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1. Resum 

 

El present estudi està enfocat a comprovar l'existència d'una possible relació 

entre la condició corporal i la càrrega d'helmints en una població equina en 

llibertat. En condicions naturals de tinença, ens podria ajudar a identificar 

possibles malalties i millorar el seu benestar. 

L'estudi es va realitzar a partir d'una mostra de 22 individus, dels quals 3 eren 

rucs (2 mascles i 1 femella), 5 pottokes (4 femelles i 1 mascle) i 14 eren cavalls 

(7 femelles i 7 mascles). 

La població equina estudiada es troba a la fundació Miranda, situada en un dels 

santuaris que l'entitat té al Garraf. 

En la part pràctica de l'estudi, es van recopilar diverses mostres fecals per 

posteriorment analitzar-les al laboratori a partir del mètode estàndard de flotació 

amb la càmera de McMaster, poden així identificar els helmints fins a gènere. 

Per realitzar la anàlisi estadística es va fer servir la Thau de Kendall i la anàlisi 

de components principals, on es va poder observar, que de totes les variables 

que es van observar només es va trobar que hi havia relació entre la condició 

corporal dels animals i la seva càrrega parasitaria i per tant podria ser una eina 

molt útil per saber els períodes de desparasitació dels animals sobretot ens 

fundacions de salva-guarda d’animals on els seus recursos econòmics són molt 

escassos.  

De tota la informació recopilada, aquest és el primer estudi que planteja valorar 

la càrrega parasitaria dels animals mitjançant la condició corporal, i per tant els 

resultat obtinguts poden ser útils per futurs estudis de parasitologia.  
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2. Introducció 

 

2.1. Classificació dels paràsits  

 

Els paràsits estan dividits en tres grans grups, els protozous, els helmints i els 

ectoparàsits.  

Els helmints són animals invertebrats, pluricel·lulars amb aspecte de cuc. Dins 

d'aquests s'hi inclouen els nematodes i els platihelmints. Els nematodes són el 

grup que més freqüentment podem trobar en èquids dins la nostra regió 1. 

Els nematodes, són verms cilíndrics, no segmentats i pseudocelomats, de mida 

variable. Tenen un sistema digestiu complet (boca i anus), sexes separats i el 

cicle biològic pot ser directe o indirecte. Moltes espècies són de vida lliure, però 

altres són paràsits de plantes o d'animals 2. 

En general, les formes adultes dels nematodes solen ser variables, però els ous 

i les larves són de mida reduïda fent que només siguin visibles per mitjà d'un 

microscopi 3. 

Els estrongilids, són els nematodes més comuns en  èquids en llibertat 4, seguit 

de oxiúrids i àscaris. S’ha vist que la seva via d’entrada és a traves de la ingesta 

d’aliments o aigua i localitzant-se posteriorment a l’interior de l’animal en el tracte 

gastrointestinal, ocasionant diverses lesions 5. 

A la següent taula (taula 1), hi ha un breu resum dels principals nematodes amb 

major afectació cap els èquids.  
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Taula 1. Principals nematodes dels èquids. Tipus d’ous, característiques morfològiques i 
d’identificació.  

TIPUS D’OUS CARACTERÍSTIQUES MORFOLOGIQUES CARACTERÍSTIQUES 

GENERALS 

Oxyuris equi Ous mida mitjana, ovoides amb els pols 

asimètrics, càpsula gruixuda i irregular. 

Excèntrics amb opercle polar transparent en un 

sol punt. 

Es sol veure larva tipus 1 

Són molt característics i 

fàcils d’identificar 

Parascaris equorum Ous mida mitjana, color marronós-groc, càpsula 

gruixuda. 

Mòrula amb una o dues cèl·lules. 

Dictyocaulus arnfieldi Ous mida mitjana, el·lipsoïdals, càpsula fina. Solen tenir una larva,  

aquesta surt de l’ou molt 

ràpid i molts cops encara 

quan està dins de l’hoste. 

Per tant, ous i larves es 

poden torbar a les femtes 

Strongyloides westeri Ous mida petita, ovoides, càpsula fina i 

superfície llisa.  

Habronema sp Ous mida petita, cilíndrics, allargats, parets en 

forma de barril, càpsula gruixuda. 

Trichostrongylus axei Ous de mida mitjana, forma el·líptica i irregular, 

pols desiguals, càpsula fina i entapissada per 

una membrana de vitel. 

Són molt similars entre ells, 

però es poden diferenciar 

per les mesures i les seves 

propietats morfològiques Triodontophorus sp Ous mida gran, ovoides, allargats, pols 

desiguals, càpsula llisa. Mòrula amb pocs 

blastòmers. 

Trichomona sp. Ous mida mitjana, ovoides amb els pols iguals, 

forma de barril, càpsula prima de superfície llisa. 

Mòrula amb pocs blastòmers però grans. 

Strongylus sp Ous mida mitjana, ovoides amb els pols iguals, 

parets amb forma de barril i càpsula prima amb 

la superfície llisa. 

Anoplocephala sp. Ous de mida mitjana, esfèrics, càpsula fina amb 

varies capes I colors grisos. 

Es troben sempre serà a les 

femtes. 
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2.2. Epidemiologia parasitaria 

 

L’estat sanitari i el benestar dels animals en llibertat, és un dels elements crítics 

i amb major repercussió econòmica. Les malalties més freqüents i més 

importants són les relacionades amb la parasitologia 4. 

Els èquids són susceptibles a contraure diverses malalties parasitaries al llarg 

de la seva vida. La presencia d’aquetes pot arribar a provocar el retràs del 

creixement, pèrdua de pes, malestar, còlics i en determinats casos la mort 6–9. 

La intensitat amb que afectaran, dependrà de varis factors com el nombre de 

paràsits presents en l’animal i les condicions ambientals o de maneig 10. Molts 

estudis demostren, que el paràsit es més patogen quan afecta a l’hoste 

intermediari, que quan es troba en l’hoste definitiu. 

La situació parasitológica d’un animal es difícil de determinar ja que hi ha moltes 

variables com poden ser la quantitat de larves ingerides, la raça de l’animal, 

l’edat, el estat nutricional, la càrrega ramadera, l’eliminació d’ous dels animals 

parasitats, el clima, entre d’altres 4. 

El control dels parasitaries en èquids, pràcticament es centra en l’aplicació 

sistemàtica de productes químics antiparasitaris, deixant de banda moltes 

vegades l’efecte beneficiós que podria suposar actuar sobre el medi, on 

majoritàriament es troben en formes de resistència o de vida lliure. Molts cops 

no es contempla, l’opció de realitzar anàlisis coprològics, per tal de detectar 

l’eliminació del paràsit en les seves diferents formes, o veure l’efectivitat del 

tractament 4,5,11,12 . 

El maneig en extensiu dels èquids, cada cop té més importància de cara a la 

gestió del paisatge i això implica que aquests es troben a l’ecosistema com a 

grans herbívors interactuant amb altres animals de fauna salvatge que aquets 

alhora, són hostes primaris o secundaris de molts paràsits. Per això, l’avaluació 

de la càrrega parasitaria i tipus de paràsits que es troben en els èquids en regim 

semi-extensiu o extensiu es totalment diferent de la dels èquids que es troben 

en box, ja que aquest no conviuen amb animals de fauna silvestre.  
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Es van realitzar diversos estudis, on es va veure que els cavalls que vivien en 

hípiques amb box, els nivells de paràsits en femtes eren molt menors que els 

animals que es trobaven en pastures a l’aire lliure 5,13–15. 
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3. Objectius 

 

 

A la vista de tot el que hem acabat de dir a la introducció, els objectius que ens 

em plantejat pel següent treball final de grau són: 

1. Observar si hi ha una relació entre la condició corporal i la càrrega 

parasitaria en una població equina en total llibertat i si fos així podria ser 

una eina molt visual i senzilla per detectar càrregues parasitaries altes.  

2. Identificació dels principals helmints observats en les femtes fins a nivell 

de gènere mitjançant el mètode estàndard de flotació a partir de la càmera 

de McMaster.  
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4. Material i mètodes  

 

4.1. Mostra 
 

 

L’estudi es va realitzar amb els èquids de la fundació Miranda del Garraf. En 

aquests animals se’ls va fer un exploració física (observació de la condició 

corporal i mesura del perímetre toràcic) i una palpació rectal per tal de poder 

treure les mostres de femtes i analitzar-les posteriorment.  

Som conscients que hi ha una limitació mostral, però amb la Covid-19 no vam 

poder agafar mostres d’altres grups d’animals de la fundació Miranda, com 

podrien ser els que es troben a Coll de Nargó, on el regim es també extensiu o 

bé en altres èpoques de l’any. Per tant tenim un volum molt petit d’individus a 

estudiar.  

Els animals estudiats van ser 11 cavalls adults (7 femelles i 4 mascles i 1 poltre 

mascle), 3 rucs (2 mascles i 1 femella) i 5 pottokes (4 femelles i 1 mascle). El 

rang d’edat dels animals va ser de 1 a 19 anys. Es important també recordar la 

procedència dels animals, ja que són animals de decomís i/o abandonats per 

tant no tenim la possibilitats de fer un bon anamnesis i això ens pot ocasionar un 

biaix de contingut racial i de vida prèvia que no em pogut saber.  

Posterior a l’exploració física, es va demanar informació de l’espai que tenien i 

el tipus d’alimentació emprada. Els cavalls i els rucs tenien 600 Ha de bosc i 

camp i els pottokes unes 400 Ha. L’alimentació principalment era brostejar 

plantes i arbustos que hi havia en aquella zona, complementada amb blocs de 

minerals. L’aigua els arribava del canal fluvial i en cap cas era tractada.  

La vegetació que es troba principalment en el Garraf, és estricament 

mediterrània i molt lignificada basada principalment en matollars densos de fins  

a tres metres d’alçada on dominen el garric i el llentiscle i també es pot observar 

el margalló i el càrritx 16. A la següent figura (figura 1), podem observar un 

exemple de l’habitat on es trobaven els èquids del estudi.  
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Figura 1. Habitat dels animals estudiats. Font: pròpia 

 

Hi havia 2 egües i un poltre que se’ls suplementava amb polpa de remolatxa, 

alfals, civada negre, segó i garrofes un cop al dia.  

Els animals havien estat desparasitats a l’agost i els productes emparats havien 

estat praziquantel i moxidectina via oral.  

 

4.2. Procedimet al laboratori 
 

 

Per realitzar l’examen coprologic, es va utilitzar el mètode estàndard de flotació 

amb la tècnica de McMaster. Aquest mètode és indirecte, quantitatiu i no utilitza 

centrifugadora 3. 

Aquesta tècnica utilitza càmeres per realitzar l’examen microscòpic d’un volum 

conegut de suspensió fecal. Per tant, si s’utilitza un pes de femtes i un volum de 

líquid de flotació conegut, aleshores el nombre d’ous per gram de femtes també 

es podrà calcular 17  

La càmera de McMaster té dos compartiments, cada un marcat amb una reixa a 

la superfície superior. Quan la càmera s’omple amb una suspensió de femtes i 

líquid de flotació, els ous aniran cap a la superfície per flotació i seran fàcilment 

vistos i això ens permetrà poder-los contar els que es troben a dins de les reixes 

11,18. 

El càlcul es realitzarà de la següent manera:  
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 𝑜𝑢𝑠 𝑒𝑛 𝑐à𝑚𝑒𝑟𝑎 1 + 𝑜𝑢𝑠 𝑒𝑛 𝑐à𝑚𝑒𝑟𝑎 2 × 50 = 𝒐𝒖𝒔/𝒈𝒓 

Exemple de la càmera de McMaster en la següent figura (figura 2). 

 

Figura 2. Exemple de comptatges de la càmera McMaster i de com s’observa a traves del 

microscopi. Font 19. 

 

En aquest cas en la càmera 1 hi hauria 12 ous i en la càmera 2 hi hauria 15 ous 

per tant:  

 𝑜𝑢𝑠 𝑒𝑛 𝑐à𝑚𝑒𝑟𝑎 1 + 𝑜𝑢𝑠 𝑒𝑛 𝑐à𝑚𝑒𝑟𝑎 2 × 50 = 𝒐𝒖𝒔/𝒈𝒓 

 12 + 15 × 50 = 1350𝒐𝒖𝒔/𝒈𝒓 

 

Quan s’interpreten els resultats de McMaster, s’ha de tenir en compte que el 

nombre d’ous d’helmints trobats en una mostra fecal, no és necessàriament 

indicatiu el número de paràsits presents pel fet que només produeixen ous les 

femelles adultes i fèrtils. La qual cosa poden estar absents en infestacións de 

paràsits immadurs o d’un sol sexe 20. 

Per un costat, la producció diària d’ous per femella fèrtil està influenciada per 

factors fisiològics de l’hoste com pot ser estrès o lactació (ocasiona un increment 

d’ous) o immunitat (disminució d’ous). Els fàrmacs també poden afectar la 

producció d’ous per exemple els corticoesteroides faran que augmentin la 

producció d’ous per contra a dosis subletals d’antihelmíntics ocasionaran una 

disminució. Els farratges més rics en tanins també faran que disminueixi la 

càrrega parasitaria 19,21,22. 
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També s’ha vist que la concentració d’ous per gram de femta (ous/gr) està 

influenciada pel volum diari de femtes que produeix l’hoste, el nombre de cops 

que passa ingesta a través dels intestins, la distribució dels ous en la massa fecal 

i l’època de l’any, ja que a finals d’hivern inici de primavera, és possible que el 

nombre d’ous en femta sigui més baix de la càrrega parasitaria real de l’animal 

perquè encara no hi haurà suficients adults fèrtils 23,24.  

Alguns tipus d’ous són més pesats que els altres i per tant podrien no flotar bé 

en solucions de baixa gravetat específica 20. 

Quan els resultats de l’examen coprologic són superior a 200 ous/gr és quan 

serà segur que l’animal s’haurà de tractar, ja que més de 200 ous/gr és utilitzat 

com llindar de tractament. Però tot i això, el que preval sempre és el coneixement 

epidemiològic i clínic per prendre la decisió final 23. 

Al laboratori es van portar les mostres per analitzar a partir del mètode estàndard 

de flotació mitjançant la càmera de Mc. Master (explicat anteriorment) per tal de 

poder identificar els helmints fins a gènere 19. 

Material necessari per analitzar les mostres en el laboratori 25,26:  

a. Femtes dels animals fresques  

b. Proveta de 50 mil·lilitres (mL) 

c. Preparat de solució salina + aigua 

d. Dos vasos de precipitats 

e. Cullera 

f. Colador de reixa molt fina 

g. Pipeta 

h. Càmera de McMaster 

i. Microscopi òptic  

El procediment per analitzar les mostres 25,26: 

1. Pesar 3 grams de femta amb una bàscula de precisió.  
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2. Agafar amb una proveta 42 mL de solució salina + aigua. 

3. Mitjançant un vas de precipitats, es va posar la femta prèviament pesada, 

es va triturar amb l’ajuda de la cullera i si va afegir la solució salina + aigua. 

4. Remenar suaument sempre cap a la mateixa direcció per tal d’intentar 

evitar que es creïn bombolles. 

5. Agafar un nou vas de precipitats, abocar i colar la solució anterior.  

6. Agitar suaument el pot, decantar-lo i amb l’ajuda d’una pipeta agafar la 

solució que es troba al mig (ni a la part superficial del vas de precipitats ni 

la part inferior). 

7. Omplir la càmera de McMaster amb l’ajuda de la pipeta. 

8. Mirar al microscopi a 10 augments i anar buscant les retícules a veure si 

es veuen els ous. És molt important no passar de 10 augments, ja que es 

podria trencar la càmera.  

9. Un cop s’han mirat les dues càmeres és sumen els ous que s’han vist i es 

multiplica per 50 i et dóna els resultats amb ous/gr. A la següent figura 

(figura 3), podem observar una mostra dels ous que es van veure al 

microscopi òptic. 

      

Figura 3. Imatge dels ous que es van poder observar al microscopi òptic a partir del mètode de 

flotació de la càmera de McMaster. Font: pròpia. 

 

Es van observar les mostres i es van trobar els animals poc parasitats. Els 

helmints que es van veure van ser Strongylus spp i Oxyuris equi. 
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4.3. Condició corporal dels animals 
 

La condició corporal (C.C.) es mesura pel balanç entre l’energia que ingereix 

l’animal i la gastada per dur a terme les seves funcions vitals 27,28.  

Aquesta, es mesura amb una escala que va de 1 a 9 en funció de la quantitat de 

greix que es troba en els diferents punts del cos. L’1 seria un animal 

extremadament caquèctic i 9 seria un animal molt obès 27–29. A la següent figura 

(figura 4) podem observar com es veuen els animals segons el grau de condició 

corporal que presenten hi ha la figura 5, podem veure els paràmetres que es 

tenen en compte per valorar la condició corporal.  

 

Figura 4. Imatge de com es veuen els animals en cada grau de condició corporal. Font: 30 
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Figura 5. Taula de la condició corporal i paràmetres que es valoren en cada cas. Font: 30 

 

L’obesitat no es desitjable, per tant no es un indicador de benestar animal, la 

condició corporal ideal seria un entremig, aproximadament entre 5 de la 

classificació.  

Els punts més freqüents per l’acumulació de greix són el coll, les costelles, 

caudal a l’espatlla, a la creu, llom i inserció de la cua, tal i com es pot observar 

en la figura següent (figura 6) i seran inspeccionats a partir de palpació i de 

manera visual 29. 
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Figura 6. Zones d’avaluació de la condició corporal. coll, creu, llom, punt d’inserció de la cua, 

costelles i caudal a l’espatlla. Font:30.  

 

La valoració de la condició corporal és molt útil, per poder observar si hi ha 

problemes de maneig, problemes d’alimentació, problemes aguts o crònics, 

excés de paràsits, problemes dentals entre d’altres 28. 

Per realitzar les mesures del perímetre toràcic, s’ha d’agafar una cinta mètrica i 

girar al voltant del tòrax a nivell de l’apòfisis espinosa i de la setena o vuitena 

vèrtebra dorsal passant per la regió esternal inferior 31. 

 

4.4. Anàlisi estadística 

 

Primerament, es van agafar totes les dades i es va crear una taula en una fulla 

Excel, els individus es van separar per espècies (cavalls, rucs i pottokas), 

seguidament les dades que es van apuntar van ser dates de naixement, sexes, 

colors de pelatge, condició corporal, perímetre toràcic, morfologia de l’animal, 

recompte d’ous en femta (ous/gr) i tipus d’ous. Un cop obtinguda la fulla de 

l’Excel, mitjançant el programari Past, es va procedir a fer les següents anàlisis 
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estadístiques: primerament es va realitzar la correlació Thau de Kendall, i en 

segon lloc la anàlisi de Components Principals. 

La correlació Thau de Kendall, és una correlació entre variables qualitatives o 

semiqualitatives 32.  

Per altra banda, la Anàlisi de Components Principals 33, es basarà en una tècnica 

matemàtica que sintetitzant la informació, permet relacionar variables 

correlacionades i redundants i crear grups dels objectes estudiats segons les 

variables simplificades. S’ha treballat a partir de la matriu de correlacions, ja que 

són variables qualitatives i semiqualitatives i per tant no hi ha una variància. 
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5. Resultats  

 
Taula 2. Comparativa del % d'animals respecte el sexe, pelatge, morfologia i condició corporal. 

 % d’animals 

Sexe 

Femella  59% 

Mascles 41% 

Pelatge 

Castanya 50% 

Tord 25% 

Appaloosa 8,3% 

Peixard 8,3% 

Ruà 8,3% 

Morfologia 

Hipermètric 83,3% 

Eumètric 16,6% 

 2 9,5% 

Condició corporal  3 33,3% 

 4 57,1% 

 

Com s’observà a la taula anterior (taula 2), la proporció de mascles respecte a 

les femelles, va ser el següent, el 59% dels individus del estudi eren femelles i el 

41% eren mascles, per tant hi havia major número de femelles. 

Pel que fa els pelatges dels cavalls, el més comú era el castanya amb 50% 

d’individus, seguit del tord amb 25% d’individus i per últim l’appaloosa, peixard i 

ruà amb 8,3% respectivament. 

El 83,3% dels cavalls del estudi la seva morfologia era hipermètrica, per controla 

16,6% la seva morfologia era eumètrica.  

En vers la condició corporal (C.C), el 9,5% tenien una C.C de 2, el 33,3% tenia 

una C.C de 3 i el 57,1% tenien una C.C de 4. Per tant, el 50% dels animals es 

trobaven en uns valors de C.C acceptables. 
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Respecte la càrrega parasitaria, es van sintetitzar els resultats a la següent taula 

(taula 3).  

 

Taula 3. Resultat de la càrrega parasitaria, respecte nº individus, ous/gr, % d'animals afectats, 
mitjana i desviació estàndard 

Nº d’individus Ous/gr % d’animals Mitjana total Desviació estàndard 

15 0 ous/gr 68% - - 

4 

 
50 ous/gr 18% 

64,2 60,7 

1 

 
100 ous/gr 8,3% 

1 

 
150 ous/gr 8,3% 

1 200 ous/gr 8,3% 

 

 

Com es va poder observar en la taula anterior (taula 3), es van trobar 15 animals 

0 ous/gr representant un 68% del total de la mostra. Seguidament, hi havia 4 

individus amb una càrrega parasitaria de 50 ous/gr, 1 amb 100 ous/gr, 1 amb 

150 ous/gr i 1 un altre amb 200 ous/gr representant el 18%, 8,3%, 8,3%  i el 8,3% 

respectivament. El valor de la mitjana total dels individus parasitats (sense contar 

els de la càrrega parasitaria nul·la) van ser 64,2 amb una desviació estàndard 

de 60,7. 
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Els resultats obtinguts mitjançant la anàlisi de correlació de Kendall, van 

demostrar la relació entre la condició corporal i la càrrega parasitaria dels 

individus estudiats. En la següent gràfica (figura 7), mostra la correlació de 

Kendall, que va ser estadísticament significativa amb un valor p de 0,025 i el 

coeficient de correlació Thau de -0,342. Per tant, els resultats obtinguts van ser 

significatius i es demostrà la correlació inversa de més càrrega parasitaria menys 

condició corporal.  

 

 

 

Figura 7. Gràfica de la correlació de Kendall. Aquesta ens va permet observar la relació inversa 

que hi havia entre la condició corporal i la càrrega parasitaria, ja que el fet de augmentaes una 

l’alta disminuïa. Aquesta gràfica va ser estadísticament significativa amb un valor p de 0,025 i el 

coeficient de correlació Thau és -0,342.   
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La següent taula (taula 4), es va mostrà les contribucions de cada Component 

Principal (CP). 

 

Taula 4.  Contribució de cada Component Principal (CP). Els 4 primers CP van explicar el 100% 
de la variància total observada. A continuació trobem els valors de descàrrega per cada 
component principal i la seva variància. 

Component 

Principal 
Valors % Variància 

1  1,96349 49,087 

2 

 
0,963654 24,091 

3 

 
0,671052 16,776 

4 

 
0,401807 10,045 

 

A la taula anterior, s’observà que el component principal 1, explicava un 49% la 

variància, que era poc menys de la meitat, el component principal 2 explicava un 

24% la variància, el component principal 3 un 16% la variància i el component 

principal 4 un 10% la variància. Es van sumar tots els components principals, i 

va donar el 100%. Per tant, es va necessitar 4 components principals per poder 

explicar el 100% de la variació total observada.  

Passant la taula anterior a un gràfic de barres (figura 8), vam fer servir un mètode 

estadístic en el qual es va poder observar els valors de descàrrega (les 

columnes, on només es tenia en compte el valor absolut per veure la seva 

contribució a la desviació total observada), per tant la visió d’aquesta gràfica, era 

la contribució de cada un d’aquets factors, ja que sinó només s’hagués explicat 

el 50% de variació de la mostra estudiada, degut a que es va comparar els 

animals parasitats amb els que no ho estaven i per això van ser necessàries les 

quatre components principals per poder explicar el 100% de variació.  

Les columnes amb major  longitud van ser les més significatives i per tant de 

totes les que hi havia, vam poder veure que la més important era la de la condició 

corporal. D’aquesta manera es va observar, que no hi havia cap més variable 
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que ens ajudes a relacionar amb tanta precisió les influències de les càrregues 

parasitaries en la mostra estudiada, sent així la condició corporal la variable més 

significativa.  

Globalment, els factors que contribuïen menys a explicar la variació, van ser el 

pelatge i el sexe.  

 

 

 

Figura 8. Fa referencia als valors de descàrrega de les diferents variables estudiades sobre el 

Component Principal 1. Hi podem veure que la variable que contribueix més a explicar la 

variància observada és la de la condició corporal. Les variables que contribueixen menys a 

explicar la variació són pelatge i el sexe.  
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6. Discussió  

 

En el nostre estudi no es detecten diferencies entre el número d’helmints 

presents en mascles i femelles, tampoc es va observar diferencia en edat, 

espècie, raça ni pelatge, però sí que es va mostrar una correlació entre la 

condició corporal i la càrrega parasitaria 9,31,34,35. Altres estudis mostren que en 

femelles de major edat que han estat gestants o lactants, s’estableix una relació 

directa entre l’augment de la càrrega parasitaria i la disminució de la condició 

corporal. Per contra, els mascles no es veuen tan afectats 6,36.  

En un estudi realitzat per tal de observar l’eficàcia dels antihelmíntics, es va veure 

que a nivell mundial, els animals amb major presencia de paràsits són els joves, 

amb una càrrega parasitaria superior a 200 ous/gr 37,38. En el nostre estudi, per 

contra no es va observar diferencies significatives en les edats respecte les 

càrregues parasitaries.   

En diversos estudis s’ha vist que hi ha una correlació negativa entre la càrrega 

parasitaria i la condició corporal dels animals 6–8,29,39. Això ens indica que en 

animals on la seva condició corporal és més baixa (entre 2 i 3), la seva càrrega 

parasitaria és major tot i haver seguit els mateixos protocols de desparasitació 

40. 

Si comparem la càrrega parasitaria de la població del nostre estudi amb la 

d’altres estudis els quals també van recollir mostres el mes de febrer, podem 

observar que les càrregues parasitaries, en tots els casos són molt poc elevades 

i per tant s’evidencia que l’època de l’any també influeix, degut a la dinàmica del 

cicle del paràsit, els períodes  amb càrregues parasitaries majors són a finals de 

tardor, moment en que les larves comencen a créixer, i principis de primavera, 

quan les larves es transformen en adultes i això fa que sigui el moment idoni per 

desparasitar 13,19,35–37,41,42. 

Un estudi realitzat a Austràlia, on hi ha una de les majors poblacions d’èquids 

salvatges (més de 400.000 individus) repartits per diferents habitats, volien veure 

la prevalença d’infestació per estrongilids i valorar si eren un perill per els èquids 

domèstic, ja que són absents de estrongilids. Els resultats dels coprocultius, va 

sortir que la majoria d’individus tenien més de 50 i 3740 ous/gr i per tant hi havia 

un alt perill de transmissió cap els animals domèstics 39. 
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En un altre estudi realitzat a Cracòvia, es va observar la prevalença de paràsits 

per estrongilids més alta (74%) en els cavalls que vivien a les pastures, i la més 

baixa en els que sempre estaven al box i no tenien contacte amb la ingesta 

d’herba de les pastures 42. 

Per tant, cal remarcar que els animals que viuen en llibertat solen estar parasitats 

principalment per estrongilids i oxiúrids (que són els paràsits que vam trobar en 

les femtes analitzades del nostre estudi), en canvi els animals que viuen en boxs, 

solen estar més parasitats per gasteròfils 6,14,36,43. 

Aquest estudi, també ens ha permès demostrar que molts cops hi ha animals 

parasitats que no presenten simptomatologia clínica o que el seu estat del pèl és 

perfecte 5, però en el moment de realitzar un examen de coprologia podem 

observar que presenten unes càrregues parasitaries elevades, per contra la 

condició corporal sí que té una relació que es pot evidenciar. El fet que hi hagi 

una correlació inversa tan clara entre la condició corporal i la càrrega parasitaria 

present en els animals, ens ha portat a pensar que podria ser una bona eina per 

detectar les càrregues parasitaries elevades dels animals de forma fàcil, senzilla 

i econòmica. Simplement observant les pèrdues de la condició corporal, podríem 

establir un calendari de desparasitació, saben el moment en què s’ha d’actuar i 

desparasitar els animals sense necessitat d’establir de manera rutinària uns dies 

concrets, probablement innecessaris. Sent així una bona manera de disminuir 

costos. Això està pensat com a eina de gestió de grup i no individual, 

principalment per les fundacions de salvaguarda d’èquids com seria la fundació 

Miranda en el cas del nostre treball, Aiguamolls de l’Empordà, Delta de l’Ebre, 

Aiguabarreig Segre-Cinca... entre d’altres. Totes elles utilitzen èquids per la 

gestió del paisatge i no disposen de pressupostos molt elevats, de manera que 

amb aquesta eina tant visual i senzilla (valoraran la condició corporal dels 

animals), podrien saber quan cal realitzar la desparasitació interna. 

Cal remarcar, que molts cops el col·lectiu de veterinaris deixen de banda 

aquestes ONG de salvaguarda d’animals perquè no són uns clients que tinguin 

un pressupost molt elevat, però el que s’hauria d’intentar és donar suport i 

orientació. Un exemple clar, seria el cas de la fundació Miranda que no tenen 

veterinari propi, però mitjançant els resultats d’aquest estudi, els serà molt més 

senzill valorar en quines èpoques de l’any cal desparasitar els animals.  
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Un cop es va realitzar aquest estudi, vam pensar que també seria molt 

interessant realitzar-ne un de similar però que compares altres zones de 

Catalunya on també hi ha èquids en llibertat i poder observar si la farmacopea 

natural que troben al terreny, influeix amb la seva càrrega parasitaria. Per 

exemple, el Garraf té una flora estrictament Mediterrània i molt astringent (com 

ja s’ha comentat anteriorment) i si es compares la seva vegetació amb altres 

zones de mitja i alta muntanya de Catalunya, podríem veure la influencia que té 

aquesta amb les càrregues parasitaries que presenten els animals ja que en 

alguns casos s’ha vist que la vegetació estrictament mediterrània té un efecte 

antihelmíntic 44, la qual podria ser una de les causes per les quals la població 

mostrejada tenia una càrrega parasitaria baixa.   

Cal recordar que a causa de la covid-19, només es van poder obtenir mostres 

un dia en concret, però seria molt interessant de cara a un altre estudi poder 

observar la dinàmica parasitaria al llarg de l’any. 

De tota la informació recopilada, aquest és el primer estudi que planteja valorar 

la càrrega parasitaria dels animals mitjançant la condició corporal, i per tant els 

resultat obtinguts poden ser útils per futurs estudis de parasitologia.  
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7. Conclusió 

 

Com a conclusions d’aquest treball podem afirmar que: 

 

- A nivell de la mostra estudiada, la condició corporal és una bona eina per 

valora la càrrega parasitaria dels èquids en llibertat. 

- Mitjançant la condició corporal com a eina de mesura de càrrega 

parasitaria establir el calendari de desparacitació per a cada grup 

d’aniamals. 

- La resta de paràmetres que es van valorar (sexe, pelatge, morfologia), no 

van ser significatius.  

- Els èquids són un bon recurs per la gestió dels paisatges naturals.  

- Els èquids que es troben en llibertat solen estar parasitats de estrongilids 

i oxiúrids, per contra els que es troben en box tenen una càrrega 

parasitaria inferior i els paràsits més freqüents solen ser gasteròfils.  

- Els ous dels paràsits que es van observar mitjançant la càmera de 

McMaster van ser Strongylus spp i Oxyuris equi. 
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