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Forskning

Det pågår en ständig utveckling av dentala mate-
rial avsedda för att ersätta förlorad tandsubstans. 
Särskilt intressanta är höghållfasta keramiska ma-
terial, oxidkeramer, såsom yttriumoxidstabiliserad 
tetragonal polykristallinzirkoniumdioxid (Y-TZP). 
Förutom materialutveckling, är en av de större ut-
maningarna att få tandersättningar att sitta fast i 
munnen på ett vävnadsbesparande sätt. 

Vid traditionell cementeringsteknik fästs tand-
stödda ersättningar med vattenbaserade cement, 
vars vidhäftning dels är beroende av att tänderna 
slipas i syfte att skapa en geometrisk form för att 
åstadkomma makromekanisk retention, dels av 
ytstrukturen på tand och tandersättning som ska-
pas under processen och utgör mikromekanisk 
retention. I kliniska situationer med otillräcklig 
makromekanisk retention kan det vara nödvän-
digt att använda adhesiv cementeringsteknik. En 
förutsättning för en tillförlitlig adhesiv bindning 
mellan tandersättning, cement och befi ntlig tand 
är mikromekanisk retention och resinbaserade ce-
ment som möjliggör en kemisk bindning. Det senare 
har visat sig vara svårt att uppnå för oxidkeramer. 
Olika tekniker för modifi ering av oxidkeramers 
cementeringsyta har föreslagits för att möjliggöra 
adhesiv cementeringsteknik.

ÖVERGRIPANDE MÅL
Övergripande mål med avhandlingsarbetet var att 
utveckla och utvärdera metoder för att modifi era 
polykristallina keramers yta och därigenom möjlig-
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göra kombinerad mekanisk och kemisk bindning 
mellan oxidkeramer och adhesiva cementsystem.

Avhandlingen består av tre experimentella stu-
dier (delarbete I, II och IV) och en systematisk lit-
teraturöversikt (delarbete III). 

DELARBETE I
I delarbete I utvärderades bindningsstyrkan mellan 
olika adhesiva cementsystem och en tätsintrad alu-
miniumoxidbaserad keram. Två av sex undersök-
ta cementsystem uppvisade acceptabel bindning 
till aluminiumoxid, obehandlad eller sandbläst-
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Olika tekniker för modi� ering av oxidkeramers cementeringsyta 
har föreslagits för att möjliggöra adhesiv cementeringsteknik. 
Denna avhandling visar att ytmodi� ering med glasmedium kan öka 
bindningsstyrkan mellan keram och cementsystem. 

Ytbehandling av keramer 
kan öka bindningsstyrkan
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rad yta. Valet av ytbehandling på oxidkeramen bör  
baseras på vilket cementsystem som ska användas. 

DELARBETE II OCH IV
I delarbete II presenterades och utvärderades en 
ny framställningsteknik för att ytmodifiera Y-TZP, 
lämpad för adhesiv cementeringsteknik. Ytan på 
Y-TZP modifieras genom att inkorporera glaspar-
tiklar på ytan som sedan avlägsnas genom etsning.  
Ytmodifieringen visar ökad mikrostruktur och 
hög re bindningsstyrka jämfört med obehandlad 
Y-TZP. Metoden är patenterad och förhoppning-
en är att den i framtiden ska finnas tillgänglig för 
kliniskt bruk. 

Uppföljning gjordes i delarbete IV med ytter-
ligare ytanalyser och hållfasthetstest. En kemisk 
sammansättning av glas och monoklin fas identifie-
rades och ytan på glasmodifierad Y-TZP visade på 
ökad ytråhet i jämförelse med obehandlad Y-TZP. 
Ytmodifieringen med glasmedium resulterade i 
lägre hållfasthet, som dock ökade i samband med 
cementering. 

DELARBETE III
Den systematiska litteraturöversikten (delarbe-
te III) av olika metoder för ytbehandling/modi-
fiering av oxidkeramer och hur de bidrar till bind-
ningen mellan oxidkeram och cement visar att det 
finns ett stort antal olika ytbehandlingar och ytmo-
difieringar. Indelningen av de olika ytbehandling-
arna var: fabriksproducerad (obehandlad yta), sli-
pad/polerad, blästrad (till exempel sandblästrad), 
ytmodifierad med olika typer av täckande lager, la-
ser-, syra- och primerbehandlad. 

Sandblästring eller kiseltäckning av cemente-
ringsytan kombinerad med primer utmärkte sig 
med högre värden på bindningsstyrkan, något som 

dock ännu inte blivit bekräftat i kliniska studier.
Resultatet visar att det i nuläget inte finns någon 

ytbehandling som kan betraktas som universell. 
Valet av ytbehandlingar bör baseras på vilket ma-
terial som ska användas, något som dock bör följas 
upp och bekräftas i kliniska studier. 

SAMMANFATTNING
Sammanfattningsvis visar resultaten i avhandling-
en att olika ytbehandlingar av oxidkeramer, i syn-
nerhet ytmodifiering med glasmedium, kan öka 
bindningsstyrkan mellan keram och adhesivt ce-
mentsystem. All ytbehandling påverkar dock mate-
rialets egenskaper och slutligen tandersättningen. 
Det finns med andra ord utrymme för förbättringar. 

Val av ytbehandling bör göras utifrån materialval, 
avseende keram och cementsystem.

” Förutom materi-
alutveckling, är 
en av de större 
utmaningarna 
att få tander-
sättningar att 
sitta fast i mun-
nen på ett väv-
nadsbesparande 
sätt.” 
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