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RESUM 

 

Els ritmes circadiaris són oscil·lacions de las variables biològiques en intervals regulars de 

temps. 

Aquests ritmes circadiaris establerts pel rellotge biològic localitzat en el nucli 

supraquiasmàtic (NSQ) de l’hipotàlem, es poden mantenir al llarg del temps gràcies a 

sincronitzadors externs com el cicle foscor-llum o es poden veure alterats per mals costums en 

l'estil de vida o l'estrès, ja que l'organisme reacciona de manera específica davant els agents 

ambientals nocius capaços d'alterar l'equilibri del ritme biològic quotidià. 

L'alteració en la seqüència o ordre d'aquets ritmes biològics té efectes negatius en 

processos fisiològics com la son-vigília, funcions de vital importància en els ésser vius. 

 

L'objectiu d'aquest estudi va ser comparar els ritmes circadiaris dels cavalls en la seva 

vida quotidiana amb els cavalls en competició de salts d'obstacles. Es varen realitzar dues 

proves. La primera prova, va mesurar l'activitat, la temperatura i l'exposició al llum de set cavalls 

en estat basal al llarg de quatre dies. La segona, amb una durada de set dies, va mesurar 

l'activitat, la temperatura i l'exposició al llum de tres cavalls en condicions d’estrès. 

 

Els resultats finals discutits en aquest treball mostren una alta variabilitat en l’activitat 

física dels cavalls en els tres estats; detecten marcades diferències de temperatura entre el dia i 

la nit durant el període de competició i posen de manifest que la regulació d’activitat i 

temperatura dels cavalls sotmesos a l’estrès de la competició respon més a factors externs 

semblants al d’un atac depredador que no a la regulació circadiaria. 
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ABSTRACT 
 

Circadian rhythms are biological variables of oscillations in regular intervals of time. 

The circadian rhythms, established by the biological clock which is in the suprachiasmatic 

nucleus (SCN) of the hypothalamus, can be kept over time thanks to external synchronizers such 

as dark-light cycle phases wich can be altered by bad lifestyle habits or stress, making the body 

react specifically against harmful environmental agents capable of altering the balance of daily 

biological rhythms.  

The alteration in the sequence or order of these biological rhythms has negative effects 

on physiological processes such as sleep-wakefulness, functions of vital importance for any 

living being.  

 

The aim of this study was to compare the circadian rhythms of the horses in their 

everyday life with competitive horses. Two tests were carried out. The first test was to measure 

the activity, temperature and exposure to light by seven horses in basal state over the course of 

four days. The second of them, with a duration of seven days, measured activity, temperature 

and exposure to light of three horses under stress conditions. 

 

The final results of this study show a high variability in the physical activity of horses in 

the three states; they detect differences in temperature between the day and night, during the 

contest/competition period and show that the activity and temperature regulation of the horses 

subjected to the stress of the competition responds more to external factors similar to an attack 

of a Predator and not to circadian regulation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

1. INTRODUCCIÓ 

 

L'evolució ha dotat els organismes de sistemes interns que els permeten l'adaptació als 

canvis de l'entorn que es succeeixen de manera cíclica, imprimint ritme als seus mecanismes 

biològics, fisiològics i de comportament. Aquests ritmes s'estructuren en cicles de 20-24 hores i 

es coneixen com a ritmes circadiaris. 

 

1.1.  Els ritmes circadiaris 

 

Els ritmes circadiaris són aquells ritmes que permeten a l’organisme adaptar-se i fer 

previsions enfront a les alteracions diàries de l’entorn causades per la rotació terrestre al 

voltant del seu eix i per tant d’aproximadament 24 hores. Per què aquest rellotge natural 

mantingui aquest període, és necessari que l'organisme rebi senyals dels sincronitzadors 

zeitgebergs que son els agents externs o interns capaços d'encarrilar els ritmes endògens 

(Madrid et al., 2006).  

 

En els mamífers, el ritme circadiari més important és el cicle son-vigília que es fa coincidir 

amb la nit i el dia (llum-foscor), respectivament (Le Gates et al., 2014). Encara que també 

intervenen altres ritmes sincronitzadors, com l'activitat física i les oscil·lacions de temperatura 

corporal, les quals presenten un màxim i un mínim coincidint amb les fases de llum o de foscor.  

Els sistemes circadiaris regulen els ritmes circadiaris. El component principal del sistema 

circadiari són els nuclis supraquiasmàtics (NSQ) de l'hipotàlem anterior que actuen com a 

marcapassos centrals, anomenats així perquè funcionen automàticament amb un període més o 

manco de 24 hores (24,2hores) (Czeisler et al., 1999) i que es considera el rellotge biològic 

circadiari central del cervell dels mamífers (Klerman, 2001). Aquest rellotge no sols regula 

l’alternança del ritme activitat-repòs, sinó moltes altres funcions com la temperatura corporal i 

l’alliberació d’una gran quantitat d’hormones (Ortiz-Tudela et al., 2012). El NSQ genera i 

sincronitza oscil·lacions espontàniament i transmet l’oscil·lació a la resta de l’organisme 

sincronitzant els seus ritmes bioquímics, fisiològics i comportamentals (fig. 1). Els NSQ reben 

diversos senyals sensorials entre les quals destaca la senyal lluminosa que capten des de la 

retina. La melanopsina (foto-pigment de les cèl·lules ganglionars de la retina) absorbeix la llum 

amb un bec màxim d'absorció de llum blava 464-484nm (Berson et al., 2002) i la transformen en 

un senyal nerviós que envien a través del tracte retino-hipotalàmic cap als NSQ mantenint-los 

activats. Aquests NSQ activats mantenen inhibida la secreció de melatonina per part dels 

pinealòcits de la glàndula pineal (fig. 1). A causa d'aquesta organització, la melatonina és 

secretada amb un ritme circadiari amb el qual, durant el dia, la glàndula pineal romandrà 
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inhibida i només s'alliberarà melatonina quan la retina capti foscor i activi els receptors β-

adrenèrgics dels pinealòcits (Cagnacci et al., 1992), coincidint amb les hores de son. Així, es pot 

considerar la melatonina un senyal químic que informa a l'organisme de la situació lumínica 

(Cassone et al., 1993). 

 
Figura 1. Recepció de la llum i via que segueix l’impuls nerviós resultant que passa pel nucli supraquiasmàtic 

(NSQ) i arriba a la glàndula pineal. 

 

Els ritmes venen definits per un conjunt d’elements o variables que poden ser analitzades: 

 

 Període: és l'interval de temps d'un cicle complet en una variable rítmica; és la inversa 

de la freqüència. 

 Freqüència: indica el nombre de repeticions o nombre de cicles per unitat de temps. En 

els ritmes circadiaris la unitat de temps són 24 hores. 

 Mesor (Midline Estimating Statistic Of Rhytm): és la mitjana del conjunt de valors d'un 

cicle. 

 Fase: és el valor de la variable en un moment donat. Per caracteritzar-la es determina la 

Acrofase (zenit), moment en el qual es presenta el valor màxim al llarg d'un període. 

Permet identificar un avanç o un retard en la freqüència del cicle o ritme. 

 Amplitud: és el valor obtingut com la diferència entre el mesor i valor màxim dins un 

període.  
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Figura 2. Representació dels paràmetres rítmics principals 

 

 

1.2. El son 

 

El son és un estat biològic propi dels animals i éssers humans que varia en funció de 

l'espècie i l'edat. Es defineix en funció d'unes característiques comportamentals i fisiològiques. 

Així, en 1913 Pierón definia el son com “un estat periòdicament necessari que es caracteritza 

per la suspensió de les relacions sensitiu-motores que connecten a l'ésser viu amb el seu 

entorn.” 

És un període que es reconeix fàcilment a simple vista per l'aparent absència de 

comportament, repòs motor, recurrència circadiària i relaxació entre d'altres. Hi ha una 

absència o disminució de moviments corporals voluntaris i s'adopta una postura estereotipada 

de descans que es distinta a cada espècie animal. Hi ha també una escassa resposta a estímuls 

externs de baixa intensitat, que és reversible (Flanigan, 1973). Tots aquests aspectes es troben 

regulats i aquesta coordinació ressalta la importància d'aquesta etapa i la importància de la 

funció que té en l'organisme, tant com pot ser la ingesta. El son és així, una part integral de la 

vida quotidiana, una necessitat biològica que permet restablir les funcions físiques i biològiques 

essencials per a un ple rendiment. 

 

Durant el son tenen lloc grans modificacions del funcionament de l'organisme: canvis en 

la pressió arterial (PA), la freqüència cardíaca i respiratòria, la temperatura corporal o la 

secreció hormonal entre d'altres. Per poder descriure i determinar tots els processos que 

s’observen a un individu dormit es precís comparar-los primer durant el moment de vigília. Per a 
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caracteritzar el ritme son-vigília s’analitzen els marcadors del ritme com la temperatura i 

l'activitat i, d'aquesta manera, evitar metodologies invasives com la polisomnografia. La 

temperatura perifèrica (TP) és un dels marcadors més importants del marcapassos circadiari i el 

millor estimador de l'amplitud i de la fase circadiana endògena en animals i en l'espècie humana 

(Sarabia et al., 2008). El ritme circadiari de TP és el resultat del balanç entre les pèrdues i els 

guanys. Sarabia et al. (2008) apunten al fet que la TP va per davant de la temperatura central 

del cos, per la qual cosa podria ser la pèrdua de calor perifèrica la que guiés el ritme circadiari 

de la temperatura corporal central. A més, la somnolència sembla estar directament 

relacionada amb la TP i no amb la temperatura central (Kräuchi et al., 2000). La TP rep 

sincronitzadors tant endògens com a exògens, per la qual cosa també és mes eficaç per avaluar 

l'efecte dels sincronitzadors. Combinada amb l'estudi del registre d'activitat és una tècnica 

efectiva i no invasiva per estudiar el ritme son-vigília. 

 

 

1.3. L’estrès 

 

Walter Cannon defineix l’estrès com una reacció fisiològica provocada per la percepció 

de situacions o estímuls aversius 

.  

Aquesta reacció ajuda a l'organisme a adaptar-se per lluitar o fugir. 

 

L'absència o l'excés d’estrès són nocius per l'organisme mentre que la quantitat òptima 

d’estrès és essencial per a la vida, el creixement i la supervivència. L’estrès té tres fases: alarma 

(és immediata a la percepció de l'estímul estressant), resistència (l'organisme manté una 

activació fisiològica màxima per mirar de superar l'amenaça o adaptar-se a ella) i esgotament 

(l'organisme perd la capacitat d'activació o adaptació).  

 

Es considera que hi ha dos tipus d’estrès:  

 - Eutrès: ens permet enfrontar-nos a reptes, ens incentiva per obtenir bons resultats i 

adaptar-nos als canvis. 

 - Distrès: és nociu, patològic, acumulable, accelera el procés d'envelliment. 

 

 

1.4. Temperatura 

 

El calor o la temperatura solen ser factors de diferenciació ecològica de primer ordre, ja 

que sense calor el desenvolupament dels éssers vius seria impossible. 
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Al llarg del dia s'experimenta una variació constant de la temperatura per l’alternança 

entre el dia i la nit. 

A més del calor provinent de l'exterior, els animals homeoterms posseeixen una calor 

pròpia provinent dels processos metabòlics d’oxidació dels aliments que influeix en el 

comportament, els hàbits, el calendari de zel i sobretot en la seva distribució. També les 

migracions de les aus, estan fortament lligades a la temperatura. 

 

Tots els organismes tenen una temperatura òptima en la que poden dur a terme totes 

les seves activitats. Tradicionalment els animals es classifiquen entre poiquiloterms (animals de 

sang freda) i homeoterms (animals de sang calenta) que es diferencien sobre tot en que en uns 

la temperatura corporal depèn de les variacions de la temperatura ambient i als altres és 

independent i, per tant, molt més constant. Malgrat tot, aquesta constància és relativa per què 

tots els animals homeoterms mostren oscil·lacions circadiàries en la temperatura corporal més 

elevades durant el període actiu i més baixes durant la inactivitat. Està ben comprovat que 

aquestes oscil·lacions depenen de l’activitat dels rellotges interns ja que les oscil·lacions es 

mantenen, per exemple durant la llum o la obscuritat continua, és a dir, en absència de 

influències externes. 

 

El balanç de calor i radiació expressa els intercanvis d'energia i calor d'un organisme amb 

el medi. Tots els organismes tenen una temperatura òptima en la que poden dur a terme totes 

les seves activitats.  

 

 

1.5. Cavalls 

 

Les activitats i pautes de conducta del cavall es repeteixen en una certa periodicitat. El 

seu organisme disposa d'un rellotge natural intern capaç d'ajustar el funcionament del cos als 

diferents moments del dia i a les diferents estacions de l'any. 

 

El principal element que utilitza el cavall per mantenir el seu funcionament en hora és la 

llum i la seva variació entre el dia i la nit, al igual que la majoria d’animals. A més de regular els 

períodes de descans, el cicle de llum serveix per ajustar moltes altres funcions, per exemple, els 

sementals secreten major quantitat de testosterona durant el dia. 

 

No obstant la llum no és el responsable directe de l’estat en un moment determinat. Per 

exemple, un animal diürn pot quedar immòbil durant el període de foscor o pot dormir durant 

el període il·luminat. Així doncs, la llum és el factor que ajusta cada dia l’hora geofísica amb 

l’hora del rellotge, però no determina les conseqüències de l’activitat del rellotge. 
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Altres factors ambientals com la temperatura, la pressió atmosfèrica o activitat física 

influeixen també sobre el ritme biològic del cavall. 

 

No obstant això, no tots els processos que determinen oscil·lacions rítmiques 

observables en un animal depenen de rellotges interns. Per exemple, és evident que si al cavall 

de l'exemple se li subministra farratja cada sis hores, l'animal mostrarà un forraig rítmic amb un 

període que no té per què obeir a cap rellotge intern; l'animal simplement obeeix a un ritme 

que li ve impost pel cuidador. Malgrat tot, el rellotge intern del cavall pot adaptar-se al ritme 

imposat i pot preparar la seva activitat gastrointestinal per a un període artificial de sis hores. En 

aquest aspecte, encara que el rellotge no dirigeix la farratja, pot predir-ho i, per tant, segueix 

tenint un valor adaptatiu. Com a resultat, el rellotge no controla la farratja; al contrari la farratja 

fa que el rellotge s'ajusti a l'ambient. 

Com a conseqüència, existeixen dos tipus de factors rítmics. Uns obeeixen als rellotges i 

es manifesten independentment de l'ambient i persisteixen en ambients estables. Per contra, hi 

ha factors que emmascaren l'activitat dels rellotges. El cavall alimentat cada sis hores induiria a 

pensar en l'existència d'un rellotge amb un període de sis hores. No obstant això, aquest 

rellotge desapareixeria si el cuidador fos substituït per un altre que subministrés aliments amb 

un horari diferent. 

El control dels ritmes circadiaris el duen a terme dues estructures del sistema nerviós 

central: els nuclis supraquiasmàtics de l'hipotàlam i la glàndula pineal, que pot considerar-se com les 

agulles que marquen l’hora en cada moment. De nit, la glàndula pineal secreta melatonina i el seus 

nivells informen a tot l’organisme de l’hora en cada moment. 

Pel cavall la vigilància i l'alerta són estratègies fonamentals de supervivència, per això, 

aquest animal passa la major part del dia dret (90% del temps), la qual cosa li permet, en cas de 

necessitat, fugir més ràpidament que si estàs tombat. 

 

És habitual que el cavall dormi dret en la fase NREM ja que ha desenvolupat un sistema 

anatòmic específic: els tendons i lligaments li permeten estar dret sense esforç muscular. 

 

Només a la fase REM (Rapid Eye Movement o paradoxal) el cavall s'ha de jeure al terra 

per dormir. Encara que aquesta fase pot estar alguns dies a aparèixer, no dura un període de 

temps molt llarg i apareix a moments en els quals el cavall es troba completament relaxat i 

segur. 

 

A més com la majoria d'animals herbívors dormen menys que els depredadors, als 

cavalls li basten unes quatre hores de son diàries. Aquest son és molt lleuger perquè mantenen 
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els llindars sensorials disminuïts, especialment els auditius que els permet reaccionar 

ràpidament davant un eventual perill. El millor exemple és el d'un depredador que intentés 

atacar al cavall cada dia a una hora fixa. En aquest cas, els cavalls s'adaptarien ràpidament a 

l'horari d'un depredador tan estúpid; aquells cavalls -igualment estúpids- no tindrien 

descendència i desapareixerien. Però la realitat és que l'activitat dels depredadors sempre és 

imprevisible i, per tant, les activitats defensives de les seves preses ha de funcionar sempre amb 

independència dels rellotges interns. Una presa incapaç d'escapar a certes hores també 

desapareixeria. 

 

Els cavalls, com tots els mamífers, tenen una zona de temperatura neutra (TNZ) que es 

defineix com l'interval de temperatura en el que el cavall no ha de canviar la producció de calor 

metabòlic per mantenir una temperatura constant del cos, que es troba normalment entre 37,2-

38,2º. La pluja, el vent i la humitat són només alguns dels factors que afecten al TNZ. 

 

Si ens centrem amb la temperatura del cos dels cavalls, aquesta depèn de l’activitat. 

Com més ràpid sigui el galop, com més gran sigui en genet o més pesi, la calor produïda dins el 

cavall augmentarà.  

 

És capaç de baixar la temperatura principalment per evaporació mitjançant la suor i la 

radiació a través de la pell. 

 

 

2. HIPÒTESI I OBJECTIUS 

 

 Amb aquest antecedents es va proposar estudiar el ritme activitat-repòs d’una mostra de 

cavalls i analitzar com es veu afectat després d’una probable situació estressant, como són les 

competicions hípiques.   

 

Es varen proposar dos objectius: 

 

- Analitzar els paràmetres d'activitat i temperatura que caracteritzen el ritme activitat-

repòs d'una mostra de 7 cavalls en condicions basals. 

 

- Analitzar els paràmetres d'activitat i temperatura que caracteritzen el ritme activitat-

repòs d’una submostra de 3 cavalls durant i després d’una competició, per a valorar com una 

situació estressant afecta al ritme i al període de recuperació. 
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3. MATERIALS I MÈTODES 

 

L’estudi s’ha dividit en dues parts: 1. Anàlisi del ritme en condicions basals. 2. Anàlisis del 

ritme després d’una possible situació causant d’estrès, com és la participació en una competició. 

 

 

3.1. Condicions basals 

 

Mostra 

 

S’utilitzaren 7 èquids (Equus ferus caballus), 4 mascles i 3 femelles, amb edats entre els 4 

i 6 anys. Tots cavalls de munta, especialitzats en salt d’obstacles, que s’utilitzen diàriament per 

fer classes a infants al Club Hípic d’Artà. 

 

Material i Mètode 

 

S’utilitzaren tres tipus de sensors validats per enregistrar les tres variables que permeten 

analitzar el ritme son-vigília o activitat-repòs: sensors d’activitat, sensors de TP i sensors de 

llum, i que han demostrat la seva eficàcia i fiabilitat per a l’anàlisi del ritme circadiari son-vigília 

a l’espècie humana, representant a més un sistema no invasiu (Ortiz-Tudela et al., 2010; Sarabia 

et al., 2008), i que també s’ha demostrat la seva eficàcia a animals com els cans i els cavalls. 

 

Els sensors d’activitat (HOBO® Pendant G; Massachusetts, Onset) enregistraren els 

moviments del cavall cada minut així com també la seva posició corporal. Es col·locaren a 

l’extremitat anterior del cavall (la mà) damunt el genoll amb l’ajuda d’una bena que subjectàs el 

sensor a la cama. Sobre la bena, s’hi aferrava un tros de cinta americana per evitar que aquesta 

es desferrés amb la suor (fig. 3). 

 

Els sensors de temperatura perifèrica (Termochron® iButton®;MaximIntegrated TM, San 

José, CA, U.S), enregistraren la temperatura perifèrica del cavall cada 10 minuts i es col·locaren 

aferrats a la pell del cavall subjectat amb una bena devora el sensor d’activitat (fig. 3). 

 

Els sensors del llum (HOBO ligth® Pendant G; Massachusetts, Onset) enregistraren la 

intensitat lumínica a la que estava exposat l’èquid cada 10 minuts. Aquest es fermava a un 

costat del cabestrell amb una brida (fig. 3). 
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Figura 3. Imatge on es veu a l’euga Isis amb el sensor d’activitat i temperatura embolicats a l’extremitat anterior 

esquerra, i el sensor de llum al cabestrell amb una brida. 

Els animals portaren els sensors durant un període de 4 dies consecutius, durant els 

quals feien la vida diària del club: alimentació, classes, temps lliure als corrals… 

Passat aquest temps els sensors es descarregaren i les dades s’analitzaren amb el 

software corresponent. 

 

3.2. Condicions d’estrès 

 

Mostra 

 

S’utilitzà una submostra de 3  èquids (Equus ferus caballus), 1 mascles i 2 femelles, amb 

edats entre els 4 i 6 anys. Tots cavalls de munta, especialitzats en salt d’obstacles, que s’utilitzen 

diàriament per fer classes a infants els matins 

 

 

Material i Mètode 

 

S’analitzaren les variables d’activitat, TP i intensitat de llum exposada, com en el estudi 

1, utilitzant els mateixos sensors i la mateixa col·locació (fig. 4), i  en dues situacions: durant la 

competició i després (post-competició), enregistrant-se un període total de 7 dies per a cada 

animal. Així, les mesures, en tots els casos, es feren de dimecres a dimecres, de manera que el 

període de competició quedés al mig (dissabte i diumenge) i fes factible la lectura de 

recuperació. 
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Els cavalls feien la seva vida quotidiana al club però, a diferència del primer experiment, 

el dissabte i el diumenge eren traslladats en camió a altres zones (Club Hípic La Gubia a Bunyola) 

per participar en competicions d’obstacles. 

Els cavalls eren desplaçats a les 8h per competir a partir de les 10h així hi havia 

assegurades una hora de desplaçament i una de preparació. Abans de sortir a competir cada 

cavall realitzava un encalentiment marcat pel professor i acte seguit el recorregut de la prova de 

salt .  

A  les set del capvespre es tornaven carregar els cavalls al camió per tornar al club. 

Novament, les dades enregistrades pels sensors es descarregaren i s’emmagatzemaren 

per a ser analitzats posteriorment mitjançant el software corresponent. 

 

 
Figura 4. Un dels cavalls de competició en estat basal realitzant una classe de salt d’obstacles. El sensor 

de temperatura i activitat es troben embolicats a la extremitat anterior esquerra del cavall. El sensor de llum es 

troba enganxat al cabestrell. 

 

 

 

3.3. Anàlisis de les dades 

 

Per analitzar tota la informació recollida a través dels sensors d’activitat i temperatura 

s’utilitzaren tests paramètrics i no paramètrics a través del software Circadianware v7.1.1 

(Campos et al., 2010) i  els resultats es presenten com a mitjana ± error estàndard de la mitja 

(SEM).  

Les proves paramètriques consistiren en l’anàlisi del cosinus i el test de Rayleigh per a 

determinar l’estabilitat del ritme, i per a l’estudi no paramètric es va calcular l’índex de funció 

circadiana (CFI). 
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El mètode del cosinus, un dels mètodes d’anàlisis propis de la cronobiologia, és una 

tècnica d’optimització que, mitjançant el mètode dels mínims quadrats, proporciona una funció 

cosinoidal que millor descriu el ritme i que permet la seva representació gràfica. Amb aquest 

anàlisis es calculen els paràmetres rítmics principals: el mesor (promig de tots els valors de la 

variable estudiada durant un període de temps complet), l’acrofase (hora del dia en que la 

variable obté el valor màxim) i l’amplitud (diferència entre el mesor i el valor màxim que s’ha 

obtingut de la variable) (Díez-Noguera 2006; Haffen 2009; Portaluppi 2008; So 2007). 

Amb el test de Rayleigh o estabilitat del ritme, es calculava un vector l’orígen del qual es 

situa al centre d’una circumferència de radi 1. El valor calculat tendrà una longitud entre 0 i 1 

que serà proporcional al grau d’homogeneïtat de fase del període analitzat. 

 

L’estudi no paramètric es va fer a través del càlcul de l’índex de funció circadiariria (CFI) 

descrit per Ortiz-Tudela et al. (2010), que oscil·la entre 0 (indica un desajust elevat) i 1 (indica 

una major robustesa dels ritmes d’activitat). Aquest mètode proporciona entre altres, tres 

paràmetres importants: variabilitat interdiaria o VI, paràmetre que indica el nivell de 

fragmentació del ritme; EI o estabilitat interdiària que quantifica la similitud entre els diferents 

cicles de 24h i RA, alternativament no paramètrica a l’amplitud calculada pel mètode del 

cosinor. 

L’anàlisi estadístic de les dades entre les mesures de temps diferents es durà a terme 

amb la prova t-Student per a mitjanes relacionades, utilitzant el paquet estadístic SPSS 16.0 

(SPSS, Chicago, Illinois). 

 

 

4. RESULTATS 
 

4.1. Caracterització del ritme son-vigília mitjançant registres d’activitat i temperatura perifèrica. 

Un dels objectius era analitzar el ritme circadiari son-vigília. Les figures 5, 6 i 7, 

representen la relació entre el ritme d’activitat i temperatura perifèrica (TP) en l’estat basal, 

durant la competició i post-competició en un cicle de 24h. Les dades corresponen a tots els 

registres una vegada filtrats i promediats. Aquesta forma de representació ens permet 

visualitzar el ritme d’ambdós paràmetres en 24 hores. 
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Figura 5. Relació activitat i TP (ºC) en cavalls en condicions basals durant un període de 24h. 

 

 
Figura 6. Relació activitat i TP (ºC) en cavalls en competició durant el període de 24h. 
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Figura 7. Relació activitat i TP (ºC) en cavalls durant un període de 24h després de la competició. 

 

Si ens fixa’m amb els resultats, en les tres situacions poden observar-se algunes 

diferències. En primer lloc es pot observar a les gràfiques que el que hem considerat com a 

temperatura perifèrica per col·locació del sensor (fig.3), sembla que les dades es podrien referir 

a temperatura central degut a la seva relació directa amb l’activitat (en els tres casos a major 

activitat, major temperatura quan l’esperat és una relació inversa com ocorre a l’espècie 

humana i a altres animals que han portat els mateixos sensors (TFG/UIB Miquel Pascual, 2014). 

Aquest fet mereixeria uns estudis més profunds. De fet, donem una explicació raonada a 

l’apartat de la discissió. Encara així, hi ha una mancança de bibliografia en aquest sentit. 

La temperatura dels cavalls en estat basal oscil·la entre els 34i 37ºC depenent del 

moment del cicle circadiari. En el període de competició es veu com els cavalls presenten una 

temperatura molt més elevada que la resta coincidint amb els moments de major activitat física 

i presenten després un descens de temperatura a mesura que baixa l’activitat. El ritme tant de 

temperatura com d’activitat a aquest període està molt més marcat, tot i que són els cavalls en 

post competició els que presenten els valors inicial, final i màxim més alts. 

Aquests resultats es complementen amb l’anàlisi de les dues variables mitjançant proves 

paramètriques i no paramètriques (taula 1). El programari Circadianware v7.1.1. ens va 
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proporcionar les dades de la acrofase, constant de Rayleigh, CFI, estabilitat interdiària (EI), 

variabilitat interdiària (VI), amplitud relativa (AR) dels dos ritmes, T i activitat (tal com venen 

definides a l’apartat de material i mètodes). 

ACTIVITAT Mesor Acrofase Rayleigh EI VI AR CFI 

BASAL 26,4 ±1,24 14:13 0,79 ±0,06 0,40 ±0,02 0,78 ±0,01 0,46 ±0,01 0,49 ±0,02 

COMPETICIÓ 23,4 ±1,29 13:37 0,84 ±0,05 0,28 ±0,015 0,90 ±0,04 0,55 ±0,03 0,46 ±0,03 

POST-COMP 23,3 ±1,21 13:32 0,66 ±0,05 0,52 ±0,03 0,93 ±0,05 0,46 ±0,01 0,50 ±0,01 

       

  

TEMPERATURA 

      

  

BASAL 33,66 ±0,45 15:53 0,76 ±0,03 0,39 ±0,02 0,12 ±0,03 0,03 ±0,001 0,45 ±0,03 

COMPETICIÓ 34,36 ±0,32 14:38 0,98 ±0,1 0,62 ±0,04 0,05 ±0,01 0,06 ±0,001 0,55 ±0,06 

POST-COMP 35,37 ±0,26 15:35 0,80 ±0,06 0,44 ±0,01 0,16 ±0,01 0,02 ±0,003 0,46 ±0,02 

Taula 1. Mesures dels paràmetres circadiaris del ritme d’activitat dels cavall calculats mitjançant el programa 

Circadianware v7.1.1. Els resultats es presenten com SEM ± error de la mitjana. Es considera significatiu un nivell de 

probabilitat inferior a 0,05 *(P<0,05); **p<0,01; ***p<0,001. 

ACTIVITAT       BASAL COMPETICIÓ POST-COMPT 

MESOR BASAL 

 

** ** 

  COMPETICIÓ ** 

 

ns 

  POST-COMPT ** ns   

RAYLEIGH BASAL 

 

*** ** 

  COMPETICIÓ *** 

 

* 

  POST-COMPT ** *   

CFI BASAL 

 

ns ns 

  COMPETICIÓ ns 

 

** 

  POST-COMPT ns **   

    

TEMPERATURA      BASAL COMPETICIÓ POST-COMPT 

MESOR BASAL 

 

* * 

  COMPETICIÓ * 

 

** 

  POST-COMPT * ** 

 RAYLEIGH BASAL 

 

*** ns 

  COMPETICIÓ *** 

 

ns 

  POST-COMPT ns ns 

 CFI BASAL 

 

** ns 

  COMPETICIÓ ** 

 

* 

  POST-COMPT ns *   
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Taula 2. Resultats de significació de la comparació dels paràmetres circadians en 

els tres períodes i per les dues variables després de considerar t-Student per a 

mostres relacionades (SPSS). Es considera significatiu un nivel de probabilitat 

inferior a *p<0,05 (***p<0,01; ***p<0,001); ns, no significatiu. 

 

Es pot observar (taula 1) com el ritme de temperatura és més contrastat en el cas del 

període de competició i de post-competició, amb un mesor significativament més elevat 

respecte a les dades basals. Quant a l’activitat en canvi, el mesor és significativament més elevat 

en el període basal que a la competició (taules 1 i 2). En el període de competició es produeix un 

avançament de fase en les dues variables (l’hora de l’acrofase, tant en el cas de l’activitat com a 

la temperatura és més avançada). També s’observen diferències en l’estabilitat i la variabilitat 

del ritme de temperatura en el període de competició i post competició en relació a la 

temperatura, on en el període de competició el ritme apareix més estable i amb una amplitud 

relativa més elevada. El CFI com indicador resum d’aquestes tres variables, apareix així coma 

més elevat a aquest període, amb diferències significatives (taula 2). El test de Raylegh tant en 

el cas de la temperatura com de l’activitat és significativament més elevat en el període de 

competició respecte al basal, lo que indica una major estabilitat de fase. 

. 

4.2. Activitat mitjana dels animals 

Per observar millor l’activitat durant els tres períodes i observar la mateixa durant els períodes 

de llum i obscuritat es va realitzar l’anàlisi de l’activitat mitjana en el període diürn i nocturn 

(activitat diürna i activitat nocturna). La separació de les franges horàries dels dos períodes es va 

fer en relació als horaris rutinaris dels animals i als períodes de llum, analitzats amb els sensors 

que portaven els animals. Així en condicions basals la intensitat mitjana de dia (IM dia) es de les 

7:50h a 19:20h i la nocturna de 19:30h a 7:40h, mentre que la intensitat mitjana de dia (IM dia) 

durant i post competició va de les 6:50h a 20:50h i la de nit de les 21:00h a 7:00h. Els resultats 

es representen a la figura 8.  
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Figura 8. Comparació de l’activitat mitjana diürna i noctura en els tres períodes. Els resultats 

s’han expressat com a mitjana ± error estàndard. Es va considerar t-Student per a mostres 

relacionades (SPSS). Es considera significatiu un nivell de probabilitat inferior a 0,05 (**p<0,01; 

***p<0,001). 

 

Com es pot comprovar i era d’esperar, l’activitat diürna dels tres grups és més elevat que 

l’activitat nocturna. S’observa que l’activitat nocturna es redueix significativament durant el 

període de competició, mentre a l’estat basal i la post-competició no hi ha diferències 

significatives. Quant l’activitat diürna, les comparacions als tres períodes son significatius. 

 

4.3. Ritme de temperatura 

El ritme de temperatura és un bon indicador del funcionament circadiari del ritme de 

son. La comparació de les dades de temperatura en un cicle de 24 hores es representa a la 

figura 9. 
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Figura 9. Comparació de les mitjanes de temperatures obtingudes durant un cicle de 24 hores als tres 

períodes. Es va considerar anàlisi de la variància contrastant els valors de temperatura en relació al 

període de competició (SPSS) .Els resultats permeten suposar que el ritme de temperatura és diferent en 

el període de competició, respecte als altres dos períodes 

 

A la gràfica comparativa es pot contemplar que les temperatures enregistrades dels 

cavalls en condicions basals són més baixes que la dels altres dos períodes. Durant el dia, com és 

normal, la temperatura dels tres períodes s’incrementa considerablement, mentre, que a les 

hores nocturnes baixa gradualment en el cas basal i post competició, però en canvi, en el 

període de competició la baixada és més brusca al finalitzar el dia, que coincideix amb les hores 

de major repòs. Això fa el ritme de temperatura més contrastat, com ho hem esmentat 

anteriorment lo que demostra una major robustesa del ritme en aquest període demostrada 

amb els valors de CFI i de IV, IE i AR (taula 1). Els resultats de la variança permeten suposar que 

el ritme de temperatura és diferent en el període de competició, respecte als altres dos 

períodes (taula 3). 

TEMPERATURA      

 Sum of Square df Mean Square F Sig. 

BetweenGroups 212,873  2 106,43 57,67 ,000 

WithinGroups  792,218 429,00 1,84   

Total  1005,097 431    

Taula 3. Resultats estadístics en relació a la figura 9 obtinguts a partir de l’anàlisi de la variança (SPSS). 
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5. DISCUSSIÓ  

Com hem dit abans, el propòsit del present treball fou reconèixer la diferència entre els 

factors indicatius de la existència d’un vertader ritme circadiari en l’activitat i la temperatura 

d’un grup de cavalls de munta. S’esperava que aquesta diferència quedaria visible si 

s’analitzaven ambdós paràmetres al llarg de set dies d’estància en la seva quadra habitual entre 

els quals s’intercalaven dos dies de competició.  

És important començar assenyalant que l’activitat dels dies de no-competició venia 

determinada, en una part important, per els exercissis d’entrenament diaris que es feien entre 

les 10:00 i les 12h al mati i de 16:00 a 18:00h a la tarda de cada dia en els grups basal i 

recuperació. Això explica el caràcter difàsic del ritme d’activitat als grups basal i recuperació (fig. 

5 i 7). Quant als dies de competició, la mateixa competició representa un augment d’activitat 

que també va ser forçada externament, és a dir, fou l’equivalent a un atac depredador. Per 

aquesta raó hem de considerar que la eventual activitat dictada pels rellotges circadiaris dels 

cavalls té una font d’emmascarament que resta significació al total de l’activitat. En 

conseqüència, és difícil establir el significat de l’activitat diürna com indicador d’aquests últims.  

Observant ara la taula 1 i 2, referent a les dades d’activitat, veiem que el mesor del grup 

basal és significativament més alt que el dels altres dos grups, lo qual ens indicaria una elevada 

activitat en aquest grup. A més a més, veiem que el grup competició i el grup recuperació tenen 

mesors gairebé idèntics i, a la vegada, veiem que els tres grups tenen una acrofase també molt 

semblant encara que a la competició es produeix un avançament que pot ser no significatiu. 

Ambdós paràmetres indicarien certa semblança entre els ritmes dels tres grups, si no fos perquè 

tots tres tenen una elevada variabilitat intradiària (0.78, 0.90 i 0.93) i, a la vegada, una baixa 

estabilitat interdiària (0.12, 0.05 i 0.16). És a dir, que els indicadors d’un ritme d’activitat són 

baixos. 

Per contra, l’activitat nocturna podria ser considerada com un indicador més fiable de la 

necessitat de dormir dels cavalls durant la part fosca del cicle diari. Amb relació amb aquest 

factor, hi ha poques referències i totes són molt antigues. En general, els cavalls, al igual que 

altres herbívors, dormen poc, amb llindars sensorials baixos i, sovint, el seu son està mesclat 

amb períodes de somnolència (Ruckebusch et al,1969; Ruckebusch, 1972) i de vigília (Dallaire, 

&Ruckebusch, 1974a, b; Ruckebusch, 1972), resultats que es confirmen en el present estudi. 

Efectivament, les figures 5, 6 i 7 coincideixen en mostrar una activitat baixa, però constant 

durant la nit dels tres grups de cavalls estudiats. Si bé, que el repòs es més clar en les nits 

conseqüents a les competicions, aquest fet pot ser conseqüència de la fatiga causada per 

l’esforç i l’estrès de la competició i no una resposta homeostàtica. És interessant remarcar que 

els depredadors més importants dels cavalls, i en general de tots els herbívors, són 
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principalment nocturns, la qual cosa explica la necessitat de mantenir una vigilància elevada 

durant la nit i, sobre tot, d’uns llindars sensorials baixos per tal de poder reaccionar ràpidament 

al primer indici de la presència dels depredadors. Com ja s’ha descrit, els animals presa no han 

de tractar de superar les capacitats dels depredadors sinó les dels individus de la seva mateixa 

espècie. En aquest sentit, la capacitat de saltar ràpidament qualsevol obstacle interposat al camí 

de fuga és de la màxima importància. Doncs, es comprèn que les proves hípiques de salt, 

cerquen la màxima velocitat amb el mínim nombre d’errors i representen la contrapartida 

artificial d’un atac depredador natural.  

La figura 8 mostra les diferències observades entre cadascun dels tres períodes, tant 

durant el dia com durant la nit. Resulta curiós adonar-se que hi ha diferències significatives en 

gairebé totes les parelles de dades amb l’única excepció de l’activitat nocturna del grup basal i la 

del grup de recuperació després de la competició, els quals no mostren diferències 

significatives. Deixant apart, de moment, aquesta absència, les diferències en l’activitat de tots 

tres grups és un fort indici de la variabilitat de l’activitat dels cavalls, un fet que ja va ser 

observat en un Treball previ de Fi de Grau elaborat en el mateix laboratori de la UIB (TFG/ UIB 

Malena Coll-Jiménez, 2014). En efecte, ambdós treballs mostren, primer, moltes diferències 

interindividuals i intraindividuals. En el present treball, veiem que l’activitat total va decreixent 

des del període basal, el període de competició i, finalment, el període de post competició o 

recuperació, que mostra els nivells més baixos. Tot plegat, aquesta reducció indica, tal com ja va 

mostrar el treball ja esmentat de Coll-Jiménez (2014) que cadascun dels individus mostraren, 

per així dir-ho, unes característiques idiosincràtiques molt particulars que no es repetiren al llarg 

de l’estudi. 

Observant la mateixa figura 8 veiem, que l’activitat nocturna va disminuir durant la nit 

corresponent a la competició, la qual cosa por ser fàcilment explicada com una recuperació de 

la fatiga produïda per l’esforç i l’estrès de la competició, recuperació que permet arribar als 

valors basals. Aquest fet assenyala, una vegada més, la probable influència de la fatiga, un 

factor extern a l’activitat dels rellotges 

En conclusió, i referint-nos en primer lloc a la ja esmentada identitat en l’activitat 

nocturna, aquesta podrà ser considerada com indicadora d’un vertader control circadiari. Però  

donada la gran variabilitat registrada durant el dia, afegida a la presència d’exercicis 

d’entrenament forçats, ens permet reconèixer que, tot plegat, l’activitat enregistrada no mostra 

evidència ferma de ser regulada mitjançant rellotges interns. 

Considerant la temperatura, cal observar que els cavalls dissipen l’excés de calor produït 

per l’exercici suant per la superfície del seu cos (Evans & Smith, 1956) amb important 

diferències regionals, amb màxima sudoració a les regions properes al coll (Marlin et al, 1999), 
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probablement per mantenir una temperatura relativament baixa al cap i al cervell i menys 

importants a les regions posteriors. A més a més, es conegut que la temperatura de les 

extremitats inferiors comença a augmentar després de 30 minuts de l’inici de l’exercici, el que 

és degut a la producció de calor per part els músculs que produeixen el moviment de les 

extremitats (Wallsten et al, 2012). Aquest resultat fa que, al contrari que en animals que 

dissipen l’excés de calor a les extremitats, el cavalls ho fan molt més suant i menys per 

vasodilatació a les extremitats, lo que determina una temperatura elevada i propera a la del 

nucli del cos, sobretot a la part alta de les extremitats anteriors, justament al lloc a on es varen 

col·locar el sensors de temperatura. Això explica que, contràriament al que s’observa en altres 

animals, els cicles de temperatura corporal i perifèrica només apareixen oposats a l’extrem 

distal de l’extremitat (Soroko et al, 2017) sinó que a les regions proximals (figura 3) segueixen, 

amb un retard, la temperatura del cos amb màxims durant el dia i mínims durant la nit, cosa que 

s’observa clarament en el present treball. Així doncs, els valors de la temperatura corporal 

obtinguts al present treball han de ser considerats com aproximacions a la temperatura del nucli 

corporal i no a la de la perifèrica (figura 9). 

Referint-nos ara als aspectes cronobiològics de la temperatura, s’observen diferències 

importants entre els tres grups. Efectivament, el ritme de la temperatura és molt clar al grup de 

la competició amb evident diferències entre el dia i la nit i menys clares als grups basal i 

recuperació (figura 9). Observant ara els resultats d’aplicar el programa Circadianware (taules 1 i 

2), trobem, primer que les diferències en l’acrofase no son significatives i que la competició va 

produir un important augment a la temperatura (Mesor: 34.36 ºC) que pot explicar-se com a 

conseqüència de l’estrès determinat per la competició, que, recordem-ho, equival a la fuga 

provocada per la presència d’un depredador. Sorprenentment, la temperatura es va 

incrementar encara més a la post-competició (Mesor: 35.37ºC). Aquest augment no pot ser 

explicat amb les dades disponibles i, segurament, és indicatiu una vegada més de la existència 

d’un important nivell d’idiosincràsia, com ja s’ha descrit per les variacions a la activitat i, per 

tant, no han de ser deguda a l’activitat del rellotge circadiari intern. En tot cas, els valors elevats 

d’estabilitat (0.39, 0.62 i 0.44) i baixos de variabilitat (0.12, 0.05 i 0.16) indicarien lo contrari 

(taules 1 i 2), encara que l’explicació de l’efecte del ritme forçat de la competició (exercici 

imposat) i l’intens estat emocional associat, novament no servirien per a indicar una bona 

regulació circadiariria.  

En resum es pot afirmar que els resultats del present estudi ofereixen pocs dubtes de 

que, en la vida diària dels cavalls de competició, es troben pocs indicis de control intern dels 

ritmes d’activitat-repòs i de temperatura corporal i que les oscil·lacions observades obeeixen 

molt més als factors associats a les necessitats de fuga en resposta als atacs dels depredadors. 
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6. CONCLUSIÓ 

1. S’han analitzat els ritmes d’activitat i repòs i també de temperatura a un grup de cavalls 

de munta (salt) en condicions basals, durant els dies de competició i en els dies de recuperació. 

2. Els resultats han mostrat un alt nivell de variabilitat en l’activitat dels cavalls en les tres 

condicions, la qual cosa s’interpreta com a conseqüència de factors externs aliens a l’activitat 

dels rellotges circadiaris. 

3. Pel que fa als ritmes de temperatura, els resultats mostren, com al cas de l’activitat, unes 

diferències importants entre el dia i la nit en el període de competició, amb diferencies més 

febles als altres dos períodes. No obstant, les fortes oscil·lacions entre el dia i la nit en la 

temperatura nocturna del grup de competició poden ser explicades com a resultat de l’intens 

estat emocional propi de la competició. 

4. En conjunt, els resultats del present treball mostren que l’activitat i la temperatura 

corporal dels cavalls sotmesos a l’estrès de la competició escapa de la regulació circadiariria 

ocasionada per l’activitat dels rellotges interns i que molt més, representa un conjunt de 

respostes reactives a factors externs molt semblants als determinats durant un atac 

depredador. 
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