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Gatunki guzaków uwzględnione w kluczu:

Meloidogyne ardenensis Santos, 1968. Występuje w Polsce. Gatunek znaleziony w otwar-
tym gruncie;

Meloidogyne arenaria (Neal, 1989) Chitwood, 1949. W Polsce nie stwierdzono jego wy-
stąpienia w otwartym gruncie. Może wystąpić w uprawach pod osłonami; 

Meloidogyne chitwoodi Golden, O’Bannon, Santos et Finley, 1980. Dotychczas nie 
stwierdzono wystąpienia w glebach Polski;

Meloidogyne duytsi Karssen, Van Aelst et Van Der Putten, 1998. Występuje w Polsce. 
Gatunek znaleziony w otwartym gruncie;

Meloidogyne fallax Karssen, 1996. Dotychczas nie stwierdzono wystąpienia w glebach 
Polski;

Meloidogyne hapla Chitwood, 1949. Występuje w Polsce. Gatunek znaleziony w otwar-
tym gruncie;

Meloidogyne incognita (Kofoid et White, 1919) Chitwood, 1949. W Polsce nie stwierdzono 
jego wystąpienia w otwartym gruncie. Może wystąpić w uprawach pod osłonami;

Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood, 1949. W Polsce nie stwierdzono jego wy-
stąpienia w otwartym gruncie. Może wystąpić w uprawach pod osłonami;

Meloidogyne kralli Jepson, 1983. Występuje w Polsce. Gatunek znaleziony w otwartym 
gruncie;

Meloidogyne naasi Franklin, 1965. Występuje w Polsce. Gatunek znaleziony w otwartym 
gruncie.

1. OZNACZANIE NA PODSTAWIE CECH MORFOLOGICZNYCH 
I MORFOMETRYCZNYCH

1.1. Identyfikacja gatunku
Elementy budowy ciała stadiów rozwojowych wykorzystane do oznaczania gatun-

ków Meloidogyne: płytka perinealna samicy, długość i kształt guzów sztyletu samicy 
i samca, wartość DGO samców oraz długość ciała osobników młodocianych drugiego 
stadium (J2), położenie hemizonidu osobników młodocianych drugiego stadium, dłu-
gość ich ogona oraz długość części przeźroczystej (hyalinowej). Zestawienie zakresów 
zmienności cech guzaków zamieszczono w tabeli 1. 

DGO ang. Dorsal Gland Opening lub Dorsal Oesophageal Gland Opening, DOGO – 
ujście gruczołów gardzieli (Fot. 1a). Położenie DGO określa się względem guzów szty-
letu poprzez określenie odległości między DGO a podstawą guzów sztyletu.

Hemizonid – Element układu nerwowego nicienia widoczny jako struktura po brzusz-
nej stronie ciała w okolicy otworu wydalniczego (Fot. 1b).
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klucz do rozpoznawania gatunków z rodzaju Meloidogyne 

występujących w glebach Polski oraz ich rozróżniania od gatunków 
kwarantannowych i wybranych gatunków guzaków ciepłolubnych

1. U osobników młodocianych J2 hemizonid położony za otworem wydalniczym 
............................................................................................. M. ardenensis (Fot. 2) 
–. U osobników młodocianych J2 hemizonid położony przed otworem wydalniczym .....2

2. Płytka perinealna samicy z punktowaniem powyżej otworu odbytowego .........................  
............................................................................................................M. hapla (Fot. 7a) 
–. Na płytce perinealnej samicy brak punktowania powyżej otworu odbytowego .......3

3. W przedniej części rozszerzenia środkowego gardzieli osobników młodocianych J2 
występują małe pęcherzyki ........................................................... M. naasi (Fot. 11) 
–. Brak pęcherzyków w  przedniej części rozszerzenia środkowego gardzieli osobników 
młodocianych J2 .....................................................................................................4

4. Na płytce perinealnej samicy widoczne wyraźne linie boczne, które oddzielają część 
grzbietową płytki od części brzusznej ......................................... M. javanica (Fot. 9) 
–. Płytka perinealna samicy bez wyraźnych linii bocznych .......................................5

5. Zakończenie ogona osobników młodocianych J2 zaostrzone .......M. kralli (Fot. 10) 
–. Zakończenie ogona osobników młodocianych J2 zaokrąglone ...............................6

6. DGO u samców >4 µm łuk grzbietowy płytki perinealnej samicy spłaszczony, two-
rzący zaokrąglone ramiona  ......................................................M. arenaria (Fot. 3a) 
–. DGO u samców <4 µm, łuk grzbietowy płytki perinealnej samicy inny .................7

7. Łuk grzbietowy płytki perinealnej samicy niesymetryczny ...........M. duytsi (Fot. 5) 
–. Łuk grzbietowy płytki perinealnej samicy symetryczny .........................................8

8. Łuk grzbietowy płytki perinealnej samicy wysoki, kwadratowy .....M. incognita (Fot. 8a) 
–. Łuk grzbietowy płytki perinealnej samicy owalny .................................................9

9. Guzy sztyletu samca okrągłe, wyodrębnione u podstawy sztyletu M. fallax (Fot. 6) 
–. Guzy sztyletu samca małe, owalne, odgięte ku tyłowi ............M. chitwoodi (Fot. 4)

Fot. 1. Ujście gruczołów gardzieli samca Meloidogyne (a), hemizonid osobnika młodocianego stadium J2 
Meloidogyne (b). Skala = 10 µm

(a) (b)
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1.2. Charakterystyka gatunków

Meloidogyne ardenensis (Fot. 2)

Samice: Ciało w kształcie gruszki z wyraźnie wydłużoną szyjką. Sztylet lekko wygięty 
grzbietowo z okrągłymi, skierowanymi ku tyłowi guzami. Płytka perinealna z wysokim 
łukiem grzbietowym oraz wyraźnymi liniami oskórka. Samce: Głowa lekko oddzielona 
od reszty ciała, sztylet wyraźny, guzy sztyletu zaokrąglone, skierowane ku tyłowi. Pola 
boczne z 4 liniami. Rzadko widoczny. Osobniki młodociane (j2): Ciało lekko pogrubio-
ne. Sztylet delikatny. Hemizonid położony za otworem wydalniczym. Ogon stożkowaty, 
zakończenie ogona zaokrąglone. Pasożyt roślin dwuliściennych.

Meloidogyne arenaria (Fot. 3a i 3b)

Samice: Ciało w kształcie gruszki. Sztylet lekko wygięty grzbietowo. Guzy sztyletu 
okrągłe, lekko łezkowate. Łuk grzbietowy płytki perinealnej niski, kwadratowy lub 
zaokrąglony. Samce: Głowa nieznacznie oddzielona od reszty ciała. Sztylet wyraźny, 
guzy sztyletu okrągłe. Pola boczne z 4 liniami. Osobniki młodociane (j2): Ciało smu-
kłe. Sztylet delikatny z okrągłymi guzami. Hemizonid położony przed lub na wysokości 
otworu wydalniczego. Ogon okrągło zakończony. Pasożyt roślin jedno i dwuliściennych.

Fot. 2. Meloidogyne ardenensis. Płytka perinealna samicy (a), osobnik młodociany stadium J2 głowa (b) 
i ogon (c). Skala = 10 µm

(a) (b) (c)
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Fot. 3a. Meloidogyne arenaria. Sztylet samicy (a), płytka perinealna samicy (b–g). Skala = 10 µm

(a)

(d)

(f) (g)

(e)

(b) (c)
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Fot. 3a. Meloidogyne arenaria. Płytka perinealna samicy (h–k). Skala = 10 µm

(h) (i)

(j) (k)
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Fot.3b. Meloidogyne arenaria. Głowa samca (l–m), osobnik młodociany stadium J2 głowa (n) i hemizo-
nid (o) ogon (p). Skala = 10 µm

(m)

(n) (o) (p)

(l)
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Meloidogyne chitwoodi (Fot. 4)

Samice: Ciało okrągłe lub lekko gruszkowate zakończone krótką szyjką. Sztylet delikat-
ny, guzy sztyletu wyraźnie oddzielone od podstawy sztyletu, owalne lub nieregularne, 
lekko spłaszczone i delikatnie pochylone. Dolna część sztyletu lekko grzbietowo zakrzy-
wiona. Płytka perinealna mała, okrągła lub owalna. Górny łuk wysoki, fałdy płytki pofał-
dowane Samce: Głowa nieoddzielona od reszty ciała, brak poprzecznej szczeliny, sztylet 
delikatny, guzy sztyletu wyraźnie oddzielone od podstawy sztyletu, owalne lub nieregu-
larne, lekko spłaszczone i delikatnie pochylone. Na polach bocznych 4 linie. Osobniki 
młodociane (j2): Ciało smukłe, sztylet delikatny, guzy sztyletu kształtem podobne jak 
u samicy i samca. Hemizonid znajduje się przed lub na wysokości otworka wydalniczego. 
Ogon stożkowaty, zakończenie ogona zaokrąglone. Pasożyt roślin jedno i dwuliściennych.

Meloidogyne duytsi (Fot. 5)

Samice: Ciało kuliste. Sztylet lekko wygięty grzbietowo z wyraźnie oddzielonymi, owal-
nymi guzami. Wzór na płytce perinealnej niesymetryczny, z niskim łukiem grzbieto-
wym. Boczne fałdy oskórka tworzą tzw. skrzydełka. Samce: Głowa oddzielona od reszty 
ciała. Sztylet dobrze wykształcony, guzy sztyletu nieoddzielone od podstawy sztyletu.  
Pola boczne z 4 liniami. Osobniki młodociane (j2): Ciało smukłe, sztylet delikatny 
z okrągłymi guzami. Hemizonid położony przed lub na wysokości otworu wydalniczego. 
Ogon lekko brzusznie zakrzywiony, zakończenie ogona okrągłe. Pasożyt roślin z rodziny 
Poaceae.

Fot. 4. Meloidogyne chitwoodi. Płytka perinealna samicy (a), osobnik młodociany stadium J2 głowa (b) 
i ogon (c). Skala = 10 µm

(a) (b) (c)
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Meloidogyne fallax (Fot. 6)

Samice: Ciało okrągłe lub w kształcie gruszki. Sztylet delikatny, w dolnej części lekko 
grzbietowo zakrzywiony. Guzy wyraźne, okrągłe. Płytka perinealna owalna z grubymi 
liniami płytki. Samce: Głowa lekko oddzielona od reszty ciała. Sztylet delikatny, lek-
ko zakrzywiony grzbietowo. Guzy sztyletu wyraźne, okrągłe, oddzielone wyraźnie od 
podstawy sztyletu. Na polach bocznych widoczne 4 linie. Osobniki młodociane (j2): 
Ciało smukłe. Sztylet delikatny z wyraźnie widocznymi okrągłymi guzami. Hemizonid 
położony przed lub na wysokości otworu wydalniczego. Ogon stożkowaty, zakończenie 
okrągłe. Pasożyt roślin jedno i dwuliściennych.

Fot. 5. Meloidogyne duytsi. Osobnik młodociany stadium J2 głowa (a) i ogon (b). Skala = 10 µm

Fot. 6. Meloidogyne fallax. Płytka perinealna samicy (a), osobnik młodociany stadium J2 głowa (b) 
i ogon (c). Skala = 10 µm

(a)

(a)

(b)

(b) (c)
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Meloidogyne hapla (Fot. 7a i 7b)

Samice: Ciało zaokrąglone lub kształtu gruszki. W przedniej części ciała wyodręb- 
niona szyjka. Sztylet lekko wygięty, guzy sztyletu wyraźne, delikatne, zaokrąglone. Tyl-
na cześć ciała z okrągłą płytką perinealną, na której niekiedy po bokach fałdy oskórka 
formują tzw. skrzydełka. Powyżej otworu odbytowego widoczne punktowanie oskórka. 
Samce: Głowa wysoka, oddzielona od reszty ciała, sztylet delikatny, guzy sztyletu za-
okrąglone wyraźnie widoczne. Pola boczne z 4 liniami. Osobniki młodociane (j2): smu-
kłe, z delikatnym szkieletem głowy oraz delikatnym sztyletem. Guzy sztyletu okrągłe, 
oddzielone od podstawy sztyletu. Hemizonid przed otworem wydalniczym. Ogon stożko-
waty, na zakończeniu zaokrąglony. Przeźroczysta część ogona przyjmuje często nieregu-
larny kształt. Pasożyt roślin dwuliściennych.

Fot.7a. Meloidogyne hapla. Głowa samca (a–b), osobnik młodociany stadium J2 głowa (c) i ogon (d–f). 
Skala = 10 µm

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)
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Fot.7b. Meloidogyne hapla. Płytka perinealna samicy (g–ł). Skala = 10 µm

(g) (h)

(j)

(i)

(k)

(l) (ł)



16	 Diagnostyka	nicieni	–	pasożytów	roślin	objętych	regulacjami	prawnymi

Meloidogyne incognita (Fot. 8a i 8b)

Fot.8a. Meloidogyne incognita. Sztylet samicy (a), płytka perinealna samicy (b–f). Skala = 10 µm

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)



 Instrukcja	rozpoznawania	gatunków	z	rodzaju	Meloidogyne 17

Samice: Ciało kształtu gruszki. Sztylet lekko zakrzywiony w jego środkowej części, 
guzy sztyletu wydłużone, w przedniej części wcięte, wyraźnie oddzielone od trzonu szty-
letu. Łuk grzbietowy na płytce perinealnej samicy wysoki i kwadratowy, fałdy oskór-
ka delikatne lub wyraźnie ale widoczne. Samce: Głowa nieoddzielona od reszty ciała. 
Sztylet wyraźny, guzy sztyletu od małych i okrągłych po duże, wydłużone. Na polach 
bocznych widoczne 4 linie. Osobniki młodociane (j2): Ciało smukłe. Sztylet delikat-
ny, guzy sztyletu okrągłe, oddzielone od podstawy. Hemizonid położony przed lub na 
wysokości otworu wydalniczego. Ogon wąski, okrągło zakończony. Pasożyt roślin jedno 
i dwuliściennych.

Meloidogyne javanica (Fot. 9)

Samice: Ciało w kształcie gruszki. Sztylet lekko grzbietowo wygięty w jego wierzchoł-
kowej części. Guzy sztyletu duże, wydłużone, oddzielone od podstawy. Na płytce per-
inealnej wyraźnie widoczne linie pól bocznych, które  dzielą płytkę na dwie połowy. 
Samce: Głowa lekko oddzielona od reszty ciała. Sztylet wyraźnie widoczny, guzy sztyle-
tu okrągłe, oddzielone od podstawy. Osobniki młodociane (j2): Ciało smukłe. Sztylet 
delikatny, guzy sztyletu okrągłe lub lekko wydłużone, oddzielone od podstawy. Hemi-
zonid położony przed lub na wysokości otworu wydalniczego. Ogon wąski, zakończenie 
okrągłe. Pasożyt roślin jedno i dwuliściennych.

Fot.8b. Meloidogyne incognita. Osobnik młodociany stadium J2 głowa (g) i ogon (h). Skala = 10 µm

(g)

(h)



18	 Diagnostyka	nicieni	–	pasożytów	roślin	objętych	regulacjami	prawnymi

Fot. 9. Meloidogyne javanica. Sztylet samicy (c), płytka perinealna samicy (a–b, d–e), osobnik młodocia-
ny stadium J2 głowa (f) i ogon (g). Skala = 10 µm

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f) (g)



 Instrukcja	rozpoznawania	gatunków	z	rodzaju	Meloidogyne 19

Meloidogyne kralli (Fot. 10)

Samice: Ciało owalne. Sztylet wygięty grzbietowo, guzy okrągłe i oddzielone od  podsta-
wy sztyletu. Płytka perinealna okrągła z delikatnymi fałdami oskórka. Samce: Głowa 
nie oddzielona od reszty ciała. Guzy sztyletu wyraźne, okrągłe. Na polach bocznych 
widocznych 5 niekiedy 6 linii. Osobniki młodociane (j2) o smukłym ciele. Sztylet de-
likatny. Hemizonid położony przed lub na wysokości otworu wydalniczego. Ogon ostro 
zakończony. Pasożyt roślin z rodzin Cyperaceae.

Meloidogyne naasi (Fot. 11)

Samice: Ciało okrągłe. Wierzchołek sztyletu lekko wygięty grzbietowo, guzy sztyletu 
owalne, lekko odgięte ku tyłowi. Płytka perinealna okrągła lub owalna z wyraźnymi fał-
dami oskórka. Samce: Głowa oddzielona od reszty ciała. Guzy sztyletu owalne, lekko 
odchylone ku tyłowi. Na polach bocznych widoczne 4 linie. Osobniki młodociane (j2): 
Ciało smukłe. Sztylet delikatny. W przedniej części środkowego rozszerzenia gardzieli 
występują małe pęcherzyki. Hemizonid położony przed lub na wysokości otworu wydal-
niczego. Zakończenie ogona okrągłe. Pasożyt roślin jednoliściennych.

Fot. 10. Meloidogyne kralli. Osobnik młodociany stadium J2 głowa (a) i ogon (b). Skala = 10 µm

(a)

(b)
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2. IDENTYFIkACjA Z WYkORZYSTANIEM METOD bIOLOGII  
MOLEkuLARNEj

Do identyfikacji pasożytujących na roślinach gatunków nicieni z rodzaju Meloidogyne 
EPPO rekomenduje szereg protokołów. Niektóre z nich były testowane uprzednio na 
populacjach polskich tych nicieni dając reakcje krzyżowe. Jednym z protokołów umoż-
liwiających wykrycie wszystkich ważnych nicieni z tego rodzaju metodą standardowej 
reakcji PCR jest protokół opisany przez Berry i wsp. (2008). Pozostałe z opisanych 
niżej protokołów diagnostycznych zostały opracowane przez zespół Międzyzakładowej 
Pracowni Biologii Molekularnej IOR – PIB i przetestowane na zebranych w Polsce po-
pulacjach gatunków niekwarantannowych z rodzaju Meloidogyne oraz referencyjnych 
populacji nicieni kwarantannowych tego rodzaju. 

Wszystkie przedstawione rozwiązania oparte są na testach molekularnych pole-
gających na amplifikacji regionów genomowego DNA z zastosowaniem odpowiednich 
starterów oligonukleotydowych. Do celów detekcji niezbędny jest wstępny etap izola-
cji materiału genetycznego (DNA) z analizowanych nicieni.

2.1. Izolacja genomowego DNA

Materiał genetyczny (genomowy DNA) nicieni izolowano z zastosowaniem przezna-
czonych do tego celu komercyjnie dostępnych odczynników (np. NucleoSpin® Tissue 
firmy Macherey-Nagel). Wstępnie w celu zagęszczenia oraz osadzenia nicieni na dnie 

Fot.11. Meloidogyne naasi. Osobnik młodociany stadium J2 głowa (a) strzałka wskazuje pęcherzyki 
w przedniej części rozszerzenia środkowego gardzieli, i ogon (b). Skala = 10 µm

(a)

(b)
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probówki, dostarczone guzaki poddawano wirowaniu (500×g 10 minut). Następnie 
supernatant odrzucano, a materiał biologiczny zawieszano w buforze do lizy (dostar-
czony z zestawem do izolacji) i homogenizowano przy pomocy mikrotłuczka. Dalsze 
etapy ekstrakcji przeprowadzano zgodnie z zaleceniami producenta zestawu do izola-
cji DNA. Stężenie uzyskanego preparatu oznaczano spektrofotometrycznie (np. Nano-
Drop) przy długości fali λ = 260 nm. Wyizolowany DNA należy przechowywać w –20°C.

uWAGA!
Izolację DNA można przeprowadzić innym dostępnym komercyjnie zestawem, postę-
pując wg wskazań producenta.

2.2. Wykrywanie wszystkich nicieni z rodzaju Meloidogyne 

Opisana metoda bazuje na amplifikacji DNA metodą PCR wg protokołu opisanego 
przez Berry i wsp. 2008 z zastosowaniem starterów 18S i Melo-R-long. Reakcję prze-
prowadza się wykorzystując 25 μl mieszaniny reakcyjnej zawierającej:
– 5 U polimerazy Taq ,
– 1x stężony bufor do polimerazy 
– 2 μM każdego ze starterów: 18S (5’TTGATTACGTCCCTGCCCTTT3’) i Melo-R-long 

(5’GGCCTCACTTAAGAGGCTCA 3’),
– 200 μM dNTP,
– 1 μL wyizolowanego DNA.

Reakcję prowadzi się w następującym profilu termicznym:
– wstępna denaturacja w 94°C przez 3 minuty,
– 30 cykli składających się z:

• denaturacji w 94°C przez 1 min.,
• przyłączania starterów w 57°C przez 1 min.,
• elongacji w 72°C przez 1 min.

– końcowej elongacji w 72°C przez 10 min.

Długość produktu dla wszystkich nicieni z rodzaju Meloidogyne powinna wynieść 
ok. 380 nukleotyd.

uWAGA!
Do analiz wymagane jest nastawienie trzech reakcji kontrolnych:
– pozytywnej (zawierającej pewny materiał genetyczny pochodzący z gatunku, które-

go obecność próbujemy stwierdzić, np. DNA z M. hapla przy identyfikacji osobni-
ków M. hapla)

– negatywnej (zawierająca DNA izolowany z innego gatunku)
– kontroli odczynnikowej (próba zawierająca wszystkie odczynniki użyte do ww. ana-

liz, bez matrycowego DNA).

Próby b i c powinny dać wynik negatywny.
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Poniższe metody zostały opracowane w Międzyzakładowej Pracowni Biologii Mole-
kularnej IOR – PIB i umożliwiają:
– odróżnienie gatunków ciepłolubnych (M. arenaria, M. incognita, M. javanica) od M. 

fallax, M. hapla i M. chitwoodi z wykorzystaniem standardowej reakcji PCR lub re-
al-time PCR*

– identyfikację pozostałych gatunków nicieni** metodą LAMP (ang. Loop-mediated 
isothermal amplification).

Postępowanie wg wskazań przedstawionych na rys. 1 umożliwia identyfikację po-
szczególnych gatunków nicieni z rodzaju Meloidogyne 

Rys. 1. W celu identyfikacji gatunków Meloidogyne w pierwszym etapie analizy przeprowadza się reak-
cję PCR ze starterami MaDifF1/MaDifR (różnicowanie gatunków należących do grupy ciepło-
lubnych). Następnie wykonując serie reakcji LAMP wstępnie oznaczone grupy guzaków można 
zaklasyfikować do konkretnych gatunków

 * nie istnieje potrzeba wstępnej identyfikacji pozyskanych nicieni metodą Berry i wsp. 2008.
 ** nie opracowano metody odróżnicowania nicieni M. arenaria, M. incognita.
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2.3. Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR)

W celu rozróżnienia M. arenaria, M. incognita oraz M. javanica (gatunki ciepłolubne) 
od pozostałych analizowanych gatunków guzaków (M. fallax, M. hapla i M. chitwoodi) 
należy przeprowadzić reakcję PCR z zastosowaniem starterów MaDifF1 oraz MaDifR. 

Reakcję należy przygotowywać w warunkach sterylnych (w komorze laminarnej) 
ograniczając możliwość kontaminacji. Wszystkie odczynniki po rozmrożeniu należy 
przechowywać na lodzie.

Reakcję przygotowuje się w mikrofiolkach przeznaczonych do PCR, a w skład mie-
szaniny (10 μl) wchodzą:
– polimeraza DNA (0,5U),
– 1 × stężony bufor reakcyjny (zawierający zazwyczaj: 10 mM Tris-HCl pH8,8, 2,5 mM 

MgCl2, 50 mM KCl, 0,5% Triton X-100),
– 200 μM mieszanina deoksyrybonukleotydów,
– 0,5 μM starter MaDifF1 (5`- CAA AAA TAT ACT GTT GTG AAA  -3`) oraz MaDifR 

(5`- CTC ATT GGA GTC CTA ACA T -3`),
– wyizolowany matrycowy DNA (ok. 10–50 ng).

Profil termiczny reakcji jest następujący: 
– wstępna inkubacja w temperaturze 95°C przez 3 minuty, po czym 35 cykli: 

– 95°C przez 30 sekund, 
– 53°C przez 30 sekund, 
– 72°C przez 30 sekund. 

Końcową elongację prowadzi się w temperaturze 72°C przez 7 minut.

Po zakończonej reakcji PCR produkty amplifikacji należy rozdzielić w 2% żelu 
agarozowym wzbogaconym o barwnik interkalujący (np. Midori Green) a następnie 
przeprowadzić elektroforezę,  po czym produkty wizualizować w świetle UV. Produkt 
specyficzny o długości 122 par zasad (pz) jest charakterystyczny dla gatunków M. are-
naria, M. incognita oraz M. javanica. W przypadku reakcji kontrolnej (odczynnikowej) 
brak produktów amplifikacji.

2.4. Różnicowanie gatunków ciepłolubnych Meloidogyne od M. fallax, 
M. chitwoodi i M. hapla metodą real-time PCR

Modyfikacją powyższej metody jest reakcja real-time PCR (PCR w czasie rzeczywistym). 
Wykorzystuje się do niej wszystkie z wyżej wymienionych odczynników, przy czym 
mieszaninę reakcyjną dodatkowo wzbogaca się w barwnik interkalujący np. EvaGre-
en. Reakcję przeprowadza się w termocyklerze (np. RotorGene firmy Qiagen) wyposa-
żonym w odpowiedni filtr, który umożliwia oznaczenie przyrostu ilości amplifikowane-
go DNA w czasie trwania reakcji. Skład mieszaniny reakcyjnej jest następujący:
– polimeraza DNA (0,5U), 
– 1 × stężony bufor reakcyjny (zawierający zazwyczaj: 10 mM Tris-HCl pH8,8, 2,5 

mM MgCl2, 50 mM KCl, 0,5% Triton X-100),
– 200 μM mieszanina deoksyrybonukleotydów,
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– 0,5 μM starter MaDifF1 oraz MaDifR,
– barwnik interkalujący  EvaGreen (1×),
– matryca DNA (10–50 ng).

Profil termiczny reakcji jest następujący: 
– wstępna inkubacja w temperaturze 95°C przez 3 minuty, po czym 35 cykli: 

– 95°C przez 30 sekund, 
– 53°C przez 30 sekund, 
– 72°C przez 30 sekund. 

Po ostatnim cyklu temperatura inkubacji stopniowo wzrasta od 70°C do 95°C przy 
jednoczesnym oznaczaniu zmian w fluorescencji. Umożliwia to wygenerowanie krzy-
wej topnienia. Punkt topnienia Tm = 86°C charakteryzuje specyficzny produkt am-
plifikacji.

Przykład wyniku reakcji real-time PCR przedstawiono na rys. 2a i 2b. 

Rys. 2a. Wynik różnicowania gatunków guzaków ciepłolubnych przeprowadzanego metodą real-time 
PCR ze starterami MaDifF1/MaDifR. Krzywe amplifikacji dla Meloidogyne arenaria (Ma),  
M. incognita (Min) oraz M. javanica (Mja) charakteryzują się Ct < 26, natomiast dla M. fal-
lax (Mf), M. chitwoodi (Mch) oraz M. hapla (Mh) wartości posiadają Ct > 29 (wynik fałszywie 
pozytywny). 
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Rys. 2b Wynik różnicowania gatunków guzaków ciepłolubnych przeprowadzanego metodą real-time 
PCR ze starterami MaDifF1/MaDifR. Analiza krzywych dysocjacji potwierdza, że produkt spe-
cyficzny (Tm = 86°C) uzyskano tylko dla M. arenaria, M. javanica oraz M. incognita. Produkt 
niespecyficzny (wynik negatywny), powstały na skutek dimeryzacji starterów (primers-dimers), 
uzyskano dla M. fallax, M. hapla oraz M. chitwoodi oraz kontroli odczynnikowej (NTC).

2.5. Reakcje LAMP (Loop-mediated isothermal AMPlification) do 
identyfikacji wybranych gatunków Meloidogyne

Reakcja LAMP umożliwia wydajną amplifikację fragmentów DNA. LAMP prowadzo-
na jest w stałej temperaturze (63–65°C) wykorzystując 2–3 par starterów oligonu-
kleotydowych oraz odpowiednią polimerazę DNA posiadającą właściwość wymiany 
(zastępowanie) amplifikowanej nici. Szybkość przebiegu reakcji LAMP (15–45 minut) 
przemawia za jej wykorzystaniem do celów diagnostycznych.

Opracowane i opisane poniżej warianty metod opartych na LAMP umożliwiają 
identyfikację nicieni należących następujących gatunków:
a) LAMP W1: do identyfikacji M. arenaria, M. javanica, M. hapla oraz M. chitwoodi;
b) LAMP W2: do identyfikacji M. incognita oraz M. hapla;
c) LAMP W3: do identyfikacji wyłącznie M. hapla.

Reakcję LAMP przeprowadza się z zastosowaniem komercyjnie dostępnych zesta-
wów odczynników (np. Isothermal MasterMix firmy OptiGene), 2 par starterów oligo-
nukleotydowych (Tab. 2) oraz matrycowego DNA. Startery zostały zaprojektowane przy 
pomocy dostępnego online oprogramowania PrimerExplorer (http://primerexplorer.jp). 
Nie wykazano reakcji krzyżowych zachodzących dla niedocelowych gatunków, zarów-
no w analizach bioinformatycznych hybrydyzujących starterów, jak i w analizach 
eksperymentalnych, z wykorzystaniem dostępnych do badań prób nematologicznych.
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Reakcję należy przygotowywać w warunkach sterylnych (komora laminarna) w celu 
wykluczenia kontaminacji. Wszystkie komponenty reakcji po rozmrożeniu należy 
przechowywać schłodzone.

W skład mieszaniny reakcyjnej (25 μl) wchodzą:
– bufor reakcyjny z polimerazą GspM (i barwnikiem interkalującym FAM lub SYBR 

Green),
– starter F3 (5 μM),
– starter B3 (5 μM),
– starter FIB (40 μM),
– starter BIP (40 μM),
– matrycowy DNA (ok. 10–30 ng).

Tabela 2. Sekwencje starterów do wykorzystania w diagnostyce nicieni z rodzaju Meloidogyne metodą 
LAMP (ang. Loop-mediated	isothermal	amplification).

Wariant LAMP Sekwencja starterów 5`à3`

a) LAMP W1
(M. arenaria,  
M. javanica, M. hapla 
oraz M. chitwoodi)

F3 CCAATTTAATCGCAGTGGC

B3 TAGAGTCCTAACATGTCACCA

FIP AAGTAATGATCCAGCAGCAGGTTTGAACCGGGCAAAAGTC

BIP GGCTGTCGCTGGTGTCTAACATATACAGCCACGGACG

b) LAMP W2 

(M. incognita oraz  
M. hapla, M. fallax)

F3 CCAATTTAATCGCAGTGGC

B3 AAGAATCCTAACATGTCACCTC

FIP AGTAATGATCCAGCAGCAGGTTTTTGAACCGGGCAAAAGT

BIP CAATTGTGTGTAACGGCTGCCTATTCAGTCACGGACGCT

c) LAMP W3 

(M. hapla)

F3 CCAATTTAATCGCAGTGGC

B3 TGGCGTCCTCACTTAAGA

FIP AAGTAATGATCCAGCAGCAGGTTTGAACCGGGCAAAAGTC

BIP TTGTGAACGGCTGTCGCTCTCATATTCAGCCACGGAC

W celu wykluczenia wyników fałszywie pozytywnych każdorazowo należy przygoto-
wać reakcję kontrolną pozbawioną matrycowego DNA.

W przypadku reakcji LAMP prowadzonej w czasie rzeczywistym, mieszaninę in-
kubuje się w 63°C przez 45 minut, dokonując co 30 sekund, pomiaru fluorescencji. 
Następnie po zakończonej inkubacji produkty reakcji denaturuje się we wzrastającej 
temperaturze (od 75°C do 95°C) monitorując w czasie zmiany fluorescencji. Umożliwi 
to uzyskanie krzywej denaturacji, która wskazuje na obecność produktu specyficz-
nego LAMP.

Zalecane jest przeprowadzenie reakcji LAMP w czasie rzeczywistym, gdyż obniża 
to wystąpienie kontaminacji, która towarzyszy otwieraniu probówek z produktami tej 
reakcji.
Przykłady wyników reakcji LAMP przedstawiono na rys. 3a–c.
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Rys. 3a. Przykłady wyników reakcji LAMP do identyfikacji gatunków Meloidogyne. Reakcje przepro-
wadzono z wykorzystaniem odpowiednich zestawów starterów według protokołów opisanych 
powyżej. W przypadku wyników pozytywnych obserwowano logarytmiczny wzrost fluorescencji 
krzywych amplifikacji (A). Po analizie produktów topnienia prób pozytywnych uzyskano wyraź-
ną krzywą dysocjacji (B) dla każdej z tych prób. Dla prób negatywnych oraz kontroli odczynni-
kowej (NTC) nie uzyskano krzywych amplifikacji oraz dysocjacji
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Rys. 3b. Przykłady wyników reakcji LAMP do identyfikacji gatunków Meloidogyne. Reakcje przepro-
wadzono z wykorzystaniem odpowiednich zestawów starterów według protokołów opisanych 
powyżej. W przypadku wyników pozytywnych obserwowano logarytmiczny wzrost fluorescencji 
krzywych amplifikacji (A). Po analizie produktów topnienia prób pozytywnych uzyskano wyraź-
ną krzywą dysocjacji (B) dla każdej z tych prób. Dla prób negatywnych oraz kontroli odczynni-
kowej (NTC) nie uzyskano krzywych amplifikacji oraz dysocjacji
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Rys. 3c. Przykłady wyników reakcji LAMP do identyfikacji gatunków Meloidogyne. Reakcje przepro-
wadzono z wykorzystaniem odpowiednich zestawów starterów według protokołów opisanych 
powyżej. W przypadku wyników pozytywnych obserwowano logarytmiczny wzrost fluorescencji 
krzywych amplifikacji (A). Po analizie produktów topnienia prób pozytywnych uzyskano wyraź-
ną krzywą dysocjacji (B) dla każdej z tych prób. Dla prób negatywnych oraz kontroli odczynni-
kowej (NTC) nie uzyskano krzywych amplifikacji oraz dysocjacji
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uWAGA!
Poprzedzone amplifikacją PCR (np. wg Berry i wsp. 2008) sekwencjonowanie frag-
mentów rDNA może być alternatywą do opisywanych tu metod (w celu wykluczenia 
wyników fałszywie pozytywnych lub potwierdzenia wyniku prawdziwie pozytywnego).
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