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 چکیــده

های همرنگ دندانی به ساختار دندان استفاده  ادهزیوها برای چسباندن ترمیم زمینه:

ون از بخشد. تاکنمیافزودن فیلر به ادهزیو، خواص مکانیکی الیه ادهزیو را بهبود شوند.  می

رفوس آمو .دندانی استفاده شده است ابه عنوان فیلر در ترکیب ادهزیوه ذرات نانو مختلفی

 است.  کلسیم فسفات یکی از موادی ست که در ساختار مواد دندانی مختلف استفاده شده

افزودن  با عاجی، باندینگ ریزکششی باند استحکام بررسی مطالعه، این از هدف اهداف:

 است. (Adper single bond 2 | 3M)باندینگ  به فسفات کلسیم آمورفوسنانو  یلرف

با درصدهای ه شد سایلنیزه NACPو  %4 فسفات کلسیم آمورفوسنانو  :ها مواد و روش

 .اضافه شد (Adper single bond 2 | 3M)به باندینگ تجاری  4/0و  4وزنی 

به  (Single Bond) تایی ۰0گروه  4به  ،به طور تصادفی سالم دندان مولر انسانی 40

 )%4/0سیالنیزه  (NACPو  )%4سیالنیزه  NACP) 4%( ،NACP)، عنوان گروه کنترل

باندینگ در هر گروه به کار رفته و  اچینگ و پس از برداشت مینا اکلوزالی، .تقسیم شدند

ایل انجام میکروتنسآزمون از تهیه میکروبار، ترموسایکلینگ،  کامپوزیت شدند؛ پس بیلدآپ

 .ددنشد. داده ها با یکدیگر مقایسه آنالیز ش

وزنی باعث کاهش استحکام باند در  %4به میزان  غیرسالنیزه NACP افزودن فیلر نتايج:

به شکل معنی  سایلنیزه NACPوزنی  %4و همچنین گروه  گروه کنترل شدمقایسه با 

 غیرسالنیزه استحکام باند باالتری داشت.  NACPوزنی %4داری از گروه 

 نیز با گروه کنترل فاقد تفاوت معنی دار بودند.  4/0و  4دو گروه سایلنیزه با درصدهای 

 ؛ ونداشته شده، بر استحکام باند اثر منفی هسایلنیز ACPافزودن نانو فیلر  گیری: نتیجه

 یواند برات ؛ که این مسئله میبودندنیز  یدار تفاوت معنیفاقد ترل، نایسه با گروه کدر مق

 امیدوار کننده باشد. NACP فیلر ساخت باندینگ حاوی

 ششی، نانو فیلر، استحکام باند میکروکآمورفوس کلسیم فسفات، سایلنیزهنانو  کلید واژه:
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Abstract 
 

Background: Adhesives are used for adhesion of composit materials 

to tooth structure. Incorporation of fillers to adhesives, enhances their 

mechanical properties different. Nano particles have been used as fillers 

in dental adhesives composition. ACP is a material which has been used 

in various dental materials. 

Objectives: The purpose of this study is to evaluation of the 

incorporation of nano ACP on micro tensile bond strength of a dentin 

bonding. 

Methods and materials: 4 and 0.4 weight present of modified ACP 

and 4% wt of ACP were incorporated to (Adper single bond 2 | 3M 

ESPE). 

40 human molars were randomly divided into 4 groups (Single Bond, 

ACP silanized 0.4%, ACP Silanized 4%, ACP 4%). After occlusal 

enamel removal and etching, the adhesives were placed and composite 

buildups were done. After preparation the microbars, thermo cycling 

and micro tensile test were executed. The collected data was compared 

and analyzed. 

Results: incorporation of 4%wt of NACP filler showed decreased bond 

strength compared to control bonding and bond strength of NACPS 

groups were significantly higher than NACP group. Other groups 

diden’t have significant differences. 

Conclusion: Incorporation of silanized NACP to Adper single bond not 

only does not have any negative effect on bond strength but also did not 

have any significant difference compared to the SB. This can be 

hopefull for manufacture of novel bonding included NACP fillers. 
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