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Bevezetés

A mezőgazdasági gyakorlatban használt különböző gyomírtószerek tartós 

alkalmazása herbicid-rezisztens növények kiszelektálódásához vezettek. Ezen 

növényeknek a fotoszintézis alapkutatásásba való bekapcsolódása a mezőgazdasági 

problémák felmerülése és megoldása mellett, hozzájárultak fotoszintézis 

alapfolyamatainak minél teljesebb megértéséhez. Erre jó példa az 1960-as évektől 

kezdődően a diuron és más PS II fotoszintézisgátló herbicidek használata és az ezek 

következtében kiszelektálódott herbicid-rezisztens növények fotoszintetikus 

tulajdonságainak vizsgálata. Ezek jelentős mértékben elősegítették a PS II 

szerkezetének és működésének minél teljesebb megértését (Duysens 1963; Hirschberg 

and McIntosh 1983).

Az 1970-es évek óta (Ryan 1970), amikor is az első fotoszintézis-gátló herbicidekkel 

szembeni herbicid-rezisztens növényekről szóló tudományos publikációk 

megjelentek, több, mint 250 herbicid-rezisztens biotípust írtak le a szakirodalomban 

(Holt and LeBaron 1990). Ezek összesen mintegy 15 féle herbiciddel szemben váltak 

rezisztenssé, melyek közül a legismertebbek és legelteijedtebbek az atrazin-rezisztens 

(55 faj), valamint a paraquat-rezisztens biotípusok (16 faj) (LeBaron 1991; Preston 

1994).

Az atrazin-rezisztens biotípusok tanulmányozása során kimutatták, hogy a 

rezisztencia alapja a psbA gén pontmutációja, mely csökkenti az atrazin 

bekötődésének affinitását (Hirschberg and McIntosh 1983; Pfister and Arntzen 

1979). Ugyanakkor az atrazin-rezisztens növények fotoszintetikus tulajdonságainak 

vizsgálata felhívta a figyelmet arra is, hogy az atrazin-rezisztens növények 

fotoszintetikus folyamatai jelentős mértékben módosultak a mutáció következtében, 

beleértve a PS II akceptor és donor oldali működését (Bowes et al. 1980; Holt et al.
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Tudományos közlemények1981), a tilakoid-membrán összetételének és szerveződésének megváltozásait (Burke 

et al. 1982; Lehoczki et al. 1985), valamint számos a fotoszintetikus 
elektrontranszport szabályozásában szerepet játszó folyamatot is (Sundby et al. 1993). 
A másik igen gyakori rezisztencia a paraquat-tal szemben kialakult rezisztencia. Bár 
a jelenséget széleskörben vizsgálják, az okok felderítése még várat magára. Az eddig 

felmerült legfontosabb hipotézisek, hogy a paraquat mozgása korlátozott a rezisztens 
növényben, így az csökkent mennyiségben éri el a kloroplasztiszt (kizáródási 
elméletek), ill., hogy a paraquat oxigén- és lipidperoxid gyököket képező fitotoxikus 

hatását a növények természetes antioxidáns rendszerének aktivitásának fokozódása 

képes eliminálni (Fuerst and Vaughn 1990). Azonban mindkét hipotézis számos 

kérdést nyitva hagy. Ugyanakkor a paraquat fotoszintetikus elektrontranszport-láncra 

gyakorolt hatása is rendkívül összetett és még részleteiben nem ismert. így a 

paraquat-rezisztencia mechanizmusának és a paraquat hatásmechanizmusának 

vizsgálata segíthet a fotoszintetikus elektrontranszport folyamatok 

tanulmányozásában is. Azt is meg kell említeni, hogy a paraquat-rezisztens növények 

fotoszintetikus tulajdonságai még alig ismertek.
A 80-as évektől kezdődően a biológiai problémák kutatása (beleértve a 

növényélettani, fotoszintézis kutatásokat) egyre erőteljesebben fordult a különböző 

stressz, ill. ökológiai problémák megoldásának irányába. Ilyenek a szélsőséges 

hőmérsékleti viszonyok, a vízhiány, a fény viszonyok (magas fényintenzitás, UV 

sugárzás) ill. emberi tevékenység (levegőszennyezés) okozta környezeti problémák. A 

természetes körülmények között kiszelektálódott herbicid-rezisztens növények 

tanulmányozása során kiderült, hogy számos rezisztens növény stresszérzékenysége 

is eltér a vad biotípusétól. így kimutatták, hogy az atrazin-rezisztens növények hő- és 
magas fényintenzitású toleranciája kisebb, mint a szenzitív növényeké (Ducruet et al. 
1985; Hart and Stemler 1990). Ugyanakkor feltételezik, hogy a paraquat-rezisztencia
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mechanizmusa szerepet játszhat más oxidativ stresszhatások kivédésében is (Jansen 

et al. 1989). Azonban ezek pontos magyarázata még nem ismert. Ezek okának 

felderítésével újból csak további ismereteket szerezhetünk a fotoszintetikus apparátus 

működéséről.
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PhD értekezés téziseiben a herbicid-rezisztenciák mechanizmusának tanulmányozása 

mellett e növények módosult fotoszintetikus tulajdonságainak és a különböző 

stresszthatások folyamatainak vizsgálatával foglalkozok. A dolgozat tematikája több 

konkrét probléma megoldását öleli fel. Dolgozatomban célul tűztem ki a

1. Különböző herbicid (atrazin, paraquat) rezisztenciával rendelkező gyomnövények 

fotoszintetikus tulajdonságainak összehasonlító vizsgálatát.

2. Ezen növények stresszérzékenységének vizsgálatát, különös tekintettel a magas 

fényintenzitás okozta károsító hatásokra,

3. A paraquat fotoszintetikus elektrontranszportra gyakorolt hatásának 

tanulmányozását, valamint
173.
Sundby, C., McCaffery, S., Chow, W.S., Anderson, J.M. (1993) Photosystem II 
Function Photoinhibition and turnover of the Dj Protein at Different Irradiances in 
Normal and Atrazine-resistant Plants with an Altered Qg-binding Site, ln N Murata, 
ed, Research in Photosynthesis, Vol. 4. Klower Academic Press, Dordrecth, The 
Netherlands, pp. 443-447.
Vass I and Govindjee (1996) Thermoluminescence from the photosynthetic 
apparatus. Phot. Res. 48. 117-126

4. A paraquat-rezisztnecia mechanizmusának vizsgálatát.

Anyagok és módszerek

A PhD értekezésben az atrazin-rezisztencia és a paraquat-rezisztencia tulajdonságait, 
a fotoszintetikus folyamatokra gyakorolt hatásait, a paraquat-rezisztencia 

mechanizmusát elsősorban a betyárkóró (Conyza canadensis) atrazin-(AR), paraquat- 
(PQR) ill. paraquat/atrazin-rezisztens (PQAR) biotípusain tanulmányoztuk. Az 

atrazin-rezisztens biotípusokban az atrazin-rezisztenciára jellemző Dl protein
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Irodalomjegyzékmutáció (Ser264->Gly) jelenléte kimutatható volt és ezek a növények az izolált 

tilakoidokon mért Hill-reakció alapján 1000-nél nagyobb rezisztencia faktorral 
rendelkeztek (Grawronski et al. 1992; Lehoczki et al. 1984). A paraquat-rezisztens 

biotípusok, a változó fluoreszcencia 50%-os gátlásához szükséges paraquat 
koncentrációk hányadosa alapján, 170-s (PQR) ill. 650-s (PQAR) paraquat 
rezisztencia faktor értékeket mutattak. A kísérleteket általában in vivo, intakt 
leveleken végeztem és csak néhány esetben használtam izolált tilakoidokat.
A vizsgálatok során a pigmentanalízishez Lichtenthaler (1987) módszere alapján 

spektrofotométert (80%-os acetonos kivonás) és a xantofill ciklus pigmentjeinek jobb 

felbontású szétválasztására érdekében Foyer et al. (1989) gradiens programjának 

módosításával HPLC technikát alkalmaztam. A különböző herbicid-rezisztens 
biotípusok fotoszintetikus tulajdonságainak funkcionális vizsgálatához és a paraquat 
fltotoxikus hatásának, valamint a paraquat-rezisztencia mechanizmusának 

tanulmányozásához a hagyományos (a JATE Növénytani Tanszéken kifejlesztett 
digitális fluoriméter) és modulációs elven működő (saját fejlesztésű software 

segítségével működtetett Dual Chanel Modulated Fluoriméter, Hansatech) 
fluorométereket, valamint házi készítésű (CEA, France) termolumineszcencia-mérő 

berendezést használtam. A C02 gázcsere mérések során ADC, LCA-2 infravörös 

gázanalízátort, oxigén polarográfiás berendezést alkalmaztam. A C02 fixálás és az 

02 feljődés tanulmányozásával direkt információkat kaphatunk a fotoszintetikus 

apparátus működéséről. A fluoreszcencia indukció valamint a termolumineszcencia 

módszere, bár a fotoszintetikus folyamatok indirekt módon történő mérésére adnak 

lehetőséget, további ismereteket szolgáltathatnak a fotoszintetikus apparátus 

működéséről (Krause and Weis 1991; Vass and Govindjee 1996). Ennek alapja, hogy 

a fluoreszcencia sugárzás és a fotoszintetikus folyamatok egymással komplementerek 

így a fluoreszcencia sugárzás intenzitásának változásából következtetni lehet a
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fotoszintetikus apparátus működésére. A modulációs technika bevezetése a 

fotoszintetikus apparátus működésének részletesebb megismerését teszik lehetővé 

(Schreiber and Bilger 1993). A termolumineszcencia vizsgálatok elsősorban a PS II 

akceptor és donor oldali működéséről adnak felvilágosítást (Inoue 1996). Minden 

olyan folyamat azonban, amely közvetlenül, vagy közvetve kihatással van a PS II 

donor oldali működésére e módszerek segítségével vizsgálható. így az atrazin- 

rezisztencia (PS II akceptos oldali mutációjának a következménye) tulajdonságai, a 

paraquat elektrontranszport stimuláló és fotoszintetikus apparátust károsító hatásai, 

valamint a paraquat-rezisztencia mechanizmusa e módszerek segítségével jól 

tanulmányozhatók.

• Az antioxidáns enzimeknek fontos szerepe lehet a paraquat fitotoxikus hatásának 

eliminálásában. Azonban a szuperoxid-dizmutáz (SOD), mint a kloroplasztiszban 

is megtalálható antioxidáns enzimrendszer első komponense, valamint a kataláz, 

citolazmában ható enzim inaktiválása (dietil-ditio-karbamát és aminotriazol 

inhibitorok segítségével) nincs hatással a paraquat kezelés indukálta tranziens 

gátlás folyamataira oly mértékben, hogy az meghatározó lehetne a paraquat- 

rezisztencia mechanizmusa szempontjából (Turcsányi et al. 1998).

A paraquat hatására indukálódó metabolitikus folyamatok alapján megvizsgáltunk 

két fehéijeszintézis-gátló vegyület (kloramfenikol, cikloheximid) hatását a tranziens 

gátlás folyamatára annak eldöntésére, hogy van-e szerepe valamilyen indukálódó 

fehérjének a paraquat-rezisztencia mechanizmusában és az hol kódolódik. Eredmények

• Vizsgálataink kimutatták, hogy a kloroplasztisz érzékeny mindkét gátlószerre, 

ami megnyilvánul abban is, hogy mindkét gátlószer önmagában jelentős 

fotoszintetikus aktivitáscsökkenést idézett elő. Ennek ellenére a kloramfenikol és 

paraquat együttes kezelések a paraquat hatás tranziens jellegét nem változtatták 

meg. Ez arra utal, hogy a paraquat-rezisztencia mechanizmusa szempontjából a 

plasztisz kódolt fehérjéknek nincs szerepe.

• A cikloheximid és paraquat együttes kezelések azonban a paraquat okozta 

tranziens gátlás folyamatait irreverzibilissé változtatták és a szenzitív 

növényekben tapasztalt hatásokhoz hasonlóvá tették. Ez arra utal, hogy a 

paraquat-rezisztens növényekben a paraquat kezelés hatására indukálódó 

magkódolt fehérje(k)nek fontos szerepe lehet a paraquat-rezisztencia 

mechanizmusában.

A különböző herbicid-érzékenységű (szenzitív (S), atrazin-rezisztens (AR), paraquat- 

rezisztens (PQR) és paraquat-atrazin-rezisztens (PQAR)) növények fotoszintetikus 

tulajdonságainak, stresszérzékenységének, valamint a paraquat fitotoxikus hatásának 

és a paraquat-rezisztencia mechanizmusának tanulmányozása során kapott 

eredmények alapján a következő megállapítások és következtetések vonhatók le:

1. A herbicid-rezisztens növények pigmentösszetételének, kloroplasztisz 

szerkezetének és fotoszintetikus tulajdonságainak összehasonlító vizsgálata 

alapján megállapítható volt, hogy:

• Nincs szignifikáns különbség a különböző biotípusok pigmentösszetételében 

(klorofill (a+b), karotenoid tartalmában, a xantofill „pool” (Vio+Ant+Zea) 

méretében) (Darkó et al. 1996).
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Mind a fényfüggő folyamatok tanulmányozása, mind a paraquat hatásának vizsgálata 

egyértelműen jelzi, hogy a két rezisztencia (atarzin- és paraquat-rezisztencia) 

független egymástól, és egyik rezisztencia sem gyakorol hatást a másik által 

determinált folyamatokra.

• A ß-karotin mennyisége a paraquat-rezisztens biotípusokban (PQR,PQAR) 

szignifikánsan alacsonyabb.

• A nevelési fényintenzitás tartós megváltozására (ámyékadaptáció) a növények 

pigmentösszetételük és tilakoid struktúrájuk megváltoztatásával reagálnak, ami , 

megnyilvánul a klorofill és karoteinoid tartalom megnövekedésében, a klorofill 

a/b arány és a xantofill ciklus pigmentek mennyiségének csökkenésében (Darkó et

al. 1995). Ezek a változások azonban egységesen megfigyelhetők minden biotípus 

esetében.

• Rövid idejű magas fényintenzitású (lh, 1500pmol/m2s) kezelés hatására a 

pigmentösszetétel gyakorlatilag alig változik, a xantofill ciklus pigmentjeinek 

átalakulása (viola.\antin-*zea.xantin) azonban jelentős. Ez jól jellemezhető az 

epoxidációs index segítségével (Ei= violaxantin%+0.5 anteraxantin%/100). 

Magas fényintenzitású kezelés hatására a xantofill ciklus aktivitása kifejezett a 

szenzitív növények (S, PQR) (Ei = 0.22 (S) ill. 0,32 (PQR) esetében, de 

korlátozott az atrazin-rezisztenciával rendelkező biotípusokban (Ei = 0,55 (AR) és 

0,5 (PQAR) (Darkó et al. 1995)

• Továbbá magas fényintenzitású kezelés hatására, biotípustól függetlenül, a ß- 

karotin mennyiségének csökkenése tapasztalható.

4. Paraquat-rezisztnecia mechanizmusának vizsgálata.

Annak ellenére, hogy számos hipotézis létezik a paraquat-rezisztencia 

mechanizmusára vonatkozóan, a paraquat-rezisztencia oka még nem bizonyított. A 

paraquat kezelés hatására a paraquat-rezisztens növények esetében megfigyelt 

különböző fotoszintetikus paraméterek (C02, 02, Fv) átmeneti csökkenése (tranziens 

gátlás), valamint fény- (Lehoczki et al. 1992) és hőmérséklet érzékenysége (Lasztity 

et al. 1998) feltételezi, hogy a paraquat gyorsan bejut a kloroplasztiszba a rezisztens 

növények esetében is. Mindezekből következik, hogy a paraquat elsődleges 

kizáródása nem lehet az oka a paraquat-rezisztenciának és a paraquat-rezisztencia 

mechanizmusának hátterében a paraquat-kezelés hatására indukálódó metabolitikus 

eredetű folyamatok állnak.

Ezek felderítésére irányuló kísérletek során megvizsgáltam néhány inhibitor hatását a 

paraquat kezelés hatására létrejövő traniens gátlás jelenségére. E vizsgálatok során 

megállapítottam, hogy

• A Cerulenin (de novo zsírsavszintézis gátló) valamint a Sandoz 9785 (linolénsav 

deszaturáz gátló) vegyületek a zsírsavanyagcserére és a fotoszintetikus 

elektrontranszport működésére gyakorolt hatásuk ellenére sem változtatták meg a 

rezisztens növényekben paraquat kezelés hatására megfigyelhető tranziens gátlás 

folyamatait. Ez azt mutatja, hogy a lipidek szerepe ill. a fotoszintetikus apparátus 

szigorú funkcionális épsége nem feltétele a paraquat-rezisztenciának.

így a különböző biotípusok pigment és tilakoid szerkezetének vizsgálata alapján 

elmondható, hogy a néhány atrazin-rezisztens növényen megfigyelhető 

pigmentösszetételbeli és strukturális változások (Burke et al. 1982) a betyárkóró 

esetében nem tapasztalhatóak, és a biotípusok között fennálló funkcionális 

különbségekért nem ezek a tényezők a felelősek.
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Az atrazin-rezisztens növények fotoszintetikus tulajdonságainak összehasonlítása 

során megállapítható volt, hogy a Dl protein mutációja következtében fellépő 

akceptor oldali változások mellett jelentős módosulások tapasztalhatók a donor oldal 
működésében is. Mindezek a tulajdonságok megnyilvánulnak az oxigén kiválasztó 

rendszer működésében, a fluoreszcencia indukció paramétereiben, valamint a 

termolumineszcencia jel tulajdonságaiban:

mértékben és irreverzibilisen csökkent a paraquat-szenzitív növényekben, míg 

csak kisebb mértékben és átmenetileg a paraquat-rezisztens biotípusokban. Ez 

egyrészt a paraquat elektrontranszport stimuláló tulajdonságának, másrészt a PS 

II reakciócentrumok károsodásának a következménye lehet.

• А В sáv intenzitáscsökkenése azonban csak részben értelmezhető a primer 
töltésszétválasztás hatékonyságának csökkenésével, jelentős mértékben 

meghatározó benne a Qb oxidált állapota miatti S2/S3Qb' rekombináció 

valószínűségének csökkenése. Ezt az optimális kvantumhatásfok (Fv/Fm) 
paraméter és а В sáv közti korreláció egyértelműen mutatja.

• A paraquat kezelés hatása a távoli vörös fény (FR) indukálta AG sáv képződésére 

újabb bizonyítékul szolgál az AG sáv és a nem-fotokémiai kioltási folyamatok 

kapcsolatára. Ezt mutatja, hogy paraquat kezelés hatására az AG sáv kinetikája 

hasonló leíutást mutatott, mint a qN és qE ugyanolyan kezelésre adott kinetikája. 
Ezt erősíti továbbá, hogy az AG sáv hasonló módón változott akkor, amikor az 

intratilakoidális pH megnövekedését idéztük elő akár magas fényintenzitású 

előkezelés, akár paraquat hatására.
• A HTL sáv vizsgálata alapján egyértelműen kimutatható, hogy a paraquat oxigén 

gyököket képző fitotoxikus hatása csak a paraquat-szenzitív növényekben 

jelentkezik lipid- és a fotoszintetikus pigmentek károsodásának formájában, a 

paraquat-rezisztens növényekben ilyen típusú károsodás nem detektálható.

• A különböző biotípusok in vivo mért fluoreszcencia indukciós görbéi jól mutatják 

az atrazin-rezisztens növényekre jellemző gyors indukciós görbe megváltozását (I 
szint megnövekedése), ami kapcsolatba hozható a Qa-Qb közti elektrontranszport 
folyamatok ill. a QA' reoxidációjának lelassulásával (Váradi et al. 1994). Ezek az 

eredmények jól korrelálnak az izolált kloroplasztiszokon mért korábbi 
eredményekkel (Demeter et al. 1985). Ugyanakkor a fluoreszcencia indukció 

kinetikáját paraquat-rezisztencia jelenléte nem befolyásolja.
• A különböző biotípusok lassú fluoreszcencia görbéinek összehasonlítása azt 

mutatja, hogy az atrazin-rezisztenciával rendelkező biotípusok (AR, PQAR) 
steady-state fluoreszcencia szintje szignifikánsan magasabb, mint a atrazin- 
szenzitív (S, PQR) biotípusoké, ami a (fotokémiai és nem-fotokémiai) kioltási 
folyamatok részarányának megváltozására, ill. az atrazin-rezisztens növények 

csökkent mértékű fotoszintetikus aktivitására utal.
• Az atrazin-rezisztens növények S2/S3QB' töltéspárok rekombinációjából származó 

termolumineszcencia В sávja alacsonyabb hőmérséklet felé tolódott el, amit 
Demeter et al. (1985) az atrazin-rezisztens növények Qb/Qb’ középponti 
redoxpotenciáljának megváltozásával értelmeztek.

Ezek a vizsgálatok azt mutatják, hogy a paraquat bár meghatározott ideig jelen van a 

PS I akceptor oldalán, az oxigéngyök képző hatása csak kismértékben, vagy 

egyáltalán nem érvényesül a paraquat-rezisztens növényekben.
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károsodás mértéke igen kisfokú és a paraquat elektrontranszport stimuláló 

tulajdonsága a meghatározó.
• A paraquat-szenzitív növényekben a fotokémiai (qP) és effektiv kvantumhatásfok 

(EQY) szigorú csökkenése figyelhető meg paraquat kezelés hatására, ugyanakkor 
a paraquat-rezisztens növényekben a qP nem csökken. Ez a paraquat 
elektrontranszportra gyakorolt hatásának eredménye.

• Paraquat elektrontranszport stimuláló tulajdonságának köszönhetően a nem
fotokémiai kioltási (qN) és energia-függő kioltási (qE) folyamatok intenzitásának 

megnövekedése tapasztalható a paraquat kezelést követő rövid időn belül mind a 

négy biotípus esetében. Ez azt jelzi, hogy a paraquat kezelés hatására a paraquat 
intratilakoidális pH növekedést indukál mindegyik biotípus esetében. A 

későbbiekben azonban a paraquat-szenzitív biotípusokban a tilakoid-membrán 

károsodása következtében ez gyorsan megszűnik. Ugyanakkor a paraquat- 
rezisztens növényekben e paraméterek tartós megnövekedése figyelhető meg, ami 
csak lassan és folyamatosan csökken. Ez továbbra is megerősíti azt a 

megállapítást, hogy a paraquat-rezisztens növényekben a károsodás mértéke igen 

kisfokú és a paraquat hatóhelyéről történő eliminálásáig megtartja 

elektrontranszport stimuláló tulajdonságát.
• Érdekes ,egfigyelés, hogy az atrazin-rezisztens és szenzitív biotípusokban a 

paraquat alacsony (100-200 p.mol/m2s) fényintenzitásnál hasonló hatást váltott ki 
a fluoreszcencia quenching paramétereire (Fv/Fm, qP, qN), mint a magas 

fényintenzitású kezelések és megszünteti a biotípusok közötti alapvető 

fotoszintetikus aktivitásbeli különbségeket.
• A paraquat hatásának termolumineszcencia vizsgálatai alapján kimutatható volt, 

hogy a S2/S3Qb rekombinációjából eredő В sáv intenzitása gyorsan, jelentős

• Intakt leveleken a Qb bekötődés affinitáscsökkenése, valamint az oxigén 

kiválasztó rendszer eltérő működése а В sáv intenzitásának csökkenését 
eredményezte az atrazin-rezisztens biotípusoknál.

• А В sáv csökkenésével párhuzamosan az atrazin-rezisztens növényekben egy 

újabb, alacsony hőmérsékleten (0-5°C között) megfigyelhető sáv (Q) jelenik meg, 
ami a QA' reoxidációjának lelassulása következtében fennmaradó S2QA' 
töltéspárok rekombinációjából származhat. Mindezek a jelenségek feltételezik, 
hogy in vivo az elektrontranszport folyamatok jóval lassabbak lehetnek, mint in 

vitro izolált rendszerekben.
• A flash-sorozat indukálta termolumineszcencia jel intenzitásának csökkenése és 

oszcillációjának megváltozása jelzi az atrazin-rezisztens növényekben az akceptor 
oldal módosulása mellett a donor oldal megváltozott működését is.

• Távoli vörös fény (FR) kezelés hatására kialakuló AG sáv intenzitásának jelentős 

csökkenése tapasztalható az atrazin-rezisztenciával rendelkező biotípus esetében. 
A mutáció következtében azonban, а В sávval ellentétben, e sáv hőmérsékleti 
maximuma nem tolódik el. Ugyanakkor előzetes megvilágítás hatására az AG sáv 

intenzitása megnőtt és hőmérsékleti maximuma alacsonyabb hőmérsékleteken 

figyelhető meg. A távoli vörös fény indukálta folyamatok termolumineszcenciás 
vizsgálata azt sugallja, hogy a termolumineszcencia jel kialakításában a gyors PS 

II akceptor és donor oldali töltésrekombinációk mellett az egész fotoszintetikus 
apparátus működését érintő, az előzőeknél lényegesen lassabb folyamatok is 
szerepet játszhatnak. Ebben fontos szerepe lehet a tilakoid membrán két oldala 

között kialakuló ДрН különbségnek.
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Az eddig bemutatott fotoszintetikus folyamatok közös jellemzői, hogy ezek 

tulajdonságait a psbA génben lévő mutáció jelenléte befolyásolta. A paraquat- 
rezisztenciának ezekben a folyamatokban nem volt meghatározó szerepe.

működő xantofill ciklus inaktiválása jelentős fotoszintetikus aktivitáscsökkenést 
idézett elő, így a xantofill ciklusnak a nagy fényintenzitású károsító folyamatok 

kivédésében rendkívül nagy szerepe van ezekben a biotípusokban. Ezt támasztja 

alá az is, hogy az atrazin-szenzitív (S, PQR) növények fotoszintetikus paraméterei 
DTT kezelés hatására az atrazin-rezisztens növények (AR, PQAR) fotoszintetikus 

paramétereihez váltak hasonlóvá. Ez egyben jelzi, hogy az atrazin-rezisztens 

növények magas fényintenzitás okozta fotoszintetikus aktivitáscsökkenéséért a 

xantofill ciklus aktivitásának hiánya nagymértékben felelőssé tehető.

> 2.Herbicid-rezisztens növények stresszérzékenysége.

A különböző herbicid-rezisztens növények fény-függő fotoszintetikus folyamatainak 

vizsgálatai arra irányultak, hogy kiderítsem, mi lehet az oka az atrazin-rezisztens 

növény nagyobb fényérzékenységének és magas fényintenzitással szembeni csökkent 
toleranciájának.
A fényérzékenységi vizsgálatok során megállapítható volt, hogy:
• A primer töltésszétválasztás hatékonysága nem tér el szignifikánsan a biotípusok 

között és a rövid idejű (15 min) különböző fényintenzitású fénykezelések nem 

idézik elő a fotoszintetikus apparátus károsodását (Darkó et al. 1995; Darkó et al. 
1996).

• Ugyanakkor a mutáció következtében a Qa-Qb közti elektrontranszport 
lelassulása, valamint a QA reoxidációjának csökkenése miatt a fényenergia 

fotokémiai folyamatokban történő hasznosulása csökken az atrazin-rezisztens 

biotípusokban. Ez megmutatkozik a QA redukáltsági fokát tükröző fotokémiai 
kioltás (qP) paraméterében. (Váradi et al. 1994; Darkó et al. 1995; Darkó et al. 
1996).

3. Paraquat fotoszintetikus elektrontranszportra gyakorolt hatásának 

tanulmányozása.

A paraquat fitotoxikus hatása komplex. Egyrészt a PS I akceptor oldalához 

kapcsolódva stimulálja a fotoszintetikus elektrontranszport-lánc működését, 
ugyanakkor gátolja a NADP+ redukciót. Másrészt toxikus gyököket generálva igen 

erős oxidativ stresszfolyamatokat vált ki a növényekben. E kettős, a fotoszintetikus 

elektrontranszport-lánc működésére ellentétes hatást kiváltó folyamatokat 
tanulmányoztuk különböző herbicid-rezisztens növényeken fluoreszcencia quenching 

analízis és termolumineszcencia módszerével.

• A fluoreszcencia quenching analízisek eredményei alapján egyértelműen 

kimutatható a paraquat jelenléte a kloroplasztiszban mind a négy biotípus 

esetében. Ugyanakkor ezek megnyilvánulása a quenching paraméterekben 

jelentősen eltér a paraquat-szenzitív (S, AR) és paraquat-rezisztens (PQR, PQAR) 
növények esetében.

• A paraquat-szenzitív biotípusokban a paraquat kezelést követő 1-2 óra múlva a 

károsító folyamatok kerülnek előtérbe, addig a paraquat-rezisztens növényekben a

• Annak ellenére, hogy a QA-QB közötti elektronátadás a teljes fotoszintetikus 

apparátus működéséhez viszonyítva gyors folyamat, a PS II akceptor oldali 
módosulása kihatással van az egész fotoszintetikus elektrontranszport-lánc 

működésére, ami megnyilvánul a lineáris elektrontranszport-lánc egyensúlyi 

szintű működése során mért PS II effektiv kvantumhatásfok (AF/Fm’)
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• A paraquat-rezisztenciával rendelkező biotípusok fényérzékenységi vizsgálatai 
alapján megállapítható, hogy a paraquat-rezisztenciának nincs számottevő hatása 

a fotoszintetikus elektrontranszport folyamatokra és a nem-fotokémiai kioltásban 

megnyilvánuló fotoprotektív mechanizmusokra.

paraméterének, valamint a C02 fixálás hatékonyságának csökkenésében (Darkó 

et al. 1995; Darkó et al. 1996).

• A csökkent fotoszintetikus aktivitású elektrontranszport egyrészt megnöveli az 

alternatív folyamatok (fluoreszcencia és hő formájában történő energia
kisugárzás) valószínűségét, ami megmutatkozik a fluoreszcencia steady-state 

szintjének megemelkedésében, valamint alacsony fényintenzitáson az atrazin- 
rezisztens növényekre jellemző magasabb qN (NPQ) értékekben. Másrészt viszont 
az elektrontranszport lassulás kisebb ДрН-t hoz létre a tilakoid-membrán két 
oldala között, így az energia-függő kioltási (qE) folyamatok részesedése a nem
fotokémiai kioltási folyamatokban lecsökken. Ez magas fényintenzitásokon már 
drasztikus qN (NPQ) csökkenéshez vezethet (Darkó et al. 1995; Darkó et al. 
1996).

• Azt is megállapítottuk, hogy a xantofill ciklus pigmentek konverziója 

(violaxantin->zeaxantin) csökkent mértékű az atrazin-rezisztens növényekben 

(Darkó et al. 1996). További vizsgálatokkal bizonyítottam, hogy ennek oka nem 

az enzimben bekövetkező módosulás, mivel sem az in vitro mért violxantin de- 
epoxidáz enzim aktivitásában, sem a paraquat kezelés hatására megfigyelhető 

xantofill ciklus aktivitás megnövekedésében nincs eltérés a biotípusok között. Ez 

arra utal, hogy az atrazin-rezisztens növényekben a lassabb elektrontranszport 
működés következtében kialakuló kisebb ДрН felelős a xantofill ciklus csökkent 
aktivitásáért. Ez egyben azt is jelenti, hogy az energia-függő kioltási 
folyamatokban a xantofill ciklus működésének magas fényintenzitásokon 

meghatározó szerepe van.

<
Ezekkel az eredményekkel összhangban a fénygátlás folyamatainak tanulmányozása 

során megállapítható volt, hogy:

• A tartósan magas fényintenzitású (4h, 1500pmol/m2s) kezelés a fotoszintetikus 

apparátus drasztikusabb károsodását idézte elő az atrazin-rezisztens növényekben, 
ami az Fv/Fm és Fo paraméterek nagyobb mértékű csökkenésében ill. 
növekedésében nyilvánult meg. Ezzel párhuzamosan a xantofill ciklus aktivitása 

is csökkent mértékű volt ezekben a biotípusokban. A fénygátlás megszűnése után 

a fotoszintetikus aktivitás jelentős része gyorsan helyreáll mind a négy biotípus 

esetében. A gyors regenerálódási folyamatban figyelhető meg a xantofill ciklus 

pigmentek visszaalakulása is (Váradi et al. 1996).
• Különböző inhibitorok (DTT, sztreptomicin) hatásainak tanulmányozása során 

kimutatható volt, hogy a különböző gátlószerek eltérő mértékben hatnak az 

atrazin-szenzitív és atrazin-rezisztens növényekre. Ez arra utal, hogy a különböző 

fotoprotektív folyamatok részesedése az egyes biotípusok esetében más és más 

lehet: Az atrazin-szenzitív növények különösen érzékenyen reagáltak a DTT 

(violaxantin de-epoxidáz gátló) kezelésre, míg az atrazin-rezisztens növények 

esetében a sztreptomicin (fehérjeszintézis gátló) kezelés hatására figyelhető meg 

nagyobb változás.

• A DTT nagyobb változást idézett elő az atrazin-szenzitív növények fotoszintetikus 

paramétereiben (Fv/Fm, qP, EQY), jelezve, hogy az ezekben a növényekben jól

s

c

Mindezek az eredmények magyarázatul szolgálhatnak az atrazin-rezisztens 

növényekben megfigyelhető nagyobb fényérzékenységre.
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• A paraquat-rezisztenciával rendelkező biotípusok fényérzékenységi vizsgálatai 
alapján megállapítható, hogy a paraquat-rezisztenciának nincs számottevő hatása 

a fotoszintetikus elektrontranszport folyamatokra és a nem-fotokémiai kioltásban 

megnyilvánuló fotoprotektív mechanizmusokra.

paraméterének, valamint a C02 fixálás hatékonyságának csökkenésében (Darkó 

et al. 1995; Darkó et al. 1996).

• A csökkent fotoszintetikus aktivitású elektrontranszport egyrészt megnöveli az 

alternatív folyamatok (fluoreszcencia és hő formájában történő energia
kisugárzás) valószínűségét, ami megmutatkozik a fluoreszcencia steady-state 

szintjének megemelkedésében, valamint alacsony fényintenzitáson az atrazin- 
rezisztens növényekre jellemző magasabb qN (NPQ) értékekben. Másrészt viszont 
az elektrontranszport lassulás kisebb ДрН-t hoz létre a tilakoid-membrán két 
oldala között, így az energia-függő kioltási (qE) folyamatok részesedése a nem
fotokémiai kioltási folyamatokban lecsökken. Ez magas fényintenzitásokon már 
drasztikus qN (NPQ) csökkenéshez vezethet (Darkó et al. 1995; Darkó et al. 
1996).

• Azt is megállapítottuk, hogy a xantofill ciklus pigmentek konverziója 

(violaxantin->zeaxantin) csökkent mértékű az atrazin-rezisztens növényekben 

(Darkó et al. 1996). További vizsgálatokkal bizonyítottam, hogy ennek oka nem 

az enzimben bekövetkező módosulás, mivel sem az in vitro mért violxantin de- 
epoxidáz enzim aktivitásában, sem a paraquat kezelés hatására megfigyelhető 

xantofill ciklus aktivitás megnövekedésében nincs eltérés a biotípusok között. Ez 

arra utal, hogy az atrazin-rezisztens növényekben a lassabb elektrontranszport 
működés következtében kialakuló kisebb ДрН felelős a xantofill ciklus csökkent 
aktivitásáért. Ez egyben azt is jelenti, hogy az energia-függő kioltási 
folyamatokban a xantofill ciklus működésének magas fényintenzitásokon 

meghatározó szerepe van.

<
Ezekkel az eredményekkel összhangban a fénygátlás folyamatainak tanulmányozása 

során megállapítható volt, hogy:

• A tartósan magas fényintenzitású (4h, 1500pmol/m2s) kezelés a fotoszintetikus 

apparátus drasztikusabb károsodását idézte elő az atrazin-rezisztens növényekben, 
ami az Fv/Fm és Fo paraméterek nagyobb mértékű csökkenésében ill. 
növekedésében nyilvánult meg. Ezzel párhuzamosan a xantofill ciklus aktivitása 

is csökkent mértékű volt ezekben a biotípusokban. A fénygátlás megszűnése után 

a fotoszintetikus aktivitás jelentős része gyorsan helyreáll mind a négy biotípus 

esetében. A gyors regenerálódási folyamatban figyelhető meg a xantofill ciklus 

pigmentek visszaalakulása is (Váradi et al. 1996).
• Különböző inhibitorok (DTT, sztreptomicin) hatásainak tanulmányozása során 

kimutatható volt, hogy a különböző gátlószerek eltérő mértékben hatnak az 

atrazin-szenzitív és atrazin-rezisztens növényekre. Ez arra utal, hogy a különböző 

fotoprotektív folyamatok részesedése az egyes biotípusok esetében más és más 

lehet: Az atrazin-szenzitív növények különösen érzékenyen reagáltak a DTT 

(violaxantin de-epoxidáz gátló) kezelésre, míg az atrazin-rezisztens növények 

esetében a sztreptomicin (fehérjeszintézis gátló) kezelés hatására figyelhető meg 

nagyobb változás.

• A DTT nagyobb változást idézett elő az atrazin-szenzitív növények fotoszintetikus 

paramétereiben (Fv/Fm, qP, EQY), jelezve, hogy az ezekben a növényekben jól

s

c

Mindezek az eredmények magyarázatul szolgálhatnak az atrazin-rezisztens 

növényekben megfigyelhető nagyobb fényérzékenységre.
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Az eddig bemutatott fotoszintetikus folyamatok közös jellemzői, hogy ezek 

tulajdonságait a psbA génben lévő mutáció jelenléte befolyásolta. A paraquat- 
rezisztenciának ezekben a folyamatokban nem volt meghatározó szerepe.

működő xantofill ciklus inaktiválása jelentős fotoszintetikus aktivitáscsökkenést 
idézett elő, így a xantofill ciklusnak a nagy fényintenzitású károsító folyamatok 

kivédésében rendkívül nagy szerepe van ezekben a biotípusokban. Ezt támasztja 

alá az is, hogy az atrazin-szenzitív (S, PQR) növények fotoszintetikus paraméterei 
DTT kezelés hatására az atrazin-rezisztens növények (AR, PQAR) fotoszintetikus 

paramétereihez váltak hasonlóvá. Ez egyben jelzi, hogy az atrazin-rezisztens 

növények magas fényintenzitás okozta fotoszintetikus aktivitáscsökkenéséért a 

xantofill ciklus aktivitásának hiánya nagymértékben felelőssé tehető.

> 2.Herbicid-rezisztens növények stresszérzékenysége.

A különböző herbicid-rezisztens növények fény-függő fotoszintetikus folyamatainak 

vizsgálatai arra irányultak, hogy kiderítsem, mi lehet az oka az atrazin-rezisztens 

növény nagyobb fényérzékenységének és magas fényintenzitással szembeni csökkent 
toleranciájának.
A fényérzékenységi vizsgálatok során megállapítható volt, hogy:
• A primer töltésszétválasztás hatékonysága nem tér el szignifikánsan a biotípusok 

között és a rövid idejű (15 min) különböző fényintenzitású fénykezelések nem 

idézik elő a fotoszintetikus apparátus károsodását (Darkó et al. 1995; Darkó et al. 
1996).

• Ugyanakkor a mutáció következtében a Qa-Qb közti elektrontranszport 
lelassulása, valamint a QA reoxidációjának csökkenése miatt a fényenergia 

fotokémiai folyamatokban történő hasznosulása csökken az atrazin-rezisztens 

biotípusokban. Ez megmutatkozik a QA redukáltsági fokát tükröző fotokémiai 
kioltás (qP) paraméterében. (Váradi et al. 1994; Darkó et al. 1995; Darkó et al. 
1996).

3. Paraquat fotoszintetikus elektrontranszportra gyakorolt hatásának 

tanulmányozása.

A paraquat fitotoxikus hatása komplex. Egyrészt a PS I akceptor oldalához 

kapcsolódva stimulálja a fotoszintetikus elektrontranszport-lánc működését, 
ugyanakkor gátolja a NADP+ redukciót. Másrészt toxikus gyököket generálva igen 

erős oxidativ stresszfolyamatokat vált ki a növényekben. E kettős, a fotoszintetikus 

elektrontranszport-lánc működésére ellentétes hatást kiváltó folyamatokat 
tanulmányoztuk különböző herbicid-rezisztens növényeken fluoreszcencia quenching 

analízis és termolumineszcencia módszerével.

• A fluoreszcencia quenching analízisek eredményei alapján egyértelműen 

kimutatható a paraquat jelenléte a kloroplasztiszban mind a négy biotípus 

esetében. Ugyanakkor ezek megnyilvánulása a quenching paraméterekben 

jelentősen eltér a paraquat-szenzitív (S, AR) és paraquat-rezisztens (PQR, PQAR) 
növények esetében.

• A paraquat-szenzitív biotípusokban a paraquat kezelést követő 1-2 óra múlva a 

károsító folyamatok kerülnek előtérbe, addig a paraquat-rezisztens növényekben a

• Annak ellenére, hogy a QA-QB közötti elektronátadás a teljes fotoszintetikus 

apparátus működéséhez viszonyítva gyors folyamat, a PS II akceptor oldali 
módosulása kihatással van az egész fotoszintetikus elektrontranszport-lánc 

működésére, ami megnyilvánul a lineáris elektrontranszport-lánc egyensúlyi 

szintű működése során mért PS II effektiv kvantumhatásfok (AF/Fm’)

912



károsodás mértéke igen kisfokú és a paraquat elektrontranszport stimuláló 

tulajdonsága a meghatározó.
• A paraquat-szenzitív növényekben a fotokémiai (qP) és effektiv kvantumhatásfok 

(EQY) szigorú csökkenése figyelhető meg paraquat kezelés hatására, ugyanakkor 
a paraquat-rezisztens növényekben a qP nem csökken. Ez a paraquat 
elektrontranszportra gyakorolt hatásának eredménye.

• Paraquat elektrontranszport stimuláló tulajdonságának köszönhetően a nem
fotokémiai kioltási (qN) és energia-függő kioltási (qE) folyamatok intenzitásának 

megnövekedése tapasztalható a paraquat kezelést követő rövid időn belül mind a 

négy biotípus esetében. Ez azt jelzi, hogy a paraquat kezelés hatására a paraquat 
intratilakoidális pH növekedést indukál mindegyik biotípus esetében. A 

későbbiekben azonban a paraquat-szenzitív biotípusokban a tilakoid-membrán 

károsodása következtében ez gyorsan megszűnik. Ugyanakkor a paraquat- 
rezisztens növényekben e paraméterek tartós megnövekedése figyelhető meg, ami 
csak lassan és folyamatosan csökken. Ez továbbra is megerősíti azt a 

megállapítást, hogy a paraquat-rezisztens növényekben a károsodás mértéke igen 

kisfokú és a paraquat hatóhelyéről történő eliminálásáig megtartja 

elektrontranszport stimuláló tulajdonságát.
• Érdekes ,egfigyelés, hogy az atrazin-rezisztens és szenzitív biotípusokban a 

paraquat alacsony (100-200 p.mol/m2s) fényintenzitásnál hasonló hatást váltott ki 
a fluoreszcencia quenching paramétereire (Fv/Fm, qP, qN), mint a magas 

fényintenzitású kezelések és megszünteti a biotípusok közötti alapvető 

fotoszintetikus aktivitásbeli különbségeket.
• A paraquat hatásának termolumineszcencia vizsgálatai alapján kimutatható volt, 

hogy a S2/S3Qb rekombinációjából eredő В sáv intenzitása gyorsan, jelentős

• Intakt leveleken a Qb bekötődés affinitáscsökkenése, valamint az oxigén 

kiválasztó rendszer eltérő működése а В sáv intenzitásának csökkenését 
eredményezte az atrazin-rezisztens biotípusoknál.

• А В sáv csökkenésével párhuzamosan az atrazin-rezisztens növényekben egy 

újabb, alacsony hőmérsékleten (0-5°C között) megfigyelhető sáv (Q) jelenik meg, 
ami a QA' reoxidációjának lelassulása következtében fennmaradó S2QA' 
töltéspárok rekombinációjából származhat. Mindezek a jelenségek feltételezik, 
hogy in vivo az elektrontranszport folyamatok jóval lassabbak lehetnek, mint in 

vitro izolált rendszerekben.
• A flash-sorozat indukálta termolumineszcencia jel intenzitásának csökkenése és 

oszcillációjának megváltozása jelzi az atrazin-rezisztens növényekben az akceptor 
oldal módosulása mellett a donor oldal megváltozott működését is.

• Távoli vörös fény (FR) kezelés hatására kialakuló AG sáv intenzitásának jelentős 

csökkenése tapasztalható az atrazin-rezisztenciával rendelkező biotípus esetében. 
A mutáció következtében azonban, а В sávval ellentétben, e sáv hőmérsékleti 
maximuma nem tolódik el. Ugyanakkor előzetes megvilágítás hatására az AG sáv 

intenzitása megnőtt és hőmérsékleti maximuma alacsonyabb hőmérsékleteken 

figyelhető meg. A távoli vörös fény indukálta folyamatok termolumineszcenciás 
vizsgálata azt sugallja, hogy a termolumineszcencia jel kialakításában a gyors PS 

II akceptor és donor oldali töltésrekombinációk mellett az egész fotoszintetikus 
apparátus működését érintő, az előzőeknél lényegesen lassabb folyamatok is 
szerepet játszhatnak. Ebben fontos szerepe lehet a tilakoid membrán két oldala 

között kialakuló ДрН különbségnek.
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Az atrazin-rezisztens növények fotoszintetikus tulajdonságainak összehasonlítása 

során megállapítható volt, hogy a Dl protein mutációja következtében fellépő 

akceptor oldali változások mellett jelentős módosulások tapasztalhatók a donor oldal 
működésében is. Mindezek a tulajdonságok megnyilvánulnak az oxigén kiválasztó 

rendszer működésében, a fluoreszcencia indukció paramétereiben, valamint a 

termolumineszcencia jel tulajdonságaiban:

mértékben és irreverzibilisen csökkent a paraquat-szenzitív növényekben, míg 

csak kisebb mértékben és átmenetileg a paraquat-rezisztens biotípusokban. Ez 

egyrészt a paraquat elektrontranszport stimuláló tulajdonságának, másrészt a PS 

II reakciócentrumok károsodásának a következménye lehet.

• А В sáv intenzitáscsökkenése azonban csak részben értelmezhető a primer 
töltésszétválasztás hatékonyságának csökkenésével, jelentős mértékben 

meghatározó benne a Qb oxidált állapota miatti S2/S3Qb' rekombináció 

valószínűségének csökkenése. Ezt az optimális kvantumhatásfok (Fv/Fm) 
paraméter és а В sáv közti korreláció egyértelműen mutatja.

• A paraquat kezelés hatása a távoli vörös fény (FR) indukálta AG sáv képződésére 

újabb bizonyítékul szolgál az AG sáv és a nem-fotokémiai kioltási folyamatok 

kapcsolatára. Ezt mutatja, hogy paraquat kezelés hatására az AG sáv kinetikája 

hasonló leíutást mutatott, mint a qN és qE ugyanolyan kezelésre adott kinetikája. 
Ezt erősíti továbbá, hogy az AG sáv hasonló módón változott akkor, amikor az 

intratilakoidális pH megnövekedését idéztük elő akár magas fényintenzitású 

előkezelés, akár paraquat hatására.
• A HTL sáv vizsgálata alapján egyértelműen kimutatható, hogy a paraquat oxigén 

gyököket képző fitotoxikus hatása csak a paraquat-szenzitív növényekben 

jelentkezik lipid- és a fotoszintetikus pigmentek károsodásának formájában, a 

paraquat-rezisztens növényekben ilyen típusú károsodás nem detektálható.

• A különböző biotípusok in vivo mért fluoreszcencia indukciós görbéi jól mutatják 

az atrazin-rezisztens növényekre jellemző gyors indukciós görbe megváltozását (I 
szint megnövekedése), ami kapcsolatba hozható a Qa-Qb közti elektrontranszport 
folyamatok ill. a QA' reoxidációjának lelassulásával (Váradi et al. 1994). Ezek az 

eredmények jól korrelálnak az izolált kloroplasztiszokon mért korábbi 
eredményekkel (Demeter et al. 1985). Ugyanakkor a fluoreszcencia indukció 

kinetikáját paraquat-rezisztencia jelenléte nem befolyásolja.
• A különböző biotípusok lassú fluoreszcencia görbéinek összehasonlítása azt 

mutatja, hogy az atrazin-rezisztenciával rendelkező biotípusok (AR, PQAR) 
steady-state fluoreszcencia szintje szignifikánsan magasabb, mint a atrazin- 
szenzitív (S, PQR) biotípusoké, ami a (fotokémiai és nem-fotokémiai) kioltási 
folyamatok részarányának megváltozására, ill. az atrazin-rezisztens növények 

csökkent mértékű fotoszintetikus aktivitására utal.
• Az atrazin-rezisztens növények S2/S3QB' töltéspárok rekombinációjából származó 

termolumineszcencia В sávja alacsonyabb hőmérséklet felé tolódott el, amit 
Demeter et al. (1985) az atrazin-rezisztens növények Qb/Qb’ középponti 
redoxpotenciáljának megváltozásával értelmeztek.

Ezek a vizsgálatok azt mutatják, hogy a paraquat bár meghatározott ideig jelen van a 

PS I akceptor oldalán, az oxigéngyök képző hatása csak kismértékben, vagy 

egyáltalán nem érvényesül a paraquat-rezisztens növényekben.
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Mind a fényfüggő folyamatok tanulmányozása, mind a paraquat hatásának vizsgálata 

egyértelműen jelzi, hogy a két rezisztencia (atarzin- és paraquat-rezisztencia) 

független egymástól, és egyik rezisztencia sem gyakorol hatást a másik által 

determinált folyamatokra.

• A ß-karotin mennyisége a paraquat-rezisztens biotípusokban (PQR,PQAR) 

szignifikánsan alacsonyabb.

• A nevelési fényintenzitás tartós megváltozására (ámyékadaptáció) a növények 

pigmentösszetételük és tilakoid struktúrájuk megváltoztatásával reagálnak, ami , 

megnyilvánul a klorofill és karoteinoid tartalom megnövekedésében, a klorofill 

a/b arány és a xantofill ciklus pigmentek mennyiségének csökkenésében (Darkó et

al. 1995). Ezek a változások azonban egységesen megfigyelhetők minden biotípus 

esetében.

• Rövid idejű magas fényintenzitású (lh, 1500pmol/m2s) kezelés hatására a 

pigmentösszetétel gyakorlatilag alig változik, a xantofill ciklus pigmentjeinek 

átalakulása (viola.\antin-*zea.xantin) azonban jelentős. Ez jól jellemezhető az 

epoxidációs index segítségével (Ei= violaxantin%+0.5 anteraxantin%/100). 

Magas fényintenzitású kezelés hatására a xantofill ciklus aktivitása kifejezett a 

szenzitív növények (S, PQR) (Ei = 0.22 (S) ill. 0,32 (PQR) esetében, de 

korlátozott az atrazin-rezisztenciával rendelkező biotípusokban (Ei = 0,55 (AR) és 

0,5 (PQAR) (Darkó et al. 1995)

• Továbbá magas fényintenzitású kezelés hatására, biotípustól függetlenül, a ß- 

karotin mennyiségének csökkenése tapasztalható.

4. Paraquat-rezisztnecia mechanizmusának vizsgálata.

Annak ellenére, hogy számos hipotézis létezik a paraquat-rezisztencia 

mechanizmusára vonatkozóan, a paraquat-rezisztencia oka még nem bizonyított. A 

paraquat kezelés hatására a paraquat-rezisztens növények esetében megfigyelt 

különböző fotoszintetikus paraméterek (C02, 02, Fv) átmeneti csökkenése (tranziens 

gátlás), valamint fény- (Lehoczki et al. 1992) és hőmérséklet érzékenysége (Lasztity 

et al. 1998) feltételezi, hogy a paraquat gyorsan bejut a kloroplasztiszba a rezisztens 

növények esetében is. Mindezekből következik, hogy a paraquat elsődleges 

kizáródása nem lehet az oka a paraquat-rezisztenciának és a paraquat-rezisztencia 

mechanizmusának hátterében a paraquat-kezelés hatására indukálódó metabolitikus 

eredetű folyamatok állnak.

Ezek felderítésére irányuló kísérletek során megvizsgáltam néhány inhibitor hatását a 

paraquat kezelés hatására létrejövő traniens gátlás jelenségére. E vizsgálatok során 

megállapítottam, hogy

• A Cerulenin (de novo zsírsavszintézis gátló) valamint a Sandoz 9785 (linolénsav 

deszaturáz gátló) vegyületek a zsírsavanyagcserére és a fotoszintetikus 

elektrontranszport működésére gyakorolt hatásuk ellenére sem változtatták meg a 

rezisztens növényekben paraquat kezelés hatására megfigyelhető tranziens gátlás 

folyamatait. Ez azt mutatja, hogy a lipidek szerepe ill. a fotoszintetikus apparátus 

szigorú funkcionális épsége nem feltétele a paraquat-rezisztenciának.

így a különböző biotípusok pigment és tilakoid szerkezetének vizsgálata alapján 

elmondható, hogy a néhány atrazin-rezisztens növényen megfigyelhető 

pigmentösszetételbeli és strukturális változások (Burke et al. 1982) a betyárkóró 

esetében nem tapasztalhatóak, és a biotípusok között fennálló funkcionális 

különbségekért nem ezek a tényezők a felelősek.
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fotoszintetikus apparátus működésére. A modulációs technika bevezetése a 

fotoszintetikus apparátus működésének részletesebb megismerését teszik lehetővé 

(Schreiber and Bilger 1993). A termolumineszcencia vizsgálatok elsősorban a PS II 

akceptor és donor oldali működéséről adnak felvilágosítást (Inoue 1996). Minden 

olyan folyamat azonban, amely közvetlenül, vagy közvetve kihatással van a PS II 

donor oldali működésére e módszerek segítségével vizsgálható. így az atrazin- 

rezisztencia (PS II akceptos oldali mutációjának a következménye) tulajdonságai, a 

paraquat elektrontranszport stimuláló és fotoszintetikus apparátust károsító hatásai, 

valamint a paraquat-rezisztencia mechanizmusa e módszerek segítségével jól 

tanulmányozhatók.

• Az antioxidáns enzimeknek fontos szerepe lehet a paraquat fitotoxikus hatásának 

eliminálásában. Azonban a szuperoxid-dizmutáz (SOD), mint a kloroplasztiszban 

is megtalálható antioxidáns enzimrendszer első komponense, valamint a kataláz, 

citolazmában ható enzim inaktiválása (dietil-ditio-karbamát és aminotriazol 

inhibitorok segítségével) nincs hatással a paraquat kezelés indukálta tranziens 

gátlás folyamataira oly mértékben, hogy az meghatározó lehetne a paraquat- 

rezisztencia mechanizmusa szempontjából (Turcsányi et al. 1998).

A paraquat hatására indukálódó metabolitikus folyamatok alapján megvizsgáltunk 

két fehéijeszintézis-gátló vegyület (kloramfenikol, cikloheximid) hatását a tranziens 

gátlás folyamatára annak eldöntésére, hogy van-e szerepe valamilyen indukálódó 

fehérjének a paraquat-rezisztencia mechanizmusában és az hol kódolódik. Eredmények

• Vizsgálataink kimutatták, hogy a kloroplasztisz érzékeny mindkét gátlószerre, 

ami megnyilvánul abban is, hogy mindkét gátlószer önmagában jelentős 

fotoszintetikus aktivitáscsökkenést idézett elő. Ennek ellenére a kloramfenikol és 

paraquat együttes kezelések a paraquat hatás tranziens jellegét nem változtatták 

meg. Ez arra utal, hogy a paraquat-rezisztencia mechanizmusa szempontjából a 

plasztisz kódolt fehérjéknek nincs szerepe.

• A cikloheximid és paraquat együttes kezelések azonban a paraquat okozta 

tranziens gátlás folyamatait irreverzibilissé változtatták és a szenzitív 

növényekben tapasztalt hatásokhoz hasonlóvá tették. Ez arra utal, hogy a 

paraquat-rezisztens növényekben a paraquat kezelés hatására indukálódó 

magkódolt fehérje(k)nek fontos szerepe lehet a paraquat-rezisztencia 

mechanizmusában.

A különböző herbicid-érzékenységű (szenzitív (S), atrazin-rezisztens (AR), paraquat- 

rezisztens (PQR) és paraquat-atrazin-rezisztens (PQAR)) növények fotoszintetikus 

tulajdonságainak, stresszérzékenységének, valamint a paraquat fitotoxikus hatásának 

és a paraquat-rezisztencia mechanizmusának tanulmányozása során kapott 

eredmények alapján a következő megállapítások és következtetések vonhatók le:

1. A herbicid-rezisztens növények pigmentösszetételének, kloroplasztisz 

szerkezetének és fotoszintetikus tulajdonságainak összehasonlító vizsgálata 

alapján megállapítható volt, hogy:

• Nincs szignifikáns különbség a különböző biotípusok pigmentösszetételében 

(klorofill (a+b), karotenoid tartalmában, a xantofill „pool” (Vio+Ant+Zea) 

méretében) (Darkó et al. 1996).
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Irodalomjegyzékmutáció (Ser264->Gly) jelenléte kimutatható volt és ezek a növények az izolált 

tilakoidokon mért Hill-reakció alapján 1000-nél nagyobb rezisztencia faktorral 
rendelkeztek (Grawronski et al. 1992; Lehoczki et al. 1984). A paraquat-rezisztens 

biotípusok, a változó fluoreszcencia 50%-os gátlásához szükséges paraquat 
koncentrációk hányadosa alapján, 170-s (PQR) ill. 650-s (PQAR) paraquat 
rezisztencia faktor értékeket mutattak. A kísérleteket általában in vivo, intakt 
leveleken végeztem és csak néhány esetben használtam izolált tilakoidokat.
A vizsgálatok során a pigmentanalízishez Lichtenthaler (1987) módszere alapján 

spektrofotométert (80%-os acetonos kivonás) és a xantofill ciklus pigmentjeinek jobb 

felbontású szétválasztására érdekében Foyer et al. (1989) gradiens programjának 

módosításával HPLC technikát alkalmaztam. A különböző herbicid-rezisztens 
biotípusok fotoszintetikus tulajdonságainak funkcionális vizsgálatához és a paraquat 
fltotoxikus hatásának, valamint a paraquat-rezisztencia mechanizmusának 

tanulmányozásához a hagyományos (a JATE Növénytani Tanszéken kifejlesztett 
digitális fluoriméter) és modulációs elven működő (saját fejlesztésű software 

segítségével működtetett Dual Chanel Modulated Fluoriméter, Hansatech) 
fluorométereket, valamint házi készítésű (CEA, France) termolumineszcencia-mérő 

berendezést használtam. A C02 gázcsere mérések során ADC, LCA-2 infravörös 

gázanalízátort, oxigén polarográfiás berendezést alkalmaztam. A C02 fixálás és az 

02 feljődés tanulmányozásával direkt információkat kaphatunk a fotoszintetikus 

apparátus működéséről. A fluoreszcencia indukció valamint a termolumineszcencia 

módszere, bár a fotoszintetikus folyamatok indirekt módon történő mérésére adnak 

lehetőséget, további ismereteket szolgáltathatnak a fotoszintetikus apparátus 

működéséről (Krause and Weis 1991; Vass and Govindjee 1996). Ennek alapja, hogy 

a fluoreszcencia sugárzás és a fotoszintetikus folyamatok egymással komplementerek 

így a fluoreszcencia sugárzás intenzitásának változásából következtetni lehet a
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mechanizmusa szerepet játszhat más oxidativ stresszhatások kivédésében is (Jansen 

et al. 1989). Azonban ezek pontos magyarázata még nem ismert. Ezek okának 

felderítésével újból csak további ismereteket szerezhetünk a fotoszintetikus apparátus 

működéséről.
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PhD értekezés téziseiben a herbicid-rezisztenciák mechanizmusának tanulmányozása 

mellett e növények módosult fotoszintetikus tulajdonságainak és a különböző 

stresszthatások folyamatainak vizsgálatával foglalkozok. A dolgozat tematikája több 

konkrét probléma megoldását öleli fel. Dolgozatomban célul tűztem ki a

1. Különböző herbicid (atrazin, paraquat) rezisztenciával rendelkező gyomnövények 

fotoszintetikus tulajdonságainak összehasonlító vizsgálatát.

2. Ezen növények stresszérzékenységének vizsgálatát, különös tekintettel a magas 

fényintenzitás okozta károsító hatásokra,

3. A paraquat fotoszintetikus elektrontranszportra gyakorolt hatásának 

tanulmányozását, valamint
173.
Sundby, C., McCaffery, S., Chow, W.S., Anderson, J.M. (1993) Photosystem II 
Function Photoinhibition and turnover of the Dj Protein at Different Irradiances in 
Normal and Atrazine-resistant Plants with an Altered Qg-binding Site, ln N Murata, 
ed, Research in Photosynthesis, Vol. 4. Klower Academic Press, Dordrecth, The 
Netherlands, pp. 443-447.
Vass I and Govindjee (1996) Thermoluminescence from the photosynthetic 
apparatus. Phot. Res. 48. 117-126

4. A paraquat-rezisztnecia mechanizmusának vizsgálatát.

Anyagok és módszerek

A PhD értekezésben az atrazin-rezisztencia és a paraquat-rezisztencia tulajdonságait, 
a fotoszintetikus folyamatokra gyakorolt hatásait, a paraquat-rezisztencia 

mechanizmusát elsősorban a betyárkóró (Conyza canadensis) atrazin-(AR), paraquat- 
(PQR) ill. paraquat/atrazin-rezisztens (PQAR) biotípusain tanulmányoztuk. Az 

atrazin-rezisztens biotípusokban az atrazin-rezisztenciára jellemző Dl protein
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Tudományos közlemények1981), a tilakoid-membrán összetételének és szerveződésének megváltozásait (Burke 

et al. 1982; Lehoczki et al. 1985), valamint számos a fotoszintetikus 
elektrontranszport szabályozásában szerepet játszó folyamatot is (Sundby et al. 1993). 
A másik igen gyakori rezisztencia a paraquat-tal szemben kialakult rezisztencia. Bár 
a jelenséget széleskörben vizsgálják, az okok felderítése még várat magára. Az eddig 

felmerült legfontosabb hipotézisek, hogy a paraquat mozgása korlátozott a rezisztens 
növényben, így az csökkent mennyiségben éri el a kloroplasztiszt (kizáródási 
elméletek), ill., hogy a paraquat oxigén- és lipidperoxid gyököket képező fitotoxikus 

hatását a növények természetes antioxidáns rendszerének aktivitásának fokozódása 

képes eliminálni (Fuerst and Vaughn 1990). Azonban mindkét hipotézis számos 

kérdést nyitva hagy. Ugyanakkor a paraquat fotoszintetikus elektrontranszport-láncra 

gyakorolt hatása is rendkívül összetett és még részleteiben nem ismert. így a 

paraquat-rezisztencia mechanizmusának és a paraquat hatásmechanizmusának 

vizsgálata segíthet a fotoszintetikus elektrontranszport folyamatok 

tanulmányozásában is. Azt is meg kell említeni, hogy a paraquat-rezisztens növények 

fotoszintetikus tulajdonságai még alig ismertek.
A 80-as évektől kezdődően a biológiai problémák kutatása (beleértve a 

növényélettani, fotoszintézis kutatásokat) egyre erőteljesebben fordult a különböző 

stressz, ill. ökológiai problémák megoldásának irányába. Ilyenek a szélsőséges 

hőmérsékleti viszonyok, a vízhiány, a fény viszonyok (magas fényintenzitás, UV 

sugárzás) ill. emberi tevékenység (levegőszennyezés) okozta környezeti problémák. A 

természetes körülmények között kiszelektálódott herbicid-rezisztens növények 

tanulmányozása során kiderült, hogy számos rezisztens növény stresszérzékenysége 

is eltér a vad biotípusétól. így kimutatták, hogy az atrazin-rezisztens növények hő- és 
magas fényintenzitású toleranciája kisebb, mint a szenzitív növényeké (Ducruet et al. 
1985; Hart and Stemler 1990). Ugyanakkor feltételezik, hogy a paraquat-rezisztencia
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Bevezetés

A mezőgazdasági gyakorlatban használt különböző gyomírtószerek tartós 

alkalmazása herbicid-rezisztens növények kiszelektálódásához vezettek. Ezen 

növényeknek a fotoszintézis alapkutatásásba való bekapcsolódása a mezőgazdasági 

problémák felmerülése és megoldása mellett, hozzájárultak fotoszintézis 

alapfolyamatainak minél teljesebb megértéséhez. Erre jó példa az 1960-as évektől 

kezdődően a diuron és más PS II fotoszintézisgátló herbicidek használata és az ezek 

következtében kiszelektálódott herbicid-rezisztens növények fotoszintetikus 

tulajdonságainak vizsgálata. Ezek jelentős mértékben elősegítették a PS II 

szerkezetének és működésének minél teljesebb megértését (Duysens 1963; Hirschberg 

and McIntosh 1983).

Az 1970-es évek óta (Ryan 1970), amikor is az első fotoszintézis-gátló herbicidekkel 

szembeni herbicid-rezisztens növényekről szóló tudományos publikációk 

megjelentek, több, mint 250 herbicid-rezisztens biotípust írtak le a szakirodalomban 

(Holt and LeBaron 1990). Ezek összesen mintegy 15 féle herbiciddel szemben váltak 

rezisztenssé, melyek közül a legismertebbek és legelteijedtebbek az atrazin-rezisztens 

(55 faj), valamint a paraquat-rezisztens biotípusok (16 faj) (LeBaron 1991; Preston 

1994).

Az atrazin-rezisztens biotípusok tanulmányozása során kimutatták, hogy a 

rezisztencia alapja a psbA gén pontmutációja, mely csökkenti az atrazin 

bekötődésének affinitását (Hirschberg and McIntosh 1983; Pfister and Arntzen 

1979). Ugyanakkor az atrazin-rezisztens növények fotoszintetikus tulajdonságainak 

vizsgálata felhívta a figyelmet arra is, hogy az atrazin-rezisztens növények 

fotoszintetikus folyamatai jelentős mértékben módosultak a mutáció következtében, 

beleértve a PS II akceptor és donor oldali működését (Bowes et al. 1980; Holt et al.
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Introduction

The long-term application of herbicides in the agriculture led to the selection of 
herbicide resistant plants. In the 1960s, emerged the view that the herbicide used 

in the agriculture can be used in basic research in photosynthesis to understand 

intimate reactions involved in this very important biological process. The use of 
the diuron and of other photosynthetically active inhibitors as well as the 

appearance of herbicide resistant plants helped in better understanding of both 

the structure and the functions of PS II reaction centres (Duysens 1963; 
Hirschberg and McIntosh 1983).
Since 1970 during which only two first appearance of herbicide resistance were 

reported (Ryan 1970), more than 250 different resistant biotypes have been 

observed (Holt and LeBaron 1990) against more than 15 herbicides. The most 
popular resistance is the atrazine resistance (more that 55 different atrazine 

resistant species around the world have been reported) and paraquat resistance 

(16 biotypes) (LeBaron 1991).The most frequented and the most characterised 

resistance is the atrazine resistance. The investigations of the atrazine-resistant 
plants showed that in most cases the atrazine-resistance is due to the mutation 

inside the psbA gene (coding for the reaction centre II polypeptide Dl). In these 

plants the mutation was concerned by the substitution of a Ов-binding Ser264 
amino acid residue by Gly one, results in a decrease binding of atrazine and Qb 

(Hirschberg and McIntosh 1983; Pfister and Arntzen 1979). In addition, the 

atrazine-resistant plants show altered photosynthetic processes including the 

functional changes of the PS II complexes (Bowes et al. 1980; Holt et al. 1981), 
the organisation of the thylakoid-membrane (Burke et al. 1982; Lehoczki et al. 
1985) and some photoprotective mechanisms (Sundby et al. 1993).
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The other frequent resistance is the paraquat resistance. But the reason(s) of the 

paraquat resistance is widely investigated, its exact mechanism(s) could not be 

determined yet. The most important hypothesis of the paraquat resistance are the 

reduced translocation (movement) or sequestration of paraquat from the active 

side results in the lower physiological effects of paraquat in the chloroplast or the 

enhanced metabolism toxic oxygen and lipid peroxide radicals generated by 

paraquat results in elimination of the destruction of chloroplast function and 

structure in the resistant biotypes (Fuerst and Vaughn 1990). On the other hand 

the effects of the paraquat on the photosynthetic electron transport are very 

complex and not widely examined. Thus the studies of the effects of paraquat and 

the mechanism of the paraquat resistance can help in the investigations of the 

photosynthetic electron transport processes as yell. Moreover the photosynthetic 

properties of the paraquat resistant plants are little known.
Since the eighties the biological research, including the physiological and 

photosynthetic research, deal with the stress and ecophysiology problems such as 
heat, light, UV stresses water deficiency and air pollution. The investigations of 
herbicide resistant plants in the aspect of stress physiology show that the stress 
sensitivity of the herbicide resistant plants altered as well. It was demonstrated 

that the atrazine resistant plants have higher susceptibility to elevated 

temperature and to photoinhibition condition (Ducruet et al. 1985; Hart and 

Stemler 1990). Moreover, on the basis of the similar toxic oxygen species 

generated during paraquat treatment and photoinhibition it has been suggested 

that there may be common elements in the mechanisms of paraquat resistance 

and tolerance to photoinhibition. Indeed, a higher tolerance to photoinhibition 

has been observed in the paraquat resistant Conyza bonariensis (Jansen et al. 
1989). However, this result was not confirmed by (Preston et al. 1991). But the

biotypes. This suggests that some nuclear coded proteins may play important 
role in the recovery processes of paraquat resistant Conyza canadensis.
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parameters in paraquat treated resistant plant change. On the basis of these 

investigations it was concluded that:
mechanisms of the paraquat resistance in the protection against other oxidative 

stresses like photoinhibition is little not known.

The PhD thesis is specialised on the photosynthetic properties of different 
herbicide resistant plants, on the effects of various stresses, especially the effects 
of high light intensity and the paraquat treatment, as well as on the mechanism 

of paraquat resistance.
These subjects are devided in four parts:

• Modification of the lipid composition and intact chloroplast structure by lipid 

synthesis inhibitors of cerulenin, and Sandoz 9875 did not change the 

transient kinetic of paraquat although temporary they can disturb the 

photosynthetic function themselves.

• Studying of the role of the antioxidant system in the transient period it was 
observed that the neither the SOD inactivated by diethyl-dithio-carbamate nor 
the catalase inactivated by aminotriazole have not effect on the characteristic 

of the transient kinetic detected during the paraquat treatment, suggesting that 
there is no important role of these antioxidant systems in the mechanism of 
paraquat resistance in the Conyza canadensis (Turcsányi et al. 1993; 1998).

1. Comparison of photosynthetic properties of different herbicide (atrazine,
paraquat) resistant plants.

2. The stress sensitivity, especially the photosensitivity of the herbicide resistant 
biotypes.

3. The effects of paraquat treatment on the photosynthetic electron transport.Studying of the paraquat induced metabolism on the protein synthesis in resistant 
plants, the effects of chloroplast (chloramphenicol) or nuclear coded protein 

(cycloheximid) inhibitors was investigated.
4. Study of the paraquat resistance mechanism

Materials and Methods
• Besides the inhibition of chloroplast coded protein synthesis by 

chloramphenicol, the chloramphenicol disturb the photosynthetic electron 

transport as well results in a higher modification of the photosynthetic activity 

of resistant plant. But the transient characteristic of the paraquat treatments 
did not change.

• This could be inhibited only by nuclear coded protein inhibitors, like 

cycloheximid. The cycloheximid and paraquat treatment caused similar 
effects on the paraquat resistant biotypes than the paraquat on the susceptible

The above mentioned investigations were studied on susceptible (S), atrazine 

resistant (AR), paraquat resistant (PQR) and paraquat/atrazine resistant biotypes 
of Conyza canadensis. In atrazine resistant biotypes the D1 protein mutation was 
concerned by the substitution of a QB-binding Ser 264 amino acid residue by Gly 

one (Grawronski et al. 1992). The resistance factor of these biotypes are more 

than 1000 determined by the Hill-reaction of isolated thylakoid (Lehoczki et al. 
1984). The paraquat resistant biotypes show 170 (PQR) and 650 (PQAR)

314



stimulating effect of paraquat can manifest in these biotypes, the fitotoxical 
effects of paraquat can not.

resistance factor values determined by the ratio of paraquat concentration for the 

50% inhibition of the variable chlorophyll a fluorescence.
Apart from some exception, the experiments were performed in vivo, on intact 
leaves.
The pigment content of different herbicide resistant leaves, including the 

xantophyll cycle pigment (violaxantin (Vio), antheraxantin (Ant) and zeaxantin 

(Zea)) were determined partly spectrophotometrically in 80% aceton according to 

Lichthenthaler (1987), partly by HPLC due to the modification of the method of 
Foyer et al. (1989). The photosynthetic properties of different herbicide resistant 
biotypes and the effects of paraquat treatment as well as the mechanism of 
paraquat resistance were characterised by fluorescence induction (home made 

digital fluorimeter and Dual Channel Modulated Fluorimeter, Hansatech) by C02 
assimilation (ADC, infrared gas analyser), by 02 evolution and by 

thermoluminescence (home made apparatus, CEA, France) measurements. These 

methods give the opportunity to study (directly or indirectly) the working of 
photosynthetic apparatus.

Both the investigation of the light-dependent photosynthetic processes and of the 

effects of paraquat on the photosynthetic electron transport suggest that the 

properties of atrazine and paraquat resistance manifest independently in these 

processes.

4. Study of the paraquat resistance mechanism

In spite of the fact that there are a lot of hypothesis on the mechanism of paraquat 
resistance, the exact mechanism(s) of the paraquat resistance could not be 

determined yet. The results of the C02 fixation, fluorescence induction and 

oxygen evolution after paraquat sprayed intact leaves show an irreversible 

decrease of these parameters in susceptible biotypes, but show only their 
reversible (transient) modification in the resistant biotypes (Lehoczki et al. 1992). 
The transient inhibition of these parameters suggests that the paraquat manage to 

get into the chloroplast quickly and have the effects at the PS I acceptor side in 

the resistant plant as well. Later, in the recovery part, the effect of the paraquat 
on the electron transport decreases or creases. The light and heat dependence of

i*

these processes suggests a paraquat-induced metabolism in paraquat resistant 
plants (Lehoczki et al. 1992; Lasztity et al. 1998).
For the determination of the paraquat resistance mechanism I examined the 

effects of some inhibitors on the photosynthetic processes during the paraquat 
treatment measured by the transient inhibition of the variable chlorophyll 
fluorescence. If some inhibited biosynthetic or enzymatic processes are important 
role in the recovery mechanism, the transient characteristic of functional

Results

Studying of the photosynthetic properties, the stress tolerance and the effects of 
paraquat as well as the mechanism of paraquat resistance on susceptible (S), 
atrazine resistant (AR), paraquat resistant (PQR) and paraquat/atrazine resistant 
biotypes of C. canadensis, the next results can be established:

1. On the basis of the investigations of the photosynthetic properties of different 
herbicide resistant plants, we can conclude that:
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There are not significant differences between the biotypes in the pigment 
composition (chlorophyll a+b, carotenoid contents, the pool size of the 

xanthophyll cycle components (Vio+Ant+Zea) (Darkó et al. 1996).

But the amount of ß-carotene are lower in paraquat resistant biotypes

effect till the elimination of paraquat from the PS I by the supposed 

mechanism of paraquat resistance.
• On the bases of the fluorescence quenching parameters it seems that in the 

susceptible (S, AR) biotypes the effects of paraquat on the photosynthetic 

electron transport are similar than the effects on high light intensity 

treatments. But the paraquat abandon (eliminate) the fundamental differences 
observed without paraquat treatment between the S and AR biotypes.

• The effect of the paraquat on the thermoluminescence В band intensity shows 
a transient decrease in the case of paraquat resistant biotypes, but decrease 

continuously in the case of paraquat susceptible biotypes. The decrease of the 

В band intensity is higher than the degradation of the PS II reaction centres. 
These results suggest that the decrease of the В band intensity is mainly due to 

a fewer recombination of the S2/S3Qb' because of the fast reoxidation of the 

Qb by the electron transport stimulating effect of paraquat.
• The intensities of the far red induced AG band show similar kinetic than the 

qN and qE fluorescence quenching parameters during the paraquat treatment, 
confirming the hypothesis for the connection of the far red induced 

recombination of the S2/S3Qb' and the non-photochemical processes.
• The high temperature TL band (HTL) origin from the interaction of 

breakdown chlorophylls and membrane-proteins during the oxidative stresses 
show unambiguously the degradation of the photosynthetic apparatus in the 

paraquat susceptible biotypes. But this damage could not be observed in the 

paraquat resistant biotypes.

(PQR,PQAR).
The shade type adaptation causes changes in the pigment composition 

(increased chi a+b, carotenoid contents, lower chi a/b ratio and amount of 
xantophyll cycle pigments) and in the chloroplast structure (higher stacking 

region) in all biotypes, but these changes are uniform and independents of 
biotypes.
Short-term high light treatment (lh, 1500 pmol/m2s) results in the conversion 

of xanthophyll cycle pigments (Vio to Zea). This conversion can be 

characterised by the epoxidation state of the xanthophyll cycle pigments (Ei= 

Vio%+0.5%Ant/100). Comparison of the effects of high light treatment on the 

pigment composition in different biotypes of Conyza it has been shown that 
the conversion of violaxanthin to zeaxanthin is significantly higher in atrazine 

sensitive (S, PQR) biotypes (Ei = 0.22 (S) and 0.32 (PQR)) than in atrazine 

resistant (AR, PQAR) (Ei= 0.55 (AR) and 0.5 (PQAR)) ones. (Darkó et al. 
1995).
Moreover the amount of ß-carotene decrease during the high light treatment 

independently of biotypes.
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The investigations of different herbicide resistant plants show that neither the 

!n atrazine resistance nor the paraquat resistance cause any modification (with 

exception of ß-carotene contents) in the pigments composition and in the 

chloroplast structure in the case of Conyza canadensis. These results suggest that

These results suggest that although the paraquat present at the acceptor side of PS 

I in the case of paraquat resistant biotypes as well, only the electron transport
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3. The effects of paraquat treatment on the photosynthetic electron transportunder moderated physiology condition the pigment composition and the 

chloroplast structure are not responsible for the functional alteration of the 

biotypes. The effects of the paraquat on the photosynthetic electron transport are very 

complex. On the one hand interacting with the PS I acceptor side, the paraquat 
stimulates the electron transport, on the other hand it produces oxidative stress 

due to the generation of highly reactive oxygen and lipid peroxide radicals 

resulting in a degradation of the photosynthetic apparatus. These two contrasting 

processes was examined by fluorescence quenching analysis and 

thermoluminescence on different herbicide resistant biotypes of Conyza. On the 

bases of the results it can be concluded:

The comparison of the photosynthetic function of different herbicide resistant 
biotypes of Conyza by fluorescence induction and thermoluminescence show that 
the atrazine resistance causes alteration in the working of photosynthetic 

apparatus including either the acceptor or the donor side of the PS II. The 

paraquat resistance has not any effect on these processes.
These manifest in:

• The higher I level of fast chlorophyll a fluorescence induction curve, 
correlating with the slower electron transport between the QA and Qb and the 

slower reoxidation of QA' (Demeter et al. 1985; Váradi et al. 1994).
• The higher fluorescence level (Fs) measured at steady state condition under 

illumination, suggesting the decreased photosynthetic activity and decreased 

ratio of fluorescence quenching (photochemical and non-photochemical) 
processes in atrazine resistant biotypes.

• The temperature maximum (Tm) of the thermoluminescence В band 

(measured after 1 or 2 flashes), origins from the recombination of S2/S3Qb\ 

was down shifted in atrazine resistant biotypes. This results was explained by 

the modification of the midpoint redox potential of Qb/Qb’ (Demeter et ,al. 
1985).

• On the other hand, the decreased binding of QB and the slower reoxidation of 
Qa‘ results in the decreased intensity of the В band measured on intact leaves 

of atrazine resistant plants as well.

• The paraquat is attend in the chloroplast either in the paraquat susceptible (S, 
AR) or in the paraquat resistant (PQR, PQAR) biotypes.

• 1-2 hours after the paraquat treatment the fitotoxaical effects (generation of 
toxic radicals) of paraquat manifest in the decreased activity of photosynthetic 

electron transport in the case of paraquat susceptible biotypes, while in 

paraquat resistant biotypes the electron transport stimulating effect of 
paraquat remained the dominating factor.

• The fluorescence quenching parameters (qP, EQY) show continuously 

decrease in the paraquat susceptible biotypes, but the qP remain constant in 

paraquat resistant biotypes during the paraquat treatment, suggesting the 

electron transport stimulating effect of paraquat. The non-photochemical (qN) 
and energy-dependent (qE) fluorescence quenching parameters increase at the 

beginning of the paraquat treatment in all biotypes, but after 1-2 hours they 

decrease due to the fast degradation of the thylakoid membranes in paraquat 
susceptible biotypes. In paraquat resistant biotypes these parameters decrease 

slowly suggesting that the paraquat retain the electron transport stimulation
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These results can explained the higher photosensitivity and greater susceptibility 

to photoinhibition conditions of atrazine resistant plants.
In parallel with the decrease of В band, in vivo an other band appears at lower 
(0-5°C) temperature in atrazine resistant plants origin from the recombination 

of the S2Qa' • These results support that in vivo the rate of the electron 

transport may slower than in isolated thylakoids.

Moreover the flash sequences induced oscillation of the thermoluminescence 

В band intensities show both the acceptor and donor side modification of PS II 
in atrazine resistant biotypes.
The intensity of the far red induced AG band is significantly smaller in 

atrazine resistant biotypes than those in atrazine sensitive ones, demonstrating 

that the functional modifications of photosynthetic processes in atrazine 

resistant plants include the function of the whole electron transport as well. 
Furthermore, the temperature maximum and the intensity AG band was down 

shifted and increased after the preillumination (white light).

For studying of the photoinhibition processes, we examined the effects of some 

inhibitors (DTT, streptomycin) on the photosynthetic electron transport measured 

by fluorescence quenching analysis. The DTT inhibits the violaxanthin de- 
epoxidation and the streptomycin inhibits the repair processes of photodamage.

• The results of compared fluorescence quenching parameters during the high 

light treatment with and without inhibitors, suggest an altered participation of 
the different photoprotective mechanisms in the photoinhibition processes of 
different herbicide resistant biotypes of Conyza. It was shown that the atrazine 

susceptible biotypes are more sensitive to DTT treatment, whereas the atrazine 

resistant biotypes are more sensitive to streptomycin treatment.
• The DTT causes greater modification in fluorescence quenching (Fv/Fm, qP, 

AF/Fm') parameters in atrazine sensitive biotypes, suggesting that the 

inactivation of the xanthophyll cycle results in a decreased photosynthetic 

activity, and that the xanthophyll cycle has main role in the protection against 
the photoinhibition. This was supported by the fact that the fluorescence 

quenching parameters of DTT treated atrazine sensitive biotypes become 

similar to those in artazine resistant biotypes without DTT treatment. This 

suggest as well, that the higher photosensitivity and greater susceptibility of 
atrazine resistant plants is mostly due to the lower xanthophyll cycle activity.

Г •;
Comparisons of the photosynthetic processes of different herbicide resistant 
biotypes of Conyza canadensis show that the modifications of these processes are 

determined by the presence of psbA gene mutation. The role of the paraquat 
resistance is not detrimental in these processes.

i.

2. Photosensitivity of the herbicide resistant biotypes of Conyza

The aim of the investigations of the light sensitivity of different herbicide 

resistant plants was to determine the reasons of higher photosensitivity of atrazine 

resistant plants and if the paraquat resistance has any consequences to the 

photosensitivity. On the bases of these experiments, it can be concluded that:
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are not absolutely the same. This may explain the special "cross-over" effects 

of qN vs. light intensity (Darkó et al. 1996).

• It was demonstrated that the interconversion of the amount of violaxanthin to 

zeaxanthin is smaller in atrazine resistant biotypes (AR, PQAR) than in 

atrazine sensitive ones (S, PQR), suggesting the decreased activity of the 

violaxanthin de-epoxidase (Darkó et al. 1996). It was also proved that the 

reason of the lower xanthophyll cycle activity is neither the mutation of the 

enzyme nor the lower available of the substrate (violaxanthin) or the co-factor 

(ascorbate). This suggests that the lower ApH responses for the lower 
zeaxanthin formation and the lower xanthophyll cycle activity. These results 

suggest as well, that the role of the xanthophyll cycle is detrimental in the qE 

quenching mechanisms at high light intensity.
• The results of the comparison of the photosensitivity of susceptible (S) and 

paraquat resistant (PQR) biotypes show that the paraquat resistance has not 
any effects on the photosensitivity of the plants.

• Under non-photoinhibitory conditions and during the short-term light 
treatments there are not significant differences in the efficiency of the primary 

charge separation (Fv/Fm) and in the inactivation of PS II reaction centres by 

D1 protein damage between the biotypes (Darkó et al. 1995; 1996).

• But the decreased rate of the photosynthetic electron transport from QA to QB 

due to the slower reoxidation of QA‘ (Väradi et al. 1994) results in a larger 
fraction of reduced QA and a smaller photochemical quenching processes 
(qP), suggesting the higher proportion of closed of reaction centres and 

decreased utilisation of absorbed light energy by PS II (Darkó et al. 
1995; 1996).

• The larger fraction of closed reaction centres can contribute to the loss of 
light-limited quantum efficiency of photochemistry as the closed reaction 

centres are incapable of undergoing stable charge separation and taking part 
in the linear electron transport. These manifest in the effective quantum yield 

of photochemistry (AF/Fm') and the C02 fixation parameters.
• In atrazine resistant biotypes the decreased photosynthetic electron transport 

increases the probability of the dissipation of absorbed light energy by the 

alternative mechanisms such fluorescence and heat dissipation. This reflects 
in the higher Fs fluorescence intensity and the higher non-photochemical 
quenching (qN, NPQ) parameters. On the other hand, the lower rate of 
photosynthetic electron transport may cause a smaller ApH across the 

thylakoid membrane results in a lower qN (NPQ) and qE quenching 

mechanisms at high light intensity. At the same time, this means that at low 

and high light intensity the determinate part of the qN quenching mechanisms

These results was supported by the studying of the mechanisms of 
photoinhibition:

Long-term high light treatment (4h, 1500 (j.mol/m2s) causes an increased damage 

of the PS II in atrazine resistant biotypes, manifesting in the greater decrease of 
Fv/Fm and the enhanced increase of initial fluorescence (Fo) induction 

parameters. It was also demonstrated that the xanthophyll cycle activity was lower 
under the photoinhibition treatment as well (Väradi et al. 1996). At low light 
intensity after the high light treatment the most part of the photosynthetic activity
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of qN vs. light intensity (Darkó et al. 1996).
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(ascorbate). This suggests that the lower ApH responses for the lower 
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suggest as well, that the role of the xanthophyll cycle is detrimental in the qE 
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any effects on the photosensitivity of the plants.
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treatments there are not significant differences in the efficiency of the primary 

charge separation (Fv/Fm) and in the inactivation of PS II reaction centres by 

D1 protein damage between the biotypes (Darkó et al. 1995; 1996).

• But the decreased rate of the photosynthetic electron transport from QA to QB 

due to the slower reoxidation of QA‘ (Väradi et al. 1994) results in a larger 
fraction of reduced QA and a smaller photochemical quenching processes 
(qP), suggesting the higher proportion of closed of reaction centres and 

decreased utilisation of absorbed light energy by PS II (Darkó et al. 
1995; 1996).

• The larger fraction of closed reaction centres can contribute to the loss of 
light-limited quantum efficiency of photochemistry as the closed reaction 

centres are incapable of undergoing stable charge separation and taking part 
in the linear electron transport. These manifest in the effective quantum yield 

of photochemistry (AF/Fm') and the C02 fixation parameters.
• In atrazine resistant biotypes the decreased photosynthetic electron transport 

increases the probability of the dissipation of absorbed light energy by the 

alternative mechanisms such fluorescence and heat dissipation. This reflects 
in the higher Fs fluorescence intensity and the higher non-photochemical 
quenching (qN, NPQ) parameters. On the other hand, the lower rate of 
photosynthetic electron transport may cause a smaller ApH across the 

thylakoid membrane results in a lower qN (NPQ) and qE quenching 

mechanisms at high light intensity. At the same time, this means that at low 

and high light intensity the determinate part of the qN quenching mechanisms

These results was supported by the studying of the mechanisms of 
photoinhibition:

Long-term high light treatment (4h, 1500 (j.mol/m2s) causes an increased damage 

of the PS II in atrazine resistant biotypes, manifesting in the greater decrease of 
Fv/Fm and the enhanced increase of initial fluorescence (Fo) induction 

parameters. It was also demonstrated that the xanthophyll cycle activity was lower 
under the photoinhibition treatment as well (Väradi et al. 1996). At low light 
intensity after the high light treatment the most part of the photosynthetic activity
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These results can explained the higher photosensitivity and greater susceptibility 

to photoinhibition conditions of atrazine resistant plants.
In parallel with the decrease of В band, in vivo an other band appears at lower 
(0-5°C) temperature in atrazine resistant plants origin from the recombination 

of the S2Qa' • These results support that in vivo the rate of the electron 

transport may slower than in isolated thylakoids.

Moreover the flash sequences induced oscillation of the thermoluminescence 

В band intensities show both the acceptor and donor side modification of PS II 
in atrazine resistant biotypes.
The intensity of the far red induced AG band is significantly smaller in 

atrazine resistant biotypes than those in atrazine sensitive ones, demonstrating 

that the functional modifications of photosynthetic processes in atrazine 

resistant plants include the function of the whole electron transport as well. 
Furthermore, the temperature maximum and the intensity AG band was down 

shifted and increased after the preillumination (white light).

For studying of the photoinhibition processes, we examined the effects of some 

inhibitors (DTT, streptomycin) on the photosynthetic electron transport measured 

by fluorescence quenching analysis. The DTT inhibits the violaxanthin de- 
epoxidation and the streptomycin inhibits the repair processes of photodamage.

• The results of compared fluorescence quenching parameters during the high 

light treatment with and without inhibitors, suggest an altered participation of 
the different photoprotective mechanisms in the photoinhibition processes of 
different herbicide resistant biotypes of Conyza. It was shown that the atrazine 

susceptible biotypes are more sensitive to DTT treatment, whereas the atrazine 

resistant biotypes are more sensitive to streptomycin treatment.
• The DTT causes greater modification in fluorescence quenching (Fv/Fm, qP, 

AF/Fm') parameters in atrazine sensitive biotypes, suggesting that the 

inactivation of the xanthophyll cycle results in a decreased photosynthetic 

activity, and that the xanthophyll cycle has main role in the protection against 
the photoinhibition. This was supported by the fact that the fluorescence 

quenching parameters of DTT treated atrazine sensitive biotypes become 

similar to those in artazine resistant biotypes without DTT treatment. This 

suggest as well, that the higher photosensitivity and greater susceptibility of 
atrazine resistant plants is mostly due to the lower xanthophyll cycle activity.

Г •;
Comparisons of the photosynthetic processes of different herbicide resistant 
biotypes of Conyza canadensis show that the modifications of these processes are 

determined by the presence of psbA gene mutation. The role of the paraquat 
resistance is not detrimental in these processes.

i.

2. Photosensitivity of the herbicide resistant biotypes of Conyza

The aim of the investigations of the light sensitivity of different herbicide 

resistant plants was to determine the reasons of higher photosensitivity of atrazine 

resistant plants and if the paraquat resistance has any consequences to the 

photosensitivity. On the bases of these experiments, it can be concluded that:
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3. The effects of paraquat treatment on the photosynthetic electron transportunder moderated physiology condition the pigment composition and the 

chloroplast structure are not responsible for the functional alteration of the 

biotypes. The effects of the paraquat on the photosynthetic electron transport are very 

complex. On the one hand interacting with the PS I acceptor side, the paraquat 
stimulates the electron transport, on the other hand it produces oxidative stress 

due to the generation of highly reactive oxygen and lipid peroxide radicals 

resulting in a degradation of the photosynthetic apparatus. These two contrasting 

processes was examined by fluorescence quenching analysis and 

thermoluminescence on different herbicide resistant biotypes of Conyza. On the 

bases of the results it can be concluded:

The comparison of the photosynthetic function of different herbicide resistant 
biotypes of Conyza by fluorescence induction and thermoluminescence show that 
the atrazine resistance causes alteration in the working of photosynthetic 

apparatus including either the acceptor or the donor side of the PS II. The 

paraquat resistance has not any effect on these processes.
These manifest in:

• The higher I level of fast chlorophyll a fluorescence induction curve, 
correlating with the slower electron transport between the QA and Qb and the 

slower reoxidation of QA' (Demeter et al. 1985; Váradi et al. 1994).
• The higher fluorescence level (Fs) measured at steady state condition under 

illumination, suggesting the decreased photosynthetic activity and decreased 

ratio of fluorescence quenching (photochemical and non-photochemical) 
processes in atrazine resistant biotypes.

• The temperature maximum (Tm) of the thermoluminescence В band 

(measured after 1 or 2 flashes), origins from the recombination of S2/S3Qb\ 

was down shifted in atrazine resistant biotypes. This results was explained by 

the modification of the midpoint redox potential of Qb/Qb’ (Demeter et ,al. 
1985).

• On the other hand, the decreased binding of QB and the slower reoxidation of 
Qa‘ results in the decreased intensity of the В band measured on intact leaves 

of atrazine resistant plants as well.

• The paraquat is attend in the chloroplast either in the paraquat susceptible (S, 
AR) or in the paraquat resistant (PQR, PQAR) biotypes.

• 1-2 hours after the paraquat treatment the fitotoxaical effects (generation of 
toxic radicals) of paraquat manifest in the decreased activity of photosynthetic 

electron transport in the case of paraquat susceptible biotypes, while in 

paraquat resistant biotypes the electron transport stimulating effect of 
paraquat remained the dominating factor.

• The fluorescence quenching parameters (qP, EQY) show continuously 

decrease in the paraquat susceptible biotypes, but the qP remain constant in 

paraquat resistant biotypes during the paraquat treatment, suggesting the 

electron transport stimulating effect of paraquat. The non-photochemical (qN) 
and energy-dependent (qE) fluorescence quenching parameters increase at the 

beginning of the paraquat treatment in all biotypes, but after 1-2 hours they 

decrease due to the fast degradation of the thylakoid membranes in paraquat 
susceptible biotypes. In paraquat resistant biotypes these parameters decrease 

slowly suggesting that the paraquat retain the electron transport stimulation
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There are not significant differences between the biotypes in the pigment 
composition (chlorophyll a+b, carotenoid contents, the pool size of the 

xanthophyll cycle components (Vio+Ant+Zea) (Darkó et al. 1996).

But the amount of ß-carotene are lower in paraquat resistant biotypes

effect till the elimination of paraquat from the PS I by the supposed 

mechanism of paraquat resistance.
• On the bases of the fluorescence quenching parameters it seems that in the 

susceptible (S, AR) biotypes the effects of paraquat on the photosynthetic 

electron transport are similar than the effects on high light intensity 

treatments. But the paraquat abandon (eliminate) the fundamental differences 
observed without paraquat treatment between the S and AR biotypes.

• The effect of the paraquat on the thermoluminescence В band intensity shows 
a transient decrease in the case of paraquat resistant biotypes, but decrease 

continuously in the case of paraquat susceptible biotypes. The decrease of the 

В band intensity is higher than the degradation of the PS II reaction centres. 
These results suggest that the decrease of the В band intensity is mainly due to 

a fewer recombination of the S2/S3Qb' because of the fast reoxidation of the 

Qb by the electron transport stimulating effect of paraquat.
• The intensities of the far red induced AG band show similar kinetic than the 

qN and qE fluorescence quenching parameters during the paraquat treatment, 
confirming the hypothesis for the connection of the far red induced 

recombination of the S2/S3Qb' and the non-photochemical processes.
• The high temperature TL band (HTL) origin from the interaction of 

breakdown chlorophylls and membrane-proteins during the oxidative stresses 
show unambiguously the degradation of the photosynthetic apparatus in the 

paraquat susceptible biotypes. But this damage could not be observed in the 

paraquat resistant biotypes.

(PQR,PQAR).
The shade type adaptation causes changes in the pigment composition 

(increased chi a+b, carotenoid contents, lower chi a/b ratio and amount of 
xantophyll cycle pigments) and in the chloroplast structure (higher stacking 

region) in all biotypes, but these changes are uniform and independents of 
biotypes.
Short-term high light treatment (lh, 1500 pmol/m2s) results in the conversion 

of xanthophyll cycle pigments (Vio to Zea). This conversion can be 

characterised by the epoxidation state of the xanthophyll cycle pigments (Ei= 

Vio%+0.5%Ant/100). Comparison of the effects of high light treatment on the 

pigment composition in different biotypes of Conyza it has been shown that 
the conversion of violaxanthin to zeaxanthin is significantly higher in atrazine 

sensitive (S, PQR) biotypes (Ei = 0.22 (S) and 0.32 (PQR)) than in atrazine 

resistant (AR, PQAR) (Ei= 0.55 (AR) and 0.5 (PQAR)) ones. (Darkó et al. 
1995).
Moreover the amount of ß-carotene decrease during the high light treatment 

independently of biotypes.

: и
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The investigations of different herbicide resistant plants show that neither the 

!n atrazine resistance nor the paraquat resistance cause any modification (with 

exception of ß-carotene contents) in the pigments composition and in the 

chloroplast structure in the case of Conyza canadensis. These results suggest that

These results suggest that although the paraquat present at the acceptor side of PS 

I in the case of paraquat resistant biotypes as well, only the electron transport
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stimulating effect of paraquat can manifest in these biotypes, the fitotoxical 
effects of paraquat can not.

resistance factor values determined by the ratio of paraquat concentration for the 

50% inhibition of the variable chlorophyll a fluorescence.
Apart from some exception, the experiments were performed in vivo, on intact 
leaves.
The pigment content of different herbicide resistant leaves, including the 

xantophyll cycle pigment (violaxantin (Vio), antheraxantin (Ant) and zeaxantin 

(Zea)) were determined partly spectrophotometrically in 80% aceton according to 

Lichthenthaler (1987), partly by HPLC due to the modification of the method of 
Foyer et al. (1989). The photosynthetic properties of different herbicide resistant 
biotypes and the effects of paraquat treatment as well as the mechanism of 
paraquat resistance were characterised by fluorescence induction (home made 

digital fluorimeter and Dual Channel Modulated Fluorimeter, Hansatech) by C02 
assimilation (ADC, infrared gas analyser), by 02 evolution and by 

thermoluminescence (home made apparatus, CEA, France) measurements. These 

methods give the opportunity to study (directly or indirectly) the working of 
photosynthetic apparatus.

Both the investigation of the light-dependent photosynthetic processes and of the 

effects of paraquat on the photosynthetic electron transport suggest that the 

properties of atrazine and paraquat resistance manifest independently in these 

processes.

4. Study of the paraquat resistance mechanism

In spite of the fact that there are a lot of hypothesis on the mechanism of paraquat 
resistance, the exact mechanism(s) of the paraquat resistance could not be 

determined yet. The results of the C02 fixation, fluorescence induction and 

oxygen evolution after paraquat sprayed intact leaves show an irreversible 

decrease of these parameters in susceptible biotypes, but show only their 
reversible (transient) modification in the resistant biotypes (Lehoczki et al. 1992). 
The transient inhibition of these parameters suggests that the paraquat manage to 

get into the chloroplast quickly and have the effects at the PS I acceptor side in 

the resistant plant as well. Later, in the recovery part, the effect of the paraquat 
on the electron transport decreases or creases. The light and heat dependence of

i*

these processes suggests a paraquat-induced metabolism in paraquat resistant 
plants (Lehoczki et al. 1992; Lasztity et al. 1998).
For the determination of the paraquat resistance mechanism I examined the 

effects of some inhibitors on the photosynthetic processes during the paraquat 
treatment measured by the transient inhibition of the variable chlorophyll 
fluorescence. If some inhibited biosynthetic or enzymatic processes are important 
role in the recovery mechanism, the transient characteristic of functional

Results

Studying of the photosynthetic properties, the stress tolerance and the effects of 
paraquat as well as the mechanism of paraquat resistance on susceptible (S), 
atrazine resistant (AR), paraquat resistant (PQR) and paraquat/atrazine resistant 
biotypes of C. canadensis, the next results can be established:

1. On the basis of the investigations of the photosynthetic properties of different 
herbicide resistant plants, we can conclude that:
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parameters in paraquat treated resistant plant change. On the basis of these 

investigations it was concluded that:
mechanisms of the paraquat resistance in the protection against other oxidative 

stresses like photoinhibition is little not known.

The PhD thesis is specialised on the photosynthetic properties of different 
herbicide resistant plants, on the effects of various stresses, especially the effects 
of high light intensity and the paraquat treatment, as well as on the mechanism 

of paraquat resistance.
These subjects are devided in four parts:

• Modification of the lipid composition and intact chloroplast structure by lipid 

synthesis inhibitors of cerulenin, and Sandoz 9875 did not change the 

transient kinetic of paraquat although temporary they can disturb the 

photosynthetic function themselves.

• Studying of the role of the antioxidant system in the transient period it was 
observed that the neither the SOD inactivated by diethyl-dithio-carbamate nor 
the catalase inactivated by aminotriazole have not effect on the characteristic 

of the transient kinetic detected during the paraquat treatment, suggesting that 
there is no important role of these antioxidant systems in the mechanism of 
paraquat resistance in the Conyza canadensis (Turcsányi et al. 1993; 1998).

1. Comparison of photosynthetic properties of different herbicide (atrazine,
paraquat) resistant plants.

2. The stress sensitivity, especially the photosensitivity of the herbicide resistant 
biotypes.

3. The effects of paraquat treatment on the photosynthetic electron transport.Studying of the paraquat induced metabolism on the protein synthesis in resistant 
plants, the effects of chloroplast (chloramphenicol) or nuclear coded protein 

(cycloheximid) inhibitors was investigated.
4. Study of the paraquat resistance mechanism

Materials and Methods
• Besides the inhibition of chloroplast coded protein synthesis by 

chloramphenicol, the chloramphenicol disturb the photosynthetic electron 

transport as well results in a higher modification of the photosynthetic activity 

of resistant plant. But the transient characteristic of the paraquat treatments 
did not change.

• This could be inhibited only by nuclear coded protein inhibitors, like 

cycloheximid. The cycloheximid and paraquat treatment caused similar 
effects on the paraquat resistant biotypes than the paraquat on the susceptible

The above mentioned investigations were studied on susceptible (S), atrazine 

resistant (AR), paraquat resistant (PQR) and paraquat/atrazine resistant biotypes 
of Conyza canadensis. In atrazine resistant biotypes the D1 protein mutation was 
concerned by the substitution of a QB-binding Ser 264 amino acid residue by Gly 

one (Grawronski et al. 1992). The resistance factor of these biotypes are more 

than 1000 determined by the Hill-reaction of isolated thylakoid (Lehoczki et al. 
1984). The paraquat resistant biotypes show 170 (PQR) and 650 (PQAR)
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The other frequent resistance is the paraquat resistance. But the reason(s) of the 

paraquat resistance is widely investigated, its exact mechanism(s) could not be 

determined yet. The most important hypothesis of the paraquat resistance are the 

reduced translocation (movement) or sequestration of paraquat from the active 

side results in the lower physiological effects of paraquat in the chloroplast or the 

enhanced metabolism toxic oxygen and lipid peroxide radicals generated by 

paraquat results in elimination of the destruction of chloroplast function and 

structure in the resistant biotypes (Fuerst and Vaughn 1990). On the other hand 

the effects of the paraquat on the photosynthetic electron transport are very 

complex and not widely examined. Thus the studies of the effects of paraquat and 

the mechanism of the paraquat resistance can help in the investigations of the 

photosynthetic electron transport processes as yell. Moreover the photosynthetic 

properties of the paraquat resistant plants are little known.
Since the eighties the biological research, including the physiological and 

photosynthetic research, deal with the stress and ecophysiology problems such as 
heat, light, UV stresses water deficiency and air pollution. The investigations of 
herbicide resistant plants in the aspect of stress physiology show that the stress 
sensitivity of the herbicide resistant plants altered as well. It was demonstrated 

that the atrazine resistant plants have higher susceptibility to elevated 

temperature and to photoinhibition condition (Ducruet et al. 1985; Hart and 

Stemler 1990). Moreover, on the basis of the similar toxic oxygen species 

generated during paraquat treatment and photoinhibition it has been suggested 

that there may be common elements in the mechanisms of paraquat resistance 

and tolerance to photoinhibition. Indeed, a higher tolerance to photoinhibition 

has been observed in the paraquat resistant Conyza bonariensis (Jansen et al. 
1989). However, this result was not confirmed by (Preston et al. 1991). But the

biotypes. This suggests that some nuclear coded proteins may play important 
role in the recovery processes of paraquat resistant Conyza canadensis.
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Introduction

The long-term application of herbicides in the agriculture led to the selection of 
herbicide resistant plants. In the 1960s, emerged the view that the herbicide used 

in the agriculture can be used in basic research in photosynthesis to understand 

intimate reactions involved in this very important biological process. The use of 
the diuron and of other photosynthetically active inhibitors as well as the 

appearance of herbicide resistant plants helped in better understanding of both 

the structure and the functions of PS II reaction centres (Duysens 1963; 
Hirschberg and McIntosh 1983).
Since 1970 during which only two first appearance of herbicide resistance were 

reported (Ryan 1970), more than 250 different resistant biotypes have been 

observed (Holt and LeBaron 1990) against more than 15 herbicides. The most 
popular resistance is the atrazine resistance (more that 55 different atrazine 

resistant species around the world have been reported) and paraquat resistance 

(16 biotypes) (LeBaron 1991).The most frequented and the most characterised 

resistance is the atrazine resistance. The investigations of the atrazine-resistant 
plants showed that in most cases the atrazine-resistance is due to the mutation 

inside the psbA gene (coding for the reaction centre II polypeptide Dl). In these 

plants the mutation was concerned by the substitution of a Ов-binding Ser264 
amino acid residue by Gly one, results in a decrease binding of atrazine and Qb 

(Hirschberg and McIntosh 1983; Pfister and Arntzen 1979). In addition, the 

atrazine-resistant plants show altered photosynthetic processes including the 

functional changes of the PS II complexes (Bowes et al. 1980; Holt et al. 1981), 
the organisation of the thylakoid-membrane (Burke et al. 1982; Lehoczki et al. 
1985) and some photoprotective mechanisms (Sundby et al. 1993).
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