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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 
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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 
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• 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 

Letní semestr 2015 



• Používání pesticidů se obecně považuje za 

škodlivé pro životní prostředí. 

• Dithiokarbamátové pesticidy přes své 

negativní vlastnosti na životní prostředí 

(zejména na vodní živočichy) mají velkou 

výhodu v tom, že 

 

 A) se neakumulují v těle organismů 

 B) se neakumulují v životním prostředí 

Vliv na životní prostředí 
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• Hlavní negativní obraz používání těchto 

pesticidů byl nedávno způsoben výzkumy, 

které naznačovaly spojení mezi nimi a 

vznikem Parkinsonovy choroby. 

• V poslední době se však výzkumy na buněčné 

úrovni a hlavně epidemiologickými studiemi 

ukázalo, že celá situace je složitější.  

Parkinsonova nemoc 
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• Jedná se o závažné neurodegenerativní 

onemocnění, které se projevuje jednak na 

úrovni fyzické, jednak na úrovni psychické. 

 

• Fyzicky: třesení, tuhost, pomalost a nestabilita 

držení těla. Pacient špatně ovládá své pohyby. 

 

• Psychicky: poruchy řeči, poznávacích 

schopností, nálady a intelektu. 

Co je to Parkinsonova nemoc? 
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Bazální ganglia 
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Epidemiologie PN 
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• Dodnes je obecně považováno za správné 

tvrzení, že Parkinsonovu nemoc způsobují 

pesticidy (např. herbicid Agent Orange), které 

se dostaly do životního prostředí a jimž jsme 

vystaveni po dlouhou dobu. 

• Nedávno byla publikovaná epidemiologická 

studie, dělaná v Kalifornii, která přináší 

zajímavé výsledky.  

• Jedná se o publikaci Wang et al. Eur. J. 

Epidemol. 2011 s názvem: „Parkinsons 

disease risk for ambient exposure to 

pesticides. 

Příčiny v životním prostředí? 
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Abstrakt studie 
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Zvýšení rizika při kombinacích 
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Zvýšení rizika při kombinacích 
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• Zatím se nezdá, že by tato zjištění měla 

praktické důsledky pro regulaci používání 

pesticidů.  

• Je možné, že teprve nyní zjišťujeme negativní 

účinky dithiokarbamátových pesticidů, pokud 

se používají dlouhodobě a v kombinaci. 

• Na druhou stranu tyto pesticidy nejsou za 

Parkinsonovu nemoc zodpovědny v tom 

smyslu, že bez nich by jí nebylo – známe 

případy Parkinsonovy nemoci i z mnohem 

starších dob (genetické?). 

Důsledky pro regulaci? 
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• Pro vědecké poznatky o biologických účincích 

dithiokarbamátů je typické to, jak málo o nich 

víme, jak jsou komplexní a jak se nedaří zjistit 

žádný jednoduchý mechanismus účinku. 

• Přitom jsou tyto látky používání v medicíně a v 

zemědělství ve velké míře. 

• Jejich případ, zdá se, popírá představu o tom, 

že biologické efekty lze spojit s jednoduchými 

mechanismy účinku.  

 

Závěrečná úvaha 
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