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El maíz se defiende de la toxicidad del
aluminio

Las plantas pueden ser víctimas de la toxicidad del aluminio (que
afecta al crecimiento de las raíces, por ejemplo). Ante este
fenómeno, plantas como el maíz han generado mecanismos de
defensa. Producen compuestos que ya se habían estudiado por su
resistencia a los pesticidas o como defensa contra los insectos, y que
ahora se han investigado por su papel en la defensa de las plantas
contra la toxicidad por iones metálicos.

L'alumini és el tercer element més abundant en l'escorça terrestre, no obstant, la toxicitat per
Al queda restringida als sols àcids minerals on el baix valor de pH afavoreix la presencia del
ió Al3+, altament tòxic, en la solució del sòl.

La punta d'arrel és la zona més sensible a la toxicitat de metalls, i l'exposició a l'Al n'inhibeix
el creixement radicular. Evitar l'acúmul d'Al en aquesta zona és esencial per a la resistencia
al metall. Sovint la resistència s'atribueix a l'exudació de quelants com el citrat, malat o algun
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compost fenòlic, però tot i així l'Al entra a les cèl·lules i es pot detectar en petites vacuoles al
cap de poques hores.

En el blat de moro sembla que aquesta exudació d'acids orgànic des de la punta d'arrel no
és l'únic mecanisme, sinó que també hi jugaria un paper la formació de complexes d'Al amb
algun altre tipus de lligant orgànic. Plantes com el blat de moro sintetitzen hidroxamats
cíclics o benzoxazinoids (Bx) que tenen una elevada afinitat pel Fe. En planta aquest tipus
de compost i els seus derivats, han estat investigats per la seva resistència a pesticides o
com a defensa contra insectes, però no s?havia investigat el seu paper en la defensa de les
plantes a la toxicitat per ions metàl·lics.

En aquest estudi s'ha analitzat la influència de l'Al en els nivells de Bx , el més comú
DIMBOA, en dues varietats de Zea mays diferents en la seva resistència a l'Al amb
tractaments Control i Al 50µM a 4 i 24 hores d'exposició.

Vam observar una notable diferència en els nivells de DIMBOA que disminueixen en punta
d'arrel de la varietat sensible però augmenten en la resistent. Es van utilitzar dos
bioassatjos: acúmul de callosa i tinció per hematoxilina de l'Al en punta d'arrel com a
indicadors del dany induït per l'Al i per veure fins a quin punt les Bx podien protegir la punta
de l'arrel contra l'Al en solució. Es va detectar un acúmul de callosa en punta d'arrel de la
varietat sensible només 4 hores despres de l'exposició a 50µM Al, però si aquest Al es dóna
en presència de DIMBOA l'acumul de callosa és pràcticament nul. Tampoc s'observa tinció
amb hematoxilina si el metall es dóna en presència de DIMBOA.

L'observació que l'adició d'Al disminueix el nivell de Bx en arrel de la varietat sensible pero
els augmenta en la resitent dóna un primer suport al paper de les Bx en la resistència contra
l'alumini in vivo. 
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