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Rezumat
Diagnosticul molecular al fitoplasmei în insectele din ordinul Hemiptera, vectori potențiali 
ai patogenului, a fost efectuat în perioada de vegetație a tomatelor. În paralel, plantele 
de tomate au fost analizate la prezența ′Candidatus Phytoplasma solani’. S-a determinat 
dinamica pozitivă a apariției ′Ca. P. solani’  la insecte și plante în decursul creșterii și 
dezvoltării tomatelor. La etapele inițiale ale vegetației a fost constatată lipsa patogenului 
′Ca. P. solani’, iar la sfârșitul perioadei de vegetație nivelul infecției a atins valoarea de 
aproximativ 58% la insecte și 70% la plantele de tomate. Prezența patogenului ′Ca. P. 
asteris’ nu a fost stabilită. 
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Introducere
Fitoplasmele sunt microorganisme cu răspândire largă ce pot infecta peste 1000 de 

specii de plante, provocând daune semnificative asupra creșterii și dezvoltării plantelor 
a numeroaselor culturi agricole de importanță economică majoră, afectând calitatea 
și cantitatea produselor [10]. În pofida distribuției largi, etiologia bolilor cauzate de 
fitoplasme nu a fost cunoscută un timp îndelungat și se consideră că agenții cauzali ai 
fitoplasmozei sunt virusurile [2]. Doar în anul 1967, datorită dezvoltării microscopiei 
electronice, natura agenților patogeni a fost determinată de un grup de cercetători 
japonezi [5]. Unele caracteristici ale acestor microorganisme, cum ar fi absența peretelui 
celular și a multor căi de biosinteză a unor metaboliți importanți, nu permit fitoplasmelor 
să existe în condiții naturale independent de organismul gazdă [8]. Fitoplasmele 
parazitează floemul plantelor și unele organe ale insectelor (glande salivare, intestine, 
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hemocel), care sunt transmițătorii lor. Aceste insecte în principal fac parte din ordinul 
Hemiptera și aparțin familiilor Cicadellidae, Fulgoridae, Psyllidae [15]. Majoritatea 
insectelor vector a fitoplasmei aparțin subfamiliei Deltocephalinae. S-a constatat, 
că un rol important în răspândirea fitoplasmozei îl joacă specificitatea proteinelor 
membranare a fitoplasmelor pentru celulele organismului gazdă [12]. Microorganismele 
se înmulțesc în glandele salivare ale insectelor, dar nu toate fitoplasmele sunt capabile 
să depășească toate cele 3 bariere (lamina, plasmalemă bazală și apicală) pentru a 
infecta o nouă plantă. Astfel, identificarea fitoplasmei în corpul insectei nu confirmă 
faptul, că această insectă este transmițătoare a bolii, ci doar indică că este purtătoare 
de fitoplasmă [9]. De asemenea, unele plante perene, cum ar fi Convolvulus arvensis și 
Urtica dioica, contribuie la răspândirea fitoplasmei, deoarece insectele vector iernează 
pe părțile subterane ale acestor plante [10]. Transmiterea  fitoplasmei de la insectă la 
plantă are loc atunci când insectele se alimentează cu substanțele organice din floem, 
după care poate urma perioada latentă, sau de incubație, ce durează de la câteva zile la 
câteva luni, în funcție de specia gazdă. La această etapă, are loc creșterea concentrației 
de fitoplasmă în plantă până la nivelul ce permite infectarea a unei noi insecte  [7]. 
Unul dintre factorii cheie care influențează multiplicarea fitoplasmei la acest stadiu este 
temperatura mediului ambiant [12].

Factorii esențiali pentru răspândirea fitoplasmei sunt relațiile dintre fitopatogen, 
plantă și insecta gazdă, care pot fi foarte specifici. Transmiterea unei anumite specii 
de fitoplasmă depinde în special de specia insectei și plantei-gazdă, precum și tipul de 
nutriție (monofagă sau polifagă) [13]. Astfel, identificarea și studiul relației dintre insecte, 
plante și fitoplasme este un instrument util în monitorizarea situației epidemiologice. 
La fel, utilizarea unor metode sigure și rapide pentru identificarea agenților patogeni 
permite reducerea pierderilor economice [2]. Determinarea fitoplasmelor în plante și 
insecte este dificilă prin faptul, că celulele lor au o structură pleomorfă; prin urmare, 
este destul de complicat să le identificăm cu precizie folosind microscopia electronică 
[11]. De asemenea, este dificil de a identifica fitoplasmele prin cultivarea in vitro.  
Cultivarea acestor microorganisme pe unele medii artificiale nu permite identificarea 
specifică a fitoplasmelor, deoarece acestea nu formează colonii specifice [3]. Astfel, 
utilizarea metodelor moleculare, în special a PCR, permite de a determina într-un mod 
rapid și sigur prezența specifică a infecției fitoplasmice [4].

Scopul cercetării a constituit în identificarea speciilor de fitoplasme ′Candidatus 
Phytoplasma solani’ și ′Candidatus Phytoplasma asteris’ la insectele din ordinul 
Hemiptera pe parcursul perioadei de vegetație a tomatelor.

Materiale și metode
Diagnosticul molecular al fitoplasmei a fost efectuat la insectele din ordinul 

Hemiptera, care sunt posibile purtătoare ai infecției ′Ca. P. solani’ și ′Ca. P. asteris’  
și la plantele de tomate. Analiza plantelor de tomate și a insectelor a fost efectuată 
pe parcursul perioadei de vegetație a tomatelor din luna mai până în septembrie (anii 
2018-2019). Colectarea insectelor s-a realizat prin două metode: prin cosirea cu fileul 
entomologic de-a lungul câmpului de tomate și folosind capcane adezive de culoare 
galbenă în solar sau câmp. Culoarea galbenă a capcanelor adezive a fost aleasă  deoarece 
este mai atractivă pentru insectele din familia Cicadellidae la toate etapele de dezvoltare 
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[1]. Insectele capturate au fost numerotate și ADN-ul din fiecare insectă din ordinul 
Hemiptera a fost izolat folosind ADN-zol. Extragerea ADN-ului din plantele de tomate 
a fost realizată prin metoda alcalină-expres [6]. Determinarea moleculară a agenților 
patogeni la plantele de tomate și insecte a fost efectuată utilizând metoda nested-PCR 
sau multiplex-PCR cu primeri specifici pentru ′Ca. P. solani’ și ′Ca.P.asteris’ (tab. 1). 

Au fost selectate condițiile optimale pentru analiza moleculară a insectelor. 
Reacția de amplificare a decurs conform următorului program: I - 94°C 5’; II - 94° C 
30”, 58°C 30”, 72°C 30 «× 45 (1 rundă) sau × 30 (2 rundă); III - 72° C 10 ‚; IV - 4°C     
Înregistrarea rezultatelor a fost realizată prin intermediul electroforezei a produșilor de 
amplificare colorați cu bromură de etidiu (soluție tampon 1 × TBE, gel de agaroză 1,5%) 
cu vizualizărea ulterioară în UV. Mărimea fragmentelor amplificate a fost stabilită, 
folosind marcherii moleculari „GeneRuler 1kb DNA Ladder” sau „O’GeneRuler100 
bp DNA LadderPlus”.

Tabelul 1. Primerii utilizați în diagnosticul fitoplasmelor

Primer 5ʹ-3ʹ secvența Runda Fragment
(p.b.) Specia

cpn421F AGCGCAAAGTATGATTCATCGTGG 1
421

′Ca. P. 
solani’

cpn421R AAGAGGTAAAATTTCTTGGATCGTGC 1
cpn200F TTAAAGAAGGGATCGAACTTGC 2

200
cpn200R AAAACTTTTGGACTCATCGACA 2
cpnA549F ACTAACGATAAAGCAGGAGATGG 1

549
′Ca. P. 
asteris’

cpnA549R AGCTACCAAAACCCCTAAAACT 1
cpnA261F ATGCAGGAGCTAATCCTGTTTT 2

261
cpnA261R CGTACTGCAATCCTTCAACAAC 2

Rezultate și discuții
Analiza moleculară a infectării insectelor și a plantelor de tomate cu fitoplasme a 

fost efectuată în patru etape: I – în solar unde au fost cultivate răsadurile de tomate, în a 
treia decadă a lunii mai; II – după plantarea tomatelor în câmp în prima jumătate a lunii 
iunie; III – în  perioada de vegetație a tomatelor cultivate în câmp (iulie-august); IV – la 
sfârșitul perioadei de vegetație a tomatelor în câmp, la mijlocul lunii septembrie (tab. 2). 

Tabelul 2. Rezultatele identificării  ′Ca. P. solani’ la insecte pe parcursul perioadei de 
vegetație a tomatelor

Etapa Luna /
Etapa de vegetație

Numărul insectelor %
insectelor 
infectate

%
plantelor de  

tomate
infectate

Analizate Infectate

I Mai, răsaduri (solariu) 5 0 0 0

II Iunie, începutul perioadei de 
vegetație 25 0 0 0

III Iulie-august, maturarea fructelor 48 7 14.6 44.9

IV Septembrie, sfârșitul perioadei de 
vegetație 12 7 58.3 69.6

Genetica, Biologia moleculară şi Ameliorarea



89

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(341) 2020 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(341) 2020

Inițial, diagnosticul molecular a fost efectuat la insectele capturate în solar în luna 
mai. În decursul unei săptămâni, doar cinci insecte din ordinul Hemiptera au fost prinse 
în capcane adezive de culoare galbenă. S-a constatat, că nici una dintre insectele anali-
zate nu a fost infectată cu patogenul ′Ca. P. solani’ (tab. 2). Plantele de tomate (răsaduri) 
în solar de asemenea nu au fost infectate cu ′Ca. P. solani’. Aceasta poate fi explicat cu 
faptul, că transmiterea fitoplasmei prin semințele de tomate a soiurilor analizate nu a 
fost evidențiată și necesită un studiu suplimentar [2].

În continuare, s-a efectuat analiza prezenței fitoplasmei la potențialele insecte vec-
tor după plantarea răsadului de tomate în câmp. În primul rând, la începutul perioadei 
de vegetație a plantelor cultivate în câmp s-a constatat un număr redus de insecte din 
ordinul Hemiptera. Diagnosticul molecular a demonstrat, că aceste nu au fost infectate 
cu′Ca. P. solani’ (tab. 2). Analiza plantelor de tomate în prima jumătate a lunii iunie 
de asemenea nu a determinat prezența infecției ′Ca. P. solani’. Astfel, putem constata 
absența infecției fitoplasmice la tomate pe loturile experimentale după plantarea răsa-
durilor în câmp. 

Diagnosticul molecular al patogenului ′Ca. P. solani’ a permis identificarea inițială 
a infecției la trei din 36 insecte analizate (fig. 1, tab. 2), capturate în câmp, folosind 
capcanele adezive sau prin cosirea cu fileul entomologic în lunile iulie-august.

Figura 1. Rezultate nested-PCR (fragmentul detectat 200 p.b.) cu primeri specifici pentru 
′Ca. P. solani’ pe ADN-ul izolat de la insectele capturate în câmp în lunile iulie-august. M 
– marcher molecular, Cn - control negativ al amplificării.

Suplimentar a fost efectuată analiza prin metoda multiplex-PCR pentru a deter-
mina simultan prezența agenților patogeni ′Ca. P. solani’ și ′Ca. P. asteris’ în insectele 
colectate în lunile iulie-august. Datele obținute sunt prezentate în figura 2 și tabelul 
2. S-a constatat, că o treime din insectele analizate sunt infectate cu ′Ca. P. solani’. 
Infecția ′Ca. P. asteris’ nu a fost detectată în nici una dintre probele de ADN analizate. 
Diagnosticul molecular al plantelor de tomate pe parcursul lunilor iulie-august a deter-
minat prezența infecției ′Ca. P. solani’ la 44,9% din plantele analizate.

Figura 2. Rezultatele multiplex-PCR (fragmentul detectat 200 p.b., fragmentul preconizat 
261 p.b.) cu primeri specifici pentru ′Ca. P. solani’ și ′Ca. P. asteris’ pe ADN-ul izolat din 
insectele capturate în câmp în lunile iulie-august. M - marcher molecular, Cn - control negativ 
al amplificării.
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Diagnosticul molecular al insectelor capturate la sfârșitul perioadei de vegetație 
(mijlocul lunii septembrie) a făcut posibilă determinarea prezenței ′Ca. P. solani’  la 58,3%  
de insecte-potențiali vectori (fig. 3, tab. 2). Patogenul ′Ca. P. asteris’ nu a fost identificat 
în probele de ADN extrase din insectele analizate. Rezultatele analizei moleculare a 
plantelor a demonstrat prezența infecției ′Ca. P. solani’  la 69,6% de tomate. 

Figura 3. Rezultate multiplex-PCR (fragmentul detectat 200 p.b., fragmentul preconizat 
261 p.b.) cu primeri specifici pentru ′Ca. P. solani’ și ′Ca. P. asteris’ în baza ADN-ului izolat 
din insectele capturate la mijlocul lunii septembrie. M – marcher molecular, Cn- control 
negativ al amplificării.

Analizând datele obținute, se poate observa creșterea semnificativă a numărului 
insectelor din ordinul Hemiptera infectate cu fitoplasmă la sfârșitul peroadei de 
vegetație a tomatelor cultivate în câmp comparativ cu etapa de maturare a fructelor. 
Anume, în luna septembrie 7 din 12 insecte analizate (58,3%) au fost infectate cu ′Ca. 
P. solani’. În timp ce în lunile iulie-august au fost infectate cu fitoplasmă doar 14,6%. 

Rezultatele analizelor moleculare ne permit să afirmăm, că infecția ′Ca. P. solani’ 
detectată în unele insecte din ordinul Hemiptera în lunile iulie, august și septembrie, 
este prezentă și la plantele de tomate pe loturile experimentale ale institutului, în timp ce 
′Ca. P. asteris’ lipsește. Aceste rezultate sunt în concordanță cu datele prezentate anterior 
despre prezența ′Ca. P. solani’ și absența ′Ca. P. asteris’ în plantele de tomate cultivate 
pe câmpul experimental [14]. Insectele din ordinul Hemiptera, în care a fost identificată 
infecția ′Ca. P. solani’, pot fi considerate ca potențiali vectori ai acestui agent patogen.

Concluzii
Diagnosticul molecular al fitoplasmei ′Ca. P. solani’ a confirmat prezența acestui 

agentul patogen în insectele din ordinul Hemiptera și plantele de tomate, procentul de 
infectare, fiind dependent de perioada de vegetație.  

La etapele timpurii ale creșterii și dezvoltării tomatelor agentul patogen ′Ca. P. 
solani’ nu a fost identificat în răsaduri sau plantele juvenile  transplantate în câmp (luna 
mai), precum și în insectele capturate în solariu sau câmp în acea perioadă.

Insectele capturate în lunile iulie-august au fost infectate cu ′Ca. P. solani’ în 
proporție de 14,6%. Un procent mai înalt de infectare a fost stabilit la sfârșitul perioadei 
de vegetație (luna septembrie), astfel în 58,3% din numărul total de insecte analizate a 
fost identificat patogenul ′Ca. P. solani’. 

Prezența ′Ca. P. asteris’ nu a fost detectată probele de ADN izolate din insectele 
capturate în câmpul de tomate. 
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