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Store posteriore komposittfyllinger: Fungerer de?

and. odont. Torgils Lægreid dis-
puterte den 1. desember 2011 
for PhD-graden ved Universite-

tet i Bergen med avhandlingen «On 
extensive dental posterior composite 
restorations – A clinical, laboratory and 
questionnaire study«

Kompositt er nå det vanligste mate-
rialet ved direkte fyllingsterapi. Slike 
plastkeram kompositter har lenge vært 
benyttet i restorativ odontologi, men 
da helst til mindre restaureringer uten 
kraftig tyggebelastning. I de siste tiå-
rene har bedre mekaniske, kliniske og 
estetiske egenskaper gjort materialene 
mer aktuelle til store posteriore restau-
reringer. En praktisk/klinisk problem-
stilling som har oppstått i forbindelse 
med dette er om man skal velge direkte 
kompositt i stedet for de tradisjonelt 
mer holdbare, men dyrere, alternati-
vene som for eksempel innlegg av gull 
eller keram, eller kroner.

I avhandlingen ble den kliniske kva-
liteten av store posteriore komposittfyl-
linger studert i en klinisk oppfølgings-
studie over tre år og i en laboratoriestu-
die der orale forhold ble simulert. I den 
kliniske studien ble det også kartlagt 
pasient- og tannrelaterte faktorer, slik 
som kjønn, risiko for karies, fyllings-
størrelse, og om det var emalje rundt 
restaureringen. I tillegg ble det gjort en 
spørreundersøkelse om i hvilken grad 
kompositt blir benyttet til fyllingste-
rapi, og hvilket syn tannleger har på 
denne teknikken.

Resultatene viste at kompositt er mye 
benyttet av norske tannleger, også 
i tyggebelastede tenner, og at de bruker 
kompositt til større restaureringer enn 
det som ble gjort tidligere. Den kliniske 
studien viste at kvaliteten på store 
komposittfyllinger var akseptabel 
i tidsperioden på tre år, målt ved stan-
dardiserte vurderingskriterier. Vurde-
ringene var omtrent som tidligere rap-
portert for amalgam, men noe dårligere 
enn for mer omfattende og kostbare 
behandlingsmetoder som for eksempel 
kroneterapi. Laboratorietesting viste at 
tilstedeværelse av emalje ved den cer-
vikale prepareringsgrensen hadde 
betydning for frakturstyrke av fyllin-

gene, men denne effekten hadde ikke 
tydelig effekt i den kliniske studien. 
Menn hadde større tendens til å fraktu-
rere restaureringene enn kvinner, ellers 
var det liten sammenheng mellom pasi-
entrelaterte faktorer og kvaliteten på 
fyllingene. Tre år er en relativt kort 
observasjonsperiode, og fyllingene vil 
bli fulgt videre.
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