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1. Argument 

 
În cadrul disciplinelor Biologice şi mai nou introduse disciplina Stiințe, apar conținuturi ce trebuie 

abordate conform competențelor generale şi specifice, destul de dificil la clasă.  

Un exemplu îl constituie competența generală: Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi în scopul 

demonstrării principiilor lumii vii. Tema aleasă pentru a fi exemplificată folosind Office 2007   01 , care 

beneficiază de unele avantaje ale acestui program este ACTIVITATEA ELECTRICĂ ŞI MECANICĂ A INIMII. 

Este un conținut ce apare în manualele de biologie clasa a X a, inclus în competența generală 2  Explorarea 

sistemelor biologice, competența specifică 2.1  Utilizarea investigației pentru evidențierea structurii şi 

funcțiilor organismelor, competența specifică. 2.2  Prelucrarea rezultatelor obținute din investigații şi 

formularea de concluzii. 

Aceeaşi temă, acelaşi conținut se regăseşte în programa de Biologie clasa a XI a competența generală 2  

competența specifică. 2.1 şi 2.2, competența generală 3, competența specifică. 3.1, 3.2, competența 

generală  4, competența specifică. 4.1,  competența generală  5  competența specifică 5.1, 5.3.dar şi în 

lista de lucrări practice : Măsurarea pulsului şi a tensiunii arteriale, EKG - interpretare. 

La disciplina Ştiințe clasa a XII a, în cadrul conținuturilor – Comunicare celulară din cadrul competența 

generală  1 cu competența specifică. 1.1 – se va aborda ca un supliment informațional, comunicarea de tip 

Gap, joncțiunea Gap sau comunicante, pe care le-am inclus în tema abordată în detaliu la dicționar. 

La disciplina Ştiințe la clasa a XI a, la conținutul – Ritmuri biologice - poate fi încadrat şi ritmul cardiac, ca 

un exemplu  suplimentar, ce este de altfel implicat şi modificat în ritmurile prezentate in programă : 

ritmul somn-veghe, etc. competența generală  3 , competența specifică. 3.1. 

 Aplicarea acestor conținuturi în proiectarea predării, se face prin respectarea principiilor didactice:  

 principiul intuiției (prin îmbinarea materialului didactic intuitiv- natural cu cel de substituție); 

 principiul legării teoriei de practică ( a componentei ideatice a invățării cu cea acțională, 

aplicativă a învățării);    

 principiul accesibilității sau respectării particularităților de vârstă; 

 principiul individualizării şi diferențierii învățării. 

2. Câteva noţiuni introductive despre inimă 

 

Inima (gr. anima = viață, suflet) este un organ muscular cavitar situat în mediastinul anterior, care asigură 

prin contracțiile sale ritmice circulația sanguină. Muşchiul cardiac, miocardul este tapisat la interior de 

endocard, iar la exterior de pericardul seros. Inima prezintă patru cavități, două atrii şi două ventricule. 
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Atriul şi ventriculul drept formează inima dreaptă, iar atriul si ventriculul stâng, inima stângă. Atriul şi 

ventriculul stâng comunică prin orificiul atrioventricular stâng, prevăzut cu valvula mitrală; atriul şi 

ventriculul drept comunică prin orificiul atrioventricular drept, prevăzut cu valvula tricuspidă. În afara 

miocardului  contracțiile, cordul conține un țesut specializat în generarea şi transmiterea impulsurilor 

contractile, denumit țesut nodal sau sistem cardioexcitator. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inima la mamifere 1 

 

Celulele care alcătuiesc acest țesut muscular tânăr sunt grupate în mai multe formațiuni :  

1.  nodul Keith- Flack situat în atriul drept care declanşează contracțiile; 

2.  nodul Aschoff- Tawara, situat la partea superioară a septului interventricular, care comandă 

transmiterea excitației spre ventriculi. 

3. fasciculul His, divizat în doua ramuri în pereții ventriculari, care se distribuie mai departe în  

miocard (rețeaua Purkinje). Dubla structură morfologică a miocardului corespunde unei duble 

activități funcționale. Inima poate fi considerată ca fiind constituită dintr-un sistem electric , care 

generează ritmic impulsuri contractile şi dintr-un sistem mecanic , care reacționează la aceste 

impulsuri prin contracții ritmice. Pentru ca inima să îşi poată efectua funcția de pompa, este 

necesar să existe o corelație perfecta între activitatea electrică şi cea mecanică. 



3. Inima funcţionează ca un organ integrat 

 

Evenimentele electrice şi mecanice ale inimii luate împreună permit inimii să funcționeze ca un organ 

integrat. Diagramele din figura 2 descriu contracțiile şi relaxările din ciclul cardiac, în special în ventriculul 

stâng.  

Sunetele inimii, care pot fi detectate cu ajutorul stetoscopului, reprezintă deschiderea şi închiderea 

valvelor. Graficele centrale şi de sus prezintă schimbările de presiune şi volum în cadrul ventriculului stâng 

pe parcursul unui ciclu cardiac. 

                                 

                                   Ciclul cardiac 1 



La începutul ciclului cardiac, ventriculele se umplu pasiv. Apoi depolarizarea nodului SA se transmite  în 

atriu, ducând la contracția atrială şi la pomparea unui volum suplimentar de sânge în ventriculul care 

atinge volumul maxim la finalul diastolei. Depolarizarea continuă în ventricul, care începe să se contracte. 

Presiunea crescută cauzată de această contracție forțează închiderea valvei AV. Presiunea creşte rapid pe 

parcursul fazei izovolumetrice de contracție ventriculară, ajungând destul de ridicată pentru a putea 

deschide valvele semilunare. Primul sunet al inimii reprezintă închiderea valvelor AV şi deschiderea 

valvelor semilunare. La acest punct, ventriculul începe să se golească, presiunea aortică începând să 

crească. Inițial, presiunea din ventricul continuă să crească, în ciuda volumului redus, pentru că au loc 

contracții ventriculare continue, atingând un maxim, după care începe să scadă. La scurt timp după 

scăderea presiunii, ventriculul începe să se relaxeze, intrând în diastola ventriculară.. atunci când 

presiunea ventriculară ajunge mai mică decât presiunea din aortă, valva aortică se închide. Închiderea 

valvei aortice duce la un scurt flux turbulent şi o creştere a presiunii aortice, numită undă dicrotă, legată 

de reflexia undei sangvine către periferia sistemului arterial. Presiunea ventriculară scade rapid, şi odată 

ajunsă mai mică decât presiunea atrială, duce la deschiderea valvei AV. Cel de-al doilea sunet al inimii 

reprezintă închiderea valvei aortice şi deschiderea valvei AV. În acest moment, sângele este pompat din 

atriu în ventricul, ducând la reducerea presiunii atriale şi inițiind umplerea ventriculului. 

 

4. Debitul cardiac este produsul ritmului cardiac  şi volumului bătăilor inimii  

(volumul sistolic) 

 

Cantitatea de sânge pe care inima o pompează într-o  unitate de timp este numită debit cardiac (DC), fiind 

produsul ritmului cardiac / frecvență cardiacă (F), iar cantitatea de sânge pompată de inimă la fiecare 

bătaie reprezintă volumul bătăilor inimii (VS). 

DC = F x VS 

Din această ecuație se deduce faptul că un animal îşi poate regla debitul cardiac prin reglarea ritmului 

cardiac, volumului bătăilor inimii sau ambelor. Sistemele nervos şi endocrin pot regla ritmul cardiac prin 

schimbarea proprietăților celulelor pacemaker din nodul sinoatrial. Reducerea ritmului cardiac este 

numită bradicardie, iar creşterea ritmului cardiac se numeşte tahicardie.  

Reglarea ritmului cardiac prin schimbarea ritmului de depolarizare al nodului sinoatrial este cunoscută sub 

numele de cronotropie. 

Alternativ, sistemul nervos parasimpatic poate creşte ritmul cardiac prin mărirea vitezei de conducere a 

polarizării prin căile de conducere ale inimii, fenomen cunoscut ca dromotropie. 



5. Potenţialele de acţiune au o fază extinsă de depolarizare 

 

 

Potenţialele de acţiune şi celulele pacemaker 1 

Potențialul de acțiune al unei celule cardiace contractile diferă de la potențialele de ritm (pacemakers) 

observate în celulele țesutului nodal  (sinusului venos, nodului sinoatrial). În celulele cardiace, contractile, 

potențialul de acțiune este inițiat atunci când conducerea depolarizării dintr-o celulă adiacentă 

depolarizează celula cardiacă deschizând canalul de Na+, fapt care duce la o depolarizare rapidă a 

potențialului de acțiune. În această situație, potențialul de acțiune al celulei cardiace este asemănător cu 

cel al neuronilor şi al celulelor musculare striate, diferind totuşi de potențialul acestora din urmă, având o 

depolarizare extinsă, numită  faza de platou. Atunci când  canalul de Na+ se închide, un alt canal, de Ca2+ 

de tip L se deschide, pentru a permite pătrunderea Ca2+  în celulă, fapt care duce la o fază mai lungă de 

depolarizare a potențialului de acțiune în celulele cardiace contractile. Canalul de Ca2+ de tip L prezintă o 

formă distinctă de canalul de Ca2+ de tip T, din celulele pacemaker. 

Faza de platou a potențialului de acțiune din celulele cardiace contractile  corespunde perioadei 

refractare a celulei, pe parcursul căreia nu poate fi generat un alt potențial de acțiune. Spre deosebire de 

celulele musculare striate, miocardul nu poate intra în tetanus – perioadă de contracții susținute care 

conduc la obosirea / epuizarea muşchiului. 

Forma şi durata exactă a potențialelor de acțiune variază foarte mult de la organism la organism şi de la 

tipuri de celule la tipuri de celule din diferite părți ale inimii , ca urmare a prezenței distincte a formelor  

de canale de ioni. De ex., mamiferele mici tind să aibă un ritm cardiac şi potențiale de acțiune cardiace cu 

faze de platou mai mici decât mamiferele mari, a căror inimi bat mult mai rar. 



 

Modificări ale presiunii în inimă şi artere la mamifere 1 

6. Căile de conducere transmit depolarizarea pe toată suprafaţa inimii 

 

După ce un potențial de acțiune este inițiat de celulele pacemaker din nodul sinoatrial, (SA) depolarizarea 

se întinde rapid prin calea internodală prin pereții atriului. În acelaşi timp, depolarizarea se transmite mult 

mai lent prin celulele contractile ale atriului, prin joncțiunile de tip gap, provocând contracția atriului. 

După traversarea căii internodale,  depolarizarea ajunge în nodul atrioventricular (AV), care transmite 

semnalul electric către ventricul. Celulele contractile din atriu şi ventricul nu formează joncțiunile de tip 

gap între ele, nefiind legate electric, astfel încât depolarizarea nu se poate transmite direct din atriu în 

ventricul, putând doar să  treacă prin nodul AV. Nodul AV transmite semnale mai lent decât celelalte 

celule din căile de conducere, astfel încât semnalul este întârziat foarte uşor. Această întârziere a 

semnalului permite ca atriul să încheie contracția înainte ca ventriculul să înceapă să se contracte. 

Semnalul se transmite din nodul AV prin fasciculul His , care se împarte în ramura dreapta şi stângă, care 

conduc semnalul electric către ventricul. Semnalul electric se transmite printr-o rețea de căi de conducere 

numite rețeaua Purkinje. Din rețeaua Purkinje, semnalul se transmite din celulă în celulă  în miocardul 

ventricular prin joncțiunile de tip gap.  

 

Trecerea semnalelor electrice prin inima unui mamifer 1 



7. Activitatea electrică a inimii poate fi detectată prin EKG 

 

Depolarizarea muşchiului cardiac / miocardului produce un semnal electric puternic care traversează 

corpul şi poate fi detectat folosind un instrument numit electrocardiograf. Aceste instrumente folosesc 

electrozi care sunt aplicați pe diverse zone de pe suprafața corpului pentru a genera o electrocardiogramă 

(abreviere EKG folosită pentru denumirea nemțească sau ECG pentru denumirea englezească). Medicii 

utilizează 12 electrozi pentru un EKG uman, dar o EKG poate fi interpretabilă şi dacă este generată de 3 

electrozi (plasați câte unul pe fiecare încheietură a mâinii şi unul pe o gleznă). Un EKG este o înregistrare 

compusă din toate potențialele de acțiune din diferite părți ale inimii, incluzând pacemakers, căile de 

conducere şi celulele contractile. Unda mică P rezultă din transmiterea depolarizării prin atriu. Complexul 

QRS este rezultatul depolarizării ventriculare şi al repolarizării atriale. Unda T este produsă de 

repolarizarea ventriculară.  

 

EKG este foarte util din punct de vedere medical  pentru diagnosticarea problemelor sistemului 

conducător / circulator sau ale depolarizării miocardului. Spre ex., fibrilația ventriculară, care reprezintă 

contracții necoordonate ale ventriculului, apare ca o serie de unde întâmplătoare, aparent fără legătura 

unele cu altele în cadrul EKG. Fibrilația ventriculară poate fi letală, pentru că aceste contracții 

necoordonate ale ventriculului duc la o pompare ineficientă a sângelui în țesuturi. Lipsa oxigenului duce la 

moartea țesuturilor în câteva minute (de ex., creierul). Fibrilația ventriculară poate fi uneori tratată prin 

folosirea unui defibrilator.  Aceste instrumente furnizează un puternic val de curent în corp, cauzând 

depolarizarea simultană a tuturor celulelor cardiace. Defibrilația face ca celulele pacemaker să inițieze 

bătăi normale ale inimii, pentru că aceste celule sunt primele care se depolarizează din nou, în urma 

defibrilației. Oricum, defibrilația nu va fi eficientă daca celulele pacemaker sau căile de conducere nu pot 

funcționa normal, in urma unor leziuni produse la nivel celular. 



8. Volumul la finalul diastolei reglează volumul bătăilor  inimii 

 

În plus față de reglarea extrinsecă a ritmului cardiac şi a volumului bătăilor inimii de către sistemele 

nervos şi endocrin, inima de asemenea isi autoreglează ritmul cardiac prin mecanisme intrinseci de 

reglare. Daca se efectuează un experiment cu privire la creşterea volumului la finalul diastolei, se va 

observa faptul că ventriculul pompează mult mai puternic, ducând la creşterea volumului bătăilor inimii – 

fenomen cunoscut sub numele efectul Frank – Starling.  Efectul Frank – Starling este rezultatul relației 

lungime – tensiune la nivel muscular. Întinderea unui muşchi schimbă forța de contracție prin modificarea 

gradului de acoperire dintre actină şi miozină din cadrul sarcomerului. Celulele cardiace sunt diferite de 

alte tipuri de muşchi striat prin aceea că sunt, în mod normal, mai scurte decât ar trebui pentru a asigura 

o contracție optimă, astfel încât la mărirea unei celule cardiace, puterea contracției să crească. Când 

sângele pătrunde în ventricul, volumul în creştere duce la  mărirea ventriculului. Cu cât este mai mare 

volumul de sânge care pătrunde în inimă la finalul diastolei, cu atât este mai mare gradul de întindere / 

mărire. 

9. Prelucrarea datelor experimentale utilizând Excel 2007 

 

Ne propunem să analizăm și să prelucrăm datele colectate din laboratorul de fizică şi biologie, pe grupe de 

elevi, utilizând Microsoft Excel 2007. Aceste date pot fi descărcate de la adresa: 

http://portal.moisil.ro, folosind numele de utilizator „vizitator” şi parola „vizitator”. După logare accesați 

Documente -> Investigarea sistemului cardiovascular. 

Dacă doriți să aflați mai multe despre modul în care se colectează computerizat aceste date, găsiți detalii 

la adresa http://education.inflpr.ro , Lucrări ->Lucrări  în format electronic -> Investigarea sistemului 

cardiovascular uman. 

Deschideți fişierul în EKG.xlǎȄ și efectuați următoarele: 

 Reprezentați grafic activitatea inimii exprimată in mV în funcție de timpul exprimat în 

secunde. 

Pentru aceasta selectați ambele coloane din prima foaie de lucru.  Din meniu, selectați  Inserare, care 

trimite la tipul de grafic prin care urmează să afişăm ritmul cardiac.  Opțiunea Prin puncte  cu tipul de 

diagramă 3 permite vizualizarea modificărilor ritmului cardiac. 

 

http://portal.moisil.ro/
http://education.inflpr.ro/


 

 

 

 Evidențiați prin culori diferite pe o porțiune de grafic, undele specifice unui traseu EKG. 

(Unda P, complexul QRS, unda T) 

 Pentru evidențierea complexului QRS, se selectează pe grafic punctul din vârful complexului, apoi cu 

click dreapta se selectează opțiunea Formatare puncte de date. 



 

 

 Interpretați unda P şi complexul QRS.  

Pentru aceasta accesați conținutul din partea teoretică, folosind Dicționarul de Termeni. 

  



10.    Dicţionar de termeni  

 

INOTROPISM= (inos= fibră, trope= întoarcere)     proprietatea miocardului de a se contracta consecutiv 

unui stimul şi pe baza eliberării energiei biochimice din complexele macroergice de tip fosfat,prin glicoliză 

anaerobă. 

DROMOTROP = (dromos= cursă, drum;trope= întoarcere) proprietatea de conducere a excitației prin 

fibrele nervoase sau prin masa miocardului adult şi embrionar.D. negativ semnifică diminuarea 

conductibilitații unui nerv, iar D. pozitiv creşterea acestei conductibilitați. 

CRONOTROP= (khronos= timp, trope= întoarcere) în fiziologie ,referitor la regularitatea şi frecvența unui 

ritm.C. pozitiv este un factor ce accelerează ritmul, iar C. negativ un factor ce diminuează ritmul. Funcția 

C. reglează ritmul cardiac. 

DEBIT CARDIAC = cantitatea de sănge expulzată de fiecare ventricul intr-un minut. Valorile medii variază, 

la subiectul sănătos, intre 5,5l si 5,6 l .Deoarece fiecare ventricul actionează separat , trebuie considerat 

debit ventricular drept si d.v. stăng. Normal- şi în repaus- aceste două debite sunt identice, nu însa şi în 

cazurile patologice. 

FRECVENŢA CARDIACĂ = numărul de cicluri cardiace pe minut. 

REVOLUŢIE CARDIACĂ = ciclul complet al actvității inimii ,cuprinzănd succesiv sistola biatrială , diastola 

atrială, sistola biventriculară, diastola ventriculară. 

TENSIUNE ARTERIALĂ = forța elastică exercitată de pereții arteriali asupra conținutului sanguin. Acesta 

echilibreză , practic, cu forța contractilă a inimii transmisă de sănge si denumită presiune arterială. 

Termenii de T. arterială si presiune arterială, deşi desemnează noțiuni biofizice diferite, au devenit 

sinonime în limbajul medical. 

PRESIUNE ARTERIALĂ = presiunea sângelui în artere. Variază invers proporțional cu distanța la care se află 

vasul arterial de inimă. P.a. creşte în timpul sistolei trecând printr-un maxim şi scade în diastolă, trecând 

printr-un minim. Diferența dintre P. sistolică si P. diastolică = P. diferențială. P. medie (importantă pentru 

hemodinamică deoarece asigură curgerea sângelui) care există în artere în cursul întregului ciclu cardiac, 

nu exprimă media aritmetică a valorilor P. sistolice P. diastolice, deoarece aşa cum se observă pe curba 

pulsului , P. se va menține mai mult la nivelul minim, comparativ cu cel maxim. Valoarea P.a. este 

condiționata de o serie de factori, dintre care cei mai importanți sunt : debitul cardiac (dependent de 

forța de contracție ventriculară), rezistența vasculară periferică, caracteristicile reologice ale săngelui, 

volumul sanguin, elasticitatea pereților vasculari.In general creşterea debitului cardiac influențează 

îndeosebi P. sistolică, spre deosebire de creşterea rezistenței periferice, care influențează îndeosebi P. 

diastolică. P.a. se măsoară cu sfigmomanometru = tensiometru si variază în funcție de vârsta, origine 

etnică ca şi ,episodic, în raport cu efortul şi emoțiile. La un adultul normal tânăr , P. sistolică are valori de 

aproximativ 130 mmHg, iar cea diastolică de 70 mmHg. Variațiile P.a. in patologie pot da hipertensiune 

arteriala. In S.I. P.a. se măsoară  in Pascal (Pa ). 1KPa =7,50062mmHg. Din cauza valorilor cu totul 

deosebite fața de unitatea de măsură clasica( mmHg), introducerea unității din S.I. a fost temporizată. 

PRESIUNEA ARTERIALĂ DIFERENŢIALĂ = diferența dintre P.a. maximă şi minimă. La normali este cuprinsă 

între 40 -65 mmHg. Se mai numeşte şi presiunea pulsului. P.a.d. poate creşte (formula 

sfigmomanometrică divergentă) în insuficiența aortică , hipertiroidism, fistule arteriovenoase , sau poate 

scădea (formula convergentă) in nefrite, insuficiențe cardiace etc. 



PRESIUNEA ARTERIALĂ MAXIMĂ = valoarea P. existente în sistemul arterial în momentul sistolei cardiace 

(p. sistolică). La normali este cuprinsă între 125 si 140 mmHg. Sin. Tensiune arterială maximă. 

PRESIUNEA ARTERIALĂ MEDIE = P. arterială mijlocie dintr-un ciclu cardiac, exprimata în mod curent prin 

media aritmetică a valorilor extreme ale P.a. (maximă si minimă). În clinică ,P.a. m. corespunde celei mai 

mari oscilații observate pe cadranul sfigmomanometrului. La normali este cuprinsă între 110 si 90 mmHg. 

Sin. T.a.medie. 

PRESIUNEA ARTERIALĂ MINIMĂ = valoarea P. care există în artere în momentul diastolei ,adică între două 

contracții cardiace (p. diastolică). La normali este cuprinsă între 80 si 90 mmHg. Sin. T.a. diastolică sau 

t.a.minimă. 

RITM CARDIAC = succesiunea regulată a bătăilor inimii. (Sin. ciclu cardiac, revoluţie cardiacă) 

JONCŢIUNEA GAP= joncțiunea comunicantă =  J. între două celule formată din mai multe canale care 

permit trecerea moleculelor cu masă moleculară de pană la 900 Da. Fiecare canal este delimitat de şase 

seturi hexagonale numite conexoni .Conexonii din membranele celulare învecinate sunt de ordinul sutelor 

în joncțiunea gap si se află dispuşi cap la cap, formând un canal de comunicare continuu între 

citoplasmele celor două celule. J.gap prezintă doua conformații distincte : închisă si deschisă 

.Permeabilitatea j. gap este dependentă de pH, ionul de Ca liber din citosol, valoarea potențialului de 

membrană şi de o serie de semnale chimice extracelulare. Ele au rol determinant în funcționarea normală 

a celulelor asociate în țesuturi. 

PACEMAKER =1) Stimulator cardiac. 2) Celule sau regiune bine definite dintr-un organ care determină 

ritmul activității în alte celule sau organe. In organism p. cel mai important este sistemul excitoconductor 

al inimii. Nodul sinusal Keith- Flack, situat in atriul drept la nivelul intrării venei cave superioare, reprezintă 

p. normal permanent. La adult în repaus, frecvența sa este de circa 70 impulsuri /minut. Nodul 

atrioventricular Aschoff-Tawara , este un p. secundar, cu o frecvență proprie de 40- 60 impulsuri /minut. 

Fasciculul His, cu ramurile sale ventriculare si rețeaua Purkinje reprezintă un p. terțiar, cu o frecventa 

proprie de 30- 40 impulsuri /minut.( ritm idioventricular – particular ventriculului). 

POTENŢIAL DE ACŢIUNE = secvență scurtă şi stereotipă de modificări (de tip „tot sau nimic”) ale 

potențialului de repaus ale unei celule excitabile, în caz de activare celulară, adică sub influența unei 

excitații suficiente, supraliminare. Această secvență este constituită de o depolarizare urmată de o 

repolarizare. În cazul p. de a., potențialul de membrană tinde către valori pozitive, trecând de la circa -

70mV la + 30 mV (p. de a. având deci o amplitudine de circa 100mV ). În cazul celulelor nervoase şi ale 

muşchiului scheletic p. de a. durează circa 2 ms, iar în cazul muşchiului cardiac, circa 350 ms. În esență, p. 

de a. este consecința deschiderii după repolarizare de circa 20 mV, declanşată de stimuli, a canalelor de 

sodiu, care durează circa 1 ms, urmată de deschiderea canalelor de potasiu (repolarizare). 

POTENŢIAL DE REPAUS = potențialul de membrană al unei celule vii în absența stimulării. Pentru celulele 

excitabile (celulele nervoase şi musculare) valoarea sa este de la – 55mV până la - 100 mV, interiorul 

celulei fiind întotdeauna încărcat electric negativ. Celulele non-excitabile (de ex.: celulele gliale) pot 

prezenta, de asemenea, un p. de r.  Cauzele p de r. sunt repartiția inegală a ionilor prin membrana 

celulară şi o permeabilitate crescută a membranei pentru ionul de potasiu, deoarece, în repaus, canelele 

specifice acestui cation sunt deschise. De aceea, p. de r. este în esență un potențial de potasiu. Pompa de 

sodiu care antrenează o deplasare de sarcini pozitive în afara celulei nu contribuie decât cu -10mV până la 

– 20mV la producerea p. de r.  (Sin potențial de membrană). 

 



ŢESUT NODAL = un țesut specializat în generarea şi transmiterea impulsurilor contractile 

EKG - Electrocardiograma este un grafic al unor variații de potențial pe un sistem de coordinate în care : 

- abscisă- variația pe orizontală- indică timpul; în funcție de viteza de înregistrare , adică de 
desfăşurare a hârtiei pe care se face înregistrarea. Cu cât viteza de înregistrare este mai mare cu 
atât pe EKG undele apar mai largi şi intervalele dintre ele mai mari. Cu cât viteza este mai mică cu 
atât durata undelor şi a intervalelor  este mai mică. In practică la aparatele obişnuite se derulează 
cu o viteza de 25 sau 50 mm/sec. 

- ordonată- variația pe verticală, indică voltajul diferențelor de potențial înregistrate. Convențional, 
o deflexiune în sus indică un potențial pozitiv, iar o deflexiune în jos, un potențial negativ (în 
raport cu nivelul liniei zero). 

- Timpul este marcat de linii verticale, între care sunt distanțe de 2, 4, 5, 10 sutimi de secundă. 
- Voltajul este marcat prin linii orizontale, între care sunt intervale de 0,2- 0,5-1 mV. Voltajul 

undelor trebuie întotdeauna apreciat prin comparație cu curba de control şi nu direct de pe 
grilajul imprimat, care este numai orientativ. 
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