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Dithiokarbamáty: objev a historie 

1. Co je známo o toxikologii pesticidů zinebu a 
ziramu 

 

2. Co je známo o toxikologii pesticidů manebu 
a ferbamu 

 

3. Vliv dithiokarbamátových pesticidů na životní 
prostředí 

 

4. Parkinsonova nemoc a dithiokarbamátové 
pesticidy 
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Zineb a ziram 

zineb 

ziram 

Letní semestr 2015 



Zineb a ziram: toxicita 

• Existuje poměrně hodně vědeckých studií, 
které ukazují toxicitu těchto pesticidů na úrovni 
buněk. Dokonce bylo publikováno, že ziram 
dokáže inhibovat E1 enzymv rámci ubikvitin-
proteazomového systému (v naší laboratoři 
výzkum J. Sedláčka). 

• Na úrovni živočichů a životního prostředí se 
tyto látky nepovažují za příliš toxické. Zineb je 
silně toxický pro kroužkovce.  

• Byl dokonce publikován případ, kdy žena brala 
disulfiram a zinek (vzniká analog ziramu) a 
zbavila se tak metastázy melanomu v játrech. 
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Brar et al. Mol Cancer Ther 2004 

Zdá se, že ziram a jeho analogy by mohl mít spíše pozitivní 

efekt u lidí. 
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Maneb a ferbam 

maneb 

ferbam 

Letní semestr 2015 



• Maneb byl podezříván z toho, že způsobuje u 

lidí po dlouhodobé expozici Parkinsonovu 

nemoc. O tom více níže.  

• Přisuzuje se mu i karcenogenita a je toxický 

pro vyvíjející se organismy. 

• Je mírně toxický pro vodní organismy. 

 

 

Maneb 
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• Je považován za karcinogen, ale o jeho 

toxicitě toho není moc známo. Jako také o 

jiných dithiokarbamátech, o ferbamu jsou 

publikovány studie, ukazující jeho negativní 

vliv na vyvíjející se organismy. 

• Má negativní vliv na vodní živočichy, je pro ně 

většinou silně toxický.  

Ferbam 
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• Používání pesticidů se obecně považuje za 

škodlivé pro životní prostředí.  

Vliv na životní prostředí 
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Chemický rozdíl typů A a B 
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• Jak vejdou dithiokarbamáty do buněk? 

• Existují dvě vysvětlení: 

 

• buď ve formě kyseliny 

• nebo ve formě komplexu s kovy (tyto 

komplexy jsou totiž lipofilní) 

Dithiokarbamáty a buňky 
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• Dnes je toho o biologické aktivitě těchto 

sloučenin známo tak mnoho, že sotva 

můžeme mluvit o přesném mechanismu 

účinku. Jedním z vysvětlení byl však rozpad 

na CS2 a aminy. 

• CS2 ani příslušné aminy ovšem zdaleka 

nevykazovali tak výraznou fungicidní aktivitu 

jako dithiokarbamáty. Tedy tato hypotéza 

padá. 

Čím je dán mechanismus účinku? 
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• Ukázalo se, že histidin a jiné imidazoly mají 

schopnost zvrátit fungicidní aktivitu těchto 

látek. Toto zůstalo dodnes nezodpovězeno. 

• Zdá se, že histidin apod. soutěží s látkami, 

jako je měďnatý komplex ditiocarbu (snad v 

poměru 1:1), o vazbu na nějaký, dosud 

neobjevený, enzym nutný pro život plísní. 

• Tím by mechanismus fungicidní aktivity byl 

odlišný od mechanismu účinku proti svrabu a 

střevním parazitům. 

Mechanismus resistence 

Letní semestr 2015 



Přehled 
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• Thiram se používá proti plísním u semen a při 

skladování plodin.  

• Ziram, zineb, maneb a mancozeb se používají 

na ochranu listů různých plodin proti plísním. 

• Ferbam se používá na ochranu ovocných 

stromů, bobulovitých rostlin, ale i brambor 

nebo tabáku před plísněmi. 

 

 

Praxe v zemědělství 
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Metabolismus I 
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Metabolismus II 
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Toxicita dithiokarbamátů 
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Nabam, vapam, thiram 

nabam 

vapam 

thiram 
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• Toxický zejména po vdechnutí. Způsobuje 

podobné toxické efekty, jako jsou vedlejší 

účinky u disulfiramu (bolesti hlavy, nevolnost, 

nechutenství, průjem…). Při vyšších 

koncentracích vznikají vážnější problémy. 

• Thiram je toxický pro vodní živočichy, ale 

nepředpokládá se jeho hromadění ve vodě 

nebo vůbec v životním prostředí. Poměrně 

rychle je odbouráván, zejména ve vodě. 

 

Toxicita thiramu 
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Toxicita vapamu 
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• Uvažuje se o jeho toxicitě pro vyvíjející se 

organismy. Nic moc ale není známo. 

 

Toxicita nabamu 
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