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1. Актуальність теми. 



 

Золотим стандартом в шунтуванні судин залишаються власні артерії 

або вени пацієнта. Однак цей матеріал може бути недоступний або може бути 

вражений патологічним процесом. Наявні в даний час судинні протези, а саме 

поліетилентерефталат (PET, Dacron) і розширений політетрафторетилен 

(ePTFE), добре працюють в якості заміни судин великого калібру, але не 

рекомендуються до застосування для судин малого калібру (<6 мм), таких як 

коронарні, судини гомілки або протези для мікросудинної хірургії. Ці недоліки 

в основному є результатом несприятливого процесу загоєння пов’язаного з 

поверхневою тромбогенністю через нестачу ендотеліальних клітин і 

гіперплазії інтими анастомозу, викликаної гемодинамічними порушеннями. 

Ідеальний судинний трансплантат малого діаметра став основним напрямом 

досліджень. Було виготовлено нові біоматеріали, і взаємодію тканини з 

біоматеріалом було оптимізовано. Технологія тканинної інженерії довела, що 

концепція частково або повністю живих кровоносних судин здійсненна. 

 

2. Конкретні цілі. 

 

 Знати типи артеріальних алотрансплантатів. 

 Знати типи венозних алотрансплантатів. 

 Знати показання до застосування алотрансплантатів. 

 Знати техніку постановки алотрансплантатів. 

 

3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми 

(міждисциплінарна інтеграція). 

 

Назви попередніх 

дисциплін 
Отримані навики 

Анатомія Описувати анатомічні особливості будови 

судинної системи. 

Фізіологія Описувати принципи нормального кровотоку у 

судинної системі організму. 

Патологічна анатомія Описувати особливості патологічних змін 

тканин, що виникають при облітеруючих 

захворювань судин. 

Патологічна фізіологія Описувати механізми порушення кровотоку у 

судинній системі організму при захворюваннях 

периферичних судин. 



Клініка Знати симптоми облітеруючих захворювань 

судин. 

Діагностика Знати методи діагностики облітеруючих 

захворювань судин. 

Хірургія  Вміти визначати показання для постановки 

алотрансплантатів. 

 

4. Зміст теми. 

 

Вступ 

 

Атеросклероз є причиною майже половини всіх смертей в Європі 

(Stehouwer et al. 2009). Хоча передові фармакологічні і мінімально інвазивні 

методи пропонують посилений варіант терапії (Met et al. 2008), хірургічне 

шунтування кровоносних судин серця або нижніх кінцівок залишається 

процедурою вибору для ряду пацієнтів (рис. 1) (Guyton 2006, Norgren et al. 

2007). Цей підхід також більш рентабельний і, зокрема, зберігає якість життя 

пацієнта краще, ніж первинна ампутація кінцівки (Cheshire et al. 1992). 

Синтетична трубка або судинний протез повинні бути імплантовані, коли 

власна артерія або вена пацієнта недоступна. Після більш ніж півстолітньої 

дослідницької роботи, результати, досягнуті з використанням доступних в 

даний час матеріалів, не є оптимальними з точки зору загоєння і регенерації 

тканин. 

 



 
Рис. 1. Хірургічне відновлення судин при багаторівневій периферичній 

атеросклеротичної хвороби. 

 

Довгострокові показники прохідності протезних трансплантатів є 

задовільними в артеріях великого калібру (> 8 мм), де тромбогенність (тобто 

схильність до згортання крові) може бути подолана за допомогою масивного 

кровотоку, а 5-річна прохідність аорто-клубових замінників становить 90% 

(Brewster 1997). Існує невелика різниця між результатами для протезного і 

аутогенного (тобто власного) матеріалу при замінах судин середнього калібру 

(6-8 мм), наприклад, сонних або загальних стегнових артерій (Ricotta 2005). 

Проте, для судин малого калібру (<6 мм), таких як коронарні артерії (серце), 



інфраінгвінальні артерії (нижче пахової зв’язки), і особливо в погано 

прохідних підшкірних артеріях (нижче колінного суглоба), результати 

судинного протезування розчаровують. П’ятирічна первинна прохідність 

протезних (ePTFE) стегново-підколінних шунтів вище коліна становить всього 

39%, тоді як аутовенозні шунти (тобто виконувані з власної вени) мають 

показник 74% (Klinkert et al. 2004). Зведення використовуваних в даний час 

судинних замінників показане в таблиці 1. 

 

Таблиця 1. Клінічне застосування судинних протезів в залежності від 

області тіла. 

Вибір 

замінник

а судини 

 

Судинні області 

Крупни

й 

калібр 

артерій 

(≥ 8 мм) 

Середній 

калібр 

артерій 

(6-8 мм) 

Малий калібр 

артерій 

(≤ 6 мм) 

Венозні 

реконструкції 

Артеріовеноз

ні 

доступи для 

гемодіаліза 

Аорта, 

арочні 

судини, 

клубові 

та 

загальна 

стегнова 

артерії 

Сонна, 

підключичн

а, 

Загальна 

стегнова, 

вісцеральні 

та артерії 

вище коліна 

Коронарні, 

артерії нижче 

коліна, 

великогомілко

ва та 

перонеальні 

артерії 

Верхня та 

нижня порожні 

вени, клубово-

стегновы вени, 

ворітна вена, 

вісцеральні 

вени 

Верхня > 

нижня 

кінцівка 

1-й вибір 

Протез 

(Dacron, 

ePTFE) 

Протез або 

аутографт 

(рівний) 

Артеріальний 

або венозний 

аутографт 

Підшкірний 

спіральний 

венозний 

трансплантат, 

глибокий 

венозний 

аутотрансплант

ат 

Нативний 

матеріал 

2-й вибір 

Алограф

т, 

глибокий 

венозний 

аутограф

т 

Протез або 

аутографт 

Композитний 

графт, 

венозна 

вставка, 

протез (ePTFE, 

Dacron), 

алографт, 

біосинтетични

й 

Алографти, 

ePTFE, 

Dacron, 

біографти 

ePTFE, PU, 

ксенографти, 

біографти, 

TEBV 

(клінічні 

дослідження) 

Примітка. ePTFE (розширений політетрафторетилен), PU (поліуретан), TEBV 

(повністю сконструйовані кровоносні судини). 

 

Наявні в даний час судинні трансплантати виходять з ладу через 

тромбогенність штучної поверхні і гіперплазію інтими (intimal hyperplasia, IH), 

яка виникає в місці дистального анастомозу (рис. 2) протезних трансплантатів 



(тобто в місці з’єднання з артерією). На відміну від моделей на тваринах, 

більшість контактуючих з кров’ю протезних поверхонь у людей залишаються 

непокритими тканинами (Berger et al. 1972). Етіологія IH, що розвивається 

зазвичай через 2-24 місяці після імплантації, є багатофакторною і включає 

невідповідність між відносно жорстким протезом і більш еластичною 

нативной артерією (Sarkar et al. 2006), невідповідність діаметра трансплантата 

/ артерії, відсутність ендотеліальних клітин (endothelial cells, EC), хірургічну 

травму і порушення кровотоку, що призводять до адаптивних змін в 

субендотеліальних тканинах, що характеризуються проліферацією і міграцією 

клітин гладких м’язів судин (vascular smooth muscle cells, VSMC) з середнього 

шару в інтиму і синтезом білків позаклітинного матриксу (extracellular matrix, 

ECM) (Haruguchi and Teraoka 2003). 

 

 
Рис. 2. Гіперплазія інтими (IH) при дистальному анастомозі судинного 

трансплантата, що викликає тромбоз і оклюзію. 



 

Щоб подолати ці фундаментальні незручності, все більшого 

поширення набувають нові дослідження біоматеріалів (Shin and Mikos 2003) і, 

зокрема, методи тканинної інженерії (Isenberg et al. 2006). 

Багатообіцяючі і клінічно доведені результати були досягнуті за 

допомогою біогібридних і тканинних судинних трансплантатів. 

Ідеальний судинний трансплантат володів би наступними 

характеристиками: механічна міцність і здатність витримувати тривалі 

гемодинамічні навантаження; нетоксичність; неімуногенність; біосумісність; 

доступність в різних розмірах для невідкладної допомоги; можливість 

прошивання під час операції і простота хірургічного застосування; стійкість 

до тромбозів in vivo; здатність протистояти інфекції; повне включення в 

тканину господаря з задовільним загоєнням трансплантата і здатністю рости, 

коли його поміщають дітям (Kakisis et al. 2005), і, що не менш важливо, 

розумні виробничі витрати. Завдання настільки складне, а потенційні вигоди 

настільки великі, що дослідження в області судинних замінників малого 

калібру порівнюють з пошуком Святого Грааля (Conte 1998). 

 

Історія розвитку 

 

Історія судинної хірургії відстежує прогрес, досягнутий в ушиванні і 

заміні пошкоджених судин. У стародавні часи судинні втручання 

обмежувалися стисненням і припіканням пошкоджених судин для контролю 

кровотечі. Ambrose Paré розробив лігатуру судин в 15-му столітті, але 

хірургічне відновлення судин не розпочалося до 1759 року, коли Hallowell та 

Lambert відновили пошкодження плечової артерії за допомогою шва. Перший 

судинний анастомоз (з’єднання кровоносних судин) був виконаний Nicholas 

Eck як портокавального шунта у собак в 1877 році (Starzl 2003). Carrel та 

Guthrie оптимізували техніку трансплантації судинних анастомозів і навіть 

культуру тканин для заміни органів на початку 1900-х років, а Alexis Carrel 

отримав Нобелівську премію з фізіології і медицини в 1912 році. 

Goyannes вперше використав аутогенний трансплантат підколінної 

вени для відновлення підколінної аневризми в 1906 році. Стегново-

підколінний шунт із розвернутим трансплантатом підшкірної вени був вперше 

виконаний Kunlin в 1948 році, поклавши початок дуже успішній ері для цього 

типу трансплантата, яка тривала до теперішнього часу (Lopez and Ginzberg 

2008). У той же час перші свіжі артеріальні алотрансплантати (сторонні 

тканини того ж виду) почали використовувати в реконструктивній хірургії 

судин людини (Gross et al. 1948). Штучний судинний протез був вперше 



впроваджений в якості заміни аорти трубкою Vinyon «N» в експерименті на 

собаках (Voorhees et al. 1952). Той же матеріал був імплантований людям, щоб 

замінити аневризму (дилатацію) черевної аорти (Blakemore and Voorhees 

1954), що призвело до швидкого прогресу в дослідженнях і використанні у 

судинній хірургії і протезуванні (Sauvage 1986). 

 

Шунтування артерій 

 

Біологічні судинні трансплантати 

 

Золотим стандартом для заміщення судин залишається аутологічна 

нативні судині, яка володіє більшістю фізіологічних властивостей. При 

шунтуванні коронарної артерії (coronary artery bypass grafting, CABG) 

внутрішня грудна артерія і променева артерія перевершують трансплантат 

великої підшкірної вени (saphenous vein graft, SVG), який також часто 

використовується (Beghi et al. 2002). У разі операції на нижніх кінцівках або 

периферичному шунтуванні кращим матеріалом є також велика підшкірна 

вена (vena saphena magna). Вона може бути очищений від клапанів і 

анастомозована in situ, так що vasa vasorum залишаються недоторканими 

(Kachlík et al. 2007) і напрямок кровотоку змінюється на протилежний. У 

цьому типі трансплантата можна очікувати збереження бажаних 

ендотеліальних властивостей; однак, кілька досліджень не змогли підтвердити 

перевагу більш широко поширеного зворотного розгортання SVG ex vivo 

(Lawson et al. 1999). Слід зазначити, що, незважаючи на хороші клінічні 

показники, SVG також схильна до атеросклерозу і гіперплазії інтими, які 

виникають по всій довжині (Sarjeant and Rabinovitch 2002). Крім того, майже 

30-40% пацієнтів не мають відповідної підшкірної вени (Faries et al. 2000) 

через попередній флебіт, видалення судин, варикозне розширення вен, 

гіпоплазію або анатомічну непридатність. Крім того, будь-яке хірургічне 

вилучення судини пов’язане з істотним пошкодженням донорської ділянки 

(Swenne et al. 2006). 

Альтернативи включають використання інших нативних судинних 

матеріалів тільки в ретельно відібраних показаннях, а іноді і з обмеженими 

клінічними показами: артерії, такі як права шлунково-сальникова артерія для 

коронарного шунтування (Sasaki 2008), і вени, такі як мала підшкірна вена 

(vena saphena parva ) (Chang et al. 1992), вени рук (Calligaro et al. 1997) для 

коронарного і периферичного шунтування або глибокі вени ніг (Ali et al. 2009) 

для заміни інфікованого аортального трансплантата, вісцеральної 

реваскуляризації або навіть первинного шунтування судин нижніх кінцівок. 



Хоча використання свіжих (такі, що зберігалися в холодному стані) або 

кріоконсервованих гомотрансплантатів (тобто алотрансплантатів людини від 

трупних донорів) було припинене на початку 1960-х років через труднощі з їх 

збереженням, пізню деградацію трансплантата, утворення аневризми і 

передбачувану доступність синтетичних протезів, вони можуть бути знову 

введені для лікування інфекції аортального протеза (Kieffer et al. 2004), 

первинної реваскуляризації нижніх кінцівок (Dardik et al. 2002 Fahner et al. 

2006, Matia et al. 2007) і одночасної або послідовної операції реваскуляризації 

при трансплантації органів (Matia et al. 2008). Хоча такі алотрансплантати 

зазвичай не використовуються (зазвичай в загрозливих кінцівкам ситуаціях, 

при повторній хірургії або в зараженій області), деякі дослідження 

припускають поліпшення прохідності цих трансплантатів, наприклад, в разі 

збереженої зовнішньої пупкової вени людини (отриманої у новонароджених) 

при порівнянні з ePTFE (Johnson and Lee 2000). 

Застосування гетеротрансплантатів (ксенотрансплантатів, тобто 

тканин різних видів) (Schmidt and Baier 2000) включає в основному 

дослідження альтернативного гемодіалізного судинного доступу. Хоча бичачі 

гетеротрансплантати сонної артерії не показали переваги в порівнянні з PTFE 

(Hurt et al. 1983), і трансплантовані бичачі сечовідні трансплантати були 

імплантовані з неоднозначними результатами (Chemla and Morsy 2009), зшита 

глутаральдегідом брижова вена бика забезпечила значне зниження інфекції, 

частоти тромбозів і повторних втручань (Katzman et al. 2005). Важливо 

відзначити, що децеллюляризована натуральна тканина аллогенного (людини) 

або ксеногенного (тваринного) походження служить каркасом для посіву 

клітин в рамках тканинної інженерії судинних трансплантатів (Dahl et al. 

2003). Зведення біологічних матеріалів судинних трансплантатів представлене 

в таблиці 2. 

 

Таблиця 2. Клінічне застосування біологічних судинних графтів. 

 

Біологічні судинні графти 

Аутографти 
Алографти 

(гомографти) 
Ксенографти 

(гетерографт

и) Артеріальні Венозні 
Артеріаль

ні 

Венозн

і 

Переваги 

Найближче 

наближення, 

менша 

невідповідніс

ть діаметра, 

анатомічно 

поруч 

внутрішня 

Міцний і 

універсальний, 

хороші 

результати, 

стійкість до 

інфекцій, 

відносна 

доступність 

Швидка доступність, краща стійкість 

до інфекції, пацієнти, які отримують 

трансплантат 



грудна 

артерія, 

відмінна 

функція 

Недоліки 

Наявність, 

спазм судин 

(променева 

артерія), 

захворюваніс

ть 

донорського 

ділянки 

Наявність, 

травма при 

вилученні, 

венозна хвороба 

Антигенність, погіршення 

трансплантата, ранні оклюзії, 

хронічне відторгнення, прийом ліків, 

ризик зараження 

Загоєння 

Інтімальное 

потовщення, 

міоінтімальна

я гіперплазія 

(променева 

артерія) 

Ендотеліальна 

десквамація, 

розширення вен, 

потовщення 

стінок, 

артеріалізація, 

реендотеліалізац

ія 

Ендотеліальна денудация, імунна 

відповідь, фібротизація 

Перше 

застосуванн

я 

Jaboulay and 

Briau 

1896 

Goyannes 1906 
Gross et al. 

1948 

Linton 

1955 
 

Огляд 
Nezic et al. 

2006 

Cooper et al. 

1996 

Fahner et al. 

2006 

Dardik 

et al. 

2002 

Schmidt and 

Baier 2000 

 

Синтетичні судинні трансплантати 

 

Уже понад 50 років два полімери використовуються для синтетичних 

судинних протезів: 

1. Поліетилентерефталат (PET), терілен або дакрон. 

2. Політетрафторетилен (PTFE), тефлон або Gore-Tex. 

Обидві ці молекули є висококристаличними і гідрофобними. Протезні 

кільця або котушки можуть бути нанесені на зовнішню поверхню обох 

матеріалів, щоб протистояти перегинам і стисненню в анатомічно необхідних 

положеннях (довгі шунти, трансплантати, які перетинають суглоб або середню 

лінію тіла). 

ПЕТ / дакрон (поліетилентерефталат, [-OC = O-C6H4-OC = O-CH2-

CH2-]) був введений в Англії в 1939 році і був додатково розроблений і 

запатентований як Dacron компанією DuPont в 1950 році. Це термопластичний 

полімер, смола сімейства поліефірних, використовується в синтетичних 

волокнах круглого перетину. Ці волокна об’єднуються в поліфіламентні 

нитки, які можуть бути сплетені (малюнок зверху і знизу) або трикотажними 

(петльовим способом) в текстильні тканини і трубки для судинних 



трансплантатів. Техніка обтиску (хвиляста поверхня) іноді використовується 

для збільшення розтяжності і опору вигину. Пористість текстильного 

дакронового трансплантата визначається водопроникністю, яка більше для 

в’язаного дакрон. В’язаний дакрон просочений альбуміном, колагеном або 

желатином, щоб зробити його більш непроникним, зменшити пористість / 

проникність і уникнути необхідності забору крові перед імплантацією. 

Залежно від агента, що зшиває (формальдегід або глутаральдегід) просочення 

альбуміном погіршується через 2-8 тижнів після імплантації (Marois et al. 

1996). Хоча імпрегнація колагеном збільшувала відкладення тромбоцитів і 

затримувала процес загоєння в експерименті на собаках (Guidoin et al. 1996), 

проспективне рандомізоване дослідження з аорто-клубовими протезами 

показало, що імпрегнація колагеном не стимулює каскад коагуляції більше, 

ніж звичайний дакрон (De Mol Van Otterloo et al. 1991). Немає відмінностей в 

клінічній прохідності трансплантата між тканим і в’язаним дакроном, коли він 

використовується в якості аорто-клубового шунтуючого трансплантата 

(Quarmby et al. 1998). Повідомляється, що дакрон згодом розширюється, але 

прямий зв’язок з ускладненнями і неспроможністю трансплантата 

зустрічається рідко (Blumenberg et al. 1991). 

Реакції організму на судинний протез починаються відразу після 

відновлення кровообігу. Інтерфейси тканина-протез і кров-протез є складними 

мікрооточеннями, фізико-хімічні властивості поверхні протеза, такі як заряд, 

енергія, змочуваність і шорсткість, можуть бути відповідальні за прохідність 

трансплантата. Першим етапом є процес адсорбції / десорбції білків плазми, 

типовий для будь-якої поверхні розділу кров / матеріал (Vroman and Adams 

1969), за яким слідує відкладення тромбоцитів, адгезія лейкоцитів і 

еритроцитів і, в кінцевому підсумку, міграція ендотеліальних і гладком’язових 

клітин. Відкладення фібрину, які містять тромбоцити і клітини крові, 

накопичуються протягом перших кількох годин або днів після імплантації. 

Вони стабілізуються протягом періоду до 18 місяців і утворюють внутрішній 

ущільнений фібриновий шар. Фібрин також заповнює проміжки в стінці 

трансплантата. Зазвичай ця псевдоінтіма фібрин / тромбоцит залишається 

безклітинною; проте через 5 місяців капіляри і фібробласти можуть вростати 

в вузькі інтерстиціальні простори навіть у людей (Stewart et al. 1975) і досягати 

внутрішнього фібринового шару. Лише кілька поодиноких невеликих 

острівців ендотеліалізації з’являлися в областях, віддалених від області 

анастомозу на тканих посічених трансплантатах дакрона (Wu et al. 1995). В 

зовнішню фібринову матрицю, що оточує трансплантат, поступово 

проникають макрофаги, і грануляційна тканина і гігантські клітини 

чужорідного тіла (foreign-body giant cells, FBGC) зазвичай видно під 



зовнішньою навколишньою капсулою зі сполучної тканини (Rahlf et al. 1986). 

У разі в’язного дакрона ендотеліальні острівці іноді можуть спостерігатися на 

експлантах людини під час повторної операції або розтину через 1-11 років 

після імплантації (Shi et al. 1997). Зрілий ендотелій і добре розвинений шар 

гладкої мускулатури, описаний тільки в дослідженнях на тваринах, що 

пояснюється більш тривалим трансанастомотичним вростанням, а не 

процесом загоєння середнього трансплантата (Clowes et al. 1987, Zacharias et 

al 1987). 

Структура трикотажного і, в меншій мірі, також тканого дакрона 

допускає певну ступінь вростання трансмуральної тканини. Однак ущільнений 

внутрішній фібриновий шар утворює бар’єр і, навіть якщо цей бар’єр 

долається недиференційованою сполучною тканиною, капіляри залишаються 

не пов’язаними з погано ендотеліалізованою поверхнею, зверненою до крові 

(Herring et al. 1979, Xue and Greisler 2003). 

PTFE (політетрафторетилен, [-CF2-CF2-]) був запатентований DuPont 

як Teflon в 1937 році, а ePTFE був запатентований компанією Gore як Gore-

Tex в 1969 році. ePTFE – це спінений полімер, який виготовляється шляхом 

нагрівання, розтягування і екструзії. В результаті виходить нетекстильна 

пориста труба, що складається з твердих мембран неправильної форми ( 

«вузли»). Молекула відносно біостабільна, тобто менш схильна до руйнування 

в біологічному середовищі, ніж PET (Guidoin et al. 1993a, b), а поверхня 

трансплантата є електронегативною, що зводить до мінімуму її реакцію з 

компонентами крові. PTFE характеризується структурою вузол-фібрила, а 

його середня пористість описується міжнодальною відстанню (internodal 

distance, IND), яка зазвичай становить від 30 до 90 мкм. Проте, фактичні 

доступні простори вростання між фибриллами набагато менші, ніж IND. 

Оптимальна IND 60 мкм (висока пористість) була експериментально 

запропонована для вростання тканин і ендотеліалізації 4-міліметрових 

трансплантатів ePTFE в моделі бабуїна (Golden et al. 1990). Хоча дослідження 

на людях з високопористим ePTFE показало капілярне вростання, воно не 

простягалося на понад половину відстані від зовнішньої сторони і не давало 

ендотеліальної вистилки (Kohler et al. 1992). Реакції організму на стандартний 

матеріал з низькою пористістю ePTFE (IND ≤ 30 мкм) аналогічні реакціям на 

трансплантати дакрона: з часом розвивається тонкий фібриновий коагулят або 

матеріал, збагачений аморфними тромбоцитами, і виявляється відсутність 

покриття ендотеліальними клітинами люмінальной поверхні. Колагенова 

зовнішня інкапсуляція розвивається в період від 1 до 6 місяців, проникаючи в 

структуру матеріалу з мінімальною клітинною інфільтрацією (Guidoin et al. 

1993a). Систематична оцінка та мета-аналіз рандомізованих контрольованих 



випробувань, які порівнюють дакрон і ePTFE, не виявили доказів переваги 

одного матеріалу над іншим (Roll et al. 2008). 

Поліуретани (PU) містять велику родину еластичних полімерів, що 

містять уретанову [-NH- (CO) -O-] групу. Поліуретани були спочатку 

розроблені в Німеччині в 1930-х роках. Вони були комерціалізовані компанією 

DuPont в 1962 році і були доступні для біомедичного застосування з 1960-х 

років (Boretos and Pierce 1967). Як правило, вони представляють собою 

сополімери, що складаються з трьох різних мономерів: кристалічного 

(твердого) і аморфного (м’якого) сегментів, перший з яких враховує 

жорсткість, а другий – гнучкість, яка може варіюватися виробником. Третій 

мономер служить подовжувачем ланцюга (Zdrahala 1996). Недоліком 

поліуретану першого покоління була гідролітична біодеградація, яка привела 

до переривання вагітності в одному з клінічних випробувань (Zhang et al. 

1997). Наступне покоління поліуретанів, стійких до гідролізу, але більш 

сприйнятливих до окислення, пройшло успішну клінічну оцінку як 

трансплантата для гемодіалізу (Glickman et al. 2001) і отримало схвалення 

Управління з контролю за продуктами і ліками (Food and Drug Administration, 

FDA) у 2000 році. 

Останнє покоління PU на основі полікарбонату є гідролітично і 

окислювально стабільним і сприяє швидшій ендотеліалізації просвітної 

поверхні і меншому неоінтімальному утворенню в якості судинних протезів 

малого калібру в експерименті на щурах порівняно з ePTFE (Jeschke et al. 

1999). Після 36-місячної імплантації в аорто-клубовому сегменті у собак, 

гістологічний аналіз полі(карбонат-сечовини) PU трансплантатів показав 

добре розвинену неоінтиму тільки в дистальному анастомозі, лише незначний 

гідроліз аморфних сегментів і, крім того, трансплантати зберігали свою 

прохідність з часом – особливість, що не спостерігається ні в Dacron, ні в 

ePTFE. Ці багатообіцяючі результати привели до фази I клінічного 

випробування (Seifalian et al. 2003). 

За своєю мікроструктурою поліуретани можна розділити на фібрилярні 

або пінисті. Обидві структури мають тенденцію відчувати недостачу в 

сполучених просторах для потенційного вростання капілярів. При імплантації 

поверхня фібрилярного поліуретану, що звернута до крові, покрита шаром 

фібрину, який тонше, ніж на в’язаному дакроні, а зовнішня поверхня 

інкапсульована утворенням рубця, що містить FBGC. У мікропористому 

пінистому PU з розміром пір 15 мкм можна досягти відносно невеликого 

капілярного вростання, тоді як при збільшенні розміру пор до 157 мкм 

небажана запальна реакція FBGC може бути зменшена, і капілярне 

проростання буде можливк зовні, що було продемонстровано в моделі павіана 



Chacma. Однак до його завершення трансмуральне вростання 

уповільнювалося при досягненні щільного внутрішнього фібринового шару, 

який «вдавлювався» в пори зсередини (Zilla et al. 2007). 

Хоча PU трансплантати володіють багатьма цікавими особливостями, 

наприклад, присутністю EC в поганих гемодинамічних умовах, відмінним 

загоєнням, хорошим хірургічним лікуванням і невеликою шовною кровотечою 

(Tiwari et al. 2002), необхідні подальші дослідження, перш ніж можна буде 

дати більше рекомендацій, так як немає доказів їх використання у людини для 

периферичного шунтування (Dereume et al. 1993). Характеристика 

синтетичних судинних протезів приведена в таблиці 3. 

 

 

Таблиця 3. Клінічне застосування синтетичних судинних трансплантатів. 

 

Синтетичні судинні трансплантати 

PET (Dacron, Terylen) ePTFE (Teflon, Gore-Tex) Polyurethane 

Тканий Плетений 

Низько-

пористий 

(<30 μm 

IND) 

Високо-

пористий 

(>45 μm 

IND) 

Фібриля

рний 

Спінен

ний 

Переваг

и 

Краща 

стабільні

сть, 

низька 

проникні

сть і 

менше 

кровотеч

а 

Велика 

пористість, 

вростання 

тканин і 

радіальна 

розтяжність 

Біостабільн

ість, без 

розширенн

я з часом 

Біостабільні

сть, кращий 

ріст клітин 

Відповідність, 

хороша гемо- та 

біосумісність, 

менша 

тромбогенність 

Недолік

и 

Зниженн

я 

еластичн

ості і 

вбудовув

ання в 

тканини, 

низька 

пористіст

ь, 

стирання 

по краях, 

ризик 

зараженн

я 

Дилатація з 

плином часу, 

ризик 

зараження 

Стьожкова 

кровотеча, 

обмежена 

інкорпорац

ія, ризик 

інфікуванн

я, 

утворення 

периграфт

ної сероми 

Пізня 

неоінтімальн

а 

десквамація 

в 90 мкм 

IND, ризик 

інфекції 

Біодеградація в 

першому поколінні, 

ризик інфекції, 

канцерогенний? 

Загоєння 

Внутріш

ня 

фібриноз

на 

капсула, 

Фібринове 

просвітне 

покриття, 

дуже 

спорадичний 

Люмінальн

ий фібрин і 

тромбоцит

арний 

килим, 

Макрофаги і 

поліморфно

ядерна 

інвазія, 

капілярне 

Тонкий 

внутрішн

ій 

фібринов

ий шар, 

Найкра

ще 

вростан

ня з 

велики



зовнішня 

коллаген

овая 

капсула, 

дефіцитн

і 

ендотеліа

льні 

острівці 

ендотелій, 

трансанастом

отична 

ендотеліаліза

ція у тварин 

капсула 

сполучної 

тканини з 

гігантськи

ми 

клітинами 

сторонньог

о тіла, без 

вростання 

трансмурал

ьної 
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Судиснні трансплантати зі зміненим просвітом 

 

Було зроблено кілька спроб пригнічення тромбогенності синтетичного 

матеріалу шляхом прикріплення хімікатів або антикоагулянтів до просвіту 

трансплантата: ранні дослідження показали зниження осадження тромбоцитів 

на трансплантати з вуглецевим покриттям ePTFE, але загальні показники 

прохідності були покращені (Kapfer et al. 2006). Зв’язаний з гепарином 

трансплантат дакрона демонстрував трохи кращу прохідність, ніж 

необроблений трансплантат з ePTFE (Devine et al. 2004), а іммобілізований 

гепарином ePTFE забезпечував кращу стійкість до тромбоутворення у людей 

(Bosiers et al. 2006). Нанесення покриття з поліетиленгліколю (PEG) – гірудин 

/ ілопрост на 4 мм протези з ePTFE зменшило IH і призвело до чудової 

прохідності в експерименті на свинях (Heise et al. 2006). Гепаринове покриття 

значно зменшувало тромбоз аортального трансплантата у щурів як для ePTFE, 

так і для PU (Walpoth et al. 1998). Покриття діпіридамолом (антітромботичним 

лікарським засобом) позитивно впливало на прохідність судинного протеза 5 

мм в експериментах на тваринах (Aldenhoff et al. 2001). Фактор росту 

фібробластів-1 і приєднання гепарину посилюють капіляризацію 

трансплантата ePTFE і ендотеліалізацію поверхні без значного рівня IH в 

моделі аорти собаки (Gray et al. 1994). Антитромботичні засоби, зазвичай 

вводять пацієнтам з судинними захворюваннями, що надає очевидний вплив 

на прохідність трансплантата і загальну серцево-судинну смертність (Watson 

et al. 1999). 

Цікаво, що була зроблена спроба підвищити стійкість синтетичних 

судинних трансплантатів до інфекційних агентів. Антибіотики, такі як 



рифампіцин, зв’язаний з дакроном, не знижували частоту інфікування 

судинного трансплантата (Earnshaw et al. 2000); проте протезування дакроном, 

просоченою колагеном, покритим сріблом, пропонує альтернативний підхід 

до лікування судинної трансплантатної інфекції (Mirzaie et al. 2007). 

 

Композитні та венозні судинні трансплантати 

 

Спроби поліпшити несприятливу анастомотичну гемодинаміку 

включають альтернативні хірургічні методи і розташування сегмента 

аутологічної вени. 

Незважаючи на теоретичні і експериментальні переваги анастомозу 

“кінець-в-кінець” (прямого), а не “кінець-в-бік” (Y-образного) між 

трансплантатом і артерією (O’Brien et al. 2007), клінічні випробування не 

довели переваги і, крім того, підвищена частота ампутації кінцівок була 

виявлена після анастомозів “кінець-в-кінець”, ймовірно, через виключення 

колатеральних судин (Schouten et al. 2005). Шовні матеріали і методи також 

можуть зменшити різницю в функціональності анастомозу, наприклад, в разі 

перерваних швів (більше одного шва). 

Проте, біжучі шви найбільш широко використовуються, тому що вони 

швидше формуються і досягають кращого гемостазу (Tiwari et al. 2003). 

Власна венозна тканина встановлюється у вигляді заплатки або 

манжети між трансплантатом ePTFE та артерією, щоб зменшити 

анастомотичну невідповідність і поліпшити прохідність протеза. Процедури, 

реалізовані протягом 1980-х і 1990-х років, включають в себе манжету 

Міллера, пластир Лінтона, пластир Тейлора і черевик Святої Марії (Moawad 

and Gagne 2003). Коли власний венозний трансплантат має недостатню 

довжину, можливими варіантами, які збільшують показники прохідності, 

можуть бути: комбінований шунт – протез і вена з’єднуються разом з 

додатковим анастомозом (Bastounis et al. 1999), послідовний шунт, який 

формується як дистальний венозний протяжний трансплантат до 

попереднього проксимального протезного шунта (Mahmood et al. 2002) і 

мостовий трансплантат, який з’єднує дві відкриті дистальні артерії з коротким 

сегментом вени (Deutsch et al. 2001). Хоча розміщення допоміжного артеріо-

венозного свища збільшує кровотік через стегново-дистальний (тобто нижче 

колінного суглоба) шунт, таким чином теоретично запобігаючи тромбозу, в 

декількох дослідженнях не було доказів його переваги (Laurila et al. 2006). 

Методи інтерпозиції вен зазвичай корисні в разі дистального 

анастомозу, розташованого нижче коліна, але не мають переваг в положенні 

вище коліна (Mamode and Scott 2000). Основний механізм полягає в зменшенні 



невідповідності і зменшенні IH (Cabrera Fischer et al. 2005). Дослідження, 

отримані на основі цих даних, привели до появи спеціально сформованих 

трансплантатів ePTFE, здатних краще використовувати гемодинамічні 

властивості завдяки збільшеному каптуру з боку анастомозу. Цікаво, що 

клінічні дослідження показали, що рівень прохідності цього ePTFE з 

попередньої манжетою (Panneton et al. 2004) і трансплантата Distaflo ePTFE з 

вуглецевою підкладкою (Fisher et al. 2003) можна порівняти з манжетами з 

інтерпозіціонованої вени. 

 

Біосинтетичні / біогібридні судинні трансплантати (біотрансплантати) 

 

Ідея введення життєздатних біологічних компонентів в судинний 

трансплантат на основі штучного матеріалу була створена для отримання 

більш біосумісних судинних замінників. Життєздатний ендотеліальний шар – 

найкраща антитромбогенна поверхню. Існує три можливих джерела 

ендотеліалізації просвіту трансплантата in vivo після імплантації: транс-

анастомотичне вростання з нативної артерії, трансмуральна тканина і 

вростання капілярів через стінку протеза і «випадаюче» або перенесене кров’ю 

джерело з циркулюючих клітин-попередників. На відміну від тварин, люди 

рідко досягають спонтанної ендотеліалізації на відстані більше 1-2 см від 

анастомозу, а трансмуральне вростання ускладнюється структурою 

використовуваних в даний час протезів (Zilla et al. 2007). 

Концепція посіву ендотеліальних клітин на просвіт трансплантата 

перед імплантацією була реалізована експериментально (Herring et al. 1978), і 

цією аутологічною EC-трансплантацією вдалося поліпшити прохідність 

протезів дакрона у людей (Herring et al. 1984), у некурящого контингенту 

пацієнтів. Ендотеліальні клітини з сегмента підшкірної вени (наприклад, 

сафенної, головної або яремної вени) збирають і відразу ж висівають в просвіт 

трансплантата під час операції. Результати перших клінічних випробувань, 

проведених протягом 1980-х років, були суперечливими і невтішними, в 

основному через недостатню щільності клітин (Bordenave et al. 1999). Однак 

складні методи екстракції і утримання EC (Tiwari et al. 2001) і пошук більш 

потужних джерел клітин, таких як мікросудинний ендотелій з жирової 

тканини або біоптати сальника, поліпшили результат цього одностадійного 

методу посіву клітин (Alobaid et al. Ін. 2005). 

З іншого боку, двоетапний підхід передбачає тривалий період інкубації 

і розмноження клітин (2-4 тижні) між збором клітин і імплантацією (Bordenave 

et al. 2005). Проте, попередня обробка трансплантата in vitro або попереднє 

кондиціонування зсувного стресу клітинних матеріалів перед впливом на них 



артеріальних умов підсилює утримання клітин, викликаючи структурні зміни 

і адаптацію (Rademacher et al. 2001). Це означає, що моношар ендотеліальних 

клітин піддається фізіологічному впливом певних механічних сил, а саме 

гідростатичного тиску, що виникає в результаті артеріального тиску, напруги 

зсуву, що виникає в результаті тангенціального тертя кровотоку об стінку 

судини, і, нарешті, циклічного розтягнення в поздовжньому і окружному 

напрямку в внаслідок повторного розтягування кровоносних судин через 

серцевий цикл (Lehoux і ін. 2006). Хронічна ламінарна і турбулентна напруга 

зсуву, мабуть, мають першорядне значення для функції ендотеліальних і 

судинних клітин гладких м’язів (Chien 2007), регулюючи передачу сигналу в 

цих клітинах (Daculsi et al. 2007), їх вирівнювання, секрецію молекул, 

реорганізацію цитоскелету, експресію генів, міграцію клітин, проліферацію і 

виживання. Ці процеси в кінцевому підсумку впливають на тромбоутворення 

і атерогенез (Yoshizumi et al. 2003), і подібні клітинні події і фенотип (Rémy-

Zolghadri et al. 2004, Fernandez et al. 2006) можна спостерігати, коли клітини 

висівають на біоматеріали (Fernandez et al. 2007). 

Перші результати клінічної двоетапної ендотеліалізації in vitro були 

багатообіцяючими (Magometschnigg et al., 1992, Meinhart et al. 1997), і недавно 

опублікована загальна 5-річна та 10-річна прохідність феморо-поплітеального 

шунта ePTFE, попередньо покритого фібріновим клеєм з ендотелієм, 

становила 69% і 61% відповідно (Deutsch et al. 2009). Такі методики 

дозволяють коректно закрити діастаз між протезами і венозними 

трансплантатами (Meinhart et al. 1997). Цікаво, що можливість застосування 

ендотеліальних судинних протезів також була підтверджена при коронарному 

шунтуванні, хоча і не широко використовується (Laube et al. 2000). 

Щоб поліпшити вищезгаданий клінічний успіх, досліджуються 

додаткові джерела клітин і технології утримання клітин. Судинні клітини 

залежать від закріплення, і адгезії, опосередкованої рецептором інтегрина, яка 

відбувається через білки ECM, які адсорбуються з середовища для 

культивування клітин in vitro або з крові in vivo (Bačáková et al. 2004). Таким 

чином, щоб регулювати прикріплення клітин, біоматеріали покривають 

білками ECM, такими як колаген, ламінин і фібронектин (Vara et al. 2005), або 

модифікують шляхом ковалентного зв’язування коротких адгезивних 

пептидів, які можуть бути специфічними для клітин, таких як Arg-Gly-Asp 

(RGD) послідовність (Bačáková et al. 2007). Фібрин, як природний каркас для 

міграції та загоєння клітин, грає ключову роль в тканинній інженерії судинних 

трансплантатів (Filová et al. 2009). Крім того, вивчаються менш специфічні 

модифікації фізичної поверхні, методи, які базуються на використанні лігандів 

(Salacinski et al. 2001) і наноархітектура поверхні (de Mel et al. 2008). 



Альтернативний підхід, спрямований на підвищення ефективності 

посіву, полягає в використанні клітин-попередників. Клітини кісткового 

мозку, інфільтровані в судинні трансплантати ePTFE і імплантовані в аорти 

собак, зберігали повну ендотеліалізацію і прохідність через шість місяців 

(Noishiki et al. 1996). Точно так же ендотеліальні клітини-попередники людини 

(endothelial progenitor cells, EPC) були виділені з периферичної крові (Asahara 

et al. 1997), і на моделі на собаках було показано, що підмножина клітин 

CD34+ кісткового мозку може бути мобілізована з кровотоку і може 

колонізувати внутрішню поверхню дакронових судинних протезів (Shi et al. 

1998). Крім того, посів клітин, що походять з кісткового мозку (bone marrow-

derived cells, BMC), прискорював ранню ендотеліалізацію трансплантата 

дакрону без збільшення тромбогенності на моделі собаки (Bhattacharya et al. 

2000). Взяті разом, завдяки своїй високій проліферативній здатності та 

потенціалу диференціювання, стовбурові клітини можуть являти собою 

наступну еру технології клітинного сорсингу (Riha et al. 2005). 

Генетично модифіковані клітини також розглядалися для 

конструювання судинних замінників. Наприклад, генетично модифіковані 

ендотеліальні клітини, зверхекспресуючі активатор тканинного плазміногену 

(t-PA) і PA типу урокінази, або мезенхімальні стовбурові клітини кісткового 

мозку, трансдуковані для експресії ендотеліальної синтази оксиду азоту 

(endothelial nitric oxide synthase, eNOS), сприятимуть репопуляції клітин 

трансплантата і допомагають усунути тромботичні явища (Zarbiv et al. 2007). 

Тим не менше, використання генетично модифікованих клітин за своєю 

природою ставить етичні питання. Традиційний підхід полягає в 

безпосередньому завантаженні матеріалів антикоагулянтними, 

протизапальними і регулюючими ріст клітин речовинами, такими як гепарин і 

гепариноподібні молекули, як згадано вище (Walpoth et al. 1998, Lee et al. 

2002), гірудин (Heise et al. 2006), дипіридамол (Aldenhoff et al. 2001), фактори 

росту, такі як фактор росту ендотелію судин (Ehrbar et al. 2005) або фактор 

росту фібробластів (Gray et al. 1994, Sato et al. 2008) або антиміграційні і 

антипроліферативні препарати, наприклад, паклітаксел (Lim et al. 2007), 

сиролімус (Ishii et al. 2008) та інгібітори кінази CDK2 (Brooks et al. 1997). Ці 

ліки можуть бути включені безпосередньо в стінку протеза або доставлені 

через стенти з лікарським покриттям (Lee et al. 2008), катетери та 

периваскулярні коміри (для огляду див. Sriram and Patterson 2001). Також 

розробляються штучні матеріали, що виділяють NO, що складаються з 

синтетичних полімерів (наприклад, поліуретану, PTFE), з’єднаних з донорами 

NO, такими як діазенійдіолати і S-нітрозотіоли (Varu et al. 2009). 

 



Живі судинні трансплантати, повністю сконструйовані кровоносні 

судини (totally-engineered blood vessels, TEBV) 

 

Концепція повністю біологічних живих трансплантатів має на увазі 

здатність реконструювати, рости, самовідновлюватися і реагувати на 

безпосереднє навколишнє середовище. Подібно нативній артерії, 

трансплантат буде складатися з функціонального шару ендотеліальних клітин, 

що спирається на метаболічно активні клітини гладеньких м’язів, які мають 

скоротливий (тобто несинтетичниф і антиатерогенний) фенотип (Muto et al. 

2007). Трансплантат також буде містити достатню кількість білків колагену і 

еластину для прояву бажаних в’язкопружних властивостей і не буде мати 

будь-якого синтетичного стороннього матеріалу, який міг би ініціювати 

хронічні запальні реакції або бути сприйнятливим до інфекції. Якщо 

використовується синтетичний матеріал, він повинен бути неімуногенним, 

нетромбогенним і відповідати вище описаним вимогам. В ідеальному варіанті 

він повинен бути біорозкладаючимся, забезпечуючи тимчасову основу для 

регенерації судинної тканини, поступово видаляючи і замінюючи нову 

утворювану тканину. 

При конструюванні тканинних судинних трансплантатів необхідно 

враховувати три основних компоненти: каркас, що забезпечує початкову 

форму і міцність трансплантата, адгезивний матрикс і живі судинні клітини 

(Baguneid et al. 2006). Для каркаса можна виділити чотири основні підходи: 

постійна синтетична опора, природні безклітинні тканини, біорозкладаючийся 

каркас і технологія без каркаса (Campbell and Campbell 2007). 

Перша оригінальна спроба включала посів бичачих EC, VSMC і 

фібробластів на колагенові гелеві пробірки (Weinberg and Bell 1986). Зовнішнє 

армування сіткою Dacron довелося додати через погану механічну міцність. 

Приклад використання природного каркаса включає посів клітин людини на 

децеллюляризовану аорту свині (Bader et al. 2000) або підслизову оболонку 

тонкої кишки, імплантованих у вигляді судинних трансплантатів (Lantz et al. 

1993). Найбільш часто використовуваним біорозкладаючимся полімером є 

полігліколева кислота (PGA). При попередній умові напруги зсуву VSMC, а 

далі і EC висівали на цей каркас, і отримані судинні трансплантати 

імплантували свиням, отримуючи відмінні результати (Niklason et al. 1999). 

Посів клітин кісткового мозку (BMC) на біорозкладаючийся каркас дозволив 

створити повністю сконструйований аутотрансплантат, імплантований в 

нижню порожнисту вену собаки, а аналіз експлантатів показав, що BMC здатні 

диференціюватися як в ендотеліальні, так і в клітини гладеньких м’язів 

(Matsumura). та ін. 2003). 



Підхід без скаффолда або «самозборки» дозволив отримати 

трансплантат, що складається виключно з клітин людини шляхом обгортання 

і культивування фібробластів і клітинних листів VSMC на серцевині з ПТФЕ, 

який потім був видалений, а EC були посіяні в просвіт. Це був перший 

повністю біологічний TEBV, який продемонстрував механічний опір, 

порівнянний з опором судин людини (експериментальна міцність на розрив до 

2000 мм рт. ст.). Короткостроковий експеримент на собачій моделі 

продемонстрував хорошу хірургічну обробку (L’Hereux et al. 1998). Інший 

судинний трансплантат був розроблений без каркаса, але викликав запальну 

реакцію. Силіконова трубка була поміщена в черевну порожнину щурів і 

кроликів і через 2 тижні була спонтанно покрита шарами міофібробластів, 

колагенового матриксу і одним шаром мезотелію. Він завжди нагадував 

кровоносну судину і був пересаджений в положення сонної артерії або аорти і 

залишався відкритим через 4 місяці (Campbell et al 1999). 

Конструкція TEBV, що складається з аутологічних клітин кісткового 

мозку, висіяних на біорозкладаючийся каркас, була вперше клінічно 

імплантована для заміни легеневої артерії у педіатричного пацієнта з 

ціанотичним дефектом (Shin’oka et al. 2001). У дослідженні даного 

трансплантата, в групі з 42 двох пацієнтів, не було зареєстровано жодного 

ускладнення (Shin’oka et al. 2005). Ще один клінічний успіх був досягнутий за 

допомогою TEBV, отриманого багатошаровим методом клітинних листів 

(L’Heureux et al. 2006) і імплантованого в якості трансплантата для гемодіалізу 

у 10 пацієнтів (L’Heureux et al. 2007b). У недавньому документі 

повідомляється, що первинна прохідність в 1 і 6 місяців становить 78% і 60% 

відповідно, що відповідає затвердженим критеріям для групи пацієнтів з 

високим ризиком (McAlister et al. 2009). 

Резюме композитних, біосинтетичних і повністю сконструйованих 

судинних трансплантатів приведено в таблиці 4. 

 

Таблиця 4. Експериментальне та клінічне використання композитних, 

біосинтетичних і повністю сконструйованих судинних трансплантатів. 

 

Композитні 

графти 
Біосинтетичні графти 

Повністю сконструйовані 

кровоносні судини 

Клінічні 
Експериментал

ьні 

Клінічн

і 

Експериментал

ьні 

Клінічн

і 

Переваги 

Зниження 

невідповідно

сті і 

гіперплазії 

інтими, 

поліпшення 

прохідності в 

Антитромбогенний, краща 

прохідність 

Відзивчивість, 

нетромбогенність, 

самовідновлення, 

зростання, метаболічно 

активний, потенційно 

рентабельний 



стегново-

дистальних 

шунтах, 

полегшення 

повторної 

операції 

Недоліки 

Технічно 

складне, 

тривалий час 

операції 

Неможливість екстреного 

використання, проблеми з 

ампліфікацією клітин, 

ризик забруднення 

культури клітин 

Потрібне виготовлення, 

витрати часу і коштів, 

лабораторія біореакторних 

комірок, тільки 

спеціалізовані центри 

Загоєння 

Менша 

інтімальна 

гіперплазія 

Самовідновлюваний 

функціональний ендотелій 
Повна інтеграція 

Перше 

застосуван

ня 

Siegman 1979 
Herring et al. 

1978 

Herring 

et al. 

1984 

Weinberg and 

Bell 

1986 

Shin´oka 

et al. 

2001 

Огляд 
Moawad and 

Gagne 2003 

Seifalian et al. 

2002 

Bordena

ve et al. 

2008 

Isenberg et al. 

2006 

L’Heure

ux et al. 

2007 

 

Шунтування вен 

 

На відміну від артеріальних реконструкцій, венозні реконструкції 

обмежуються центральними венами великого діаметра, такими як нижня 

(Schwarzbach et al. 2006) або верхня порожниста вена і клубово-стегнові вени 

(Kalra et al. 2003). Аутологічні за розміром і довжиною вени, такі як 

поверхнева стегнова вена, внутрішня яремна вена, ліва ниркова вена і в 

основному трансплантат підшкірної вени, який є золотим стандартом (Doty et 

al. 1999), дають найкращі результати, наприклад, для обходу оклюзії верхньої 

порожнистої вени ятрогенного походження (катетер-асоційований тромбоз). 

Венозні алогенні гомотрансплантати, свіжі або кріоконсервовані, були 

використані в експериментальній і клінічній венозній реконструкції (Sitzmann 

et al. 1984). Прохідність ePTFE з зовнішньою підтримкою краща, ніж 

прохідність трансплантатів, виготовлених тільки з ePTFE. Однак 

використання синтетичних протезів може бути обмеженим тромбогенністю 

при слабкому кровотоку, забрудненими ложами тканин, як у випадках травми 

венозних судин або резекції пухлини, наприклад, при резекції ворітної вени 

при раку підшлункової залози (Leon et al. 2007). Венозні реконструкції можуть 

бути об’єднані з ад’ювантною артеріо-венозною фістулою для поліпшення 

прохідності трансплантата. Цікаво, що показники успішності повторної 

черезшкірної ангіопластики наближалися до показників оперативної 

реконструкції (Wisselink et al. 1993). 

 



Гемодіалізний судинний доступ 

 

Створення нативної артеріо-венозної фістули для хронічного 

гемодіалізу явно перевершує створення протезної фістули. Проте, пацієнти з 

виснаженими венами отримують імпланти, які повинні забезпечувати 

достатній кровотік і витримувати повторні проколи. Важко визначити 

ідеальний доступний трансплантат з великої кількості біологічних і штучних 

протезів. Рандомізовані дослідження показують, що трансплантати з ePTFE з 

манжетами забезпечують розумну прохідність, і, що поліуретанові 

трансплантати з “раннім доступом” можуть забезпечити безпечний доступ. 

Біологічні / семібіологічні трансплантати дають кращі результати, ніж 

синтетичні, в деяких відношеннях (Scott and Glickman 2007). 

 

5. Література. 

 

1. ALDENHOFF YB, VAN DER VEEN FH, TER WOORST J, HABETS J, 

POOLE-WARREN LA, KOOLE LH: Performance of a polyurethane vascular 

prosthesis carrying a dipyridamole (Persantin) coating on its lumenal surface. 

J Biomed Mater Res 54: 224-233, 2001. 

2. ALI AT, MODRALL JG, HOCKING J, VALENTINE RJ, SPENCER H, EIDT 

JF, CLAGETT GP: Long-term results of the treatment of aortic graft infection 

by in situ replacement with femoral popliteal vein grafts. J Vasc Surg 50: 30-

39, 2009. 

3. ALOBAID N, SALACINSKI HJ, SALES KM, HAMILTON G, SEIFALIAN 

AM: Single stage cell seeding of small diameter prosthetic cardiovascular 

grafts. Clin Hemorheol Microcirc 33: 209-226, 2005. 

4. ASAHARA T, MUROHARA T, SULLIVAN A, SILVER M, VAN DER ZEE 

R, LI T, WITZENBICHLER B, SCHATTEMAN G, ISNER JM: Isolation of 

putative progenitor endothelial cells for angiogenesis. Science 275: 964-967, 

1997. 

5. BAČÁKOVÁ L, FILOVÁ E, KUBIES D, MACHOVÁ L, PROKS V, 

MALINOVÁ V, LISÁ V, RYPÁČEK F: Adhesion and growth of vascular 

smooth muscle cells in cultures on bioactive RGD peptide-carrying 

polylactides. J Mater Sci Mater Med 18: 1317-1323, 2007. 

6. BAČÁKOVÁ L, FILOVÁ E, RYPÁČEK F, ŠVORČÍK V, STARÝ V: Cell 

adhesion on artificial materials for tissue engineering. Physiol Res 53 (Suppl 

1): S35-S45, 2004. 

7. BADER A, STEINHOFF G, STROBL K, SCHILLING T, BRANDES G, 

MERTSCHING H, TSIKAS D, FROELICH J, HAVERICH A: Engineering of 



human vascular aortic tissue based on a xenogeneic starter matrix. 

Transplantation 70: 7-14, 2000. 

8. BAGUNEID MS, SEIFALIAN AM, SALACINSKI HJ, MURRAY D, 

HAMILTON G, WALKER MG: Tissue engineering of blood vessels. Br J Surg 

93: 282-290, 2006. 

9. BASTOUNIS E, GEORGOPOULOS S, MALTEZOS C, ALEXIOU D, 

CHIOTOPOULOS D, BRAMIS J: PTFE-vein composite  grafts  for  critical  

limb  ischaemia:  a  valuable  alternative  to  all-autogenous  infrageniculate 

reconstructions. Eur J Vasc Endovasc Surg 18: 127-132, 1999. 

10. BEGHI C, NICOLINI F, BUDILLON AM, BORRELLO B, BALLORE L, 

REVERBERI C, GHERLI T.: Midterm clinical results in myocardial 

revascularization using the radial artery. Chest 122: 2075-2079, 2002. 

11. BERGER K, SAUVAGE L, RAO A, WOOD S: Healing of arterial prostheses 

in man: its incompleteness. Ann Surg 175: 118-127, 1972. 

12. BHATTACHARYA V, MCSWEENEY PA, SHI Q, BRUNO B, ISHIDA A, 

NASH R, STORB RF, SAUVAGE LR, HAMMOND WP, WU MH: Enhanced 

endothelialization and microvessel formation in polyester grafts seeded with 

CD34+ bone marrow cells. Blood 95: 581-585, 2000. 

13. BLAKEMORE AH, VOORHEES AB Jr: The use of tubes constructed from 

vinyon N cloth in bridging arterial defects; experimental and clinical. Ann Surg 

140: 324-334, 1954. 

14. BLUMENBERG RM, GELFAND ML, BARTON EA, BOWERS CA, 

GITTLEMAN DA: Clinical significance of aortic graft dilation. J Vasc Surg 

14: 175-180, 1991. 

15. BORDENAVE L, FERNANDEZ P, RÉMY-ZOLGHADRI M, VILLARS S, 

DACULSI R, MIDY D: In vitro endothelialized ePTFE prostheses: clinical 

update 20 years after the first realization. Clin Hemorheol Microcirc 33: 227-

234, 2005. 

16. BORDENAVE L, MENU P, BAQUEY C: Developments towards tissue-

engineered, small-diameter arterial substitutes. Expert Rev Med Devices 5: 

337-347, 2008. 

17. BORDENAVE L, RÉMY-ZOLGHADRI M, FERNANDEZ P, BAREILLE R, 

MIDY D: Clinical performance of vascular grafts lined with endothelial cells. 

Endothelium 6: 267-275, 1999. 

18. BORETOS JW, PIERCE WS: Segmented polyurethane: a new elastomer for 

biomedical applications. Science 158: 1481-1482, 1967. 

19. BOSIERS M, DELOOSE K, VERBIST J, SCHROË H, LAUWERS G, 

LANSINK W, PEETERS P: Heparin-bonded expanded 



polytetrafluoroethylene vascular graft for femoropopliteal and femorocrural 

bypass grafting: 1-year results. J Vasc Surg 43: 313-319, 2006. 

20. BREWSTER DC: Current controversies in the management of aortoiliac 

occlusive disease. J Vasc Surg 25: 365-379, 1997. 

21. BROOKS EE, GRAY NS, JOLY A, KERWAR SS, LUM R, MACKMAN RL, 

NORMAN TC, ROSETE J, ROWE M, SCHOW SR, SCHULTZ PG, WANG 

X, WICK MM, SHIFFMAN D: CVT-313, a specific and potent inhibitor of 

CDK2 that prevents neointimal proliferation. J Biol Chem 272: 29207-29211, 

1997. 

22. BRYNDA E, PACHERNÍK J, HOUSKA M, PIENTKA Z, DVOŘÁK P: 

Surface immobilized protein multilayers for cell seeding. Langmuir 21: 7877-

7883, 2005. 

23. BRYNDA E, RIEDEL T, DYR J, HOUSKA M, BAČÁKOVÁ L, FILOVÁ E, 

CHLUPÁČ J, LESNÝ P, JENDELOVÁ P, SYKOVÁ E: Mode of preparation 

of controlled fibrin assemblies on solid surfaces (Způsob přípravy 

regulovaných vrstev fibrinu na pevných površích), Czech Patent Application, 

registered in the UPV Office under No. 2006-821, accepted in 2008. 

24. CABRERA FISCHER EI, BIA SANTANA D, CASSANELLO GL, ZÓCALO 

Y, CRAWFORD EV, CASAS RF, ARMENTANO RL: Reduced elastic 

mismatch achieved by interposing vein cuff in expanded 

polytetrafluoroethylene femoral bypass decreases intimal hyperplasia. Artif 

Organs 29: 122-130, 2005. 

25. CALLIGARO KD, SYREK JR, DOUGHERTY MJ, RUA I, RAVIOLA CA, 

DELAURENTIS DA: Use of arm and lesser saphenous vein compared with 

prosthetic grafts for infrapopliteal arterial bypass: are they worth the effort? J 

Vasc Surg 26: 919-927, 1997. 

26. CAMPBELL GR, CAMPBELL JH: Development of tissue engineered 

vascular grafts. Curr Pharm Biotechnol 8: 43-50, 2007. 

27. CAMPBELL JH, EFENDY JL, CAMPBELL GR: Novel vascular graft grown 

within recipient’s own peritoneal cavity. Circ Res 85: 1173-1178, 1999. 

28. CHANG BB, PATY PS, SHAH DM, LEATHER RP: The lesser saphenous 

vein: an underappreciated source of autogenous vein. J Vasc Surg 15: 152-157, 

1992. 

29. CHEMLA ES, MORSY M: Randomized clinical trial comparing decellularized 

bovine ureter with expanded polytetrafluoroethylene for vascular access. Br J 

Surg 96: 34-39, 2009. 

30. CHESHIRE NJW, WOLFE MS, NOONE MA, DAVIES L, DRUMMOND M: 

The economics of femorocrural reconstruction for critical limb ischaemia with 

and without autologous vein. J Vasc Surg 15: 167-175, 1992. 



31. CHIEN S: Mechanotransduction and endothelial cell homeostasis: the wisdom 

of the cell. Am J Physiol 292: H1209-H1224, 2007. 

32. CHLUPÁČ J, FILOVÁ E, RIEDEL T, BRYNDA E, PAMULA E, LISÁ V, 

BAČÁKOVÁ L: Endothelial cells on PET vascular prostheses impregnated 

with polyester-based copolymers and coated with cell-adhesive protein 

assemblies. Eng Biomater 81-84: 108-111, 2008a. 

33. CHLUPÁČ J, FILOVÁ E, RIEDEL T, BRYNDA E, REMY-ZOLGHADRI M, 

BAREILLE R, FERNANDEZ P, DACULSI R, BORDENAVE L, 

BAČÁKOVÁ L: Human endothelium on vascular prostheses modified by 

extracellular matrix proteins in a flow experiment. Eng Biomater 58-60: 10-13, 

2006a. 

34. CHLUPÁČ J, FILOVÁ E, RIEDEL T, BRYNDA E, REMY-ZOLGHADRI M, 

BAREILLE R, FERNANDEZ P, DACULSI R, BORDENAVE L, 

BAČÁKOVÁ L: Innovation of clinically used vascular prostheses by protein 

assemblies on their luminal surface. Physiol Res 55: 24P, 2006b. 

35. CHLUPÁČ J, FILOVÁ E, RIEDEL T, BRYNDA E, RÉMY-ZOLGHADRI M, 

BAREILLE R, FERNANDEZ P, DACULSI R, BORDENAVE L, 

BAČÁKOVÁ L: Endothelial cells seeded on protein-coated vascular 

prostheses under experimental shear stress conditions. Atherosclerosis Suppl 7: 

159, 2006c. 

36. CHLUPÁČ J, FILOVÁ E, RIEDEL T, BRYNDA E, RÉMY-ZOLGHADRI M, 

BAREILLE R, FERNANDEZ P, DACULSI R, BORDENAVE L, 

BAČÁKOVÁ L: Endothelial cells seeded on protein multilayer assemblies 

under shear stress. Physiol Res 57: 77P, 2008b. 

37. CLOWES AW, ZACHARIAS RK, KIRKMAN TR: Early endothelial 

coverage of synthetic arterial grafts: porosity revisited. Am J Surg 153: 501-

504, 1987. 

38. CONTE MS: The ideal small arterial substitute: a search for the Holy Grail? 

FASEB J 12: 43-45, 1998. 

39. COOPER GJ, UNDERWOOD MJ, DEVERALL PB: Arterial and venous 

conduits for coronary artery bypass. A current review. Eur J Cardiothorac Surg 

10: 129-140, 1996. 

40. DACULSI R, RÉMY-ZOLGHADRI M, GRELLIER M, CONRAD V, 

FERNANDEZ P, BAREILLE R, BORDENAVE L: Signal transduction and 

procoagulant state of human cord blood-progenitor-derived endothelial cells 

after interleukin-1alpha stimulation. Endothelium 14: 163-171, 2007. 

41. DAHL SL, KOH J, PRABHAKAR V, NIKLASON LE: Decellularized native 

and engineered arterial scaffolds for transplantation. Cell Transplant 12: 659-

666, 2003. 



42. DARDIK H, WENGERTER K, QIN F, PANGILINAN A, SILVESTRI F, 

WOLODIGER F, KAHN M, SUSSMAN B, IBRAHIM IM: Comparative 

decades of experience with glutaraldehyde-tanned human umbilical cord vein 

graft for lower limb revascularization: an analysis of 1275 cases. J Vasc Surg 

35: 64-71, 2002. 

43. DE MEL A, BOLVIN C, EDIRISINGHE M, HAMILTON G, SEIFALIAN 

AM: Development of cardiovascular bypass grafts: endothelialization and 

applications of nanotechnology. Expert Rev Cardiovasc Ther 6: 1259-1277, 

2008. 

44. DE MOL VAN OTTERLOO JC, VAN BOCKEL JH, PONFOORT ED, 

BRIET E, BROMMER EJ, HERMANS J, DAHA MR: Systemic effects of 

collagen-impregnated aortoiliac Dacron vascular prostheses on platelet 

activation and fibrin formation. J Vasc Surg 14: 59-66, 1991. 

45. DEREUME JP, VAN ROMPHEY A, VINCENT G, ENGELMANN E: 

Femoropopliteal bypass with a compliant, composite polyurethane/Dacron 

graft: short-term results of a multicentre trial. Cardiovasc Surg 1: 499-503, 

1993. 

46. DEUTSCH M, MEINHART J, HOWANIETZ N, FRÖSCHL A, HEINE B, 

MOIDL R, MENDEL H, SISEL A, STÜMPFLEN A, ZILLA P: The bridge 

graft: a new concept for infrapopliteal surgery. Eur J Vasc Endovasc Surg 21: 

508-512, 2001. 

47. DEUTSCH M, MEINHART J, ZILLA P, HOWANIETZ N, GORLITZER M, 

FROESCHL A, STUEMPFLEN A, BEZUIDENHOUT D, 

GRABENWOEGER M: Long-term experience in autologous in vitro 

endothelialization of infrainguinal ePTFE grafts. J Vasc Surg 49: 352-362, 

2009. 

48. DEVINE C, MCCOLLUM C, THE NORTH WEST FEMOROPOPLITEAL 

TRIAL PARTICIPANTS: Heparin-bonded Dacron and polytetrafuoroethylene 

for femoforopoplileal bypass: five years results of a perspective randomized 

multi-centre clinical trial. J Vasc Surg 40: 924-931, 2004. 

49. DOTY JR, FLORES JH, DOTY DB: Superior vena cava obstruction: bypass 

using spiral vein graft. Ann Thorac Surg 67: 1111-1116, 1999. 

50. EARNSHAW JJ, WHITMAN B, HEATHER BP: Two-year results of a 

randomized controlled trial of rifampicin-bonded extra-anatomic dacron grafts. 

Br J Surg 87: 758-759, 2000. 

51. EHRBAR M, METTERS A, ZAMMARETTI P, HUBBELL JA, ZISCH AH: 

Endothelial cell proliferation and progenitor maturation by fibrin-bound VEGF 

variants with differential susceptibilities to local cellular activity. J Control 

Release 101: 93-109, 2005. 



52. EMRECAN B, YILIK L, OZBEK C, GÜRBÜZ A: Bovine ureter graft for 

haemodialysis access surgery. Nephrol Dial Transplant 21: 2290-2291, 2006. 

53. FAHNER PJ, IDU MM, VAN GULIK TM, LEGEMATE DA: Systematic 

review of preservation methods and clinical outcome of infrainguinal vascular 

allografts. J Vasc Surg 44: 518-524, 2006. 

54. FARIES PL, LOGERFO FW, ARORA S, PULLING MC, ROHAN DI, 

AKBARI CM, CAMPBELL DR, GIBBONS GW, POMPOSELLI FB: Arm 

vein conduit is superior to composite prosthetic-autogenous grafts in lower 

extremity revascularization. J Vasc Surg 31: 1119-1127, 2000. 

55. FERNANDEZ P, BOURGET C, BAREILLE R, DACULSI R, BORDENAVE 

L: Gene response in endothelial cells cultured on engineered surfaces is 

regulated by shear stress. Tissue Eng 13: 1607-1614, 2007. 

56. FERNANDEZ P, DACULSI R, RÉMY-ZOLGHADRI M, BAREILLE R, 

BORDENAVE L: Endothelial cells cultured on engineered vascular grafts are 

able to transduce shear stress. Tissue Eng 12: 1-7, 2006. 

57. FILOVÁ E, BRYNDA E, RIEDEL T, BAČÁKOVÁ L, CHLUPÁČ J, LISÁ V, 

HOUSKA M, DYR JE: Vascular endothelial cells on two-and three-

dimensional fibrin assemblies for biomaterial coatings. J Biomed Mater Res A 

90: 55-69, 2009. 

58. FISHER RK, KIRKPATRICK UJ, HOW TV, BRENNAN JA, GILLING-

SMITH GL, HARRIS PL: The distaflo graft: a valid alternative to interposition 

vein? Eur J Vasc Endovasc Surg 25: 235-239, 2003. 

59. GLICKMAN MH, STOKES GK, ROSS JR, SCHUMAN ED, STERNBERGH 

WC, LINDBERG JS, MONEY SM, LORBER MI: Multicenter evaluation of a 

polytetrafluoroethylene vascular access graft as compared with the expanded 

polytetrafluoroethylene vascular access graft in hemodialysis applications. J 

Vasc Surg 34: 465-473, 2001. 

60. GOLDEN MA, HANSON SR, KIRKMAN TR, SCHNEIDER PA, CLOWES 

AW: Healing of polytetrafluoroethylene arterial grafts is influenced by graft 

porosity. J Vasc Surg 11: 838-844, 1990. 

61. GOYANNES J: Nuevos trabajos de cirurgia vascular, substituicion plastica de 

las artérias por las venas o arterioplastia venosa aplicada como nuevo metodo 

al tratamiento de los aneurysmas. El Siglo Med 53: 446, 1906. 

62. GRAY JL, KANG SS, ZENNI GC, KIM DU, KIM PI, BURGESS WH, 

DROHAN W, WINKLES JA, HAUDENSCHILD CC, GREISLER HP: FGF-

1 affixation stimulates ePTFE endothelialization without intimal hyperplasia. J 

Surg Res 57: 596-612, 1994. 



63. GROSS RE, HURWITT ES, BILL AH JR, PIERCE EC Jr: Preliminary 

observations on the use of human arterial grafts in the treatment of certain 

cardiovascular defects. N Engl J Med 239: 578, 1948. 

64. GUIDOIN R, MAROIS Y, DENG X, CHAKFÉ N, MAROIS M, ROY R, 

KING MW, DOUVILLE Y. Can collagen impregnated polyester arterial 

prostheses be recommended as small diameter blood conduits? ASAIO J 42: 

974-983, 1996. 

65. GUIDOIN R, MAUREL S, CHAKFÉ N, HOW T, ZHANG Z, THERRIEN M, 

FORMICHI M, GOSSELIN C: Expanded polytetrafluoroethylene arterial 

prostheses in humans: chemical analysis of 79 explanted specimens. 

Biomaterials 14: 694-704, 1993b. 

66. GUIDOIN R, CHAKFÉ N, MAUREL S, HOW T, BATT 

M, MAROIS M, GOSSELIN C: Expanded 

polytetrafluoroethylene arterial prostheses in humans: histopathological study 

of 298 surgically excised grafts. Biomaterials 14: 678-693, 1993a. 

67. GUYTON RA: Coronary artery bypass is superior to drug-eluting stents in 

multivessel coronary artery disease. Ann Thorac Surg 81: 1949-1957, 2006. 

68. HARUGUCHI H, TERAOKA S: Intimal hyperplasia and haemodynamic 

factors in arterial bypass and arteriovenous grafts: a review. J Artif Organs 6: 

227-235, 2003. 

69. HEISE M, SCHMIDMAIER G, HUSMANN I, HEIDENHAIN C, SCHMIDT 

J, NEUHAUS P, SETTMACHER U: PEG-hirudin/iloprost coating of small 

diameter ePTFE grafts effectively prevents pseudointima and intimal 

hyperplasia development. Eur J Vasc Endovasc Surg 32: 418-424, 2006. 

70. HERRING M, GARDNER A, GLOVER J: A single-staged technique for 

seeding vascular grafts with autogenous endothelium. Surgery 84: 498-504, 

1978. 

71. HERRING M, GARDNER A, GLOVER J: Seeding human arterial prostheses 

with mechanically derived endothelium. The detrimental effect of smoking. J 

Vasc Surg 1: 279-289, 1984. 

72. HERRING MB, DILLEY R, JERSILD RA JR, BOXER L, GARDNER A, 

GLOVER J: Seeding arterial prostheses with vascular endothelium. The nature 

of the lining. Ann Surg 190: 84-90, 1979. 

73. HURT AV, BATELLO-CRUZ M, SKIPPER BJ, TEAF SR, STERLING WA 

Jr: Bovine carotid artery heterografts versus polytetrafluoroethylene grafts. A 

prospective, randomized study. Am J Surg 146: 844-847, 1983. 

74. ISENBERG BC, WILLIAMS C, TRANQUILLO RT: Small-diameter artificial 

arteries engineered in vitro. Review. Circ Res 98: 25-35, 2006. 



75. ISHII Y, SAKAMOTO S, KRONENGOLD RT, VIRMANI R, RIVERA EA, 

GOLDMAN SM, PRECHTEL EJ, HILL JG, DAMIANO RJ Jr: A novel 

bioengineered small-caliber vascular graft incorporating heparin and sirolimus: 

excellent 6-month patency. J Thorac Cardiovasc Surg 135: 1237-1245, 2008. 

76. JABOULAY M, BRIAU E: Recherches expérimentelles sur la suture et la 

greffe artérielles. Lyon Méd 81: 97–99, 1896. 

77. JESCHKE MG, HERMANUTZ V, WOLF SE, KÖVEKER GB: Polyurethane 

vascular prostheses decreases neointimal formation compared with expanded 

polytetrafluoroethylene. J Vasc Surg 29: 168-176, 1999. 

78. JOHNSON WC, LEE KK: A comparative evaluation of 

polytetrafluoroethylene, umbilical vein, and saphenous vein bypass grafts for 

femoral-popliteal above-knee revascularization: a prospective randomized 

Department of Veterans Affairs cooperative study. J Vasc Surg 32: 268-277, 

2000. 

79. KACHLIK D, BAČA V, STINGL J, SOSNA B, LAMETSCHWANDTNER 

A, MINNICH B, SETINA M: Architectonic arrangement of the vasa vasorum 

of the human great saphenous vein. J Vasc Res 44: 157-166, 2007. 

80. KAKISIS JD, LIAPIS CD, BREUER C, SUMPIO BE: Artificial blood vessel: 

the Holy Grail of peripheral vascular surgery. J Vasc Surg 41: 349-354, 2005. 

81. KALRA M, GLOVICZKI P, ANDREWS JC, CHERRY KJ JR, BOWER TC, 

PANNETON JM, BJARNASON H, NOEL AA, SCHLECK C, HARMSEN 

WS, CANTON LG, PAIROLERO PC: Open surgical and endovascular 

treatment of superior vena cava syndrome caused by nonmalignant disease. J 

Vasc Surg 38: 215-223, 2003. 

82. KAPFER X, MEICHELBOECK W, GROEGLER FM: Comparison of carbon-

impregnated and standard ePTFE prostheses in extra-anatomical anterior tibial 

artery bypass: a prospective randomized multicenter study. Eur J Vasc 

Endovasc Surg 32: 155-168, 2006. 

83. KATZMAN HE, GLICKMAN MH, SCHILD AF, FUJITANI RM, LAWSON 

JH: Multicenter evaluation of the bovine mesenteric vein bioprostheses for 

hemodialysis access in patients with an earlier failed prosthetic graft. J Am Coll 

Surg 201: 223-230, 2005. 

84. KIEFFER E, GOMES D, CHICHE L, FLÉRON MH, KOSKAS F, BAHNINI 

A: Allograft replacement for infrarenal aortic graft infection: early and late 

results in 179 patients. J Vasc Surg 39: 1009-1017, 2004. 

85. KLINKERT P, POST PN, BRESLAU PJ, VAN  BOCKEL JH: Saphenous vein 

versus PTFE for above-knee femoropopliteal bypass. A review of the literature. 

Eur J Vasc Endovasc Surg 27: 357-362, 2004. 



86. KOHLER TR, STRATTON JR, KIRKMAN TR, JOHANSEN KH, ZIERLER 

BK, CLOWES AW: Conventional versus high-porosity 

polytetrafluoroethylene grafts: clinical evaluation. Surgery 112: 901-907, 

1992. 

87. LANTZ GC, BADYLAK SF, HILES MC, COFFEY AC, GEDDES LA, 

KOKINI K, SANDUSKY GE, MORFF RJ: Small intestinal submucosa as a 

vascular graft: a review. J Invest Surg 6: 297-310, 1993. 

88. LAUBE HR, DUWE J, RUTSCH W, KONERTZ W: Clinical experience with 

autologous endothelial cell-seeded polytetrafluoroethylene coronary artery 

bypass grafts. J Thorac Cardiovasc Surg 120: 134-141. 

89. LAURILA K, LUTHER M, ROTH WD, VILKKO P, KANTONEN I, 

TEITTINEN K, SIHVO EI, IHLBERG L, ALBÄCK A, LEPÄNTALO M: 

Adjuvant arteriovenous fistula as means of rescue for infrapopliteal venous 

bypass with poor runoff. J Vasc Surg 44: 985-992, 2006. 

90. LAWSON JA, TANGELDER MJ, ALGRA A, EIKELBOOM BC: The myth 

of the in situ graft: superiority in infrainguinal bypass surgery? Eur J Vasc 

Endovasc Surg 18: 149-157, 1999. 

91. LEE HJ, HONG JK, GOO HC, LEE WK, PARK KD, KIM SH, YOO YM, 

KIM YH: Improved blood compatibility and decreased VSMC proliferation of 

surface-modified metal grafted with sulfonated PEG or heparin. J Biomater Sci 

Polym Ed 13: 939-952, 2002. 

92. LEE SW, PARK SW, KIM YH, YUN SC, PARK DW, LEE CW, HONG MK, 

RHEE KS, CHAE JK, KO JK, PARK JH, LEE JH, CHOI SW, JEONG JO, 

SEONG IW, CHO YH, LEE NH, KIM JH, CHUN KJ, KIM HS, PARK SJ: A 

randomized comparison of sirolimus versus paclitaxel-eluting stent 

implantation in patients with diabetes mellitus. J Am Coll Cardiol 52: 727-733, 

2008. 

93. LEHOUX S, CASTIER Y, TEDGUI A: Molecular mechanisms of the vascular 

responses to haemodynamic forces. Intern Med 259: 381-392, 2006. 

94. LEON LR JR, HUGHES JD, PSALMS SB, GUERRA R, BISWAS A, 

PRASAD A, KROUSE RS: Portomesenteric reconstruction during Whipple 

procedures: review and report of a case. Vasc Endovascular Surg 41: 537-546, 

2007. 

95. L’HEUREUX N, DUSSERRE N, KONIG G, VICTOR B, KEIRE P, WIGHT 

TN, CHRONOS NA, KYLES AE, GREGORY CR, HOYT G, ROBBINS RC, 

MCALLISTER TN: Human tissue-engineered blood vessels for adult arterial 

revascularization. Nat Med 12: 361-365, 2006. 

96. L’HEUREUX N, DUSSERRE N, MARINI A, GARRIDO S, DE LA FUENTE 

L, MCALLISTER T: Technology insight: the evolution of tissue-engineered 



vascular grafts – from research to clinical practice. Nat Clin Pract Cardiovasc 

Med 4: 389-395, 2007a. 

97. L’HEUREUX N, MCALLISTER TN, DE  LA  FUENTE LM: Tissue-

engineered blood vessel for adult arterial revascularization. N Engl J Med 357: 

1451-1453, 2007b. 

98. L’HEUREUX N, PÂQUET S, LABBÉ R, GERMAIN L, AUGER FA: A 

completely biological tissue-engineered human blood vessel. FASEB J 12: 47-

56, 1998. 

99. LIM HJ, NAM HY, LEE BH, KIM DJ, KO JY, PARK JS: A novel technique 

for loading of paclitaxel-PLGA nanoparticles onto ePTFE vascular grafts. 

Biotechnol Prog 23: 693-697, 2007. 

100. LINTON RR: Some practical considerations in the surgery of blood vessel 

grafts. Surgery 38: 817-834, 1955. 

101. LOPEZ PP, GINZBERG E: Vascular trauma. In: Surgery: Basic Science and 

Clinical Evidence. JA NORTON, PS BARIE, RR BOLLINGER, AE CHANG, 

S LOWRY, SJ MULVIHILL, HI PASS, RW THOMPSON (eds), Springer, 

New York, 2008, pp 521-544. 

102. MAGOMETSCHNIGG H, KADLETZ M, VODRAZKA M, DOCK W, 

GRIMM M, GRABENWÖGER M, MINAR E, STAUDACHER M, FENZL 

G, WOLNER E: Clinical study with in vitro endothelial cell lining of expanded 

polytetrafluoroethylene grafts in crural repeat reconstruction. J Vasc Surg 15: 

527-535, 1992. 

103. MAHMOOD A, GARNHAM A, SINTLER M, SMITH SR, VOHRA RK, 

SIMMS MH: Composite sequential grafts for femorocrural bypass 

reconstruction: experience with a modified technique. J Vasc Surg 36: 772-778, 

2002. 

104. MAMODE N, SCOTT RN: Graft type for femoro-popliteal bypass surgery. 

Cochrane Database Syst Rev 2: CD001487, 2000. 

105. MAROIS Y, CHAKFÉ N, GUIDOIN R, DUHAMEL RC, ROY R, MAROIS 

M, KING MW, DOUVILLE Y: An albumin-coated polyester arterial graft: in 

vivo assessment of biocompatibility and healing characteristics. Biomaterials 

17: 3-14, 1996. 

106. MATIA I, ADAMEC M, VARGA M, JANOUŠEK L, LIPAR K, VIKLICKÝ 

O: Aortoiliac reconstruction with allograft and kidney transplantation as a one-

stage procedure: long term results. Eur J Vasc Endovasc Surg 35: 353-357, 

2008. 

107. MATIA I, JANOUŠEK L, MARADA T, ADAMEC M: Cold-stored venous 

allografts in the treatment of critical limb ischaemia. Eur J Vasc Endovasc Surg 

34: 424-431, 2007. 



108. MATSUMURA G, MIYAGAWA-TOMITA S, SHIN’OKA T, IKADA Y, 

KUROSAWA H: First evidence that bone marrow cells contribute to the 

construction of tissue-engineered vascular autografts in vivo. Circulation 108: 

1729-1734, 2003. 

109. MATSUURA JH, BLACK KS, LEVITT AB, ROSENTHAL D, WELLONS 

ED, FALLON MT, DAVENPORT CK, GOODMAN CL, PAGELSEN ND, 

OLLERENSHAW JD: Cellular remodeling of depopulated bovine ureter used 

as an arteriovenous graft in the canine model. J Am Coll Surg 198: 778-783, 

2004. 

110. MCALLISTER TN, MARUSZEWSKI M, GARRIDO SA, 

WYSTRYCHOWSKI W, DUSSERRE N, MARINI A, ZAGALSKI K, 

FIORILLO A, AVILA H, MANGLANO X, ANTONELLI J, KOCHER A, 

ZEMBALA M, CIERPKA L, DE LA FUENTE LM, L’HEUREUX N: 

Effectiveness of haemodialysis access with an autologous tissue-engineered 

vascular graft: a multicentre cohort study. Lancet 373: 1440-1446, 2009. 

111. MEINHART J, DEUTSCH M, ZILLA P: Eight years of clinical endothelial 

cell transplantation. Closing the gap between prosthetic grafts and vein grafts. 

ASAIO J 43: M515-M521, 1997. 

112. MET R, VAN LIENDEN KP, KOELEMAY MJ, BIPAT S, LEGEMATE DA, 

REEKERS JA: Subintimal angioplasty for peripheral arterial occlusive disease: 

a systematic review. Cardiovasc Intervent Radiol 31: 687-697, 2008. 

113. MIRZAIE M, SCHMITTO JD, TIRILOMIS T, FATEHPUR S, 

LIAKOPOULOS OJ, TEUCHER N, DÖRGE H, SCHÖNDUBE FA: Surgical 

management of vascular graft infection in severely ill patients by partial 

resection of the infected prosthesis. Eur J Vasc Endovasc Surg 33: 610-613, 

2007. 

114. MOAWAD J, GAGNE P: Adjuncts to improve patency of infrainguinal 

prosthetic bypass grafts. Vasc Endovascular Surg 37: 381-386, 2003. 

115. MUTO A, FITZGERALD TN, PIMIENTO JM, MALONEY SP, TESO D, 

PASZKOWIAK JJ, WESTVIK TS, KUDO FA, NISHIBE T, DARDIK A: 

Smooth muscle cell signal transduction: implications of vascular biology for 

vascular surgeons. J Vasc Surg 45 (Suppl A): A15-A24, 2007. 

116. NEZIĆ DG, KNEZEVIĆ AM, MILOJEVIĆ PS, DUKANOVIĆ BP, JOVIĆ 

MD, BORZANOVIĆ MD, NESKOVIĆ AN: The fate of the radial artery 

conduit in coronary artery bypass grafting surgery. Eur J Cardiothorac Surg 30: 

341-346, 2006. 

117. NIKLASON LE, GAO J, ABBOTT WM, HIRSCHI KK, HOUSER S, 

MARINI R, LANGER R: Functional arteries grown in vitro. Science 284: 489-

493, 1999. 



118. NISHIBE T, KONDO Y, MUTO A, DARDIK A: Optimal prosthetic graft 

design for small diameter vascular grafts. Vascular 15: 356-360, 2007. 

119. NOISHIKI Y, TOMIZAWA Y, YAMANE Y, MATSUMOTO A: Autocrine 

angiogenic vascular prosthesis with bone marrow transplantation. Nat Med 2: 

90-93, 1996. 

120. NORGREN L, HIATT WR, DORMANDY JA, NEHLER MR, HARRIS KA, 

FOWKES FG: TASC II Working Group. Inter-Society Consensus for the 

Management of Peripheral Arterial Disease (TASC II). J Vasc Surg 45 (Suppl 

S): S5-S67, 2007. 

121. NORTON L, EISEMAN B: Replacement of portal vein during pancreatectomy 

for carcinoma. Surgery 77: 280-284, 1975. 

122. O’BRIEN TP, WALSH MT, KAVANAGH EG, FINN SP, GRACE PA, 

MCGLOUGHLIN TM: Surgical feasibility study of a novel 

polytetrafluoroethylene graft design for the treatment of peripheral arterial 

disease. Ann Vasc Surg 21: 611-617, 2007. 

123. PAMULA E, BAČÁKOVÁ L, FILOVÁ E, BUCZYNSKA J, DOBRZYNSKI 

P, NOSKOVÁ L, GRAUSOVÁ L: The influence of pore size on colonization 

of poly(L-lactide-glycolide) scaffolds with human osteoblast-like MG 63 cells 

in vitro. J Mater Sci Mater Med 19: 425-435, 2008. 

124. PANNETON JM, HOLLIER LH, HOFER JM: Multicenter randomized 

prospective trial comparing a pre-cuffed polytetrafluoroethylene graft to a vein 

cuffed polytetrafluoroethylene graft for infragenicular arterial bypass. Ann 

Vasc Surg 18: 199-206, 2004. 

125. QUARMBY JW, BURNAND KG, LOCKHART SJ, DONALD AE, 

SOMMERVILLE KM, JAMIESON CW, BROWSE NL: Prospective 

randomized trial of woven versus collagen-impregnated knitted prosthetic 

Dacron grafts in aortoiliac surgery. Br J Surg 85: 775-777, 1998. 

126. RADEMACHER A, PAULITSCHKE M, MEYER R, HETZER R: 

Endothelialization of PTFE vascular grafts under flow induces significant cell 

changes. Int J Artif Organs 24: 235-242, 2001. 

127. RAHLF G, URBAN P, BOHLE RM: Morphology of healing in vascular 

prostheses. Thorac Cardiovasc Surg 34: 43-48, 1986. 

128. RÉMY-ZOLGHADRI M, LAGANIÈRE J, OLIGNY JF, GERMAIN L, 

AUGER FA: Endothelium properties of a tissue-engineered blood vessel for 

small-diameter vascular reconstruction. J Vasc Surg 39: 613-620, 2004. 

129. RICOTTA JJ: Vascular conduits: an overview. In: Vascular Surgery. RB 

RUTHERFORD (ed), Elsevier-Saunders, Philadelphia, 2005, pp 688-695. 



130. RIEDEL T, BRYNDA E, DYR JE, HOUSKA M: Controlled preparation of 

thin fibrin films immobilized at solid surfaces. J Biomed Mater Res A 88: 437-

447, 2009. 

131. RIHA GM, LIN PH, LUMSDEN AB, YAO Q, CHEN C: Review: application 

of stem cells for vascular tissue engineering. Tissue Eng 11: 1535-1552, 2005. 

132. ROLL S, MÜLLER-NORDHORN J, KEIL T, SCHULZ H, EIDT D, 

GREINER W, WILLICH SN: Dacron vs. PTFE as bypass materials in 

peripheral vascular surgery – systematic review and meta-analysis BMC 

Surgery 8: 22, 2008. 

133. SALACINSKI HJ, TIWARI A, HAMILTON G, SEIFALIAN AM: Cellular 

engineering of vascular bypass grafts: role of chemical coatings for enhancing 

endothelial cell attachment. Med Biol Eng Comput 39: 609-618, 2001. 

134. SARJEANT JM, RABINOVITCH M: Understanding and treating vein graft 

atherosclerosis. Cardiovasc Pathol 11: 263-271, 2002. 

135. SARKAR S, SALACINSKI HJ, HAMILTON G, SEIFALIAN AM: The 

mechanical properties of infrainguinal vascular bypass grafts: their role in 

influencing patency. Eur J Vasc Endovasc Surg 31: 627-636, 2006. 

136. SASAKI H: The right gastroepiploic artery in coronary artery bypass grafting. 

J Card Surg 23: 398-407, 2008. 

137. SATO S, NITTA Y, SAIKI Y, KAWAMOTO S, IGUCHI A, KAKU M, 

TABATA Y, TABAYASHI K: Enhanced perigraft angiogenesis prevents 

prosthetic graft infection. Ann Thorac Surg 86: 1278-1284, 2008. 

138. SAUVAGE LR: Dacron arterial grafts. In: Vascular Graft Update: Safety and 

Performance. HE KAMBIC, A KANTROWITZ, P SUNG (eds), ASTM 

Publication, Williamsburg, 1986, pp 16-24. 

139. SCHMIDT CE, BAIER JM: Acellular vascular tissues: natural biomaterials for 

tissue repair and tissue engineering. Biomaterials 21: 2215-2231, 2000. 

140. SCHOUTEN O, HOEDT MT, WITTENS CH, HOP WC, VAN SAMBEEK 

MR, VAN URK H: VASCAN Study Group. End-to-end versus end-to-side 

distal anastomosis in femoropopliteal bypasses; results of a randomized 

multicenter trial. Eur J Vasc Endovasc Surg 29: 457-462, 2005. 

141. SCHWARZBACH MH, HORMANN Y, HINZ U, LEOWARDI C, 

BÖCKLER D, MECHTERSHEIMER G, FRIESS H, BÜCHLER MW, 

ALLENBERG JR: Clinical results of surgery for retroperitoneal sarcoma with 

major blood vessel involvement. J Vasc Surg 44: 46-55, 2006. 

142. SCOTT EC, GLICKMAN MH: Conduits for hemodialysis access. Semin Vasc 

Surg 20: 158-163, 2007. 



143. SEIFALIAN AM, SALACINSKI HJ, TIWARI A, EDWARDS A, BOWALD 

S, HAMILTON G: In vivo biostability of a poly(carbonate-urea)urethane graft. 

Biomaterials 24: 2549-2557, 2003. 

144. SEIFALIAN AM, TIWARI A, HAMILTON G, SALACINSKI HJ: Improving 

the clinical patency of prosthetic vascular and coronary bypass grafts: the role 

of seeding and tissue engineering. Artif Organs 26: 307-320, 2002. 

145. SHI Q, WU MH, ONUKI Y, GHALI R, HUNTER GC, JOHANSEN KH, 

SAUVAGE LR: Endothelium on the flow surface of human aortic Dacron 

vascular grafts. J Vasc Surg 25: 736-742, 1997. 

146. SHIN H, JO S, MIKOS AG: Biomimetic materials for tissue engineering. 

Biomaterials 24: 4353-4364, 2003. 

147. SHIN’OKA T, IMAI Y, IKADA Y: Transplantation of a tissue-engineered 

pulmonary artery. N Engl J Med 344: 532-533, 2001. 

148. SHIN’OKA T, MATSUMURA G, HIBINO N, NAITO Y, WATANABE M, 

KONUMA T, SAKAMOTO T, NAGATSU M, KUROSAWA H: Midterm 

clinical result of tissue-engineered vascular autografts seeded with autologous 

bone marrow cells. J Thorac Cardiovasc Surg 129: 1330-1338, 2005. 

149. SIEGMAN FA: Use of the venous cuff for graft anastomosis. Surg Gynecol 

Obstet 148: 930, 1979. 

150. SITZMANN JV, IMBEMBO AL, RICOTTA JJ, MCMANAMA GP, 

HUTCHINS GM: Dimethylsulfoxide-treated, cryopreserved venous allografts 

in the arterial and venous systems. Surgery 95: 154-159, 1984. 

151. SRIRAM V, PATTERSON C: Cell cycle in vasculoproliferative diseases: 

potential interventions and routes of delivery. Circulation 103: 2414-2419, 

2001. 

152. STARZL TE: A trip south. In: The Puzzle People: Memoirs of a Transplant 

Surgeon. TE STARZL (ed), University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 2003, 

pp 47-58. 

153. STEHOUWER CD, CLEMENT D, DAVIDSON C, DIEHM C, ELTE JW, 

LAMBERT M, SERENI D, the EFIM Vascular Medicine Working Group: 

Peripheral arterial disease: a growing problem for the internist. Eur J Intern 

Med 20: 132-138, 2009. 

154. STEWART GJ, ESSA N, CHANG KH, REICHLE FA: A scanning and 

transmission electron microscope study of the luminal coating on Dacron 

prostheses in the canine thoracic aorta. J Lab Clin Med 85: 208-226, 1975. 

155. SWENNE CL, BOROWIEC J, CARLSSON M, LINDHOLM C: Prediction of 

and risk factors for surgical wound infection in the saphenous vein harvesting 

leg in patients undergoing coronary artery bypass. Thorac Cardiovasc Surg 54: 

300-306, 2006. 



156. TIWARI A, CHENG KS, SALACINSKI H, HAMILTON G, SEIFALIAN 

AM: Improving the patency of vascular bypass grafts: the role of suture 

materials and surgical techniques on reducing anastomotic compliance 

mismatch. Eur J Vasc Endovasc Surg 25: 287-295, 2003. 

157. TIWARI A, SALACINSKI H, SEIFALIAN AM, HAMILTON G: New 

prostheses for use in bypass grafts with special emphasis on polyurethanes. 

Cardiovasc Surg 10: 191-197, 2002. 

158. TIWARI A, SALACINSKI HJ, HAMILTON G, SEIFALIAN AM: Tissue 

engineering of vascular bypass grafts: role of endothelial cell extraction. Eur J 

Vasc Endovasc Surg 21: 193-201, 2001. 

159. VARA DS, SALACINSKI HJ, KANNAN RY, BORDENAVE L, 

HAMILTON G, SEIFALIAN AM: Cardiovascular tissue engineering: state of 

the art. Pathol Biol (Paris) 53: 599-612, 2005. 

160. VARU VN, TSIHLIS ND, KIBBE MR: Basic science review: nitric oxide--

releasing prosthetic materials. Vasc Endovascular Surg 43: 121-131, 2009. 

161. VOORHEES AB Jr, JARETZKI A, BLAKEMORE AH: The use of tubes 

constructed from vinyon "N" cloth in bridging arterial defects. Ann Surg 135: 

332-336, 1952. 

162. VROMAN L, ADAMS AL: Identification of rapid changes at plasma-solid 

interfaces. J Biomed Mater Res 3: 43-67, 1969. 

163. WALPOTH BH, ROGULENKO R, TIKHVINSKAIA E, GOGOLEWSKI S, 

SCHAFFNER T, HESS OM, ALTHAUS Improvement of patency rate in 

heparin-coated small synthetic vascular grafts. Circulation 98 (Suppl II): II-

319-II-324, 1998. 

164. WATSON HR, BELCHER G, HORROCKS M: Adjuvant medical therapy in 

peripheral bypass surgery. Br J Surg 86: 981-991, 1999. 

165. WEINBERG CB, BELL E: A blood vessel model constructed from collagen 

and cultured vascular cells. Science 231: 397-400, 1986. 

166. WISSELINK W, MONEY SR, BECKER MO, RICE KL, RAMEE SR, 

WHITE CJ, KAZMIER FJ, HOLLIER LH: Comparison of operative 

reconstruction and percutaneous balloon dilatation for central venous 

obstruction. Am J Surg 166: 200-205, 1993. 

167. WU MH, KOUCHI Y, ONUKI Y, SHI Q, YOSHIDA H, KAPLAN S, 

VIGGERS RF, GHALI R, SAUVAGE LR: Effect of differential shear stress 

on platelet aggregation, surface thrombosis, and endothelialization of bilateral 

carotid-femoral grafts in the dog. J Vasc Surg 22: 382-390, 1995. 

168. XUE L, GREISLER HP: Biomaterials in the development and future of 

vascular grafts. J Vasc Surg 37: 472-480, 2003. 



169. YOSHIZUMI M, ABE J, TSUCHIYA K, BERK BC, TAMAKI T: Stress and 

vascular responses: atheroprotective effect of laminar fluid shear stress in 

endothelial cells: possible role of mitogen-activated protein kinases. Pharmacol 

Sci 91: 172-176, 2003. 

170. ZACHARIAS RK, KIRKMAN TR, CLOWES AW: Mechanisms of healing in 

synthetic grafts. J Vasc Surg 6: 429-436, 1987. 

171. ZARBIV G, PREIS M, BEN-YOSEF Y, FLUGELMAN MY: Engineering 

blood vessels by gene and cell therapy. Expert Opin Biol Ther 7: 1183-1191, 

2007. 

172. ZDRAHALA RJ: Small caliber vascular grafts. Part II: Polyurethanes revisited. 

J Biomater Appl 11: 37-61, 1996. 

173. ZHANG Z, MAROIS Y, GUIDOIN RG, BULL P, MAROIS M, HOW T, 

LAROCHE G, KING MW: Vascugraft polyurethane arterial prosthesis as 

femoro-popliteal and femoro-peroneal bypasses in humans: pathological, 

structural and chemical analyses of four excised grafts. Biomaterials 18: 113-

124, 1997. 

174. ZILLA P, BEZUIDENHOUT D, HUMAN P: Prosthetic vascular grafts: wrong 

models, wrong questions and no healing. Biomaterials 28: 5009-5027, 2007. 

 


