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Streszczenie
 

Zbadany został wpływ simwastatyny na degra-

dację terpolimerów LL-laktydu, glikolidu i węglanu 

trimetylenu z pamięcią kształtu. Badano mechanizm 

degradacji in vitro, w izotonicznym roztworze chlor-

ku sodu buforowanym fosforanami (PBS), matryc 

polimerowych wykonanych z dwóch materiałów  

z różną zawartością leku i bez simwastatyny. Polimery 

charakteryzowano przy użyciu: różnicowej kalory-

metrii skaningowej (DSC) (właściwości termiczne), 

chromatografii żelowej (GPC) (masy cząsteczkowe) 

i spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego 

(NMR) (skład i mikrostruktura). Profil uwalniania leku 

oceniano metodą spektroskopii UV-Vis.

Oceniono przydatność badanych materiałów do 

zastosowania w produkcji biozgodnych polimerowych 

resorbowalnych chirurgicznych systemów z pamięcią 

kształtu z własnością kontrolowanego uwalniania leku. 

Nie odnotowano istotnego wpływu 1% zawartości leku 

na przebieg degradacji.

Słowa kluczowe: terpolimery, degradacja, in vitro, 

simwastatyna, pamięć kształtu 

[Inżynieria Biomateriałów 115 (2012) 45-51] 

Wprowadzenie

W ostatnich latach, silnie wzrastała rola alifatycznych 

poliestrów w zastosowaniach do celów medycznych.  

Na rynku komercyjnym pojawiły się resorbowalne szwy, 

klipsy chirurgiczne, zszywki chirurgiczne, płytki kostne, ska-

foldy (ang. scaffolds) do inżynierii tkankowej, mikrosystemy 

kontrolowanego uwalniania leku. Pierwsze zastosowania 

tych materiałów zostały głównie uwarunkowane przez 

zdolność degradacji w organizmie ludzkim do praktycznie 

nietoksycznych produktów. Dzięki temu wyeliminowana 

została konieczność dodatkowego zabiegu chirurgicznego 

celem usunięcia implantu, co miało miejsce w wypadku 

stosowania implantów metalicznych. Jako pierwsze do 

celów medycznych stosowane były liniowe poliestry poli-

L-laktydu i poliglikolidu [1-8]. Następnie poszukiwano 

nowych wielofunkcjonalnych materiałów, odpowiednich do 

produkcji implantowanych wyrobów medycznych lub też 

nowoczesnych postaci kontrolowanego uwalniania leków.  

W reakcji kopolimeryzacji już na etapie syntezy, poprzez 

dobór odpowiednich komonomerów i warunków reakcji, 

można wpływać na mikrostrukturę łańcucha polimerowego  

i otrzymywać wielofunkcyjne materiały o różnych właś-

ciwościach fizycznych (przepuszczalność, wytrzymałość 

mechaniczna), kinetyce i mechanizmie degradacji [3-8].

THE INFLUENCE OF SIMVASTATIN 

ON TERPOLYMER DEGRADATION 

WITH SHAPE MEMORY 

PROPERTIES

ANNA JAROS1*, BOŻENA JARZĄBEK2, KAMILA ROWIŃSKA1, 

JANUSZ KASPERCZYK1,2, HENRYK JANECZEK2, ANNA SMOLA2

1 MEDICAL UNIVERSITY OF SILESIA IN KATOWICE, 
THE SCHOOL OF PHARMACY AND DIVISION 
OF LABORATORY MEDICINE IN SOSNOWIEC, 
UL. NARCYZÓW 1, 41-200 SOSNOWIEC, POLAND
2 CENTRE OF POLYMER AND CARBON MATERIALS, 
POLISH ACADEMY OF SCIENCES, 
UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 34, 41-819 ZABRZE, POLAND

* E-MAIL: DYLANKA@WP.PL

Abstract

The influence of simvastatin on degradation of 
terpolymers synthesized from L-lactide, glycolide, 
and trimethylene carbonate has been analyzed.  

The in vitro degradation of the matrices, obtained 
from two terpolymers with various chain structure and 

amount of simvastatin, was carried out in phosphate 

buffered solution. The terpolymers were characterized 
by using differential scanning calorimetry (DSC) (ther-

mal properties), gel permeation chromatography GPC 

(molecular weights) and nuclear magnetic resonance 

(NMR) (composition and microstructure). Release 
profile of simvastatin was analyzed by means of  

UV-Vis spectroscopy. It was determined that the tested 
materials are useful for development of biocompatible 

resorbable surgical systems with the shape memory 

effect and controlled drug-release capability. There 
was no significant difference in the degradation pro-

cess between the matrices without drug and with 1% 
of simvastatin.

Keywords: terpolymers, degradation, in vitro, simva-

statin, shape memory
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Introduction

The role of aliphatic polyesters in medical application 

significantly increased over the recent years. Resorbable 

sutures, surgical clips and staples, bone plates, tissue 

engineering scaffolds, controlled drug delivery systems have 

entered the market. The first application of these materials 

was encouraged by their biodegradability in the human 

body to practically non-toxic products. This eliminates the 

necessity of implant removal and additional surgery, which is 

needed in the case of the metallic implants. At the beginning, 

linear polyesters of poly-L-lactide and poly-glycolide were 

mainly used for the medical purposes [1-8]. Then, new multi-

functional materials, for implantable medical devices and 

modern controlled drug delivery systems, were searched. 

Copolymerization can be applied to obtain the multifunc-

tional polymers with specialy tailored physical properties 

(permeability, mechanical strength), kinetics and mecha-

nism of degradation, mainly by selecting of appropriate 

comonomer units and adjusting polymer chain distribution 

(microstructure) [3-8].



46 Dobrym przykładem materiału wielofunkcjonalnego jest 

coraz częściej opisywana grupa terpolimerów LL-laktydu, 

glikolidu i węglanu trimetylenu otrzymywana przy użyciu 

acetyloacetonianu cyrkonu jako inicjatora. Materiały te, 

oprócz dobrych właściwości mechanicznych, biokompaty-

bilności, zdolności do degradacji w organizmach żywych, 

wykazują nowoodkrytą bardzo interesującą właściwość: 

efekt pamięci kształtu [1-3]. Bodźcem wyzwalającym zmia-

nę kształtu tymczasowego do trwałego, w przypadku tych 

terpolimerów jest temperatura. Powrót do kształtu trwałego  

z tymczasowego następuje po podgrzaniu materiału powyżej 

temperatury Tg, która powinna być zbliżona do temperatury 

ciała ludzkiego [5,9-11].

Simwastatyna to lek należący do statyn, których podsta-

wową funkcją jest inhibicja reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-

glutarylo-koenzymu A (HMG-CoA), na skutek czego hamują 

produkcję endogennego cholesterolu. Obecnie dużym 

zainteresowaniem cieszy się pozalipidowe działanie statyn,  

m.in. właściwości immunosupresyjne, neuroprotekcyjne 

mózgu, zwiększające osteogenezę kości, hamowanie pro-

liferacji komórek mięśni gładkich ściany naczyń [12-14].

Niniejsza praca jest próbą nadania dwóm terpolimerom 

z tej grupy materiałów kolejnej cechy - zdolności do kon-

trolowanego uwalniania leku simwastatyny. Badania w tym 

kierunku mają na celu opracowanie nowych materiałów 

biomedycznych z pamięcią kształtu do celów krótkoter-

minowej małoinwazyjnej chirurgii, będących jednocześnie 

systemem miejscowego kontrolowanego uwalniania leku. 

Materiał taki, ze względu na szeroki zakres potencjalnego 

działania farmakologicznego, stworzyłby nowe możliwości 

terapii wielu schorzeń [14].

Materiały i metody

Matryce zawierające lek simwastatynę wykonano z 2 

różnych materiałów terpolimerowych zsyntetyzowanych przy 

użyciu acetylacetonianu cyrkonu (IV) - Zr(Acac)4 jako inicja-

tora w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN 

w Zabrzu. Polimery zsyntetyzowano według metody opisa-

nej w literaturze [10]. TER1 to terpolimer laktyd/glikolid/TMC 

o udziale molowym odpowiednio 74/15/11, TER2 - terpolimer 

laktyd/glikolid/TMC 67/10/23 zawierający w swej strukturze 

długie bloki węglanowe. W syntezie TER2 zamiast cyklicz-

nego TMC zastosowano jego wcześniej zsyntetyzowany 

liniowy oligomer o masie cząsteczkowej 5000 Da, którego 

łańcuch na końcach zawierał grupy hydroksylowe. Materiały 

charakteryzowały się podobnymi masami molowymi, różniły 

się mikrostrukturą łańcuchów polimerowych. Wykonano 

matryce bez leku oraz o 0,1% i 1% zawartości simwa-

statyny (Polpharma) zgodnie z następującą procedurą. 

Odważono na szalce szklanej 1 g polimeru i rozpuszczono 

poprzez dodanie 4 ml chlorku metylenu, następnie zmie-

szano dokładnie z roztworem simwastatyny w chlorku 

metylenu o odpowiednim stężeniu. Tak przygotowane 

matryce suszono w temperaturze pokojowej, a następnie w 

warunkach próżniowych celem usunięcia rozpuszczalnika. 

Z otrzymanych krążków polimerowych z lekiem i bez leku 

wycinano matryce polimerowe o średnicy 10 mm. Matryce 

ważono przed degradacją (W0), następnie umieszczano 

je w szczelnie zamykanych fiolkach wypełnionych odpo-

wiednią ilością PBS (pH 7,4) (1 ml PBS/15 mg polimeru). 

Buteleczki umieszczono w temp. 37°C, w warunkach stałego 

wytrząsania. W regularnych odstępach czasu wymienia-

no bufor fosforanowy i badano stężenie leku, w każdym 

punkcie pomiaru na podstawie trzech prób (n=3). Stężenie 

uwolnionego leku oznaczano metodą spektroskopii UV-Vis.  

A good example of multifunctional material is frequently 

reported terpolymer of L-lactide, glycolide, and trimethylene 

carbonate obtained with the use of zirconium (IV) acetyl- 

acetonate, as an initiator. These materials, in addition to the 

good mechanical properties, biocompatibility, ability to de-

grade in living organisms, exhibit also newly discovered very 

interesting property: the shape memory effect [1-3]. The ter-

polymers are stimulated by temperature to recover their per-

manent shape from temporary shape. The permanent shape 

recovery occurs after heating the material above the Tg, 

which should be close to human body temperature [5,9-11]. 

    Simvastatin is a drug that belongs to statins, which inhibit 

3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase (HMG-

CoA), and this results in reduction of endogenous choles-

terol production. Nowadays, their pleiotropic effects such 

as: immunosuppression, brain neuroprotection, influence 

on osteogenesis, inhibition of proliferation of vascular wall 

smooth muscles cells enjoy a great interest [12-14].

This work is an effort into giving new feature of two  

L-lactide, glycolide, and trimethylene carbonate terpoly-

mers: ability of controlled simvastatin release. This approach 

will give the possibility of developing new biomedical mate-

rials with the shape memory effect and simultaneously, the 

ability of controlled drug delivery used for short-term mini-

mally invasive surgery. The wide range of pharmacological 

activity of this material could create new possibilities for 

therapy of many diseases [14].

Materials and methods 

Matrices that contain simvastatin (Polpharma) were pre-

pared from two different terpolymers, synthesized by ring 

opening polymerization with zirconium (IV) acetylacetonate 

- Zr(Acac)4 as an initiator, at the Centre of Polymer and 

Carbon Materials, Polish Academy of Sciences in Zabrze. 

Polymers were synthesized according to the method de-

scribed in the literature [10]. TER1 and TER2 materials had 

similar molecular weights (TER1 34 kDa, 36 kDa TER2), 

but differed in polymer chains microstructure. TER1 was 

lactide/glycolide/TMC with molar ratio 74/15/11. TER2 with 

the initial molar ratio of lactide to glycolide to TMC: 67/10/23 

contained in its chains long carbonate blocks. During the 

synthesis of TER2, the previously synthesized TMC oligomer 

(5000 Da) terminated by hydroxyl group was used, instead 

of cyclic TMC. Drug free matrices and matrices containing 

0.1% as well as 1% of the drug were prepared according to 

the following procedure. The 1 g of polymer was dissolved in  

4 ml of methylene chloride, then mixed thoroughly with the 

methylene chloride solution of simvastatin (0.1% or 1%).  

The matrices were evaporated at ambient temperature and 

dried under reduced pressure until complete solvent evapo-

ration. From the received drug free and simvastatin contain-

ing polymeric matrices, the discs of 10 mm diameter were 

cut out. Matrices were weighed before degradation (W0). 

They were placed in flasks filled with the appropriate amount 

of PBS (pH 7.4) (1 ml of PBS/15 mg polymer) and incubated 

at 37°C under constant agitation. At regular intervals the 

phosphate buffered saline solution was renewed and the 

drug concentration was determined by means of UV-Vis 

spectroscopy (double-beam spectrophotometer JASCO 

V-570, UV-Vis- NIR with special quartz micro-cells) within 

the wave-length range 260-220 nm. Before analysis, the 

PBS solution containing simvastatin was mixed 1:1 (v/v) 

with acetonitrile (purity ≥ 99%) and stirred. Then, the drug 

concentration was calculated on the basis of the value of 

absorbance maximum at 238 nm. 



47Pomiary wykonano w zakresie długości fali 220-260 nm 

wykorzystując dwuwiązkowy spektrofotometr JASCO V-570, 

UV-Vis NIR. Do roztworu zawierającego uwolnioną simwa-

statynę dodawano acetonitryl w ilości: 1:1 (v/v) i dokładnie 

mieszano przez wytrząsanie. W tak przygotowanych prób-

kach, wyznaczano stężenie leku na podstawie wartości ab-

sorpcji zmierzonej w maksimum przy długości fali 238 nm. 

Po określonym czasie, z eksperymentu wyłączano jedną 

z próbek w celu zbadania procesu degradacji matrycy 

polimerowej. Wwet („masę mokrą”) oznaczano poprzez zwa-

żenie mokrych matryc po degradacji. Po procesie suszenia  
w próżni 80 hPa przez 72 h matryce ponownie ważono uzy-

skując „masę suchą” po degradacji Wdry. Chłonność wody 
oraz ubytek masy matryc polimerowych podczas degradacji 

wyznaczano na podstawie następujących wzorów: 

Matryce po degradacji analizowano za pomocą GPC, 
NMR, DSC. Skład i budowę łańcuchów badanych polimerów 
wyznaczano na podstawie widm NMR, otrzymanych przy 

użyciu spektrometru magnetycznego rezonansu jądrowego 
o wysokiej rozdzielczości (600 MHz BRUKER Ultrashield 
Avance II) w roztworze deuterowanego chloroformu w tem-

peraturze pokojowej, stosując tetrametylosilan (TMS) jako 
standard wewnętrzny. Analizę otrzymanych widm NMR prze-

prowadzono na podstawie metody opisanej w literaturze [5]. 
Średnią liczbową masę cząsteczkową (Mn), wagowo śred-

nią masę cząsteczkową (Mw) oraz rozrzut mas cząstecz-

kowych (D) próbek oznaczono przy pomocy chromatografii 
żelowej (GPC) (Physics SP 8800 kolumny: Viscotek 3580, 
temp 35°C, faza ruchoma: chloroform o przepływie równym  
1 ml/min, detektor refrakcyjny). Analizę termiczną materia-

łów przeprowadzono z użyciem kalorymetru różnicowego 
DSC 2010 (TA Instruments, New Castle, DE).

Wyniki i dyskusja

Na podstawie badania NMR stwierdzono, że wybrane 
materiały TER1 i TER2, mimo podobnych średnich mas mo-

lowych (TER1 34 kDa, TER2 36 kDa) i małych różnicach w 
udziale procentowym komonomerów, różniły się mikrostruk-

turą łańcuchów polimerowych (TABELA 1). TER1 posiadał 
w swej strukturze głównie sekwencje mieszane i krótkie 
bloki laktydylowe. Semikrystaliczny TER2 odznaczał się 
zawartością długich bloków laktydylowych i węglanowych. 
Długie bloki węglanowe obserwowane w TER2 są skutkiem 
zastosowania oligo-TMC w proce-

sie syntezy. Natomiast długie mi-
krobloki laktydylowe odpowiadają 
za wytworzenie fazy krystalicznej 

w tym polimerze.

Otrzymane matryce polimero-

we z lekiem i bez leku poddano 

analizie właściwości termicznych 
przy użyciu DSC (TABELA 2). 
Dodatek simwastatyny obniżał o 
kilka stopni temperaturę Tm i Tg 

badanych terpolimerów. Efekt ten 
jest zgodny z opublikowanymi da-

nymi, sugerującymi, że obecność 
plastyfikatorów, którymi mogą być 
również leki, powoduje obniżenie 
temperatury zeszklenia matrycy 

polimerowej [15].

After the predefined period of time, one of the samples 
was excluded from the experiment in order to examine the 

process of the polymer degradation. Wet matrices were 

weighed to obtain mass after degradation (Wwet). Then, 

they were placed in a vacuum at 80 hPa for 72 h, dried 

and weighed again to obtain Wdry mass after degradation. 

Dry matrices after degradation were analyzed by means of 

GPC, NMR and DSC. 

The water uptake and weight loss were estimated  

according to the following equations:

Composition and structure of polymer chains were inves-

tigated on the basis of NMR spectra recorded on high-resolu-

tion 600 MHz BRUKER Avance Ultrashield II spectrometer, 
at room temperature, using TMS as internal standard. CDCl3 

was used as a solvent. Analysis of the obtained NMR spectra 

was carried out through the procedures described in the 

previous publication [5]. The number average molecular 
weight (Mn), the weight-average molecular weight (Mw) and 

molecular mass dispersion (D) were determined by means 

of GPC chromatography (GPC Viscotek Rimax, column: 
Viscotek 3580, temp 350°C, mobile phase: chloroform 
equal flow to 1 ml/min, refractive index detector). Thermal 
analysis was made using differential scanning calorimeter 

DSC 2010 (TA Instruments).

Results and discussion 

It was determined that the selected TER1 and TER2 ma-

terials had similar molecular weights (TER1 34 kDa, TER2 

36 kDa), and percentage of comonomeric units contribution, 
but differed in polymer chains microstructure (TABLE 1). 

TER1 was composed mainly of random sequences and short 
lactidyl blocks. Semi-crystalline TER 2 was distinguished by 

long lactidyl and trimethylenecarbonate blocks contribution. 

Long carbonate blocks observed in TER2 are the result 

of applying oligo-TMC in the synthesis, whereas lactidyl 

microblocks are responsible for crystalline phase creation.

Thermal properties of the obtained polymer matrices 

with drug and without drug were analyzed by using a DSC 

(TABLE 2). Addition of simvastatin to the polymer matrix 

reduced slightly the Tm and Tg of tested terpolymers. This is 

consistent with the published data, which suggest that the 

presence of plasticizers including the drug will tend to lower 

polymer glass transition temperature [15].

Chłonność wody [%] =
Wwet - Wdry x 100% [% wag.]

Wdry

Water uptake [%] =
Wwet - Wdry x 100% [wt%]

Wdry

TABELA 1. Charakterystyka mikrostruktury terpolimerów otrzymanych matryc 
polimerowych bez leku, przed procesem degradacji. 
TABLE 1. Characteristic of the terpolymer microstructure of tested matrices 
without drug before degradation process. 

a FLL
a FGG

a FTMC leLL
a leGG

a leTMC

matryca TER1 / matrix TER1 74 15 11 3.32 1.13 1.48

matryca TER2 / matrix TER2 67 10 23 
(o-TMC)

7.01 1.20 14.71

a wyniki otrzymane na postawie NMR: FLL - molowy udział jednostek laktydylowych, FGG 

-molowy udział jednostek glikolidylowych, FTMC - molowy udział jednostek węglanowych, 
leLL - średnia długość bloków laktydylowych, leGG - średnia długość bloków glikolidylowych, 
leTMC - średnia długość bloków węglanowych
a results obtained from NMR: FLL - molar lactidyl unit contribution, FGG - molar glycolidyl 
unit contribution, FTMC - molar carbonate unit contribution, leLL - lactidyl average block 
lengths, leGG - glycolidyl average block lengths, leTMC - carbonate average block lengths

Ubytek masy [%] =
W0 - Wdry x 100% [% wag.]

W0

Weight loss [%] =
W0 - Wdry x 100% [wt%]

W0
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Rodzaj matrycy
Type of matrices

b Tm 
[oC]

b ∆Hm 
[J/g]

b Tg 
[oC]

matryca TER1 0% simwastatyny
matrix TER1 0% of simvastatin

76 15 47

matryca TER1 1% simwastatyny
matrix TER1 1% of simvastatin

71 22 46

matryca TER2 0% simwastatyny
matrix TER2 0% of simvastatin

84 33 41

matryca TER2 1% simwastatatyny 
matrix TER2 1% of simvastatin

77 21 40

b na podstawie DSC
b based on DSC

TABELA 2. Właściwości termiczne otrzymanych 
matryc polimerowych bez leku i z określoną zawar-
tością simwastatyny, przed procesem degradacji. 
TABLE 2. Thermal properties of matrices before 
degradation process with and without simvastatin. 

RYS. 1. Chłonność wody matryc otrzymanych  
z TER1 w procesie degradacji.
FIG.1. Water uptake during degradation of matri-
ces obtained from TER1.

RYS. 2. Ubytek całkowitej masy matryc otrzyma-
nych z TER1 w procesie degradacji.
FIG. 2. Weight loss during degradation of matrices 
obtained from TER1.

RYS. 3. Chłonność wody matryc otrzymanych  
z TER2 w procesie degradacji.
FIG.3. Water uptake during degradation of matri-
ces obtained from TER2.

RYS. 4. Ubytek całkowitej masy matryc otrzyma-
nych z TER2 w procesie degradacji.
FIG. 4. Weight loss during degradation of matrices 
obtained from TER2.

RYS. 5. Spadek liczbowo średnich mas molowych 
(Mn) dla matryc TER1 i TER2 o 1% zawartości 
simwastatyny i bez leku.
FIG. 5. The lost of Mn of matrices obtained from 
TER1 and TER2 with 1% of simvastatin, and drug 
free matrices.



49Proces degradacji TER1 zachodził szybciej niż TER2. 

Chłonność wody TER1 wzrastała gwałtownie osiągając pra-

wie 90% w 17 tygodniu degradacji (RYS. 1). Ubytek całkowi-

tej masy próbki wynosił ponad 60% w 17 tygodniu degradacji 

(RYS. 2). Nie zaobserwowano istotnych, powtarzalnych róż-

nic pomiędzy próbkami TER1 zawierającymi 1%, 0,1% i 0% 

leku. W przebiegu procesu degradacji TER2 chłonność wody 

wzrastała stopniowo do 13 tygodnia degradacji osiągając 

około 20%, następnie wzrastała gwałtownie osiągając 70% 

w 17 tygodniu degradacji (RYS. 3). Ubytek całkowitej masy 

próbki nie przekraczał 5% do końca 7 tygodnia degradacji. 
Po tym okresie masa zaczęła obniżać się do niespełna 30% 
w 17 tygodniu degradacji (RYS. 4). Do 10 tygodnia degra-

dacji nie zaobserwowano również istotnych, powtarzalnych 
różnic pomiędzy próbkami TER2 zawierającymi 1%, 0,1%  
i 0% leku. Od 10 do 15 tygodnia degradacji ubytek całkowitej 
masy próbki zachodził nieznacznie wolniej w przypadku ma-

trycy TER2 z 1%-zawartością simwastatyny. Średnia masa 
molowa (RYS. 5) ulegała obniżeniu najszybciej dla TER1. 
Nie odnotowano istotnej różnicy pomiędzy szybkością ubytku 
masy molowej dla matrycy TER1 zawierającej lek oraz ma-

trycy bez leku. Najwolniejszy spadek liczbowo średnich mas 
molowych zaobserwowano w przypadku matryc TER2 z 1%-
zawartością leku. Matryce TER2 bez leku charakteryzowały 
się spadkiem średnich mas molowych podobnym do TER1. 

The process of TER1 degradation proceeded faster than 

TER2. The water uptake of TER1 increased and reached 

nearly 90% at the 17th week of degradation (FIG. 1). The 
loss of the total weight of the sample in the 17th week of 

degradation achieved over 60% (FIG. 2). Any significant, 
differences between samples TER1 containing 1%, 0.1% 
and 0% of the drug have been observed. During degradation 
of TER2, water uptake increased gradually until 13 weeks 

to about 20%, then increased rapidly reaching 70% at 17th 

week of degradation (FIG. 3). The loss of the total weight of 
the samples did not exceed 5% during the first 7 weeks of 
degradation. After this period, the mass began to decrease, 

reaching about 30% loss at 17 week of degradation (FIG. 4). 
There have not been any significant differences between 
samples TER2 containing 1%, 0.1% and 0% of the drug until 
10 weeks. From 10th do 15th week of degradation, the total 

weight loss of the sample was slightly slower for the TER2 

with 1% simvastatin. Molecular weights (FIG. 5) decreased 
faster for TER 1. There was no difference between the rate 

of the molecular weights decrease for drug free TER1 and 

TER1 with drug. The slowest decrease of the molecular 

weight was observed for 1% TER2. The drug free TER2 
matrices showed similar decrease of molecular weight as 

TER1 matrices.

NMR analysis of TER2 (TABLE 3) revealed that the addi-

tion of 1% of simvastatin did not have any significant impact 
on the change of microstructure during degradation. Both, 

the TER2 matrices containing drug and simvastatin free 

matrices, after 13 weeks of degradation characterized lower 

percentage of lactidyl units (FLL) and glycolidyl units (FGG) as 

well as higher content of carbonate (FTMC) units, compared 

to these systems before degradation. After 13 weeks of the 

incubation in PBS, there was little decrease in the average 

lengths of lactidyl (le LL), glycolidyl (le GG) and carbonate (le 
TMC) 

blocks. The microstructure of the material did not change 

during the 13 weeks of in vitro degradation.

The release profile of simvastatin from the tested matrices 
obtained from terpolymers was also investigated. Different 

release profiles from materials with various microstructure 
have been noticed (FIGs. 6, 7, 8). Polymer TER1 degraded 
much faster than TER2, because of higher amount of 

short lactidyl blocks and random sequences forming amor-
phous phase. It confirms that the polymer microstructure 
influences the mechanism of degradation that has also 
been published in the literature. It can be concluded that 

amorphous regions are hydrolyzed faster than crystalline 

regions [6]. The matrices made of faster degrading TER1 
released much more drug. Cumulative amount of released 

simvastatin from 1% TER1 matrix fluctuated and was insta-

ble, reaching nearly 60% at 17th week of the experiment.  

TABELA 3. Porównanie mikrostruktury różnych matryc polimerowych TER2 przed procesem degradacji i po 
13 tygodniach degradacji. 
TABLE 3. Comparison of polymer microstructure of the various TER2 matrices, before and after 13 weeks of 
degradation.

Rodzaj matrycy
Type of matrices

Degradacja
Degradation

[tygodnie/weeks]

a FLL
a FGG

a FTMC leLL
a leGG

a leTMC

matryca TER2 0% simwastatyny
drug free TER2 matrix

0 67 10 23 7.01 1.20 14.71

13 66 9 25 6.7 1 13

matryca 1% simwastatyny TER2
1% of simvastatin TER2 matrix

0 67 11 22 7.02 1.20 14.68
13 66 9 24 6 1 13

a wyniki NMR / a NMR results

Na podstawie badań NMR materiału polimerowego TER2 
(TABELA 3) stwierdzono, że dodatek 1% simwastatyny nie 
miał istotnego wpływu na zmianę mikrostruktury podczas de-

gradacji. Zarówno matryce TER2 nie zawierające leku oraz 
matryce zawierające 1% simwastatyny, po 13 tygodniach 
degradacji charakteryzowały się mniejszą procentową 
zawartością jednostek laktydylowych (FLL) i glikolidylowych 

(FGG) oraz nieznacznie większym udziałem procentowym 
jednostek węglanowych (FTMC), w porównaniu do materiałów 
przed degradacją. Po 13 tygodniach inkubacji w PBS, odno-

towano niewielki spadek średnich długości bloków laktydy-

lowych (leLL), glikolidylowych (leGG) oraz węglanowych (leTMC). 

Materiał w czasie 13 tygodni degradacji in vitro zachowywał 
jednak stabilność mikrostruktury.

Zbadano profil uwalniania simwastatyny z matryc terpo-

limerowych. Zaobserwowano odmienny profil uwalniania 

dla materiałów różniących się mikrostrukturą (RYS. 6, 7, 8). 
Polimer TER1 dzięki większej ilości krótszych sekwencji 
statystycznych w łańcuchu, tworzących fazę amorficzną  
i krótkich mikroblokach laktydylowych, degradował znacznie 
szybciej niż TER2. Potwierdzają to doniesienia literaturowe 
o wpływie struktury polimeru na przebieg degradacji. Nie-

uporządkowane regiony amorficzne degradują znacznie 
szybciej od krystalicznych [6]. Większa ilość leku uwolniła się 
zatem z matryc wykonanych z TER1, ulegającego szybszej 
degradacji. W przypadku 1% matrycy TER1 zaobserwowano 
nierównomierny proces uwalniania leku, w wyniku którego 
do 17 tygodnia uwolniło się prawie 60% simwastatyny. 
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Stwierdzono ścisłą korelację uwalniania leku z szybkością 

degradacji (całkowitym ubytkiem masy) terpolimeru TER1. 

Najprawdopodobniej uwalnianie leku następuje wraz z 

erozją matrycy na skutek wymywania rozpuszczalnych 

produktów degradacji.

Terpolimer TER2 zawierający w łańcuchu polimerowym 

dłuższe bloki laktydylowe i bardziej uporządkowaną struk-

turę niż TER1 degradował wolniej. Zarówno regiony krysta-

liczne pochodzące od grup laktydylowych jak i wbudowane 

oligomery TMC zwiększyły jego odporność na degradację. 

Uwalnianie simwastatyny z TER2 było niewielkie i zachodzi-

ło liniowo w pierwszych 7 tygodniach degradacji, osiągając 

wartość 3% całkowitej ilości leku wprowadzonego do matry-

cy (RYS. 7). W czasie 17 tygodni uwolniło się niecałe 30% 

leku z matrycy TER2 (RYS. 6 i 7). Uwalnianie simwastatyny 

również w przypadku tego materiału jest związane z erozją 

matrycy - ilość uwolnionego leku jest proporcjonalna do 

procentowego całkowitego ubytku masy polimeru.

It is highly correlated with the loss of the total weight of the 

samples TER1. The release of the drug, most likely, occurs 

together with erosion of the matrix due to leaching out of 

soluble degradation products. 

Terpolymer TER2 containing longer lactidyl blocks in poly-

mer chain and less random structure than TER1 degraded 

slower. Both, crystalline regions derived from lactidyl groups 

and using of TMC - oligomers for synthesis of polymer have 

increased its resistance to degradation. Simvastatin release 

from slow degrading TER2 containing longer lactidyl and 

carbonate blocks was slow and linear during the first 7 weeks 

of degradation, reaching a value of 3% of the total amount 

of the incorporated drug (FIG. 7). Less than 30% of drug 

was released from TER2 matrix (FIGs. 6 and 7) during the 

17 weeks. The simvastatin release from this polymer is also 

determined mainly by erosion of the matrix.

RYS. 6. Procentowa ilość uwolnionej simwastaty-
ny z matryc wykonanych z TER1 i z TER2 (średnia 
±SD; n=3).
FIG. 6. Cumulative release of simvastatin from 
TER1 and TER2 matrices (each point represents 
the average ±SD; n=3).

RYS. 8. Profil uwalniania 
simwastatyny z matryc wy-
konanych z TER1 i z TER2  
w czasie 17 tygodni (średnia 
± SD; n=3). 
FIG. 8. Release profile of 
simvastatin from TER1 and 
TER2 matrices during 17 
weeks (average ±SD; n=3).

RYS. 7. Procentowa ilość uwolnionej simwastatyny 
z matryc wykonanych z TER2 w pierwszych sied-
miu tygodniach degradacji (średnia ±(SD); n=3). 
FIG. 7. Cumulative release of simvastatin from 
TER2 matrices in first 7 weeks of degradation 
(each point represents the average ±SD; n=3).
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Terpolimer TER2 zawierający w swojej strukturze bloki 

laktydylowe i węglanowe degradował wolniej od materiału o 

mniejszym stopniu uporządkowania komonomerów w łańcu-

chu polimerowym (TER1). Zawartość 1% simwastatyny nie 

miała istotnego znaczenia na przebieg procesu degradacji 

badanych materiałów w czasie 17 tygodni.

Stwierdzono, iż uwalnianie simwastatyny z TER2 zacho-

dzi liniowo, ale na bardzo niskim poziomie w pierwszych  

7 tygodniach degradacji, ponieważ z matrycy ubyło jedynie 

3% leku. Powolny proces uwalniania leku może wynikać  

z powolnej degradacji TER2 (ubytek całkowitej masy 

matrycy TER2 wynosił tylko 5%). Zaobserwowano zatem, 

iż proces uwalniania simwastatyny jest ściśle skorelowany  

z szybkością degradacji matryc polimerowych. Najprawdo-

podobniej wynika to z faktu, że simwastatyna jako lek hydro-

fobowy praktycznie nie ulegała uwolnieniu na drodze dyfuzji, 

tylko na skutek erozji polimeru i wymywania z matrycy wraz 

z niskocząsteczkowymi produktami degradacji. 
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Conclusions

Terpolymer 2 (TER2) composed of longer lactidyl and 

carbonate blocks degraded slower than more statistical 

material TER1. The incorporation of 1% of simvastatin had 

no significant impact on the 17 weeks degradation process 

of tested materials. Simvastatin release from TER2 matri-

ces was slow, linear within the first 7 weeks of degradation 

and reached a value of 3% of the drug initially incorporated 

into the matrix. Simultaneously, the total mass of TER2 

matrix was just 5% and remained practically unchanged. 

The water uptake was below 20%. It was observed that the 

process of simvastatin release closely correlated with the 

total weight lost [%] of the matrices. Probably this is due to 

the fact that simvastatin as a hydrophobic drug was practi-

cally not released by diffusion, but mainly by erosion and 

elution from the matrix along with the low molecular weight 

degradation products.
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