
 

 

STUDIUL ARCULUI REFLEX 
 
Reflexul reprezintă o reacţie de răspuns efectorie apărută după atimularea unei suprafeţe receptoare, la producerea căruia 
participă sistemul nervos. Substratul anatomic al actului reflex este arcul reflex format din 5 elemente: receptorul, calea 
aferentă, centrul reflex, calea eferentă şi organul efector (fig.113). Intrucît arcurile reflexe rămîn nemodificate pe tot 
parcursul vieţii, reacţiile reflexe de răspuns sînt previzibile. Actele reflexe pot fi asociate sau urmate de senzaţii 
conştiente. Multe acte reflexe se desfăşoară fără să devină conştiente cum  sînt: clipitul, reflexele respiratorii, circulatorii 
etc. 

 
 
 
Figura  
 
Materialul necesar. Broască, trusă de disecţie, stativ cu cîrlig, vată, aţă, hîrtie de filtru, soluţii de H2SO4 în concentraţie de 
o,5%, 1% şi xilina 1%. 
Tehnica lucrării. 1) Lucrarea ee execută pe o broască spinală, care se obţine prin decapitare. In maxilarul inferior al 
broaştei decapitate se înfige un cîrlig legat de stativ, după care se aşteaptă 2-3 minute, pentru dispariţia şocului spinal. 
Pe una din labele posterioare se aplică în regiunea gambei o bucată de hîrtie de filtru îmbibată în acid sulfuric o,5%. 
Reacţia reflexă este de retragere a membrului. 
După îndepărtarea pielii de pe cele două treimi inferioare ale aceluiaşi membru se atinge porţiunea denudată cu 
hîrtie de filtru înmuiată tot în acid sulfuric o,5%.  Reacţia reflexă nu mai apare. 
Pe pielea celeilalte labe se depune o hîrtie de filtru umectată în soluţie de acid sulfuric 1%, Stimulul chimic fiind mai 
puternic, reacţia reflexă de răspuns interesează ambele membre. 
Pentru descoperirea nervului sciatic, se face o incizie în regiunea dorsală a coapsei de la membrul cu pielea intactă. După 
evidenţierea pachetului vasculonervos, se izolează nervul sciatic şi se încarcă pe un fir de aţă. Sub nerv se amplasează un 
tampon de vată înmuiat în xilina 1% . Prin atingerea degetelor aceleiaşi labe cu hîrtie de filtru umectată cu acid sulfuric 
o,5%, se declanşează reflexul de retragere a labei. Stimularea se repetă din minut în minut pînă ce reflexul dispare, 
datorită apariţiei efectelor anestezice ale xilinei. 
Cu un ac lung se pătrunde în canalul rahidian şi se distruge măduva spinării. Aplicând excitantul chimic pe oricare zonă 
ţegumentară, reacţia reflexă nu poate fi provocată. 
Interpretare. 0 condiţie esenţială pentru producerea actului reflex este integritatea arcului reflex. Întreruperea arcului 
reflex pe oricare punct al traseului duce la dispariţia reflexului. 



 

 



 

 

 


