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Rezumat 
Premize. În contracţia izometrică voluntară „hand-grip”, maximală sau submaximală prelun-

gită până la epuizare, se instalează în timp o reducere a capacităţii muşchiului de a genera forţa im-
pusă, datorită oboselii musculare, fenomen reflectat în modificările electromiografice (EMG) şi 
mecanomiografice (MMG). 

Obiective. Studiul modificărilor semnalului electromiografiei de suprafaţă (S-EMG) şi ale 
MMG în oboseala musculară şi identificarea parametrilor definitorii. Totodată, relaţia dintre capaci-
tatea funcţională a musculaturii implicate în contracţie, influenţată de tipul de antrenament sportiv şi 
modificările S-EMG şi MMG înregistrate în timpul contracţiei izometrice impuse. 

Metode. Două loturi de sportivi - un lot antrenaţi prin efort predominant izometric, iar celă-
lalt lot antrenaţi prin efort predominant dinamic. Am utilizat metodele experimentală şi observaţiei, 
înregistrarea grafică a semnalelor electrice şi mecanice, analiza spectrului de frecvenţă a semnalului 
EMG şi analiza statistico-matematică. 

Rezultate. Parametrii urmăriţi au fost amplitudinea maximă a semnalului EMG, aria semna-
lului EMG (iEMG), frecvenţa mediană (MDF) şi forţa contracţiei musculare. Aceştia au prezentat, 
la ambele loturi, modificări semnificative statistic în contracţia voluntară maximală efectuată după 
un efort izometric susţinut. Scăderea mai pronunţată a amplitudinii maxime şi a MDF la lotul antre-
nat predominant de rezistenţă ne-a permis să apreciem valoarea antrenamentului izometric, de forţă, 
în creşterea rezistenţei muşchiului la oboseală. Rezultatele pot valida utilizarea acestor parametri în 
evaluarea oboselii neuromusculare. 

Concluzii. Creşterea amplitudinii maxime a semnalului EMG şi iEMG, scăderea MDF şi a 
forţei de contracţie reprezintă expresia EMG şi MMG a instalării oboselii musculare. Parametrii 
descrişi pot fi utilizaţi în elaborarea protocoalelor de evaluare a fatigabilităţii musculare, pentru 
aprecierea fiziologică a desfăşurării efortului şi a gradului de antrenament sportiv. Aceste date justi-
fică dezvoltarea de multiple aplicaţii ale celor două tehnici în investigarea oboselii musculare. 

Cuvinte cheie: contracţia izometrică voluntară maximală, oboseala musculară, electromio-
grafia de suprafaţă (S-EMG), mecanomiografia (MMG). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


