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o aluminio é um dos principais fatores que limitam a produtividade agrícola em solos ácidos no Brasil.
A maioria das plantas cultivadas são sensíveis a baixas concentrações deste metal, que pode inibir o
crescimento das raizes e reduzir a absorção de água e nutrientes do solo, Dentre as gramineas, arroz
(Oryza sativa) destaca-se por apresentar tolerãncia ao AI. Como os mecanismos envolvidos nessa
tolerância ainda não são bem conhecidos, o estudo dos genes expressos sob condições de estresse
pode ajudar a elucidar esses mecanismos, O objetivo deste trabalho foi identificar genes induzidos
pelo ai uminio no ápice das raizes de uma cultivar de arroz tolerante à toxidez causada por este metal.
Ápices de raizes da cultivar CNA 6558-Fernandes foram coletados de plantas crescidas na ausência
e na presença de 555 ? M de AICI3, Em seguida, o RNA mensageiro foi extraído dessas raizes,
utilizado na hibridação subtrativa e PCR supressivo e na construção de uma biblioteca de cDNA
enriquecida com genes expressos exciusivamente na presença de AI. Os clones identificados foram
seqüenciados e comparados com outras seqüências depositadas no GenBank
(www.ncbí.nih.nlrn.qov/), utilizando o programa BLAST. Os resultados obtidos sugerem que (1) a
toxidez ao AI não induziu a expressão de genes ligados a mecanismos de produção de ácidos
orgânicos; (2) alguns genes ligados a mecanismos de proteção ao estresse oxidativo foram
observados em arroz após estresse de apenas 1 hora; (3) o AI induziu a expressão de vários genes
ligados à sintese de hormõnios, manutenção da integridade da parede celular e organização do
citoesqueleto; (4) nesta cultivar de arroz, a toxidez ao AI induziu a expressão de um transportador
mitocondrial de tostato. '
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