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 !چیست؟« دندان عقل»ماجرای نامگذاری 

معموال  شوند چوننامیده می« عقل دندان»ها کند! این دندانتر نمیوجود دندان عقل قطعا هیچ کسی را باهوش

های عقل در سالگی. دندان ۱۷تا  ۷۱کند؛ یعنی بین بلوغ عبور می ها از دورانکنند که سن انسانوقتی رشد می

ها هم در قسمت آن تای۱ها در قسمت باالیی لثه و تای آن۱آیند و در بخش انتهایی لثه بیرون می انتهای دهان و

 .گیرندپایینی لثه شکل می

  !های عقل، همیشه نهفته هستند؟دندان

شوند و ها شناخته میترین دندانپهن ترین وعنوان محکمهای آسیاب هستند که بهدندان های عقل از جنسدندان

افراد  صورت کامل در دهان همههای عقل بهحال، دندانغذایی کاربرد دارند. با این برای خرد کردن یا آسیاب کردن مواد

علت تغییرات مختلف در رژیم مرور زمان و بهبه هانظران بر این باورند که فک انسانآیند. بعضی از صاحبنمی وجودبه

 .گیرداتفاقی از همین تغییرات نشات می غذایی تغییر کرده است و چنین



 

  !چرا باید دندان عقل را بکشیم؟

های دیگر نیست. قیاس با دندان کنند که قابلها ایجاد میهای عقل ذاتا مشکالت مختلفی را برای انساندندان

شود. این فشار به دلیل کمبود سوی دندان عقل بر لثه وارد می ترین مشکل نیز فشار و التهابی است که ازاصلی

رها نشان ها شود. آمالثه تواند منجر به درد و التهابافتد و میبیرون آمدن دندان از لثه اتفاق می فضای کافی برای

 .شودمیلیون دندان عقل از دهان افراد کشیده می ۷۱دهند که در کشوری مثل آمریکا ساالنه حدود می

 

  عقل و مشکالت دیگر دندان

های بیماری یا مشکالت واضح باشد، باید کشیده شود. دالیل اصلی چنین ضرورتی هر دندان عقلی که دارای نشانه

 :اند ازعبارت

 خوردگی دندانعفونت یا کرم •

 (های غیرطبیعیها )بافتزائده •

 های مجاورآسیب رساندن به دندان •

 دندان تحلیل استخوانی در اطراف ریشه •

 کمبود فضای کافی برای مسواک زدن کامل یا استفاده از نخ دندان •
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  مشکالت احتمالی دیگر

ها دندانکنند زیرا این توصیه می عنوان یک عمل احتیاطیهای عقل را بهپزشکان، کشیدن دندانبعضی از دندان

 :شوند توانند در آینده باعث مشکالت مختلفیمی

تواند به کیست تبدیل شود و درنهایت مشکل تحلیل استخوانی در فک کیسه مربوط به بافت اطراف دندان عقل می •

 .را ایجاد کند

 .از بین ببردهایش تواند دندان مجاور خودش را از طریق خوردن ریشهاگر دندان عقل زیر لثه نهفته باشد، می •

 .راحتی در اطراف دندان عقلی که فقط بخشی از آن بیرون آمده است، تجمع کنندتوانند بهها میها و پالکباکتری •

 

  های عادیکشیدن دندان عقل با شیوه

ها تا نکته بستگی دارد که این دندان ای برای کشیدن دندان عقل استفاده کند، به اینپزشک از چه شیوهکه دنداناین

های شیوه تواند ازپزشک مین عقل کامال از لثه بیرون زده باشد، دنداناگر دندا .چه اندازه از لثه بیرون آمده باشند

حس کردن شدیدتر بخش کردن لثه و سپس بی حسعادی و ساده برای کشیدن آن کمک بگیرد. این کار معموال با بی

کند و می ُشل (elevator) «الواتور»نام پزشک ابتدا دندان را با ابزاری بهدندان .شودمورد نظر برای کشیدن شروع می

کشد. سپس ناحیه مورد نظر تمیز بیرون می پزشکیدندان (forceps) «فورسپس»سپس آن را با استفاده از انبر یا 

 .ریزی متوقف شودخون شود تاشود و با پانسمان بسته میمی
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  افتد؟پس از کشیدن دندان عقل چه اتفاقی می

کرد. فرد بیمار هم شاید برای چند روز  ریزی خواهدشده احتماال در روز اول کمی خونناحیه مربوط به دندان کشیده

ها حدودا رود. ضمنا، دندانمی هر گونه کبودی هم پس از چند روز از بین .احساس درد و تورم در دهان داشته باشد

گردد، فرد باید عادی برمی ساعت که روند مسواک زدن به حالت ۱۲ساعت نباید مسواک زده شوند. پس از  ۱۲ برای

 .استفاده کند و این کار را به مدت یک هفته ادامه دهد شویهنمک گرم یا دهانبار از آبساعت یک ۱هر 

 

  کشیدن دندان عقل با جراحی

پزشکان ترجیح باشید. بعضی از دندان اگر دندان عقل زیر خط لثه قرار داشته باشد، احتماال مجبور به کشیدن آن

 پزشکان نیز روندهای الزمجراح دهان و دهان ارجاع دهند، اما بسیاری از دندان دهند که افرادی با این شرایط را بهمی

پزشک یا جراح از داروی جراحی، دندان رسانند. در شروع اینجام میهای عقل را خودشان به انبرای کشیدن این دندان

سپس  .کند تا فرد درد را احساس نکند و بعدا چیز خاصی به یاد نیاورداستفاده می آلودگیحسی و خوابالزم برای بی

پزشک ا دندانشود تا جراح یجدا می های مخصوص باز خواهد شد و قسمت استخوانی دندان از لثهلثه با کمک ُبرش

های عقل را به چند تکه تقسیم کند تا سوراخ مجبور است که این دندان پزشکبه ریشه برسد. بعضا جراح یا دندان

 .در لثه تا حداکثر امکان کوچک باقی بماند ایجادشده
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  های پس از جراحی دندان عقلمراقبت

از خودروی شخص دیگری به خانه  پس از جراحی دندان عقل بهتر است که همراه با یکی از نزدیکان و با استفاده

 توانید از داروهایداروها هنوز پابرجا خواهد بود. برای کنترل درد نیز می آلودگی ناشی ازبرگردید زیرا حالت گیجی و خواب

های تجویزی هم برای شما در نظر مسکّن تواندپزشک میا دندانمسکّن بدون نسخه استفاده کنید. البته جراح ی

 .دارد بگیرد. این مساله به تشخیص او بستگی

تر که روند بهبودی، سریعبگیرید. برای این های عادی زندگی را از سرشما باید بتوانید پس از گذشت یک روز، فعالیت

 :ارهای زیر را انجام دهیدتسکین پیدا کند، باید ک پیش برود و درد شما هم بهتر

 .کمپرس یخ را روی صورت و ناحیه فک بگذارید تا درد و تورم را کاهش دهید •

بخورد و حالت الزم را از دست بدهد. همین  تان را تف نکنید زیرا لخته خون نباید بیش از حد تکانبیش از حد آب دهان •

 .کندمی مورد نظر را متوقف ریزی در ناحیهلخته خون است که خون

 .ها نرویدهای داغ و نوشابهساعت طرف نوشیدنی ۱۲مقدار زیادی آب بنوشید اما حداقل برای  •

باز کنید. بنابراین، در این مدت از مواد  طور کاملتان را بهاحتماال برای مدتی حدود یک هفته نخواهید توانست دهان •

 .دندان نشویدتحریک ناحیه کشیدگی  غذایی نرم استفاده کنید تا باعث

 

 مشکالت احتمالی پس از جراحی دندان عقل

ها آسیب پایینی به بعضی از عصب افتد، اما ممکن است که در روند جراحی دندان عقلندرت اتفاق میاین مشکل به

های احتمالی مربوط آسیبحس کند. صورت موقتی بییا چانه شما را به ها، زبانتواند لبدیدگی میبرسد. این آسیب

اگر لخته خون خیلی زود  ها،شود. عالوه بر اینها میدیدگی سینوسدندان عقل باالیی نیز شامل آسیب به جراحی
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شود. شانس مواجهه با این مشکل هم در ایجاد می (dry socket) «حفره خشک»نام از بین برود، مشکل دردناکی به

 .های جراحیده و عادی وجود دارد و هم در شیوههای ساشیوه کشیدن دندان عقل در

 

  !چه موقع نزد پزشک بروم؟

 :پزشک یا جراح خودتان اطالع بدهیداگر با هر کدام از مشکالت زیر مواجه شدید، حتما به دندان

 تنفس سخت یا مشکل در بلعیدن غذا •

 یا دور روز ریزی پس از گذشت یکمتوقف نشدن خون •

 ادامه پیدا کردن درد برای مدتی بیشتر از یک هفته •

 متورم ماندن صورت یا فک پس از گذشت چندین روز •

 ابتال به تب •

 های ناخوشایند دیگرحسی یا تشخیص دادن بوی چرک یا بویاحساس بی •

 

 

 

 منبع: ترجمه ندا احمدلو/ سایت دندانه
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