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PINY WĘGLOWE DO REGENERACJI  
CHRZĄSTKI STAWOWEJ 
 

Rekonstrukcja tkanki chrzęstnej jest już możliwa dzięki zastosowaniu metody implantacji 
pinów węglowych CHOPIN bezpośrednio w kość, w ten sposób zapewniając powrót do 
stanu bez bólowego i w efekcie ponownego uczestnictwa w aktywnym życiu. Dzięki tej 
niezwykle skutecznej procedurze, wykonanie zabiegu endoprotezoplastyki stawu 
kolanowego można opóźnić o wiele lat lub całkowicie tego uniknąć! W wielu przypadkach  
możliwe jest zachowanie własnego stawu na wiele lat. 
 
Ponad 80% wszystkich pacjentów, leczonych przy pomocy pinów CHOPIN, jest całkowicie 
wolna od dolegliwości już kilka tygodni po zabiegu ! 
 
Dodatkowe zalety:  
W większości wypadków intensywna opieka pooperacyjna jest niepotrzebna! 
 
Jak się rozpoczyna choroba zwyrodnieniowa stawów? 
Wszystkie powierzchnie stawowe w ludzkim ciele są pokryte gładką warstwą chrzęstną. Jest 
ona odpowiedzialna za ruchomość stawów oraz absorpcję wstrząsów. W podeszłym wieku 
chrząstka stawowa ulega uszkodzeniu w wyniku zużycia lub urazów – tym sposobem 
rozpoczyna się choroba zwyrodnieniowa! 
W zaawansowanym stadium choroby kość trze o kość. To skutkuje ograniczeniem 
ruchomości oraz bólami towarzyszącymi pacjentowi przy każdym kroku. (ryc.1) 
 
Piny odbudowujące chrząstkę stawową: ochrona stawu oraz łagodne działanie 
Aktualne leczenie choroby zwyrodnieniowej koncentruje się na ochronie własnego stawu 
pacjenta – taką właśnie jest metoda z wykorzystaniem pinów węglowych. Ta prosta  
i skuteczna metoda służąca odbudowie zniszczonej chrząstki stawu kolanowego jest  
z ogromnym powodzeniem stosowana w Wielkiej Brytanii i Szwecji od ponad dwudziestu 
lat! 
Implantację pinów odbudowujących chrząstkę przeprowadza się podczas zabiegu 
artroskopii. W ciągu zaledwie kilku tygodni po zabiegu bóle spowodowane chorobą 
zwyrodnieniową ustępują. 
 
Na czym polega działanie pinów węglowych ? 
Zabieg wykorzystuje zdolność organizmu do samoleczenia! W celu jej stymulacji, 
zaawansowane technicznie piny węglowe są wprowadzane w maleńkie dziurki wywiercone 
w okolicy uszkodzonej chrząstki stawowej (ryc. 2) 
 
Dzięki wywierceniu dziurek możliwa jest aktywacja pierwotnych komórek z głębi kości. 
Mają one zdolność różnicowania się w nowe komórki chrząstki stawowej. Piny 
odbudowujące chrząstkę stawową stają się rusztowaniem, po którym nowe komórki migrują 
do miejsca ubytku chrzęstnego (ryc. 3)  
 
Jak tylko komórki dotrą do miejsca uszkodzenia chrząstki, nowa tkanka chrzęstna 
rozpoczyna swój naturalny wzrost! Nowa tkanka całkowicie zlewa się z otaczającą tkanką 
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chrzęstną (ryc. 4). Piny nieprzerwanie pobudzają tkankę chrzęstną do wzrostu na 
powierzchni stawowej i w razie uszkodzeń jest ona natychmiastowo odbudowywana, co 
zapewnia trwałą eliminację uszkodzeń chrząstki stawowej!.  
 
Dzięki powstaniu całkowicie nowej śródstawowej warstwy chrzęstnej ból znika.   
A w konsekwecji pacjent odzyskuje znaczną część swej dawnej sprawności – dynamiczne 
aktywne życie jest znów możliwe! 
 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stwierdza się chorobę 
zwyrodnieniową stawów                  

w zaawansowanym stanie. 
Warstwa chrząstki jest wyraźnie 

uszkodzona, skutkiem są silne bóle 
oraz ograniczenia ruchu. 

Ryc. 1 

 

Lekarz robi pierwszy krok mający na 
celu ponowne wytworzenie się 

chrząstki. 
W uszkodzonej tkance kostno-

chrzęstnej wierci się małe kanaliki, w 
których umieszcza się piny. 

Ryc.2 

 

Rozpoczyna się proces ponownego 
wytwarzania chrząstki. 

Piny  uaktywniają komórki 
macierzyste, które przekształcają się 
w nową chrząstkę. Świeże komórki 
lokowane są w miejscu uszkodzenia 

chrząstki. 
ryc. 3 

Uszkodzenie chrząstki zostaje 
naprawione. 

Komórki rozprzestrzeniają się na 
uszkodzonej powierzchni tworząc 
stabilną chrząstkę zrastającą się z 

tkanką otaczającą. 
ryc. 4 


