
ELECTROMIOGRAFIA (EMG ) 
 
 

Reprezintă înregistrarea grafică a biocurenţilor generaţi de contracţia muşchilor 
scheletici. Recoltarea curenţilor se realizează cu ajutorul a două tipuri de electrozi: de suprafaţă, 
cutanaţi(EMG globală) și electrozi tip ac(EMG elementară). 

 
 

 
 

Figura 1 a, b 
 

EMG elementară se obţine prin introducerea în muşchi a unui electrod coaxial alcătuit 
dintr-un ac de seringă în interiorul căruia se găseşte un fir metalic izolat, cu excepţia vârfului. In 
repaus nu apar potenţiale electrice. Contracţia musculară voluntară generează descărcări a căror 
frecvenţă  maximă este de 50 cicli/ sec. Amplitudinea lor variază în funcţie de muşchi de la 300 
la 2000 µV. 

Pentru EMG globală se fixează pe pielea degresată  doi electrozi(metalici ) cu o suprafaţă 
de 1 cm2 permiţând recoltarea potenţialelor din muşchii subiacenţi. Potenţialul electric muscular 
prezintă următoarele caracteristici: 
-amplitudinea: 500-700 µV, direct proporţională cu forţa de contracţie a fibrelor musculare din 
unitatea motorie; 
-durata: 4- 16 ms, direct proporţională cu densitatea şi gradul de dispersie a fibrelor musculare 
din unitatea motorie; 
-frecvenţa: 4–12 c/sec, direct proporţională cu frecvenţa de descărcare la nivelul motoneuronului 
spinal şi cu intensitatea contracţiei musculare; 
-morfologie: monofazică, bifazică,trifazică sau polifazică în funcţie de gradul de sincronizare a 
contracţiei fibrelor musculare din unitatea motorie. Cea mai bună sincronizare corespunde 
morfologiei bifazice şi cea mai slabă morfologiei polifazice. 

În funcţie de intensitatea contracţiei şi numărul de unităti motorii activate un traseu EMG 
poate fi: 

� traseu simplu: o singură unitate motorie activată la o contracţie musculară de intensitate 
mică determină un traseu cu o succesiune de potenţiale bifazice 



� traseu intermediar: mai multe unităţi motorii activate la o contracţie musculară de 
intensitate medie determină îmbogăţirea traseului cu potenţiale bioelectrice având 
caracteristicile corespunzătoare fiecărei unităţi motorii activate 

� traseu interferenţial: un număr maxim de unităţi motorii activate la o contracţie 
musculară de intensitate mare determină un traseu amplu, bogat în potenţiale cu 
caracteristici polimorfe. 

Muşchii scheletici au în alcătuirea lor un număr variabil de unităţi motorii, fiecare unitate 
motorie fiind alcătuită din motoneuron, nervul motor (axonul motoneuronului ) şi din totalitatea 
fibrelor musculare scheletice deservite de nervul motor. Un muşchi scheletic prezintă un număr 
variabil de unităţi motorii, iar fiecare unitate motorie poate avea o anumită densitate de fibre 
musculare. Muşchii care execută mişcări cu forţa musculară mare prezintă un număr mare de 
unităţi motorii în timp ce muşchii care execută mişcări fine, cu forţa musculară mică pot 
cuprinde doar câteva unităţi motorii. Când muşchiul trebuie să efectueze un lucru mecanic 
unităţile motorii sunt activate într-un număr proporţional cu intensitatea stimulării. Activarea 
secvenţială a unităţilor motorii cu scopul realizării unui anumit lucru mecanic se numește 
recrutarea sau sumaţia unităţilor motorii. 

Un lucru mecanic poate fi susţinut numai prin recrutarea alternativă a aproximativ aceluiaşi 
număr de unităţi motorii. Depleţia energetică progresivă determină oboseala musculară, adică 
scăderea abilităţii muşchiului de a genera forţa musculară la o anumită intensitate. Depleţia 
energetică este reversibilă, dar se însoţeste de apariţia unor produşi de catabolism cum este 
acidul lactic care sunt îndepărtaţi din muşchi de către fluxul sanguin. In cazul în care anumiţi 
metaboliţi nu pot fi îndepărtaţi într-o rată satisfăcătoare vor interfera cu procesul  contractil şi vor 
grăbi instalarea oboselii musculare. Cataboliţii acumulaţi în muşchi vor inhiba activitatea 
enzimatică musculară şi vor stimula algoreceptorii din interstiţiul muscular provocând senzaţii 
dureroase şi crampe musculare. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=srm-3pdH5bs 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gHsZ0bwxMsg 
 

EMG în sistemul Biopac 
 

Obiective: 
1. Determinarea forţei maxime de apucare pentru mâna / antebraţul drept şi stâng şi analiza între 
subiectul de sex masculin respectiv feminin; 
2. Înregistrarea EMG, analiza procesului de recrutare a unităţilor motorii în funcţie de 
intensitatea contracţiei musculare şi diferenţele între antebraţul S şi D; 
3. Înregistrarea EMG şi analiza instalării oboselii musculare pentru antebraţul S şi D. 
 
Material necesar: 
-4 electrozi de unică folosinţă; 
-set cabluri: alb-explorator (-), rosu-explorator (+) şi negru pentru electrodul de referinţă; 
-dinamometru; 
-gel electrolitic; 
-unitatea de achiziţie   BIOPAC. 
 



Tehnica 
1.Montarea electrozilor şi a cablurilor : electrozii se aplică pe faţa medială a antebraţului într-
un punct proximal pentru electrodul explorator (-) pe care se fixează cablul de culoare albă şi 
într-un punct distal pentru electrodul explorator (+) pe care se fixează cablul de culoare roşie. 
Electrodul de referinţă se plasează întotdeauna pe antebraţul opus şi pe el se fixează cablul de 
culoare neagră. 

 
Figura 2 

 
Electrozi antebraţ drept  
-negativ: proximal –cablu alb 
-pozitiv: distal –cablu roşu 
-de referinţă: antebraţ stâng – cablu negru 
Electrozi antebraţ stâng 
-negativ: proximal –cablu alb 
-pozitiv: distal –cablu roşu 
-de referinţă: antebraţ drept- cablu negru 
Electrozii se aplică la nivelul suprafeţelor musculare cel mai bine reprezentate de la nivelul feţei 
mediale a antebraţelor. 

 
Figura 3 



2. pregătirea subiectului – poziţie şezândă cu braţele semiflectate şi coatele sprijinite de 
suprafaţa mesei. Subiectul ţine în mână dinamometrul care trebuie păstrat în poziţie verticală pe 
tot parcursul înregistrării. 
 
3 întocmirea fişierului şi calibrarea – separat pentru antebraţul drept şi stâng. 
 

 
Figura 4 

Segmentele înregistrării (Separat pentru antebraţul stâng şi stîng ) 
A. segment 1 - recrutarea unităţilor motorii: prin strângerea dinamometrului în mână se obţin 
contracţii musculare voluntare cu o forţă de apucare controlabilă între 5 – 50 kg forţă. Subiectul 
efectuează mai multe cicluri contracţie –relaxare cu forţa crescândă. Contracţia musculară are 
durata de 2 sec, iar relaxarea 2 secunde. Se recomandă ca treapta de efort să crească cu 10 kg 
forţă la sexul masculin şi 5 kg forţă la feminin până la atingerea unei forţe maxime de apucare. 
B. segment 2- oboseala musculară- subiectul efectuează cu ajutorul dinamometrului o contracţie 
maximă pe care încearcă să o menţină cât mai mult posibil, fără să întrerupă contracţia înainte ca 
aceasta să atingă 50 % din forţa maximă de la debut. 
 

 
Figura 5 

Analiza EMG 
 
Principiu: prin strângerea în mână a dinamometrului  se înregistrează simultan forţa de apucare a 
mâinii şi activitatea electrică a muşchilor antebraţului implicaţi în mişcare. Analiza se realizează 
prin selectarea unor arii cu ajutorul cursorului şi citirea parametrilor specifici pentru aria 
selectată: 
mean ( kg forţă )-măsoară valoarea medie în aria selectată; se utilizează pentru determinarea 
forţei de apucare medie corespunzătoare fiecărui ciclu contracţie – relaxare; 
p-p ( mV) – măsoară amplitudinea maximă a oscilaţiilor cuprinse în aria selectată 



value (kg forţă)-măsoară valoarea punctului selectat- se utilizează pentru determinarea forţei de 
apucare maxime- F max şi a forţei de apucare reprezentând 50 % din F max-F max.50 % 
delta T ( sec )- măsoară intervalul de timp între debutul şi sfârşitul ariei selectate- se utilizează 
pentru măsurarea timpului de oboseală- timpul scurs între F max şi F max 50 %. 
 
Raportul 
 
Analiza forţei de apucare, aspectul EMG , timp de oboseală pentru antebraţul drept: 

Ciclul nr. Forţa de 
apucare 

medie-ciclu 

Amplitudinea F max F max 50 % Timp de 
oboseală 

1      
2      
3...      
 
Analiza forţei de apucare, aspectul EMG , timp de oboseală pentru antebraţul stâng: 

Ciclul nr. Forţa de 
apucare 

medie-ciclu 

Amplitudinea F max F max 50 % Timp de 
oboseală 

1      
2      
3...      
 


