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Preparationsteknikens betydelse
för kompositfyllningars livslängd
NYTT FRÅN NIOM Syftet med skålformad preparationsteknik är

att bevara tandsubstans, men tekniken kan leda till det motsatta
eftersom fyllningar måste bytas oftare. Resultaten från en nyligen publicerad avhandling tyder på att det kan vara fördelaktigt
med mekanisk retention i små klass II-preparationer.
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Posteriora klass ii-restaurationer utsätts för höga
tuggkrafter och har sämre förutsättningar än andra fyllningar på grund av begränsad tillgänglighet till de restaurerade ytorna, både för patient
och tandläkare [1]. Traditionellt preparerades
klass ii-kaviteter med mekanisk retention och
extension for prevention, enligt Blacks principer
[2]. Avsikten med extension for prevention var att
undgå sekundärkaries genom att lägga fyllningskanten i områden som var tillgängliga för direkt
rengöring. Införandet av adhesiv teknik gjorde
det mindre viktigt att fokusera på kavitetsdesign
för retention av fyllningar. Det har visat sig att
tandens livslängd blir längre om preparationen är
mindre [3], och Elderton ändrade Blacks begrepp
till extension for destruction, då han menade att
för mycket frisk tandsubstans blev avlägsnad med
den gamla prepareringstekniken [4].
Nya tekniker, som exempelvis skål- och tunnelpreparationer, utvecklades för att minimera
förlusten av tandsubstans vid preparation av kaviteter [5]. Dessvärre visade det sig i efterhand
att livslängden hos fyllningar i tunnelpreparatio-

Figur i. Kliniska bilder av en traditionell klass II-preparation (till vänster)
och en skålformad preparation (till höger).
Bilderna är lånade från ett internetbaserat undervisningsprogram vid avdelningen för kariologi,
Odontologiska fakulteten, Universitetet i Oslo.
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»Enkätundersökningen visade att
bruket av preparationsteknik har
ändrats radikalt över tid.«
ner var kort [6–10]. Dagens tandläkarstudenter
utbildas i skålpreparationer [11, 12].
överlevnaden hos fyllningar
I en nyligen publicerad doktorsavhandling av
en forskare anställd vid niom, studerades bland
annat överlevnaden hos fyllningar i skålpreparationer [13]. Arbetet är utfört vid Universitetet
i Oslo, i samarbete med Den offentlige tannhelsetjenesten i Hordaland, och består av en enkätundersökning och en prospektiv klinisk studie
(kvit-projektet).
Enkätundersökningen utfördes i ett representativt urval av tandläkare i Norge och kartlade
tandläkarnas värderingar vid operativ behandling av approximalkaries. I den kliniska studien
utfördes mer än 4 000 fyllningar i approximala
kariesskador i posteriora, permanenta tänder
hos barn och ungdom. Fyllningarna utfördes
under perioden 2001–2004 av 27 tandläkare anställda i Den offentlige tannhelsetjenesten i Hordaland, och följdes upp efter i genomsnitt 4,6 år.
Enkätundersökningen visade att bruket av
preparationsteknik har ändrats radikalt över tid.
1995 angav 47 procent av norska tandläkare att
de använde tunnelpreparation i samband med en
distal fyllning i överkäkens andra premolar [14].
2009 använde mer än två tredjedelar en skålformad preparationsteknik och färre än 4 procent
använde tunnelpreparation. Denna förändring
kan förklaras utifrån de dåliga resultaten från
kliniska studier av tunnelpreparationer, vilket
medförde att denna teknik inte längre kunde rekommenderas.
Skålpreparationer har hittills inte blivit grundligt undersökta, och det har därför funnits betandläkartidningen årg 106 nr 7 2014
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»I den kliniska studien i doktorsarbetet
kunde konstateras att komposit
fyllningar i traditionella klass IIpreparationer hade signifikant bättre
överlevnad än i skålpreparationer.«

kavitetsstorleken ökar
varje gång en fyllning byts ut
Det är visat att kavitetsstorleken ökar varje gång
en fyllning byts ut och att prognosen för tanden
sjunker [15, 16]. Även om syftet med skålformad
preparationsteknik är att bevara tandsubstans,
kan preparationstekniken leda till det motsatta
eftersom fyllningar måste bytas oftare. Det återstår att se om skålformad preparationsteknik är
det bästa valet för att bevara tandsubstans när
man tar hänsyn till livslängden hos restauratioREFERENSER
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Kumulativ överlevnad av fyllningar (%)

gränsat med information om hur fördelaktig denna preparationsteknik är. I den kliniska studien i
doktorsarbetet kunde konstateras att kompositfyllningar i traditionella klass ii-preparationer
hade signifikant bättre överlevnad än i skålpreparationer (p < 0,01). Andelen traditionella
klass ii- och skålpreparationer var 24,4 procent
respektive 74,6 procent (n = 3 286). Sekundärkaries var huvudorsaken till utbyte av 75,8 procent
av de traditionella klass ii-preparationerna och
64,6 procent av skålpreparationerna.
Den näst vanligaste orsaken till fyllningsbyte
var fyllningsfraktur för traditionella klass ii-preparationer (8,1 procent) och lossnad fyllning för
skålpreparationer (7,7 procent). Inga fyllningar
i traditionella klass ii-preparationer lossnade,
men 4,4 procent av skålpreparationerna frakturerade.
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Figur ii. Överlevnadskurvor som visar effekten av preparationsteknik på
livslängden hos kompositfyllningar. Kurvorna faller ett steg nedåt varje
gång en fyllning måste bytas. Fyllningar i skålformade preparationer
måste bytas signifikant oftare än fyllningar i traditionella klass IIpreparationer (HR = 1,92, p < 0,01).
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