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Diagnostyka
Diagnostic

Ceratitis capitata

Zakres
Niniejszy standard opisuje protokół diagnostyczny dotyczący Ceratitis capitata.1

Zatwierdzenie i nowelizacja
Zatwierdzony we wrześniu 2011 r.

Wprowadzenie
Ceratitis capitata jest bardzo ważnym szkodnikiem cytrusów i wielu innych owoców
w większości krajów, gdzie panuje klimat ciepły, śródziemnomorski, tropikalny lub subtropikalny
(EPPO/CABI, 1997).
Ceratitis capitata, gatunek rodzimy dla subsaharyjskiej części Afryki, rozprzestrzenił się
w innych rejonach, takich jak: Mauritius, Reunion, Seszele, Afryka Północna, Europa Południowa,
Azja Środkowa, zachodnia Australia oraz obszary środkowej części Ameryki Południowej
i Północnej. Szczegóły dotyczące aktualnego rozmieszczenia geograficznego są dostępne w bazie
danych „EPPO Database Plant Qurantine data Retrieval system” (EPPO, 2011).
Ceratitis capitata jest gatunkiem wysoce polifagicznym, którego larwy rozwijają się
na owocach z szerokiego zakresu niespokrewnionych ze sobą roślin. W regionie EPPO, ważne gatunki
żywicielskie obejmują: jabłoń (Malus pumila), awokado (Persea amaricana), Citrus spp., figę (Ficus
carica), kiwi (Actinidia deliciosa), mango (Mangifera indica), nieszpułkę (Mespilus germanica),
gruszę (Pyrus comunis) oraz Prunus spp. (w szczególności brzoskwinia, P. persica). Ceratitis capitata
atakuje
praktycznie
wszystkie
uprawy
drzew
owocowych,
ale
szkodnik
był notowany również na wielu gatunkach roślin żywicielskich dziko rosnących. White i Elson-Harris
(1992) podają bardziej szczegółową listę roślin żywicielskich w regionie. Dodatkowe informacje
dotyczące biologii szkodnika można również znaleźć w publikacji EPPO/CABI (1997).
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Tożsamość
Nazwa: Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824)
Synonimy: Ceratitis citriperda MacLeay, Ceratitis hispanica De Breme, Pardalaspis asparagi Bezzi,
Tephritis capitata Wiedemann
Stanowisko taksonomiczne: Diptera Brachycera Tephritidae
Komputerowy kod EPPO: CERTCA
Kategoria fitosanitarna: lista A2 EPPO, pozycja 105

Wykrywanie
Nasionnicowate mogą zostać wykryte jako jaja lub larwy w owocach, albo jako postaci dorosłe
z wykorzystaniem pułapek.
Wykrywanie w owocach
Zasiedlone owoce mają często punktowe nakłucia zrobione pokładełkiem przez samice.
Czasami może dochodzić do psucia się tkanki lub powstawania wtórnej zgnilizny wokół tych
uszkodzeń. Niektóre owoce o bardzo dużej zawartości cukru (np. Prunus persicae) wydzielają krople
roztworu cukru, które zazwyczaj są zauważalne w otoczeniu miejsc złożenia jaj (White i Elson-Harris,
1992). Gnicie tkanek pod skórką prowadzi do zapadania się powierzchni owoców.
Podstawową metodą zbierania larw jest przecięcie zasiedlonych owoców. W wysokiej
temperaturze otoczenia, całkowicie wyrośnięte larwy wyjęte z owoców, wyginają się i wielokrotnie
„skaczą” na odległość do 25 mm. Identyfikacja larw jest szczególnie trudna i dlatego,
gdy jest to możliwe, najlepiej wyhodować je do postaci dorosłej. Zasiedlone owoce powinny zostać
ułożone w otwartym od góry pojemniku, przykrytym gazą lub tkaniną o podobnych właściwościach,
wypełnionym suchym materiałem, takim jak sterylne trociny lub piasek, w których larwy będą mogły
przepoczwarczyć się. Próbki powinny być sprawdzane co dwa dni, czy pojawiły się puparia,
a owoce opuszczone przez larwy należy usuwać. Kiedy wszystkie larwy wyjdą z owoców lub podłoże
zacznie pleśnieć, trociny lub piasek powinny zostać przesiane, a puparia wybrane. Puparia można
przenieść do szalek Petriego i pokryć cienką warstwą trocin poddanych sterylizacji termicznej,
a następnie umieścić w małym insektarium. Ważne jest, aby dostarczyć pojawiającym się postaciom
dorosłym roztwór cukru i utrzymać je przy życiu, przez co najmniej cztery dni po opuszczeniu
pupariów po to, aby muchówki w pełni rozwinęły się i wybarwiły. Zaniechanie karmienia muchówek
skutkuje skurczeniem się odwłoka i ciemną barwą okazów, co rodzi problemy przy identyfikacji
(White i Elson-Harris, 1992).
W celu spreparowania larw, należy je umieścić na kilka sekund we wrzącej wodzie,
a następnie przenieść do 70% etanolu. Mogą zostać zastosowane również inne procedury.
Wykrywanie postaci dorosłych
Samce Ceratitis capitata można odławiać z wykorzystaniem pułapek przynętowych
zawierających Tri-Med-Lure, a zarówno samce, jak i samice, z użyciem pułapek Bio-Lure
lub lepowych. Dodatkowe informacje są dostępne w publikacji EPPO/CABI (1997).

Identyfikacja
Niezawodna identyfikacja na podstawie budowy morfologicznej opiera się wyłącznie o cechy
postaci dorosłych. Opisana została również metoda molekularna, w której można poddać identyfikacji
postaci dorosłe i larwy.
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Identyfikacja na podstawie budowy morfologicznej
Terminologia dotycząca budowy morfologicznej pochodzi z White i Elson-Harris (1992).∗
Zaleca się przeprowadzenie identyfikacji z wykorzystaniem mikroskopu stereoskopowego.
W przypadku postaci dorosłych użyć powiększania 10x, dla larw 200x.
Należy pamiętać, że niezawodna identyfikacja na podstawie budowy morfologicznej opiera się
wyłącznie o cechy postaci dorosłych. Mimo tego, poniżej zostały opisane larwy. Identyfikacja
w oparciu o to stadium nie jest polecana.
Opis stadium jaja, larwy i poczwarki
2.1. Jajo: (wg Weems, 1981)
Bardzo lekko zakrzywione, długości 1 mm, gładkie i lśniąco białe. Pole mikropilarne
z wyraźnymi ziarnistościami.
2.2. Larwa: (wg Weems, 1981)
Wydłużona i zaostrzona w części głowowej. Długość ciała pierwszego stadium: 1 mm lub mniej,
ciało prawie przeźroczyste; ciało drugiego stadium częściowo przeźroczyste; całkowicie
wyrośnięte trzecie stadium osiąga długość 6,8–8,2 mm, całe ciało nieprzeźroczyste, białe
lub barwy przyswojonego pokarmu. Dokładna wielkość i zabarwienie larwy zależy od sposobu
odżywiania się (Ryc. 1). Głowa z dodatkowym zębem w pobliżu haków gębowych.

przetchlinka przednia

Ryc. 1. Larwa Ceratitis capitata.

Ryc. 2. Głowa larwy Ceratitis capitata.

Przednie przetchlinki w postaci charakterystycznego prawie równoległego wzoru,
nie są umieszczone na wzniesionej powierzchni oraz nie przyjmują postaci pierścieni
lub półokręgów; typowo z 7–10 płatami lub palczastymi wyrostkami ułożonymi w postaci
prostego łuku lub prawie prostej linii.
Tylne przetchlinki w postaci charakterystycznego prawie równoległego wzoru,
nie są umieszczone na wzniesionej powierzchni oraz nie przyjmują postaci czarnego pierścienia
lub półokręgów. Obecny wyraźny niski grzbiet łączący dwie brodawki lub tylne zgrubienia
(widoczne na suchej powierzchni ciała larwy). Podstawowe cechy identyfikacyjne larwy to: haki
gębowe i szkielet głowowo-gardzielowy, przednie przetchlinki (Ryc. 2), tylny odcinek ciała
(w widoku od tyłu i z boku) oraz kształt i ułożenie tylnych przetchlinek.

∗

Dotyczy oryginalnej angielskojęzycznej wersji standardu. (przyp. tłum.)
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Identyfikacja larwy opiera się głównie na cechach charakterystycznych dojrzałego trzeciego
stadium larwalnego. Jednakże taka identyfikacja jest wysoce niepewna. W celu identyfikacji
rodziny Tephritidae skorzystać z publikacji Stehr (1991); do identyfikacji rodzaju i gatunku
Ceratitis capitata użyć publikacji White i Elson-Harris (1992), ale należy wyraźnie zaznaczyć,
że ten klucz jest oparty na starych i nieadekwatnych opisach i nie obejmuje wszystkich
przedstawicieli rodzaju Ceratitis mających znaczenie gospodarcze.
2.3. Poczwarka: (wg Weems, 1981)
Cylindryczna, 4–4,3 mm długości, ciemno czerwonobrązowa, przypominająca pęczniejące ziarno
pszenicy.
Opis oraz szczegółowe określenie postaci dorosłej
(wg Weems, 1981)
Długość ciała 3,5–5 mm, ciało żółtawe z brązowym odcieniem, obecnym w szczególności
na odwłoku, odnóżach oraz plamach na skrzydłach (Ryc. 3). Plamy na skrzydłach są bardzo
charakterystyczne (Ryc. 4). Dolna połowa potylicy z białymi szczecinami. Oczy czerwonopurpurowe
(opalizujące na zielono, czerniejące po upływie doby od śmierci owada). Szczeciny przyoczkowe
obecne (Ryc. 5). U samców występuje para zmodyfikowanych szczecin przy wewnętrznej krawędzi
oka, o ciemnym zakończeniu wierzchołka w kształcie diamentu (Ryc. 6). Postpronotum (humerus)
białe z wyraźnymi czarnymi plamkami. Śródplecze czarne z wzorem ze srebrnych mikrotrichiów,
czarnych plam, białych plam przy szwach oraz białym pasem preskutellum. Szczeciny barkowe
obecne. Szczeciny śródplecowe umieszczone lekko ku tyłowi w stosunku do przednich szczecin
nadskrzydłowych. Tarczka żółtawobiała u nasady, w części wierzchołkowej z trzema złączonymi
czarnymi plamami (Ryc. 7). Odwłok owalny, żółty ze srebrzystymi paskami na tylnych krawędziach
drugiego i czwartego tergitu, z delikatnymi czarnymi szczecinami rozproszonymi po stronie
grzbietowej. Wyciągnięte pokładełko długości 1,2 mm. Skrzydła żywych owadów zazwyczaj
trzymane w pozycji nachylonej, szerokie i przeźroczyste. Na skrzydłach dobrze rozwinięte pasy,
przeważnie żółte. Część nasadowa z charakterystycznym wzorem złożonym ze smug i plam, typowym
dla rodzaju. Pasy nasadowe i brzeżne brązowożółte, zazwyczaj nie stykają się ze sobą. Pas kubitalny
czarny, prosty i wolny. Wierzchołek komórki analnej wydłużony.
Samce Ceratitis capitata są łatwo odróżnialne od innych gatunków z tej rodziny (patrz
Dodatek 1) ze względu na obecność charakterystycznego rozszerzenia wierzchołka przedniej pary
szczecin orbitalnych przyjmującego kształt diamentu (główkowate) (Ryc. 6). Samice mogą zostać
odróżnione na podstawie charakterystycznego wzoru na skrzydłach (Ryc. 4) oraz wierzchołkowej
połowy tarczki, która jest całkowicie czarna (Ryc. 7).
W przesyłkach importowanych owoców często znajdywane są inne gatunki z rodzaju Ceratitis:
Ceratitis anonae (Graham), C. cosyra (Walker) i C. rosa Karsch. Jednakże są one łatwo odróżnialne
z uwagi na wzór na tarczce (Ryc. 8 i 9).
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Ryc. 3. Ceratitis capitata.

Ryc. 5. Głowa samicy Ceratitis capitata.

żyłka M

Ryc. 4. Skrzydło Ceratitis capitata.

Ryc. 6. Głowa samca Ceratitis capitata.

Ryc. 7. Tarczka Ceratitis capitata.
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żyłka Sc

żyłka R1

Ryc. 8. Tarczka Ceratitis rosa.

Ryc. 10. Ceratitis capitata, żyłka Sc oraz R1.

Ryc. 9. Tarczka Ceratitis cosyra.

Ryc. 11. Ceratitis capitata, wydłużenie komórki cup.

Metody molekularne
Identyfikację opartą na biologicznych metodach molekularnych wykonuje się poprzez
zastosowanie metody PCR-RFLP opartej na starterach ITS1 opisanych przez Douglas i Haymer
(2001). Może ona zostać wykorzystana do potwierdzenia badania opartego o analizę cech
morfologicznych postaci dorosłych i larw. Prawdopodobnie metoda będzie działała równie dobrze
w przypadku jaj i poczwarek, ale brakuje danych z walidacji na poparcie tego przypuszczenia.
Techniczne szczegóły badania zawiera dodatek 2.

Materiał odniesienia
Okazy są dostępne w wielu laboratoriach na obszarze EPPO.
Pozytywne kontrole (C. capitata WGA product) do badania ITS1 PCR-RFLP można uzyskać
od BTLH van Vossenberg, National Reference Laboratory, Wageningen, Holandia (dane kontaktowe
poniżej).
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Sprawozdawczość i dokumentacja
Wskazówki dotyczące sprawozdawczości i dokumentacji są przedstawione w Standardzie
EPPO PM 7/77 (1) Sprawozdawczość i dokumentacja w diagnostyce.

Dalsze informacje
Dalsze informacje na temat organizmu można uzyskać od:
V Balmés, Francja, e-mail: valerie.balmes@anses.fr.
BTLH van de Vossenberg, Holandia, e-mail: b.t.l.h.van.de.vossenberg@minlnv.nl.

Podziękowania
Niniejszy protokół został sporządzony oryginalnie przez V. Balmés, Laboratoire de la Santé
des Végétaux, unité entomologie et plantes invasives – CBGP – Campus internationnnal
de Baillarguet CS30016- 34988 Montferrier sur Lez, Francja, e-mail: valerie.balmes@anses.fr.
Część poświęcona metodom molekularnym została przygotowana przez B.T.L.H.
van de Vossenberg, National Reference Laboratory, PO Box 9102, 6700HC Wageningen, Holandia,
e-mail: b.t.l.h.van.de.vossenberg@minlnv.nl.

Opinie dotyczące niniejszego protokołu diagnostycznego
Jeśli macie Państwo jakieś opinie dotyczące niniejszego protokołu diagnostycznego
albo opisanych metod, lub też możecie dostarczyć dodatkowe dane z ich walidacji
do udostępnienia, prosimy o kontakt e-mail: diagnostics@eppo.fr.
Materiały źródłowe∗
Douglas L & Haymer D (2001) Ribosomal ITS1 polymorphisms in Ceratitis capitata and Ceratitis
rosa (Diptera: Tephritidae). Annals of the Entomological Society of America 94, 726–731.
EPPO ⁄CABI (1997) Ceratitis capitata. Quarantine Pests for Europe, 2nd edn, pp. 146–152. CAB
International,Wallingford (Wielka Brytania).
EPPO (2011) PQR - EPPO database on quarantine pests. http://www.eppo.int (dostęp od 1 września
2011 r.).
Papp L & Darvas B. (2000) Contribution to a Manual of Palaearctic Diptera, Volume 1. Science
Herald, Budapest. pp. 978.
Sambrook J, Fritsch EF & Maniatis T (1989) Molecular Cloning: a laboratory manual. Cold Spring
Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor (USA).
Stehr FW (1991) Immature Insects, Volume 2. Kendall ⁄ Hunt Publishing Company, Dubuque, Iowa
(USA), pp. 975.
Weems Jr HV (1981) Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)
Florida Department of Agriculture, Consumer Services, Plant Industry, Entomology Circular
n_ 230 September 1981, pp. 8.
White IM & Elson-Harris M (1992) Fruit Flies of Economic Significance: their identification
and bionomics. International Institute of Entomology. CAB International, Wallingford (Wielka
Brytania).
∗

Został zachowany oryginalny sposób zapisu tytułów. (przyp. tłum.)
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Dodatek 1
W celu identyfikacji rodziny Tephritidae skorzystać z publikacji Papp i Darvas (2000).
Identyfikacja postaci dorosłych Ceratitis capitata
Należy zaznaczyć, że poniższy klucz zaadaptowany z publikacji White i Elson-Harris (1992)
nie jest wyczerpujący. Pozwala jedynie odróżnić rodzaj Ceratitis od innych, głównych rodzajów
szkodników oraz C. capitata od kilku innych przedstawicieli rodzaju Ceratitis. Korzystający powinni
być pewni, że badane okazy posiadają cechy pasujące do poniższej charakterystyki.
1.

2.

3.

Żyłka subkostalna gwałtownie skręca, grzbietowa strona żyłki R1 ze szczecinkami
(Ryc. 10).

5.

2

Żyłka subkostalna nie skręca gwałtownie lub na grzbietowej stronie żyłki R1 nie ma szczecinek.

Inne rodziny

Komórka cup z falistym wydłużeniem (jak na ryc. 11).

Ceratitis

Komórka cup z wydłużeniem innego kształtu.

Inne rodzaje

Tarczka w części nasadowej żółtobiała, w części wierzchołkowej z trzema czarnymi
zlewającymi się plamami (Ryc. 7).
Tarczka inna (Ryc. 8 i 9).

4.

Tephritidae

3

4

Inne gatunki

Wierzchołek żyłki M nie jest pokryty przez ukośny pasek wzoru (Ryc. 4). Wierzchołek
przedniej pary szczecin orbitalnych samca ciemny, w kształcie diamentu.

Ceratitis capitata
(Wiedemann) 5

Wierzchołek żyłki M pokryty przez ukośny pasek wzoru. Wierzchołek przedniej pary szczecin
orbitalnych samca inaczej ukształtowany (Ryc. 6).

Inne gatunki

Wierzchołek przedniej pary szczecin orbitalnych przekształcony, ciemny, w kształcie diamentu.

Ceratitis capitata
(samiec)

Wierzchołek przedniej pary szczecin orbitalnych nie jest przekształcony (Ryc. 5). Zakończenie
odwłoka w postaci zesklerotyzowanego, bańkowatego rozszerzenia.

Ceratitis capitata
(samica)

Dodatek 2 – Metoda PCR-RFLP oparta na starterach ITS1 do identyfikacji postaci
dorosłych i larw Cerartitis capitata
1.

Informacje ogólne
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Protokół został opracowany przez Służbę Ochrony Roślin Holandii (2004, materiał
niepublikowany).
Materiał do ekstrakcji DNA stanowią postaci dorosłe i/lub larwy. Jaja i poczwarki Ceratitis
capitata nie były poddane badaniom.
Analiza jest przeznaczona dla regionu ITS1 (internal transcribed spacer, wewnętrzne
transkrybowane sekwencje rozdzielające) sekwencji C. capitata.
Startery opisane przez Douglas i Haymer (2001) zlokalizowane rejonach 18S i 5,8S
obejmujące rejon ITS1: starter wiodący ITS1-F5 (5’- CAC CGT TGT TTC GCA AAA GTT
G – 3’) i starter odwrotny ITS1-B9 (5’- TGC AGT TCA CAC GAT GAC GCA C – 3’),
każdy użyty w końcowym stężeniu 0,4µM.
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1.5.

1.6.
1.7.
1.8.

1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

1.14.

2.

Startery ITS1: ITS1-F5/ ITS1-B9 amplifikują 1020 bp odcinek DNA C. capitata. Startery
nie są specyficzne dla C. capitata i zostały opracowane w celu amplifikacji rejonu ITS1
gatunków należących do rodzajów: Anastrepha, Bactrocera, Cerartitis, Delia i Rhagoletis.
Platinum Taq DNA Polymerase (5 U µl-1, Invitrogen) użyta do amplifikacji w objętości
końcowej jednej jednostki.
Enzymy DraI, HinfI, SspI oraz TaqI (10 U µl-1, Promega) użyte do trawienia amplikonu
w objętości końcowej pięciu jednostek.
Okaz C. capitata jest zidentyfikowany, jeśli wielkości fragmentów rozłożonych produktów
PCR są następujące: DraI: 400, 350, 170 i 100 bp, HinfI: 900 i 120 bp, SspI: 510, 230, 150,
100 i 30 bp oraz TaqI: 480, 470 i 70 bp.
Nukleotydy użyte w końcowym stężeniu 0,2mM każdy.
10× PCR Buffer, Minus Mg (Invitrogen) użyty w końcowym stężeniu 1×.
10× restriction enzyme buffers (Promega) użyty w końcowym stężeniu 1×.
MgCl2 (50mM, Invitrogen) użyty w końcowym stężeniu 4,0mM.
Użyta woda do biologii molekularnej powinna być oczyszczona (zdejonizowana
lub destylowana), sterylna (zautoklawowana lub przefiltrowana (0,45µM)) i pozbawiona
nukleaz.
Amplifkację przeprowadza się w termocyklerze wykonanym w technologii Peltier
z podgrzewaną pokrywą (np. PTC200, MJ-Research).

Metody
2.1.

2.2.

Ekstrakcja i oczyszczanie kwasu nukleinowego.
2.1.1. Do ekstrakcji DNA wykorzystuje się larwy i/lub postaci dorosłe (części ciała,
np. pojedyncze odnóże).
2.1.2. Ekstrakcję DNA przeprowadza się z wykorzystaniem High Pure PCR Template
Preparation Kit (Roche) zgodnie z protokołem dotyczącym tkanek ssaków.
Alternatywnie może zostać zastosowany Blood & Tissue Kit (Qiagen) według
protokołu dotyczącego tkanek zwierzęcych.
2.1.3. Przed ekstrakcją DNA wymagane jest rozdrobnienie owadów w buforze do lizy
(dostarczonym przez producenta).
2.1.4. W obu przypadkach: zestawu Roche i Qiagen, DNA jest wymywane w 50µl
ogrzanego buforu wypłukującego (dostarczonego).
2.1.5. Po ekstrakcji nie jest wymagane oczyszczenie DNA.
2.1.6. Wyekstrahowany DNA należy użyć od razu do dalszych etapów badania
lub przechowywać w temp. –20°C.
Reakcja PCR.
2.2.1. Całkowita objętość pojedynczej reakcji PCR wynosi 50µl.
2.2.2. 34,8µl MGW.
2.2.3. 5,0µl 10× reaction buffer, minus Mg (Invitrogen), stężenie końcowe: 1×.
2.2.4. 4,0µl MgCl2 (50mM Invitrogene), stężenie końcowe: 4,0mM.
2.2.5. 1,0µl dNTPs (10mM każdy), stężenie końcowe: 0,2mM.
2.2.6. 2,0µl startera wiodącego ITS1-F5 (10µM), stężenie końcowe: 0,4µM.
2.2.7. 2,0µl startera odwrotnego ITS1-B9 (10µM), stężenie końcowe: 0,4µM.
2.2.8. 0,2µl Platinum Taq DNA Polymerase (Invitrogen, 5 U µl-1), objętość końcowa:
1 jednostka.
2.2.9. 1,0µl wyekstrahowanego DNA pozyskanego w wyżej opisany sposób.
2.2.10. Parametry reakcji PCR: 2 min. w 94°C, 35 cykli po 1 min. w 94°C, 30 s w 63°C,
1 min w 72°C, z końcowym wydłużaniem przez 10 min. w temp. w 72°C i nagłym
schłodzeniem do temperatury pokojowej.
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2.3.

3.

2.2.11. Po amplifikacji, 5µl produktów reakcji PCR poddaje się rozdziałowi
elektroforetycznemu w 1,5% żelu agarozowym zgodnie z metodą standardową
(Sambrook i in., 1989), wraz ze wzorcem wielkości DNA 1 kb-plus (Invitrogen)
umożliwiającym określenie wielkości produktów reakcji. Produkty reakcji PCR
są wizualizowane i fotografowane w świetle UV.
Analiza RFLP
2.3.1. Produkty PCR (bez wcześniejszego oczyszczania) poddaje się trawieniu przy
użyciu czterech różnych enzymów restrykcyjnych w czterech oddzielnych
reakcjach: DraI (Promega), HinfI (Promega), SspI (Promega) oraz TaqI (Promega).
2.3.2. Całkowita objętość pojedynczej reakcji RFLP wynosi 10µl.
2.3.3. 3,5µl MGW.
2.3.4. 1,0µl 10× reaction buffer (Promega0, stężenie końcowe: 1×.
2.3.5. 0,5µl 10 jednostek enzymu restrykcyjnego, stężenie końcowe: 5 jednostek.
2.3.6. 5,0µl produktu PCR.
2.3.7. Mieszaniny reakcyjne zawierające DraI, HinfI oraz SspI są inkubowane przez 1 h
lub przez noc w temp. 37°C.
2.3.8. Mieszaniny reakcyjne zawierające TaqI są inkubowane przez 1 h lub przez noc
w temp. 65°C.
2.3.9. Po trawieniu, 10µl strawionych produktów PCR poddaje się rozdziałowi
elektroforetycznemu w 3% żelu agarozowym zgodnie z metodą standardową
(Sambrook i in., 1989), wraz ze wzorcem wielkości DNA 1 kb-plus (Invitrogen)
umożliwiającym określenie wielkości produktów reakcji. Produkty reakcji PCR
są wizualizowane i fotografowane w świetle UV.

Istotne informacje proceduralne
3.1.

3.2.

W celu uzyskania wiarygodnego wyniku powinny zostać przeprowadzone następujące
(zewnętrzne) kontrole dla każdej serii izolacji kwasu nukleinowego i amplifikacji badanego
organizmu.
3.1.1. Negatywna kontrola izolacji (Negative Isolation Control (NIC)) przeprowadzana
w celu monitorowania kontaminacji podczas przygotowania próbki oraz ekstrakcji
DNA: pusta probówka, którą traktuje się jak rzeczywistą próbkę.
3.1.2. Negatywna kontrola amplifikacji (Negative Ampilification Control (NAC))
przeprowadzana w celu monitorowania kontaminacji w trakcie przygotowania
miksu reakcyjnego: amplifikacja wody do biologii molekularnej użytej
do przygotowania miksu.
3.1.3. Pozytywna kontrola amplifikacji (Positive Amplification Control (PAC))
przeprowadzana w celu monitorowania efektywności amplifikacji: amplifikacja
kwasu nukleinowego C. capitata (genomowy DNA lub amplikon całego genomu
(Whole Genome Amplicon (WGA)) przy stężeniu 10ng µl-1.
Okaz zostaje zidentyfikowany jako C. capitata, jeśli wielkości fragmentów rozłożonych
produktów PCR są następujące: DraI: 400, 350, 170 i 100 bp, HinfI: 900 i 120 bp, SspI:
510, 230, 150, 100 i 30 bp oraz TaqI: 480, 470 i 70 bp, przy zapewnieniu, że kontrole
kontaminacji dały wynik negatywny. Test jest uznawany za negatywny, jeśli spodziewany
rozkład prążków po trawieniu nie odpowiada opisowi. Test powinien zostać powtórzony
jeżeli otrzymano wyniki sprzeczne lub niejasne.
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4.

Parametry wykonania
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Walidacja procesu identyfikacji postaci dorosłych i larw Ceratitis capitata metodą ITS1
PCR-RFLP została przeprowadzona zgodnie z krajowymi wytycznymi holenderskimi
do walidacji metod wykrywania i identyfikacji stosowanych dla patogenów roślin
i szkodników (wersja 2 z marca 2010), opartymi na standardzie EPPO PM 7/98. Zostały
określone następujące parametry wykonania: czułość, specyficzność, powtarzalność,
odtwarzalność oraz odporność metody.
Czułość metody została określona używając 5 larw C. capitata. Roztwory ekstraktów DNA
zostały przygotowane i przebadane metodą ITS1 PCR-RFLP. Została obliczona suma
średnich wartości granic wykrywalności przypadających na jedną larwę (wyrażone w masie
DNA) i trzykrotnego odchylenia standardowego. Znaleziona czułość metody wynosi 1,1ng
DNA C. capitata.
Specyficzność metody została określona przy użyciu 13 okazów C. capitata z różnych
lokalizacji oraz 89 okazów z 24 gatunków należących do rodzajów: Anastrepha,
Bactrocera, Cerartitis, Delia i Rhagoletis. Materiał wyjściowy do ekstrakcji DNA zawierał
odnóża postaci dorosłych. Uzyskane wyniki badania metodą ITS1 PCR-RFLP
przeprowadzonego z wykorzystaniem okazów C. capitata były zgodne i niepowtarzalne
w stosunku do organizmu będącego przedmiotem badania. Nie zaobserwowano wyników
fałszywie pozytywnych.
Powtarzalność i odtwarzalność metody zostały określone przy użyciu 6 larw C. capitata
przeciętych na trzy równe części każda. Dwa fragmenty były analizowane w tym samym
czasie, trzeci został poddany badaniu z wykorzystaniem innego wyposażenia w inny dzień.
Badania nad powtarzalnością i odtwarzalnością zajęły ponad 2 tygodnie, przy codziennie
zmieniających się warunkach badania. Powtarzalność i odtwarzalność metody ITS1 PCRRFLP wyniosła 100%.
Odtwarzalność metody ITS1 PCR-RFLP została zbadana używając dwóch larw C. capitata
przeciętych w połowie. DNA został wyekstrahowany przy pomocy alternatywnego zestawu
do ekstrakcji: Blood & Tissue Kit (Qiagen). Zostały zastosowane także różne czasy
inkubacji (45 min., 1h, 24h) trawienia enzymami restrykcyjnymi. Uzyskano te same wyniki
badania ITS1 PCR-RFLP dla próbek analizowanych przy zastosowaniu różnych zestawów
do ekstrakcji DNA i alternatywnych czasów inkubacji.
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