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Fact Sheet: ETU (ethyleenthioureum)
Indicator voor:
carbamaatpesticiden, meerbepaald EBDC’s
Dithiocarbamaten worden wereldwijd gebruikt als fungiciden, in de landbouw zowel als in de
industrie en waterzuivering. Dithiocarbamaten kunnen worden onderverdeeld in twee groepen:
ethyleenbisdithiocarbamaten
(EBDC)
zoals
maneb,
zineb
en
mancozeb;
en
dimethyldithiocarbamaten (DMDC) zoals ferbam, ziram en thiram. Ethyleenthioureum is één
van de belangrijkste metabolieten van EBDC’s en wordt geassocieerd met de meeste toxische
effecten van EBDC’s (Houeto et al., 1995).
Productievolume:
Maneb (CAS: 12427-38-2): high production chemical (Nederland, Frankrijk, Duitsland) (ECB)
Zineb niet beschikbaar in ECB
Mancozeb: productievolume niet beschikbaar in ECB
Nabam (CAS: 142-59-6): laag productievolume (UK, Frankrijk, Nederland) (ECB)
ETU: laag productievolume (Frankrijk) (ECB)
Wetgevend kader:
Maneb
Richtlijn 2007/57/EG: maximumgehalten in voedingsmiddelen (Europese Commissie, 2007a)
Aanbeveling van de Europese Commissie voor bewaking van de maximumgehalten in plantaardige
voedingsmiddelen (Europese Commissie, 2007b)
Richtlijn 2005/72/EG: Opgenomen als werkzame stof in bijlage 1 van Richtlijn 91/414/EEG en
mag vanaf 1 juli 2006 alleen worden gebruikt als fungicide (Europese Commissie, 2005a)
Classificatie (ECB)
R37: irriterend voor de ademhalingswegen
R43: kan overgevoeligheid veroorzaken bij huidcontact
Mancozeb
Richtlijn 2007/57/EG: maximumgehalten in voedingsmiddelen (Europese Commissie, 2007a)
Richtlijn 2005/72/EG: Opgenomen als werkzame stof in bijlage 1 van Richtlijn 91/414/EEG en
mag vanaf 1 juli 2006 alleen worden gebruikt als fungicide (Europese Commissie, 2005a)
Classificatie (ECB)
R37: irriterend voor de ademhalingswegen
R43: kan overgevoeligheid veroorzaken bij huidcontact
Nabam
Verordening (EG) nr. 1048/2005 van de Commissie van 13 juni 2005 houdende wijziging van
Verordening (EG) nr. 2032/2003 inzake de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van
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Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt
brengen van biociden bedoelde tienjarige werkprogramma (Voor de EER relevante tekst)
(Europese Commissie, 2005b)
Verordening (EG) nr. 2076/2002 van de Commissie van 20 november 2002 houdende verlenging
van de in artikel 8, lid 2, van Richtlĳn 91/414/EEG van de Raad bedoelde termĳn en
betreffende de niet-opneming van bepaalde werkzame stoffen in bĳlage I bĳ die richtlĳn en de
intrekking van toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stoffen bevatten
(Europese Commissie, 2002)
Classificatie (ECB)
R37: irriterend voor de ademhalingswegen
R43: kan overgevoeligheid veroorzaken bij huidcontact
R22: schadelijk bij opname door de mond
R50/53: Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu
op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
ETU
Classificatie (ECB)
R61: kan schade toebrengen aan het ongeboren kind
R22: schadelijk bij opname door de mond
Verwachte blootstellingswegen naar de mens:
Inademing bij toediening van de pesticiden en roken van sigaretten, opname via de voeding
(Mestres & Mesters, 1989; Lentza-Rizos, 1990). ETU werd in de Verenigde Staten
aangetroffen in tomaten (en tomatenproducten), aardappelen, komkommers, wijn, bier en
sigaretten (Pease & Holt, 1977; Nitz et al., 1982; Mestres & Mestres, 1989).
ETU wordt ook gebruikt in de rubberindustrie (EPA, 2000).
Maneb en mancozeb worden gebruikt bij fruit- en groententeelt en voor de behandeling van
roest bij tarwe, gerst, rogge en haver (fytoweb).
(Hoog) blootgestelde groep:
landbouwers, consumenten
opm: producten met mancozeb als actieve stof worden ook aangeraden voor hobby tuinders
(internet: seniorennet).
Verwachte gezondheidseffecten:
ETU heeft een lage acute toxiciteit, maar heeft bij proefdieren een effect op de schildklier
alsook teratogene, carcinogene, immunotoxische en mutagene effecten (Houeto et al., 1995;
EPA, 2000; Health Council of the Netherlands,1999). Bij de mens hebben EBDC’s en ETU een
irriterende en allergische werking op de huid (Health Council of the Netherlands,1999).
Op basis van dierproeven klasseert IARC ETU in groep 3: niet klasseerbaar als carcinogeen
voor de mens (IARC, 2001). Von Meyer (1977) vond een trend tussen blootstelling aan
dithiocarbamaten en het voorkomen van lever- en schildklierkankers bij de mens.
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Dierproeven toonden ook aan dat ETU in aanwezigheid van natriumnitriet aanleiding geeft tot
een vroegtijdige ontwikkeling van tumoren, vermoedelijk door de vorming van N-nitroso-ETU
(Health Council of the Netherlands,1999).
Laagste niveau waarbij schadelijke effecten waargenomen werden:
ETU LOAEL thyriod hyperplasia ratten: 0.25 mg/kg bw/dag (Graham et al., 1975)
ETU Short-term exposure, NOAEL lever morfologie ratten: 15 mg/kg bw/ dag (Health Council
of the Netherlands,1999)
Geschatte externe blootstelling (dagelijkse inname)

Richtwaarden voor externe/interne blootstelling:
ADI EBDC’s: 0.03 mg/kg bw/dag (PAN, 1998)
ADI ETU: 0.002 mg/kg bw/dag (PAN, 1998)
Orale RfD ETU: 8E-5 mg/kg bw/dag (EPA, 1996)
Geschatte veiligheidsmarge t.o.v. LOAEL of TDI:

Persistentie (halfwaardetijd in de mens):
Half-leven in de mens 32-100 uur (Kurttio & Savolainen, 1990)
Half-leven ETU in humane urine: 1.5-6.9 uur (Pennanen et al., 2005)
De halfwaardetijd bij ratten bedraagd 24u in urine en 9.4u in bloed (Toxnet).
Perinatale blootstelling (placenta/moedermelk):
Kan doorheen de placenta bij proefdieren (Peters et al., 1982; Ruddick et al., 1976)
Matrix:
Invasief:
Niet-invasief: urine
Benodigd volume voor bioassay analyse:
Urine: 25 mL
Detectielimiet:
Urine: 1 ng/mL
Gevalideerde biomerker:
Geen gegevens
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Aanbevolen doelgroep en matrix
Volwassenen: mengstaal urine
Adolescenten: mengstaal urine
Vergelijkende metingen
Reeds gemeten waarden in Vlaanderen:
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Internationale vergelijking:
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µmol/mol crt
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