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Streszczenie

W pracy zbadano właściwości fizyczne i mecha-

niczne różnych rodzajów resorbowalnych włókien 

polimerowych w warunkach degradacji hydrolitycznej 

in vitro. Po wybranych okresach inkubacji próbek  w 

wodzie destylowanej, przeprowadzono pomiary zmian 

średnicy włókien, ich wytrzymałości, modułu Younga 

i odkształcenia. Równocześnie prowadzone były 

pomiary przewodnictwa wody destylowanej, w której 

inkubowano próbki. Szybkość degradacji badanych 

włókien oceniono na podstawie zmian analizowanych 

parametrów. Badane materiały różniły się znacznie 

między sobą zarówno właściwościami mechanicznymi 

jak i szybkością degradacji. Sterowanie właściwościa-

mi włókien jest możliwe poprzez modyfikację procesu 

ich otrzymywania, oraz przez zmianę udziału procen-

towego poszczególnych komponentów.

[Inżynieria Biomateriałów, 69-72,  (2007), 114-117]
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Abstract

In this study, physical and mechanical properties 

of different type of polymeric resorbable fibres were 

investigated under ,in vitro’ hydrolytic degradation 

conditions. Changes of diameter, strength, Young’s 

modulus and strain of fibres were measured during 

the time of incubation in distilled water. Conductivity of 

fluid in the presence of the investigated samples was 

also tested. Degradation rate of tested polymer fibres 

was estimated on the basis of measured parameters 

changes. Different mechanical properties and different 

degradation time were observed for investigated mate-

rials. The control of fibres parameters is possible due 

to modification of preparation process and by changing 

of polymer components concentration.

[Engineering of Biomaterials, 69-72, (2007), 114-117]
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115Wprowadzenie

W projektowaniu materiałów kompozytowych dla medy-

cyny istotnym problemem jest dobór odpowiednich włókien 

jako fazy wzmacniającej. Z punktu widzenia biofunkcyjności, 

włókna takie powinny spełniać dwa zasadnicze warunki: 

mają to być włókna o wysokiej wytrzymałości i równocześnie 

niedużym odkształceniu przy zerwaniu. Włókna wysoko-

wytrzymałe i sztywne są odpowiedzialne za przenoszenie 

naprężeń w kompozycie, natomiast funkcją osnowy jest 

pełnienie roli spoiwa przekazującego naprężenia do włó-

kien. Kompozyty takie mogą znaleźć zastosowanie głównie 

w chirurgii kostnej na implanty służące do zespalania lub 

zastępowania żywej tkanki [1,2].

Wysoka odkształcalność włókien w połączeniu z dobrą 

wytrzymałością może być przydatna natomiast do konstru-

owania elastycznych elementów zespalających (np. nici 

chirurgiczne).

Inną możliwością zastosowania kompozytów włóknistych 

jest sterowana regeneracja tkanek w inżynierii tkankowej. 

W tym przypadku ważna jest możliwość otrzymania prze-

strzennych, wielokierunkowych podłoży [3].

We wszystkich przypadkach mogą znaleźć zastosowanie 

włókna wykonane z materiałów polimerowych.  Ich zaletą 

jest przede wszystkim biozgodność oraz szeroki zakres 

właściwości mechanicznych. Zastosowanie polimerowych 

włókien resorbowalnych pozwoliłoby dodatkowo na zapro-

jektowanie kompozytu zmieniającego w kontrolowany spo-

sób swe właściwości w czasie i ostatecznie ustępującego 

miejsca zregenerowanej tkance [4]. 

Celem pracy była analiza właściwości biomechanicz-

nych różnych typów resorbowalnych włókien polimerowych  

w warunkach degradacji hydrolitycznej in vitro. Badane włók-

na bazowały na różnych grupach materiałów: skrobi, skrobi 

z poli(L-laktydem), poli(estro-eterach) (PEE) i terpoli(estro-

etero-estrach) (TEEE).

Materiały i metody

Badaniom poddano osiem rodzajów włókien polimero-

wych (metoda otrzymywania włókien opisana została szcze-

gółowo w poprzedniej pracy [5]). Poszczególnym rodzajom 

włókien przyporządkowano oznaczenia:

1 – 26PEE1000 (26% PBT, 74% PEG1000),

2 – 26TEEE1000 (26% PBT, 15% DLA, 59% PEG1000),

3 – 26TEEE4600 (26% PBT, 15% DLA, 59% PEG4600),

4 – 26PEE4600 (26% PBT, 74% PEG1000),

6 – 45TEEE1000 (45% PBT, 36% DLA, 19% PEG1000),

7 – 45PEE1000 (45% PBT, 55% PEG1000),

GS – 100% skrobia (skrobia komercyjna),

BR – 20% skrobia, 80% PLLA (włókna komercyjne),

gdzie PEE-poli(estro-eter), TEEE-terpoli(estro-etero-ester), 

PBT-poli(tereftalan butylenu), PEG-poli(glikol etylenowy), 

PED-poli(alifatyczno/aromatyczny-ester),  DLA-kwas dili-

noleinowy.

Włókna inkubowano w wodzie destylowanej w tempera-

turze 37oC przez okres 2 miesięcy. W czasie inkubacji nie 

podmieniano płynu. Podczas inkubacji rejestrowano zmiany 

średnicy, wytrzymałości, modułu Younga oraz wydłużenia 

włókien, jak również mierzono przewodnictwo płynu (kon-

duktometr Elmetron typ CC-315). Własności mechaniczne 

wyznaczono na uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej 

(Zwick 1435).

Wyniki i dyskusja

Pomiar przewodnictwa wody destylowanej podczas in-

kubacji włókien pozwolił na określenie szybkości degradacji 

Introduction

In designing composite materials for medicine, the proper 

choice of reinforcing fibres is an important problem. Tak-

ing into consideration the biofunctionality, the reinforcing 

fibres should fulfil two requirements: high strength and low 

fracture strain. High-resistant and stiff fibres are responsible 

for carrying the stresses in composite, while transmit the 

stresses to fibres is a role of the matrix. Bone surgery is one 

of significant application areas of these composites. In this 

area, they can serve as implants to integrate or replace alive 

tissue [1,2]. On the other hand, the high strain with a good 

strength of fibres is useful in elastic integrating elements 

design (e.g. surgical treads). Controlling tissue regeneration 

in tissue engineering is another application opportunity of 

fibres containing composites. The possibility to obtain multi-

directional scaffold is very important in this case [3].    

Polymer fibres can be useful in all mentioned cases. 

Biocompatibility and wide range of mechanical properties 

is their essential advantage. Additionally, use of resorbable 

polymer fibres allow for obtaining composites showing 

gradual change of their properties during the time and finally, 

providing the space to regenerating tissue [4].  

The aim of this work is analysis of biomechanical prop-

erties of different types of polymer resorbable fibres in  

in vitro hydrolytic degradation conditions. Tested fibres were 

based on different groups of materials: starch, starch with 

poly(L-lactide), poly(ester-ether)s (PEE) and terpoly(ester-

ether-ester)s (TEEE).

Materials and methods

Eight different kinds of polymer fibres were investigated 

(preparation method of fibres was described in previous 

publication [5]). The following numbers were related  to 

particular materials:

1 – 26PEE1000 (26% PBT, 74% PEG1000),

2 – 26TEEE1000 (26% PBT, 15% DLA, 59% PEG1000),

3 – 26TEEE4600 (26% PBT, 15% DLA, 59% PEG4600),

4 – 26PEE4600 (26% PBT, 74% PEG1000),

6 – 45TEEE1000 (45% PBT, 36% DLA, 19% PEG1000),

7 – 45PEE1000 (45% PBT, 55% PEG1000),

GS – 100% skrobia (skrobia komercyjna),

BR – 20% skrobia, 80% PLLA (włókna komercyjne).

Abbreviations mean: PEE-poly(ester-ether), TEEE- 

terpoly(ester-ether-ester), PBT-poly(butylene terephthalate), 

PEG-poly(ethylene glycol), PED-poly(aliphatic/aromatic-es-

ter), DLA-dilinoleic acid. Fibres were incubated in distilled 

water at 37oC for 2 months. Changes of diameter, strength, 

Young’s modulus and strain of fibres were measured during 

the time of incubation. Conductivity of fluid was also tested 

using conductometer Elmetron, type CC-315. Mechanical 

properties were measured using universal testing machine 

Zwick 1435.

Results and discussion

Degradation rate of samples was defined on the basis 

of fluid conductivity measurements (FIG.1). Two groups 

of fibres can be differentiated. For the first group, distinct 

increase of conductivity from the beginning of incubation is 

visible (BR and GS fibres). In the case of GS fibres, very 

strong changes of conductivity can be observed after 37 

days of incubations, and this is probably due to advanced 

degradation process. Fibres belonging to the second group 

don’t cause so distinct changes of conductivity in all ob-

servation periods (PEE and TEEE fibres). Fibres number 
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badanych próbek (RYS.1). Wyodrębnić można dwie grupy 

materiałów. Pierwszą grupę stanowią włókna BR i GS, w 

przypadku których od początku inkubacji następuje wyraźny 

wzrost przewodnictwa. W przypadku włókien GS od 37 dnia 

inkubacji widoczna jest bardzo silna, skokowa zmiana prze-

wodnictwa, związana prawdopodobnie z zaawansowanym 

procesem degradacji. 

Drugą grupę stanowią włókna nie powodujące aż tak 

wyraźnych zmian przewodnictwa w badanym okresie ob-

serwacji i są to włókna PEE i TEEE. Z grupy tej wyróżniają 

się włókna nr 4, które jako pierwsze ulegają degradacji  

(15 dzień inkubacji). 

Pomiar wytrzymałości badanych włókien przeprowadzo-

no po trzech wybranych okresach inkubacji: po 2,14 i 50 

dniach (RYS.2). Włókna GS, BR, 3,4,6 i 7 odznaczają się 

podwyższoną wytrzymałością, jednak najwyższą wytrzy-

małość początkową wykazują włókna GS (ok.140MPa). 

Zarówno wytrzymałość jak i moduł Younga (RYS.3) wszyst-

kich tych włókien wykazują w wyniku inkubacji tendencję 

spadkową, ale największe zmiany wytrzymałości dotyczą 

włókien komercyjnych (GS i BR) oraz włókien nr 4, co zwią-

zane jest z ich szybszą degradacją. Wytrzymałość włókien 

nr 1 jest stabilna w całym okresie obserwacji, natomiast w 

4 (26PEE4600) are distinguished from these materials as 

a result of their fast and distinct degradation (15 days of 

incubation).   

Strength of fibres was measured after 3 selected incuba-

tion periods: 2,14 and 50 days (FIG.2). Strength of fibres 

GS, BR, 3,4,6 and 7 is quite high, however the greatest 

initial value by GS fibres is drawn (about 140MPa). Falling 

tendency of both, strength and Young’s modulus (FIG.3) 

RYS.1. Zmiany przewodnictwa wody w funkcji 
czasu inkubacji włókien w wodzie destylowanej.
FIG.1. Conductivity changes of distilled water in 
the presence of the investigated samples as a 
function of incubation time.

RYS.2. Zmiany wytrzymałości włókien w funkcji 
czasu ich inkubacji w wodzie destylowanej.
FIG. 2. Strength changes of fibres as a function 
of incubation time in distilled water.

RYS.3. Zmiany modułu Younga włókien w funkcji 
czasu ich inkubacji w wodzie destylowanej.
FIG. 3. Young’s modulus changes of fibres as a 
function of incubation time in distilled water.

RYS.4. Zmiany odkształcenia przy zerwaniu 
włókien w funkcji czasu ich inkubacji w wodzie 
destylowanej.
FIG. 4. Fracture strain changes of fibres as a fun-
ction of incubation time in distilled water.

RYS.5. Zmiany średnicy włókien w funkcji czasu 
ich inkubacji w wodzie destylowanej.
FIG.5. Diameter changes of fibres as a function of 
incubation time in distilled water.



117przypadku włókien nr 2 nieznacznie spada, jednak bardzo 

niska wartość tej wytrzymałości (poniżej 20MPa) wyklucza 

możliwość ich zastosowania na implanty przenoszące 

naprężenia.

Pomiary wydłużenia (RYS.4) oraz średnic badanych 

włókien (RYS.5) obarczone są znacznym błędem pomiaru. 

Prawdopodobnie jest to wynikiem niejednorodności włó-

kien, związanych z techniką otrzymywania. Pomimo tego 

można jednak stwierdzić brak znaczących zmian zarówno 

wydłużenia jak i średnicy włókien w całym okresie inkubacji. 

Z pośród wszystkich próbek wyróżniają się, także i w tym 

przypadku, włókna nr 4. W poszczególnych dniach inkubacji 

wykazują one zarówno wyraźne zmniejszenie odkształcenia, 

ale również średnicy. 

Wnioski

Szybkość degradacji badanych włókien polimerowych 

oceniono na podstawie zmian modułu Younga i wytrzymało-

ści włókien w trakcie inkubacji, a także na podstawie zmian 

przewodnictwa wody destylowanej, w której inkubowano 

włókna. Włókna komercyjne GS i BR ulegają degradacji 

w największym stopniu. Z pozostałej grupy wyróżniają 

się włókna nr 4 (26PEE4600), które posiadają wysoką 

wytrzymałość i ulegają stopniowej degradacji (obniżanie 

wszystkich parametrów w trakcie inkubacji). Włókna nr 1 

(26PEE1000) i 2 (26TEEE1000) dyskryminuje z użycia 

na implanty przenoszące naprężenia ich bardzo niska 

wytrzymałość.

Przeprowadzona analiza wskazuje na możliwość otrzy-

mania w kontrolowany sposób różnych typów włókien. 

Poprzez zmianę sposobu otrzymywania oraz składu procen-

towego włókien możliwe jest sterowanie ich parametrami. 

Jednak duże rozrzuty wielkości badanych parametrów 

skłaniają do optymalizacji procesu otrzymywania w celu 

poprawy jednorodności włókien. Korzystne byłoby również 

otrzymanie włókien o wyższych wytrzymałościach.

Podziękowania

Niniejsza praca została wykonana w ramach projektu 

badawczego nr 18.18.160.498 oraz grantu rozwojowego 

nr 0408/R/2/T02/06/01 finansowanego przez Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

of all fibres can be observed. However, the most intense 

changes are visible in the case of commercial fibres (GS 

and BR) and fibres number 4, which may be consequence of 

their fast degradation. Strength of fibres number 1 is stable 

in all observation period, whereas in the case of number 2 

the slight decrease of strength is visible. However, their very 

low value (less than 20MPa) exclude the possibility to use 

these fibres in load bearing applications.       

The strain (FIG.4) and diameter (FIG.5) values show 

significant measuring error. This is probably caused by fibres 

inhomogeneity connected with the preparation technology. 

However, no significant changes of both, strain and diameter 

can be noticed during entire incubation process. The fibres 

number 4 differs from the other samples also in this cases. 

Distinct decrease of strain and diameter can be observed 

during the incubation.  

Conclusions

Degradation rate of tested polymer fibres was estimated 

on the basis of Young’s modulus and fibres strength changes 

and also on the basis of conductivity measurements of the 

fluid. Degradation of commercial fibres (BR and GS) was the 

most intensive. Fibres number 4 (26PEE4600) distinguish 

from the rest of the group. Their high initial strength and 

decrease of the all parameters during incubation (gradual 

degradation) are visible. Low strength of fibres number  1 

(26PEE1000) and 2 (26TEEE1000) makes their applications 

impossible as load bearing structural implants. 

This studies indicate the possibility to obtain different type 

of fibres in controlled way. The control of fibres parameters 

is possible due to modification of preparation process and 

by changing polymer components concentration. However, 

high scatter of results caused the necessity of optimization of 

the fibres preparation technology. It will make the fibres ho-

mogeneity better. The preparation of mechanically stronger 

fibres would be also beneficial. 
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