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Posterior composites – a challenge 
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ABSTRACT
Presently, at least half of posterior direct restorations rely on resin composite materials. The resin com-
posite market is highly competitive between manufacturers providing practitioners with a vast choice from 
an array of similar product types.
The aim of the present article is to provide practitioners an updated view on the resin composites presently 
available, which could represent the theoretical basis for choosing this material type for different clinical 
purposes mainly focused on restoring posterior teeth. A significant progress in the composition of resin 
composites is represented by the improvement of the filler system in order to enhance mechanical pro-
perties and remineralizing potential, as well as to provide a cariostatic or anti-bacterial effects. Some cli-
nical factors play an important role in restoration longevity and causes of failure such as: the tooth type, 
the number of restored teeth per patient, the type of the substrate on which the composite is placed, some 
demographic, socioeconomic and behavioral variables of the patient. It is generally acknowledged that the 
operator ability is probably the most important factor in the longevity of a dental restoration. Placement of 
direct composite restorations (mostly in class II cavities) on posterior teeth rests a highly demanding res-
torative procedure. Technique-related aspects of posterior restorations rely on the knowledge and suf-
ficient skills of the operator. 
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REZUMAT
Aproximativ jumătate din obturaţiile plasate pe dinţii posteriori sunt din materiale compozite. La ora actuală, pia-
ţa compozitelor dentare este extrem de competitivă, iar producătorii furnizează practicienilor stomatologi o gamă 
largă de produse similare, ceea ce poate îngreuna alegerea.
Scopul acestui articol este de a furniza practicienilor o trecere în revistă actualizată a materialelor compozite ac-
tuale, ceea ce poate constitui baza teoretică pentru alegerea unui material compozit în funcţie de scopul clinic, 
cu particularizarea compozitelor pentru reconstituirea dinţilor posteriori. Un progres important în compoziţia ma-
terialelor compozite dentare este reprezentat de îmbunătăţirea umpluturii anorganice pentru augmentarea pro-
prietăţilor mecanice şi a potenţialului de remineralizare, dar şi pentru asigurarea unui efect cariostatic sau anti-
bacterian. O serie de factori influenţează longevitatea restauraţiilor compozite posterioare, cum ar fi: tipul de din-
te, numărul dinţilor restauraţi per pacient, tipul de substrat pe care se plasează compozitul, unele variabile de-
mografice, socio-economice sau comportamentale ale pacientului. Poate cel mai important factor care influen-
ţează longevitatea obturaţiilor este abilitatea practicianului. Plasarea restauraţiilor compozite directe pe dinţii 
posteriori (mai ales de clasa a II-a) rămâne o manoperă extrem de solicitantă şi pretenţioasă. Aspectele tehnice 
ale plasării restaurărilor compozite posterioare depind de buna informare a practicianului şi de abilităţile acestu-
ia.

Cuvinte cheie: răşini compozite, restaurare, nanocompozite, umplutură

 PARODONTOLOGIE

INTRODUCERE 

Amalgamul a fost utilizat pe scară largă pentru 
restaurarea dinţilor posteriori. Cu toate că amalga-
mul are proprietăţi mecanice bune şi longevitate 
crescută şi cu toate că este cel mai „îngăduitor“ ma-

terial utilizat în stomatologie, el este asociat cu nu-
meroase neajunsuri (1). Astfel, a fost necesară găsi-
rea unor materiale alternative pentru obturarea 
dinţilor posteriori. În prezent, cel puţin jumătate 
dintre restaurările directe ale dinţilor posteriori se 
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realizează cu ajutorul materialelor compozite (ră-
şini compozite) (2). Competiţia mare dintre produ-
cătorii de materiale compozite le oferă practicieni-
lor o varietate largă de produse relativ similare. 
Cunoaşterea compoziţiei şi a proprietăţilor materi-
alelor compozite poate ajuta practicianul în luarea 
deciziei clinice de alegere a soluţiei restauratoare. 
Prezentul articol îşi propune să ofere practicienilor 
o viziune actualizată asupra materialelor compozite
disponibile în prezent, care ar putea reprezenta
baza teoretică pentru alegerea tipului de material
compozit pentru diferite cazuri clinice de restaurare
a dinţilor posteriori. Un alt articol va conţine infor-
maţii structurate sub formă de sfaturi clinice pri-
vind restaurarea de succes a dinţilor posteriori, pen-
tru a facilita obţinerea de rezultate clinice per-
formante.

Materialele compozite se disting prin diferenţe-
le de compoziţie care sunt particular adaptate indi-
caţiilor specifice: restaurare, sigilare, restaurări 
provizorii, cimenturi etc. Aceste materiale se asea-
mănă între ele prin aceea că toate sunt compuse din 
trei faze distincte, care au propriul rol în dictarea 
proprietăţilor materialului: o matrice polimerică, 
umplutura anorganică cu rol de ramforsare şi un 
agent de cuplare silanic pentru legarea umpluturii 
cu matricea. Alte substanţe chimice sunt incluse 
pentru a iniţia sau modula polimerizarea indusă de 
lumină a matricei organice pentru a forma reţele po-
limerice reticulate (3). În ultimii ani au fost realiza-
te progrese remarcabile în ceea ce priveşte perfor-
manţele clinice ale compozitelor dentare. Fiecare 
componentă a compozitelor reprezintă o oportuni-
tate pentru îmbunătăţirea de ansamblu a compoziţi-
ei şi proprietăţilor materialului (4), aspect care a 
fost exploatat la maximum de către producători.

Compoziţia materialelor compozite utilizate în 
mod curent

Componentele organice cele mai frecvente din 
structura materialelor compozite sunt reprezentate 
de 2,2 – bis (4-(2-hidroxi-3-metacriloxypropoxy)
fenil-propan) (bis-GMA) şi uretan dimetacrilat 
(UDMA), ca monomeri principali. Alţi monomeri 
de bază utilizaţi în compozitele curente sunt incluşi 
ca monomeri diluaţi şi sunt reprezentaţi de trieti-
lenglicol dimetacrilat (TEGDMA), etoxilaţi Bisfe-
nol-A-dimetacrilat (bis-EMA), dimetacrilat decane-
diol (D3MA), bis(metacriloxymethil) tricylodecane 
şi tetrametacrilat uretan (UTMA) (5).

Un progres semnificativ a fost reprezentat de 
dezvoltarea unor noi monomeri care să fie incluşi 
în structura compozitelor, care reduc contracţia şi 

stresul de polimerizare. Astfel, sistemul siloranic 
tip epoxy utilizat de către Filtek Silorane LS® (3M 
ESPE) se asociază cu o contracţie mai mică de pri-
ză decât răşinile bazate pe dimetacrilaţi. UDM mo-
dificat cu răşină DX511 de la Dupont, care se gă-
seşte în materialul Kalore® (GC), reduce contracţia 
de priză datorită greutăţii sale moleculare mari 
comparativ cu bis-GMA şi UDMA. O moleculă 
uretanică alternativă este monomerul uretan tricy-
clodecane (TCD) (6), care este regăsit în compozi-
tul Venus Diamond® (HeraeusKulzer). Această 
moleculă a demonstrat un stres mai redus de poli-
merizare decât alte materiale datorită vâscozităţii 
sale reduse care nu mai necesită includerea de mo-
nomeri diluanţi suplimentari (7). Monomerii acizi 
dimerici din materialul N’Durance® (Septodont) 
au o greutate moleculară relativ ridicată, dar şi o 
conversie crescută a dublelor legături de carbon, 
ceea ce se asociază cu o contracţie de polimerizare 
mai mică decât sistemele pe bază de bis-GMA 
(8,9).

În încercarea de a depăşi problemele create de 
contracţia de polimerizare a materialelor compozi-
te convenţionale, s-a dezvoltat o nouă clasă de ma-
teriale şi anume ceramicile modificate organic (Or-
moceri) (10). Având un coeficient termic de 
expansiune similar cu cel al dintelui natural, aceste 
materiale au fost create sub forma unui nou polimer 
organic-anorganic reticulat tridimensional, sinteti-
zat din uretani multifuncţionali şi tioeter(met)acri-
lat alcoxisilani, ca şi precursor sol-gel. Grupările de 
alcoxisilil ale silanului permit formarea unei reţele 
anorganice Si-O-Si prin reacţii de hidroliză şi poli-
condensare. Grupările metacrilice sunt disponibile 
pentru polimerizarea fotochimică. 

Compoziţia şi cantitatea umpluturii anorganice 
influenţează profund proprietăţile mecanice ale 
materialelor compozite, reduc conţinutul de mono-
mer şi, prin urmare, contracţia de polimerizare, op-
timizează transluciditatea, opalescenţa, radioopaci-
tatea şi îmbunătăţesc proprietăţile de manipulare şi 
lustruire. În final, interfaţa umplutură-răşină ser-
veşte ca şi punte de legătură prin cuplarea fragmen-
telor polimerizabile de suprafaţa particulelor. Um-
pluturile convenţionale sunt reprezentate de cuarţ, 
dioxid de siliciu coloidal, sticlă de siliciu pe bază 
de bariu, stronţiu şi zirconiu (5). Cele mai impor-
tante modificări ale sistemelor compozite comerci-
ale s-au făcut prin îmbunătăţirea sistemului de um-
plutură. Variaţiile de mărime, morfologie, cantitate, 
volum, distribuţie sau compoziţie chimică ale um-
pluturii au creat o mare varietate de categorii de 
materiale compozite. Clasificarea compozitelor 
dentare a evoluat de-a lungul anilor, dar în general 
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aceasta s-a concentrat pe mărimea, conţinutul şi 
compoziţia chimică a umpluturii. O clasificare ba-
zată pe distribuţia şi mărimea umpluturii recunoaş-
te unele clase de materiale compozite, având pro-
prietăţi cu importanţă clinică, dar, totodată, nu 
reflectă compoziţia, morfologia sau alte specificaţii 
ale umpluturii, cum ar fi încărcătura de răşină pre-
polimerizată. O evoluţie relativ recentă în dezvolta-
rea compozitelor a modificat umplutura prin inclu-
derea de siliciu topit şi nanoparticule de fosfat 
dicalcic şi tetraciclină pentru a îmbunătăţi proprie-
tăţile mecanice şi potenţialul de remineralizare ba-
zat pe eliberarea de calciu şi fosfat (11). Reminera-
lizarea poate fi promovată de eliberarea lentă a 
ionilor de calciu şi fosfat, urmată de precipitarea 
noilor minerale calciu-fosfat (12). Aceste materiale 
compozite pot fi mai rezistente şi mai dure, însă 
proprietăţile optice nu sunt ideale, iar opacitatea lor 
necesită ca ele să fie autopolimerizabile. Includerea 
de umplutură pe bază de fluorură de calciu s-a aso-
ciat cu o eliberare crescută de fluor cu potenţial 
efect cariostatic şi cu proprietăţi mecanice bune 
(12). Pot fi amintite două preparate conţinând în 
umplutură compuşi fluoruraţi: Tetric Flow® şi Te-
tric N-Ceram® (Ivoclar). Totuşi, rezultatele clinice 
asociate utilizării compozitelor conţinând fluor nu 
sunt concludente (13). 

Alte arii de dezvoltare ale materialelor compozi-
te se referă la încorporarea de alţi agenţi anti-bacte-
rieni, cum ar fi clorhexidina (14), nanoparticule de 
oxid de zinc (15), nanoparticule de polietilenimină 
cuaternara de amoniu (16) şi 12-metacriloiloxido-
decil brom piridină (Kuraray) (17). 

Clasificarea compozitelor dentare

Materialele compozite se diferenţiază în cabinet 
prin consistenţa lor, care depinde de compoziţie. Ră-
şinile compozite convenţionale au o consistenţă 
chitoasă pentru a putea fi manipulate şi plasate cu un 
instrument de restaurare (spatulă sau obturator). Din 
această categorie fac parte Heliomolar RO® (Ivo-
clar), care are o concentraţie a umpluturii de 46% 
(vol) şi Tetric Ceram® (Ivoclar) cu o concentraţie a 
umpluturii de 60% (vol). Aceste materiale se disting 
de compozitele fluide, care sunt concepute pentru a 
fi distribuite în seringi foarte fine, care se manipulea-
ză în spaţii foarte înguste, pentru o adaptare sporită, 
dar şi de compozitele condensabile, care întâmpină o 
oarecare rezistenţă la condensarea cu un obturator, 
pentru a evita refluarea şi pentru realizarea contacte-
lor interproximale ferme (3). 

Compozitele fluide sunt de obicei realizate cu o 
vâscozitate mai scăzută prin reducerea conţinutului 

de umplutură sau prin adăugarea de agenţi modifi-
canţi, cum ar fi agenţi tensioactivi, care îmbunătă-
ţesc fluiditatea, evitând totodată o scădere semnifi-
cativă a umpluturii, care ar reduce în mod sem-
nificativ proprietăţile mecanice şi ar creşte contrac-
ţia (18). 

Compozitele condensabile au o consistenţă 
mai vâscoasă prin modificarea distribuţiei granulo-
metrice a umpluturii sau prin adăugarea altor tipuri 
de particule, cum ar fi fibrele, dar, în general, nu 
prin creşterea umpluturii globale (3). Din această 
categorie de materiale pot fi amintite Filtek Supre-
me® (3M ESPE), cu o concentraţie a umpluturii de 
59,5% (vol) şi SureFil® (Dentsply) cu o concentra-
ţie a umpluturii de 60-70% (vol).

Fiecare tip de material compozit din cele anteri-
or menţionate (convenţional, fluid, condensabil) se 
distinge prin caracteristicile şi dimensiunea umplu-
turii. 

Trecând în revistă evoluţia tehnicilor de proce-
sare a umpluturii anorganice, se observă că mări-
mea particulelor umpluturii, de obicei sticlă măci-
nată, a scăzut de la zeci de microni până la 
aproximativ 1 μm (10-6) (3). Microparticule de di-
mensiuni submicronice de 0,5-1,0 μm sunt utilizate 
în unele materiale compozite comerciale. De exem-
plu, Kalore® (GC), Filtek LS® (3M ESPE) şi Aelite® 
(Bisco) conţin în umplutură şi particule submicro-
nice pre-polimerizate obţinute prin măcinarea com-
pozitului polimerizat. Această modificare vizează 
reducerea stresului la polimerizare, îmbunătăţirea 
capacităţii de lustruire şi a proprietăţilor optice 
comparativ cu materialele hibride anterioare (19). 
Particulele prepolimerizate sunt polimerizate şi 
măcinate înainte ca materialul care le conţine să fie 
polimerizat în cavitatea orală, astfel că particulelor 
pre-polimerizate le lipsesc situsurile de legare acti-
ve şi sunt, deci, greu de silanizat, aşteptându-se o 
integrare mai deficitară în matricea răşinoasă (20). 
Nanoparticulele (10-9), introduse inţial cu efortul de 
a îmbunătăţi estetica materialelor, sunt astăzi folo-
site în unele materiale moderne, sub formă de na-
no-agregate, pentru augmentarea proprietăţilor me-
canice şi, în special, a rezistenţei (21). Umplutura 
de dimensiune nano, mai mică decât lungimea de 
undă a spectrului vizibil, reprezintă un avantaj su-
plimentar al compozitelor fotopolimerizabile, de-
oarece reduce refracţia şi dispersia, ceea ce poate 
îmbunătăţi adâncimea de polimerizare (22).

În unele compozite convenţionale, dimensiunea 
particulelor depăşeşte cu mult 1 μm şi în mod nor-
mal este aproape de sau mai mare decât diametrul 
unui fir de păr uman (aproximativ 50 μm). Aceste 
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materiale cu „macroumplutură“ sunt rezistente, 
dar sunt dificil de lustruit şi nu îşi păstrează aspec-
tul neted al suprafeţei. Îmbunătăţirea tehnicilor de 
frezare şi măcinare a dus la obţinerea unor particule 
de umplutură de dimensiuni mai mici, microscopi-
ce, de aproximativ 40 nm, care stau la baza materi-
alelor compozite cu „microumplutură“. Ar fi fost 
mai corect ca aceste compozite cu „microumplu-
tură“ să fie numite compozite cu „nanoumplutu-
ră“, dar conceptul de nanotehnologie nu era recu-
noscut la acel moment (3). Aceste materiale au o 
capacitate bună de lustruire, dar au o rezistenţă scă-
zută din cauza conţinutului mic de umplutură aso-
ciat suprafeţei foarte mari a particulelor şi, deci, 
volumului mic de umplutură. În consecinţă, volu-
mul umpluturii nu diferă faţă de compomerii fluizi 
şi este chiar mai mic comparativ cu cel din materi-
alele compozite fluide. 

În continuare s-au dezvoltat materiale „hibride 
cu particule mici“, cu dimensiuni medii puţin mai 
mari de 1 μm, dar care conţin şi „microumplutu-
ră“ reprezentată de silice pirogenă de 40 nm (3). 
Compozitele „microhibride“ au particule cu di-
mensiuni sub-micronice, cu o medie de 0,4-1,0 μm 
(3). Aceste materiale sunt considerate compozite 
universale cu aplicabilitate clinică, atât în zona an-
terioară, cât şi în cea posterioară, datorită proprietă-
ţilor bune, atât mecanice, cât şi de lustruire. Cea 
mai recentă noutate este reprezentată de compozi-
tele cu „nanoumplutură“, care conţin numai par-
ticule nanometrice. Compozitele „nanohibride“ 
sunt, de fapt, compozite „microhibride“ care con-
ţin o cantitate crescută de nanoparticule. Termenul 
de compozite „nanohibride“ se referă la materia-
lele care conţin o fracţie de nanoparticule (<100 
nm) şi particule submicronice (≤1 μm cu o medie 
de 0,5-1,0 μm) (3). În general, este dificil de dife-
renţiat compozitele „nanohibride“ de cele „mi-
crohibride“. Compozitele „nanohibride“ se aş-
teaptă să conţină o proporţie mai mare de na-
noparticule. S-a sugerat că proprietăţile uşor mai 
slabe ale compozitelor „nanohibride“ comparativ 
cu „microhibridele“ se datorează încorporării de 
răşină pre-polimerizată (3). 

Proprietăţile răşinilor compozite

Popularitatea răşinilor compozite se datorează 
versatilităţii lor, calităţii estetice şi proprietăţilor 
mecanice bune, care duc la performanţe clinice 
convenabile (20). Pentru utilizarea în zona dinţilor 
posteriori, compozitele trebuie să aibă proprietăţi 
mecanice excelente, rezistenţă crescută la uzură, la 
fractură, la stres, şi adeziune foarte bună (23). 

Compozitele destinate dinţilor posteriori se reco-
mandă a avea o rezistenţă la încovoiere ≥80 Mpa 
(ISO 4049). Compozitul întăreşte structura dentară 
restantă (prin adeziunea performantă), evitând me-
todele mai invazive de restaurare, cum ar fi aplica-
rea unei coroane de înveliş (24). 

Compozitele cu „microumplutură“ au cele 
mai slabe proprietăţi mecanice. Rezultatele clinice 
arată că utilizarea lor s-a asociat cu fracturarea ob-
turaţiilor de trei sau patru ori mai frecventă decât la 
utilizarea materialelor compozite convenţionale 
(25), fapt care explică probabil eşecul catastrofal al 
compozitelor cu „microumplutură“ în zonele pos-
terioare (26). Pe de altă parte, s-a arătat că unele 
compozite cu „microumplutură“ ca Durafill® 
(Heraeus Kulzer) şi HeliomolarRO® (Ivoclar) au 
prezentat o uzură mai scăzută comparativ cu unii 
compomeri ca Dyract AP® (Dentsply), Compoglass 
F® (Ivoclar) sau compozite hibride ca Estilux 
Hybrid® (Heraeus Kulzer), Charisma® (Heraeus 
Kulzer), Z100® (3M ESPE), Tetric classic® (Ivo-
clar) (27). 

Comparând unele compozite condensbile ca So-
litaire® (HeraeusKulzer), SureFil® (Dentsply) şi 
Alert® (Pentron) cu un Ormocer condensabil Defi-
nite® (Degussa) şi un compozit hibrid Tetric Ce-
ram® (Ivoclar), s-a observat că materialul Alert® 
prezintă cea mai mare rezistenţă la încovoiere, mo-
dul de elasticitate şi rezistenţă la fractură, însă cea 
mai mică rezistenţă la uzură, în timp ce compozitul 
Solitaire® prezintă opusul, având proprietăţi meca-
nice slabe şi o mai bună rezistenţă la uzură. Sure-
Fil® prezintă proprietăţi mecanice mai bune şi re-
zistenţă la uzură mai mare decât compozitele Tetric 
Ceram® şi Definite® (28). Proprietăţile mecanice 
ale unor compozite condensabile (Alert®, Solitai-
re®, SureFil®) sunt similare cu cele ale unor compo-
zite hibride (Z100®) şi mai bune decât ale compozi-
tului Solitaire® (29). Comportamentul şi proprie-
tăţile mecanice ale materialelor sunt mai degrabă 
influenţate de sistemul de umplutură decât de cate-
goria de materiale din care fac parte (28).

Compozitele cu „nanoumplutură“ au o ab-
sorbţie crescută de apă, având ca rezultat degrada-
rea interfeţei matrice/umplutură, ceea ce afectează 
proprietăţile mecanice în comparaţie cu un compo-
zit „microhibrid“. Rezistenţele la încovoiere şi la 
compresiune ale compozitelor „hibride“ şi „nano-
hibride“ sunt similare. 

Ormocerii s-au asociat cu o rată mai mică de 
uzură comparativ cu compozitele (30,31) şi o con-
tracţie de priză egală cu cea a compozitelor „hibri-
de“, în ciuda faptului că au un conţinut de încărcă-
tură mai scăzut (32). Cu limitarea datorată unei 
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testări reduse a compozitelor de tip ormocer, pro-
prietăţile mecanice ale acestora nu diferă de cele 
ale compozitelor „hibride“. Ormocerii recent dez-
voltaţi aflaţi încă în stadiu experimental, sintetizaţi 
din tri-alkosilan dimetacrilat amină sau amidă şi 
care nu conţin diluant dimetacrilat, au avut modul 
de încovoiere evident îmbunătăţit comparativ cu 
ormocerii clasici tip Definite® (33).

Un aspect important în ceea ce priveşte plasarea 
materialelor compozite se referă şi la caracteristici-
le lor de manipulare. Vâscozitatea este cea mai im-
portantă caracteristică pentru compozitele fluide, 
iar studiile arată că vâscozitatea variază foarte mult 
între diferitele tipuri de firme producătoare, fără a 
exista însă o corelaţie între forma particulelor de 
încărcătură şi cu o corelaţie minimă cu volumul 
umpluturii (34). Cu toate acestea, compozitele sunt 
pseudoplastice, adică devin tot mai fluide atunci 
când sunt supuse forţelor de forfecare, cum ar fi 
atunci când sunt plasate cu ajutorul unei seringi. 
Rezistenţa la curgere a compozitului este legată de 
vâscozitate, însă proprietatea este mult mai com-
plexă. O altă caracteristică a materialului compozit, 
de data aceasta subiectivă, este cea de lipire (de in-
strumente) şi ea poate influenţa mult opţiunea clini-
cianului. Capacitatea de lipire tinde să crească oda-
tă cu creşterea temperaturii de la 230C la 270C (35).

Rata de succes a compozitelor în zona dinţilor 
posteriori şi factorii de influenţă

Măsurarea succesului unui tratament restaurativ 
este puternic asociat cu longevitatea restauraţiei 
(36). Deşi testele de laborator pot furniza informaţii 
cu privire la longevitatea restaurărilor, performan-
ţele pe termen lung ale acestor sisteme se evaluează 
prin studii clinice. Rezultate clinice furnizate de di-
ferite cercetări sunt heterogene din cauza diferenţe-
lor de design experimental, abilităţilor operatorului 
sau caracteristicilor pacientului sau ale materia-
lului (37).

Observarea pentru o perioadă de 5 ani, a unui 
grup de peste 30.000 de pacienţi din SUA cu resta-
urări dentare a relevat o probabilitate de supravie-
ţuire a restaurărilor de amalgam de 94%. Pentru 
materialele compozite posterioare, rata a fost de 
93% (38). Datele pentru perioade mai mari de ob-
servaţie, între 1 an şi 10 ani, au raportat o rată anu-
ală de eşec scăzută, de aproximativ 2% (39,40,41). 
Rata de înlocuire a restauraţiilor compozite la per-
sonalul de la US Navy şi Marină nu a fost aceeaşi 
cu cea pentru amalgam (42).

Datele din literatura de specialitate arată că cea 
mai comună cauză a eşecului materialelor compo-

zite este fractura obturaţiei, pentru perioade mai 
mici de 5 ani (43), fiind urmată de apariţia cariilor 
secundare, pentru perioade de observare mai lungi 
(43,44). Motivul principal pentru eşecul restauraţi-
ilor plasate în cavităţi mari este fractura, pentru o 
perioadă de observare mai mare de 11 ani (45,46).

Evaluarea corectitudinii unei restaurări compo-
zite este complexă, deoarece apreciază parametrii 
mai subtili decât fractura sau caria secundară. US 
Public Health Service (USPHS) propune un set de 
criterii pentru a evalua succesul sau eşecul restau-
raţiilor de compozit. Aceste criterii evaluează colo-
raţia marginală, închiderea marginală, textura su-
prafeţei, sensibilitatea postoperatorie şi cariile 
reicidive. Restauraţiile se clasifică în funcţie de 
următoarele scoruri – Alpha – situaţie clinică idea-
lă, Bravo – situaţie clinică acceptabilă şi Charlie – 
situaţie clinică inacceptabilă (47). Un alt sistem de 
evaluare a fost propus de FDI.

O serie de factori clinici joacă un rol important 
în longevitatea sau eşecul unei restauraţii de com-
pozit. Mai multe studii au indicat faptul că poziţia 
dintelui în cavitatea orală sau tipul dintelui afectea-
ză în mod direct longevitatea restauraţiilor. Astfel, 
restauraţiile pe premolari se comportă mai bine de-
cât cele realizate la nivelul molarilor (41,48,49). 
Riscul de eşec al unei restauraţii este de două ori 
mai mare la molari decât la premolari (49) şi de trei 
ori mai mare la molari mandibulari comparativ cu 
premolarii maxilari (48). În cazul restauraţiilor 
mari pe trei sau mai multe suprafeţe nu au fost gă-
site diferenţe între molari şi premolari în ceea ce 
priveşte rata de eşec (50).

Un risc crescut de eşec a fost raportat la pacien-
ţii cu un număr mare de restauraţii (51,49), proba-
bil din cauza cario-receptivităţii crescute. Deşi do-
vezile sunt limitate, se pare că tipul pacienţilor şi 
mediul oral joacă un rol important în supravieţuirea 
restaurărilor dentare. Cario-receptivitatea crescută 
a pacienţilor are o influenţă majoră asupra longevi-
tăţii restauraţiilor (52,50). Pacienţii cu cario-recep-
tivitate crescută prezintă un risc de două ori mare 
de eşec al restauraţiilor, decât pacienţii cu cario-re-
ceptivitate scăzută (50).

Un alt factor care ar putea influenţa longevitatea 
sau eşecul unei restauraţii este comportamentul cli-
nic al materialului de obturaţie (49,40).

Tipul substratului pe care se aplică compozitul 
de restaurare influenţează longevitatea. Folosirea 
unei baze de ionomer de sticlă sub o restaurare ade-
zivă pare să scadă rata de supravieţuire comparativ 
cu restauraţiile total-etch, iar motivul principal de 
eşec este fracturarea (49,41,48). Oricum, cavităţile 
profunde impun utilizarea unei obturaţii de bază.
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Este, în general, recunoscut faptul că îndemâna-
rea operatorului este probabil factorul cel mai im-
portant în determinarea longevităţii restauraţiilor. 
Plasarea de restaurări compozite directe (mai ales 
cavităţi de clasa a 2-a) la nivelul dinţilor posteriori 
este o manoperă dificilă şi solicitantă. Tehnica de 
restaurare a dinţilor posteriori se bazează pe cunoş-
tinţele şi abilităţile operatorului. Dentiştii care lu-
crează eficient, realizează restauraţii cu rată de su-
pravieţuire mai mare decât cei care lucrează ine-
ficient. Studenţii fără experienţă sunt mult mai des 
asociaţi cu eşecuri ale obturaţiilor, decât studenţii 
care au mai multă experienţă (53).

Este foarte probabil ca obiceiurile vicioase, cum 
este bruxismul, să ducă la apariţia unei tensiuni în-
tre ţesut dentar şi compozit, fapt ce duce pe termen 
lung la fractură. Diagnosticarea bruxismului nu 
este uşoară, iar instrumentele pentru diagnosticare 
nu sunt întotdeauna fiabile (54). Literatura de spe-
cialitate sugerează că rata de eşec este mai mare 
pentru restauraţiile mari şi că uzura continuă poate 
fi un motiv semnificativ de eşec pentru pacienţii cu 
bruxism (55). 

Sensibilitatea postoperatorie este un alt motiv de 
apreciere a eşecului. Sensibilitatea postoperatorie 
este mai repede asociată cu sistemul adeziv utilizat 
(56) sau cu tehnica utilizată (57).

Cerinţele pacientului în ceea ce priveşte estetica
este un alt factor care influenţează longevitatea. 
Cerinţele estetice mari duc la mai multe înlocuiri 
ale obturaţiilor. Eşecul datorat cerinţelor estetice 
ale compozitelor posterioare este foarte rar (52).

În plus faţă de variabilele clinice, legate de ma-
terial sau de practician, o serie de variabile demo-
grafice, socio-economice şi comportamentale ale 
pacientului pot afecta longevitatea restaurărilor 

compozite posterioare. Cariile dentare sunt puter-
nic asociate cu factori sociali de-a lungul vieţii 
(58,59,60), astfel că factorii sociali pot influenţa în 
mod indirect longevitatea restauraţiilor. Cu toate 
acestea, puţine informaţii sunt disponibile pe acest 
subiect, iar cele mai multe studii privind longevita-
tea restauraţiilor au nevoie de monitorizare clinică. 
(41,48,61). S-a observat o relaţie puternică între 
frecvenţa vizitelor de control şi timpul de supravie-
ţuire al unei restauraţii, dovedindu-se că restauraţi-
ile care sunt mai frecvent urmărite au un timp de 
supravieţuire mai mare decât cele care sunt mai pu-
ţin frecvent monitorizate.

Cu toate că studiile in vitro au arătat că proprie-
tăţile materialelor compozite posterioare disponibi-
le pe piaţă sunt diferite (62,23,63,14), studiile clini-
ce au descris doar puţine diferenţe în ceea ce 
priveşte comportamentul clinic al acestor materiale 
(64,40).

CONCLUZII

Proprietăţile materialelor de restaurare compo-
zite sunt influenţate mai ales de calitatea şi cantita-
tea umpluturii. Pentru restaurarea dinţilor posteri-
ori sunt recomandate compozitele micro- sau 
nano-hibride. O serie de factori legaţi de caracteris-
ticile socio-economice sau comportamentale ale 
pacientului, dar şi de abilităţile practicianului, in-
fluenţează longevitatea restauraţiilor compozite.
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