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 چكيده 
 سابقه و هدف

؛ با هدف ایجاد عرر  بووووییرو و تراموو موت ور       Crown Lengtheningافزایش طول تاج یاهای جراحی  درمان

صورت فقدان آگاهی؛ دندانپزشرو   شوند. در مناسب جه  مارجوو رستوریشو یا دستوابی به وبة ساوم دندان انجام می

های اضافی و ترس بومار؛ از انجام ایو عمل  ممکو اس  با توجه به اضافه شدن یو مرحله به روند درمان بومار، هزینه

 صرف نظر کرده و مشکالتی برای بومار در آینده ایجاد نماید.

 هدف

راحری  ی شاغل در شهر تزویو دربارة اعمال جتحقوق حاضر با هدف ت ووو موزان آگاهی و عملکرد دندانپزشکان عموم

 انجام شد. افزایش طول تاج

 مواد و روشها

سال( انتخاب و با  30/07زن با موانگوو سنی  22مرد؛  55دندانپزشو عمومی ) 77، مقط ی-توصوفیتحقوق ایو در 

استفاده از پرسشنامه ارزیابی شدند. آگاهی افراد دربارة موضوع جراحی افزایش طول تاج و عملکرد آنها در برابر برخی 

و  Student tهای  لف با آزمونسناریوهای باوونی مرتبط ت ووو گردید. امتوازات آگاهی و نگرش برحسب متغورهای مخت

 بررسی گردید. Pearsonطرفه مورد تضاوت ترار گرفته و ارتباط متغورها نوز با ضریب همبستگی  آناووز واریانس یو

 نتایج

%( موارد باف  سخ  و 9/52نفر ) 00تمام موارد جراحی باف  نرم و سخ  را ارجاع داده؛  ؛%(5/55چهل و دو نفر )

داری از نظر امتوازات آگاهی  تفاوت م نی.دادند %(؛ تمام موارد را خود انجام می0/1نفر ) 1پوچوده را ارجاع داده و فقط 

-005/3و؛ امتوازات آگاهی کاهش یافته )و عملکرد برحسب جنس و نوز دانشکدة محل تحصول دیده نشد. با افزایش س

=r 330/3؛p<اوتحصوالن سال ( و موزان آگاهی در فارغ (  063/3های اخور بوشتر بوده اس=r 331/3؛p< موزان آگاهی  .)

داری بوشتر از افرادی بود که در ایو  های بازآموزی شرک  کرده بودند؛ به طور م نی در دندانپزشکانی که تبالً در دوره

ها دربارة امتوازات عملکرد مشاهده نگردید.  (. ایو یافته37/50در برابر  79/51ها شرک  نکرده بودند )موانگوو  دوره

های بازآموزی احساس  نوازی به شرک  در دوره احساس موزان امتوازات آگاهی در موان دندانپزشکانی که هوچ

ها شرک  کنند )موانگوو  کردند باید در ایو دوره یداری کمتر از آنانی بود که احساس م کردند به صورت م نی نمی

 دیده نشد. ها دربارة موزان امتوازات عملکرد (. ایو یافته03/56در برابر  67/03

 گوری نتوجه

دندانپزشکان عمومی شاغل در شهر تزویو بوشتر موارد جراحی افزایش طول تاج کلونوکی را ارجاع داده و ؛ سبرایو اسا

 ها توسط آنان بسوار محدود بوده اس . جراحیموارد انجام ایو 

 ها کلود وایه

 جراحی افزایش طول تاج، آگاهی، عملکرد
 
 
 
 



Abstract 

 

Title 
Knowledge and Practice of General Dentists Practicing at Qazvin Regarding Crown 

Lengthening  
 

Background 
Crown lengthening is done to provide required biologic width, suitable position for 

the restoration margin or attaining tooth healthy margins. In the case of inadequate 

knowledge; the dentist possibly ignore the surgery due to the addition of a process in 
the treatment plan, additional expenses or patients’ fear which can make some 
problems to the patient in the future. 

Objective 
This study assessed the knowledge and practice of general dentists practicing at 
Qazvin regarding referring or performing crown lengthening surgeries. 

Methods 
In this descriptive cross-sectional trial, 77 dentists (55 males, 22 females with the mean 
age of 37.03 years old) were selected and studied by means of a questionnaire. The 
participants’ knowledge about crown lengthening and their practices regarding several 

clinical scenarios of crown lengthening surgeries were determined. The knowledge and 
practice scores of the dentists were statistically analyzed by means of student t and one-
sided analysis of variance tests regarding different factors while the correlation between 

different factors were assessed by means of Pearson correlation ratio.  

Results 
Forty two (54.5%) of dentists referred all soft and hard tissue surgeries, 33 (42.9%) of 
them referred only hard tissue complicated cases and one (1.3%) dentist performed all 

surgery cases. Twenty one (27.3%) dentists performed crown lengthening surgeries. 
No significant differences were found regarding knowledge and practice scores of 
dentists regarding their gender and studied faculty. Knowledge scores decreased with 

the increased ages (r=-0.334, p<0.003) while the scores were higher in the graduates 

of the recent years (r=0.368, p<0.001). Knowledge of dentists participated in the 
continuing courses were significantly higher than those did not participated in the 
courses (51.79 vs. 43.07). These findings were not observed in the practice scores. 

Knowledge of the dentists who does not feel to participate in the continuing courses 
was significantly less than those felt to participate in these courses (38.67 vs. 46.38). 
These findings were not observed in the practice scores.    

Conclusion 
Under the study limitations, the general dentists practicing in Qazvin reported 
referring most cases of crown lengthening surgeries on a wide scale, whereas their 
involvement in crown lengthening surgeries were limited. 

Key words 
Crown lengthening surgery, Knowledge, Practice 
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