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Abstract/Resum 

 
Xylella fastidiosa is a bacterium that causes diseases associated with the obstruction of the 

xylem that affects a wide range of plant species. The main vector of this bacterium in the 

Balearic Islands is Philaenus spumarius, an hemipter of the Auchenorrhyncha sub-order. 

The oral apparatus of P. spumarius is specialized in the perforation of vegetal fibers to feed 

on the sap of the xylem and is made up of three main parts: stiletto, precibarium and 

cibarium. In this study, a morphometric analysis of the oral apparatus of P. spumarius was 

performed in the different stages of nymph (N1-N5) and adult. The differences between 

groups were determined by means of a Student T test. An anatomical study was also 

performed using electronic scanning microscopy to recognize the morphological changes 

of the oral apparatus through the different stages. It has been observed that the growth of 

the stiletto is carried out in stage N4, that of the precibarium in the N2, whereas the one of 

the face altogether, in the stages N2, N4 and N5. These results offer a new perspective in 

the study of the main vector of X. fastidiosa relating the development of its oral apparatus 

with the stages of growth. 

Xylella fastidiosa és un bacteri causant de malalties associades a l’obstrucció del xilema 

que afecta un ampli ventall d’espècies vegetals. El principal vector d’aquest bacteri a les 

Illes Balears és Philaenus spumarius, un hemípter del sub-ordre Auchenorrhyncha. L’aparell 

bucal de P. spumarius està especialitzat en la perforació de fibres vegetals i està format 

per tres parts principals: estilet, precibarium i cibarium. En aquest estudi s’ha realitzat un 

anàlisi morfomètric de l’aparell bucal de P. spumarius en els diferents estadis de nimfa (N1-

N5) i d’adult. Les diferències entre grups es varen determinar mitjançant un test T de 

Student. Es va realitzar també un estudi anatòmic mitjançant microscopia electrònica de 

rastreig per reconèixer els canvis morfològics de l’aparell bucal a través dels diferents 

estadis. S’ha observat que el creixement de l’estilet es duu a terme en l’estadi N4, el del 

precibarium en l’N2, mentre que el del rostre en conjunt, als estadis N2, N4 i N5. Aquests 

resultats ofereixen una nova perspectiva en l’estudi del principal vector de X. fastidiosa que 

relaciona el desenvolupament del seu aparell bucal amb els estadis de creixement.
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Introducció 

Xylella fastidiosa i els seus vectors 

Xylella fastidiosa és un bacteri fitopatogen del filum proteobacteria que causa grans danys 

econòmics i ecològics. A principis dels anys 70 es pensava que era un virus però una 

dècada més tard, es va classificar com a un bacteri pertanyent a la classe dels Gamma 

Proteobacterium (Purcell & Finlay, 1979). Va ser nombrat per primer cop al 1987 (Wells, et 

al., 1987) i, fins ara, fastidiosa és l’única espècie del gènere Xylella, tot i que presenta una 

gran diversitat genotípica i fenotípica i té un nínxol ecològic molt ampli (Nunney, et al., 2013). 

Actualment, hi ha quatre subespècies acceptades de X. fastidiosa: fastidiosa, pauca, 

multiplex i sandyi (Olmo, et al., 2017); tot i que s’han identificat altres subespècies (com, 

per exemple, la subespècie morus) així com recombinacions entre la mateixa subespècie o 

diferents subespècies (EFSA, 2015).  

Aquest bacteri colonitza el xilema de la planta hoste on es pot desplaçar a favor o en contra 

del flux del xilema (Almeida, et al., 2001; Meng, et al., 2005). Les poblacions bacterianes 

s’uneixen a la paret dels vasos i es multipliquen, formant colònies semblants a biofilm que 

poden, quan són prou grans, obstruir vasos del xilema completament, bloquejant el 

transport de la saba, cosa que provoca el desenvolupament de malalties (Newman, et al., 

2003). El moviment i la mida de les poblacions bacterianes es troben correlacionats amb la 

severitat dels símptomes de les dolències. Algunes de les principals malalties causades per 

la limitació de la circulació per part de X. fastidiosa són la malaltia de Pierce, la clorosi 

variegada dels cítrics o la síndrome de declivi ràpid de l’oliva. La majoria de malalties 

relacionades amb X. fastidiosa es presenten amb necrosi marginal de les fulles i 

arrossegament de les fulles. En el cas de la malaltia de Pierce, X. fastidiosa també pot 

provocar la dessecació del raïm, el desenvolupament de peridermes irregulars i l’abscisió 

anormal dels pecíols. En les oliveres afectades per clorosi variegada, les fulles presenten 

necrosi i defoliació marginal, i es produeix un declivi general dels arbres (Rapicavoli, et al., 

2018). Tot i així, la gran diversitat fenotípica de X. fastidiosa fa que en la majoria de plantes 

en la que es presenta no es manifestin símptomes. 

El rang d’hostes de X. fastidiosa és molt ample i abarca més de 60 famílies d'espècies 

vegetals que inclouen més de 200 espècies. Entre aquests, es distingeixen dos tipus 

d’hostes: hostes primaris, en els quals es desenvolupen els vectors en estadi juvenil; i 

hostes secundaris, dels que s’alimenten els vectors adults (arbres i arbusts). Els principals 
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problemes que ocasiona X. fastidiosa es produeixen quan infecta als hostes secundaris, 

espècies generalment arbòries o arbustives de gran importància econòmica i ecològica. 

Entre aquestes destaquen Olea europea, Prunus spp. o Vitis vinifera. X. fastidiosa ha 

ocasionat greus problemes sobretot a zones de clima mediterrani com és el cas d’Itàlia, 

França, Espanya o Califòrnia (Tugores, et al., 2018). Aquestes regions destaquen per tenir 

una gran producció d’oliva, vinya, i diversitat de fruits de Prunus spp. per les quals són les 

zones on l’impacte econòmic del fitopatogen ha estat major (Durán, et al., 2018).  

La propagació de X. fastidiosa es duu a terme mitjançant vectors, insectes que s’alimenten 

de la saba del xilema de les plantes hoste. Tots els potencials vectors de X. fastidiosa són 

Hemípters pertanyents al sub-ordre Auchenorrhyncha (Redak, et al., 2004). Un dels primers 

brots d’infecció per aquest bacteri es va detectar a Apúlia (Itàlia), on només una espècie, 

Philaenus spumarius (Figura 1A), va ser capaç de transmetre el fitopatogen (Saponari, et 

al., 2014). Una de les característiques principals d’aquest vector és la polifàgia i la seva 

gran distribució arreu del món sobretot a climes temperats (Durán, et al., 2018). Aquesta 

espècie ha estat l’única identificada fins ara a Europa com a gran vector de Xylella 

fastidiosa. Altres espècies del mateix subordre també actuen com a vectors de X. fastidiosa 

però, degut a que viuen a àrees determinades d’un tipus d’ecosistema en concret o bé són 

espècies molt poc comunes a Europa (Wilson, et al., 2009), no han rebut tanta atenció com 

Philaenus spumarius. La rellevància d’un vector per propagar les malalties derivades de X. 

fastidiosa no depèn tan sols de l’eficiència per transmetre el bacteri sinó també de les 

interaccions ecològiques amb les plantes hoste i amb el medi. Per tant, seguint amb els 

criteris de polifàgia, abundància i presència en una major diversitat d’ecosistemes, segons 

la base de dades de la Fauna Europea (de Jong, 2014), Philaenus spumarius és el vector 

per excel·lència de Xylella fastidiosa.  

  

Figura 1. A) Adult de Philaenus spumarius. Imatge de Sharp CJ. B) Hipofaringe de G. atropunctata  

(Hemiptera: Cicadellidae) recoberta de X. fastidiosa. La fletxa mostra una regió lliure de X. 

fastidiosa que coincideix amb la localització de la vàlvula precbarial a l’epifaringe. Escala: 10 µm. 

A 

 

B 
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La transmissió de X. fastidiosa per part dels seus vectors és poc específica, és a dir, es 

consideren vectors potencials tots aquells insectes que s’alimenten de la saba del xilema 

de l’hoste infectat (Frazier, 1944; Purcell, 1990). Els bacteris no infecten sistemàticament el 

cos del vector sinó que estan restringits al seu canal alimentari (Figura 1B). Això vol dir que 

amb la muda, un insecte portador de X. fastidiosa deixa de ser-ho ja que els bacteris no es 

troben dins l’organisme del vector sinó que es troben adherits a les peces bucals de l’insecte 

(Almeida, et al., 2005). Per tant, una nimfa portadora, en mudar a un altre estadi de nimfa 

o a adult, deixarà de transmetre el bacteri. X. fastidiosa constitueix una excepció d’entre els 

patògens vegetals que es transmeten a través de vectors, ja que no requereix d’un període 

de latència i la transmissió es pot dur a terme de manera persistent (Almeida, et al., 2005). 

S’ha demostrat que l’eficiència de la transmissió varia segons l'espècie del vector, segons 

la planta hoste i segons el genotip de la subespècie de X. fastidiosa (Redak, et al., 2004; 

Lopes, et al., 2010). 

Philaenus spumarius és un insecte de generació anual que passa l’hivern en forma d’ou 

sobre la vegetació herbàcia on eclosiona des de finals de febrer fins a abril. Cada femella 

sol posar entre 350 i 400 ous i aquesta posta es sol produir amb el descens de temperatura 

a principis d’hivern. Durant l’etapa juvenil, d’una durada aproximada de 50 dies, P. 

spumarius experimenta quatre mudes, el que permet classificar les nimfes en cinc estadis. 

Al final del darrer estadi de nimfa es produeix la darrera muda, que dona lloc a l’individu 

adult, completament desenvolupat. Les nimfes segreguen una escuma dins la que viuen i 

 

Figura 2. Capacitat infectiva de Philaenus spumarius segons la seva etapa vital durant els mesos 

de l’any. Font: CAIB. 
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les aïlla dels canvis de temperatura, les protegeix de possibles depredadors i evita la seva 

dessecació. És a partir del tercer estadi on realitzen petits desplaçaments entre la vegetació 

herbàcia que les envolta. En arribar a l’etapa adulta ja es desplacen fins a les copes dels 

arbres on s’alimenten de la seva saba del xilema (GOIB; Conselleria medi ambient, 

agricultura i pesca, 2019) (Figura 2).  

Aparell bucal de Philaenus spumarius  

L’aparell bucal dels Hemípters és del tipus xuclador, ja que aquest ordre d’insectes està 

especialitzat en succionar saba o fluids animals per a alimentar-se. El tret més característic 

dels Hemipters és, per tant, el seu bec el qual els permet perforar la dermis o l’escorça del 

seu hoste per poder alimentar-se dels seus fluids.  

L’aparell bucal de P. spumarius està format per tres parts principals: el cibarium, el 

precibarium i l’estilet. El cibarium és l’òrgan encarregat de la succió de saba i de l’expulsió 

de saliva pels conductes a través del precibarium i de l’estilet. Aquest òrgan es troba 

present en tots aquells insectes que s’alimenten de substàncies fluides o líquides ja que 

actua com a bomba, expulsant saliva rica en enzims i succionant l’aliment. El cibarium es 

una cambra amb un fons rígid, ovoide i amb un diafragma elàstic i membranós (Purcell et 

al. 1979). El cibarium conté músculs dilatadors units longitudinalment a la part dorsal de la 

membrana. Aquests músculs es contreuen per elevar el diafragma, augmentant així el 

volum de la bomba cibarial cosa que fa disminuir la pressió dins la cambra. Aquesta 

diferencia de pressió permet l’entrada de la saba. (Almeida et al. 2006). Quan els músculs 

es relaxen, el diafragma torna a la posició inicial empenyent el fluid cap a l’esòfag (Purcell 

et al. 1979). El precibarium és l’estructura que connecta el cibarium amb l’estilet. És un 

canal format a partir de la unió de l’epifaringe amb la hipofaringe amb la funció principal 

d’enllaçar el canal alimentari amb la bomba cibarial. El precibarium conté una vàlvula per 

evitar el retorn de l’aliment cap a l’estilet que a la vegada actua com a dic de contenció per 

a que Xylella fastidiosa no penetri més enllà de l’aparell bucal de l’animal (Figura 1B). 

L’estilet està format per una modificació de les mandíbules i les maxil·les en forma d’agulla 

recobertes pel llavi. El llavi està format per dues parts: el labre que recobreix les mandíbules 

i el labium que recobreix les maxil·les. L’estilet conté dos canals, un per on s’absorbeixen 

els fluids i l’altre per on es segrega saliva rica en amilases per hidrolitzar sucres complexos 

i poligalacturonasa per estovar les parets cel·lulars vegetals (Wheeler, 2001).  
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A través d’estudis de microscòpia s’ha demostrat que X. fastidiosa forma biofilms a la part 

anterior de l’aparell bucal dels vectors, on les cèl·lules s’enganxen de manera polar a la 

cutícula formant una monocapa (Purcell & Finlay, 1979; Newman, et al., 2003). La polaritat 

de la unió pot augmentar la quantitat de nutrients que circula pel biofilm. S’ha observat que 

la densitat de creixement bacteriana és major en els fragments on la velocitat de fluïd és 

més ràpida, és a dir, en aquelles porcions de l’aparell bucal més estretes, com són el 

precibarium o les ranures irregulars de la cambra cibarial (Figura 1B) (Almeida, et al., 2005). 

L’aparell bucal quan l’animal no s’està alimentant es troba en repòs sobre la zona ventral 

del tòrax de l’animal, ubicant-se entre el primer parell de potes anteriors on encaixa 

perfectament el precibarium i l’estilet arriba fins al segon parell de potes. D’aquesta manera 

l’estilet no dificulta el desplaçament de l’animal ja que l’aparell bucal pot arribar a mesurar 

la meitat de la longitud de l’animal.  

Xylella fastidiosa a les Illes Balears 

El 6 d’octubre de 2016 es va detectar l’existència d’arbres infectats per Xylella fastidiosa a 

les Illes Balears. En aquell moment es tenia molt poca informació sobre els possibles 

vectors d’aquest bacteri i al 2018 es va arribar a la conclusió mitjançant anàlisis de qPCR 

que Philaenus spumarius, Neophilaenus campestris i Neophilaenus lineatus eren els 

vectors de X. fastidiosa a les Illes Balears. A dia d’avui, s’han detectat tres subespècies de 

X. fastidiosa a l’arxipèlag: fastidiosa (Mallorca), multiplex (Mallorca i Menorca) i pauca  

(Eivissa) (Tugores, et al., 2018).  

Aquest bacteri es troba ampliament distribuit per tot el territori balear a excepció de l’illa 

de Formentera i de les demés illes no habitades (Figura 3). Fins a finals de l’any 2018 es 

varen detectar un total de 834 positius en Xylella fastidiosa (467 a Mallorca, 228 a Eivissa i 

139 a Menorca) d’un total de 21 espècies vegetals (CAIB, 2019). Per espècies, s’han 

detectat 198 positius a Prunus dulcis, 144 a Olea europea var. europea, 65 a Vitis vinifera i 

341 a Olea europea var.  sylvestris. Totes les espècies infectades detectades fins a dia 

d’avui es troben classificades per illa a la Taula 2 de l’Annex.  
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Figura 3. Densitat Kernell de Xylella fastidiosa a les Illes Balears. Font: (Gutiérrez Hernández & 

García, 2018). 

En un estudi que es va dur a terme entre febrer i octubre de 2018 a Mallorca es varen 

mostrejar 1020 individus de Philaenus spumarius, 140 individus de Neophilaenus 

campestris i tan sols 2 individus de Neophilaenus lineatus. Amb aquest estudi i el realitzat 

per la Universitat de les Illes Balears al 2017 on el 84,5% dels vectors capturats a les Illes 

Balears foren exemplars de Philaenus spumarius es pot afirmar que aquest és el vector 

més abundant (Tugores, et al., 2018). 

Objectius 

En aquest treball s’ha realitzat un estudi morfomètric de l’aparell bucal de Philaenus 

spumarius a partir de l’anàlisi de les diferències en longitud del rostre, precibarium i estilet 

entre els estadis de nimfa N1-N5 i adult. També s’ha examinat l’anatomia de l’aparell bucal 

de Philaenus spumarius mitjançant microscopia electrònica de rastreig. 

L’objectiu principal és determinar els canvis morfològics i anatòmics que sofreix l’aparell 

bucal de Philaenus spumarius durant el seu cicle vital que puguin ser claus en l’estudi de 

la transmissió de Xylella fastidiosa. 
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Materials i mètodes 

Recollida de mostres 

Es varen recollir individus de Philaenus spumarius dels estadis de nimfa N1, N2, N3, N4 i 

N5 i adult per estudiar l’anatomia del seu aparell bucal. Les mostres es varen recollir de 

diferents finques arreu de Mallorca i dels voltants del campus de la Universitat de les Illes 

Balears. Per recollir les mostres d’insectes es va obtenir permís de part dels propietaris de 

les finques. Les nimfes de Philaenus spumarius es localitzaven a les bombolles d’escuma 

a les plantes hoste des de març fins juny on s’agafaren els adults. Per al mostreig dels 

adults es va emprar una mànega entomològica fent transsectes per la vegetació herbàcia 

del sòl, especialment en zones on abundaven les Asteràcies. Aquestes mostres es van 

etiquetar i guardar dins criotubs i es guardaren a -18 ºC per a la seva conservació fins al 

moment de ser fixades per al seu posterior tractament. Es va obtenir un total de 60 

exemplars, 10 de cada estadi (N1-N5 i adult) per així tenir mostres de reserva per si es 

danyaven durant el transport o maneig.  

Morfometria 

Es varen seleccionar 30 individus, 5 de cada estadi de nimfa (N1-N5) i 5 adults, per a 

l’estudi morfomètric de l’aparell bucal mitjançant una lupa binocular. Es va fotografiar cada 

un dels insectes sobre paper mil·limetrat amb una càmara fotogràfica acoblada a la lupa 

binocular. Les imatges obtingudes es varen tractar amb el programa ImageJ (National 

Institute of Health) per al càlcul de les longituds del rostre de els individus de Philaenus 

spumarius.  

Microscopia electrònica de rastreig (SEM) 

Per a l’estudi de l’anatomia cefàlica de P. spumarius es varen obtenir imatges de l’aparell 

sensorial i bucal mitjançant microscopia electrònica de rastreig (SEM). Un total de 9 

individus es seleccionaren per aquest anàlisi: 2 adults, 1 nimfa N1, 2 nimfes N2, 2 nimfes 

N3, 1 nimfa N4 i 1 nimfa N5. Es varen fixar els insectes sencers amb glucocacodilat, pH 

7,3, durant 24 h a 4 ºC. Es varen esbandir les mostres amb cacodilat sacarosa, pH 7,4, i a 

continuació es varen deshidratar en una bateria d’etanol (30%, 50%, 70%, 80%, 90% i 



Estudi de l'anatomia del sistema sensorial i l'aparell bucal dels vectors del bacteri Xylella fastidiosa 

 

8 

 

95% durant 20 minuts a cada concentració i 30 minuts amb etanol 100%). Es varen fixar 

les mostres deshidratades amb hexametildisilazà pur (HMDS) durant 20 minuts i es varen 

mantenir amb etanol 100% un mínim de  30 minuts. Els insectes es van muntar sobre punts 

de carboni enganxosos a les pales d’alumini i es van recobrir amb pols d’or. Es van 

examinar les mostres amb un SEM Hitachi S-3400N i es van desar les imatges com a arxius 

digitals.  

Anàlisi estadística 

Per dur a terme l’anàlisi morfomètric de l’aparell bucal de Philaenus spumarius s’han 

calculat els valors mitjans i les desviacions estàndard de les mesures del rostre, estilet i 

precibarium. A fi d’analitzar les diferències de longituds entre els estadis de l’insecte (N1-

N5 i adult) s’ha realitzat una prova T de Student i s’han considerat significatius aquells p-

valors inferiors a 0,05.  
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Resultats i discussió 

Anàlisi morfomètric de l’aparell bucal de Philaenus spumarius 

Es va dur a terme un anàlisi morfomètric de l’aparell bucal de Philaenus spumarius a través 

de lupa binocular. Es varen obtenir imatges dels individus, cinc de cada estadi de nimfa 

(N1-N5) i cinc d’adults que es varen processar amb ImageJ (Figura 4). Es varen obtenir 

dues mesures de longitud de l’aparell bucal: longitud total del rostre (estilet + precibarium) 

i la longitud de l’estilet. La longitud del precibarium es va calcular restant la longitud de 

l’estilet a la del rostre. Les dades es van agrupar segons l’estadi dels individus.  

 

Figura 4. Adult de Philaenus spumarius fotografiat amb la lupa binocular. Les longituds marcades són 

les calculades amb el programa ImageJ: CAL (calibrat 1 mm), EST (longitud de l’estilet) i EST + PCB 

(longitud de l’estilet més la del precibarium; rostre).  

A la taula 1 es presenten els valors mitjans ± SEM (desviacions estàndard) de les longituds 

del rostre, estilet i precibarium dels individus de Philaenus spumarius en estadi N1, N2, N3, 

N4, N5 i adult (n = 5). Es representen també les diferències entre grups, considerant-se 

significatives aquelles amb un p-valor inferior a 0,05. 

S’observen diferències significatives en la longitud del rostre de N1 i N2 (p = 0,0001), així 

com entre els estadis N3 i N4 (p = 0,007) i N4 i N5 (p = 0,023), mentre que no hi ha diferència 

en les mesures de longitud entre els estadis N2 i N3 (p = 0,106) ni entre N5 i adult (p = 

0,211)  (Taula 1). Podem afirmar que el rostre sofreix un creixement en longitud significatiu 

entre els estadis N1 i N2, i entre N3, N4 i N5. No podem afirmar que el rostre sofresqui un 

augment de longitud entre els estadis de nimfa N2 i N3 ni amb la darrera etapa de 

creixement entre la darrera etapa de nimfa N5 i adult. Això ens indica que el rostre creix 
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durant el segon estadi de nimfa respecte del primer (N1-N2), durant el quart respecte del 

tercer (N3-N4) i durant el cinquè respecte al quart (N4-N5).  

Pel que fa a l’estilet, s’observen diferències entre N3 i N4 (p = 0,034) i entre N4 i adult (p = 

0,038), però no hi ha diferència entre N1, N2 i N3, ni entre N4 i N5 (p = 0,137) ni entre N5 i 

adult (p = 0,700) (Taula 1). No hi ha prou evidències de que l’estilet cresqui longitudinalment 

durant les primeres etapes de creixement de la nimfa ja que fins l’estadi N4 no s’observen 

diferències significatives de creixement respecte al primer estadi de nimfa. Si que hi ha un 

creixement significatiu entre les nimfes N3 i N4. Tampoc es troben diferències significatives 

entre els estadis N4 i N5 i N5 i adult però si que podem afirmar que hi ha un creixement 

significatiu entre l’estadi de nimfa N4 i l’adult. Per tant podem observar com és a l’estadi 

N4 on l’estilet creix de manera significativa respecte a la resta d’estadis de nimfa anteriors 

a aquesta i respecte a la fase d’adult.  

Pel que fa al precibarium, es troben diferències significatives entre les longituds de N1 i N2 

(p = 0,036) i entre N2 i N5 (p = 0,014), però no se’n troben entre N2 amb N3, entre N3 amb 

N4, entre N4 i N5 ni entre N5 i adult. Tampoc hi ha diferències entre les longituds dels 

estadis N3, N4, N5 i adult entre ells (Taula 1). Així doncs, es pot veure un augment en la 

longitud del precibarium a l’estadi de nimfa N2 respecte a l’estadi N1. Aquest creixement 

no es significatiu entre les tres etapes intermèdies (N2-N4) i és a l’estadi N5 on s’observen 

diferències significatives en quant a la diferència de longitud entre aquest estadi i l’estadi 

N2. Per tant, el precibarium sofreix un creixement significatiu a l’estadi de nimfa N2. 

Taula 1. Mesures de longitud del rostre, estilet i precibarium de Philaenus spumarius en els estadis 

N1-N5 i adult. Les dades són els valors mitjans ± SEM (n = 5). Estadístics: en cas d’interacció dins 

de cada estructura, els estadis que no comparteixen una lletra comuna (a, b; c ,d, e; f, g) són 

significativament diferents (a ≠ b; c ≠ d ≠ e; f ≠ g). 

 

 
N1 N2 N3 N4 N5 Adult  

rostre 120,6±2,11 138,6±1,44a 144,8±3,09a 159,6±2,73 168,4±1,54b 171±1,14b 
 

estilet 90,6±4,32c 97,8±2,35c 95,4±4,86c 109,2±2,37d 115±2,59de 116,2±1,53e 
 

precibarium 30±2,35 40,8±3,60f 49,4±7,30fg 50,4±2,50fg 53,4±1,78g 54,8±1,07g 
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En resum, observant els creixements significatius dels estadis respecte al estadi anterior 

podem confirmar que: l’estilet pateix un creixement longitudinal a l’estadi de nimfa N4 

respecte a l’estadi N3, el precibarium pateix un creixement significatiu a l’estadi de nimfa 

N2 respecte a l’estadi N1. La suma de la longitud de l’estilet més la del precibarium dona 

la longitud del rostre. Així dons, també podem afirmar que la longitud del rostre augmenta 

significativament a l’estadi de nimfa N2 respecte del N1 i de l’estadi N4 respecte a l’estadi 

N3. També observam amb les diferències de longituds del rostre, com al comput global de 

la suma de la longitud de l’estilet més la del precibarium, ens permet afirmar amb un nivell 

de significació de p = 0,023 que hi ha diferències significatives entre N5 i N4.  

Microscopia electrònica de rastreig de Philaneus spumarius 

Mitjançant un microscopi electrònic de rastreig es varen obtenir imatges de Philaenus 

spumarius per a l’estudi anatòmic del seu aparell bucal. Es varen obtenir un total de 9 

imatges, una de cada individu: 2 adults, 1 nimfa N1, 2 nimfes N2, 2 nimfes N3, 1 nimfa N4 

i 1 nimfa N5. Les imatges obtingudes permeten l’estudi de l’evolució de l’aparell bucal i de 

la seva anatomia.  

 

Figura 5. Imatge de microscopia electrònica de rastreig d’un adult de Philaenus spumarius. CB 

(cibarium), PCB (precibarium), MAN (mandíbules), MAX (maxil·les), EST (estilet). Escala: 2 mm.  

A la Figura 5 es pot observar com l’aparell bucal ha sofert modificacions per donar a lloc a 

aquest tipus d’aparell especialitzat en perforar estructures vegetals i xuclar la saba. Es 
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poden observar les tres parts que formen l’aparell bucal de Philaenus spumarius: el 

cibarium, el precibarium i l’estilet (Figura 5). El cibarium (CB) és l’organ que es localitza a 

la part frontal del cap entre els dos ulls i té la funció de succionar la saba i d’expulsar la 

saliva, és a dir, funciona com una bomba de succió-impulsió. El precibarium (PCB), òrgan 

que connecta el cibarium amb l’estilet té forma cònica i s’acobla perfectament entre el 

primer parell de potes anteriors quan l’animal no s’alimenta. L’estilet és una modificació de 

les estructures bucals característiques dels insectes. Aquesta modificació consisteix en 

l’allargament de la mandíbula (MAN) i de les maxil·les (MAX) per a formar una estructura 

acicular. El llavi, format pel labre i el labium té forma de beina i recobreix les mandíbules i 

les maxil·les respectivament, permet que el canal alimentari i el canal salival es trobin 

protegits dins aquesta beina protectora. Quan l’estilet es romp deixa a la vista aquets tubs 

per on l’animal succiona la saba i expulsa la saliva (Figura 6). L’estilet en repòs es troba 

baix el tòrax de l’animal i pot arribar fins al segon parell de potes, d’aquesta manera no 

dificulta el moviment.  

 

Figura 6. Imatge de microscopia electrònica de rastreig d’una nimfa en estadi N1 de Philaenus 

spumarius. Detall del conducte alimentari i del conducte salivar. Escala: 1 mm. 

El desenvolupament de l’aparell bucal de Philaenus spumarius durant el seu creixement es 

veu marcat per l’estadi de nimfa al qual es troba. Així dons, a l’estadi de nimfa N1 (Figura 

7 A) podem observar com l’estilet ja es troba format i es poden diferenciar les mandíbules 

recobertes per el labre i les maxil·les recobertes pel labium. També es veu clarament el 

precibarium i el cibarium que ocupa la major part del cap de l’animal. Al segon, tercer, 
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quart i cinquè estadi de nimfa (Figura 7 B-C-D-E), les estructures bucals segueixen amb el 

seu creixement però de cada vegada són més petites respecte al cos del animal. Els adults 

(Figura 7 F), amb la darrera muda, ja tenen l’aparell bucal completament desenvolupat, fet 

que s’observa amb la rugositat del cibarium.  

  

  

  

Figura 7. Imatges de microscopia electrònica de rastreig de Philaenus spumarius en posició 

ventral. A) SEM d’una nimfa en estadi N1. B) Nimfa N2. C) Nimfa N3. D) Nimfa N4. E) Nimfa N5. 

F) Adult. Escala: A-B: 1 mm; C-D-E: 2 mm; F: 3 mm.  

 

B A 

E F 

D C 
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Conclusions 

Xylella fastidiosa és un dels fitopatògens més perillosos a nivell mundial, causant una 

àmplia varietat de malalties amb un enorme impacte per l’agricultura i el medi ambient. 

L’anatomia de l’aparell bucal de Philaenus spumarius, principal vector de Xylella fastidiosa 

a Europa, respon a la seva funció de perforar les fibres vegetals per a tenir accés a la saba 

del xilema de les plantes de la qual s’alimenta. La morfologia de l’aparell bucal, format per 

tres parts principals, el cibarium, el precibarium i l’estilet, és determinant en la transmissió 

del bacteri. 

La longitud del rostre de Philaenus spumarius augmenta durant el seu cicle de vida. L’estilet 

creix de forma significativa al quart estadi de nimfa respecte al tercer. El precibarium ho fa 

al segon estadi respecte al primer i el rostre en conjunt ho fa al segon estadi respecte al 

primer, al quart respecte al tercer i al quint respecte al quart. 

L’aparell bucal de Philaenus spumarius és funcional des del primer estadi de nimfa i sofreix 

modificacions amb el pas del temps. El rostre experimenta una primera etapa de 

creixement en la que el precibarium augmenta significativament la seva longitud a la 

segona etapa de nimfa respecte de la primera. Més tard, l’estilet augmenta la seva longitud 

a la quarta etapa de nimfa respecte de la tercera, etapa que coincideix amb el moment on 

la nimfa comença a desplaçar-se entre les plantes herbàcies del sòl. Durant la darrera 

etapa de nimfa, el rostre augmenta significativament la seva mida respecte de la quarta. 

Amb aquest darrer augment de longitud de l’aparell bucal les nimfes arriben a l’etapa adulta 

on l’aparell bucal ja està capacitat per a perforar les parets vegetals d’espècies arbòries. 

Els resultats aquí presentats ofereixen una nova perspectiva en l’estudi del principal vector 

de X. fastidiosa que relaciona el desenvolupament del seu aparell bucal amb els estadis de 

creixement, el que podria donar pas a noves investigacions associades a la capacitat 

infectiva d’aquest important vector.  
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Comentaris 

Malauradament no s’ha pogut realitzar un estudi anatòmic complet del sistema sensorial 

ja que aquestes parts són molt fràgils i durant el procés de mostreig, emmagatzemant i 

fixació s’han romput les antenes impedint l’estudi d’aquest aparell. Com es pot observar a 

les figures anteriors, la majoria d’individus han perdut peces del sistema sensorial.  

L’estudi només s’ha pogut realitzar sobre exemplars de Philaenus spumarius ja que va ser 

l’únic vector de Xylella fastidiosa del qual es varen trobar un nombre significatiu d’individus 

per a realitzar aquest estudi. Del gènere Neophilaenus tan sols es varen trobar dues nimfes 

de Neophilaenus campestris durant les sessions de mostreig i per tant es va descartar 

aquest gènere com a vectors de X. fastidiosa per a l’estudi de l’anatomia de l’aparell bucal 

i sensorial.  

No es va poder mesurar la longitud del cibarium ja que aquest té una forma ovalada cosa 

que va impossibilitar la correcta mesura de la seva longitud. 

D’altra banda, les imatges obtingudes a partir de la lupa binocular, a l’hora d’augmentar la 

magnificació per tal de maximitzar la visió de l’aparell bucal dels individus de Philaenus 

spumarius, va provocar que els quadres del paper mil·limetrat es distorsionessin i que la 

precisió de mesura del programa ImageJ no fos de la qualitat idònia.  

Finalment, agrair especialment l’inestimable ajuda que m’han donat per a l’elaboració 

d’aquest estudi a: 

Júlia López Mercadal, per acompanyar-me durant les sessions de mostreig i els consells i 

ensenyances que m’ha donat per a poder elaborar aquest treball 

Al laboratori de Zoologia de la Universitat de les Illes Balears per a oferir-me la possibilitat 

de treballar amb ells i poder fer el treball de fi de grau seguint amb les seves investigacions.  
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 Annex 

Taula 2. Espècies vegetals afectades per Xylella fastidiosa a les Illes Balears. Adaptada de (CAIB) 

Illa Planta hoste 

Mallorca 

Olea europaea var. europaea (olivera) 

Olea europaea var. sylvestris (ullastre) 

Polygala myrtifolia (Poligal) 

Prunus avium (cirerer) 

Prunus dulcis (ametller) 

Prunus domestica (prunera) 

Acacia saligna. (Acàcia) 

Calicotome spinosa (argelaga) 

Ficus carica (figuera) 

Fraxinus angustifolia (freixer) 

Genista lucida (gatosa) 

Juglans regia (noguer)  

Nerium oleander (baladre) 

Cistus monspeliensis (estepa negra) 

Cistus albidus (estepa blanca) 

Lavandula dentata (espígol) 

Lavandula angustifolia (espigol) 

Rhamnus alaternus (aladern) 

Vitis vinifera (vinya) 

Teucrium capitatum (farigola mascle) 

Rosmarinus officinalis (romaní) 

Eivissa 

Acacia saligna (Acàcia) 

Polygala myrtifolia (Poligal) 

Lavandula dentata (espígol) 

Olea europaea var. europaea (olivera) 

Olea europaea var. sylvestris (ullastre) 

Nerium oleander (baladre) 

Prunus dulcis (ametller) 

Rosmarinus officinalis (romaní) 

Cistus albidus (estepa blanca) 

Menorca 

Olea europaea var. europaea (olivera) 

Olea europaea var. sylvestris (ullastre) 

Polygala myrtifolia (Poligal) 

Ficus carica (figuera) 

Prunus dulcis (ametller) 

Rosmarinus officinalis (romaní) 

Rhamnus alaternus (aladern) 

 


