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O tic–tac da vida: estudo do reloxo biolóxico nos peixes 

 

Todos os organismos vivos mostran variacións rítmicas no seu funcionamento e/ou no seu 

comportamento que adoitan asociarse a un cambio ambiental (ciclo lumínico, ciclo de 

temperatura, alimentación, etc). Moitos destes ritmos do organismo persisten incluso en 

ausencia do cambio ambiental, polo que se denominan ritmos endóxenos. Entre eles 

destacan os ritmos circadianos, cunha duración (período) de 24 horas. Existen ritmos 

circadianos na actividade motora, o soño, a alimentación, actividade cardíaca e circulatoria, 

hormonas, metabolitos, etc. O mecanismo que permite que aparezan estes ritmos circadianos 

reside nos reloxos biolóxicos, presentes en todos os tecidos do organismo.  

O funcionamento do reloxo circadiano basease na oscilación dunha a serie de xenes, os “xenes 

reloxo” que, en coordinación cos seus produtos proteicos, xeran bucles de expresión cunha 

duración de 24 horas, regulando a moitos xenes diana, que se expresan ritmicamente cun 

período similar. Os produtos destes xenes diana modulan moitas actividades celulares e 

funcións corporais, dando lugar á aparición de ritmos circadianos no organismo. 

Nos peixes, tense demostrado a existencia de xenes reloxo en moitos tecidos corporais que 

determinan cambios no comportamento, sendo especialmente estudiados os ritmos de 

actividade diaria. A nivel metabólico tamén se coñecen ritmos de xenes reloxo en tecidos tales 

coma o fígado, malia que queda moito por saber sobre as funcións que regulan e como o 

fan.  

No presente proxecto analizaranse ritmos de actividade diaria na súa especie de peixe 

teleósteo moi utilizada en estudos de fisioloxía, a troita arco da vella. Para isto usarase un 

sistema de células fotoeléctricas localizadas nos tanques onde se aloxan nos peixes, 

rexistrando os seus movementos. Ademais, analizarase a expresión de xenes reloxo no tracto 

dixestivo, tratando de evidenciar a existencia de ritmos diarios e describir as posibles 

relacións entre eles e a alimentación. 

 

O estudantado terá a oportunidade de realizar o traballo no Laboratorio de Fisioloxía, 

participando na toma de mostras e as determinacións analíticas que sexan precisas para o 

desenvolvemento do proxecto. 

 

 

ANEXO I 
PROPOSTA DE PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN STEMbach 

 

Dirección do proxecto 

Nome: Jesús Manuel Míguez Miramontes 

Enderezo electrónico: jmmiguez@uvigo.es Teléfono: 986 812396 / 647343131 

Co-dirección do proxecto 

Nome: Marcos Antonio López Patiño 

Enderezo electrónico: mlopezpat@uvigo.es Teléfono: 986 130209 / 635036827 

Bienio 2020-2022 
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Este proxecto pretende que o estudantado  se implique nunha experiencia científica no 

eido da Fisioloxía Animal. En concreto analizaranse os ritmos diarios de actividade motora na 

troita arco da vella e determinarase a existencia de ritmos da expresión de xenes reloxo  no 

tracto gastrointestinal desta especie. 

 
Inclúese un plan de traballo aproximado que sería o seguinte: 
 

Día 1 (0.5 hora). Explicación do obxectivo do proxecto que se pretende desenvolver e as fases da 

experimentación que se propón. Indicarase a metodoloxía a usar no proxecto e apórtase 

bibliografía relevante sobre o tema. 

 

Día 2 (3 horas). Preséntanse as instalacións nas que se levarán a cabo os experimento con troita 

arco da vella e móstranse os sistema de rexistro de actividade motora. Establécense as condicións 

nas que se levarán a cabo os rexistros durante un período de tempo determinado. 

 

Días 3 a 6 (12 horas): Empregando mostras dispoñibles no laboratorio, analizarase a expresión 

de xenes reloxo en tecido dixestivo, medias as técnicas de PCR en tempo real. as análises 

mediante técnicas espectrofotométricas e/o u cromatográficas. Indicarase como organizar os 

datos e como preparalos para a análise posterior polo alumnado. 

 

Día 7 (3 horas): Analízanse estadísticamente los datos experimentais mediante probas adecuadas 

(test do Cosinor para ritmos circadianos), test estatísticos sinxelos (ANOVA, un software 

adecuado) para as análises de expresión xénica. 

Día 8: (2 horas): Indicase como incluír os resultados en forma de táboas ou figuras. Esta 

tarefa será completada polo alumnado no IEEs. Planifícase o traballo de elaboración da 

memoria, que será titorizado de forma virtual. 

Mediante sucesivas reunión virtuais será supervisada a presentación que o estudantado 

debe elaborar para a defensa do proxecto diante do tribunal. 
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