
 ی البخند لثه

ز تأثیرگذار  مندی از لبخند زیبا تأثیر بسزایی در زیبایی افراد دارد. ناهنجاری لثه یکی از مشکالت دهان و دندان است که بر زیبایی لبخند نیبهره
ای به وجود آمده است. در این مقاله از سایت خانه دنتان قصد داریم به  های درمانی بسیاری برای درمان لبخند لثهاست. با پیشرفت علم روش

 . ای بپردازیم. با ما همراه باشیدموضوع لبخند لثه

 

 ؟ای چیست لبخند لثه

ها لثه ترین علل این بیماری نزدیک بودن شود. یکی از رایج ای ایجاد میها نامتوازن و ناهماهنگ باشد لبخند لثه ها و لبها، لثهزمانی که دندان 
ای، ترین مراحل درمان لبخند لثهشود. یکی از مهمها نیز منجر به ایجاد این مشکل می های باال است. عالوه بر آن کوچک بودن دندان به لب 

  تواندپزشک بتواند به خوبی علت این مشکالت را تشخیص دهد، می ها است. در صورتی که دندان تحلیل دقیق علت ایجاد این دست ناهنجاری
 .بهترین روش را برای درمان آنها به کار گیرد

 یا علل ایجاد لبخند لثه

 : اند ازپردازیم. این علل عبارتها میای تأثیرگذار هستند که در ادامه به صورت مفصل به آن علل بسیاری در بروز لبخند لثه

 رشد فک بال 



شود در هنگام خنده مقدار بیشتری از  فک باال بیش از حد رشد کند، باعث می ای، رشد فک باال است. اگر ترین علل بروز لبخند لثه یکی از رایج 

  بافت لثه دیده شود.

 هرشد بیش از حد لث

ها نیز به  ها به علت رویش ناقص دندان شود. عالوه بر آن بلندی لثه گاهی اوقات رشد بیش از حد لثه منجر به ایجاد ظاهر ناخوشایند در افراد می
 .تر به نظر برسندها کوتاهشود دندان پوشاند و باعث میاین موارد بافت لثه، قسمت تاج دندان را می آید. در وجود می

 ک های کوچ دندان 

ها نیز به  ها به علت رویش ناقص دندان شود. عالوه بر آن بلندی لثه گاهی اوقات رشد بیش از حد لثه منجر به ایجاد ظاهر ناخوشایند در افراد می
 .تر به نظر برسندها کوتاهشود دندان پوشاند و باعث میر این موارد بافت لثه، قسمت تاج دندان را می آید. دوجود می

 ی اهای درمان لبخند لثهروش

ای به وجود آمده است. الزم به ذکر است انتخاب درست روش درمانی در موفقیت  های متعددی برای درمان طرح لبخند لثهبا پیشرفت علم روش
ها را تشخیص و با توجه به آن روش  ها و دندان پزشک علت دقیق مشکالت موجود در لثه درمان تأثیر بسزایی دارد. از این رو الزم است دندان 

ها و برطرف کردن  پزشکان برای تغییر فرم دندان های درمانی که دندان ی را انتخاب و درمان را شروع کنیم. در ادامه به معرفی روش درمان
 .پردازدگیرند، می مشکالت موجود بکار می 

 ا هارتودنسی دندان 

های ظاهری را اصالح کند. استفاده از ند ناهنجاریتواها میای انحراف جزئی فک باشد، ارتودنسی دندان در صورتی که علت بروز لبخند لثه
ای شود لبخند لثهها و ناهنجاری فک را نیز ترمیم کند. این موضوع باعث می تواند مشکالت متوسط دندان ارتودنسی ثابت یا تونسی متحرک می 

 . نیز برطرف شود

 ن روکش دندا 

های ها کوچک به نظر برسند. استفاده از روکش شود دندان ا است که باعث میهای، سایش بیش از حد دندان گاهی اوقات علت بروز لبخند لثه 
 .شودای زیباتر برای فرد ایجاد میتر به نظر بیایند و چهرهها بزرگشود دندان دندان باعث می 

 .شودشود و با یک روکش مصنوعی جایگزین میها تراشیده می در هنگام نصب روکش دندان قسمت زیادی از دندان

شود و پوسته  ای را اصالح کند. در این روش قسمت جزئی از دندان تراشیده می تواند لبخند لثه های دندان که می لمینت دندان نیز یکی از روکش
 .گیردگویند روی دندان قرار می نازکی که به آن لمینت می

 ر ای با استفاده از لیز درمان لبخند لثه 



 

شود. در دندانپزشکی نوین با استفاده از  ای میتر به آن اشاره کردیم، گاهی اوقات رشد بیش از حد لثه باعث ایجاد لبخند لثه همان طور که پیش 
ی درمان  ای را اصالح کرد. یکی از مزایای استفاده از لیزر براتوان بافت اضافه لثه را از بین برد و لبخند لثهپزشک می لیزرهای مختلف دندان

 . ای، عدم استفاده از تیر جراحی و بخیه بافت دسته استلبخند لثه

 ب جراحی ل 

تواند منجر به ایجاد ظاهری شود بخش زیادی از لثه آنها قابل مشاهده باشد. این ویژگی میهای کوتاهی دارند که باعث می بعضی از افراد لب 
 . تواند به اصالح این مشکل کمک بسیاری کنداحی لب فوقانی میناخوشایند هنگام صحبت و خندیدن شود. در این موارد جر

 ن افزایش طول تاج دندا 

ها بیرون از لثه است.  ها یا از لثه بیرون نیامدند یا مقدار کمی از آن ها است. بعضی از دندانبعضی اوقات عدم وجود لبخند زیبا، مشکل رشد دندان 
ش طول تاج دندان است. در این عمل جراحی قسمتی از بافت لثه و در بعضی اوقات قسمتی از  در این موارد بهترین روش درمانی جراحی افزای

های نیمه نهفته به صورت کامل خارج شوند. پس از اتمام عمل  های نهفته و دندانشود دندان شود. این موضوع باعث میاستخوان حذف می 
 .کندشخص ظاهر بهتری پیدا میگیرند و  ها در موقعیت مناسب قرار می جراحی، لثه و دندان 

 ه کانتورینگ لث

های ایجاد ظاهر زیبا در چهره افراد است که در بین جوانان از محبوبیت خاصی برخوردار است. در این روش تغییرات  کانتورینگ لثه یکی از روش 
های اضافه د. همچنین با حذف قسمتهای موجود در صورت اصالح شوشود ناهنجاریگیرد که باعث می جزئی و دقیق در خط لثه صورت می 

شود،  کند. میزان بافتی که در این روش از لثه حذف می دهد و مشکالت موجود را برطرف می پوشانند، طول دندان را افزایش می که دندان را می 
 .گیردبسیار اندک است. این روش درمانی با استفاده از لیزر یا تیغ جراحی صورت می



 ی اثههزینه درمان لبخند ل 

توان قیمت دقیقی برای درمان طرح لبخند تعیین کرد. عالوه بر آن  های متعددی که برای درمان این مشکل وجود دارد، نمی با توجه روش 
توان  شود نیز تأثیر بسیاری در تعیین هزینه درمان دارد. بنابراین نمیپزشک و تجهیزاتی که برای درمان این مشکل استفاده می مهارت دندان

 . یمت دقیقی برای درمان کامل آن تعیین کردق

 

 ی کلینیک دکتر ستاره هاشم

کارگیری کلینیک دکتر ستاره هاشمی به صورت تخصصی در حوزه اصالح طرح لبخند نیز فعالیت دارد. ما در کلینیک دکتر ستاره هاشمی با به 

  طرح آن سازی پیاده با و انتخاب را شما هایدندان  برای  لبخند طرح   دانش روز دنیا و تجهیزات نوین دندانپزشکی بهترین روش درمانی اصالح
توانید با مشاهده نظرات مثبت دیگر بیماران  آوریم. شما میکنیم و لبخند زیباتری برای شما به ارمغان میرا به صورت کامل اصالح می  لبخند

 .دکلینیک ما، از کیفیت روش درمانی ارائه شده توسط کلینیک ما اطمینان حاصل کنید و با خیالی راحت اصالح طرح لبخند خود را به ما بسپاری

های درمانی مختلف آن را ای پرداختیم. در مورد علل بروز آن نیز صحبت کردیم. روشین مقاله از سایت خانه دنتان به موضوع لبخند لثهدر ا
  تان به خوبی مراقبت کنید. با خانههای خود و خانوادهتوانید با مطالعه دیگر مقاالت سایت خانه دنتان از دندان برای شما بازگو کردیم. شما می

 . دنتان همراه باشید

 


