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Hambumusanomaaliate klassifikatsioon AnEle' I jdrgi

Joonis 1 - ideaalne hambumus ehk normaalne hambumus

Kui esinevad uksikute hammaste asendianomaaliad (arv, suurus, kuju
j66vmolaaride ja intsisiivide vahekord on normaalsed, siis on tegemist
anomaaliaga, Angle'i I klassi anomaalia joonis nr 2.

), kuid esimeste
Angle'iI klassi

Joonis 2 - Angl6'"i I klassi anomaaliad

Jdrgmised kaks klassi tiihistavad ulemiste hammaste eesmist asendit alumiste suhtes. Angle'I
II-1 klassi nimetatakse vdga erinevate nimetustega sdltuvalt koolkonnast kas prognaatne
hambumus v6i distaalne oklusioon. Tunnusteks on see, et Ulemise esimese jddvmolaari
mesiobukaalne kober asub eespool alumise esimese jtidvmolaari poikifissuurist, eeshammaste
vahel on eest-taha suunaline vahe (sagitaalne lahi). Angle II-1 klass vaata joonis 3.

Joonis 3 - Angle' II-1 klassi anomaalia

Angle'I II klassi 2 alaklassi tunnusteks on samuti see, et iilemise esimese jS6vmolaari

mesiobukaalne kober asub eespool alumise esimese jddivmolaari poikifissuurist. Ulemised kas

kaks vdi neli fronthammast on tugeva oraalse kaldega. Angle II-2 anomaalia vaata joonis 4.

Joonis 4 - Angle II-2 anomaalia
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Angle III klassi nimetatakse progeenseks hambumuseks v6i mesiaalseks oklusiooniks'
Tunnusteks suus - iilemise esimese jddivmolaari mesiobukaalne kdber asub tagapool alumise
jiidvmolaari p6ikisifuurist, Ulemised intsisiivid asuvad tagapool alumisi. Angle IiI klassi

anomaalia vaata joonis 5.

Joonis 5 - Angle III klassi anomaalia

Angle'klassifikatsioon ei sisalda vertikaal- ja transversaaltasapinna anomaaliaid.

Ris-thambumust on kaks vormi kulgmiste hammaste piirkonnas: risthambumus ja

kiiiirhambumus. Vaata risthambumus kUlgmiste hammaste piirkonnas joonisel 6.

Joonis 6 - risthambumus, normaalne vahekord ja kiiiirhambumus

Kddrhambumus- normaalne - risthambumus
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Dentaalse risthambumuse korral on piisav ulemise hambakaare laius ja kaldunud on ainult

hambad. Joonisel 7 niiha palatinaalsele kaldunud kulgmised hambad

loonis 7 - Dentaalse risthambumuse
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Skeletaarse risthambumuse korral on
joonis B.

Joonis 8 - Skeletaalne risthambumus

Prinrry
contact

ulal6ug kitsas ja palatinaalne laius on ebapiisav, vaata

nihkumise p6hjuseks eelkontaktUhepoolse risthambumuse korral on sageli alala6ua
piimakaniinide piirkonnas, vaata joonis 9

loonis 9 - eelkontakt p6hjustab alal6ua nihkumise
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