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1. IDENTYFIKACJA WYBRANYCH GATUNKÓW NICIENI Z RODZAJU 
HETERODERA SCHMIDT, 1871

Do rodzaju Heterodera Schmidt, 1871 zalicza się obecnie ponad 80 gatunków- paso-
żytów jedno i dwuliściennych roślin uprawnych, roślin dzikorosnących i chwastów. 
Wiele z nich to szkodniki zbóż [pszenica Triticum L., kukurydza Zea L., jęczmień Hor-
deum L., owies Avena L.], roślin bobowatych Fabaceae Lindl. i Brassicacae Burnett., 
a także marchwi Daucus carota L., oraz buraka Beta vulgaris L. Gatunki nicieni nale-
żące do rodzaju Heterodera to obligatoryjne pasożyty osiadłe. Źródłem porażenia ro-
ślin przez te nicienie są znajdujące się w glebie cysty, wypełnione jajami, oraz osobni-
kami młodocianymi stadium J1 i J2. Pod wpływem temperatury gleby oraz wydzielin 
korzeni roślin z cyst wydostają się osobniki J2, które wnikają to tkanek korzeni. Tam 
nieruchomieją, i przechodząc przez kolejne formy młodociane J3–J4, osiągają dorosłe 
stadium samicy lub samca. Samce opuszczają tkanki korzeni i poruszają się w kie-
runku nieruchomej samicy, dokonują zapłodnienia, po czym giną. Samice składają 
jaja do wnętrza swojego ciała, a u niektórych gatunków również do specjalnych wor-
ków jajowych przytwierdzonych do tylnej część ich ciała. Samica obumiera, odczepia 
się od korzenia i przekształca w cystę. Pozostając w glebie staje się źródłem porażenia 
roślin. W zależności od gatunku oraz rośliny żywiciela, w czasie trwania wegetacji 
może rozwijać się nawet kilka pełnych pokoleń tych nicieni. 

Z obszaru Polski zanotowano dotąd 12 gatunków reprezentujących rodzaj Hetero-
dera. Są to: Heterodera avenae Wollenweber, 1924; 

Heterodera bifenestra Cooper, 1955;
Heterodera carotae Jones, 1960;
Heterodera cruciferae Franklin, 1945;
Heterodera filipjevi (Madzhidov, 1981);
Heterodera goettingiana Liebscher, 1892;
Heterodera hordecalis Andersson, 1975;
Heterodera humuli Filipjev, 1934;
Heterodera riparia (Kazachenko, 1993);
Heterodera schachtii Schmidt, 1891;
Heterodera trifolii Goffart, 1932;
Heterodera ustinovi (Mathews, 1971).
W niniejszym opracowaniu uwzględniono wszystkie wymienione powyżej gatunki 

oraz włączono nie występujący w Polsce Heterodera glycines Ichinohe, 1952.

1.1. identyfikacja gatunku

Identyfikację gatunków nicieni z rodzaju Heterodera przeprowadza się na podsta-
wie analizy elementów budowy cysty oraz struktur osobników młodocianych w sta-
dium J2. 

Cysty nicieni z rodzaju Heterodera mają kształt zbliżony do cytryny, z wyrostkiem 
na każdym z końców. Wyrostek znajdujący się w przedniej części cysty to szyjka - 
miejsce, w którym nicień był połączony z rośliną. Wyrostek tylnej części cysty to sto-
żek wulwy, obszar występowania charakterystycznych struktur wykorzystywanych 
w diagnostyce gatunków (Fot. 1).
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Struktury stożka wulwy wykorzystywane w diagnostyce Heterodera spp.: 
– Szczelina wulwy. Cechą diagnostyczną jest długość szczeliny (Fot. 2a, 3a);
– Okienko. U gatunków z rodzaju Heterodera okienko wulwy podzielone jest mostem 

wulwy na dwa półokienka. Ze względu na kształt półokienek wyróżnia się okien-
ko ambifenestralne (półokienka są półkoliste) (Rys. 1, Fot. 2–2a) oraz bifenestral-
ne (półokienka w kształcie koła lub owalne) (Rys. 2, Fot. 3–3a). Znane są także  
gatunki Heterodera, których cysty nie posiadają okienek (Rys. 3). Są to: Heterodera 
africana Luc et all., 2008; Heterodera axonopi (Souza, 1996) i Heterodera bamboosi 
(Kaushal et Swarup, 1988) znane odpowiednio z Afryki, Brazylii i Indii. Gatunki te 
określane są jako Afenestrata.

Fot. 1. Cysta Heterodera schachtii (s – szyjka, sw – stożek wulwy/ wulwalny). Skala = 100 µm

Rys. 1. Schemat budowy okienka typu ambifene-
stralnego. (b – bullae, , md – most dolny, 
mw –most wulwy, po – półokienko, szw – 
szczelina wulwy)

Rys. 2. Schemat budowy okienka typu bifene-
stralnego. (b – bullae, , md – most dolny, 
mw –most wulwy, po – półokienko, szw – 
szczelina wulwy)
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Fot. 2. Okienko typu ambifenestralnego na przykładzie cysty Heterodera schachtii. Zewnętrzna po-
wierzchnia stożka wulwy (a), wnętrze stożka (b). (b – bullae, md – most dolny, mw – most wulwy, 
szw – szczelina wulwy, po – półokienko). Skala = 10 µm

Fot. 3. Okienko typu bifenestralnego na przykładzie cysty Heterodera avenae. (b – bullae, md – most dolny, 
mw – most wulwy, szw – szczelina wulwy, po – półokienko). Zewnętrzna powierzchnia stożka wulwy (a).  
Wnętrze stożka (b, c).Skala = 10 µm (a). Skala = 20 µm (b)
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Rys. 3. Schemat budowy okolicy szczeliny wulwy Afenestrata. (szw – szczelina wulwy)

Fot. 4. Pokrój ciała osobnika młodocianego stadium J2 na przykładzie Heterodera schachtii (a), pole 
boczne z trzema liniami na przykładzie H. bifenestra (b), pole boczne z czterema liniami na przy-
kładzie H. schachtii (c).  (gs – guzki sztyletu, o – odbyt). Skala= 100 µm (a), Skala = 10 µm (b–c)
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– Most wulwy. Struktura dzieląca okienko na dwa półokienka (Fot. 2a, 3a);
– Most dolny. Struktura położona w głębi cysty, równolegle do mostu wulwy. Obydwa 

mosty połączone są wulwą. Most dolny nie występuje u wszystkich gatunków. Dia-
gnostyczną cechą jest długość mostu dolnego oraz typ budowy jego końców (Fot. 2a). 

– Bullae. Struktury ściany cysty skierowane do jej wnętrza (Fot. 2b, 3b). Bullae nie 
występują u wszystkich gatunków. 

– Hemizonid. Element układu nerwowego nicienia widoczny jako struktura po 
brzusznej stronie ciała w okolicy otworu wydalniczego.

Osobniki młodociane drugiego stadium (J2). Ciało wyprostowane lub nieznacznie 
wygięte w stronę brzuszną. Szkielet głowy silnie załamujący światło (Fot. 4a). Sztylet 
dobrze wykształcony, długości 21–28 µm (w zależności od gatunku) z guzikami od za-
okrąglonych po wyciągnięte ku przodowi ciała, w kształcie kotwicy. Hemizonid położony 
przed otworem wydalniczym. Pole boczne z trzema lub czterema liniami (Fot. 4b-c). Dłu-
gość ogona i jego hyalinowej części oraz zakończenie charakterystyczna dla gatunku. 

1.2. Klucz do identyfikacji gatunków

1. Okienko cysty typu bifenestralnego .................................................................... 2
–. Okienko cysty typu ambifenestralnego ............................................................... 8

2. Most dolny występuje ......................................................................................... 3
–. Most dolny nie występuje ................................................................................... 7

3. Bullae występują ............................................................................................... 4
–. Bullae nie występują .......................................................................................... 6

4. Średnia długość ogona osobników młodocianych J2 > 80 µm .....H. ustinovi (Fot. 17)
–. Średnia długość ogona osobników młodocianych J2 < 80 µm .............................. 5

5. Średnia długość ciała osobników młodocianych J2 > 500 µm ..... H. filipjevi (Fot. 9)
–. Średnia długość ciała osobników młodocianych J2 < 480 µm ......H. riparia (Fot. 14)

6. Długość szczeliny wulwy15–33 µm, pasożyt chmielu Humulus lupulus L  ........................  
................................................................................................................ H. humuli (Fot. 13)  
–. Długość szczeliny wulwy 30–48 µm, pasożyt roślin jednoliściennych .....................  
.............................................................................................H. hordecalis (Fot. 12)
7. Pole boczne osobników młodocianych J2 z czterema liniami, bullae występują .....  
.................................................................................................... H. avenae (Fot. 5)
-. Pole boczne osobników młodocianych J2 z trzema liniami, brak bulli ....................  
............................................................................................... H. bifenestra (Fot. 6)

8. Bullae występują ............................................................................................... 9
–. Bullae nie występują ........................................................................................ 12
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9. Bullae nieliczne, most dolny wąski, delikatny ................H. goettingiana (Fot. 10)
–. Bullae i most dolny dobrze wykształcone .......................................................... 10

10. Średnia długość ogona osobników młodocianych J2 > 60 µm ...... H. trifolii (Fot. 16)
–. Średnia długość ogona osobników młodocianych J2 < 60 µm ............................ 11

11. Długość sztyletu osobników młodocianych J2 25–26 µm, guzki w kształcę kotwicy,  
bullae okrągłe oraz w kształcie zębów trzonowych ...................H. schachtii (Fot. 15)
–. Długość sztyletu osobników młodocianych J2 21–25 µm, guzki lekko wyciągnięte 
ku przodowi ciała, bullae okrągłe i palczaste .............................H. glycines (Fot. 11)

12. Hemizonid osobników młodocianych J2 położony przed otworem wydalniczym, 
w odległości szerokości od 6 do 9 pierścieni oskórka, pasożyt Daucus carota  ...........  
................................................................................................... H. carotae (Fot. 7)
–. Hemizonid osobników młodocianych J2 położony przed otworem wydalniczym,  
w odległości od 2 do 3 pierścieni oskórka, pasożyt Brassicaceae  ...H. cruciferae (Fot. 8)
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1.3. Charakterystyka gatunków

Heterodera avenae (Fot. 5a–5d)

Cysta: Okienko typu bifenestralnego, wysokość okienka 32–59 [20–46]* µm, szero-
kość okienka 10–31 [20–25] µm. Most dolny nie występuje, bullae liczne i dobrze wy-
kształcone. Długość szczeliny wulwy 6–13 [8–12] µm (Brzeski, 1998). 
Osobniki młodociane (J2): Długość ciała 490–600 [496–582] µm. Głowa zaokrąglona, 
oddzielona od reszty ciała, z 2–4 pierścieniami. Sztylet długości 23–28 [24–26] µm. 
Guzki sztyletu w przedniej części spłaszczone po lekko wklęsłe. Pole boczne z cztere-
ma liniami. Hemizonid położony tuż nad otworem wydalniczym. Ogon długości 38–87 
[38–71] µm zwężający się ku końcowi, zaokrąglony. Hyalinowa część ogona długości 
34–54 [38–47] µm. 
Pasożyt jednoliściennych roślin uprawnych, dzikorosnących i chwastów.

Fot. 5. Heterodera avenae. Stożek wulwy cysty (a–b). Osobnik młodociany J2 głowa (c), ogon (d).  
(b – bullae, gs – guzki sztyletu, mw – most wulwy, o – odbyt,  po – półokienko, szw – szczelina 
wulwy). Skala = 10 µm (a, c–d). Skala = 20 µm (b)

* W nawiasie kwadratowym zamieszczono zakres wartości średnich znanych z literatury i badań własnych
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Heterodera bifenestra (Fot. 6a–6d)

Cysta: Okienko typu bifenestralnego, wysokość okienka 38–64 [45–55] µm, szerokość 
okienka 20–38 [25–31] µm. Most dolny oraz bullae nie występują. Długość szczeliny 
wulwy 10–18 [13–15] µm. 
Osobniki młodociane (J2): Ciało długości 380–530 [426–489] µm. Na głowie oddzie-
lonej od reszty ciała występują od dwóch do trzech pierścieni. Sztylet długości 21–25 
[23–24] µm z guzkami spłaszczonymi w części przedniej i wypukłymi w ich części 
tylnej. Pole boczne z trzema liniami. Ogon 67–93 [70–82] µm długi z wąską częścią 
hyalinową długości 33–57 [39–49] µm, zakończenie zaokrąglone.
Pasożyt jednoliściennych roślin uprawnych, dzikorosnących i chwastów.

Fot. 6. Heterodera bifenestra. Stożek wulwy cysty (a). Osobnik młodociany J2 głowa (b), ogon (c–d), pole 
boczne (d). (gs – guzki sztyletu, mw – most wulwy, o – odbyt,  po – półokienko, szw – szczelina 
wulwy). Skala = 10 µm
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Heterodera carotae (Fot. 7a–7f)

Cysta: Okienko typu ambifenestralnego, wysokość okienka [31] 27–52 µm, szerokość 
okienka 35–50 [39] µm. Most dolny delikatny, na końcach rozwidlony, długości około 
90 µm. Bullae nie występują. Długość szczeliny wulwy 42–54 [47] µm. 
Osobniki młodociane (J2): Długość ciała 220–620 [411–429] µm. Głowa z cztere-
ma drobnymi pierścieniami, nieznacznie oddzielona od reszty ciała. Sztylet długości 
22–25 [23–24] µm z wklęsłymi w przedniej części guzkami. Pole boczne z czterema 
liniami. Hemizonid położony nad otworem wydalniczym w odległości od 6 do 9 pier-
ścieni oskórka. Ogon długości 43–59 [50–53] µm z częścią hyalinową długości 20–32 
[28–31] µm, na końcu zaokrąglony. Roślinami żywicielskimi są marchew zwyczajna 
Daucus carota L. oraz chwasty z rodzaju kłobuczka Torilis Adans.

Fot. 7. Heterodera carotae. Stożek wulwy cysty (a–b). Osobnik młodociany J2 głowa (c), ogon (d–e), pole 
boczne (f). (gs – guzki sztyletu, md – most dolny, o – odbyt, po – półokienko, szw – szczelina wul-
wy). Skala = 10 µm
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Heterodera cruciferae (Fot. 8a–8c)

Cysta: Okienko typu ambifenestralnego, wysokość okienka 20–59 [35–41] µm, sze-
rokość okienka 21–50 [32–38] µm. Most dolny delikatny 85–110 [86] µm. Bullae nie 
występują. Długość szczeliny wulwy 29–62 [37–46] µm. 
Osobniki młodociane (J2): Ciało długości 380–520 [351–438] µm. Głowa zaokrąglo-
na, oddzielona od reszty ciała z 3 lub czterema pierścieniami. Sztylet 20–25 [21–24] 
µm długi. Guzki sztyletu okrągłe, delikatnie wklęsłe w przedniej części. Pole boczne 
z czterema liniami. Hemizonid położony z przodu otworu wydalniczego, w odległości 
od 1 do 3 pierścieni oskórka. Ogon 34–59 [41–50] µm na końcu zaokrąglony. Hyali-
nowa część ogona długości 18–34 [21–27] µm. 
Pasożyt roślin uprawnych, dzikorosnących i chwastów z rodziny roślin kapustowa-
tych Brassicaceae.

Fot. 8. Heterodera cruciferae. Osobnik młodociany J2 głowa (a), ogon (b), pole boczne (c). (gs – guzki 
sztyletu, o – odbyt). Skala = 10 µm
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Heterodera filipjevi (Fot. 9a–9d)

Cysta: Okienko typu bifenestralnego, wysokość okienka 40–66 [51–59] µm, szero-
kość okienka 21–38 [17–38] µm. Most dolny dobrze wykształcony, długości 47–108 
[47–92]µm, na końcach rozwidlony. Bullae występują. Długość szczeliny wulwy 6–12 
[7–11] µm. 
Osobniki młodociane (J2): Ciało długości od 430–614 [522–547] µm. Głowa oddzie-
lona od reszty ciała, od 2 do 4 pierścieni na głowie. Sztylet długości 22–28 [24–27] µm 
z guzkami wklęsłymi w przedniej części i skierowanymi ku przodowi ciała (w kształcie 
kotwicy). Pole boczne z czterema liniami. Ogon długość 49–67 [57–62] µm na końcu 
zaokrąglony. Hyalinowa część ogona długości 28–45 [33–37] µm. 
Pasożyt roślin jednoliściennych uprawnych, dzikorosnących i chwastów.

Fot. 9. Heterodera filipjevi. Stożek wulwy cysty (a–b). Osobnik młodociany J2 głowa (c), ogon (d–e).  
(b – bullae, gs – guzki sztyletu, md – most dolny, mw – most wulwy, o – odbyt, po – półokienko, 
szw – szczelina wulwy). Skala = 10 µm
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Heterodera goettingiana (Fot. 10a–10d)

Cysta: Okienko typu ambifenestralnego, wysokość okienka 35–71 [35–61] µm szero-
kość okienka 36–48 [37–43] µm. Most dolny delikatny, długości 78–117 [90–117] µm. 
Bullae nieliczne. Długość szczeliny wulwy 39–61 [40–53] µm. 
Osobniki młodociane (J2): Długość ciała 409–519 [454–486] µm. Głowa zaokrąglo-
na, od 2 do 5 pierścieni, oddzielona od reszty ciała. Sztylet długości 24–25 [23–25] 
µm, guzki zaokrąglone skierowane lekko ku przodowi ciała. Pole boczne z czterema li-
niami. Hemizonid położony przed otworem wydalniczym, w odległości długości jedne-
go pierścienia oskórka. Ogon zaokrąglony, 54–70 [58–66] µm. Hyalinowa część ogona 
długości 31–44 [33–38] µm.
Pasożyt grochu zwyczajnego Pisium sativum L.

Fot. 10. Heterodera goettingiana. Stożek wulwy cysty (a–b). Osobnik młodociany J2 głowa (c), ogon (d). 
(b – bullae, gs – guzki sztyletu, md – most dolny, mw – most wulwy, o – odbyt, po – półokienko, 
szw – szczelina wulwy). Skala = 10 µm
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Heterodera glycines (Fot. 11a–11d)

Cysta: Okienko typu ambifenestralnego, wysokość okienka 44–80 [55–71] µm, sze-
rokość okienka 16–36 [22–25] µm. Most dolny dobrze wykształcony, długości 52–125 
[70–115] µm. Bullae okrągłe i palczaste. Długość szczeliny wulwy 36–61 [40–53] µm. 
Osobniki młodociane (J2): Ciało długości 345–484 [385–471] µm. Głowa oddzielona 
od reszty ciała z trzema lub czterema pierścieniami. Sztylet 21–25 [21–25] µm, guzki 
lekko wyciągnięte ku przodowi ciała. Pole boczne z czterema liniami. Hemizonid znaj-
duje się bezpośrednio nad otworem wydalniczym. Ogon 35–54 [39–50] µm., zaokrą-
glony. Część hyalinowa długości 18–36 [22–27] µm.
Rośliną żywicielską tego gatunku nicienia jest soja Glycine max (L.).

Fot. 11. Heterodera glycines. Stożek wulwy cysty (a–b). Osobnik młodociany J2 głowa (c), ogon (d).  
(b – bullae, gs – guzki sztyletu, md – most dolny, mw – most wulwy, o – odbyt, po – półokienko, 
szw – szczelina wulwy). Skala = 10 µm
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Heterodera hordecalis (Fot. 12a–12d)

Cysta: Okienko typu bifenestralnego, wysokość okienka 40–66 [51–59] µm, szerokość 
okienka 21–38 [22–25] µm. Most dolny dobrze wykształcony, na końcach rozwidlony 
długości 80–115 [95–121] µm, na końcach rozwidlony. Bullae nie występują. Długość 
szczeliny wulwy 15–33 [16–21] µm. 
Osobniki młodociane: (J2): Ciał długości 410–550 [436–470] µm. Głowa lekko od-
dzielona od ciała, z czterema pierścieniami. Sztylet 21–26 [23–25] µm z dużymi, ha-
czykowatymi guzkami. Pole boczne z czterema liniami. Hemizonid położony bezpo-
średnio ponad otworem wydalniczym. Ogon na końcu zaokrąglony, 44–66 [52–63] 
µm. Część hyalinowa długości 29–47 [44–40] µm.
Gatunek związany z jednoliściennymi roślinami uprawnymi, dzikorosnącymi oraz 
chwastami.

Fot. 12. Heterodera hordecalis. Stożek wulwy cysty (a–b). Osobnik młodociany J2 głowa (c), ogon (d). 
(gs – guzki sztyletu, md – most dolny, mw – most wulwy, o – odbyt, po – półokienko, szw – 
szczelina wulwy). Skala = 10 µm
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Heterodera humuli (Fot. 13a–13d)

Cysta: Okienko typu bifenestralnego, wysokość okienka 44–76 [48–61] µm, szerokość 
okienka 16–36 [24–27] µm. Most dolny delikatny długości 74–90 [80–85]µm, na koń-
cach rozwidlony. Bullae nie występują. Długość szczeliny wulwy 30–48 [34–39] µm.
Osobnik młodociane (J2): Długość ciała 320–480 [364–425] µm. Głowa oddzielona 
od reszty ciała z 2–4 pierścieniami. Sztylet 21–25 [23–24] µm, guzki lekko kotwico-
wate. Pole boczne z czterema liniami. Hemizonid znajduje się przed otworem wydal-
niczym, na odległości długości jednego pierścienia oskórka. Ogon ostro zakończony 
długości 42–53 [49–52] µm. Część hyalinowa długości 21–33 [26–30] µm.

Fot. 13. Heterodera humuli. Stożek wulwy cysty (a–b). Osobnik młodociany J2 głowa (c), ogon (d). (gs – 
guzki sztyletu, md – most dolny, mw –most wulwy, o – odbyt, po – półokienko, szw – szczelina 
wulwy). Skala = 10 µm
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Heterodera riparia (Fot. 14a–14b)

Cysta: Okienko typu bifenestralnego, wysokość okienka 31–60 [40–49] µm, szero-
kość okienka 17–40 [22–23] µm. Most dolny dobrze wykształcony długości 40–72 [71]
µm. Bullae występują. Długość szczeliny wulwy 6–10 [8] µm.
Osobniki młodociane (J2): Ciało 420–510 [450–460] µm. Głowa z dwoma pierście-
niami, oddzielona od reszty ciała. Sztylet 21–25 [22–24] µm, guzki w przedniej części 
lekko wgłębione lub płaskie, nieznacznie wyciągnięte ku przodowi ciała. Pole boczne 
z czterema liniami. Hemizonid położony 1–2 długości pierścieni oskórka przed otwo-
rem wydalniczym. Ogon na zakończeniu szeroko zaokrąglony długości 36–64 [44–57]
µm. Część hyalinowa długości 16–47 [21–37] µm.

Fot. 14. Heterodera riparia. Osobnik młodociany J2 głowa (a), ogon (b). (gs – guzki sztyletu, o – odbyt). 
Skala = 10 µm
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Heterodera schachtii (Fot. 15a–15d)

Cysta: Okienko typu ambifenestralnego, wysokość okienka 24–56 [35–39] µm, sze-
rokość okienka 18–40 [28–32] µm. Most dolny dobrze wykształcony długości 33–140 
[41–114] µm. Bullae dobrze wykształcone, okrągłe lub w kształcę zębów trzonowych. 
Długość szczeliny wulwy 33–60 [41–44] µm.
Osobniki młodociane (J2): Długość ciała 390–512 [436–468] µm. Głowa z czterema 
pierścieniami, zaokrąglona, oddzielona od reszty ciała. Sztylet z guzkami wygiętymi 
ku przodowi ciała, długości 23–27 [23–25] µm. Pole boczne z czterema liniami. He-
mizonid położony przed otworem wydalniczym. Ogon zaokrąglony, długości 38–60 
[45–48] µm. Hyalinowa część długości 17–30 [21–77] µm.

Fot. 15. Heterodera schachtii. Stożek wulwy cysty (a–b). Osobnik młodociany J2 głowa (c), ogon (d). (b 
– bullae, gs – guzki sztyletu, md – most dolny, mw –most wulwy, o – odbyt, po – półokienko, 
szw – szczelina wulwy). Skala = 10 µm
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Heterodera trifolii (Fot. 16a–16d)

Cysta: Okienko typu ambifenestralnego, wysokość okienka 40–80 [43–56] µm, szero-
kość okienka 29–66 [43–56] µm. Most dolny dobrze wykształcony, rozwidlony na koń-
cach długości 82–105 µm. Bullae dobrze wykształcone, wydłużone. Długość szczeliny 
wulwy 32–66 [40–53] µm.
Osobniki młodociane (J2): Długość ciała 490–568 [501–530] µm. Głowa oddzielo-
na od reszty ciała z trzema lub czterema pierścieniami, zaokrąglona. Sztylet długości 
24–31 [25–28] µm, guzki w przedniej części ciała wygięte, w kształcie kotwicy. Pole 
boczne z czterema liniami. Hemizonid położony przed otworem wydalniczym. Ogon 
zaokrąglony, długości 49–78 [60–72] µm. Hyalinowa część długości 27–48 [32–40] µm.

Fot. 16. Heterodera trifolii. Stożek wulwy cysty (a–c). Osobnik młodociany J2 głowa (d), ogon (e).  
(b – bullae, gs – guzki sztyletu, md – most dolny, mw –most wulwy, o – odbyt, po – półokienko, 
szw – szczelina wulwy). Skala = 10 µm
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Heterodera ustinovi (Fot. 17a–17d)

Cysta: Okienko typu bifenestralnego, wysokość okienka 35–58 [42–51] µm, szerokość 
okienka 17–30 [24–26] µm. Most dolny dobrze wykształcony, rozwidlony na końcach 
długości 66–85 [72] µm. Bullae dobrze wykształcone, okrągłe, położone blisko szczytu 
stożka. Długość szczeliny wulwy 8–15 [9–11] µm.
Osobniki młodociane (J2): Długość ciała 500–694 [560–638] µm. Głowa lekko od-
dzielona od reszty ciała, pierścienie niewyraźnie widoczne. Sztylet długości 23–28 
[25–27] µm, guzki w przedniej części ciała wygięte, w kształcie kotwicy. Pole boczne 
z czterema liniami. Hemizonid położony przed otworem wydalniczym. Ogon zaokrą-
glony, długości 66–103 [82–94] µm. Hyalinowa część długości 46–75 [52–62] µm.

Fot. 17. Heterodera ustinovi. Stożek wulwy cysty (a–c). Osobnik młodociany J2 głowa (d), ogon (e).  
(b – bullae, gs – guzki sztyletu, md – most dolny, mw –most wulwy, o – odbyt, po – półokienko, 
szw – szczelina wulwy). Skala = 10 µm
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2. IDENTYFIKACJA I RÓżNICOWANIE HETERODERA glycinEs  
i H. scHAcHTii

2.1. Izolacja materiału genetycznego

Wstępnym etapem poprzedzającym diagnostykę molekularną jest izolacji z nicieni 
całkowitego genomowego DNA. Genomowy DNA Heterodera sp. najlepiej wyizolować 
z zastosowaniem komercyjnie dostępnych zestawów odczynników, np. NucleoSpin® 
Tissue firmy MACHEREY-NAGEL. Larwę lub dorosłego osobnika należy dokładnie 
rozgnieść za pomocą mikrotłuczka w buforze lizującym. Dalsze etapy izolacji przepro-
wadzono według wskazówek producenta wybranego zestawu do izolacji DNA. Jakość 
i stężenie DNA należy oznaczyć spektrofotometrycznie, np. przy pomocy NanoDrop 
1000 (Thermo Scientific). Stężenie DNA ocenia się mierząc absorbancję przy długości 
fali λ = 260 nm, natomiast czystość preparatu na podstawie stosunku współczynni-
ków A260/A280 (wartość pomiędzy 1,7–1,9 świadczy o jego czystości).

2.2. identyfikacja gatunków Heterodera schachtii i Heterogera glycines 
metodą PCR

Identyfikację i odróżnienie od siebie gatunków nicieni H. glycines i H. schachtii 
prowadzi się stosując metodę łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) w obecności 
oligonukleotydowych starterów specyficznych dla danego gatunku. Startery zapro-
jektowano w Międzyzakładowej Pracowni Biologii Molekularnej Instytutu Ochrony 
Roślin – Państowego Instytutu Badawczego. Starter te hybrydyzują do regionów 
DNA znajdujących się w obrębie sekwencji różnicującej  rybosomalnego DNA (rDNA) 
H. glycines oraz H. schachtii. Oczekiwany produkt amplifikacji wynosi 120 par za-
sad (pz).
– Podczas nastawiania reakcji PCR i real-time PCR należy zachować ostrożność i pra-

cować w czystych warunkach (najlepiej pod komorą z laminarnym przepływem 
powietrza) aby uniknąć zanieczyszczenia mieszaniny reakcyjnej DNA genomowym.

– Przeprowadzając każdą z reakcji PCR i real-time PCR należy oprócz próby badanej 
uwzględnić także kontrolę odczynnikową (mieszaninę reakcyjną zawierającą wodę 
zamiast DNA), kontrolę negatywną (zawierającą DNA gatunku innego niż badany) 
oraz kontrolę pozytywną (zawierającą DNA gatunku badanego).

– Rozdzielając próby w żelu agarozowym należy zawsze rozdzielić także marker masy 
cząsteczkowej obejmujący swoim zakresem spodziewaną wielkość produktu PCR.

2.3. Reakcja PCR do wykrywania Heterodera glycines

W celu przeprowadzenia reakcji PCR należy przygotować mieszaninę reakcyjną o ob-
jętości 20 μl. Poniżej podano przykładowy skład mieszaniny reakcyjnej z zastosowa-
niem komercyjnie dostępnej polimerazy DreamTaq firmy Thermo Scientific oraz kom-
patybilnego z nią buforu zawierającego wszystkie deoksyrybonukleotydy. Do reakcji 
wykorzystano:
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– 10 μl 2× buforu reakcyjnego DreamTaq PCR Master Mix (Thermo Scientific),
– 1 μl 10 μM startera forward HetGl1: ( 5’ – TCCATACGTTGGAGCTGT – 3’),
– 1 μl 10 μM startera reverse HetGl2: (5’ – ACGAGCGTGCATCCCACA – 3’),
– 1–2 μl matrycy DNA (20–100 ng),
– uzupełniono wodą do 20 μl.

Profil termiczny reakcji

Mieszaninę reakcyjną należy inkubować w termocyklerze w następującym profilu ter-
micznym:  
– wstępna inkubacja przez 2 minuty w temperaturze 95°C, 
– 35 cykli PCR w temperaturach: 

•  95°C 10 sekund 
•  59°C 30 sekund 
•  72°C 20 sekund. 

– Po ostatnim cyklu mieszaninę inkubowano w 72°C przez 10 minut.

Produkty PCR należy przeanalizować metodą elektroforezy w 2% żelu agarozowym 
wzbogaconym w barwnik interkalujący, np. Midori Green (5 μl/100ml, NIPPON Gene-
tics). Wizualizację produktów amplifikacji przeprowadza się w świetle UV.

W przypadku identyfikacji H. glycines (startery HetGl1/HetGl2), reakcji pozytyw-
nej towarzyszyć powinien produkt amplifikacji (długość ok. 120 pz). W reakcjach 
kontrolnych (kontrole odczynnikowe oraz kontrole negatywne) nie powinno być pro-
duktów amplifikacji (Rys. 4).

Rys. 4. Przykładowy wynik rozdziału elektroforetycznego produktów PCR ze starterami specyficzny-
mi dla H. glicynes. Do testu wykorzystano także DNA izolowany z H. avenae, H. filipjevi oraz  
H. hordecalis. Kontrola odczynnikowa (K. odcz) stanowiła próbę negatywną. M – marker masy 
cząsteczkowej DNA wyrażonej w parach zasad [pz]
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2.4. Reakcja PCR do wykrywania Heterodera schachtii

W celu przeprowadzenia reakcji PCR do wykrywania H. schachti należy przygo-
tować mieszaninę reakcyjną o objętości 20 μl. Poniżej podano przykładowy skład 
mieszaniny reakcyjnej z zastosowaniem komercyjnie dostępnej polimerazy DreamTaq 
oraz kompatybilnego z nią buforu firmy Thermo Scientific, .zawierającego wszystkie 
deoksyrybonukleotydy. Do reakcji wykorzystano:
– 10 μl 2× buforu reakcyjnego DreamTaq PCR Master Mix (Thermo Scientific)*
– 1 μl  10 μM startera forward HetSch1: (5’ – TCCATACGTTGGAGCTGG – 3’)
– 1 μl  10 μM startera reverse HetSch2: (5’ – ACGAGCGTGCATCCCCCG – 3’)
– 1–2 μl matrycy DNA (20–100 ng),
– uzupełniono wodą do 20 μl.

Produkty PCR należy przeanalizować metodą elektroforezy w 2% żelu agarozowym 
wzbogaconym w barwnik interkalujący, np. Midori Green (5 μl/100ml, NIPPON Gene-
tics). Wizualizację produktów amplifikacji przeprowadza się w świetle UV.

W przypadku identyfikacji H. schachti (startery HetSch1/HetSch2), reakcji pozy-
tywnej towarzyszyć powinien produkt amplifikacji (długość ok. 120 pz). W reakcjach 
kontrolnych (kontrole odczynnikowe oraz kontrole negatywne) nie powinno być pro-
duktów amplifikacji (Rys. 5). 

UWAGA:

Najpewniejszym potwierdzeniem przynależności gatunkowej badanych nicieni jest 
analiza sekwencyjna produktów PCR uzyskanych w ww. reakcjach, którą można 
przeprowadzić w jednym z serwisów oferujących tego typu usługi (np. Genomed S.A.). 

Rys. 5. Wynik rozdziału elektroforetycznego produktów PCR ze starterami specyficznymi dla H. schach-
tii. Do testu wykorzystano także DNA izolowany z H. avenae, H. filipjevi oraz H. hordecalis. 
Kontrola odczynnikowa (K. odcz) stanowiła próbę negatywną. M- marker masy cząsteczkowej 
DNA wyrażonej w parach zasad [pz]
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Wynika to z możliwości zaistnienia takiego zróżnicowania w obrębie amplifikowanego 
regionu rDNA, że skutkowałoby to zajściem reakcji krzyżowych ze spokrewnionymi 
gatunkami. Wyniki sekwencjonowania należy porównać z danymi zdeponowanymi 
w bazie danych NCBI (National Center for Biotechnology Information).
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