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Zirkonia är ett höghållfast keramiskt material 
med exceptionellt god biokompatibilitet. Ma-
terialet började användas i mitten av 1990-talet, 
och fortfarande är den första generationens zir-
konia användbart i många kliniska situationer. 
Användningen av de nyligen utvecklade trans-
lucenta och högtranslucenta zirkoniamaterialen 
ser lovande ut, men än saknas kliniska långtids-
uppföljningar. Dessutom medför translucens en 
proportionell förlust av de mekaniska egenska-
perna. Valet av translucent zirkonia bör därför 
göras med stor omsorg. 

En strävan efter estetiska dentala material ledde till 
utvecklingen av materialkombinationer där pors
lin ofta utgjorde den estetiska komponenten un
derstött av ett höghållfast kärnmaterial. Material
kombinationer som ofta betraktats som ”the gold 
standard” för tandersättningar, är särskilt utveck
lade högädla legeringar i kombination med kom pa
tib la porsliner. Dessa började användas under slutet 
av 1950talet under samlingsnamnet metallbundet 
porslin (MBP), eller senare metallkeramik (MK). 

Efter en lång period med MK som det helt domi
nerande materialet i kronor och broar efterfrågades 
lösningar med ännu bättre estetik, framställda i bil
ligare, metallfria material [1]. 

Detta ledde till utvecklingen av tätsintrade oxid
keramer som aluminiumoxid (Al2O3), eller i dagligt 
tal alumina, och senare till yttriumoxidstabiliserad 
tetragonal polykristallin zirkoniumdioxid (i dagligt 
tal yttriumstabiliserad zirkoniumdioxid, Y-TZP  
eller bara zirkonia). 

Aluminiumoxid (Al2O3) var den dominerande 
oxidkeramen under 1990talet, antingen glas in filt
re rad (då benämnd hybridkeram) eller tätsintrad, 
men i båda fallen kombinerad med ytporslin. De 

Så har keramens 
egenskaper utvecklats 
under två decennier
kliniska resultaten av aluminabaserade kronor var 
lovande, men studier visade att både böjhållfasthet 
och seghet begränsade användningen till kronor 
och korta broar [2].

Den första generationen zirkoniabaserade ma
terial har använts sedan mitten av 1990talet, med 
resultat som visar att de kan användas för kronor 
och i stort sett alla typer av såväl tandstödda som 
implantatunderstödda broar, förutsatt att de kan 
dimensioneras tillräckligt. Den kliniska överlev
nadsfrekvensen är hög och det enda tillkortakom
mandet har varit en något större andel små ytliga 
frakturer i porslinet, så kallade chip offfrakturer, 
jämfört med högädel metallkeramik [3]. Avseende 
kärnmaterialet zirkonia har detta däremot visat sig 
ha överlägsna mekaniska egenskaper jämfört med 
aluminiumoxid, vilket medfört att det i dag används 
rutinmässigt i den rekonstruktiva tandvården [4]. 

Under det senaste årtiondet har utvecklingen av 
zirkoniabaserade rekonstruktioner skett efter två 
huvudsakliga spår. Ett spår har varit att utveckla 
metoder för att undvika ogynnsam spänningsupp
byggnad vid porslinspåbränning på zirkonia, efter
som kohesiv spänningsuppbyggnad har visat sig 
vara orsaken till de chip offfrakturer som beskrivs 
ovan. Det andra spåret har varit att utveckla zirko
niamaterial med optiska egenskaper som efterlik
nar naturlig tandsubstans, för att därigenom kunna 
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använda materialet utan ytporslin för monolitiska 
konstruktioner (utan fasadmaterial). På så sätt kan 
estetiskt acceptabla rekonstruktioner framställas 
utan att man behöver använda ytporslin som har 
låg hållfasthet jämfört med zirkonia. Detta erbjuder 
nya möjligheter att kombinera hög hållfasthet med 
goda optiska egenskaper i ett och samma material. 

Translucensen hos zirkonia kan ökas genom för
ändring av mikrostrukturen i materialet. Därmed 
minskar man materialets ljusspridande egenskaper 
samtidigt som man till stor del bevarar de unika 
mekaniska egenskaperna [5]. I dag finns ett stort 
antal variationer av translucent zirkonia tillgängliga 
på marknaden, men såväl de mekaniska egenska
perna som de optiska skiljer sig åt mellan olika va
rumärken. Dessa skillnader är så pass stora att det 
är viktigt, både för tandläkare och tandtekniker, att 
känna till vilket material som passar att använda i 
en specifik klinisk situation. Syftet med denna ar
tikel är därför att belysa materialegenskaperna hos 
olika zirkoniumoxidmaterial samt att redogöra för 
de kliniska indikationerna.

MATERIALEGENSKAPER 
HOS STABILISERAD ZIRKONIA 
Zirkonia är ett polymorft material som, beroende 
på temperatur, förekommer i tre kristallina faser: 
monoklin fas (< 1 170 ºC), tetragonal fas (1 170–
2 370 ºC) och kubisk fas (> 2 370 ºC). Zirkoniakor
nen är synliga i mikroskop och varierar i storlek 
från 0,2 till 0,8 µm beroende på fabrikat och pro
duktionsmetod [6].

Under framställningsprocessen sintras zirkonia i 
temperaturer väl över 1170 ºC, vilket resulterar i en 
tetragonal mikrostruktur. Vid den efterföljande kyl
fasen, ungefär när temperaturen passerar 1170 ºC, 
genomgår materialet en fastransformation varvid 
kristallstrukturen övergår från teragonal till mono
klin fas. Eftersom de monokliniska kristallerna är 
3–5 procent större än de tetragonala sker en lokal 
volymökning vilket leder till höga restspänningar 
i materialet, som i sin tur ger ett instabilt material 
och initierar sprickbildning. 

I syfte att undvika övergången till monoklin fas 
under kylfasen adderas små mängder (2–3 molpro
cent) stabiliserande oxider, till exempel yttriumoxid 
(Y2O3). Det yttriadopade materialet blir därigenom 
stabiliserat i den tetragonala fasen, hela vägen ner till 
och även under rumstemperatur. [7] Fenomenet ger 
materialet unika egenskaper, som ofta beskrivs som 
en inbyggd mekanism av transformationshärdning.

Om en spricka eller annan defekt i ett keramiskt 
material belastas, inleds en spricktillväxt som fortgår 
tills materialet slutligen frakturerar. Med transfor
mationshärdningen kommer i stället lokala drag
spänningar vid defektens sprickspets att leda till 
en transformation från tetragonal till monoklin fas, 
varvid zirkoniakornen närmast sprickspetsen ökar 
i volym motsvarande 3–5 procent. Detta leder i sin 

tur till lokalt kvarstående kompressionsspänningar 
som stänger sprickspetsen. För att sprickan då ska 
kunna fortsätta att växa måste kompressionsspän
ningen i sprickspetsen först neutraliseras innan nya 
dragspänningar kan byggas upp. Konsekvensen blir 
att det krävs en betydligt högre belastning för fort
satt spricktillväxt, vilket i praktiken hindrar sprickan 
från att växa [7] (figur I).

Zirkonia har visat sig vara ett utmärkt material 
för användning i munhålan. Kemiskt är det mycket 
stabilt och värmeledningsförmågan är extremt låg 
[7]. I både in vitro och in vivostudier har zirkonia 
visat sig ha låg bakterieadhesion för kolonisering 
på ytan, som kemiskt är väldigt lik titanoxid [8–10]. 

De mekaniska egenskaperna hos första generatio
nens zirkonia är bättre än hos någon annan dental 
keram. Både böjhållfastheten och brottsegheten är 
hög, varierande från 800 MPa till 1 500 MPa respek
tive 9,4 MPa m1/2 till 11,5 MPa m1/2 [7, 11, 12] (figur I).

Brottseghet är en viktig egenskap när man utvär
derar frakturmönster och spricktillväxt i keramiska 
material, och denna egenskap används för att förutse 
den kliniska användbarheten hos dentala material.

Det har påvisats i in vitrostudier att oönskade fas
om vand ling ar från t-m kan ske i ytan på zirkonia efter 
miljöpåverkan med närvaro av vatten, kroppsvätskor 
(saliv) och särskilt vattenånga (autoklavprovokation) 
[13, 14]. Chevalier och medarbetare visade att yt
liga tetragonala korn kan omvandlas till monoklina 
om de utsätts för fukt under belastning. Eftersom 
de monoklina kornen är 3–5 procent större än de 
tetragonala leder den plötsliga volymökningen till 
att materialytan sväller, vilket bryter upp korngrän
serna och öppnar för att vatten kan penetrera in och 
leda till mikro och makrosprickbildning [14]. Detta 
fenomen har beskrivits som lågtemperaturdegra
dering (LTD) och låg bakom många av de farhågor 
som omgärdat zirkonia, särskilt att det skulle be
gränsa användbarheten av zirkonia kliniskt. Kliniska 
långtidsuppföljningar med 7–10 års uppföljningar 
har emellertid inte visat några som helst tecken på 
LTD, samtidigt som överlevnadsfrekvensen för 
zirkoniakonstruktioner visat sig vara utmärkt [3, 

Figur I. Lokala dragspänningar vid en defekts sprickspets leder till en t-m-transformation av 
zirkoniumoxidkornen i det spänningsutsatta området, vilket föranleder en expansion mot-
svarande 3–5 procent i det omgivande materialet. Detta resulterar i en lokal kompressions-
spänning vid sprickspetsen, som i sin tur motverkar vidare spricktillväxt. Kornstorleken i 
materialet varierar från 0,2 till 0,8 μm. Figuren är modifierad från Piconi och Maccauro (1999).

Tetragonala korn
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” Det är viktigt, 
både för tand-
läkare och 
tand tekniker, 
att känna till 
vilket material 
som passar att 
använda i en 
specifik klinisk 
situation.”
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15]. Spontan t-mtransformation kan förekomma, 
men då i samband med hantering i klinik eller på 
laboratoriet, främst vid slipning [16]. 

Första generationens zirkonia är polykristallin till 
sin struktur och saknar helt amorf fas (glas). Jämfört 
med glaskeramer, som har en stor andel glasfas, är 
zirkonia överlägset avseende hållfasthet men har 
optiska egenskaper som ger hög ytreflektion, låg 
translucens och exceptionellt ljusspridande egen
skaper vilket sammantaget ger materialet ett opakt 
utseende. Det är dock viktigt att komma ihåg att för
sta generationens zirkonia inte är opakt, men är på 
grund av sina optiska egenskaper mycket svårt att 
få att efterlikna naturlig tandsubstans [17]. 

Avsaknaden av glasfas medför vidare att materialet 
inte kan etsas med fluorvätesyra (HF) och att adhe
sion till materialet inte kan fås på samma sätt som den 
som kan uppnås när porslin eller glaskeramer etsats 
med HF [18]. Bland de få komplikationer som ses i 
kliniska studier med zirkonia förekommer därför 
typiska komplikationer som retentionsförlust och se
kundärkaries [19, 20]. En av anledningarna till detta 
skulle kunna vara låg bindningsstyrka, särskilt som 
lång tid i fuktig miljö drar ner bindningsstyrkan [21]. 

Andra möjliga orsaker till retentionsförlust kan 
vara relaterade till materialets ytegenskaper och 
precisionen som ett resultat av fräsning eller val 
av cementsystem. Zirkoniumdioxid kan fräsas an
tingen i försintrat stadium (mjuk bearbetning) eller 
i fullsintrat stadium (hård bearbetning, till exem
pel av hetisostatpressad zirkonia, HIP). Fräsning 
av zirkoniudimoxid, speciellt i fullsintrat stadium, 
resulterar ofta i en blank, hård yta med låg ytråhet, 
vilket begränsar möjligheterna till mikromekanisk 
retention. Eftersom materialet dessutom är mycket 
inert, är förutsättningarna för en kemisk reaktion 
med primers och cement även de mycket begrän
sade, vilket försvårar adhesionen till zirkoniaytor. 

Vidare används frästeknik vanligen vid CAD/
CAMframställning. Om fräsning utförs med en 
3axlig fräs eller om preparationens geometri inte 
möjliggör fräsning med tillräcklig precision (till ex
empel om drill compensation måste användas som 
vid skarpa preparationshörn) kan den effektiva 
retentionscylindern bli för låg eller cementspal
ten för vid, något som i båda fallen ökar risken för 
retentionsförlust [22].

Tidigare rekommenderades ofta zinkfosfatce
ment för kronor och broar av zirkonia, men eftersom 
cementets egenskaper (sprött, skört, vattenlösligt 
och lågadhesivt) gör det mindre lämpligt, särskilt 
avseende de svårigheter som beskrivits ovan, fal
ler rekommendationen. Detta har även bekräftats 
i en slutsats från en sammanställning av kliniska 
data rörande zirkoniumdioxidbaserade rekon
struktioner [23]. 

Beträffande bonding till zirkonia har Kern at al [24] 
beskrivit en metod. Denna och andra bondingme
toder för zirkonia diskuteras i artikeln ”Adhesiv ce

mentering av dentala keramer” av Benetti et al, som 
publiceras i nästa nummer av Tandläkartidningen.

Chippning
På grund av zirkoniumdioxidens ofördelaktiga op
tiska egenskaper och den potentiella risken för LTD 
användes materialet ursprungligen som kärnma
terial med påbränt porslin, främst för att optimera 
estetiken. Tidiga kliniska undersökningar visade 
emellertid att kohesiva porslinsfrakturer, så kalla
de chip offfrakturer i porslinet, var den vanligaste 
tekniska komplikationen, med en frekvens på 15–32 
procent vid uppföljningstider mellan nio till tio år. 

Det har gjorts många försök att lösa problemet 
med chippning. Att utforma ersättningar med ana
tomiska underkonstruktioner har alltid ansetts 
vara viktigt för att tillförsäkra tillräckligt porslins
understöd, vilket är överensstämmande med de 
krav som ställs på andra tandersättningar med 
porslinskombinationer, till exempel MC. Tidiga 
CAD/CAMframställda rekonstruktioner upp
fyllde emellertid inte alltid dessa krav eftersom de 
första CADprogrammen erbjöd mycket begrän
sade designmöjligheter. Det var då till exempel 
inte alltid möjligt att ta med antagonisterna när 
man utformade kronkärnor och broskelett i CAD
programmen. Tandteknikern tvingades därför att 
uppskatta hur mycket utrymme som behövdes för 
porslinet, och ofta blev porslinsskiktet ställvis för 
tjockt och därmed inte fullt understött. [26]. I en 
nyligen publicerad studie bekräftades effekterna 
av en felaktig porslinstjocklek och det kunde påvi
sas att porslinshållfastheten reduceras med nästan 
50 procent om skikttjockleken ökas från 1 mm till  
2 mm. Studien bekräftade också att det är viktigt 
med en anatomisk utformning av underkonstruk
tionen för att undvika chippning [27]. 

En annan orsak till chippning är den extremt låga 
värmeledningsförmågan hos zirkonia.

Under kylfasen, efter porslinsbränning, sker kyl
ningen endast från porslinsytan och leds i stort sett 
inte alls genom den underliggande zirkoniakärnan, 
som vid porslinsbränning på en metall med god 
värmeledningsförmåga. Eftersom zirkoniakärnan 
isolerar porslinets insida kyls porslinets yta först 
och när senare bulkporslinet svalnar – och därmed 
krymper – följer inte ytporslinet med i volymrörel
sen eftersom det redan har svalnat och är stelt. Väl 
i rumstemperatur kvarstår därmed restspänningar 
mellan porslinets ytlager och bulkporslinet. När 
tandersättningen sedan belastas i munhålan le
der spänningarna under ytan till spricktillväxt och 
slutligen ytliga chip offfrakturer [28]. En nyligen 
publicerad studie har visat att ju tjockare zirkonia
kärnan är, desto högre är risken för restspänningar 
och senare chip offfrakturer [29]. För att undvika 
detta har man tagit fram brännprogram med lång
sam avkylning efter porslinsbränning för att hela 
konstruktionen ska tillåtas att svalna jämnt med 

” … ju tjockare 
zirkoniakärnan 
är, desto högre 
är risken för 
restspänningar 
och senare chip 
off-frakturer.”
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hänsyn till både värmeledningsförmåga och den 
termiska expansionskoefficienten hos ytporslinet 
och zirkoniakärnan. Även försiktighet vid inslipning 
och polering efter justering av ocklusionen är viktigt 
i syfte att minska risken för chippning [27, 30–32].

TRANSLUCENT OCH HÖGTRANSLUCENT ZIRKONIA
De kliniska problemen med chippning har bidra
git till att man utvecklat mer translucenta zirkonia
material som är avsedda att användas monolitiskt, 
det vill säga utan porslin, alternativt med cut back
teknologi där buckalytorna förses med porslin.

Translucent zirkonia individualiseras estetiskt 
genom att man färgar in materialet innan sintring 
med infiltrationsfärger eller genom infärgning av 
materialet redan i pulverstadiet innan pressning. På 
så vis får man genomfärgade konstruktioner som 
sedan kan justeras genom påmålning med glasyr
färger efter sintring. 

Förutom grundmaterialets betydelse för trans
lucensen är denna också beroende av kronans/
brons godstjocklek, hur mörka färgpigmenten är, 
kornstorleken i materialet och hur fördelningen av 
olika faser (monoklin, tetragonal eller kubisk fas) är 
i zirkoniamaterialet [33]. Glasinblandning är ett an
nat sätt att uppnå translucens, men då har man från
gått det som per definition är ren zirkoniumdioxid.

Hur erhålls translucens i zirkonia?
När ljus träffar en zirkoniayta reflekteras en del av 
ljuset på ytan och en del fortsätter in i bulken av 
materialet. Där absorberas lite av ljuset medan en 
del fortsätter för att sedan spridas när ljuset bryter 
korngränserna i materialet. För varje krongräns eller 
materialdefekt som ljuset passerar sprids det ytter
ligare och ju fler passager, desto mer ljus sprids dif
fust för att slutligen nå ytan igen. När ljuset når ytan 
diffust uppfattas materialet som vitaktigt i motsats 
till när ljuset kan passera genom materialet med få 

störande korngränser. Men den diffusa spridning
en gör att man upplever materialet som mycket vitt, 
rent av opakt. Ökad translucens kan därför uppnås i 
zirkonia genom att man ökar sintringstiden och/el
ler temperaturen, vilket i båda fallen leder till färre 
defekter och ökad korntillväxt [6, 33]. Större korn
storlek innebär färre korngränspassager och därmed 
reduceras även ljusspridningen. Mindre ljussprid
ning innebär i sin tur mer translucens. Följaktligen 
transmitteras ljuset rakare genom materialet som 
därigenom framstår som mer translucent.

Translucent zirkonia kan också erhållas genom att 
man ökar mängden stabiliserande oxider (Y2O3), upp 
till 8 molprocent. Under sintringsprocessen bildas 
då zirkonia med en högre andel kubisk fas, vilket är 
ett annat sätt att göra materialet mer translucent. 
Kubiska korn är emellertid rika på yttrium medan 
de omkringliggande tetragonala kornen inte erhål
ler en tillräcklig mängd stabiliserande oxider, vilket 
gör kornen instabila och mer benägna att genomgå 
en t-mtransformation  [34]. Detta leder till försäm
rade mekaniska egenskaper i det stabiliserade zirko
niamaterialet. I en in vitrostudie av Sulaiman och 
medarbetare var böjhållfastheten för fullstabiliserad 
zirkonia 734 MPa, medan böjhållfastheten för parti
ellt yttriumstabiliserad zirkonia var 1108 MPa [35]. 

I framtiden kan utvecklingen av nanokristallin 
zirkonia komma att visa sig vara ett tåligt och trans
lucent material [6]. Genom att reducera kornstor
leken till nanometernivå kan man genom hög linjär 
transmittering av ljuset uppnå hög translucens. 

Studier av translucens har visat att translucent 
zirkonia har bättre optiska egenskaper än vad första 
generationens zirkoniamaterial hade [36]. Trans
lucensen är dock inte lika god som den hos emalj 
och dentin [37] eller hos litiumdisilikatförstärkta 
glaskeramer [38]. 

Vidare uppvisar olika fabrikat stora skillnader i 
de mekaniska och optiska egenskaperna (tabell 1). 

Tabell 1. Egenskaper för olika zirkoniumdioxidmaterial (referenserna 7, 11, 12 och 35 samt begränsad 
produktdatabladsinformation). Translucensen baseras på mätningar av 1 mm tjocka prover.

Material Några kommersiella exempel
Böjhållfasthet 
(MPa)

Brotthållfasthet
(MPa m1/2)

Translucens- 
parameter (TP) 
efter putsning* Kliniska indikationer

Första generationens zirkona ICE-Zircon (Zirkonzahn) 
IPS e.max ZirCAD (Ivoclar Vivadent)
Procera Zirconia (Nobel Biocare)

≈ 800–1500 9–12 10,4-11,5 Kärna/skelett i singelkronor 
och broar på tänder och 
implantat, implantat-
distanser, implantat

Translucent zirkonia Prettau (Zirkonzahn)
Bruxzir Zirconia (Glidewell Laboratories)
Wieland Zenostar translucent (Ivoclar 
Vivadent)

≈ 750–1200 4–9

 

11,1–13,0 Monolitiska singelkronor 
och broar på tänder och 
implantat med eller utan 
buckala fasader

Högtranslucent zirkonia Prettau Anterior (Zirkonzahn)
Katana High translucent (Kuraray  
Noritake Dental INC)

≈ 650–750 3–5 13,4–15,0 Monolitiska singelkronor 
och broar på tänder och 
implantat med eller utan 
buckala fasader

*Translucensparametern är mätt på 1 mm tjocka provexemplar.

” I framtiden kan 
utvecklingen av 
nano kristallin 
zirkonia komma 
att visa sig vara 
ett tåligt och 
translucent 
material.”
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KLINISKA INDIKATIONER
Zirkonia kan användas som kärnmaterial i tand 
och implantatstödda singelkronor och broar med 
porslinspåbränning eller monolitiskt (figur II). Det 
är dock värt att notera att indikationerna för att ut
föra broar i de nya translucenta, och framför allt 
högtranslucenta, zirkoniamaterialen är något be
gränsade. Många av de nya högtranslucenta mate
rialen har låg böjhållfasthet och brottseghet. Efter
som det föreslagits en böjhållfasthet på 800 MPa 
och brottseghet på 3,5 MPa m1/2 som lägre gräns för 
att ett material ska kunna användas till posteriora 
broar (ISO 6872) [39], borde eventuellt högtrans
lucent zirkonia reserveras för användning endast i 
små (upp till 3enheter) frontbroar och i singelkronor 
i lågt belastade områden. Det kliniska resultatet av 
tandstödda konstruktioner kommer att diskuteras 
närmare i artikeln ”Kliniska resultat av behandling  
med keramer” av Näpänkangas et al i Tandläkar
tidningen nummer 3/2019.

Zirkonia kan också användas till skruvretinerade 
distanser eller distanser för cementerade tand ersätt
ningar som är monterade direkt på implantat alter
nativt cementerade på titanbas. För distanser bör 
man endast använda första generationens zirkonia, 
som har tillräcklig styrka och hållfasthet, fram till 
dess att kliniska data visar något annat. Zirkonia
distans ens kliniska fördel jämfört med titan distan
ser är framför allt färg och optiska egenskaper.

Titandistanser kan synas igenom den marginala 
mukosan och förorsaka estetiska problem, speciellt 
hos patienter med en tunn biotyp. Zirkoniadistansers 
lastbärande kapacitet är mellan 412N och 624N [40, 
41], vilket förefaller vara tillräckligt för att motstå 
krafterna i de anteriora regionerna, medan det är i 
underkant för molarområdet. 

I en klinisk 11årsuppföljning av Zembic och med
arbetare var den kumulativa lyckandefrekvensen 
hos zirkoniadistanser med extern koppling 96,3 pro
cent [42]. Typ av koppling har visat sig spela roll för 
den kliniska överlevnaden hos zirkoniadistanser.  

I en retrospektiv klinisk multicenterstudie, med en 
medeluppföljningstid på sex år, fann man en sig
nifikant skillnad i klinisk överlevnad för distanser 
med externa kopplingar (99,7 procent) jämfört med 
interna kopplingar (91,3 procent) [43].

Det finns endast begränsad klinisk evidens för 
monolitiska implantatstödda broar.

En nyligen genomförd systematisk litteraturstu
die visade goda resultat i korttidsuppföljningar av 
helkäksbroar utförda i monolitiskt zirkonia med 
kumulativ överlevnad på 96,8 procent [44]. Fler stu
dier med längre uppföljningstid behövs emellertid 
för att bekräfta att dessa resultat står sig även över 
längre tid och för mindre implantatunderstödda 
broar. Hos monolitiska konstruktioner med porslin 
utfört med cut backteknologi saknas kliniska studier 
som utvärderar om dessa undgår porslinschippning 
eller om detta problem uppstår även när porslinet 
är begränsat till obelastade buckala avsnitt [45]. 
Olika utformningar av fasadurtag på monolitiska 
zirkoniaersättningar har beskrivits [46].

ZIRKONIA SOM IMPLANTATMATERIAL
Genom åren har zirkonia även föreslagits som im
plantatmaterial. In vitro och in vivostudier har visat 
att zirkonia som implantatmaterial ger god osseo
integration och cellmetabolism samt gott mjukväv
nadssvar [47, 48].

Zirkoniaimplantat tillverkade i ett stycke (så 
kallad monotype) har visat sig klara höga belast
ningar och utmattningstest i laboratoriemiljö [49]. 
Kliniska resultat finns i begränsad omfattning och 
en nyligen genomförd prospektiv multicenterstu
die visade hög implantatöverlevnad (98,5 procent) 
och liten marginal benförlust vid singelkronor och 
treledsbroar utförda på zirkoniaimplantat efter tre 
år [50]. Än saknas emellertid resultat från långtids
uppföljningar.

ABRASIVITET
När de monolitiska zirkoniamaterialen introduce
rades framfördes farhågor att materialet i kontakt 
med tandsubstans och andra material skulle vara 
mycket abrasivt eftersom zirkonia är ett hårt mate
rial. Ett flertal studier har emellertid visat att mo
nolitisk glansbränd zirkonia inte är mer abrasivt 
än andra keramiska material [51, 52]. Tvärtom vi
sar in vitrosimulering att andra keramer – som till 
exempel LiSi2baserade glaskeramer – orsakar stör
re antagonistslitage, särskilt med ökad ytråhet som 
efter normalt slitage över tid under kliniskt bruk. 
Välpolerad monolitisk zirkonia orsakar å andra si
dan mindre antagonistslitage [52]. Dessutom skiljer 
sig nötningsmönstret på så vis att zirkonia som inte 
glansbränns förefaller bli blankare under nötning 
och därigenom orsaka mindre abrasion och antago
nistslitage över tid, medan glaskeramer och porslin 
blir råare med tiden och därmed allt mer abrasiva. 

Det finns en del kliniska studier och in vitrodata 

Figur II. En monolitisk 
(fullkontur) implantat under-
stödd tandersättning 11 21 22 
framställd i flerskiktad 
(multlayered) högtrans-
lucent zirkonia.

” För distanser 
bör man endast 
använda första 
generationens 
zirkonia, som 
har tillräcklig 
styrka och 
hållfasthet …”
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som visar att zirkonia, använt för distanser på im
plantatburna konstruktioner, kan orsaka nötning 
av motstående titandelar, det vill säga skruvar och 
implantatplattformar, när distansen rör sig i kon
takt med dessa [53– 55]. Försiktighet ska därför 
iakttas när man behandlar patienter med implan
tatburna zirkoniakonstruktioner. Det är lämpligt 
att regelbundet kontrollera att skruvförbandet är 
väl åtdraget så att inte komponenterna kan röra sig 
mot varandra. Laboratoriestudier har även visat att 
hållfastheten hos zirkoniadistanser med titanbas 
är högre än motsvarande distanser utförda enbart 
i zirkonia [55–57]. Det finns en del kliniska resultat 
som stöder användandet av konstruktioner med 
titanbas [43, 58], och den svagaste länken för dessa 
konstruktioner förefaller vara resincementets kon
taktyta mellan titanbasen och zirkoniaersättningen.

SLUTSATSER
Följande slutsatser kan dras efter de senaste två de
cenniernas erfarenheter av zirkoniamaterial: Första 
generationens zirkonia är material som kan använ
das med stort förtroende i många kliniska situatio
ner. Tidigare problem med chip offfrakturer kan 
vara löst, men det behövs fler kliniska studier för 
att konfirmera detta. De nyligen utvecklade trans
lucenta och högtranslucenta zirkoniamaterialen fö
refaller lovande, men fortfarande saknas kliniska 
långtidsuppföljningar. Vidare medför ökad trans
lucens ofta att man förlorar en del av de mekanis
ka egenskaperna. Det finns många varumärken av 

translucenta och högtranslucenta material tillgäng
liga på marknaden som representerar olika tekni
ker för att erhålla translucens. Följaktligen ska man 
som kliniker välja material med stor omsorg och 
då endast material som man är väl förtrogen med.

ENGLISH SUMMARY
Two decades of zirconia as a dental biomaterial  
– what have we learned?
Jenni Hjerppe and Per Vult von Steyern
Tandläkartidningen 2019; 111 (1): 60–6
Yttrium oxide stabilized tetragonal zirconium
dioxide polycrystal (referred to as yttriastabili
zed zirconia, Y-TZP or briefly zirconia) is a dur
able dental ceramic material that has exceptional 
biocompatibility. These properties make it an ex
cellent material for use in the oral cavity. Zirconia 
was first introduced as a framework material (first 
generation) for toothsupported single crowns and 
fixed dental prostheses (FDPs). The survival rates 
of these constructions are high, and the only draw
back has been the exposition to superficial porce
lain chipping, so called chipoff fractures. This lead 
the learning curve in veneering techniques, as well 
as development of new more translucent zirconia 
materials that could be used as monolithic structu
res without veneering porcelain or cutback struc
tures where only the labial facades are veneered.

The purpose of this article is to highlight the ma
terial properties of different zirconia materials, as 
well as to provide some clinical indications. l
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