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Konwencjonalne zakotwienie (wewnątrz-/zewnątrz-
ustne) u osób dorosłych często jest niedostateczne, 
a jego utrata powyżej 2 mm potrafi całkowicie zniwe-

czyć zamierzony efekt ortodontyczny [1]. Wobec tego niemal 
wszystkie przesunięcia zębowe, zwłaszcza u pacjentów do-
rosłych, wymagają kontroli i wzmocnienia zakotwienia, które 
w ortodoncji definiuje się jako opór wobec niepożądanego 
ruchu zębów [2]. Wzmocnienie zakotwienia metodami kon-
wencjonalnymi powoduje jego utratę o medianie -2,4 mm 
(95% CI = od -2,9 do -1,8 mm, p = 0)  [3]. Osłabienie tego 
efektu uzyskuje się, aplikując tymczasowe, wewnątrzustne, 
szkieletowe elementy oporowe, czyli TISAD (ang. Tempora-
ry Intraoral Skeletal Anchorage Device). Do największych zalet 
ich stosowania zalicza się – oprócz przeniesienia sił reakcji 
na tkanki szkieletowe – skrócenie czasu terapii, brak obcią-
żenia ozębnej zębów oporowych, redukcję ryzyka resorpcji 
wierzchołków korzeni i zwiększenie limitu przesunięć zębo-
wych, szczególnie u pacjentów niewspółpracujących i doro-
słych z licznymi brakami zębowymi czy ze skomplikowany-
mi zaburzeniami okluzji [4-6]. Główną wymienianą w pracach 
oryginalnych wadą TISAD jest ich przedwczesna utrata. Reyn-
ders i wsp. [7] wskazują odsetek niepowodzeń na poziomie 

Conventional anchorage (intra/-extraoral) in adult 
patients is often insufficient and its loss more than 
2 mm can technically impair the treatment plan [1]. 

So that, almost every orthodontic movement, especially 
in adults, requires an anchorage reinforcement [2]. Tempo-
rary Intraoral Skeletal Anchorage Devices (TISAD) are more 
and more routinely applied for this purpose. The difference 
between anchorage reinforcement derived from TISAD and 
that achieved with conventional orthodontic means is qu-
ite substantial: -2.4 mm (95% CI = -2.9 to -1.8 mm, p = 0) [3].

There are numerous advantages of TISAD. Except for trans-
ferring the reaction forces on the skeletal tissues, they help 
to: reduce treatment duration, not to load the periodontal li-
gaments, decrease the risk of the tooth apex resorption, and 
finally they broad the tooth displacement limits, especially 
in noncompliant patients and adults with many missing te-
eth or severe malocclusions [4-6]. However, the failure rate – 
reported in many studies – is the main drawback of TISAD. 
Reynders et al [7] reported the failure rate of 20%, Schatzle 
et al [8] – of 16.4%. Although Antoszewska et al [9] achieved 
relatively high overall success rate (93.43%), the authors de-
termined that the mandible, especially its right side between 
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20%, a Schatzle i wsp. [8] – 16,4%. Badania Antoszewskiej 
i wsp. [9] wykazały wprawdzie wysoki odsetek powodzeń 
(93,43%), ale w materiale znaleziono liczne czynniki wpływa-
jące na istotnie statystycznie gorsze utrzymanie TISAD, m.in. 
ich lokalizację po stronie prawej w dystalnej części żuchwy. 
Podobne obserwacje poczynili m.in.: Kuroda i wsp. [10], Park 
i wsp. [11] oraz Chen i wsp. [12]. Takie doniesienia uzasadniają 
potrzebę nieustannego poszukiwania metod zwiększających 
stabilność miniśrub w żuchwie co najmniej do czasu uzyska-
nia pożądanego przemieszczenia zębów.

Próby pokrywania powierzchni TISAD substancjami 
wspomagającymi ich utrzymanie są bardzo aktualnym 
przedmiotem zainteresowań klinicystów [13]. Jednym z do-
tychczas niezbadanych sposobów zwiększenia odsetka po-
wodzeń mogłoby być miejscowe zastosowanie owocystaty-
ny. Jest ona pierwszym, wyizolowanym z białka jaja kurzego 
przedstawicielem dużej nadrodziny inhibitorów o nazwie 
cystatyny. Jest w 44% homologiczna z ludzką cystatyną 
w zakresie sekwencji aminokwasów i w 62-63% homolo-
giczna w zakresie podobieństwa strukturalnego [14, 15]. 
W związku ze zdolnością hamowania proteinaz sulfhydry-
lowych, tj. katepsyny B, H, L czy S, oraz innymi właściwo-
ściami biologicznymi owocystatyna wykazuje aktywności 
antymikrobiologiczną i antynowotworową, hamuje proces 
degradacji kości oraz rozwój bakterii (m.in. Porphyromonas 
gingivalis), odpowiedzialnych za niektóre choroby przyzę-
bia [16]. Wydaje się więc, że pokrycie powierzchni TISAD 
omawianym wyciągiem z białka kurzego może pozytyw-
nie wpływać na ich odsetek przetrwania i stabilność pier-
wotną dzięki hamowaniu infekcji pozabiegowej drogą nie-
selektywnej degradacji białek.

Cel pracy
Celem pracy było ustalenie wpływu owocystatyny na stabil-
ność miniimplantów ortodontycznych w żuchwie. 

Materiał i metody 
Projekt otrzymał zgodę Komisji Bioetycznej nr KB-416/2015. 
We wstępnym badaniu pilotażowym wzięło udział ośmio-
ro dorosłych pacjentów (cztery kobiety, czterech mężczyzn) 
z uzębieniem stałym, w wieku od 16 do 34 lat, bez stwierdzo-
nej dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych, u których 
plan leczenia wymagał wzmocnienia zakotwienia za pomocą 
TISAD obciążanych siłą poziomą, zastosowanych obustron-
nie, na przedsionkowej powierzchni części zębodołowej żu-
chwy, w projekcji połowy szerokości koron zębów 37 i 47.

Przy pierwszym badaniu klinicznym każdy pacjent 
wypełniał standardową kartę historii choroby, w której 
uwzględniono: choroby ogólnoustrojowe, układowe, ska-
zy krwotoczne, alergie i choroby wirusowe. U wszystkich 
pacjentów wykonano szczegółową diagnostykę ortodon-
tyczną na podstawie fotografii wewnątrz- i zewnątrzust-
nych, ortopantomogramu i cefalogramu bocznego głowy 
(analizowanego metodą Segnera i Hasunda, za pomocą 
programu Ortobajt®) oraz modeli gipsowych. Następnie 

the first and the second molars seems to be the risk factor 
in terms of TISAD premature loss. Since it is in accordance 
with the results reported by many clinicians, such as Kuro-
da et al [10], Park et al [11] and Chen et al [12], improvement 
the TISAD stability in the mandible is necessary, at least until 
the desired tooth movement is obtained.

Only recently, the attempts of TISAD surface modifica-
tion in order to improve their success rate have been under-
taken [13]. However there is no study upon the topical ap-
plication of ovocystatin on the TISAD threads. Ovocystatin 
is the first – isolated from chicken egg – protein that consti-
tutes a superfamily of structurally related, endogenous pro-
tease inhibitors. It is 44% homologous in terms of the ami-
noacid sequence and 62-63% homologous in terms of the 
structural sequence [14, 15]. Except for the ability to inhibit 
enzymes such as papain or B, H, L and S cathepsins, ovocy-
statin has a wide range of biological properties, such as anti-
microbial and anticancer activity, a role in bone remodeling 
and inhibition of bacterial growth (e.g. Porphyromonas gin-
givalis – responsible for periodontal diseases) [16]. Therefore, 
it seems that coating the TISAD surface with the ovocystatin 
extract may positively affect their survival rate and primary 
stability, due to the inhibition of postoperative infection thro-
ugh non-selective protein degradation.

The objective
The aim of this study was to determine whether immerging 
TISAD in ovocystatin, immediately prior to their insertion, in-
fluences their stability in the mandible.

Material and methods
The Bioethics Committee has approved the project 
(KB-416/2015). This pilot study material consisted of 8 adult 
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Streszczenie: Celem pracy było ustalenie wpływu 
owocystatyny na stabilność miniimplantów (TISAD) 
w żuchwie, coraz częściej stosowanych jako metoda 
wzmacniania zakotwienia u pacjentów dorosłych. 
Wydaje się, że pokrycie powierzchni TISAD omawianym 
wyciągiem może pozytywnie wpływać na ich odsetek 
przetrwania i stabilność pierwotną.

Summary: The aim of this study was to asses the influence 
of ovocystatin on stability of orthodontic mini-implants 
located in mandible, increasingly used as anchorage 
reinforcement in adult patients. It seems that covering the 
MI’s surface with the ovocystatin extract may positively 
affect their survival rate and primary stability.
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wszystkim pacjentom przedstawiono szczegółowy plan 
leczenia z uwzględnieniem procedur implantacji do celów 
ortodontycznych; każdy pacjent podpisał świadomą zgodę 
na wszczepienie miniimplantu pokrytego żelem zawierają-
cym w swoim składzie owocystatynę.

Po założeniu aparatu stałego, przeprowadzeniu fazy ni-
welacji i uzyskaniu etapu, w którym można było biernie 
umieścić w zamkach łuk stalowy o przekroju .016 x .022”,  
pacjentów kierowano na zabieg implantacji, nie wcześniej 
jednak niż dwa tygodnie przed planowanym obciążeniem. 
Wszystkie 16 miniśrub wprowadził ten sam oburęczny ope-
rator (J.A.S.), zgodnie z protokołem metody wrocławskiej. 
Klinicznie zabieg implantacji wyglądał następująco: 
1) znieczulenie nasiękowe (1/3 ampułki analgetyku); 
2) wykonanie niewielkiego pionowego nacięcia (3-4 mm) 

w miejscu planowanej lokalizacji TISAD; 
3) odsunięcie tkanek miękkich nakładaczem i wykona-

nie pionowo zorientowanego otworu w kresie skośnej 
zewnętrznej żuchwy wiertłem pilotowym o średni-
cy 1,2 mm (Dentos, Daegu, Korea Poludniowa), osa-
dzonym w kątnicy; prędkość obrotów wiertła wyno-
siła 1000 obr./min; końcówkę nachylano pod kątem 
10° do długiej osi zębów 37 i 47, a zabieg nawierca-
nia przeprowadzano w obfitym chłodzeniu roztworem 
soli fizjologicznej; u wszystkich pacjentów zastosowa-
no stożkowe (od 1,5 mm do 1,4 mm przy wierzchołku), 
krótkie (6 mm) miniśruby z małą główką (Abso Anchor:  
SH 1514-06, Dentos, Daegu, Korea Południowa). 
W badaniu przyjęto metodę split-mouth – każdy z pa-

cjentów otrzymał jedną miniśrubę pokrytą owocystatyną 
i jedną bez inhibitora zapaleń. By uniknąć wpływu pacjenta 
i strony implantacji na otrzymany wynik, wybór kwadrantu 
u każdego pacjenta był naprzemienny. Hydrożelowy prepa-
rat został przygotowany w Zakładzie Biochemii Farmaceu-
tycznej oraz Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku. 
Owocystatynę konfekcjonowano w ampułkach w posta-
ci gotowej do wprowadzenia do uprzednio nawierconego 
łoża dla TISAD. Preparat przechowywano w lodówce, a tuż 
przed zabiegiem umieszczano w strzykawce i na chłodzonej 
tacy przekazywano operatorowi. Dzięki temu uzyskiwano 
płynną postać preparatu gotową do umieszczenia w łożu 
kostnym. Łoże to ostrzykiwano preparatem owocystatyny, 
a następnie wkręcano miniimplant. 

Wybór kwadrantu był naprzemienny u kolejnych pacjen-
tów; powstały w ten sposób:
• A – grupa badana (z owocystatyną), 
• B – grupa kontrolna (bez owocystatyny).

Wszystkim pacjentom przekazano szczegółowe infor-
macje na temat zasad postępowania po zabiegu. Zaleco-
no unikanie spożywania gorących pokarmów i płynów oraz 
położono nacisk na konieczność skrupulatnego utrzymania 
higieny jamy ustnej. Po upływie dwóch tygodni pacjenci 
zgłaszali się na obciążenie śrub siłą 150-250 gramów. Źródło 
siły stanowiły zamknięte sprężyny niklowo-tytanowe o dłu-
gości 13 mm (G&H Wire, Greenwood, Ind). 

patients (4 female, 4 male; age range: 16-34 years). As for in-
clusion criteria, this prospective study involved the patients 
requiring anchorage reinforcement loaded horizontally 
on either side of the mandible and located on mandibular 
oblique external line in projection of half the width of the 
second molar’s clinical crown. Routine orthodontic diagno-
stics preceded setting the treatment plan, namely: analysis 
of a) extra- and intra-oral photographs, b) orthopantomo-
gram and lateral cephalogram (Segner and Hasund proto-
col, Ortobajt® software) and c) the plaster models. Patients 
with systemic diseases, bleeding tendency, allergies and viral 
diseases or temporo-mandibular joint disorders have been 
excluded from the study. 

As for the clinical approach, all patients signed an informed 
consent. After alignment and leveling, at the stage of .016x.022” 
stainless steel working archwire one ambidextrous operator 
(J.A.S.) inserted all TISAD applying the same, so called Wroc-
law protocol: 
1) local anesthesia (1/3 of the analgetic ampoule); 
2) vertical stab incision (3-4 mm) in  the planned localiza-

tion of TISAD;
3) separating the wound margins and making a vertically 

oriented hole in the mandibular oblique external line 
with a 1.2-mm pilot drill (Dentos, Daegu, South Korea) 
rotating with 1000 rounds per minute; the drill was in-
clined at a 10-degree angle to the long axis of second 
molars; drilling took place under massive irrigation with 
physiologic saline solution; the patients received tapered 
(from 1.5 to 1.4 at the apex), short (6 mm) miniscrews 
with small heads (Abso Anchor: SH 1514-06; Dentos, 
Daegu, South Korea). 
In order to avoid patient’s right or left sight influence in 

this split-mouth research, we alternated control and study 
locations in every consecutive patient. For the purpose of this 
study, we used the hydrogel form of ovocystatin extract pre-
pared by the Department of Pharmaceutical Biochemistry 
and the Department of Drug Form Technology, Wroclaw 
Medical University, Wroclaw, Poland. Ovocystatin was pac-
ked in ampoules, and then stored in a refrigerator. Immedia-
tely before TISAD insertion an assistant opened an ampoule 
and provided it on a cooled tray. Subsequently, liquid ovocy-
statin was spread with syringe and needle along TISAD thre-
ads. Thus we composed:
• A – study group: TISAD treated with ovocystatin,
• B – control group: TISAD with their surface left untreated. 

In order to avoid patient’s right or left sight influence 
in this split-mouth research, we alternated control and stu-
dy locations in every consecutive patient. 

We informed all patients about the rules of the posto-
perative care: we asked to avoid consumption of hot meals 
and fluids, and to maintain meticulous oral hygiene. After in-
itial healing period of 2 weeks, the TISAD were loaded with 
orthodontic forces of 150 to 200 g delivered by nickel-tita-
nium closed-coil springs with a length of 13 mm (G&H Wire, 
Greenwood, Ind). 
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Informacje dotyczące strony, po której umieszczono 
owocystatynę, oraz dane na temat przetrwania TISAD (data 
wszczepienia i data utraty) były odnotowane w karcie pa-
cjenta przez nieświadomą metodologii badania asystentkę.

Wyniki
Klinicznie u żadnego z pacjentów owocystatyna nie zwięk-
szyła pierwotnej stabilności miniimplantów w porównaniu 
ze śrubami niepokrywanymi preparatem (tab. 1-2). Bezpo-
średnio po zabiegu implantacji wszystkie śruby były nieru-
chome i wykazywały cechy stabilności pierwotnej. Cztery 
spośród 16 wszczepionych TISAD nie utrzymały się, w tym 
3 pokryte owocystatyną – doszło do ich dezintegracji i utra-
ty przed osiągnięciem zaplanowanego celu terapeutycz-
nego. Jeden pacjent utracił obie śruby w przeciągu 14 dni. 
Pozostałe śruby zachowały zadowalającą stabilność i dalej 
pozwalają na realizację zamierzonych przesunięć zębów.

Dyskusja
Utrata miniśruby to nieodwracalny proces, który należy 
przypisać zapaleniu, przebudowie kości lub niedostatecz-
nej osseointegracji [19]. Krytyczna dla opanowania stanu za-
palnego jest skrupulatna higiena jamy ustnej, dlatego też 
pacjentom zaleca się stosowanie 0,2-proc. płukanki z chlor-
heksydyną lub nici dentystycznych pokrytych 2-proc. roz-
tworem chlorheksydyny [19]. Zgodnie z opisaną przez nas 
metodologią to właśnie stan zapalny uznaliśmy za istotny 
czynnik sprawczy dezintegracji i przedwczesnej utraty TISAD. 
Stał się on więc punktem wyjścia do zbadania wpływu owo-
cystatyny, czyli białka hamującego procesy degradacyjne 
kości przez blokadę specyficznych enzymów oraz działanie 

A dental nurse, unaware of research methodology, recor-
ded all information related to allocation to the study or con-
trol groups, as well as for TISAD survival rate (date of implan-
tation and date of its loss) in the patient’s file.

Results
Merely from the numbers it became apparent that ovocy-
statin did not influence stability of TISAD; on the contrary: 
application of extract seemed to reduce the TISAD success 
rate (Table 1, 2).

Immediately after implantation, all screws were immobile 
and exhibited features of primary stability. Four out of sixte-
en TISAD were not maintained thorough the treatment co-
urse. Among the lost TISAD, three out of four originated from 
the study group. One patient lost both screws within 14 days. 
The other mini-screws have been entirely stable, thus allowed 
achieving the treatment goal without unnecessary delay.

As for the mandibular quadrants, TISAD from the study 
group displayed higher success rate if inserted on the left 
side.

Discussion
Loss of the mini-screw is an irreversible process that can 
be attributed to inflammation, bone remodeling or insuffi-
cient osseointegration [19]. Meticulous oral hygiene is criti-
cal, and 0.2% chlorhexidine mouth rinses or dental floss dip-
ped in 2% chlorhexidine solution can be used to prevent and 
control any inflammation or infection [19]. Nonetheless, sin-
ce such precautions are not compliance free, it encouraged 
us to investigate the influence of ovocystatin applied by cli-
nicians inserting TISAD. Especially, we wanted to determine 
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UTC UTO UTK
l/% 4/25 3/37,5 1/12,5

Tab. 1. Rozkład liczbowy i procentowy utraconych TISAD  
UTC – całkowita utrata TISAD; UTO – utrata TISAD po stronie z zastosowanym preparatem owocystatyny; UTK – utrata TISAD 
w grupie kontrolnej 

F OF NoOF
n/% 4 /25 3/37.5 1/12.5

Table 1. Distribution of the TISAD loss in the study and control groups 
F – failure; OF – failure of TISAD from the side treated with ovocystatin; NoOF – failure of TISAD from the control side 

Przetrwanie Utrata
Strona P L P L

l/% 1/20 4/80 2/66,6 133,3

Tab. 2. Przetrwanie/utrata TISAD pokrytych owocystatyną, w zależności od kwadrantu  
P – prawa; L – lewa

Success Failure
Side R L R L
n/% 1/20 4/80 2/66.6 1/33.3

Table 2. Success and failure rates in the study group, in relation to the mandibular quadrant  
R – right; L – left



bakterio- i wirusobójcze [16], na zwiększenie odsetka powo-
dzeń implantacji w żuchwie. Uzyskane przez nas wyniki nie 
są w tej materii zadowalające, bowiem odsetek niepowo-
dzeń w grupie śrub stosowanych z owocystatyną wyniósł 
37,5% i był o 25% wyższy niż odsetek niepowodzeń stoso-
wania TISAD nieopłaszczonego owocystatyną. Procent ten 
jest niemały w porównaniu z innymi doniesieniami na te-
mat utraty TISAD w żuchwie: 6,57% – Antoszewska i wsp. [9], 
8% – Luzi i wsp. [17], 13,6% – Park i wsp. [11], 15,9% – Moon 
i wsp. [18], 19,3% – Papageorgiou i wsp. [19], 22,92% – Chen 
i wsp. [20], czy 44,2% – Wiechmann i wsp. [21]. Stanowiło 
to zresztą jeden z głównych powodów decyzji o napisaniu 
tej pracy jako raportu na temat nie tylko słabej skuteczności 
preparatu z owocystatyną w utrzymaniu TISAD, ale wręcz 
wzrostu dezintegracji w miejscach jej stosowania. Należy 
jednak podkreślić, że grupa pacjentów była bardzo nieliczna 
(8 osób), co uniemożliwiło analizę statystyczną i wyciągnię-
cie daleko idących wniosków na temat stabilności na tym 
etapie. Dlatego też do projektu dołączani są kolejni pacjen-
ci, u których planowane jest leczenie ze wzmocnieniem za-
kotwienia w żuchwie.

Moon i wsp. [18], którzy badali odsetek niepowodzeń im-
plantacji TISAD w żuchwie w zależności od lokalizacji śruby, 
dowiedli, że przestrzeń między drugim przedtrzonowcem 
i pierwszym zębem trzonowym w żuchwie charakteryzo-
wała się najwyższym (30,9%), a między pierwszym a drugim 
zębem przedtrzonowym – najniższym odsetkiem porażek 
(11,0%). Komentując nasze wyniki w tym aspekcie, można, 
teoretycznie, przesunąć lokalizację TISAD w żuchwie mezjal-
nie, ale nie jest to zawsze możliwe ze względu na wymogi 
biomechaniczne przesunięć zębowych. 

Stosowanie miniśrub nieulegających pełnej osseoin-
tegracji wiąże się z takimi problemami jak ich zwiększo-
na ruchomość czy utrata. Dezintegracja następuje zwykle 
w pierwszych tygodniach po implantacji [22-24]. W celu 
zwiększenia pierwotnej stabilności TISAD podejmuje się 
próby modyfikacji powierzchni śruby. Podejście to znane 
jest od dawna i wiele takich prób przyniosło efekty potwier-
dzone w badaniach zarówno na zwierzętach, jak i ludziach. 
Li i wsp. [25] porównali odsetek powodzeń po zabiegu im-
plantacji śrub modyfikowanych piaskowaniem i wytrawia-
nych kwasem, uzyskując o 30% lepsze utrzymanie TISAD 
w porównaniu ze śrubami opracowanymi mechanicznie 
i wytrawionymi kwasem. Z kolei Gottlander i wsp. [30] w ba-
daniu histomorfometrycznym wykazali, że śruby pokryte hy-
droksyapatytem (HA) mają większy kontakt z kością niż śru-
by niepokryte HA (80,97% dla TISAD z HA i 43,76% dla TISAD 
bez HA). Ponadto w przypadku śrub pokrytych HA aktyw-
ność osteoblastyczną zaobserwowano zarówno po stronie 
implantu, jak i otaczającej kości, a w przypadku TISAD bez 
HA – jedynie po stronie kości. Karmarker i wsp. [27] analizo-
wali przetrwanie mikroimplantów z anodowaną powierzch-
nią i wykazali, że wartości momentu obrotowego podczas 
implantacji były podobne dla TISAD anodowanych i nieano-
dowanych, natomiast wartości przy wykręcaniu miniśrub 

whether the discussed protein that inhibits bone degrada-
tion processes by blocking specific enzymes and has bacte-
ricidal and viricidal activity [16] is able to increase the success 
rate of TISAD located in the mandible. Our results so far are 
entirely unsatisfactory, which became the basis for the deci-
sion to make them public. The failure rate in the study group 
(37.5%) was 1.5 times higher than in the control one (25%). 
Not only this proves inefficiency of ovocystatin as for the in-
crease of TISAD stability or success, but it is alarmingly high 
when compared to other reports investigating TISAD failure 
rate in the mandible: 6.57% (Antoszewska et al [9]), 8% (Luzi 
et al. [17]), 13.6% (Park et al. [11]), 15.9% (Moon et al. [18]), 
19.3% (Papageorgiou et al [19]), 22.92% (Chen et al. [20]) 
or 44.2% (Wiechmann et al. [21]). Certainly, regardless high 
failure rate, we still deal with very limited study material, the-
refore far-reaching, solid evidence-based conclusions are 
unauthorized. However, obvious revision of the ovocystatin 
application protocol is required in our further research if pri-
mum non nocere medical rule is to be executed. 

Our results are similar to those of Moon and al [18], who 
investigated factors associated with the success rate of or-
thodontic miniscrews placed in lower posterior buccal re-
gion. They proved that the area between the second premo-
lar and the first molar in the mandible showed significantly 
higher failure rate (30.9%) than the area between the lower 
first and second premolars (11.0%). Commenting our results 
in this aspect, theoretically, we can change the TISAD loca-
lization in the mandible mesially, but this is not always po-
ssible due to the biomechanical requirements of the tooth 
displacement. 

Since it is already known that disintegration of TISAD 
usually occurs in the first weeks after implantation [22-24], 
our attempt to overcome such deficiency is certainly not 
new. Many experiments with surface coating have been 
found to be effective, both in animal and human studies. 
Li et al. [25] made a direct biomechanical comparison be-
tween the sandblasted and acid-etched surface (SLA) and 
the machined and acid-etched surface (MA). Results sho-
wed that the SLA surface was more powerful in enhan-
cing the interfacial shear strength of implants in compari-
son with the MA surface and removal torque values of the 
SLA-surfaced implants were about 30% higher than those 
of the MA-surfaced implants. Gottlander et al [30] in the-
ir histomorphometric study showed that there was more 
direct bony contact with the hydroxyapatite (HA) -coated 
implants (80.97%) than in group of uncoated mini-screws 
(43.76%). In addition, in the group of HA-coated screws, 
osteoblastic activity was observed both on the side of the 
implant and the surrounding bone, whereas in the group 
of screws without HA - only on the bone side. In turn, Kar-
marker et al. [27] analysed the effect of surface anodization 
on the interfacial strength between an orthodontic micro-
implant and the bone. They showed that there were no sta-
tistical differences in terms of peak insertion torque betwe-
en those 2 groups (anodized and machined screws), but 
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były istotnie wyższe w grupie śrub anodowanych. Może 
to wskazywać, że anodowanie powierzchni śruby korzyst-
nie wpłynęło na proces przebudowy kości i wtórną stabil-
ność TISAD. Znając pozytywny wpływ owocystatyny na me-
tabolizm kości i gojenie [28], podjęliśmy próbę zbadania 
jej wpływu na procesy osseointegracji i zwiększenia reten-
cji mikroimplantów w żuchwie. Trzeba jednak podkreślić, 
że w cytowanych badaniach [25-27, 30] modyfikacji ulegały 
same powierzchnie śrub, natomiast my umieszczaliśmy pre-
parat owocystatyny przed wkręceniem TISAD bezpośrednio 
w łożu kostnym, co mogło wpłynąć na otrzymane wyniki.

Bezpośrednio po wszczepieniu miniimplant utrzymy-
wany jest głównie przez mechaniczny kontakt z uwapnio-
ną blaszką kortykalną, co nazywamy stabilnością pierwotną. 
Jeżeli do utraty TISAD dochodzi w tym czasie, winę za to naj-
częściej przypisuje się nieprawidłowości procedur chirurgicz-
nych i wymienionemu już innemu czynnikowi sprawczemu 
– procesowi zapalnemu. Podczas gojenia kość otaczająca 
implant ulega przebudowie, napięcie w przestrzeni implant 
–kość spada, a retencja TISAD – tak zwana stabilność wtór-
na – jest uzyskiwana przez ścisły kontakt miniśruby z nowo 
formującą się kością [27]. Zachodzi zatem ryzyko, że użyty 
w badaniu preparat i jego hydrożelowe podłoże mogły ne-
gatywnie wpłynąć na prawidłowe przyleganie śruby do ko-
ści i zakłócić najpierw ścisły kontakt mechaniczny, a później 
– wskutek zdolności blokowania proteaz i właściwości pro-
apoptycznych [28] – zaburzyć fizjologiczne procesy prze-
budowy kości kluczowe dla dalszego utrzymania miniśrub.

Analizując wyniki naszych badań i prac innych autorów, 
można stwierdzić, że wysoki odsetek utraty miniśrub w żu-
chwie można przypisać m.in.: większej gęstości kości w żu-
chwie, co może powodować wyższą wartość oporu pod-
czas wprowadzania TISAD [20], przegrzaniu kości w procesie 
wprowadzania TISAD [11, 12, 29], mniejszej ilości kości korty-
kalnej wokół TISAD w żuchwie [24], węższemu przedsionko-
wi jamy ustnej w porównaniu ze szczęką, co bezpośrednio 
przekłada się na możliwości utrzymania precyzyjnej higieny 
i kontroli stanu zapalnego [10]. Nasze badania dowodzą do-
datkowo, że należy z dużą ostrożnością podchodzić do sto-
sowania hydrożelowej postaci owocystatyny, bowiem może 
ona powodować niedostateczną osseointegrację implantu 
z kością, a tym samym – zaburzać retencję TISAD.

Wnioski
Na obecnym etapie badań nie można jednoznacznie po-
twierdzić nieskuteczności owocystatyny w kontekście sta-
bilności miniimplantów. Potrzeba bowiem dalszych obser-
wacji większej grupy pacjentów, by móc wykonać analizę 
statystyczną, a tym samym – obiektywnie ocenić działanie 
owocystatyny w procesie miniimplantacji. Ponieważ jednak 
dotychczasowy odsetek utraty TISAD był bardzo duży, przed 
wdrożeniem kolejnego etapu projektu konieczna będzie re-
wizja sposobu stosowania cystatyny z białka kurzego. 

Piśmiennictwo na s. 61

mean peak removal torque was significantly greater for the 
anodized implants than for the machined ones. This may in-
dicate that anodization of orthodontic miniscrews may en-
hance their early-phase retention capability, thereby ensu-
ring a more reliable source of absolute anchorage. Knowing 
the positive effect of ovocystatin on bone metabolism and 
healing [28], we have attempted to investigate its impact 
on osseointegration processes and improvement of TISAD 
retention in the mandible. However, it should be emphasi-
zed that in the mentioned studies [25-27, 30] the surfaces 
of screws were modified, while we placed the extract be-
fore screwing TISAD directly in the pre-drilled hole, which 
could likely affect our results.

Immediately after implantation, the mini implant is ma-
inly maintained by mechanical interlocking with the calci-
fied cortical bone, what we call the primary stability. If the 
TISAD fail within this period, the blame is attributed to the 
improper surgical procedures and already mentioned causa-
tive agent – inflammation. During the healing period, as the 
peri-implant bones undergo remodeling, the pressure at the 
implant/bone interface falls, and implant retention is incre-
asingly gained from the newly formed bone [27]. Therefore, 
there is a risk that the ovocystatin and its hydrogel form mi-
ght negatively affect the tight interface between the screw 
and bone, and disrupted the first mechanical interlocking. 
Later – due to the ability to block proteases and proapopti-
cal properties [28] – the extract could interfere the physiolo-
gical processes of bone remodelation crucial for long-term 
stability of mini screws.

Analyzing the results of our research and comparing them 
to those obtained by the other authors, the higher miniscrew 
implant failure rates observed in the mandible can be attri-
buted to the greater bone density of the mandible that can 
lead to higher insertion torque values, possibly harmful to mi-
niscrew implant survival [20]; bone overheating during inser-
tion [11, 12, 29]; less cortical bone formed around the mini-
screw implants inserted in the mandible [24]; and a narrower 
vestibule compared with the maxilla that prevents the pa-
tient from cleaning the area thoroughly [10]. Additionally, 
our studies suggest wariness when using the hydrogel form 
of ovocystatin, because it can possibly lead to insufficient 
osseointegration between the TISAD and bone, thus worse-
ning retention of the latters.

Conclusions
At the present stage of research, the ineffectiveness of ovo-
cystatin can’t be unambiguously confirmed in the context 
of the TISAD stability. We need further observation of a larger 
group of patients to perform statistical analysis, and objec-
tively evaluate the impact of ovocystatin on the TISAD suc-
cess rate. However, since the noted failure is quite high, prior 
to implementation of the next stage of our project, we will 
have to revise the protocol of ovocystatin application. 
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