąże się to z 

przeorganizowaniem struktury poliuretanu tj. formowaniem 

struktury z regionami o zwiększonej zawartości giętkich 

albo sztywnych segmentów. Mobilność segmentów zmienia 

się w zależności od polarności środowiska. Dzięki temu 

powierzchnia poliuretanu zostaje wzbogacona w polarne 

sztywne segmenty w środowisku polarnym (woda albo 

krew), a w segmenty giętkie w środowisku niepolarnym 

(powietrze albo próżnia) [4]. Ponadto polimery zawierające 

większą ilość sztywnych segmentów wykazują mniejszą 

podatność na rozrywanie łańcucha z udziałem enzymów. 

Znaczenie ma także zdolność giętkich segmentów do krysta-
lizacji w wyniku naprężeń. Rozkład biologiczny poliuretanu 

przez monocyty lub makrofagi wiąże się z działaniem este-
razy i jest w dużym stopniu zależny od budowy chemicznej 

sztywnych segmentów, a dokładnie od obecności wiązań 

wodorowych. Budowę chemiczną PU można zaprojektować 

w taki sposób, że będzie ulegał częściowej lub całkowitej 

degradacji w określonym czasie. Można to uzyskać mody-
fikując giętkie segmenty polilaktydem (PLA), poliglikolidem 

(PGA), polikaprolaktonem (PCL) lub tlenkiem polietylenu 

(PEO) [4].

 

Materiały i metody
 
Do badań wykorzystano mieszaniny poliuretanu i polilak-

tydu o zawartości 95%wag PU i 5%wag PLDL. Materiał o 

tym składzie wykazuje bardzo dobrą poręczność chirurgicz-
ną. Mieszaniny uzyskiwano poprzez zmieszanie roztworów  

obu polimerów w DMF w temp. 50-60oC.

Zastosowano poliuretan firmy Bayer, który w swej budo-
wie zawiera sztywne segmenty heksametylenodiizocyjania-
nowe (HMDI) i giętkie segmenty z polikaprolaktonu (PCL). 

PCL nadaje elastyczność, dobrą współmieszlaność z innymi 

polimerami, a także biodegradowalność. Przedłużaczem 

łańcucha jest izosorbitol, związek otrzymywany z produktów 

naturalnych, a przez to zwiększający biokompatybilność 

poliuretanu. Izosorbitol jako przedłużacz łańcucha powoduje 

także wzrost krystaliczności polimeru, co przekłada się na 

wzrost wytrzymałości materiału [5].

Polilaktyd, a właściwie kopolimer L- i D-laktydu - poli(L-

laktyd-co-DL-laktyd) - o zawartości 80% L-laktydu i 20% 

DL-laktydu zakupiono w firmie Purac.

Próbki do badań degradacji przygotowano w formie 

kostek o wymiarach 1cm x 1cm x 1cm. Dla porównania 

wykonano także kostki z czystych polimerów PU oraz PLDL. 

Próbki inkubowano w wodzie destylowanej i płynie Ringera 

w temperaturze 37oC przez cztery miesiące. Zmiany degra-
dacyjne badano oceniano na podstawie zmian przewodni-
ctwa i pH inkubowanych roztworów. Pomiary wykonano za 

pomocą pH-metru CP-411 (Elmetron) oraz konduktometru 

CC-315 (Elmetron). Przeprowadzono także pomiary zmian 

masy próbek oraz czasu przejścia fali ultradźwiękowej w 

trakcie inkubacji. Pomiar masy wykonywano za pomocą 

wagosuszarki WPS30S (Radwag), natomiast badania ul-
tradźwiękowe wykonano przy pomocy głowicy Ultrasonic 

CT3 (Unipan).

and also for its good biocompatibility with blood. It is known 

from the literature that polyurethanes which possess polyes-
ter segments are much more  sensitive on hydrolysis, on the 

other hand the ones built up of polyether segments degrade 

by the aggregation and propagation of chain cracks. It is 

connected with reorganisation of polyurethane structure, that 

is with forming areas enriched in flexible or rigid segments. 

The segments mobility depends on polarity of the environ-
ment. In polar environment (water or blood) polyurethane 

surface become enriched in rigid segments, and in nonpo-
lar environment (air or vacuum) - in flexible segments [4]. 

Moreover, polymers containing more rigid segments are 

less susceptible on chain cleavage by enzymes. Ability of 

crystalisation of flexible segments upon stress can also in-
fluence the degradation process. Biological decomposition 

of polyurethane by monocytes or macrophages includes 

activity of esterase and depends on chemical structure of 

rigid segments, and specifically on the presence of hydrogen 

bonds. Chemical structure of polyurethane can be designed 

such a way, that it degrades partially or totally in specific 

time. It can be achieved by  modification of flexible segments 

with polylactide (PLA), polyglicolide (PGA), polycaprolactone 

(PCL) or polyethylene oxide (PEO) [4]. 

Materials and methods

Mixtures of polylactide and polyurethane containing 95% 

of PU and 5% of PLDL were used in the research. The mate-
rial of this composition can be easily manoeuvred during the 

surgery. The mixtures were prepared by mixing both kinds 

of polymers in DMF in the temperature of 50-60°C. 

Polyurethane was purchased from Bayer. It is built up 

of hexamethylenediisocyanate (HMDI) rigid segments and 

polycaprolactone (PCL) flexible segments. PCL is respon-
sible for the elasticity of PU, and facilitates its blending with 

other polymers and also biodegradability. The chain extender 

is isosorbitol, a compound obtained from natural products, 

what improves biocompatibility of the PU.  Isosorbitol causes 

also higher crystallinity of the polymer, which, in turn,  gives 

the polymer higher mechanical strength.

Ploylactide, i.e., copolymer of L- and D-lactide – poly(L-

lactide-co-DL-lactide) – consists of  80% of L-lactide and 20 

% of DL-lactide. It was purchased from Purac.

The samples were prepared in cubical shape with 1cm 

dimensions. For the comparative studies also cubes of 

pure polymers were formed. Samples were incubated in 

water and Ringer’s fluid in temperature 37°C for 4 months. 

Degradation process was observed by pH and conductivity 

changes of the solutions. The measurements were carried 

out with pH-meter CP-411 (Elmetron), conductometer  CC-

315 (Elmetron). Mass loss measurements were done with 

drying balance WPS30S (Radwag), and passing time of 

ultrasound waves - with using Ultrasonic CT3 apparatus 

(Unipan).

Results and discussion

The change of the pH value for pure polymers, PLDL 

and PU, are shown in FIG.1 (a and b). One can notice 

that degradation of both polymers runs without significant 

changes of the pH. The pH value stays at ~6 independently 

on what medium the polymers are immersed in, i.e. it is only 

slightly acidic.  This phenomenon is probably connected with 

reversibility of the reactions of hydrolysis of ester groups, 

which causes reconstruction of ester groups in low molecular 

weight products. The simulated biological environment is 

slightly more aggressive in the relation to polylactide than 

to polyurethane, however degradation runs without the sig-
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Wyniki i dyskusja

Zmiany wartości pH  dla czystych polimerów PLDL i PU 

przedstawione są na RYS.1 (a i b). Pokazują one, że degra-
dacja obu polimerów przebiega bez znaczących zmian pH. 

Jego wartość przez cały czas inkubacji pozostaje praktycz-
nie stała niezależnie od środowiska w którym zanurzony jest 

polimer i wynosi ok. 6, czyli odczyn jest tylko lekko kwaśny. 

Jest to prawdopodobnie związane jest z ciągłym zachodze-
niem reakcji odwracalnych rozpadu i tworzenia się estrów o 

coraz mniejszej masie cząsteczkowej. Symulowane środo-
wisko biologiczne jest nieco bardziej agresywne w stosunku 

do polilaktydu niż do poliuretanu, jednak  niezależnie od 

rodzaju polimeru degradacja przebiega bez gwałtownych 

wahań wartości pH i przewodnictwa. Można wobec tego 

stwierdzić, że polimery te nie powinny wywoływać gwałtow-
nych reakcji i odczynów w organizmie. 

Próbki mieszanin PU/PLDL już pierwszego dnia po 

zanurzeniu w wodzie lub płynie Ringera wykazywały wy-
raźny odczyn kwasowy (pH=4) (RYS.2a). Było to wynikiem 

powstawania kwasu mlekowego z polilaktydu oraz kwasu 

hydroksyheksanowego z mniej podatnego na działanie wody 

PCL obecnego w PU. Dalsza inkubacja próbki w środowisku 

wodnym powodowała wzrost pH, co może oznaczać wzrost 

intensywności procesu hydrolizy sztywnych segmentów PU 

z utworzeniem wolnych grup aminowych lub amidowych. 

Natomiast inkubacja w środowisku płynu Ringera (rys.2b) 

powoduje dalszy spadek pH, co może oznaczać, że dalej 

przeważają procesy hydrolizy połączeń estrowych PLDL 

i PCL z wydzielaniem kwaśnych produktów rozpadu. Do-
piero po dwóch tygodniach inkubacji następuje wzrost pH, 

co wskazywałoby na wzrost intensywności zachodzenia 

procesu hydrolizy wiązań izocyjanianowych w PU.

nificant changes of the pH and conductivity. This behavior is 

a very good indication that the polymers should not induce 

unnecessary reactions in the organism. 

The mixtures of PU/PLDL showed the strong acidic pH 

already first day after the submersion in water or Ringer fluid 

(pH=4) (FIG.2a). This was result of formation of lactic acid 

from polylactide and hydroxyhexanoic acid from more water 

sensitive PCL segments present in PU. Farther incubation 

of the sample in the water environment caused the increase 

of pH which can mean the growth of the intensity of the 

process of the hydrolysis of rigid segments in PU with the 

creation of free amine or amide groups. However incuba-
tion in the Ringer fluid (FIG.2b) causes farther decrease of 

pH which can mean that the processes of the hydrolysis of 

RYS.1.Wykresy przedstawiające zmiany wartości pH dla czystych polimerów (PLDL i PU) inkubowanych 
w a) wodzie destylowanej, b) płynie Singera.
FIG.1. pH changes during the incubation of pure polymers (PLDL and PU) in a) distilled water, b) Ringer’s fluid

RYS.2. Wykresy przedstawiające zmiany pH i przewodnictwa dla mieszaniny PU/PLDL inkubowanej w a) wodzie 
destylowanej  b) płynie Singera.
FIG.2. pH and conductivity changes during the incubation of the PU/PLDL mixture in a) distilled water, b) Ringer’s 
fluid.

RYS.3.Wykres przedstawiający zmiany masy próbek 
PU/PLDL inkubowanych w wodzie destylowanej.
FIG.3. Mass loss of  PU/PLDL samples incubated 
in distilled water.



217ester groups of PLDL and PCL is the most important in the 

degradation. The increase of pH was observed after two 

weeks of incubation suggesting the hydrolysis of isocyanate 

groups PU.

The changes of the mass of samples incubated both in 

distilled water and Ringer’s fluid are similar (FIG.3). Loss of 

the mass after four months of incubation was not overcoming 

40%. This is the very proper velocity of degradation, because 

it allows to free the products of degradation to the organ-
ism gradually, generate the free space for the regenerating 

tissue, and simultaneously the non-degraded part of the 

material makes up the scaffolds for the growing tissue.

All samples subjected to the ultrasounds investigation 

showed similar behavior: the time of the passage of the 

ultrasonic wave increased with the mass loss of the mate-
rial. This is probably connected with penetration of water 

into the material and the impossibility of its removal during 

the drying.

The obtained results show that the hydrolysis is the 

predominant process responsible for degradation PU/PLDL 

in the water environment. The most water-sensitive ester 

groups undergo the hydrolysis the most quickly. The pres-
ence of –NH groups in the chain additionally facilitates the 

process of the hydrolysis. The hydrolytic degradation of 

polyurethanes in water is very slow, yet the presence of 

anions and cations has the strong catalyzing influence. 

Conclusions

The incubation of the mixture PLDL/PU in water does 

not cause large pH changes, however steady increase of 

the conductivity is observed. The incubation of the mate-
rial in the simulated biological environment causes larger 

changes of pH and fall of its value below 4.  The decrease 

of the value of pH means the increase of the concentration 

of the acidic products of degradation, however preliminary 

in vivo investigations on rats prove that the material does 

not cause any reactions in the organism. Pure PU and PLDL 

degrade without large changes of pH which means that the 

mechanism of the degradation of the components is different 

than this of the mixture. The loss of the mass of the mixture 

after one week was  approx. 30% and did not change a lot 

during longer incubation. The PU/PLDL mixtures can be 

suitable materials for obtaining resorbable scaffolds for the 

regenerating tissue.
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Zmiany masy próbek inkubowanych zarówno w środo-
wisku wody destylowanej jak i w płynie Ringera (RYS.3) są 

podobne. We wszystkich badanych próbkach po czterech 

miesiącach inkubacji zaobserwowano ubytek masy nie 

przekraczający 40%. Jest to bardzo korzystna szybkość 

degradacji, gdyż pozwala na równomierne czasowo uwal-
nianie produktów degradacji do organizmu, generowanie 

wolnego miejsca dla nowopowstającej tkanki, a jednocześ-
nie niezdegradowana część materiału stanowi rusztowanie 

dla wzrastającej tkanki.

Dla wszystkich próbek poddanych badaniu ultradźwię-
kami występuje ta sama prawidłowość: wraz ze spadkiem 

masy materiału rośnie czas przejścia fali ultradźwiękowej. 

Jest to prawdopodobnie związane z wnikaniem wody w 

głąb materiału i niemożliwością jej usunięcia w trakcie 

suszenia.

Uzyskane wyniki wskazują, że dominującym procesem 

odpowiedzialnym za degradację PU w środowisku wodnym 

jest hydroliza. Najszybciej ulegają hydrolizie nietrwałe, 

bardzo podatne na działanie wody połączenia estrowe. 

Obecność grup –NH w łańcuchu dodatkowo ułatwia proces 

hydrolizy. Degradacja hydrolityczna poliuretanów w czystej 

wodzie jest bardzo powolna, jednakże obecność anionów i 

kationów ma silny wpływ katalizujący. 

Wnioski

Inkubacja mieszaniny PLDL/PU w wodzie nie powoduje 

dużych zmian pH, przy jednoczesnym stałym wzroście prze-
wodnictwa. Inkubacja materiału w symulowanym środowisku 

biologicznym powoduje większe zmiany pH oraz spadek 

jego wartości poniżej 4.  Spadek wartości pH oznacza 

wzrost stężenia kwasowych produktów degradacji, jednak 

wstępne badania in vivo na szczurach dowodzą, że mate-
riał nie wywołuje żadnych odczynów w organizmie. Czyste 

polimery degradują bez dużych zmian pH, co oznacza, że 

mechanizm degradacji czystych składników jest trochę inny 

niż mieszaniny. Ubytek masy mieszaniny wynosi ok. 30% 

po tygodniu i nie zmienia się podczas dłuższej inkubacji. 

Materiał może być wykorzystany do otrzymywania resor-
bowalnych rusztowań dla regenerującej tkanki.
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