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O captan é um fungicida amplamente utilizado para o controle de diversas doenças fúngicas em videiras,
pomares e lavouras, podendo afetar organismos não alvos, como S. cerevisiae e interferir em processos
fermentativos.  O  trabalho  teve  como  objetivo  determinar  como  o  captan  provoca  a  morte  de  S.
cerevisiae e avaliar efeitos desencadeados pelo fungicida. Para tanto foi utilizada a levedura BY4741 e
as  linhagens  com  deleção  em  AIF1,  NUC1  ou  YCA1,  a  avaliação  da  viabilidade  celular  de  leveduras
tratadas com diferentes concentrações de captan (0 a 40 μM) foi realizada por plaqueamento e contagem
(UFC).  O  efeito  protetivo  de  ácido  ascórbico,  cisteína  e  glutationa  foi  avaliado.  Para  a  quantificação  de
grupos tióis foi utilizado o corante DTNB, a determinação da integridade da membrana celular, produção
de  espécies  reativas  de  oxigênio  (ROS)  e  apoptose  foi  realizada  por  citometria  de  fluxo  utilizando  os
corantes  SYTO9®/PI,  dihidroetídio  e  annexinV-PE/7AAD respectivamente.  A  concentração de captan que
reduziu a viabilidade das leveduras em aproximadamente 90 % foi a de 20 μM no período de seis horas e
este parâmetro foi utilizado para os outros ensaios. O captan reagiu com os grupos tióis com um efeito
dose dependente, oxidando tanto tióis proteicos quanto não proteicos. Leveduras induzidas à morte por
captan  apresentaram  um  aumento  na  viabilidade  quando  tratadas  previamente  com  cisteína  ou
glutationa, porém esse efeito não foi  observado com o ácido ascórbico, confirmando o efeito do captan
sobre os grupos tióis. As leveduras tratadas com captan apresentaram 81,7 % das células com perda da
integridade de membrana, indicando um efeito necrótico primário. Além disso, foi observado um aumento
na  quantidade  intracelular  de  ROS,  um  conhecido  efetor  da  cascata  apoptótica,  o  que  justifica  a
quantidade detectada de células com exposição de fosfatidilserina (15,2 %), um marcador apoptótico. A
morte  celular  apoptótica  causada  pelo  captan  em  leveduras  parece  seguir  a  via  metacaspase
dependente, uma vez que a linhagem com deleção em YCA1 tratada com captan apresentou viabilidade
superior  (22,8  %),  em  comparação  com  a  linhagem  selvagem  (4,2  %).  Os  resultados  mostram  que  o
principal mecanismo de ação do captan sobre S. cerevisiae  é a oxidação dos grupos tióis, seguido por
um aumento na quantidade de ROS, que atua como desencadeador da cascata apoptótica metacaspase
dependente.
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