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El parasitisme entre les  

associacions biològiques 

Parasitisme, 

• Associació negativa, entre individus de diferents espècies, 
temporal o permanent, externa o interna, entre una espècie 
(el paràsit, normalment més petita i menys organitzada) i 
una altra  amb benefici unilateral 

 

• El paràsit depèn metabòlicament de l’hoste: viu a expenses 
d’ell, nodrint-se i establint contacte i intercanvi ocasionant 
accions patògenes i de resposta immunitària. 

 

• És el resultat d’un dels grans processos de la vida sobre la 
terra, l’altra cara de la simbiosi positiva. 

 

 

 

 



HISTORIA DE LA PARASITOLOGIA 

• Paràsits en fòssils: prehistòria (helmints, artròpodes, puces) 

 

• Cultures xinesa, índia, persa, babilònica, egípcia: 

–  paràsits macroscòpics: àscaris, tenies, polls, puces, 

mosques, paparres, etc  

 

• Ous calcificats en: 

– En mòmies egípcies 

– mòmia dels Alps italians (fa més de 5000 anys) 

 



EVOLUCIÓ DEL PARASITISME 

 

• Parasitisme: èxit adaptació en un medi (altra espècie). 

• En el parasitisme 

– Explotació. 

– No cooperació. benefici per un dels associats. 

– El paràsit: 

• té mecanismes de penetració 

• Evadeix la resposta de l’hoste que vol expulsar-lo o eliminar-lo.  

• Està preparat per tots els canvis  dins hoste i  medi ambient. 

 

 

 

 

 

 



RELACIONS PARASIT/HOSTE 

– ESPECIFICITAT: adequació d’un paràsit a un hoste. 

També especificitat d’òrgans, edat i estat fisiològic  

 

– Accions patògenes: 

• Mecànica: per compressió i obstrucció 

• Traumàtica: penetració, migracions dins òrgans, alimentació 

• Irritant: al fixar-se o desplaçar-se 

• Espoliadora 

• Tòxica: metabòlits 

• Inoculadora agents patògens 

• Inductora modificacions en teixits: hiperplàsies, neoplàsies 

 

 

 

 



RESPOSTA IMMUNITÀRIA 

Respostes a la invasió parasitària: 

 

1. Paràsit no desenvolupa. Hoste no adequat (genètica?) 

2. Paràsit es desenvolupa: mort hoste (molts paràsits) 

3. Paràsit es desenvolupa: resposta immunitària hoste i 
elimina paràsit (dany hoste?). 

4. Paràsit es desenvolupa: resposta immunitària parcial 

hoste i elimina parcialment paràsit (equilibri inestable) 

 

 

 

 



REPRODUCCIÓ PARÀSITS 

• Asexual,  

• Sexual,  

 

• Alternança de forma reproductiva. 

 

• Partenogènesi: segmentació òvul sense fecundar 

 

• Molts paràsits són hermafrodites (alguns trematodes i els 
cestodes). Pot haver auto-fertilització. 

 

• OUS: molts tipus, parets externes  protectores.  

 

 

 
 

 

 

 



HOSTES. DEFINICIONS 

 

• HOSTE: Organisme que dóna allotjament o nodriment al paràsit.  

• HOSTE DEFINITIU (HD): paràsit s’hi reprodueix sexualment 

• HOSTE INTERMEDIARI (HI): (reproducció asexual) i és imprescindible 
per a completar el seu cicle evolutiu 

• HOSTE PARATÈNIC: el paràsit no s’hi desenvolupa ni es multiplica i és 
prescindible per a completar el seu cicle evolutiu.   



TRANSMISSIÓ PARÀSITS 

• Transmissió 

– El pas d’un hoste a un altre: la fase infectant o infestant 

– Transmissió horitzontal (de la mateixa generació) 

• Directe 

• Indirecte, per vectors 

– Transmissió vertical (d’una generació a la següent) 

• Transovàrica 

• Transplacentària 

• Calostre, llet 

– Sortida de l’hoste, de forma 

• Passiva: Ous del tracte GI, fases larvàries en sang.... 

• Activa: Artròpodes. Migració transplacentària i  trasmamària... 

 



TRANSMISSIÓ PARÀSITS 

 

• INFECCIÓ. Invasió i multiplicació dels paràsits en l’hoste 

• INFESTACIÓ. Presencia d’agents externs macroscòpics, 
sense multiplicació (invasió) 

• FONTS d’infecció/infestació: 

– Altres animals parasitats, HI, medi ambient.....  

• Forma entrada: 

– Passiva: ingestió o inoculació  

– Mixta:L3 en pastures 

– Activa: a través pell 

– Autoinfecció 

• Vies d’entrada: alimentària, respiratòria, cutània, conjuntival, 
genital, picades de vectors, etc. 

 



ECOLOGIA/ PARÀSITS 

• Els factors ambientals: importants si fases de vida lliure. 

•  La dosi infectant està relacionada amb el medi  

– Factors ambientals abiòtics:  

• Clima: temperatura i humitat (microclimes!). models 
matemàtics per prevenció. 

• Radiacions, gasos, corrents d’aigua, tipus de sòl (HI) 

– Factors biòtics: 

• Plantes, fongs...poden afavorir parasitisme 

– Factors socioeconòmics 

• Pràctiques agrícoles (afavoreixen L3) 

• Pràctiques zootècniques (ramaderia intensiva, 
extensiva...rotacions) 

• Alimentació (animals més nodrits, menys parasitisme) 

 

 
 

 



TAXONOMIA 

 

– Subregne Protozous (unicelulars) 

 

– Subregne Metazous (multicelulars) 

– Nematodes 

– Platelmints (Trematodes i Cestodes) 

 

– Artròpodes 

 

HELMINTS 



ALTRES CLASSIFICACIONS 

• Externs (ectoparàsits) 

• Interns (endoparàsits) 

• Permanents 

• Temporals 

• Patògens (portadors) 

• No patògens (oportunistes) 

• Cicle de vida simple 

• Cicle de vida amb hostes intermediaris 

LOCALITZACIÓ 

TEMPS PERMANENCIA EN L’HOSTE 

CAPACITAT LESIONAR 

HOSTES 



Regne PROTOZOA 

Tipus Sarcomastigophora Tipus Apicomplexa 

Subordre Eimeriorina 
Subtipus Mastigophora 

(flagel·lats) 

Gènere Leishmania  

Gènere Trypanosoma 

Gènere Trichomonas  

Gènere Giardia 

Subordre Piroplasmorina 

Gènere Eimeria 

Gènere Isospora 

Gènere Cryptosporidium 

Gènere Toxoplasma 

Gènere Sarcocystis 

Gènere Besnoitia 

Gènere Neospora 

Gènere Babesia 

Gènere Theileria 

Subtipus Sarcodinia 

(amebes)  

Tipus Ciliophora  

Gènere Balantidium 
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Eimeria spp. 
 

• Gènere de coccidis amb gran especificitat d’hoste. 
Parasiten molts mamífers domèstics. 

 

• Cicle biològic directe.  

 

• Infecció: ingestió d'ooquists esporulats, amb Interior 
cèl·lules epitelials intestí: fases de multiplicació asexual 
(esquizogònia o) i sexual (gametogònia).  
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Cryptosporidium sp. 
• Afecta mamífers,  

• Cicle biològic directe. Infecció per ingestió 
ooquists.  

• Tot el cicle coccidià típic (esquizogònia, 
gametogònia i esporogònia) passa al budell 
prim amb esporulació endògena. 

• En femtes:  ooquists esporulats 

• Alguns ooquists reinicien cicle en el mateix 
hoste (autoinfecció endògena) 
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Sarcocystis sp. 
 

• HD:  cànids, fèlids, l’home i aus  

• Gametogònia i  Esporogònia budell prim (esporulació 
endògena).  

• HD eliminen esporocists lliures o en parelles. 

• HI: mamífers, rosegadors, aus... s'infecten per la 
ingestió dels ooquists o esporocists. 

• HI: Quists intracel.lulars de dimensions variables plens  
bradizoïts (musculatura estriada i cardíaca). 
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Besnoitia sp. 
• HD: gat i potser altres?. 

• HI: vaques (B.besnoitti), cavall, cabres... 

• Cicle no ben conegut. Vectors  mosques picadores? 

• HD: Fase coccidial intestinal amb multiplicació asexual i 
sexual. Excreció quists per femtes on esporularan  

• HI: ingereix ooquists esporulats, s’alliberen taquizoïts al 
intestí i via sanguínia colonitzen teixits formant 
pseudoquists o taquizoïts (fase aguda). Fase crònica: 
formació bradizoïts que s’enquisten (pell).  

• Contaminació mecànica entre HIs i per vectors (mosques 
picadores).  

• HI: lesions i quists  pell i possible infertilitat en mascles. 
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Neospora sp. 
• HD: gos i HI: boví  

• N.caninum: avortaments vaques 

 

• HD és el gos  (canids...). Infecció per consum carn o 
placentes de boví infectat Excreció ooquists no 
esporulats.  

• Esporogònia exògena 

• HI: infecció consum ooquists esporulats en menjar o 
aigua. Taquizoïts penetren cèl·lules i...  pseudoquists 
tissulars amb taquizoïts (x ràpida) i quists de bradizoïts 
(x lenta)  

• Transmissió transplacentària (vertical) és molt important 
i els taquizoïts passen de vaca a fetus. 
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Babesia i Theileria sp. 
• Protozous hemàtics  

• HD:  paparres transmeten paràsit  

• HI:  mamífers domèstics  

• Paparra ingereix sang animal infectat. Es produeixen 
esporozoïts, que són estadis infectants que  paparres 
inoculen a l’ HI 

• Paràsit en forma de merozoït als eritròcits, on es 
multipliquen asexualment (esquizogonia). Segons 
espècie es formen de 2 a 4 merozoïts que trenquen 
l’eritròcit. 
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-PAPARRA- 

 (garrapata) 
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Classe NEMATODA 

SUBCLASSE ADENOPHOREA  

o APHASMIDIA 
SUBCLASSE SECERNENTEA  

o PHASMIDIA 

 

O.Rhabditida.  

 
O. Enoplida 

Trichuris 

Trichinella 

 Capillaria  

 Dioctophyma 

O. Strongylida 
O.Oxyurida 

O.Ascaridida 

O.Spirurida 

Strongyloides 

 

 

 

Oxyuris, 

Passalurus  

Skrjabinema 

Ascaris,  

Toxocara,  

Anisakis  

Heterakis 

Ascaridia 

Parafilaria 

Dirofilaria 

Dins dels Metazoa, 

Strongylus,  

Ancylostoma,  

Ostertagia, 

Haemonchus,  

Cooperia  

Nematodirus,  

Trichostrongylus 

Dictyocaulus 

Protostrongílids 

23 



 Ordre  Strongylida 

• Llavis petits. Moltes espècies presenten 
càpsula bucal i altres vesícula cefàlica.  

• Extremitat posterior mascles acaba en una 
bossa copuladora amb 2 espícules. Aparell 
reproductor femení desenvolupat. 

• Adults es localitzen al tub digestiu, aparell 
respiratori o vasos pulmonars.  

• Cicle directe o indirecte 
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Ordre  Strongylida 

1. Strongylus,  

2. Ancylostoma,  

3. Ostertagia, 

4. Haemonchus,  

5. Cooperia  

6. Nematodirus,  

7. Trichostrongylus,  

 

8. Dictyocaulus  

9. Protostrongílids 

 

SUPERFAMÍLIA 

TRICHOSTRONGYLOIDEA 

PULMONARS 

GI 

SUPERFAMÍLIA 

METASTRONGYLOIDEA 25 



2.1 Strongylus  
• Adults: budell gros èquids. 

•  Cicle directe. 

•  Infestació per ingestió L3. 

•  Larves migren pel fetge i  
cavitat peritoneal abans 
arribar localització definitiva 
al budell gros. 

• Càpsula bucal ben 
desenvolupada sense dents 
dents 
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Superfamilia Trichostrongyloidea 

• Gran nombre espècies. 

•  Cicle directe. 

• Tracte GI de mamífers, aus i importants en remugants. 
Excepte Dictyocaulus (pulmó). 

• Mascles: bossa copuladora  gran i espícules. 

• No produeixen migracions (excepte Dyctiocaulus) 

• Femelles ovípares, ous amb cèl·lules: blastòmers 
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Ostertagia  

 

• Quall de remugants. Mucosa (adults) o interior glàndules 
gàstriques (larves 4, en hipobiosi) 

 

• Mascles, amb bossa copuladora desenvolupada, amb 2 
espícules curtes i gruixudes que no sobresurten amb 2 o 3 
ramificacions terminals. 

 

• Teladorsagia sp en oví 
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Haemonchus  

• Quall remugants, hematòfag. 

• Extrem anterior introduït mucosa gàstrica.  

• Mascles: bossa copuladora amb 1 petit lòbul dorsal 
asimètric amb forma  Y i espícules curtes i punxegudes, 
sobresurten de la bossa. 

• Femelles: úter blanquinós ple ous, s'enrotlla en espiral al 
voltant intestí ple de sang (evident en exemplars frescos). 

• Vulva amb plec vulvar (solapa vulvar) evident.  
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Nematodirus  

• Budell prim de remugants. Mascles 10-15 mm de longitud i 

femelles més grans  

• Vesícula cefàlica extrem anterior (dilatació cutícula) 

• Mascles: Bossa copuladora amb espícules molt llargues i 

primes amb extrems distals fusionats. 

• Femelles: vulva al terç final del cos. Úter amb ous, que són 

diferents dels altres tricostrongílids.  

• Ous  més grans,  forma més ovoide i pocs blastòmers. 
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Nematodes pulmonars. 

• Família Dictyocaulidae. Dictyocaulus: vaques, cavalls, 
ovelles etc  

• Cicle directe.  

 

• L3 ingerides al pasturar, penetren paret intestinal.  Pel 
sistema limfàtic. L4 i via sanguínia i limfàtica arriben als 
pulmons, on es converteixen en adults.  

– D. arnfield (cavalls)  

– D. filaria (oví)  

– D. viviparus (vaca) 
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2.9 Nematodes pulmonars  
 

• Familia Protrostrongylidae  (Supf. METASTRONGYLOIDEA) 

• Pulmó, bronquis, bronquíols. Fins. Petits nòduls amb adults. 

• Muellerius: petits remugants (M. capillaris) 

• Cystocaulus (C. ocreatus):  petits remugants. 

• Neostrongylus: N. linearis, petits remugants 

 

• HI (cargol terrestre) L1 penetren cutícula externa peu cargols 
on muden fins L3. HD ingereix HI. L3 a limfonodes, L4 a pulmó. 

• Pràcticament totes ovelles estan infestades 
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PHYLUM PLATYHELMINTHES  

TREMATODES 

CESTODES 

MONOGENEA 

(vertebrats aquàtics) 
DIGENEA 

Fasciola 

 Dicrocoelium 

Paramphistomum 

 Schistosoma  

 

Dipylidium   

 Mesocestoides 

 Echinococcus  

 Taenia  

 Moniezia  

 Spirometra 

Dins dels Metazoa, 



Fasciola hepatica 

• Adults en conductes biliars 

d'herbívors, principalment 

remugants. Mesura 13 x 30 mm. 

• Forma de fulla. Part anterior més 

ampla que posterior. Tegument 

cobert fines espines. 

• Ventosa oral i ventral a la zona 

anterior del paràsit 

UTER 



Fasciola hepatica 

 

CICLE BIOLÒGIC:  

 

• Cicle indirecte, HI: cargols aquàtics.  

• Adults a conductes biliars, i ous (operculats i no embrionats) 
arriben intestí via colèdoc i surten exterior amb femtes.  

• Ous necessiten ambient aquàtic; el miracidi surt i busca 
cargols aquàtics (Lymnea truncatula).  

• Dins HI: esporocists rèdies i cercàries 

• Cercàries surten cargol i en ambient aquàtic, transformen 
en metacercàries ingerides HD i intestí es desenquisten.  

 



Fasciola hepàtica 



Dicrocoelium 

 

• Adults: conductes biliars herbívors sobretot en remugants. 
Freqüent en ovelles, cabres i vaques.  

• Cicle biològic indirecte. Dos HI: un cargol i una formiga. 

• Adult  de 2,5 per 10 mm,  

• Hermafrodita.  

 



Dicrocoelium. Cicle 

 

• HD infestats excreten ous i surten per femtes.  

• Ambient sec: miracidi ingerit per HI-1, cargol de terra. 

• El cargol excreta CERCARIES porus respiratori envoltades 
de moc (“pilotes de cercàries”: 200-400) 

• Formica fusca HI-2, ingereix cercàries 

• Dins formiga  1 cercària al gangli subfaringi provoca canvi 
comportament formigues: queden enganxades herbes per 
mandíbula,  

• Formigues són ingerides pels remugants nit o primera hora 
matí.  



Infestació per fases larvaries de Cestodes 

HD Adult Quist i HI Localització 

Gos Echinococcus sp 

 

Quist hidatídic 

Ovi, vaquí, 

cabres...home 

Fetge , pulmó 

cervell… 

Gos Taenia multiceps Coenurus cerebralis 

Oví 

SNC 

Home  Taenia saginata 

Taenia solium 

Cysticercus  

Vaquí- porcí 

Múscul i òrgans 
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Echinococus granulosus 

40 



 

Cicle biologic Taenia solium i  Taenia saginata  
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Moniezia 

 

• HD: remugants,  budell prim  

• Fins a 6 m de longitud i1,6 cm amplada.  

• Cicle biològic indirecte.  

• HI = àcar oribàtid (cisticercoide, 2-6 mesos) 

•   
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PHYLUM ARTHROPODA  

Classe insecta Ordre Acarina 

Acars Dipters 

 

 

Culícids 

Phlebotomus 

Culicoides 

Gasterophilus * 

Hypoderma * 

Oestrus * 

Hipobòscids 

 
 

 

Paparres 

Sarcoptes 

Psoroptes 

Otodectes 

Cheyletiella 

Varroa 

Demodex 

 

Ixodes 

Rhipicephalus 

Ornithodoros 

Argas 

 

Polls Puces Xinxes 

Haematopinus 

Menacanthus 

Trichodectes 

Ctenocephalides 

Pulex 

 

* Miasis obligatòria. Part del cicle transcorre dins l’hoste 
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MIASIS 

• Invasió teixits vius animals per larves mosques. 

• Diferenciar: mosques facultatives i obligatòries de miasis 

• Facultatives, ous en ferides o secrecions d’animals 

• Obligatòries: Pel seu desenvolupament necessiten teixits 
animals.  

• Les principals són 

– Gasterophilus 

– Hypoderma  

– Oestrus 
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DÍPTERS- MIASIS 

• Gasterophilus spp. 

• Parasiten èquids. Adults amb peces bucals atrofiades. No 
poden alimentar-se 

• Mosques ponen ous en diferents llocs segons espècie, a les 
hores de sol, quan animals que pasturen. 

• El cavall s’empassa les larves o penetren a través de la pell 

• Larva parasita estómac o budell fixant-s’hi durant 10 mesos.  

• Surt exterior pels excrements on passen a pupa.  

• Mosques robustes de color fosc, recobertes de pèl i amb 
bandes transversals a les ales.  
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DÍPTERS-MIASIS 

• Hypoderma  

• Parasiten vaques. Adults tenen peces bucals atrofiades. No 
poden alimentar-se. Volen màxim 5 Km 

• Parasiten vaques que pasturen. Tots estadis larvaris dins la 
vaca. Les larves s’anomenen ‘barros’.  

• Les principals espècies són: 

– H.bovis (larva emigra canal vertebral, la mosca pon un ou per pel) 

– H.lineatum (larva emigra esòfag, varis ous per pel, petits i en línia) 

• Larves surten ous i penetren la pell,durant mesos passen pel 
cos fins arribar sota pell dors, muden 2 vegades i surten i  
passen a pupes. A l’estiu surt la mosca 
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DÍPTERS-MIASIS 

• Oestrus ovis 

• Fase larvària: paràsit obligat cavitat nasal d'ovelles i cabres.  

• Femelles dipositen larves (no ous) directament en la cavitat 
nasal o zones properes dels hostes.  

• En la cavitat nasal les larves es desenvolupen fins a la 
maduresa durant 9 mesos.  

• Les larves madures s’excreten pels esternuts. Després 
abandonen l’hoste, s’enterren en zones humides o 
excrements  i esdevenen pupes al terra. 
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POLLS 

• Haematopinus. 

• Poll picador, parasita porcs, vaques i equins.  

• Aplanat dorsoventralment , presenta un rostre 

punxegut i  potes fortes acabades ungles robustes. 

• Caracteritzats  grandària, de fins a 0,5 cm de 

longitud: polls paràsits més grans animals 

domèstics. 
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ÀCARS 

 

• Petits. Cefalotorax fusionat amb l’abdomen. 

• Contacte estret amb pell hostes.  

• Agents etiològics lesions conegudes com sarnes.  

• Viu sota pell: entre dermis i epidermis fent coves i cavernes. 

• Solen tenir dimorfisme sexual. Es reprodueixen amb ous, 
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ÀCARS 

• Sarcoptes  

• Àcar de la majoria espècies domèstiques i humans.  

• Forma globosa,  potes curtes i amb prou feines 
sobrepassen la part anterior de l’àcar.  

• Pedicels llargs i no segmentats, units a ventoses 

• Pedicels 1er, 2on i 4rt parells  potes  mascles i 1er i 
2on parells  femelles, acaben en ventoses.  
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ÀCARS 

• Psoroptes  

• Agents etiològics sarnes psoròptiques  remugants, èquids i 
conills.  

• Forma oval i  adults  relativament grans (0,75 mm). Potes 
llargues i sobrepassen marges cos.  

• Característiques diferencials: aparell bucal punxegut, 
pedicels acabats  ventosa amb forma d’embut 

• Tubercles i ventoses copuladores extrem posterior mascle. 

• Psoroptes cuniculi , àcar dels èquids i conills (orelles). 
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PAPARRES 

• Hematòfags i transmissors d’agents patògens 

• Algunes espècies viuen tota la vida en 1 hoste, altres 
l’abandonen després de cada vegada s’alimenten. 

• Dues famílies: ixòdids i  argàsids,  

• La més important: ixòdids o paparres dures, tenen escut 
quitinós que recobreix totalment o en part regió dorsal. 

• Els argàsids o paparres toves no tenen escut. 
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