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RESUM 

L’artitis, fisitis o osteomiletitis sèptica, coneguda amb les sigles angleses de SAPO (Septic 

Arthritis, Physitis and Osteomyelitis), és una de les malalties significatives més freqüents en 

poltres d’una edat inferior a 6-7 mesos. Aquesta es tracta d’una de les principals causes de 

mortalitat en poltres nounats, i pot comprometre el seu futur atlètic, fet que és crucial en cavalls 

criats per fins esportius.  

En el present treball es duu a terme una revisió bibliogràfica sobre els diferents aspectes 

d’aquesta patologia en poltres. Prenent de referent aquesta informació, es realitza una anàlisi 

crític sobre un cas clínic d’artritis sèptica real, que va succeir a la regió de Lleida, resolt 

íntegrament de forma ambulatòria. Aquest fet planteja un repte més afegit al diagnòstic i 

tractament d’aquesta patologia, ja que es disposa de menys recursos i personal que en un 

hospital d’èquids. Malauradament, el propietari no sempre pot assumir el cost que comporta 

derivar un èquid a hospital. En aquest treball s’estableix una comparació de com es tracta la 

patologia en l’àmbit hospitalari i de forma ambulatòria. D’aquesta manera s’aconsegueix 

plasmar així un reflex actual de la situació de la clínica d’èquids a les terres de Lleida.  

El veterinari ambulatori és el primer professional que avalua el poltre i determina el seu estat 

de salut. En el cas clínic que s’exposa el veterinari detecta una coixesa i una inflamació del tars 

esquerre, acompanyada amb febre, en un poltre nounat. Enfront aquesta simptomatologia 

ràpidament es sospita d’artritis sèptica i es duen a terme diferents proves. El diagnòstic 

d’aquesta patologia es fonamenta, amb la anàlisis i cultiu de líquid sinovial, per tal d’identificar 

l’agent etiològic. Per altra banda, per tal de determinar la presència de possibles lesions òssies, 

es recorre a les proves diagnòstiques d’imatge. En clínica ambulatòria només es disposa de 

radiografia i ecografia, en canvi en hospital es pot recórrer a tècniques d’imatge més avançades, 

com ara tomografia axial computeritzada (TAC) o la ressonància magnètica (RM).  

El tractament d’aquesta patologia es fonamenta amb l’administració d’antibiòtics. Tant de 

forma sistèmica com mitjançant rentats articulars. En hospital, aquests rentats es poden fer 

mitjançant artroscòpia, però de forma ambulatòria només es poden realitzar mitjançant agulla. 

Aquest és un altre factor que dificulta el tractament d’aquesta patologia al camp i que el fa tot 

un repte.  
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RESUMEN 

La artritis, fisitis u osteomielitis séptica, conocida con las siglas inglesas de SAPO (Septic Arthritis, 

Physitis and Osteomyelitis), es una de las enfermedades significativas más frecuentes en potros 

de una edad inferior a 6-7 meses. Esta se trata de una de las principales causas de mortalidad 

en potros recién nacidos, y puede comprometer su futuro atlético, lo que es crucial en caballos 

criados para fines deportivos. 

En el presente trabajo se lleva a cabo una revisión bibliográfica sobre los diferentes aspectos de 

esta patología en potros. Tomando como referente esta información, se realiza un análisis crítico 

sobre un caso clínico de artritis séptica real, que sucedió en la región de Lleida, resuelto en su 

totalidad de forma ambulatoria. Este hecho plantea un reto más añadido al diagnóstico y 

tratamiento de esta patología, ya que se dispone de menos recursos y personal que en un 

hospital de équidos. Desgraciadamente, el propietario no siempre puede asumir el coste que 

conlleva derivar un équido a hospital. En este trabajo se establece una comparación de cómo se 

trata la patología en el ámbito hospitalario y de forma ambulatoria. De esta manera se consigue 

plasmar así un reflejo actual de la situación de la clínica de équidos en las tierras de Lleida. 

El veterinario ambulatorio es el primer profesional que evalúa el potro y determina su estado 

de salud. En el caso clínico que se expone, el veterinario detecta una cojera y una inflamación 

del tarso izquierdo, acompañada con fiebre, en un potro recién nacido. Frente esta 

sintomatología rápidamente se sospecha de artritis séptica y se llevan a cabo diferentes 

pruebas. El diagnóstico de esta patología se fundamenta con el análisis y cultivo de líquido 

sinovial, a fin de identificar el agente etiológico. Por otro lado, con el objetivo de determinar la 

presencia de posibles lesiones óseas, se recurre a las pruebas diagnósticas de imagen. En clínica 

ambulatoria solo se dispone de radiografía y ecografía, en cambio en hospital se puede recurrir 

a técnicas de imagen más avanzadas, tales como tomografía axial computerizada (TAC) o 

resonancia magnética (RM).  

El tratamiento de esta patología se fundamenta con la administración de antibióticos. Tanto de 

forma sistémica como mediante lavados articulares. En hospital, estos lavados se pueden hacer 

mediante artroscopia, pero de forma ambulatoria solo se pueden realizar mediante aguja. Este 

es otro factor que dificulta el tratamiento de esta patología en el campo y que lo todo un reto. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La indústria del cavall a Espanya té un impacte econòmic de 5.303,6 milions d’euros, això 

significa un 0,51% del PIB, segons les dades més actuals de les que disposa el MAPAMA [1]. 

Produir poltres saludables és necessari per mantenir i millorar la població equina. Els poltres 

nounats són altament susceptibles a les sèpsies bacterianes i d’entre altres desordres que poden 

posar la seva vida en joc.  

Les infeccions ortopèdiques són freqüents en poltres i representen un dels condicionants més 

importants per la vida i pel futur rendiment atlètic de l’èquid. L’artritis sèptica es defineix com a 

una invasió de l’estructura sinovial per microorganismes patògens [2].  Aquesta patologia afecta 

poltres de totes les edats, però té una especial incidència des del seu naixement fins als 7 

primers mesos de vida [3]. Es pot manifestar juntament amb fisitis o osteomielitis, coneixent-se 

com a SAPO (Haematogenous septic arthritis, physitis and osteomielitis) [3]. La incidència 

estimada d’artritis sèptica en poltres nounats es troba entre el 26-33% i d’osteomielitis entre 

l’11 i 12% [4]. Els signes clínics inclouen coixesa, febre i efusió articular. Per això la palpació diària 

les articulacions en un poltre nounat és un dels paràmetres de control crucials. Qualsevol coixesa 

i efusió articular en un poltre s’ha de considerar sèptica fins que no es demostri el contrari [4]–

[6].  

La via d’entrada més freqüent dels microorganismes a l’articulació és l’hematògena. De forma 

menys probable, les sèpsies sinovials es poden desenvolupar també per un teixit tou adjacent 

infectat o per un trauma extern [2], [7], [8]. Els agents etològics aïllats més comuns són 

bacterians. Hi ha controvèrsia entre els resultats de la diferent bibliografia publicada sobre la 

seva naturalesa. Malgrat això, en la majoria d’articles, s’aïlla un major nombre de 

microorganismes gram positius que gram negatius [2], [8]–[10].  

Independentment de l’etiologia, es produeix una resposta inflamatòria marcada amb efectes 

negatius per la salut de l’articulació, i amb un potencial de produir danys articulars irreversibles 

[10], [11]. La principal malaltia concurrent en poltres amb artritis sèptica és l’osteomielitis [2]. 

Hi ha risc que es produeixi una reducció del rendiment en el futur atlètic de l’èquid o que inclús 

sigui letal [2], [12], [13].   

El diagnòstic de l’artritis sèptica d’origen no traumàtic és un repte, ja que és difícil aconseguir 

aïllar l’agent causal [7]. El diagnòstic mitjançant el cultiu té un percentatge d’èxit d’entre el 39% 

al 86% [14], [15]. S’ha de dur a terme una bona avaluació clínica dels símptomes, i patològica 
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prenent una mostra del fluid sinovial, en tots els casos sospitosos [2]. Un cop diagnosticada, es 

requereix dur a terme un tractament intensiu que inclou rentats articulars amb una combinació 

d’antibioteràpia regional i sistèmica [2]. El percentatge de supervivència a curt termini seguint 

el tractament és d’entre un 57% i 84% pels poltres en cures intensives i hi ha poc consens entre 

els factors associats amb la supervivència [2]. Molts estudis han avaluat la supervivència dels 

poltres amb artritis sèptica, però pocs estudis han avaluat les expectatives futures [2], [15], [16].  

La població d’èquids de la comarca de Lleida es troba bona part en mans de particulars que 

tenen els cavalls a casa. La major part dels propietaris no poden/volen assumir tot el que implica 

(tant econòmicament com logísticament) el fet d’ingressar un cavall a l’hospital. És per això que 

totes les opcions de les què es disposa recauen sobre la medicina equina ambulatòria. Aquesta 

té diverses limitacions respecte a un hospital, tant en infraestructures, portant tot el material 

del que es disposa en un vehicle, com en personal, essent el veterinari ambulatori l’únic clínic 

que participarà en la resolució del cas.  

Malgrat les limitacions i el repte que la clínica equina ambulant suposa, s’aconsegueixen 

resoldre casos com el que s’il·lustra en aquest treball, on s’hauria de referir l’èquid a hospital,  

però com que no és possible, es duu a terme el tractament de la patologia al camp i malgrat tot 

s’acaba aconseguint resoldre. Patologies com l’artritis sèptica esdevenen un repte pel veterinari 

de clínica ambulatòria, però aquest fet no implica el seu fracàs. En el següent treball es relata 

com un equip veterinari de clínica ambulatòria d’èquids de la zona de Lleida, fa front aquesta 

patologia de forma totalment ambulatòria. S’il·lustra com s’adapta a les limitacions principals 

de la clínica ambulant: falta de personal, d’infraestructures i d’eines.  
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2. OBJECTIUS 

Els objectius del present treball són els següents: 

• Realitzar una cerca bibliogràfica acurada sobre els diferents aspectes que giren al voltant 

de la patologia, que estableixin els seus fonaments bàsics (etiologia, diagnòstic, 

tractament...).  

• Dur a terme la anàlisi crítica d’un cas clínic real d’artritis sèptica d’un poltre, 

fonamentant-se amb els coneixements adquirits en la recerca bibliogràfica de la 

patologia. 

• Establir una comparació entre les possibilitats diagnòstiques i de tractament de la 

patologia de l’artritis sèptica entre clínica ambulatòria i hospital.  

• Definir el pronòstic de la patologia en poltres nounats tractats ambulatòriament i en 

hospital. 

• Valorar les perspectives sobre el futur atlètic d’un èquid que ha contret la patologia 

durant el seu període neonatal. 

• Determinar les perspectives futures d’estudi i els diferents fronts d’investigació de la 

patologia.  
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3. METODOLOGIA EMPLEADA EN LA REVISIÓ 

3.1. Revisió prèvia 

El repte principal d’aquest treball, ha estat la síntesi de la informació obtinguda, ja que la recerca 

online proporciona infinitat de resultats. La planificació de la recerca i la organització de la 

informació han estat aspectes crucials per la realització d’aquesta revisió. S’ha destinat temps 

en decidir l’estratègia de cerca de la bibliografia, ja que una recerca ben orientada permet trobar 

articles rellevants i per tant garanteix un treball resultant de qualitat. Per això s’han consultat 

diverses guies sobre com dur a terme una recerca bibliogràfica [17]–[19].  

La gestió de les referències obtingudes s’ha fet amb l’ajuda del programa “Mendeley”, 

mitjançant la versió institucional que la Universitat de Lleida ofereix als estudiants (Mendeley 

Institutional Edition). El programa facilita la importació de documents i la creació de referències.  

3.2. Mètodes utilitzats en la recerca 

La obtenció de la informació de la revisió s’ha basat en la cerca d’articles científics. Aquests s’han 

consultat en les bases de dades bibliogràfiques següents: 

• PubMed (NCBI, 2021): base de dades especialitzada en literatura biomèdica.   

• Science Direct (Elsevier, 2021): ofereix publicacions científiques i de recerca mèdica.  

• Scopus (Elsevier, 2021): base de dades de revistes científiques.  

• Web of Science (Clarivate Analytics, 2021.): servei en línia d’informació científica. 

• Google Scholar (Google, 2021): Buscador de Google especialitzat en la cerca de 

contingut i bibliografia científica.  

A més també s’han consultat diversos llibres referents en neonatologia equina i revistes de 

divulgació científica de l’àmbit de la medicina veterinària equina: Equine Veterinary Journal i 

Equine Veterinary Education, entre d’altres. 

Les paraules clau que han definit la cerca són les següents: Equine,  septic arthritis,  foals. 

El procés que s’ha seguit per elegir el material que s’ha inclòs a la recerca ha estat el següent:  

1. En primer lloc utilitzant les paraules clau i les diverses bases bibliogràfiques mencionades 

anteriorment, s’han consultat diverses revisions bibliogràfiques per tal de prendre una idea 

general sobre el tema i definir uns objectius de recerca.  

2. Un cop presa una idea general del tema del treball, s’ha valorat la qualitat de la informació 

obtinguda per les diferents bases bibliogràfiques. Per elegir amb quines es treballa.  
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3. Posteriorment, utilitzant les paraules clau mencionades anteriorment  s’ha iniciat una cerca 

bibliogràfica d’articles amb les diferents bases de dades bibliogràfiques seleccionades. Per elegir 

els articles que integren el treball s’han filtrat els resultats obtinguts segons els criteris que es 

determinen en l’apartat següent (3.2.1 criteris d’inclusió i exclusió).  

4. Una altra forma addicional de trobar articles d’interès ha estat buscar els articles citats en les 

revisions o articles que ofereixen informació sobre aspectes concrets del treball que es 

consideren interessants.  

5. Addicionalment s’ha complementat la cerca d’informació, consultat altres fonts 

bibliogràfiques com llibres i revistes científiques, per tal d’obtenir informació més específica 

sobre aspectes concrets.  

3.2.1. Criteris d’inclusió i exclusió 

La selecció del material bibliogràfic trobat és un factor clau per oferir una revisió bibliogràfica 

de qualitat. Per això s’han establert uns criteris d’inclusió i exclusió dels articles Taula 1, 

consultant diverses publicacions de referència que orienten sobre com establir una bona 

selecció del material bibliogràfic [17]–[21].  

Taula 1: Criteris d’inclusió i exclusió establerts per la selecció d'articles. 

CRITERI INCLUSIÓ EXCLUSIÓ 

Idioma Anglès. Llengua no anglesa. 

Data de publicació Des del 1990 fins l’actualitat. Anterior al 1990. 

Medicina Veterinària. Humana. 

Accés a la informació Complet. Restringit. 

Informació Sobre els apartats tractats a la 

revisió. 

Que no es pugui incloure als 

apartats de la revisió 

Tipus de publicació Revisions bibliogràfiques i 

articles. 

Pàgines web i articles sense 

publicar. 

Estat de la publicació Articles publicats. Articles en revisió i no publicats. 

Qualitat Base mostral relativament gran, 

publicació en revista de 

referència. 

Base mostral petita, publicació 

en revistes desconegudes, 

sense citacions. 
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4. RESULTATS DE LA RECERCA BIBLIOGRÀFICA 

Per obtenir els diferents articles objectes d’estudi s’han utilitzat principalment els gestors 

bibliogràfics PubMed i ScienceDirect. En el cas del PubMed (taula 2), utilitzant les paraules clau 

de “Equine,  septic arthritis,  foals”, s’han obtingut 51 resultats diferents, compresos en el rang 

entre el 1974 fins el 2021. En el cas del gestor ScienceDirect, s’ha obtingut un major nombre de 

resultats, mostrant-se un total de 641 coincidències en la cerca amb les paraules clau 

mencionades anteriorment. Aquests estan compresos en un menor rang d’anys, entre el 1997 

fins al 2021. 

Taula 2: Bases bibliogràfiques utilitzades per l’obtenció d’articles en el treball, PubMed i Science Direct. 

BASE BIBLIOGRÀFICA Equine,  septic arthritis,  foals. 

Nº de resultats Rang d’anys 

PubMed 
51 

1974-2021 

 

ScienceDirect 641 1997-2021 

 

De tots els resultats obtinguts amb els diversos gestors bibliogràfics s’ha realitzat una selecció 

seguint els criteris establerts a l’apartat 3.2.1. Criteris d’inclusió i exclusió. Els articles 

seleccionats s’han publicat en diferents revistes científiques. Totes elles estan relacionades 

amb l’àmbit de la medicina veterinària i algunes d’elles estan especialitzades en clínica 

d’èquids. A continuació es mostra un recull de les diverses revistes on s’han publicat els 

articles seleccionats.
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Finalment s’han consultat diversos llibres referents tant de medicina interna com de 

neonatologia d’èquids.  Els que s’han seleccionat i s’han pres com a referent s’il·lustren a la taula 

3. 

Taula 3: Informació dels llibres seleccionats en la cerca bibliogràfica, autor i any de publicació. 

AUTOR (any publicació) LLIBRE 

R. M. Paradis (2006) Equine Neonatal Medicine 

D. C. Sellon i M. Long T (2007) Equine Infectious Diseases 

S. B. McAuliffe i N. M. Slovis (2007) Color Atlas of Diseases and Disorders of the Foal 

P. R. van Weeren et.al, (2016) Joint Disease in the Horse 
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5. CONTINGUT DE LA REVISIÓ 

5.1 Etiologia 

L’artritis sèptica es defineix com a una invasió de l’estructura sinovial de les articulacions amb 

microorganismes patògens [2]. A diferència dels cavalls adults, l’origen més comú de la infecció 

en les estructures múscul-esquelètiques en poltres és l’hematogen [10], [11], [14]. Tot i això 

aquest pot ser també per la infecció dels teixits tous adjacents o per ferides penetrants o rutes 

iatrogèniques [14], [22].  En la il·lustració 1, es mostren les possibles rutes d’entrada dels 

microorganismes a l’articulació. La via hematògena es representa mitjançant les lletres A 

(infecció de la membrana sinovial), B (infecció de l’epífisi) i C (infecció de la fisis). Amb la lletra 

D es representa la via d’entrada per una ferida punxant i amb la lletra E la infecció de l’articulació 

procedent de teixits tous contigus [7].  

 

Il·lustració 1: Possibles rutes d'entrada dels microorganismes a l'articulació. Font: J.Hardy, 2006 [7]. 

Sovint s’associa a conseqüència d’una septicèmia neonatal [22]. L’establiment d’una infecció es 

determina per les defenses de l’hoste, la virulència de l’organisme i els factors locals. En poltres 

les sèpsies originades per la via umbilical (una de les causes principals), el tracte respiratori o 

intestinal, poden causar infeccions ortopèdiques just després del naixement fins a 30-45 dies 

més tard [5]. Aquest període de vulnerabilitat és sovint dependent del nivell de protecció 

maternal adquirida.  

Un dels factors que juga un rol crucial és una deficiència de transferència d’immunitat passiva, 

que fa als poltres menys immune-competents i per tant té una influència negativa en el 

pronòstic [10], [22]. Aquesta immunitat és adquirida pel poltre al prendre el calostre durant les 

primeres 24  hores postpart [23]. La deficiència de transferència d’immunitat passiva és el major 
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factor predisposant pel desenvolupament de septicèmia en poltres. S’ha demostrat que el risc 

potencial de malaltia a conseqüència de deficiència d’immunitat passiva és del 78% [5]. 

Els agents etològics aïllats més comuns són bacterians. Hi ha controvèrsia sobre la seva 

naturalesa, entre els resultats de la diferent bibliografia publicada. En la majoria d’articles, s’aïlla 

un major nombre de microorganismes causals gram positius respecte els gram negatius [2], [8]–

[10]. A més en els animals supervivents s’han aïllat agents causals majoritàriament gram positius 

i en els no supervivents gram negatius [9]. Els bacteris que s’han aïllat en major nombre són els 

Enterobacteris, especialment Escherichia coli [2], [10], [14]. Altres microorganismes que s’han 

aïllat en major freqüència són els següents: Staphylococcus, Streptococcus, Actinobacillus equuli, 

Klebsiella spp., Salmonella i Rhodococcus equi [4], [10]. Tot i així existeixen altres agents, tant 

gram positius com gram negatius, que s’han aïllat en diferents casos d’artritis sèptica. Per tant 

els agents etiològics són diversos.  

En un estudi actual publicat el passat 2020 [2], es pren un total de 130 mostres de líquid sinovial 

i es sotmeten a cultiu bacteriològic. Els microorganismes més aïllats són Streptococcus sp., seguit 

de Staphylococcus i altres bacteris gram positius; sent els microorganismes gram positius els 

principals aïllats [2]. Per contra en l’estudi Hepworth-Warren et al., (2015), sobre els bacteris 

aïllats en 83 poltres amb artritis sèptica, la major part dels microorganismes aïllats són gram 

negatius [14]. La raó d’aquesta diferència d’agents etiològics aïllats entre la bibliografia 

publicada no està clara, però pot ser explicada per les diferències geogràfiques entre les 

poblacions d’estudi. També es pot atribuir a la diferència d’edat dels poltres malalts estudiats. 

En el cas de Rhodococcus equi, els poltres més grans de trenta dies són més susceptibles a patir 

infeccions per aquest patogen [14]. No obstant s’ha demostrat que la incidència d’infeccions 

degudes a bacteris gram positius ha augmentat durant els últims trenta anys a nivell mundial 

[24]. 

5.2  Epidemiologia 

La patologia de l’artritis sèptica és una de les principals complicacions en l’estat de salut dels 

poltres [22], [25], [26]. S’ha reconegut com una de les possibles causes de mortalitat en poltres, 

causant un 12,5% de les morts en poltres d’una edat compresa entre els vuit i trenta primers 

dies de vida. La incidència de la patologia varia segons l’estable i reflecteix el maneig dels cavalls 

com la higiene en el peripart [27]. El període més crític són els primers trenta dies postpart, que 

és quan s’ha descrit una major probabilitat de desenvolupament d’artritis sèptica [14], [28]. Però 

es pot desenvolupar durant els set primers mesos de vida del poltre [3]. Tot i que l’artritis sèptica 

es desenvolupa després del naixement, cal considerar que una sèpsia sistèmica i com a 
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conseqüència una artritis sèptica, pot començar in utero en eugues amb placentitis; i que  per 

tant pot manifestar-se en poltres de qualsevol edat [29].  

Existeix un gran consens entre els diferents articles publicats sobre la distribució més freqüent 

de les estructures sinovials sèptiques, afirmant per unanimitat que principalment es troben al 

tars  [2], [8], [9], [13], [14], [16], [30]. A la taula 4,  s’il·lustren les diferents localitzacions 

anatòmiques de les articulacions que poden estar afectades i la seva freqüència en percentatge. 

Aquesta és una adaptació de l’estudi d’O’Brien et al., (2020) el més actual i amb una mida 

mostral més gran que es disposa fins a l’actualitat sobre artritis sèptica en poltres. En aquest 

estudi les articulacions més afectades son l’articulació femoro-tibial i la tarso-crural.  

Taula 4: Freqüència i distribució de les estructures sinovials afectades en 115 casos amb sèpsia sinovial 
hematògena. Adaptat de: O’Brien 2020 et al.  [2] 

ESTRUCTURA SINOVIAL NOMBRE DE POLTRES (%) 

Articulació femoro-patel·lar i/o femorotibial 46 (35) 

Articulació tarso-crural 26 (20) 

Articulació antebraquio-carpal i/o carpal mitja 13 (10) 

Articulació metacarpo-falàngica 12 (9) 

Articulació inter-falangiana distal 9 (7) 

Articulació humero-ulnar 7 (5) 

Articulació escapulo-humeral 5 (4) 

Articulació inter-falangiana proximal 4 (3) 

Articulació coxo-femoral 3 (2) 

Bursa bicipital 3 (2) 

Baina del tendó 3 (2) 

Articulació tarso-metatarsal 1 (1) 

Total 132  

 

Les diferències en l’anatomia i la maduració de l’esquelet expliquen la predilecció de l’artritis 

sèptica per uns llocs concrets. En els poltres nounats, els vasos sanguinis connecten la metàfisi i 

la epífisi [14]. No obstant aquest patró circulatori canvia quan els poltres tenen entre set i deu 

dies de vida, aquest fet explica que els poltres d’una edat de més de trenta-un dies presentin un 

menor nombre d’articulacions afectades. La proximitat de la fisis i la metàfisi de la càpsula en 

les articulacions tarso-crural i femoro-tibial, expliquen que aquestes es vegin afectades en major 

freqüència. Addicionalment, la gran mida d’aquestes articulacions, comparat amb la mida 
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d’altres articulacions com de les inter-falangianes proximals i distals, contribueixen en el fet que 

hi hagi una major freqüència diagnòstica, perquè l’efusió articular és major [14].  

Respecte al nombre d’articulacions afectades, en diverses fonts s’afirma que la majoria de 

poltres només tenen una articulació afectada [2], [14]. En un estudi de 69 poltres amb diagnòstic 

d’artritis sèptica, només cinc tenien més d’una articulació afectada i un té evidències 

d’osteomielitis [13]. Per contra en altres publicacions es registra que es pot arribar al 50% de 

casos amb més d’una articulació afectada [31]. La variabilitat entre bibliografia s’explica perquè 

aquesta condició pot estar influenciada per múltiples factors com la rapidesa del tractament o 

la resposta enfront d’aquest [2]. 

5.3 Patogènia 

Com s’ha especificat en l’apartat anterior, 5.1 Etiologia, en la majoria dels casos els agents 

infecciosos arriben a l’articulació via hematògena[3], [10], [15]. Per tant, per entendre com es 

manifesta aquesta patologia cal tenir en compte el patró de circulació sanguínia en les 

estructures òssies. El subministrament sanguini es proporciona a l’os a través d’una arteriola 

principal que es ramifica cap a la membrana sinovial i a l’epífisi de l’os (il·lustració 2). El 

subministrament sanguini a la metàfisi es proporciona per una artèria nutrícia, però en poltres 

joves existeixen els vasos transfisials que connecten el subministrament sanguini entre l’epífisi i 

la metàfisi. Els bacteris hematògens es poden establir en qualsevol d’aquestes àrees creant focus 

sèptics (il·lustració 2) [32], [10], [33]. Si no es tracta el poltre afectat per una infecció primària 

local, es produirà una extensió de la infecció a les estructures adjacents [10]. 

 

Il·lustració 2: subministrament sanguini arterial d'un poltre neonat. Font: J.Hardy, 2006 [7] 
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L’artritis sèptica en poltres es classifica en quatre tipus generals segons les lesions que es 

presenten (il·lustració 3): S, E, P i T. Aquesta classificació es basa en la categorització de les 

infeccions segons la seva localització i la via d’inoculació [5], [11], [32]: 

• Tipus S – lesions sinovials: via hematògena i inoculació dels bacteris a la membrana 

sinovial. Les lesions es localitzen dins de l’articulació i impliquen només les estructures 

sinovials, sense comprometre l’os.  

• Tipus E – lesions epifisaries: via hematògena i inoculació de la epífisis. Lesions en l’os 

subcondral adjacent al cartílag articular.  

• Tipus P – lesions fisaries: via hematògena o traumàtica amb inoculació externa directa. 

Lesions de la fisi, que impliquen l’os en el costat metafisial de la placa de creixement. 

• Tipus T – lesions tarsals/cuboidals: via hematògena, l’origen d’entrada dels bacteris és 

principalment via pulmonar, pel tracte gastrointestinal o umbilical. La infecció implica 

els ossos petits tarsals com cuboidals tarsals i carpals, i es presenta en poltres prematurs 

[10].  

 

Il·lustració 3: Formes de presentació de l'artritis sèptica (T, S, P, E). Font: Lindegaard et. al., 2020 [3]. 

El tancament dels vasos transfisials es produeix quan els poltres tenen entre 7 i 10 dies de vida. 

En poltres d’edat inferior la comunicació entre la metafisi i la epífisi que ofereix aquests vasos, 

farà que els bacteris es localitzin preferiblement a la membrana sinovial i a l’os subcondral. Fet 

que explica que en poltres més joves siguin més freqüents els tipus S i E. En els poltres és grans 

el tipus més freqüent és el P [32].   

En la il·lustració 4 A, es pot veure una dissecció de l’extremitat d’un poltre amb artritis sèptica i 

osteomielitis de tipus E. S’observa una severa erosió del cartílag i una osteòlisi que s’assenyala 

amb fletxes negres [3]. En la il·lustració 4 B es pot observar una radiografia dorso-palmar de 
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l’extremitat d’un poltre amb artritis, on s’aprecia una regió amb lisis òssia de l’aspecte abaxial 

del còndil medial del tercer metacarpal, que causa una irregularitat del marge articular. A més 

es pot veure un col·lapse moderat de l’espai articular, més pronunciat al costat del defecte 

subcondral [3]. En la il·lustració 4 C, es pot veure un TAC amb el pla dorsal de l’articulació 

metacarpofalàngica en la finestra d’os. En la imatge s’observa una lesió similar a la de la 

radiografia i la imatge de la necròpsia. Hi ha una pèrdua de l’os subcondral i una lisis de l’os 

subcondral trabecular, rodejat per una lleugera esclerosis. El defecte causa una irregularitat al 

marge articular [3].  

 

Il·lustració 4 (A, B, C): Artritis sèptica i osteomielitis en un poltre, en necròpsia, radiografia i TAC. Font: Lindegaard 
et. al., 2020 [3]. 

La il·lustració 4 A, B, C, serveix per reafirmar que l’artritis sèptica produeix una resposta 

inflamatòria, caracteritzada per l’alliberació de citocines i liposacàrids i d’enzims proteolítics, 

que desencadenen un dany en el cartílag articular i una destrucció de l’articulació [2], [3], [11], 

[34]. 

5.4 Signes clínics 

Els signes clínics clàssics de les sèpsies articulars són la coixesa, la febre i la distensió articular 

[3]. A diferència dels cavalls adults, la febre és relativament comuna en els poltres afectats per 

una artritis sèptica [10]. Diferents autors afirmen que qualsevol coixesa neonatal en un poltre 

s’ha de considerar com una artritis sèptica fins que es demostri el contrari [3], [5], [10].  No 

obstant és important destacar que de vegades alguns poltres mostren una coixesa mínima o 

inexistent tot i que tenen una sèpsia sinovial o una osteomielitis [10].  
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Segons l’estructura afectada, el propietari del poltre afectat manifesta inicialment que l’èquid 

té una o vàries articulacions inflamades que li produeixen una coixesa [9], [15]. També afirma 

que aquesta alteració impossibilita al poltre caminar i aixecar-se. En molts casos el propietari 

creu que la mare ha trepitjat el poltre, fet que segons la bibliografia és molt poc probable [7], i 

que per això mostra aquesta simptomatologia. En altres casos la simptomatologia inclou signes 

de deficiència de transferència d’immunitat passiva i/o signes de sèpsia com febre alta, 

postració, i reducció de la gana i/o letargia [8], [9].   

Altres signes clínics inclouen efusió sinovial, inflor peri-capsular (il·lustració 5), cel·lulitis 

localitzada, calor al voltant de l’articulació i sensibilitat en la palpació [10]. Les sèpsies articulars 

que impliquen les extremitats distals presenten una efusió articular apreciable a causa de 

l’augment de la permeabilitat vascular de la càpsula articular. No obstant, en el cas que 

l’afectació sigui en les articulacions proximals, l’efusió articular és difícil d’apreciar visualment, 

però la palpació digital de la zona produeix una resposta dolorosa [5]. 

 

Il·lustració 5: Inflamació marcada en les articulacions metacarpo-falangianes d’ambdues extremitats anteriors en 
un poltre àrab amb osteoartritis. Font: McAuliffe et al.,  2008 [5].  

En poltres, l’osteomielitis desenvolupada a conseqüència d’una sèpsia pot ser difícil d’identificar 

quan implica els cossos pelvians i vertebrals. Si les estructures afectades són proximals o 

bilaterals és més difícil detectar una coixesa evident. Les sèpsies poden afectar altres estructures 

com ara les làmines dels tendons o les burses [10]. Altres focus sèptics poden incloure els 

pulmons, el cordó umbilical o el cor. Tots els poltres que mostrin signes d’artritis sèptica han de 

ser examinats considerant la presència d’altres punts sèptics [3].  
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5.5 Diagnòstic 

5.5.1. Analítica sanguínia 

Un hemograma i una bioquímica estàndards ajuden a valorar el grau de malaltia sistèmica 

general que es produeix en els poltres sèptics [3]. A més ajuden a monitoritzar i avaluar la 

implicació dels diferents òrgans, l’estat nutricional o immunològic i els electròlits i el balanç 

d’àcid-base. El sèrum amiloide A pot diferenciar els processos articulars sèptics dels no sèptics 

[35], [36]. Un altre paràmetre decisiu és la concentració de fibrinogen al plasma, concentracions 

de més de 9 g/L són un indicador d’una osteomielitis fisaria o epifisaria [37].  

5.5.2. Anàlisi del fluid sinovial 

Igual que en cavalls adults, una de les eines diagnòstiques clíniques principals de l’artritis sèptica 

és l’anàlisi de fluid sinovial. Aquest mètode s’ha de complementar amb altres mètodes 

diagnòstics, però és molt útil per diferenciar els processos infecciosos d’altres condicions [5]. Es 

pren una mostra mitjançant artrocentesis de forma asèptica. Segons les característiques del 

líquid analitzat es poden classificar diferents condicions que es recullen a la taula 5. Es comença 

duent a terme un examen visual. El fluid sinovial d’una articulació infectada és serosanguinolent, 

de tèrbol a opac, amb una viscositat disminuïda, i es pot observar fibrina i contingut purulent. A 

continuació es duu a terme una anàlisi del líquid per determinar els diferents paràmetres que es 

descriuen a la taula 5. En cas d’artritis sèptica el recompte total de leucòcits és major de 20 x 

109 cèl·lules/L (normal <0,5 x 109/L), el percentatge de neutròfils és superior del 85% i el 

recompte total de proteïnes major de 30-40 g/L (normal <25 g/L). Si es compleixen aquestes 

característiques és molt suggestiu estar enfront una sèpsia articular [4], [6], [10].  

Taula 5: Valoració visual del fluid sinovial i examen de del recompte total de leucòcits, del percentatge de 
leucòcits i de la proteïna . Adaptació de Lindegaard et al., 2020 [3]. 

PARÀMETRE NORMAL ARTRITIS SÈPTICA ARTRITIS SÈPTICA TIPUS P o E 

Inspecció visual Clar, groc i viscós. Tèrbol, groc cap a taronja. 

Viscositat disminuïda. 

De lleugerament opac a 

opac. Viscositat disminuïda. 

Recompte total de 

leucòcits (cèl·lules/L) 

<0,5 x 109  >20 x 109 2-15 x 109 

Percentatge de 

neutròfils (%)  

<50-60 % >85% neutròfils 75-90% neutròfils 

Proteïnes totals <25 g/L >30-40 g/L >25 g/L 

 

S’han investigat altres paràmetres sinovials menys convencionals que permeten diferenciar 

entre fluid sinovial sèptic i no sèptic en poltres amb artritis sèptica com l’Amiloide A del sèrum 
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[35], [36], [38], la glucosa [39] i el Dimer-D [40]. Aquests i altres paràmetres poden ajudar en el 

diagnòstic, però s’usen menys freqüentment i necessiten més estudis que els confirmin com a 

bons indicadors [41].  

5.5.3.Cultiu bacterià  

Si es sospita d’una infecció sinovial en un poltre, és altament recomanable prendre una mostra 

de fluid sinovial per confirmar si es tracta d’un procés sèptic o no i per orientar el tractament 

antimicrobià d’elecció, ja que permet determinar quin és l’agent causal [3], [10], [30]. Les 

mostres s’han de cultivar-la en cultiu aeròbic i anaerobi [4] i dur a terme una anàlisi de la 

sensibilitat antimicrobiana [3]. Però és possible que no hi hagi creixement i per tant no que no 

es detecti la presència de microorganismes tot i tenir una sèpsia. Aquest fet es pot explicar per 

exemple si es pren la mostra quan ja s’està duent a terme el tractament [10].  

La impossibilitat d’aïllar l’agent causal és comú, l’èxit es troba entre 39 i 86%, un rang molt ampli, 

ja que difereix entre els estudis recollits en la bibliografia publicada [2], [9], [12], [14], [42]. Tot i 

la baixa sensibilitat del cultiu bacterià, els autors creuen que és important realitzar un cultiu per 

intentar aïllar l’agent etiològic, ja que si s’aconsegueix, pot ajudar en l’elecció de la teràpia 

antimicrobiana [10], [14]. També es pot fer un cultiu amb mostres de sang, el percentatge d’èxit 

en creixement microbià varia entre el 37,5%, si la mostra es cultiva amb agar, fins a un 79% si la 

mostra s’inocula en un cultiu sanguini [3]. Cultivar els dos tipus de mostres (sinovials i 

sanguínies) incrementa la probabilitat d’obtenir un cultiu positiu en un pacient sèptic, però no 

es fa freqüentment. L’aïllament microbià pot ser similar en les dues mostres, però també diferir 

[14] 

Durant l’exploració quirúrgica de l’articulació, es pot prendre una biòpsia sinovial. Aquesta 

s’analitza mitjançant histologia i cultiu bacterià i pot ajudar i pot esdevenir una oportunitat 

addicional per aïllar el microorganisme responsable. Però amb aquesta no s’ha aconseguit 

augmentar el rendiment del cultiu sinovial o sanguini i per tant no es recomana com a eina 

diagnòstica rutinària [4], [10]. No obstant això, cal destacar que es tarda uns dies a obtenir els 

resultats del cultiu dels diferents tipus de mostra, i que per tant és una prova que cal fer, però 

no serà a temps a orientar sobre l’elecció del tractament antimicrobià inicial.  

5.5.4. Diagnòstic d’imatge 

Les tècniques diagnòstiques d’imatge són essencials per valorar les lesions i per tant poder 

arribar a establir un correcte diagnòstic i orientar sobre el pronòstic de l’èquid. Les imatges que 

s’obtenen depenen del tipus, distribució o fase de les lesions [10]. Pels tipus S i E l’efusió sinovial 

i la distensió de l’articulació són les troballes més primerenques i es poden avaluar mitjançant 
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ecografia, tomografia axial computeritzada (TAC) o ressonància magnètica (RM) [15]. Pel tipus 

P, les troballes d’imatge primerenques inclouen una irregularitat del marge fisari i una afectació 

de la fisis que progressa cap a la lisi dels ossos trabeculars de la metàfisi i l’epífisi [43]. 

Unes imatges més tardanes inclouen troballes com irregularitats i pèrdues d’os amb una 

distribució que depèn del tipus i de la localització de la patologia. Sovint les regions de pèrdua 

d’os es veuen envoltades per esclerosis i apareix una reacció del periosti irregular si les lesions 

es localitzen superficialment [44]. La interpretació de les lesions és complicada en totes les 

tècniques d’imatge, per això és útil obtenir imatges de l’estructura contra lateral de l’afectada 

per poder comparar entre la part sana i l’afectada. Però cal destacar que a vegades la patologia 

és bilateral [3].  

5.5.4.1 Diagnòstic radiogràfic 

La radiografia és la tècnica de primera elecció en cas de sospitar d’artritis sèptica, ja que és 

ràpida, relativament barata i a més a més es pot dur a terme al camp [3]. Un examen radiogràfic 

complet és especialment important en poltres afectats respecte als adults que pateixen aquesta 

patologia, ja que els poltres tenen una predisposició més alta de manifestar osteòlisis dels ossos 

adjacents a les articulacions afectades  (Il·lustració 6)  [10], [45].  

En les radiografies es pot detectar si hi ha una efusió sinovial moderada en les articulacions [3], 

[46]. No obstant, la sensibilitat de detectar les pèrdues òssies en radiografia és relativament 

baixa, les reduccions òssies no són visibles fins que són del 30-50% de la densitat. Un altre dels 

inconvenients de les radiografies és la superposició d’estructures. En ossos complexos com el 

carp o el tars, la superposició d’estructures òssies impedeix la visualització adequada de les 

superfícies i per tant l’avaluació de les zones petites de lisis [3].  

 

Il·lustració 6: Radiografies dorso-palmar i lateral de l’articulació metacarpo-falangiana esquerra d’un poltre amb 
una osteomielitis de tipus P. Es pot veure una lisis al voltant de la fisis. Font: McAuliffe 2008 [5].  

Encara que el diagnòstic radiogràfic sigui fàcil de dur a terme i normalment a l’abast de la majoria 

de veterinaris, té inconvenients. Està establert que es tarda 21 dies des de l’inici de la infecció 
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en detectar canvis ossis. Quan la radiografia no és clara però es sospiten possibles 

remodelacions òssies, es recomana recórrer a altres tècniques de diagnòstic per imatge més 

avançades [10].  

5.5.4.2. Diagnòstic ecogràfic 

L’ecografia proporciona informació addicional a la radiografia, com l’erosió o pèrdua de cartílag 

articular, sobretot en les articulacions tarso-crural i femuro-patelar, on és possible veure una 

gran porció de marge articular (il·lustració 7) [47]. Per contra amb l’ecografia existeixen 

limitacions per identificar lesions en les superfícies dels ossos cuboidals del carp i del tars [3]. 

L’ecografia és útil per dur a terme l’aspiració eco-guiada de fluid sinovial en les articulacions de 

difícil accés. Però en la majoria de casos no fa falta dur a terme una aspiració eco-guiada. És útil 

també per guiar el desbridament quirúrgic, en cas de sotmetre l’animal a cirurgia, obtenint així 

mitjançant ecografia una visió de les porcions afectades [3].  

 

Il·lustració 7: Radiografia a) i ecografia b) d’un poltre amb artritis sèptica de tipus S. En la radiografia s’aprecia 
una inflamació moderada a nivell de l’articulació tarso-crural (fletxes blanques), amb un increment d’opacitat en 
teixits tous. En l’ecografia s’aprecia un gran volum d’efusió sinovial a l’interior de l’articulació (asteriscs blans). 
Font: Lindegaard et al., 2020 [3]. 

5.5.4.3. Tomografia axial computeritzada (TAC) 

 La Tomografia Axial Computeritzada (TAC) és considerada per diversos autors la millor tècnica 

d’imatge per identificar els canvis associats a l’artritis sèptica, osteomielitis i fisitis [10], [15]. És 

una tècnica molt més sensible que la radiografia per detectar les pèrdues òssies [48] i elimina la 

superposició d’estructures per tant permet avaluar totes les estructures de les articulacions més 

complexes. A més també mostra una clara delimitació en les estructures de teixit tou, inclou una 

millor definició dels abscessos i dels canvis de les fisis circumdants [3].  

Tot i que el TAC requereix anestèsia, el temps de la prova és relativament curt. Segons el pacient 

es pot administrar contrast via intravenosa o intraarticular per millorar la definició en els canvis 

de teixit tou. La mida petita dels poltres permet que es pugui introduir tot el cos dins del gantry, 
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per tant es pugui dur a terme un examen de tot el cos complet, en canvi en pacients adults no 

és possible per la seva mida [3]. 

5.5.4.4. Ressonància magnètica (RM) 

La ressonància magnètica (RM), permet obtenir una imatge en gran detall dels teixits tous i 

elimina les superposicions. Amb les seqüències específiques de fluid, com l’STIR (short time 

inverion recovery) es poden identificar regions de remodelació i inflamació que no queden bé 

definides amb el TAC [3].  

Malgrat això, es prefereix el TAC enfront de la RM per la rapidesa d’obtenció de la imatge. En 

poltres és important que el temps en què es troben sota anestesia general sigui el mínim 

possible, per això es descarta la RM, que requereix entre una i dues hores per dur a terme un 

examen  [3], [10] .  

5.5.4.5. Gammagrafia  

Una de les tècniques diagnòstiques d’imatge avançades que orienta en el diagnòstic és la 

gammagrafia, però es recorre a ella de forma menys freqüent [10]. Utilitza un radioisòtop 

marcat amb un fosfat per mostrar les regions amb alta remodelació òssia. En els poltres sans les 

fisis tenen una captació de radioisòtop moderada, fet que dificulta la detecció de patologies 

(fisitis) en aquestes regions [3]. A més, la gammagrafia té una pobre localització anatòmica de 

les lesions, sobretot en poltres, per la seva mida petita. Els avanços que s’estan duent a terme 

en medicina humana poden fer que aquesta tècnica tingui en un futur més valor diagnòstic en 

l’artritis sèptica [49], [50].  

5.6 Tractament  

L’artritis sèptica en poltres és considerada una urgència i l’aplicació primerenca del tractament 

és essencial per garantir una recuperació de l’èquid ràpida i evitar seqüeles en el seu rendiment 

esportiu futur [2], [11]. L’objectiu principal del tractament és controlar i eliminar la infecció. Tot 

i les diferències etiològiques i en el diagnòstic entre poltres i adults el tractament és similar entre 

ells: teràpia antimicrobiana sistèmica i rentat articular local i/o desbridament local, 

complementat amb antiinflamatoris i gastro-protectors [5], [10]. Quan hi ha afectació òssia, s’ha 

d’aplicar una teràpia antimicrobiana local més llarga [10]. 

5.6.1 Teràpia antimicrobiana sistèmica 

Un cop diagnosticada una artritis sèptica, s’ha d’iniciar una teràpia antimicrobiana sistèmica 

[10]. Els antibiòtics d’elecció es decidiran en funció del resultat del cultiu del líquid sinovial. 

Malgrat la baixa sensibilitat a l’hora de detectar l’agent causal, es recomana intentar sempre 
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aïllar l’agent [10], [22], [51]. Si s’aconsegueix es podrà realitzar un anàlisis de sensibilitat 

antimicrobiana que orientarà en l’elecció de l’antibiòtic pel tractament. Però sovint no 

s’aconsegueix i en aquests casos els antibiòtics d’elecció han de ser d’ampli espectre (Taula 6) 

[10]. 

En els poltres la ruta parenteral és la d’elecció, ja que garanteix que l’antibiòtic és distribuït per 

la circulació sistèmica. Els antibiòtics intramusculars són efectius, però la seva administració és 

difícil, ja que la manca de massa muscular dels poltres dificulta la seva administració en 

tractaments de llarga durada, com en el del cas de l’artritis sèptica [11]. És per això que els 

antibiòtics d’elecció acostumen a ser d’aplicació intravenosa. Els fàrmacs que s’utilitzen 

principalment es recullen a la taula 6 [11]. 

Taula 6: Antibiòtics d'elecció pel tractament d'artritis sèptica en poltres i la seva posologia. Adaptació de: Annear 
et al.,2011 [11]. 

ANTIBIÒTIC POSOLOGIA 

Penicil·lina G potàssica 20,000 UI/kg PV, IV, cada 6 hores. 

Gentamicina 11-15 mg/kg PV, IV, cada 24 hores. 

Amikacina 20-25 mg/kg PV, IV, cada 24 hores 

Ceftiofur 2,2 mg/kg PV, IM, cada 12 hores. 

 

Els principals antibiòtics d’elecció són: penicil·lina sòdica o potàssica, gentamicina, amikacina i 

ceftiofur (taula 6) [10], [11], [27]. En casos concrets es pot utilitzar una cefalosporina de tercera 

generació (ceftazidima/cefotaxima) o una combinació. Les fluoroquinolones (enrofloxaina i 

marbofloxacina) s’han d’utilitzar amb extrema precaució i s’han de reservar pels casos en què 

els altres tractaments antibiòtics possibles no han funcionat. No tenen registre per animals en 

creixement perquè tenen efectes negatius en el cartílag [52]. L’ús d’enrofloxacina s’associa amb 

l’efusió articular o la laxitud de tendons [10]. Si es detecta alguna d’aquestes complicacions cal 

aturar el tractament. En cas contrari es poden ocasionar danys cartilaginosos o coixeses 

permanents. Si aquest és l’antibiòtic sensible per l’agent i per tant no es pot evitar el seu ús, 

caldrà administrar-lo juntament amb condroprotectors [5]. La marbofloxacina no té registre per 

cavalls a Espanya. En el cas dels aminoglicòsids cal tenir en compte que comporten un risc de 

nefrotoxicitat, per tant la monitorització de l’eficàcia terapèutica és essencial per minimitzar 

riscs [11]. 
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La durada del tractament depèn de l’evolució del poltre afectat. L’administració sistèmica 

d’antibiòtics es continua generalment durant un mínim de dues setmanes més a partir de la 

desaparició dels signes clínics [10].  

5.6.2. Teràpia antimicrobiana local 

Per complementar la teràpia sistèmica es duu a terme l’administració directa intraarticular 

d’agents antimicrobians, que permet assolir concentracions altes d’antibiòtic en el fluid sinovial 

durant períodes sostinguts [11]. No obstant això, l’administració sistèmica de la majoria 

d’antibiòtics aconsegueix una concentració equivalent o més alta que en l’aplicació intraarticular 

[11]. L’administració de gentamicina és una excepció, ja que s’aconsegueixen concentracions 

superiors en l’aplicació local respecte de la sistèmica [53]. L’aplicació de gentamicina es 

considera segura pel cartílag articular [54]. A continuació es descriuen diverses tècniques 

d’administració local d’antibiòtics. Totes elles s’han de considerar una teràpia adjunta a 

l’administració sistèmica, no com una alternativa [11].  

La duració de la teràpia local antimicrobiana es dicta per la desaparició de la inflamació, la 

coixesa i la tornada de la citologia sinovial dins els paràmetres normals. Es recomana tractar 

l’articulació fins que el percentatge de neutròfils en la citologia sinovial ha baixat per sota de 

80% [11]. 

Injecció intraarticular:  

Consisteix en l’administració d’antibiòtic directament a l’interior de l’articulació després d’un 

rentat articular [10]. Les dosis dels antimicrobians per l’aplicació intraarticular no estan ben 

definides. No obstant s’acostumen a seguir les pautes de 250 mg d’amikacina i 500 mg de 

gentamicina [11]. Una única injecció intraarticular d’antibiòtic resulta en concentracions 

antibiòtiques sinovials per sobre de la concentració mínima inhibitòria com a mínim durant 24 

hores [55], [56]. La freqüència d’administració depèn de la freqüència dels rentats articulars, 

però normalment és de 24 hores en els estadis inicials de la malaltia [11].  

Perfusió regional: 

Una altra tècnica d’administració antimicrobiana consisteix en la perfusió regional que pot ser 

intravenosa o intraòssia. Aquest s’utilitza en casos concrets, quan no hi ha resposta al 

tractament antimicrobià sistèmic i es requereixen altes concentracions d’antibiòtic locals [5]. 

S’ha reportat un benefici en els casos d’osteomielitis [11]. El més important a tenir en compte a 

l’hora d’utilitzar aquesta tècnica en poltres en comparació amb cavalls adults, és que s’ha 
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d’assegurar que s’utilitzen les dosis adequades i que es resten les dosis utilitzades de la dosis 

sistèmica del medicament [10]. La tècnica requereix sedació (diazepam 0,1 mg/kg PV IV o 

xilazina 0,2-02,4 mg/kg PV IV) i es pot dur a terme després d’un rentat articular [11]. La duració 

del tractament és d’aproximadament 30 minuts.  

En el cas de la perfusió regional intravenosa es cateteritza una vena superficial. Es desaconsella 

la via intraarterial utilitzada en el passat, ja que s’induïen efectes tòxics en l’endoteli més severs 

que en les venes, per tant actualment aquesta via es troba en desús. En el cas de la perfusió 

intraòssia la solució s’injecta directament a la medul·la de la cavitat òssia. La dosis òptima 

antimicrobiana a introduir amb la perfusió, no es coneix exactament. Alguns autors recomanen 

l’administració d’1/3 de la dosi diària sistèmica com a norma general.  

Recentment, s’estan començant a utilitzar catèters intraarticulars i bombes d’infusió constant 

per tractar les infeccions sinovials, òssies i fisàries. L’aplicació del catèter s’acostuma a fer 

mitjançant artroscòpia, però no és un requisit [11]. La bomba intrasinovial és especialment útil 

en patologies localitzades en l’extremitat proximal (colze, espatlla, tars i pelvis), on altres 

teràpies locals, com la perfusió regional, no es poden dur a terme [10].  

Implants:  

En sèpsies sinovials complicades, severes o cròniques, es poden utilitzar altres rutes locals 

d’administració d’antibiòtic, mitjançant l’aplicació d’implants en l’articulació afectada. Com les 

perles que contenen antimicrobians, fetes amb ciment (polimetil metacrilat, PMMA) o guix de 

París (POP). Tot i que aquestes tècniques estan disponibles des de fa anys, són poc utilitzades. 

Aquestes s’apliquen quirúrgicament en la zona afectada [10]. El major inconvenient d’aquestes 

perles òssies és que s’hauran d’extreure quirúrgicament després de la resolució de la infecció. 

Les perles de POP es poden utilitzar com a dipòsit bioabsorbent d’antibiòtic per la implantació a 

l’os o subcutània. Un inconvenient és que es dissolen molt ràpid a l’interior de l’articulació [10].  

Existeixen també les esponges de col·lagen antimicrobià que són un nou implant local bio-

absorbible que no requereix la necessitat de treure-les mitjançant cirurgia un cop acabat el 

tractament. L’implant sinovial d’esponja de gentamicina resulta en concentracions d’antibiòtic 

molt altes, que s’introdueix a l’articulació, però només es troba per sobre la concentració 

mínima inhibitòria durant 48 hores. Per això, l’ús d’aquest tipus d’esponges no ha tingut èxit 

[56]. Queda obert el repte de seguir investigant en dipòsits bio-absorbibles d’antibiòtic que no 

indueixin inflamació en l’articulació i que mantinguin les concentracions mínimes inhibitòries 

durant un mínim de set a deu dies [10].  
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5.6.3. Rentat o drenatge articular local 

L’objectiu del tractament d’una articulació sèptica és esterilitzar-la i eliminar tots els productes 

inflamatoris i residuals microbians associats amb la infecció i el dolor [3], [10]. Per aconseguir-

ho, es recomana realitzar algun tipus de rentat que es pot dur a terme mitjançant una agulla, 

artrotomia o artroscòpia. L’elecció de la tècnica es determina en funció de l’articulació afectada, 

la severitat de la malaltia, la disponibilitat d’equipament i la possibilitat d’anestèsia [11].  

L’artrotomia permet millorar el drenatge de l’articulació per assegurar l’eliminació de tots els 

focus de pus o residus. Tanmateix, l’artroscòpia ha reemplaçat l’artrotomia, ja que la majoria 

dels hospitals ja disposen de l’equipament per dur a terme aquesta tècnica [11], [30]. 

L’artroscòpia facilita la visualització d’algunes àrees de l’articulació. Independentment del 

mètode seleccionat, el rentat articular s’ha de dur a terme tan aviat com s’hagi confirmat el 

diagnòstic d’artritis sèptica [30].  

5.6.3.1. Rentat articular amb agulla 

Aquesta tècnica consisteix en dur a terme rentats articulars mitjançant la punció localitzada amb 

una agulla (il·lustració 8)  [10]. Es duu a terme amb el poltre sota sedació (diazepam 0,1 mg/kg 

PV IV o xilazina 0,2-02,4 mg/kg PV IV) i en decúbit lateral en la majoria dels casos. Si és necessari 

es pot anestesiar lleugerament el poltre amb valium (0,1 mg/kg PV IV) o ketamina (1,5-2,0 mg/kg 

PV IV) [11]. Durant el rentat articular, és important prendre una mostra per realitzar una 

citologia i un antibiograma. Aquest procediment dura al voltant de 30 minuts i es realitza de la 

forma descrita a continuació [5], [11]: 

• S’afaita la zona de l’articulació afectada i es neteja per obtenir unes condicions 

d’asèpsia.  

• S’insereix una agulla de 14-16G en la porció més distesa de l’articulació.  

• Es pren una mostra per aspiració, de líquid sinovial per dur a terme un cultiu i una anàlisi 

citològica posteriors. 

• S’insereix una segona agulla el més lluny possible de la primera.  

• S’insereix d’una tercera agulla per on entra una solució electrolítica, amb un volum 

d’entre 500 mL i 1000 mL, combinada amb els antibiòtics de gentamicina i amikacina. 

• Es fa una infusió de 3-5 mL d’amikacina a l’interior de l’articulació. Amb la infusió intra-

articular es pot aconseguir que arribin altes concentracions antimicrobianes dins de 

l’articulació [10].  

• S’embena la zona articular afectada realitzant un embenat compressiu.  
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Il·lustració 8: Rentat articulat dut a terme en una articulació inter-carpal. L'agulla infusora s'ubica a l'aspecte palmar 
i les dues agulles ejectores s'ubiquen a l'aspecte dorsal de l'articulació inter-carpal. Font: [5]. 

La freqüència i el nombre de rentats dependrà de la clínica, de la millora en els resultats  de 

citologia i del criteri del veterinari. Segons la bibliografia, en hospital la tècnica es realitza cada 

24-48 hores i es duen a terme d’un a tres rentats [10], [11]. La limitació més gran d’aquesta 

tècnica és la mida de l’agulla, ja que no es pot eliminar l’exsudat espès i la fibrina. Si no s’observa 

cap resposta després de diversos rentats, s’hauran de dur a terme rentats quirúrgics via 

artroscòpia [11].  

5.6.3.2. Rentat articular mitjançant artroscòpia 

Tot i que el rentat mitjançant artroscòpia s’haurà de dur a terme sota anestèsia general, aquesta 

pràctica comporta nombrosos avantatges [10]. Aquests inclouen l’avaluació visual de 

l’articulació i la valoració de qualsevol dany al cartílag, la disponibilitat de dur a terme un rentat 

amb grans volums i la possibilitat de l’extracció manual de la fibrina, residus cel·lulars i cartílag 

degradat.  

El rentat artroscòpic és la part inicial del tractament de l’artritis sèptica [11]. La intervenció amb 

artroscòpia no s’ha de considerar només com a segona opció pels casos que el rentat amb agulla 

no és efectiu, sinó també com a primera opció. Quan existeixen anormalitats òssies, la condició 

s’ha tornat crònica, o no s’obté resposta dels rentats articulars, s’ha de dur a terme un rentat 

mitjançant artroscòpia [11]. Si hi ha grans quantitats de fibrina, l’articulació s’ha de rentar 

atroscòpicament per permetre eliminar tot el aquest material inflamatori En la Il·lustració 9, es 

pot veure una artroscòpia, en el punt en què s’està eliminant amb un fòrceps la fibrina de 

l’interior de l’articulació afectada [11]. 
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Il·lustració 9: Eliminació via artroscòpica de fibrina. Font:[11]. 

5.6.4. Desbridament de l’os afectat en osteomielitis. 

Quan existeix una necrosis òssia significativa, la teràpia antimicrobiana no és suficient pel 

tractament de l’osteomielitis. En aquests casos s’ha de dur a terme un desbridament quirúrgic 

per eliminar l’os necròtic que és una font de creixement microbià [8], [11]. Aquest desbridament 

es pot fer via artroscòpia quan la zona necròtica és subcondral [11]. Les lesions intraarticulars 

han de ser desbridades minuciosament. En casos crònics i severs es pot arribar a recórrer a 

artrotomies [10].  

No obstant un desbridament agressiu de l’os o les lesions fisaries incrementen les possibilitats 

d’una disrupció del creixement normal de la fisis o un col·lapse de l’os adjacent. Per evitar-ho, 

aquest desbridament agressiu s’ha de fer només quan sigui necessari prendre mostres per 

identificar l’agent etiològic, per eliminar el segrest òssi o pel drenatge d’exudats de la fisis [10]. 

És possible que es necessiti dur a terme un implant òssi autòleg [57]. 

L’aplicació de bombes d’infusió intraarticulars o d’implants amb antimicrobians pot ajudar a 

mantenir altes concentracions d’antibiòtic en els ossos adjacents durant dies o setmanes [53], 

[54]. La duració de la teràpia antimicrobiana en el cas de la fisitis o osteomielitis és més llarga 

que en la sinovitis sèptica. La resolució de la coixesa es produirà abans que la infecció s’hagi 

resolt completament. Normalment s’espera a tenir mínim unes setmanes sense signes clínics, 

sèpsia local (sinovitis, neutrofília, dolor en la palpació) o de coixesa, per aturar la teràpia 

antibiòtica constant. Un bon indicador per finalitzar el tractament local és confirmar la manca 

de lisis òssia, mitjançant radiografies o TAC repetits [11]. 



 

 
32 

5.6.5. Tractaments complementaris  

La cascada inflamatòria iniciada per la presència de microorganismes que afecten el cartílag 

articular, persistirà inclús després de la seva eliminació. És per això que es requereix 

l’administració d’antiinflamatoris per preservar la salut de l’articulació [11]. Es recomana 

l’administració d’antiinflamatoris no esteroides (AINES). Els antiinflamatoris ajuden a reduir la 

pèrdua de glicosaminoglicans i de col·lagen del cartílag articular. A més també modulen la 

inflamació i la resposta de dolor, proporcionant un confort per l’animal [58]. En poltres, l’AINE 

més utilitzat és el Flunixin Meglumine a una dosi de 1,1 mg/kg PV cada 24 hores.  

L’àcid hialurònic es sintetitzat pels sinoviòcits. Aquest és un component integral del fluid sinovial 

i del cartílag articular. Aquest component es veu disminuït en la majoria de les malalties 

articulars, inclosa l’artritis sèptica. Per tant l’administració d’àcid hialurònic en els poltres 

afectats beneficia el restabliment d’aquesta pèrdua. S’han demostrat els beneficis de 

l’administració de 10 mg d’àcid hialurònic després del rentat articular, reduint la pèrdua de 

glicosaminoglicans i la inflamació sinovial [59], [11]. 

Finalment cal limitar l’exercici, no només en la fase aguda de la patologia, sinó també les 

setmanes després de superar-la. El cartílag afectat per la patologia és vulnerable durant unes 

setmanes a patir processos traumàtics després de la resolució de la malaltia inflamatòria severa 

[11]. Aquest fet s’explica per la pèrdua de la matriu de proteoglicans i la disrupció del col·lagen 

que fan el cartílag menys resistent a les forces compressives [3]. Es recomana que l’èquid 

compleixi un període de repòs de tres a quatre setmanes, prolongable segons el cas [11].   

5.7 Pronòstic 

El pronòstic sobre la supervivència i el potencial atlètic de l’èquid és favorable en poltres que es 

tracten ràpidament amb antibioteràpia local i que no experimenten complicacions secundaries 

[10]. Si la infecció s’identifica d’hora i l’organisme reacciona positivament a l’antibiòtic el 

pronòstic és bo. Tot i així existeixen diversos factors que determinen el pronòstic de l’èquid a 

curt i a llarg termini [60]. Hi ha una falta de consens entre autors respecte els factors que 

s’associen amb la supervivència dels poltres i l’artritis sèptica. A més es disposa d’una informació 

limitada sobre el rendiment del poltre a llarg termini [2]. Es necessiten més estudis dels casos a 

curt i a llarg termini per tal d’informar millor al propietari sobre les possibilitats futures del seu 

poltre. El criteri principal per decidir si sobre l’eutanàsia del poltre és si no respon al tractament 

i la coixesa empitjora significativament fins a comprometre la vida de l’animal [2]. 
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5.7.1. Supervivència 

El percentatge de supervivència en poltres tractats per artritis sèptica aguda, sense 

complicacions secundàries, és relativament alt. S’ha demostrat un ampli rang de supervivència 

entre els diferents estudis, sent d’entre el 57 % al 84% [2], [13], [14], [51], [53]. L’estudi 

retrospectiu d’O’Brien et al., 2020 [2], publicat recentment, ha analitzat el major nombre de 

casos d’artritis sèptica fins al moment present (115) i ha registrat al voltant d’un 80% de 

supervivència, fet que coincideix amb altres estudis anteriors [9], [16].  

Que el percentatge de supervivència estimat sigui tan ampli entre autors, probablement 

reflecteix les diferències en els diversos factors que influeixen en el pronòstic, com: la rapidesa 

del diagnòstic, la iniciació d’una teràpia apropiada o el desenvolupament de possibles 

complicacions secundàries. No obstant això, la supervivència també depèn de qüestions 

econòmiques, ja que si es tenen limitacions de pressupost pel tractament del cas, el percentatge 

de supervivència es pot veure afectat [10]. Les diferències en les ràtios de supervivència entre 

estudis són atribuïdes a la gran varietat de factors que entren en joc en cada cas, relacionats 

amb la duració dels signes clínics, l’agressivitat del rentat articular i de les articulacions 

afectades, o la presència de malalties concurrents o de vàries articulacions afectades, entre 

d’altres [2]. 

En l’estudi d’O’Brien et al., (2020) [2], mencionat anteriorment, dels 115 pacients amb artritis 

sèptica 25 no van sobreviure al tractament. El 92,5% d’aquests èquids difunts tenien malalties 

concurrents. Per altra banda, s’han detectat diferències significatives entre l’edat mitjana del 

poltre en el moment d’admissió i la seva supervivència. Els poltres no-supervivents eren 

significativament més joves en el moment d’admissió (edat inferior a vint-i-sis dies) [2], fet que 

es corrobora en altres estudis [7].  

El pronòstic pot ser més o menys favorable segons l’agent etiològic aïllat, per exemple és 

desfavorable si s’aïlla Salmonel·la spp. del fluid sinovial de les articulacions afectades [9], [12]. 

En casos d’osteomielitis, el pronòstic de supervivència també es veu reduït [2], [8]. S’ha de 

considerar que quan hi ha una implicació òssia epifisaria, el pronòstic pot ser dolent a causa de 

la disrupció de l’os subcondral [9], [10]. Altres complicacions que redueixen les possibilitats de 

supervivència del poltre són les malalties concurrents no-sinovials: diarrea, sèpsia, pneumònia i 

omfaloflebitis [2].  
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Respecte a l’associació entre el nombre d’articulacions afectades i la supervivència hi ha 

controvèrsia. En els estudis en què s’han analitzat pocs casos amb múltiples articulacions 

afectades i que per tant la majoria de poltres només tenien una articulació alterada, no s’ha vist 

associació entre el nombre d’articulacions implicades i una reducció de la supervivència [2], [9], 

[13]. Per contra, altres estudis que han analitzat un major nombre de casos amb múltiples 

articulacions afectades, han demostrat que aquest factor implica una reducció de la 

supervivència [14], [16].  

En l’estudi de Giguère et al., (2017), sobre els motius d’admissió de poltres nounats en la unitat 

de cures intensives, que inclou 1065 casos compresos entre 1982 i 2008; s’evidencia que la 

presència d’infeccions múscul-esquelètiques està significativament associada amb la no 

supervivència dels pacients [25]. Quan la infecció múscul-esquelètica és el problema principal, 

el pronòstic és bo per la supervivència en infeccions sinovials, òssies o fisals, si s’aplica una 

teràpia local agressiva [10]. En estudis més actuals, s’ha descrit que els poltres que ingressen a 

hospital i sobreviuen tenen un període mitjà de sis dies d’hospitalització [2]. Aquest fet ha 

millorat la mitjana de  nou a deu dies d’hospitalització descrita en estudis d’anys anteriors [13], 

[15]. Amb un diagnòstic temprà i un tractament agressiu el temps d’hospitalització es pot reduir 

[2].  

5.7.2. Rendiment esportiu  

El pronòstic a llarg termini contemplant la funció atlètica després d’una infecció múscul-

esquelètica en el poltre, no està clar. Tot i que les artritis, sinovitis, fisitis i osteitis sèptiques són 

relativament prevalents en poltres, no hi ha suficient bibliografia que arribi a analitzar suficients 

casos per extreure conclusions significatives [10]. Si la infecció s’aconsegueix eliminar abans que 

s’ocasionin danys en el cartílag, els potres poden recuperar-se completament i optar a un 

rendiment atlètic futur complet [2]. En cas contrari el rendiment esportiu es pot veure 

compromès [13]. 

Oferir al propietari un pronòstic sobre el futur atlètic del seu poltre és difícil amb la literatura 

existent actualment [10]. Segons O’Brien et al., (2020) [2] no s’han demostrat diferències 

significatives de rendiment entre els poltres que han patit artritis sèptica i els seus germans 

materns [2]. Per contra, en estudis anteriors centrats en cavalls de curses, amb un volum mostral 

inferior d’animals, s’ha descrit un pitjor pronòstic en el rendiment esportiu en cavalls que han 

patit artritis sèptica. Constatant que només entre el 30-48% dels poltres supervivents a la 

patologia han arribat a tenir èxit en el seu futur esportiu en curses [13], [16], [61].  
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Les raons d’aquest pronòstic desfavorable a llarg termini són multifactorials. Una de les 

principals causes és el desenvolupament de dany articular sostingut durant el procés patològic 

de l’artritis sèptica [2]. Diversos autors apunten que és possible que el dany cel·lular cartilaginós, 

ocasionat en el transcurs de la patologia, manifesti conseqüències en el futur de la vida del cavall 

i acabi resultant amb una disminució del seu rendiment. Aquesta teoria es demostra en un estudi 

publicat actualment [58], que destaca que l’artritis/osteomielitis sèptica produeix una 

condronecrosis que afecta les articulacions negativament [58].  

En el cas dels cavalls pura-sang de curses, un dels estudis més rellevants en quant el futur 

rendiment dels poltres amb artritis sèptica [13] ha demostrat que els èquids que van ser tractats 

quan eren poltres per artritis sèptica, comencen a una edat més tardana les curses respecte als 

seus germans no tractats. Dels poltres afectats que havien sobreviscut a l’artritis sèptica, només 

un 48,3% començaven a competir comparat amb els seus germans que eren seleccionats en un 

66,2% [13]. Similar a aquestes dades, un altre estudi demostra que dels poltres afectats per 

artritis sèptica només un terç del total arribaven a les competicions de curses [16]. Per contra 

altres estudis sobre pura-sangs demostren que en les subhastes de cavalls de 2 anys els poltres 

que han patit artritis sèptiques es venen pel mateix preu que els que no n’han patit [62].  

En el cas de l’osteomielitis hi ha més consens entre autors. Aquesta condició es considera un 

factor que posa en compromís el futur rendiment atlètic de l’èquid. En un estudi amb 108 poltres 

pura-sang afectats per osteomielitis, només el 48% d’ells van aconseguir arribar a les 

competicions [8]. Per tant si es produeix una afectació òssia, el futur esportiu del cavall serà 

compromès.  
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6. CAS CLÍNIC: Artritis sèptica en un poltre nounat resolt en 

clínica ambulatòria.  

6.1. Introducció  

A continuació es descriu un cas clínic real que va succeir a la localitat de Juneda, Lleida, durant 

els mesos de març a maig de l’any 2019 cedit per V3 Equip Veterinari. Es va poder presenciar tot 

el que es relata a continuació i a més a més es va poder participar en l’administració de 

tractament i suport en les cures del poltre. Aquest cas és el que ha motivat la realització del 

treball que es presenta.  

  

Il·lustració 10: Khaleesi, poltre protagonista del cas clínic, juntament amb la seva mare. Font pròpia. 

Consisteix en un cas d’artritis sèptica en un poltre nounat que es tracta exclusivament de forma 

ambulatòria, sense derivar el poltre a hospital. Aquest fet implica un repte per la seva resolució 

i pronòstic, ja que es disposa d’uns recursos més limitats que en un centre hospitalari.  

6.1.1. Història clínica 

Visita del nounat (10/03/2019) 

El propietari d’un poltre anglo-àrab recent nascut, amb nom de Kahleesi, contacta amb V3 Equip 

Veterinari perquè l’èquid presenta dificultats per aixecar-se i mamar. El propietari s’ha trobat el 

poltre nounat a les 8:00 del matí quan ha anat ha donar menjar (il·lustració 11). L’última vegada 

que va veure l’euga va ser a les 22:00 de la nit anterior, per tant es desconeix la hora del part, 

que estarà compresa entre aquestes hores.  
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El veterinari d’urgència arriba a la quadra i duu a 

terme un examen del nounat. El poltre nounat 

presenta una falta d’estímul de succió i una 

debilitat al terç posterior que l’impossibilitat 

sostenir-se. Les seves constants vitals es troben 

dins dels paràmetres normals. El veterinari 

administra al poltre de forma profilàctica: 

penicil·lina procaïna [(15 mg/kg PV), vitamina 

AD3E (vitamina A 1500 U.I/kg PV), vitamina D3 

500 U.I/kg PV)  i vitamina E 0,25 mg/kg PV)] i 

sèrum antitetànic (3.000 U.I./animal). Després d’intentar aixecar el poltre nombroses vegades 

el veterinari aconsegueix que es mantingui en peu i que acabi mamant. S’aconsegueixi 

administrar el calostre i es deixa el poltre mamant. Addicionalment es duu a terme una revisió 

de la mare, que es troba en un correcte estat, i s’examina la placenta per descartar una possible 

retenció. La mare ha eliminat correctament la placenta i la secreció de llet és normal.  

Revisió del nounat (11/03/2019) 

A les 12 hores es duu a terme una segona revisió del nounat. Es comprova l’estat del melic, que 

es troba reduït i eixut per tant es descarta una possible omfaloflebitis. Es realitza una cura 

profilàctica més amb povidona iodada al 10%. A més es prenen les constants del poltre. El 

nounat presenta una auscultació cardiorespiratòria normal, una exploració neuro-motora 

normal, una temperatura de 38,7 °C i no s’aprecia cap signe de distinció ni dolor articular, les 

articulacions es troben en correcte estat. Es comprova que s’ha eliminat el meconi i que el trànsit 

intestinal és correcte. Com que es desconeix l’hora exacte del part, i per tant si el poltre va 

prendre el calostre dins de les primeres 8 hores de vida, i s’ha produït una correcta adquisició 

de la immunitat passiva, es fa un test ràpid d’IgGs en sang del poltre (SNAP Foal IgG Test – 

IDEXX). El resultat és de > de 800 mg/dL, per tant s’assumeix que el poltre ha rebut correctament 

la immunitat per part del calostre, dins de les primeres 8 hores de vida.  

6.1.2. Motiu de la consulta 

Una setmana més tard del naixement (17/03/2019) el propietari truca d’urgència. Manifesta 

que el poltre no s’aixeca i té el tars esquerre inflat. 

6.2. Anamnesi 

El veterinari arriba a l’estable i es troba el poltre en decúbit lateral. L’animal presenta nombroses 

úlceres de decúbit en les zones articulars carpals i tarsals, principalment, que s’atribueixen al 

Il·lustració 11: Khaleesi recent nascuda, imatge presa quan 
es troba el poltre a les 8:00 hores del matí. Font pròpia. 
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fregament amb el terra de paviment l’estable durant els nombrosos intents del poltre per posar-

se en estació del primer dia, i que habitualment no impliquen conseqüències greus.  

Es procedeix a realitzar un examen clínic del pacient i es prenen les seves constants vitals. Es 

detecta una taquipnea (52 rpm) i una taquicàrdia (104 ppm). El poltre presenta febrícula 

(38,8°C). En explorar les articulacions es detecta una distensió del tars esquerre, que en la 

palpació es detecta dolor i calor. S’observa una coixesa de grau IV de l’extremitat posterior 

esquerra, i al mateix temps una flexió dolorosa del tars.   

6.3. Diagnòstic diferencial 

Els signes clínics de coixesa, febre i efusió articular del tars esquerre, fan que la sospita principal 

recaigui sobre una possible artritis sèptica del tars esquerre. Diversos autors afirmen que 

qualsevol coixesa i efusió articular en un poltre s’ha de considerar sèptica fins que no es demostri 

el contrari [4]–[6].  

Un dels altres diagnòstics compatibles és una artritis no sèptica del tars esquerre. Aquesta es 

podria atribuir a factors traumàtics, ja que en el tars inflamat hi ha presència d’úlceres de 

decúbit. Segons la bibliografia, tot i que és menys probable, una artritis pot ser causada també 

per la infecció dels teixits tous adjacents o per ferides penetrants [14], [22]. 

6.4. Proves diagnòstiques 

6.4.1. Hemograma i bioquímica 

Es pren una mostra de sang i es duu a terme un hemograma i una bioquímica. Les alteracions 

principals detectades en l’hemograma s’il·lustren a la taula 7 i són: una marcada leucocitosi i 

neutrofília, i una lleugera monocitosi i basofília.  

Taula 7: Principals alteracions detectades en l'hemograma del poltre en data de 17/03/2019. 

Paràmetre Valor obtingut en hemograma 

(17/03/2019) 

Valors mínim i màxim de referència 

Leucòcits 41,49 x103/μL 5,4 - 14,3  x103/μL 

Neutròfils 36,25 x103/μL 2,26 - 8,5 x103/μL 

Monòcits 1,06 x103/μL 0,1 – 1 x103/μL 

Basòfils 0,04 x103/μL 0 – 0,03 x103/μL 

 

Les alteracions principals detectades a la bioquímica (taula 8)  són: hipoglucèmia, disminució de 

la urea, lleugera hipernatrèmia, hipoproteinèmia i  hipoalbuminèmia.   
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Taula 8: Principals alteracions detectades en l'hemograma del poltre en data de 17/03/2019. 

Paràmetre Valor obtingut en bioquímica 

(17/03/2019) 

Valors mínim i màxim de referència 

Glucosa < 10 109 – 268 mg/dL 

Urea 4 6 – 27 mg/dL 

Sodi 147 132 – 146 mg/dL 

Proteïnes totals 4,3 4,7 – 7,2 g/dL 

Albúmina 2,0 3,0 – 4,0 g/dL 

 

6.4.2. Anàlisi de líquid sinovial 

Mitjançant una punció intraarticular del tars esquerre afectat, s’agafa una mostra del líquid 

sinovial. La mostra s’envia al laboratori diagnòstic IDEXX, on duen a terme diferents proves:  

6.4.2.1. Citologia 

Descripció del líquid: 

El líquid analitzat és d’aspecte tèrbol amb una viscositat disminuïda. Es realitza un recompte 

automàtic del líquid detectant-se un total de 40 cèl·lules nucleades/μL (taula 9). L’índex proteic 

del líquid és de 2,6 g/dL. Es realitzen dues extensions del líquid pel seu examen citològic. 

Taula 9: Resultats de la citologia proporcionats per IDEXX, de la mostra del líquid sinovial recollida el dia 
17/03/2019. 

Paràmetre Resultat proporcionat per IDDEX Valor de referència bibliografia [3] 

Recompte cel·lular 40 cèl·lules/μL < 500.000 cèl·lules/μL 

Proteïnes totals  2,6 g/dL < 250 g/dL 

 

Descripció microscòpica:   

S’examinen dues preparacions de baixa cel·lularitat nucleada. La cel·lularitat del fluid es 

considera de lleu-moderadament augmentada respecte a un líquid articular normal. Es realitza 

un diferencial sobre 100 cèl·lules detectant-se un 63% de neutròfils amb característiques de 

regeneració molt lleus, un 11% de cèl·lules mononuclears de mida petita i un 15% de les 

mononuclears de mida gran. No s’identifiquen agents infecciosos.  

Diagnòstic:  

Malaltia articular inflamatòria (artritis supurativa).  
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6.4.2.2. Cultiu microbiològic 

El laboratori IDEXX treballa amb els següents medis: Agar Sang, Agar Xocolata, Cled, Sabouraud, 

Agar Malassezia, Schadler i Caldo Tioglicolat. L’elecció del medi depèn del criteri del personal 

especialitzat. En l’informe que el laboratori envia no s’especifica quins medis han seleccionat 

per cultivar la mostra, però el resultat del cultiu és negatiu, no s’obté creixement. 

Addicionalment es realitza una tinció gram on no s’observen bacteris ni llevats. És per això que 

no es pot realitzar una anàlisi de la sensibilitat antimicrobiana per orientar en l’elecció del 

tractament antibiòtic.  

6.4.3. Diagnòstic radiogràfic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Il·lustració 12: Radiografia del tars 0º, projecció 
dorso-plantar, extremitat posterior esquerra. 
Font V3 Equip Veterinari. 

 

 

Il·lustració 13: Radiografia del tars 90º, 
projecció latero-medial, extremitat posterior 
esquerra. Font: V3 Equip Veterinari. 

 

 

Il·lustració 15: Radiografia tars, 115º, 
projecció obliqua, extremitat posterior 
esquerra. Font: V3 Equip Veterinari. 

 

 

Il·lustració 14: Radiografia del tars 45º, 
projecció obliqua, extremitat posterior 
esquerra. Font: V3 Equip Veterinari. 
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Es realitza un estudi radiogràfic per tal de valorar si existeix una possible osteïtis dels ossos del 

tars o una fisitis dels cartílags de creixement de la tíbia i del metatars. Es fan 4 projeccions del 

tars esquerre (il·lustracions de 12 – 15): projecció latero-medial (tars 90°), projecció dorso-

plantar (tars 0°), projeccions obliqües (tars 115° i tars 45°). En cap de les projeccions s’observen 

alteracions òssies ni fisaries. Si que es pot apreciar una efusió sinovial en la zona de l’articulació 

del tars.  

6.5. Diagnòstic i pronòstic 

Segons les troballes en les diferents proves anteriors es diagnostica una malaltia articular 

inflamatòria (artritis supurativa) localitzada al tars esquerre. El poltre presenta febrícula i 

l’articulació del tars esquerre inflamada. En l’hemograma s’ha demostrat una neutrofília i 

leucocitosis que fa sospitar d’un procés infecciós. A més la presència d’un percentatge 

augmentat de neutròfils en l’anàlisi del líquid sinovial fa sospitar d’una artritis localitzada en 

l’articulació del tars esquerre. Tot i que no s’han identificat bacteris en el cultiu el diagnòstic 

d’artritis sèptica és justificat. Cal destacar que segons bibliografia, com es descriu a l’apartat 

5.5.3.Cultiu bacterià, moltes vegades no s’obté creixement microbià en el cultiu. Finalment, la 

presencia d’efusió sinovial i l’absència de lesions òssies en les radiografies indiquen que es tracta 

d’una artritis sèptica de tipus S (sinovial), en què només hi ha afectació de les estructures 

merament articulars, càpsula articular, cartílags i espai sinovial.  

Com es descriu a l’apartat 5.7. Pronòstic, la supervivència del poltre depèn de múltiples factors 

(edat, rapidesa del tractament, agent infecciós...) i el futur esportiu de l’èquid es pot veure 

compromès. S’informa el propietari d’aquesta situació i se li comunica que es tracta d’un 

pronòstic reservat. Se li planteja l’opció d’enviar a l’èquid a hospital, on es podrà realitzar una 

millor monitorització i es podrà fer un tractament més complet al poltre. Però el propietari no 

pot assumir aquesta opció i decideix seguir el tractament a casa per part del seu veterinari 

ambulatori. Un cop presa aquesta decisió els veterinaris d’èquids de V3 Equip Veterinari inicien 

ràpidament el tractament que es descriu a continuació.  

6.6. Tractament  

6.6.1. Transfusió de plasma 

Es decideix dur a terme una transfusió de 2 L de plasma al poltre, via intravenosa, per 

proporcionar una aportació addicional d’immunoglobulines immediata al torrent sanguini. 

D’aquesta forma es pretén reforçar la resposta immunitària del poltre enfront del procés sèptic 

(infecciós) en el que es troba.   
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6.6.2. Rentats articulars 

Es duu a terme un rentat articular amb agulla seguint el protocol 

que s’ha descrit anteriorment en l’apartat 5.6.3.1 Rentat 

articular amb agulla, de la recerca bibliogràfica. Abans de 

procedir al rentat articular, s’aprofita un cop s’ha accedit a 

l’articulació, per prendre la mostra que s’ha enviat al laboratori 

IDEXX per analitzar, com s’ha descrit en l’apartat anterior 

d’aquest cas, 6.4.2. Anàlisi de líquid sinovial. 

Els antibiòtics que s’apliquen en el rentat articular són 

amikacina i gentamicina. Es tracta de dos aminoglicòsids, que no 

caldria combinar, però es fa el rentat amb 1 L de sèrum fisiològic 

i gentamicina (6,6 mg/kg), i seguidament  s’administra 

amikacina (500 mg/kg PV) intraarticular abans d’enretirar les 

agulles. Posteriorment al rentat s’aplica un embenat 

compressiu del tars posterior esquerra (il·lustració 16).                                                                                            

6.6.3. Antibioteràpia 

L’absència de creixement microbià en el cultiu del líquid sinovial ha impossibilitat la realització 

d’un antibiograma. Aquesta seria la tècnica que orientaria en l’elecció del tractament, però 

malauradament no ha estat possible. Per això  es decideix administrar una combinació 

antibiòtica d’ampli espectre. S’inicia un tractament antimicrobià parenteral. Els antibiòtics 

d’elecció en aquest cas són cefquinoma (2,5 mg/kg PV, IM) i Amikacina (500 mg/kg PV, IV, BID). 

6.6.4. Tractaments addicionals 

A més s’administra omeoprazol (300 mg/kg PV PO), durant tot el període en que l’èquid està 

prenent antibiòtics, per tal de reduir el risc de desenvolupament d’úlceres gàstriques, freqüents 

en poltres que es troben en tractament. També s’administra durant els primers dies Flunixin 

Meglumine (1,1 mg/kg IV). 

6.7. Evolució 

Es realitzen 3 rentats articulars més de forma periòdica cada 3-4 dies, i el poltre evoluciona molt 

favorablement. Es continua amb un seguiment per part del veterinari que està en constant 

contacte amb el client per tal de detectar com més aviat millor qualsevol complicació de l’estat 

de salut del poltre. La inflamació del tars va disminuint progressivament, ha desaparegut la 

febrícula i el poltre es mostra més actiu i amb més gana.  

Il·lustració 16: Khaleesi després de múltiples 
rentats articulars. Es pot observar l'embenat 
compressiu de l'extremitat afectada. Font 
pròpia. 
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El dia 29/03/2019 es dona l’alta a l’èquid, ja que els símptomes clínics han desaparegut i el tars 

està pràcticament desinflamat. Es recomana seguir amb el tractament antibiòtic de cefquinoma 

(2,5 mg/kg PV, IV) una setmana més. Però uns dies més tard (1/04/2019) el propietari contacta 

altra vegada amb V3 Equip Veterinari perquè es tornen a repetir els símptomes clínics 

d’inflamació del tars esquerre. Ràpidament es duu a terme novament un altre rentat articular 

però aquest cop aplicant gentamicina i canviant l’amikacina per una fluoroquinolona, la 

marboflxacina. A més es torna a reprendre la teràpia antimicrobiana sistèmica, aquest cop 

s’elegeix l’antibiòtic de la família de les fluoroquinolones marbofloxacina (400 mg/kg PV IM).  

El poltre evoluciona favorablement i després d’un altre rentat articular més i el tractament 

antibiòtic diari administrat fins al dia 22/04/2019, el poltre ja no presenta símptomes clínics 

(il·lustració 17). Durant tot aquest període el poltre 

ha portat un embenat compressiu de l’extremitat 

anterior esquerra, cobrint l’articulació afectada. El 

dia 24/04/2019 es fa l’última visita a la Kahleesi. La 

flexió del tars afectat ja no és dolorosa i els 

símptomes inflamatoris de l’articulació tarsal són 

inexistents. És per això que se li dona l’alta, trenta-

vuit dies més tard de la primera visita d’urgències, 

quan es van manifestar els primers símptomes 

clínics inflamatoris de l’articulació del tars esquerre.  

6.8. Rendiment esportiu actual 

Dos anys més tard es duu a terme un examen físic de la Khaleesi. La poltra es troba en un 

correcte estat de salut, no s’observa cap alteració destacable. Per valorar si han quedat seqüeles 

del procés patològic que va patir durant el seu període neonatal se li duu a terme un examen 

locomotor.  

En primer lloc es fa una avaluació estàtica. S’examinen totes les articulacions, però s’inspecciona 

sobretot el tars esquerre, que va ser el que va patir el procés inflamatori. S’examina l’articulació 

mitjançant palpació i no es detecta cap alteració en la superfície òssia. No presenta dolor a la 

palpació de la zona articular del tars ni en les zones pròximes a aquesta. Tampoc es detecta cap 

efusió sinovial ni símptoma d’inflamació de l’articulació. No presenta dolor en la flexió. Es 

realitza el mateix en el tars de l’extremitat dreta i tampoc s’aprecia cap alteració.  

Il·lustració 17: Kahleesi recuperada. Font pròpia. 
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Seguidament es procedeix a fer un examen dinàmic en el qual es fa un test de flexió dels dos 

tarsos. Cap d’ells mostra una flexió positiva. El resultat de la flexió és negatiu i no es detecta cap 

coixesa. Es procedeix a avaluar la marxa del cavall al pas trot i galop en cercles a les dues mans. 

En cap d’elles es detecten signes de coixesa. Per tant, prenent de referent la informació 

obtinguda en l’examen realitzat el (10/04/2021) es pot afirmar que fins al moment present 

l’èquid no mostra seqüeles de l’artritis supurativa que va patir fa dos anys.  

Queda per veure l’evolució de l’èquid un cop es comenci a domar, ja que de moment encara es 

troba en creixement i és massa jove per iniciar-se en la pràctica eqüestre. Queda obert 

l’interrogant de com serà el seu rendiment en el salt d’obstacles, disciplina a la què es vol fer 

participar la Khaleesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 18: Khaleesi dos anys més tard de 
ser tractada. Font: pròpia.  
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7. DISCUSSIÓ 

El veterinari ambulatori és el primer professional que avalua el cavall. La seva figura és 

transcendental, ja que ha de ser capaç d’identificar les patologies ràpidament i administrar com 

abans millor el tractament adequat a l’èquid [6]. Moltes patologies poden ser tractades al lloc 

de residència de l’èquid, però altres requereixen un nombre major de cures i un tipus de cures 

intensives, i per això és aconsellable derivar l’animal a un hospital [6]. Malauradament el 

propietari no sempre pot assumir el cost econòmic i les qüestions logístiques que implica 

ingressar a l’èquid a un hospital. Aquesta és la situació del cas clínic que es descriu en aquest 

treball. Quan no hi ha l’opció d’hospital el veterinari ambulatori haurà de fer tot el que sigui 

possible per tractar l’èquid igualant totes les atencions d’un hospital però sense la majoria dels 

seus recursos o personal. A més la col·laboració del propietari és important, ja que serà el 

responsable d’administrar bona part del tractament i per tant haurà de seguir fidelment la pauta 

que ha marcat el veterinari així com tenir un maneig molt acurat amb un poltre d’aquestes 

característiques.  

Haver de tractar els pacients a casa, no significa un fracàs en el tractament de patologies 

complicades com és el cas de l’artritis sèptica. En el cas clínic descrit anteriorment la patologia 

de l’artritis sèptica s’ha resolt amb èxit. Un dels factors que ha ajudat a millorar el pronòstic de 

la Khaleesi ha estat la ràpida detecció del problema i actuació del veterinari. Tant bon punt es  

detecten els primers símptomes de coixesa el propietari contacta amb el veterinari. La poltra 

mostra una simptomatologia característica d’artritis sèptica al tars esquerre: coixesa, 

hipertèrmia i distensió articular[3], [5], [10]. A més existeix un gran consens entre els diferents 

articles publicats sobre la distribució més freqüent de les estructures sinovials sèptiques, 

afirmant per unanimitat que principalment es troben al tars, com és el cas de la Kahleesi  [2], 

[8], [9], [13], [14], [16], [30]. 

De seguida es procedeix a realitzar un rentat articular, que ha de ser amb agulla, ja que al tractar-

se de forma ambulatòria no es disposa d’artroscòpia, que és més recomanada per aquests casos 

[11]. Al dur a terme aquesta tècnica es pren una mostra de líquid sinovial, fet que és decisiu en 

el diagnòstic d’artritis [10], [30]. La seva anàlisi permet caracteritzar la naturalesa del procés 

(sèptic o no-sèptic) i identificar l’agent etiològic. En el cas de la Kahaleesi la cel·lularitat del líquid 

proporcionada mitjançant el recompte automàtic (taula 9) és inferior a l’estimada mitjançant 

l’examen citològic. Aquest tipus d’incongruències solen atribuir-se a la presència de material 

viscós que dificulta l’adequada captació de cèl·lules per part dels equips de anàlisis 

hematològics. Malgrat tot, la mostra enviada al laboratori tot i evidenciar que l’animal està 
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patint un procés inflamatori neutrofílic, no es troba dins dels paràmetres que caracteritzen una 

mostra d’artritis sèptica segons la bibliografia (taula 9) [4], [6], [10], [52]. Que s’obtingui un 

resultat del cultiu negatiu és un fet que coincideix amb dades descrites en la bibliografia, que 

apunten que l’èxit és baix i que és poc sensible. Com afirmen diversos autors, en la major part 

de les vegades no s’obté creixement [2], [9], [12], [27], [42].  

En el cas descrit només era possible recórrer a la radiografia i l’ecografia, per valorar les possibles 

lesions i corroborar el diagnòstic, una de les limitacions de la clínica ambulatòria [3]. No existia 

la possibilitat de recórrer a altres tècniques d’imatge més avançades d’àmbit hospitalari com 

RM o TAC, que haurien permès fer un diagnòstic més precís de les lesions [10]. Per això s’elegeix 

la radiografia per tal de valorar si existeixen alteracions òssies i així poder caracteritzar el tipus 

d’artritis. Diversos autors reconeixen el valor d’aquesta tècnica, ja que es troba a l’abast de la 

majoria de veterinaris. Però també manifesten que la sensibilitat de les pèrdues òssies en 

radiografia és relativament baixa i les reduccions òssies no són visibles fins que són del 30-50% 

de la densitat [3]. A més està establert que es tarda 21 dies des de l’inici de la infecció en detectar 

canvis ossis. Un altre dels inconvenients és la superposició d’estructures. En ossos complexos 

com el tars en el cas que s’exposa, la superposició d’estructures òssies impedeix la visualització 

adequada de les superfícies i per tant l’avaluació de les zones petites de lisis [3].  

Valorant la informació que ofereixen les proves diagnòstiques dutes a terme, i a l’espera dels 

resultats de l’anàlisi del líquid sinovial, s’inicia immediatament un tractament amb antibiòtics 

d’ampli espectre [11]. Amb els nounats s’han de prendre dedicions molt ràpides, perquè 

l’evolució d’aquests pacients varia tan ràpidament que en poc temps es pot acabar veient 

compromesa la seva vida [63]. Els antibiòtics elegits amikacina i gentamicina coincideixen amb 

els que recomana la bibliografia per aquesta patologia. Uns dies més tard, en conèixer els 

resultats del cultiu no es modifica el tractament antibiòtic perquè no s’ha obtingut creixement, 

per tant es desconeix l’agent etiològic. Respecte a la recaiguda, es decideix substituir l’antibiòtic 

de gentamicina per la marbofloxacina [27]. Aquesta decisió es veu reforçada per la bibliografia 

on es demostra que la majoria de bacteris aïllats en cultius positius de poltres amb artritis sèptica 

són sensibles a les fluoroquinolones com la marbofloxacina [27]. Com s’ha afirmat abans en 

poltres les decisions han de ser ràpides i per tant no es podia esperar als resultats d’un cultiu del 

qual probablement no s’obtindria creixement per elegir un nou antibiòtic. Malgrat això 

s’adverteix dels seus efectes negatius pel cartílag de creixement i per tant es desaconsella com 

a antibiòtic de primera opció en poltres. Per aquest fet i per afavorir la recuperació de 
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l’articulació afectada, hagués estat bé afegir al tractament l’administració de condroprotectors 

[5], [11], [59].  

Tot i que el resultat del test d’immunitat que es va efectuar a la poltra 24 hores després del 

naixement fos > 800 mg/dL, per tant una correcta adquisició de la immunitat passiva, la Kahleesi 

va patir un procés infecciós als primers dies de vida. Aquest fet s’explica perquè el nounat està 

exposat als microorganismes patògens del medi des que neix fins que absorbeix els anticossos 

amb la presa del calostre i adquireix immunitat. En el cas de la Kahleesi es desconeix l’hora 

exacta del naixement, però hi va haver problemes en aixecar-se i va mamar tard. Per tant durant 

aquest període d’immaduresa de la immunitat algun microorganisme hauria pogut arribar a 

l’articulació via hematògena, la més freqüent segons la bibliografia [3], [10], [11], [31], [58],  i 

ocasionar una artritis.  

En manifestar els signes d’infecció es va decidir fer una transfusió de plasma, perquè el sistema 

immune del poltre és immadur. Segons la bibliografia un dels factors que influeix negativament 

en el pronòstic és l’edat de presentació de la malaltia. En poltres d’edat inferior a 26 dies hi ha 

un percentatge superior de no-supervivència [2], [3], [7]. Existeixen múltiples factors que 

influeixen el pronòstic de l’èquid, tant de supervivència com sobre el seu futur rendiment 

esportiu [2], [13], [27], [51], [53]. Els estudis amb resultats més optimistes apunten que si es duu 

a terme un diagnòstic precoç i el poltre respon correctament al tractament, el percentatge de 

supervivència es troba al voltant d’un 80% [2], [9], [12]. En el nostre cas cal tenir en compte que 

no es disposaven ni de tots els recursos ni de tot el personal que hagués ofert un hospital. Es 

desconeix si el rendiment esportiu de la Khaleesi serà l’esperat perquè encara no s’ha iniciat en 

la disciplina eqüestre per la seva edat actual de dos anys. Però l’examen veterinari dut a terme 

recentment demostra que dos anys més tard la poltra no presenta seqüeles del procés patològic 

que va patir [10], [13], [16]. Nombrosos estudis apunten que els poltres que han patit aquesta 

patologia tenen un rendiment esportiu inferior, però existeixen moltes discrepàncies entre 

autors, per tant no es pot establir cap afirmació. 

La majoria de la bibliografia d’aquest treball i que es troba actualment és sobre poltres tractats 

en hospital, ja que els poltres afectats per aquesta patologia s’acostumen a referir a hospital. A 

més en clínica ambulatòria no es disposa de temps suficient ni s’acostuma a analitzar les dades 

dels pacients tractats per fer-ne publicacions. És per això que aquest treball pretén demostrar 

que en la pràctica ambulatòria, tot i no gaudir de les millors condicions, és possible tractar casos 

complexes gràcies a l’habilitat d’improvisar i treballar amb els recursos limitats dels que es 

disposa.    
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8. CONCLUSIONS  

El cas clínic analitzat en aquest treball corrobora el que il·lustren els diferents autors en la 

bibliografia consultada.  

• La simptomatologia característica d’artritis sèptica és inflamació articular, coixesa i 

febre, la qual que coincideix amb el patró observat en el cas clínic il·lustrat. 

• Respecte el diagnòstic, en el cas clínic il·lustrat s’ha comprovat la dificultat d’aïllar 

l’agent etiològic mitjançant el cultiu del líquid sinovial.  Fet que coincideix amb els casos 

descrits en la bibliografia. En clínica ambulatòria només es disposa de les tècniques 

diagnòstiques d’imatge de radiografia i ecografia. En canvi en hospital es gaudeix d’un 

ventall més ampli i s’apliquen tècniques més avançades com la RM i el TAC, que 

permeten dur a terme un diagnòstic més acurat.  

• L’administració d’antibiòtics d’ampli espectre (gentamicina i amikacina) ha demostrat 

ser un tractament efectiu enfront la patologia. Aquest coincideix amb el tractament 

recomanant en les diverses publicacions analitzades.  

• El principal inconvenient en clínica ambulatòria és que no es poden dur a terme rentats 

articulars mitjançant artroscòpia, només es poden fer mitjançant agulla. Aquest factor 

allarga més la resolució de la patologia ja que l’eliminació de la fibrina no és tant eficaç 

mitjançant aquesta tècnica.  

• La supervivència del poltre depèn de múltiples condicions. En factors com l’edat de 

presentació, l’agent etiològic, el tractament precoç o la resposta favorable al 

tractament; s’ha demostrat que tenen un paper decisiu per la supervivència de l’èquid.  

• No es poden fer afirmacions sobre el futur rendiment de l’èquid ja que falten estudis 

que segueixin els poltres afectats, des dels primers mesos de vida fins a l’edat de 

començar la pràctica eqüestre. En el cas analitzat s’ha pogut fer un seguiment i valorar 

l’èquid dos anys més tard d’haver patit la patologia. Fins al moment present no s’han 

demostrat seqüeles en el poltre, però falta conèixer com es desenvoluparà quan s’iniciï 

en la pràctica eqüestre dins d’uns anys més.  

• Els reptes d’estudi en la patologia són: la millora del percentatge d’èxit d’aïllament de 

l’agent etiològic en el cultiu del líquid sinovial, l’estudi d’elements que es poden 

determinar en la anàlisis del fluid sinovial,  com el Dímer-D entre d’altres. Finalment cal 

destacar que falten estudis que reportin casos resolts en l’àmbit ambulatori, com el del 

cas clínic que es presenta en aquest treball. Ja que la majoria dels estudis duts a terme 

es basen en l’àmbit hospitalari.  
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