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11. CITOTOXICITÁS, KORROZIÓ ALLERGIA 

11.1 Allergia 

Az allergia egy testidegen (xenobiotikus) anyaggal való ismételt kapcsolat után létrejövő 

túlzott immunreakció. Az allergiák etológiája multifaktoriális, elsősorban a környezeti ártalmak 

és az egyén hajlama, vagyis a genetikai háttér tehető felelőssé kialakulásáért. Az előfordulási 

gyakoriság Európában igen magas, több mint 25%, tehát közel 80 millió embert érint. A 

fogászati anyagok által kiváltott allergia pervalenciájára vonatkozó adatok ellentmondásosak, a 

fogászati betegek körében néhány ezrelék és több tíz százalék között mozog. Jóval magasabb 

értékekről számolnak be a fogászatban dolgozók körében, elsősorban az asszisztensek, de a 

fogorvosok és fogtechnikusok között is, ez eléri a 40-50%-ot is. Az esetek többségében a 

betegség enyhe, vagy közepesen súlyos tünetekkel jár, előfordulnak azonban súlyos, az életet 

fenyegető allergiás reakciók is. Az allergének behatolási helye lehet a tápcsatorna. Bármi, amit 

lenyelünk, különösen a kis molekulasúlyú anyagok kiválthatnak allergiát, tehát elsősorban egyes 

élelmiszerek, gyógyszerek szerepelnek gyakori allergénként. Egyéb behatolási kapu a légutak, 

bőr és nyálkahártyák, de a parenterálisan beadott gyógyszerek is kiválthatják az immunválaszt. A 

fogászati allergiákat elsősorban a szájnyálkahártyával érintkező anyagok, a kontakt allergének 

okozzák. Az allergének lehetnek obligát allergének, mint például a dinitroklór benzol (DNCB). 

Nagy gyakorisággal szenzibilizáló fogászati anyagok például egyes fémek (Ni, Co, Cr, Pd, Hg), a 
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perubalzsam, az eugenol, és számos monomer is(bis-fenol-A-diglicidil-éter (BADGE), Bisfenol-

A-glicidilmetakrilát (Bis-GMA), metil-metakrilát (MMA), hidroxietil-metakrilát (HEMA), 

trietilénglikol-dimetakrilát (TEGDMA), stabilizátorok, akcelerátorok (N-N’ dimetil-p-toluidin), 

iniciátorok (dibenzoilperoxid), inhibitorok (hidrokinon), degradációs termékek (formaldehid). 

Más anyagokra ritkán fordul elő allergiás reakció, vagy még nem írtak le bizonyított esetet (pl. 

Ti).  

 

1. ábra: A fogásztban alkalmazott monomerek, melyek az allergiás reakciók kiváltóiként is 

szerepelhetnek 

 

2. ábra: A fogászatban általánosan alkalmazott fémek, hagyományos, és újabb megjelenési 

formái, melyekre szintén ismertek allergiás reakciók. CoCr, és NiCr ötvözetek 
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3. ábra: Titán, mint a fogászatban alkalmazott fém, melyre allergiás reakciót, még nem 

publikáltak 

 

A fogászati anyagok által kiváltott immunválaszok Gell és Combs osztályozása szerint az I. és 

IV. típushoz sorolhatóak. Az I. típusú (regain) azonnali reakció antitestek által mediált, 

előfordulása szerencsére nagyon ritka. Leírtak ilyen reakciót pl. barázdazáró anyagokra, 

eugenolra. Gyakran fordul elő azonban a gumikesztyű anyagára a latexre, ebben az esetben nem 

a fogászati betegek veszélyeztetettek elsősorban, hanem a fogorvosok, és fogászati asszisztensek. 

Az I. típusú reakció tünetei lehetnek lokalizáltak, mint az urtikária, ekcéma, toxikoderma, vagy 

kialakulhat szisztémás anafilaxia, mely súlyos, életveszélyes állapot. A fogászatban jóval 

gyakoribb a IV-es, késői típusú reakció. Ez egy celluláris immunválasznak felel meg, és két 

lépcsőben zajlik.  

A fogászati fémallergiák legjellemzőbb objektív tünetei az irritáció, gingivitis, cheilitis, glossitis, 

lichenoid elváltozás, leukoplákia, sötét elszíneződés a pótlással érintkező nyálkahártyán, 

valamint a bőrön megjelenő elváltozások, mint dermatitis, ekcéma, dysidrosis, vagy az alopecia. 

Szubjektív tünetek a fémes íz érzése, csípő íz érzés, elektromos érzet a szájban. Polimer allergia 

esetén gyakori objektív tünet szintén az irritáció, gingivitis, cheilitis, glossitis, lichenoid 

elváltozások, leukoplákia, a bőrön megjelenő elváltozások, mint szem, ajak oedéma, dermatitis, 

ekcéma, alopecia. Szubjektív tünet az égő érzés és a szájszárazság. A fogászati allergia 

diagnózisának megállapításában fontos szerepe van a beteg alapos kikérdezésének. Emellett 

célzott kérdéseket kell feltenni a bőrön testszerte bárhol fellelhető léziókra, s megvizsgálni, hogy 

ezek megjelenése összefüggésbe hozható-e bizonyos tárgyakkal való érintkezéssel. Például a has 
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bőrén, a farmernadrág gombjával érintkező területen megjelenő lézió Ni allergiára utalhat. A 

korrekt anamnézis felvételt minden kezeléssorozat elején célszerű elvégezni akkor is, ha a 

betegnek nincsenek panaszai. Emellett kiemelkedő szerepe van a körültekintő és részletes extra- 

és intraorális vizsgálatnak. Mindezek alapján fölmerülhet a fogászati allergia gyanúja, de az 

intraorális vizsgálat segít kizárni azokat az eseteket, amikor a fennálló tüneteknek valamilyen 

más oka van. Ilyenek lehetnek például a fogászati gócok, a törött, rosszul illeszkedő fogpótlás, 

fogtömés, esetleg egy gombás- vagy bakteriális fertőzés. Célszerű ezeket a lehetséges okokat 

megszüntetni mielőtt tesztelésre kerülne a sor, hiszen az allergia teszt maga is szenzibilizálhatja a 

beteget. Addicionális információt lehet nyerni a feltételezett allergén eltávolításával a 

szájüregből, melyet eliminációs próbának nevezünk, majd az allergén (pl. fogpótlás) újbóli 

visszahelyezése után (provokációs teszt) vizsgálni kell, hogy a panaszok ismét megjelennek, 

vagy erősödnek-e. Amennyiben allergia tesztre kerül sor, hasznos információ a tesztet végző 

orvos számára, hogy milyen fogászati anyagok vannak a szájüregben, és hogy milyen anyagból 

tervezi a fogorvos a fogpótlás, vagy fogtömés elkészítését. 

Bár léteznek in vitro allergia tesztek, mint az IgE által közvetített radio-allergoszrbens teszt 

(RAST), vagy a leukocyta transzformációs teszt (LTT), ezek nem jellemzik a teljes biológiai 

reakciókészséget, ezért nem megbízható módszerek a fogászati allergiák kimutatására. A döntő 

többségben IV. típusú reakciók vizsgálatára a ma legelfogadottabb módszer az Epicutan teszt. A 

hát bőrén elhelyezett gyári korongok az allergén anyagokat higított formában tartalmazzák. A 

fémallergia kimutatására az ötvözetek összetevőinek sóit, például kloridokat, szulfátokat, 

nitrátokat alkalmaznak, s valamilyen vivőanyaggal viszik fel a tesztkorongra. A polimer alapú 

fogászati anyagokkal szembeni allergia kimutatása egyre nagyobb kihívást jelent, s az elmúlt 

évtizedben számos új gyanta típusú anyag jelent meg a piacon. A gyártók sokszor nem adják meg 

pontosan az anyag összetételét. A helyzetet súlyosbítja, hogy a polimerek savas és lúgos 

degradációs termékei is okozhatnak allergiát.  
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4. ábra: Fogászati allergia vizsgálat előtt alkalmazott kérdőív 
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5. ábra: Fogászati allergia vizsgálat során alkalmazott anyagok 

 

 

6. ábra: Allergia teszt kiértékeléséhez használatos segédlet 

 



              

       

9 

 

 

7. ábra: Allergia vizsgálat tesztanyaginak felhelyezése, a vizsgálat kivitelezési módja 

 

 

8. ábra: Allergia vizsgálat kiértékelési módja 
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9. ábra: Allergia teszt kiértékelése során alkalmazott táblázat 

 

- negatív reakció  tünetmentes 

?+ igen gyenge, kétes reakció alig észlelhető eritéma 
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+ gyengén pozitív reakció bőrpír (egyértelmű eritéma, ödéma, 

++ mérsékelten pozitív reakció infiltráció, esetleg papulák 

hólyagocskák (eritéma, ödéma, papulák 

és/vagy vezikulák) 

+++ erősen pozitív reakció váladékozás (vezikulák, ulceráció) 

IR irritatív reakció különböző típusok 

10. ábra: Epicutan teszt kiértékelésének szempontjai 

 

 

11. ábra: Ni allergiás beteg ajak oedémája 

 

 

12. ábra: Hg allergiás beteg állcsúcsi bőrelváltozása 
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13. ábra: Hg allergiás beteg epicután reakciója 

 

 

14. ábra: Hg allergiás beteg gingivális tünete 

 

Az allergiás rekaciók alapjainak teljes mértékű felderítése, napjainkban is kihívást jelent a 

tudomány számára. A szenzorok fejlődésével, és a biológia folyamatok egyre mélyebb 

megérétésével, viszont lehetőség nyílhat az összefüggések jobb, áttekintőbb megfigyeléseire, 

következtetések levonására. Ebben lehet segítségünkre az FT-SPR technika is, mely nagy 

érzékenységű jelölésmentes módszerként, betekintést nyújthat a molekulák kötésenek, és 



              

       

13 

 

kötődéseinek a természetébe. Ezáltal sikerülthet alapvető információkhoz jutni az allergiás 

reakciók mechanizmusairól, megerősíteni, vagy elvetni, elméleti megfontolásokat. 

 

15. ábra: FT-IR készülék melynek, baloldalhoz kapcsolva az FT-SPR modul látható 

 

Az allergia teszt ismeretében a betegek ellátásának alternatív lehetőségeit kínálja fel az 

allergológus. Fémek esetén gondolni kell az allergiás keresztreakció lehetőségére is, melyet a 

szenzibilizációt követő, kémiailag hasonló molekulával történő expozíció vált ki. A nikkel 

allergiás betegek esetén például ezért nem ajánlott a periódusos rendszer azonos főcsoportjába 

tartozó palládium alkalmazása. 

A polimerek komponenseire érzékeny betegek ellátási alternatívái teljes alsó-felső kivehető 

fogpótlás készítésekor műanyag gyári fogak helyett a kerámia fogak felhasználása, és 

alaplemezként szóba jön a dimetakrilát alapú műanyag (pl. Microbase, Eklipse), vagy a poliamid 
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alapú műanyag (Valplast). További kezelési lehetőség az implantátumokon elhorgonyzott hidak 

készítése.  

Részleges foghiány esetén, ha lehetséges, kerámiával leplezett híd készíthető, esetleg 

implantátumokon elhorgonyozva. Amennyiben mintára öntött fémlemezre van szükség, a teljes 

lemezes pótlásnál leírtak szerint kell eljárni. A carieses fogak ellátását nemesfém ötvözetből, 

vagy titánból készülő inlay/onlay/overlay fogművel célszerű megoldani, és ragasztóanyagként 

cink-foszfátcementet alkalmazni. A beteg definitív ellátása előtt minden feltételezett allergént el 

kell távolítani a szájüregből, s az ellátásra szánt anyagból próbafogművet kell készíteni. Egy hét 

elteltével az objektív és szubjektív tünetek újraértékelése következik, s a végleges fogpótlás csak 

ezt követően készíthető el.  

 

11.2 Biokompatibiltás és citotxicitás 

Az anyagok biogén környezetbe kerülve bizonyos hatásokat fejthet ki a vele kapcsolatba kerülő 

sejtekre, ezen hatásokról kaphatunk információkat az citotoxicitáson keresztül. Amennyiben 

ezeket a hatásokat nem korlátozzuk a sejtekre, szélesebb körű összefüggéseket is számolnunk 

kell, s ebben az esetben már az anyag biokompatibiltása kerül figyelmünk középpontjába. Ezen 

kölcsönhatások jelentőségét az adja, hogy az élő szervezettel kapcsolatban kerülő anyagok 

megváltozathatják annak normális működését, vagy akár súlyosan károsíthatja is az öt körülvevő 

környezetet. Ennek megfelelően különböző ISO szabványok és FDA előírások szabályozzák a 

biológiai összeférhetőség vizsgálati módszereit. A fogászatban használatos anyagok esetében 

használatos standardokat, és protokollokat az Amerikai Szabvány Hivatal/Amerikai Fogászati 

Társaság (ANSI/ADA) által elfogadott 41-es számú dokumentumában fektették le. 

Eszerint a különböző anyagok vizsgálatát három jól elkülöníthető fázison keresztül kell 

megvalósítani. Ezek az elsődleges, a másodlagos, és az alkalmazási, vagy preklinikai 

vizsgálatok. Az elsődleges vizsgálatok a legtöbb esetben in vitro tanulmányozásra adnak 

lehetőséget. Csak ezt követően kerülhet sor az anyagok élő szervezetben, legelőször általában kis 

álatokban történő vizsgálataira, s amennyiben a megfelelőség itt is bizonyítást nyer, lehet 

továbblépni nagyobb állatok – nyulak, kutyák – bevonása felé. Ha pedig az anyagok 
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biokompatibilitását, ezen tesztek is megerősítik, kerülhet sor az embereken történő klinikai 

kipróbálásra, először önkénteseket bevonásán keresztül. 

 

11.2.1 Biokompatibiltási tesztek 

Az ANSI/ADA által szabályozott módszerek szerint az elsődleges vizsgálatokhoz tartoznak: a 

citotoxicitási tesztek. a hemolízis vizsgálata, a különböző mutagenezis vizsgálatok, mint pl. az 

Ames’-teszt, vagy a Styles’-teszt, de itt kerül meghatározásra az LD50, mint egyik legjelentősebb 

mennyiségi mutató. 

A másodlagos vizsgálatok során vizsgálják az esetleges nyálkahártya-irritációk kialakulásának 

lehetőségét, a bőrön kialakuló toxicitás egyes jeleit, akár ismételt expozícióból is. Itt kerül sor a 

különböző implantációs tesztekre, mikor is bőr alá, vagy a csontba ültetett anyag által kiváltott 

reakciókat figyelik, és az érzékenyítés vizsgálatra is. 

A preklinikai vizsgálatok a következő módszereket alkalmazza: a pulpa-irritáció vizsgálata, a 

pulpasapkázást, az endodonciai használati vizsgálatokat, és a fogászati implantációs tesztet. 

 

Az elsődleges vizsgálatok során alkalmazott in vitro sejtkultúrákat használó tesztek előnyei közé 

tartozik, hogy gyorsan, viszonylag olcsón kivitelezhetőek, illetve, hogy a standardizálhatóság is 

itt a legegyszerűbb. Ezzel szemben viszont legnagyobb hátrányként kell megjegyezni, hogy az itt 

kapott eredmények átültethetősége a további vizsgálati szakaszokba mindig kérdéses.  

A citotoxicitás vizsgálat során a sejtszám változás az a mennyiségi paraméter, mely az anyag 

hatását hivatott kifejezni az adott sejtkultúrára. Előnyei közé tartozik, hogy toxikus anyagokra 

nézve a preklinikai vizsgálatoktól nagyobb érzékenységgel rendelkezik, jól standardizálható, és 

kvantifikálható. Hátrányai közé tartozik, viszont, a vizsgált sejttípusok különbözőségei 

befolyással lehetnek a kapott eredményekre, és hogy hosszútávú hatások vizsgálatára nem 

alkalmas ez a módszer. A vizsgálat során meg kell különböztetnünk mitokondriális aktivitást-, 

sejt membrán integritást-, enzim vagy egyéb fehérje szerkezetet- vagy genetikai-változást kiváltó 

tulajdonságokat. 



              

       

16 

 

A sejt-kitapadási és növekedési vizsgálat a sejtkultúra alapvető működését, és növekedési ütemét, 

illetve az abban bekövetkező változásokat követi nyomon. Fontos, hogy csak pozitív- –

valamilyen bizonyítottan káros anyag-, és negatív- –valamilyen biológiailag inert anyag- kontroll 

alkalmazása mellett alkalmazható. 

MTT teszt a tetrazólium bromid- formazán átalakulás során fellépő színváltozást használja ki. 

Ezt az átalakulást a sejten belül csak a mitokondrium képes végrehajtani, így ezen bioszintetikus, 

vagy enzimatikus aktivitáson keresztül válik a citotoxicitás értékelhetővé.  

Az Alamar blue teszt az előző MTT-teszthez hasonló módon resazurin-resofurin átalakuláson 

alapul, de jelentős különbség, hogy ebben az esetben a sejtek proliferációja folyamatosan 

nyomon követhető. 

A szelektív sejtmembrán permeabilitási tesztet a ANSI/ADA előírása csak citotoxicitás 

meghatározására javasolja, mely szintén pozitív, és negatív kontroll alkalmazása között ad 

információt az anyag sejtmembrán integritását befolyásoló tulajdonságairól. 

Az agarral fedett sejtvizsgálat -agar overlay test- egyike a legrégebben alkalmazott 

módszereknek. A sejttenyésztő aljára egyrétegű sejtkultúrát helyezünk, majd festést követően 

vékony agart rétegezünk rá. A vizsgált minta csak erre a rétegre kerül, így közvetlen 

érintkezésben nem állnak, de a sejtekkel történő érintkezés lehetősége adott. Akár 24 órás 

megfigyelés is tervezhető ezzel a módszerrel, de a színintenzitás és a kioldódott anyag toxicitása 

között rendkívül bonyolult összefüggés áll csak fenn. 

A dentin barrier teszt/dentinen történő átjutást vizsgáló eljárás a fogászati anyagok 

citotoxicitásáról reálisabb képpel szolgál, mivel az anyagnak dentinen történő diffúziója 

vizsgálható általa. A dentin réteg a vizsgálandó anyag és a sejtkultúra között kerül elhelyezésre, 

mivel ennek vastagsága közvetlen kapcsolatban áll a pulpavédelemmel, így ismerete rendkívül 

fontos az anyag felhasználhatóságát illetően. 
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16. ábra: Dentin barrier teszt 

 

Mutagenezis vizsgálatként leggyakrabban alkalmazott az Ames’ teszt. Mutáns Salmonella 

typhimurium törzs képzi a vizsgálat alapját, mely külső hisztidint igényel 

szaporodóképességéhez. Hisztidinmentes környezetben végezve a vizsgálatot a baktériumtelepek 

megjelenése –az átalakulás mértéke az alap típussá- az anyag mutagenitására utal. A teszet 

kiértékelése nagy szakmai gyakorlatot igényel. A Styles’ teszt a baktérium törzs helyett 

módosított fibroblaszt vonalat használ a vizsgálathoz, az átalakított sejtvonal képes agarban 

növekedésre, míg az át nem alakított nem, egyéb tulajdonságaikat viszont nem érinti a genetikai 

módosítás. Így ezen tulajdonság megjelenése az ín-vívó mutagenitással állhat összefüggésben. 

Az alapvető halálozási vizsgálat (dominant lethal test) mutagén hatás megállapítására nyújt 

lehetőséget, az állatok esetén megjelenő spermatogenezis, és korai embrionális események 

alapján. A vizsgálat során az állatok 50 %-ára nézve halálos dózisnak (LD50) megfelelő 

mennyiségű anyag kerül vizsgálatra. A vizsgálat állatokból a spermatogenezis pre- és post-

miotikus állapotain keresztül történik az anyag mutagenetikus hatását meghatározása. 

Természetesen ezt megelőzően kerül sor az LD50 meghatározására, mely csak 1g/kg fölött jelent 

önmagában akut szisztémás toxicitást. 
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11.2.2 Másodlagos, vagy közbenső vizsgálat 

Ezek a vizsgálatok már túllépnek sejtkultúrák használatán, és kísérleti állatokat, nagyrészt 

rágcsálókat, nyulakat, hörcsögöket vagy tengerimalacokat alkalmaznak.  

Nyálkahártya irritációs vizsgálat során –nyúl, vagy hörcsög szájszöveten- kerül a gyulladást 

előidéző hatás megfigyelésre. 1-2 hét vizsgálati idő alatt fényképfelvételekkel, majd ezt követő 

hisztológai úton történik a válaszreakciók detektálása. 

Implantációs vizsgálatok során rövid távú megfigyelés esetén 1 hét, vagy 3-5 hét esetleg 8-11 

hétig terjedhetnek a megfigyelési időszakok, míg hosszú távú vizsgálatoknál 1- és 2 év elteltével 

kerül csak sor a kiértékelésre. Az anyagot a bőr alá, vagy a csontba juttatjuk a felhasználási 

szándék függvényében. 

 

11.2.3 Használati/Alkalmazhatósági vizsgálatok állatokon 

A leggyakrabban ép, nem szuvas feltételezhetően nem gyulladt pulpájú fog képzi a vizsgálat 

alapját.  

Pulpa irritációs vizsgálat Az ANSI/ADA 41 dokumentum ajánlása szerint, majom vagy egyéb 

megfelelő kísérleti állat bevonásával, 5. osztályú kavitásokat kialakítva vizsgálandóak az 

anyagok. 24-72 óra első, 25-35 nap második, és 60±10 nap harmadik körben szükséges az 

anyagok vizsgálata. A bekövetkezett szövetpusztulás vagy gyulladás kialakulásának vizsgálata, 

szekcionálást követő hisztológiai elemzés útján történik, és eredményként a pulpa reakció alapján 

3 csoport kerül kialakításra, a csekély, a közepes, és a komoly irritációt kiváltó anyagok. 

Fogászati implantátumok vizsgálatára 3 módszer használatos a legelterjedtebben: 

- parodontális szonda behatolási mélységének vizsgálata az implantátum mellett, 

- az implantátum mobilitás vizsgálata,  

- a csontos egyesülés röntgenkövetése. 

Mucosa és gingiva alkalmazhatósági vizsgálat a gyakori érintettség miatt indokolt. A 

subgingivális érintettséggel elhelyezett anyag 7 napos, és 30 napos kiértékelésével történhet. A 

gyulladásos reakciók függvényében szintén az enyhe, közepes, vagy komoly kategóriák 

használata terjedt el. 
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Sok esetben sajnos megjelenhet problémaként a vizsgálati típusok közötti korreláció hiánya, ezt a 

vizsgálati paraméterek, és az anyagok által kiváltott reakciók természete is indokolhatja. A 

különböző vizsgálatok viszont különböző kérdések megválaszolására alkalmasak, így külön 

kezelendőek, és eredményeik elemzése is ennek megfelelően kell történjen. 

 

11.3 Korrózió 

A korrózió a határfelültről kiinduló kémiai és elektrokémiai reakció, melynek következtében a 

szerkezeti anyagok fizikai, és kémia tulajdonságai megváltoznak. Több típusát különböztethetjük 

meg, úgy, mint a felületi korrózió, a lyuk korrózió, a rés korrózió, kristályközi, elektrokémiai 

vagy kontaktkorrózió. A felületi korrózió esetén a szerkezet teljes egésze érintetté válhat, a 

felületről kiinduló egyenletes változás következtében, pl.: rozsdaréteg kialakulása. A 

lyukkorrózió esetében, csak kis felület válik érintetté, de a felület alá mélyen behatoló korróziós 

rés megjelenése is lehetséges, mely a szilárdságban jelentős romlást okozhat. A réskorrózió a 

nem megfelelően tömített, vagy újonnan megjelenő résekben beszivárgó elektrolitok 

következtében kialakuló károsodási lehetőség. A kristályközi korrózió az ötvöző anyagok 

határfelületéről indulhat ki, ha különböző összetétellel rendelkező krisztallitok kerülnek 

elektroliton keresztül érintkezésbe. Különböző mélységű repedések kiindulópontjaként 

szolgálhatnak. Az elektrokémiai korrózió esetében a különböző standard elektródpotenciállal 

rendelkező fémek között alakulhat ki galvánelem, aminek következtében az alacsonyabb 

elektródpotenciállal rendelkező fém oxidálódik. A kontaktkorrózió megjelenésének is ez az 

elektródpotenciál különbség adja az alapját, csak itt az érintkezési felületek szerepelnek a 

folyamatok kiindulópontjaként. A fogászatban alkalmazott fémek között az amalgámok 

korrózióját külön érdemes megemlíteni. A kötési reakció során –főleg az alacsonyabb réz 

tartalmú amalgámok esetén- megjelenő 2 fázis, ami a korrózióra leginkább hajlamos részként 

került meghatározásra.  

Ag3Sn + Hg + (Cu) Ag2Hg3 + Sn7-8Hg + Ag3Sn + (Cu3Sn) 
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                      γ γ1            γ2     elreagálatlan γ     ε 

17. ábra: Amalgámok egyszerűsített kötési reakciója 

A gyártók ezt a réztartalom növelésével igyekeznek minimalizálni, így a merkuroszkópos 

expanzió, és a kúszás jelenségét is csökkenteni, de a klorid ionok hatására még így is általánosan 

érzékenyebbek ezek a tömőanyagok, mint az egyéb fémek. 
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