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неВрО-ВеГеТаТиВна реГУЛаЦиЯ 
При ПаЦиенТи с ОБсТрУКТиВна 
сънна аПнеЯ

Резюме
Синдромът на обструктивна сънна апнея (ОСА) се характеризира с повтарящи се епизоди 

на обструкция на горните дихателни пътища по време на сън, което е свързано с нарастващи 
дихателни усилия и интермитентна десатурация на кислорода. В резултат на това се повиша-
ват системното и белодробно артериално налягане, и се нарушава архитектониката на съня. 
Настъпват редица дисрегулационни феномени свързани с ендокринната система. Нарушена е 
циркадността на биологичните процеси, включително и на автономната невро-вегетативна ре-
гулация. Полисомнографията (ПСГ) е златен стандарт за диагностицирането на ОСА. Въпреки 
това, за широката медицинска практика се търсят методи за скриниране на пациенти с ОСА. 
За оценката на автономния баланс при пациенти с ОСА се използва определянето на вариа-
билитета на сърдечния ритъм (ВСР) чрез ЕКГ методика. ВСР се определя от дихателния цикъл, 
периодите на дихателни паузи и на възстановяване на дишането. Определянето на профила на 
автономния баланс чрез ВСР при пациенти с ОСА подпомага не само диагностиката, но и про-
следяването на пациентите след терапевтична намеса (неинвазивна вентилация). 

Ключови думи: обструктивна сънна апнея, автономна невро-вегетативна регулация, вариа-
билитет на сърдечния ритъм, неинвазивна вентилация
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Possibilities for evaluation of the autonomic nervous system regulation of 
patients with OSA through ECG methodic, designed for defining the variability 
of the heart rhythm.

Abstract
Obstructive sleep apnea syndrome (OSA) is characterized with repetitive episodes of obstruction of 

the airways during sleep, which results in increasing breathing efforts and intermittent desaturation 
of the oxygen. As a result there is a rise of the systemic and pulmonary arterial pressure, and disorder 
of the dream architectonic. A lot of disregulation phenomena are observed in the endocrine system. 
There are disorders of the circadian processes, and especially of the autonomic nerve regulation. Poly-
somnography (PSG) is the golden standard for diagnosis of OSA. Although in the clinical practice 
screening methods are still needed in management of patients with OSA. To assess the autonomic 
balance is used heart rate variability (HRV) by ECG method. HRV depends on the breathing cycle, 
periods of breathing pauses and restitution of breathing. Determination of the autonomic balance by 
HRV in patients with OSA is useful not only for diagnosis, but also for follow up of these patients after 
treatment (noninvasive ventilation).

Key words: obstructive sleep apnea, autonomic neurovegetative regulation, heart rate variability, 
noninvasive ventilation
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Автономно-вегетативната регулация е един 
от основните механизми за поддържане на 
хомеостазата в организма. Всяко нарушение в 
тази регулация би могло да предизвика дисба-
ланс на равновесието и да доведе до хемоди-
намични, метаболитни и хормонални наруше-
ния (40, 42). 

Синдромът на обструктивна сънна апнея 
(ОСА) се дефинира като съвкупност от симпто-
ми следствие на интермитентно, повтарящо се 
ограничение и/или пълно прекъсване на въз-
душния поток през горните дихателни пътища 
(ГДП) по време на сън. При пълна непроходи-
мост на ГДП и липса на въздушен поток се го-
вори за апнея, а при частична обструкция с на-
маляване на напречното сечение на лумена на 
ГДП, съпроводено с хиповентилация, се касае 
за хипопнея (6, 32, 33). Обструктивната апнея 
се определя като липса на оро-назален възду-
шен поток за повече от 10 секунди и десатура-
ция поне 4 %, при продължаващи дихателни 
движения на гръдния кош и корема. За разли-
ка от обструктивната апнея, обструктивната 
хипопнея представлява намаляване на оро-
назалния въздушен поток с 50 % от нормалния 
при същите изисквания за продължителност, 
десатурация и фрагментиране на съня. По 
време на тези нарушения са възможни микро 
събуждания (arousal), които нарушават архи-
тектониката на съня (10, 32, 33, 37).

Клинично ОСА може да се подозира при па-
циенти с хъркане и ексцесивна дневна сънли-
вост (ЕДС) (34). Диагностицирането на ОСА се 
осъществява с нощна полисомнография (ПСГ), 
която е и златен стандарт за диагнозата (6). 
Стандартната ПСГ включва електроенцефало-
графия (ЕЕГ), електроокулография (ЕОГ), елек-
тромиография (ЕМГ), електрокардиограма 
(ЕКГ), дихателни движения и поток на въздуха 
през носа и устата, оксиметрия, движения на 
краката и позиция на тялото, регистриране на 
хъркането. ПСГ позволява регистриране и от-
диференциране на различните дихателни на-
рушения, както и съпоставянето им с фазите на 
съня и събужданията на пациента. Предоставя 
богата информация относно основните жизне-
ни показатели и степента на нарушенията им. 
Важен показател при изследването на ОСА е 
апнея/хипопнея индексът (AHI), който отразя-
ва броя на дихателните нарушения за един час 
(32, 35). 

AHI се използва и като индикатор за просле-
дяване резултатите от лечението и еволюция-
та на заболяването. AHI може да се повиши с 
възрастта, което кореспондира с по-голяма те-
жест на нарушенията. При адекватно лечение 
AHI намалява и достига нормални стойности 
(под 5) (7, 32).

ОСА се среща във всички възрастови групи, 
болестността се повишава с възрастта. Във 
възрастовата група от 30 до 60 години 24 % от 
мъжете и 9 % от жените имат индекс на апнея/
хипопнея над 5, а 2% от жените и 4 % от мъжете 

Autonomic nervous system regulation is one 
of the main mechanisms, that takes part in main-
taining the homeostasis of the human organism. 
Any disturbances in this regulation could induce 
an unbalance in the homeostasis, and lead to 
hemodynamic, metabolic and hormonal disfunc-
tion. (40, 42)

The syndrome of obstructive sleep apnea (OSA) 
is defined as a combination of symptoms, caused 
by intermittent repeating obstruction or total ces-
sation of the airflow through the upper respira-
tory pathways (URP) during sleep. A complete ob-
struction of the URP with lack of airflow is defined 
as apnea, while a partial obstruction concomitant 
with hypoventilation is identified as hypopnea (6, 
32, 33). OSA is defined as a combination of lack of 
oro-nasal airflow for more than 10 seconds and 
at least 4% oxygen desaturation, while continu-
ous respiratory movements of the abdomen and 
thorax are present.   Unlike the obstructive sleep 
apnea, the obstructive hypopnea is defined by  a 
50% decreased oro-nasal airflow compared to the 
normal values, while fulfilling the same prerequi-
sites for length, desaturation and sleep fragmen-
tation. It is possible for micro awakenings (arous-
als) to occur during these disturbances, leading 
to infringement of the normal sleep architectonic 
(10, 32, 33, 37).   

Patients, presenting with snoring and exces-
sive daily sleepiness, are clinical suspects for OSA 
(34). The diagnosing of OSA is accomplished with 
night time polysomnography, which is the gold-
en standard for the differential diagnosis (6). The 
standard  polysomnography includes electroen-
cephalography (EEG), electrooculography (EOG), 
electromyography (EMG), electrocardiogram 
(ECG), respiratory movements, the oro-nasal air-
flow, oxymetry, leg movements and body posi-
tion, snoring registration. The polysomnography 
allows for the different breathing disturbances to 
be registered and differentiated, and compared 
to the patient`s sleeping phases and awakenings. 
It gives detailed information about the main vi-
tal signs and the degree of their aberration. An 
important factor in the OSA investigation is the 
apnea/hypopnea index (AHI), which gives infor-
mation about the number of respiratory distur-
bances for one hour (32, 35).

AHI is used as an indicator for monitoring the 
treatment outcomes and the evolution distur-
bances. With proper treatment AHI decreased to 
reach normal values (less than 5) (7, 32).

OSA can be found in every age group, but the 
morbidity increases with increasing the age. In 
the age group between 30 and 60 years, 24 % 
of the males and 9% of the females have an AHI 
above 5, and 2% of the women and 4 % of the 
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покриват минималните критерии за синдром 
на обструктивна сънна апнея (AHI>5 и повише-
на дневна сънливост) (5, 6, 13, 32). Дихателните 
нарушения по време на сън, отличителен бе-
лег на ОСА, се свързват с вариации в сърдеч-
ната честота и множество микро събуждания 
(аrousal), с резултат ексцесивна дневна сън-
ливост. Настъпват редица дисрегулационни 
феномени свързани с ендокринната система. 
Нарушена е циркадността на биологичните 
процеси.  Могат да се появят симптоми като 
безспокойство никтурия, обилна саливация, 
потене, гастроезофагеален рефлукс, както и 
сутрешно главоболие, сухота в устата и гър-
лото. Често се срещат депресивни симптоми и 
когнитивни нарушения (6), като има данни за 
значителна честота на депресивните симптоми 
в популацията на пациенти с различен по те-
жест синдром на ОСА (7, 26, 30, 31, 39).

Освен ексцесивната дневна сънливост при 
пациенти с ОСА се срещат и невропсихични 
симптоми като раздразнителност, трудна кон-
центрация, когнитивни нарушения, депресив-
ни симптоми и други психологични наруше-
ния, които затрудняват социалната адаптация 
(6, 10). Една от причините за тези феномени ве-
роятно е свързана с дисрегулация на циркад-
ните ритми и абнормен модел на мелатонино-
вата секреция (1, 8, 9, 15,  36, 41).

Биологичните функции  на организма след-
ват определени време-зависими цикли (цир-
кадни ритми – денонощни (24, 45), сезонни и 
др.(24). Такива  времеви ритми са универсално 
явление за всички бозайници, включително и 
за човека, и се определят от цикъла ден-нощ. 
При хората циркадният ритъм има отношение 
към физиологични състояния като почивка-
активност, сън-бодърстване, метаболитната 
и хормонална хомеостаза, сърдечно-съдова 
функция, имуномодулация и др. (24, 28, 43). 

Дългата еволюция на структурите на цен-
тралната нервна система, отговорни за регу-
лацията на циркадните ритми, и в частност  
главният биологичен „часовник“ в nucleus 
suprachiasmaticus (NSC), е довела до  възниква-
нето на автономна регулация със собствен ен-
догенен цикъл с продължителност малко над 
24 часа (26, 29). Автономията на „часовника” е 
устойчив феномен, който персистира дори при 
липсата на екзогенна сигнализация. 

Голямо лонгитудинално популационно про-
учване на Gangwisch  и съавтори (12) доказва 
наличието на зависимост между продължи-
телната относителна сънна депривация (до 5 
часа в денонощието) и предразположението 
към хипертонична болест. Рискът от развитие 
на артериална хипертония в тази популация е 
с до двеста процента по-висок. При пациенти с 
нарушение в циркадната регулация на артери-
алното налягане и неговия физиологичен спад 
по време на сън, екзогенното приемане на ме-
латонин в правилно избран момент от деноно-

men fulfill the minimal criteria for OSA (AHI>5, 
and increased sleepiness during the day) (5, 6, 13, 
32).  The respiratory disturbances during sleep, 
which are a defining sign of OSA, are linked to 
variations in the heart rate and multitude of mi-
cro awakenings (arousals), resulting in an exces-
sive sleepiness during the day. That causes mul-
tiple disregulation phenomena of the endocrine 
system. The circadian rhythm of the biological 
processes is disturbed. Symptoms such as unrest, 
nicturia, hypersalivation, sweating, GER, morning 
headache, mouth and throat dryness can appear. 
Depressive symptoms and cognitive dysfunctions 
can be also frequently seen (6). There is additional 
data about a significant frequency of depressive 
symptoms in the population of patients, suffering 
from OSA (7, 26, 30, 31, 39). 

In addition to the excessive daytime sleepiness 
of patients with OSA many other symptoms can 
be observed – neuropsychological symptoms, 
such as irritability; loss of concentration; cogni-
tive disturbances; depressive symptoms, and 
other psychological disturbances, which hinder 
the social adaptation (6, 10). One of the causes 
to these phenomena is likely to be linked to the 
disregulation of the circadian rhythms and an ab-
normal model of melatonin secretions (1, 8, 9, 15, 
36, 41).

The biological functions of the organism fol-
low certain time-dependent  cycles (circadian 
rhythms – daily rhythms (24, 25), seasonal, etc.
(24). Such temporal rhythms are an universal phe-
nomenon for all mammals, including humans, 
and are determined by the cycle of day and night. 
The circadian rhythm is related to some of the hu-
mans` physiological states such as rest-activity, 
sleep-wakefulness, metabolic and hormonal ho-
meostasis, cardiovascular function, immunomod-
ulation etc (24, 28, 43).

The long evolutionary process of forming and 
developing the structures of the CNS, respon-
sible for the regulation of the circadian rhythms 
through the “master clock” in the nucleus supra-
chiasmaticus (NSC), has led to the emerging of an 
autonomous regulation, which has an individual 
endogenous cycle with a duration slightly above 
24 hours (26, 29). The autonomous nature of the 
“clock” is a stable phenomenon, which persists 
even when lacking an exogenous signaling.

A massive longitudinal population study, done 
by Gangwisch et al. (12), reports an existing link 
between the duration of relative sleep depriva-
tion (up to 5 hours of sleep daily), and susceptibil-
ity to the development of hypertonic disease. The 
risk values of developing arterial hypertension in 
this population are increased more than two fold. 
OSA`s effect on the cardiovascular system is ob-
served in the fact, that exogenous administration 
of melatonin in a precise moment of the day, sig-
nificantly lower the values of systolic and diastolic 
pressure in patients with compromised circadian 

reviews

Thoracic Medicine
Volume V, March 2013, Issue 1

NEUROVEGETATIVE REGULATION  
IN PATIENTS WITH OBSTRUCTIVE 
SLEEP APNEA



28

щието, сигнификантно намалява стойностите 
на систолното и диастолното налягане (1, 2, 3, 
18, 19). При пациенти със средно тежка есенци-
ална хипертония, лечението с мелатонин води 
до намаляване на нивата на кръвното налягане 
и увеличаване на дневно-нощната амплитуда 
(16, 17, 20).

През 2005 година Wennerblum и сътр. (45) 
публикуват резултати от проучване при паци-
енти с ОСА, анализирайки вариабилитета на 
сърдечния ритъм (ВСР) и търсейки детерми-
нанти на синдрома в техния профил на авто-
номна регулация. Авторите се базират на жи-
вотински модел, при който е доказана пряката 
връзка между централната регулация на сър-
дечната дейност и дихателния ритъм, която се 
осъществява в медулата, и по-точно в nucleus 
ambiguus. Това ядро регулира сърдечната чес-
тота, получава мощни инхибиторни сигнали по 
време на вдишване и се възбужда в ранната 
фаза на вдишване, или след приключването 
му. Доказан е вагалният механизъм на обратна 
връзка от белодробните рецептори на разтя-
гане, което повлиява еферентния поток към 
синусовия възел (4, 18). Dubocovich и сътр. (11) 
дори използват животински модели, които са с 
денервирани бели дробове, за да докажат ме-
ханизма на пулмоналната обратна връзка, как-
то и да тестват важността на централната крос-
регулация на дишането и сърдечната дейност. 

Въпреки, че ПСГ е златен стандарт и предос-
тавя големи възможности за диагностика на 
ОСА, в клиничната практика се търсят достъп-
ни и лесноприложими методи за скриниране 
на пациенти с предполагаема ОСА. Целта е тези 
методи е да са бързи, с добра сензитивност и 
специфичност, и при положителен резултат 
пациентите да бъдат насочени за уточняване 
в лаборатория за ОСА. Една такава методика 
е изследване на вариабилитета на сърдечния 
ритъм (ВСР) чрез ЕКГ метод. Вариабилитет се 
определя от дихателния цикъл, периодите на 
дихателни паузи и на възстановяване на ди-
шането. В литературата съществуват данни за 
различни изследователски колективи, чиито 
резултати потвърждават, че осцилациите в 
сърдечния ритъм са свързани с ОСА (21, 23, 25, 
44, 45). Тази методика е особено важна при па-
циенти, които нямат съществени оплаквания, 
както и придружаващи заболявания, но имат 
данни за субклинично протичаща ОСА, при 
които навременната терапевтична намеса е от 
съществено значение.   

ОЦЕНКА НА ВАРИАБИЛИТЕТА НА СЪРДЕЧ-
НИЯ РИТЪМ
ЕКГ система

Под ръководството на проф. Матвеев, екип 
от Централна лаборатория по биомедицинско 
инженерство, Българска академия на науките, 
е разработил компютър базирана ЕКГ система 
(22, 23). Системата регистрира, визуализира и 
използва различни техники при синхронно ре-

deregulation of melatonin secretion, which af-
fects the blood pressure circadian rhythm (1, 2, 3, 
18, 19). Patients with mild essential  benefit from 
melatonin administration, which leads to lower-
ing of the blood pressure values and increasing of 
the day-night amplitude (16, 17, 20).

In 2005 Wennerblum et al. (45) published re-
sults from a study with OSA patients, in which 
they analyzed the hearth rate variability (HRV) 
and searched for determinants of the syndrome 
in their autonomous regulation profile. The au-
thors base their study on an animal model, in 
which there is an evidence, proving the direct 
link between the central cardioregulation and 
the respiratory rhythm, which takes place in the 
nucleus ambiguous in the medulla. This nucleus 
regulates the heart rate and receives powerful in-
hibitory signals during the inspiration phase, and 
excitation signals during the early phase or after 
the end of inspiration. One proven mechanism 
is the vagal feedback mechanism, which func-
tions by receiving information from the pulmo-
nal stretch receptors and influencing accordingly 
the efferent neuronal flow to the sinus node (4, 
18). Dobucovich et al. (11) even use dog models 
that had denervated lungs to demonstrate the 
mechanism of the pulmonal feedback, and to test 
the importance of the central cross-regulation of 
breathing and cardiovascular function.

Regardless the fact that polysomnography is 
a golden standard, that gives great opportuni-
ties for diagnosing, new screening methods for 
potentially sick with OSA patients are being con-
stantly sought. The main characteristics of these 
methods should be speed, with good sensitivity 
and specificity. The heart rate variability (HRV) 
analysis through an ECG methodic is one of those 
potential screening methods. HRV is defined by 
the respiratory cycle, the periods of respiratory 
pauses and recoveries. There are existing scientif-
ic data, which prove the correlation between os-
cillations in the heart rhythm and OSA (21, 23, 25, 
44, 45). This methodic is of great importance for 
patients, who don`t have significant complaints 
and also lack any comorbidities, but still have 
signs of an ongoing subclinical OSA, for which the 
timely therapeutic intervention is of significance.

ASSESMENT OF THE HEART RATE VARIABILITY 

Electrocardiography Sistem 
A team from the Central laboratory of biomedi-

cal engineering at the Bulgarina Academy of Sci-
ences, led by prof. Matveev, created a computer-
based ECG system (22, 23). This system registers, 
visualizes and applies different techniques at syn-
chronously registered  ECG signals from 8 analog 
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гистрирани ЕКГ сигнали от 8 аналогови канала. 
Архитектурата на разработената ЕКГ система е 
представена на фиг. 1. 

Работата и на двата компонента е от същест-
вено значение за подобряването на обработ-
ката и анализа на ЕКГ сигналите.  

МОДУЛИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ ВАРИАБИЛИТЕ-
ТА НА СЪРДЕЧНИЯ РИТЪМ
Преносим усилвателен модул

Главните характеристики на модула са из-
броени по-долу:

- Регистриране на ЕКГ сигнали с висока резо-
люция - SR = 1 kHz, 12 bit резолюция;

- Синхронна 8 канална регистрация (елек-
тродите са поставени на двете ръце, ляв крак и 
6 стандартни прекордиални отвеждания);

- Малък размер, малко тегло и консумация 
на електроенергия на усилвателя, което е осъ-
ществено с малък брой оперативни усилвате-
ли;

- CMOS дигитален компонент с ниска консу-
мация, който е разработен с обикновено упра-
вляващо устройство за контрол на синхронно 
регистрираните осем канални сигнали;

- Осемте канала са множествени, модери-
рани от едноканален аналогово-дигитален 
преобразовател (ACD) към 12-битов цифров и 
изпращащ ги в сериен формат към компютър-
ния модул през оптично присъединително ус-
тройство.

Общата консумация на системата, която ра-
боти с малък брой чипове, без микропроце-
сорен контрол, е намалена на по-малко от 15 
mA. Освен това, малкият размер и тегло прави 
подходящ модула за пренасяне, който може да 
бъде монтиран в кутия с пациентски кабел и да 
се захранва от батерии. 
Компютърен модул

Компютърният модул се състои от: (1) ком-
пютърен интерфейс за синхронизация на пре-
носа на ЕКГ данни, и (2) компютърен интер-
фейс работещ под Windows 7 среда, чрез който 
се реализират следните операции по време на 
приемането на ЕКГ данните:

channels (fig. 1).
The architecture of the devised ECG system is 

shown in Fig.1
Both of the components have a significant role 

in the improving of the ECG signal processing and 
analysis.

MODULES FOR REGISTERING HEART RATE 
VARIABILITY
Mobile amplifying module

Main characteristics of the module are listed 
below:

- Registering of high resolution ECG – SR = 1 
kHz, 12 bit resolution;

- Simultaneous 8 channel registration (elec-
trodes over both arms, left food and 6 standard 
precordial leads);

- Small size, less weight and electricity con-
sumption of the amplifier due to relatively small 
number of operational amplifiers;

- CMOS digital component with low consump-
tion, which is made with common driving device 
for control and simultaneous registering of 8 
channels;

- 8 channels are multiple, moderated by mono-
channel analog-digital transformer (ACD) to 12-
bits digital, and sending them to serial format 
to computer module by optic communicational 
device. 

The total consumption of the system, that 
works with a small number of chips sets without 
micro processing control is decreased to 15 mA. 
Nevertheless, the small size and weight are suit-
able for transportation and could be assembled 
in a box with a patient cable and to be charged 
by batteries.  

Computer module
The computer module consists of: (1) computer 

interface for synchronization of the transmission 
of ECG data, and (2) computer interface using 
Windows 7 environment, which is based on the 
following activities during the transfer of ECG 
data:

Fig.1. Module for register-
ing high-frequency ECG. 
Summarized, the ECG sys-
tem is composed of two 
components: 
1) portable amplifying 
module on the signal 
entrance.
2) computer module, 
working with a computer 
interface and software for 
ECG visualization of data, 
processing, recording and 
printing. 
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Фиг. 1. Модул за реги-
стриране на високочес-
тотна ЕКГ.
Обобщено, ЕКГ системата 
се състои от два компо-
нента: 
1)  преносим усилвате-
лен модул на входа на 
сигнала;  
2) компютърен модул, 
работещ с компютърен 
интерфейс и софтуер за 
ЕКГ визуализация на дан-
ните, обработка, запис и 
печат. 
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- Изчисляване на стандартното 12 канално 
ЕКГ, използва се математическо преобразува-
не;

- Буфериране на ЕКГ данните;
- филтриране: 0.64 Hz високопропускливост 

(билинеарна трансформация) за супресия на 
базалната флуктоация, 50 Hz бандов филтър 
(преместващ осредняването) за елиминация 
на интерференцията;

- Визуализация и принтиране в реално вре-
ме;

- Четене и записване от и на HDD;
- QRS детекция и изчисляване на сърдечната 

честота. 

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВАРИАБИ-
ЛИТЕТ НА СЪРДЕЧНИЯ РИТЪМ  

За изследване вариабилитета на сърдечния 
ритъм и връзката му с автономния баланс са 
използвани различни модели. 

МОДЕЛИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВАРИАБИЛИ-
ТЕТА НА СЪРДЕЧНИЯ РИТЪМ

Натрупаният огромен фактически материал, 
сочещ отчетлива връзка между състоянието на 
вегетативната нервна система (ВНС) и сърдеч-
но-съдовата патология, стимулира изследва-
ния, свързани с определяне на количествени 
показатели за оценка на състоянието на авто-
номния сърдечен контрол.  Вариабилитетът 
на сърдечния ритъм (ВСР), оценяван чрез по-
казателите от времевата и честотната област 
е достъпен и приложим метод в клиничната 
практика (22, 23).  

Според дефиницията ВСР – това са промени-
те в продължителността на интервала между 
два последователни сърдечни удара. После-
дователните интервали се измерват между 
R-зъбците в съседни QRS комплекси на непре-
къснато записвана електрокардиограма (ЕКГ) 
– т.н. R-R интервали (фиг. 2). В действителност 
начало на всеки сърдечен цикъл върху елек-
трокардиограмата, свързан с възбуждането на 
синусовия възел, е началото на P-вълната. R-
зъбците обаче най-точно се детектират върху 
сигнала поради високата им амплитуда в стан-
дартните отвеждания от крайниците. Поради 
това анализът на ВСР е основан върху промени 
в R-R интервалите, а не в Р-Р интервалите.   

Методите за анализ на ВСР могат да бъдат 
разделени в три категории: 1). изследване на 
общия вариабилитет със статистически мето-
ди и анализ на времеви редове; 2). изследване 
на периодичните компоненти във ВСР (често-
тен анализ); 3). изследване на вътрешната орга-
низация на динамичния ред от R-R интервали 

- Calculation of the standard 12 lead ECG, 
mathe matical transformation is used;

- ECG data buffering;
- Filter: 0.64 Hz (bilinear transformation) for the 

suppression of basal fluctuation, 50 Hz band filter 
(moving averaging) for elimination of interfer-
ence;

- Visualization and printing in real time;

- Reading and writing from and to the HDD;
- QRS detection and calculation of heart rate.

STUDY PROTOCOL FOR EVALUATING VARI
ABILITY OF CARDIAC RHYTHM

For the evaluation of heart rate variability and 
its relationship to the autonomous balance differ-
ent models are used.

MODEL FOR EVALUATING THE VARIABILITY 
OF THE HEART RHYTHM

The enormous factual material, indicating a 
clear connection between the state of the auto-
nomic nervous system (ANS) and cardiovascular 
pathology, stimulates research related to defin-
ing quantitative indicators for evaluation of the 
condition of the heart autonomous control. Heart 
rate variability (HRV) measured by the indicators 
of time and frequency range is an accessible and 
applicable method in clinical practice (22, 23).

According to the definition HRV – these are the 
changes in the length of the interval between 
two successive heart beats. Successive intervals 
are measured between the R-teeth adjacent QRS 
complexes on continuously recorded electrocar-
diogram (ECG), R-R intervals (Fig. 2). In fact, the 
beginning of each cardiac cycle on the electrocar-
diogram associated with excitation of the sinus 
node is the beginning of the P-wave. R-teeth are 
however most accurately detected on the signal 
due to the high amplitude in the standard limb 
leads. The analysis of HRV is based on changes in 
RR intervals rather than P-R intervals.

The methods for analysis of HRV can be divided 
into three categories: 1). Evaluation of the total 
variability by statistical methods and time series 
analysis, 2). Evaluation of periodic components 
in HRV (frequency analysis), 3). Evaluation of the 
internal organization of the series of RR intervals 
(autocorrelation, digital filtering, presentation of 
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Фиг. 2. R-R интервали.
Fig. 2. R-R intervals.
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R-R intervals in a selected space of states, meth-
ods of nonlinear (chaotic) dynamics, etc.)

Autocorrelation analysis
The calculation of the autocorrelation func-

tion (AF) of the dynamic series of RR intervals is 
used to study the internal structure of the line, 
considered as a random process. Graphically AF 
presents the dynamics of correlation quotients, 
obtained by successive shifting of the dynamic 
line one step to the line output. After the first 
shift the correlation quotient is so less than one, 
the more prominent periodic components of the 
respiratory arrhythmia. If slow wave components 
dominate in the studied, the correlation quotient 
after the first shift will be slightly less than one. 
Obviously AF gives us information about the hid-
den regularity of the heartbeat.

Digital filtering
In practice, digital filtering is used for rapid as-

sessment of the periodic components of the HRV 
on short (less than 5 min) ECG records. The me-
thod is as creeping averaging over a number of 
R-R intervals.
Scatter diagram (scatter-plot). Spots of 
Punkare/Lorenz.

This method is a graphical representation of 
pairs of consecutive R-R intervals, in relation to a 
specified nR-wave (Rn) are adjacent intervals Rn - 
Rn-1 and Rn +1 - Rn. If we inflict on the abscissa Rn - Rn-

1, and the y-axis Rn +1 - Rn, then on the two-dimen-
sional graph a set of points is obtained - (spots 
Punkare / Lorenz), with a center on the bisector of 
the coordinate system. The distance from the cen-
ter of the spot to the beginning of the coordinate 
system gives the probable duration of the cardiac 
cycle. The distance from the bisector to a point to 
its left side shows whether a cardiocycle is shorter 
than the previous one, on to its right - how much 
longer. The normal form of the spot is an ellipse, 
drawn along the bisector (long axis of the ellipse). 

It should also be noted that the characteristics 
of the scattering diagram and part of HRV time 
indicators are interchangeable because there are 
high and reliable correlations between them. The 
same is true for frequency parameters.

Methods of nonlinear dynamics
Nonlinear sources of variability in the over-

all HRV are caused by complex interactions be-
tween hemodynamic, electrophysiological, and 
humoral factors, and the influences of the central 
and autonomic nervous system. For description 
of the nonlinear properties of the HRV scaling of 
Fourier spectrum is applied with 1/f, cluster spec-

(автокорелационен анализ, цифрова филтра-
ция, представяне на R-R интервалите в избра-
но пространство на състоянията, методи на 
нелинейната (хаотичната) динамика и др.). 
Автокорелационен анализ

Изчисляването на автокорелационната фун-
к ция (Аф) на динамичния ред от R-R интерва-
ли се използва за изучаване на вътрешната 
структура на реда, разглеждан като случаен 
процес. Графично Аф представя динамиката 
на корелационните коефициенти, получавани 
при последователно изместване на динaмич-
ния ред с една стъпка спрямо изходния ред. 
След първото изместване с една стъпка кое-
фициентът на корелация е толкова по-малък 
от единица, колкото са по-изявени периодич-
ните компоненти на дихателната аритмия. Ако 
в изследвания ред доминират бавновълнови 
компоненти, то корелационният коефициент 
след първото изместване ще е незначително 
по-малък от единица. Очевидно Аф ни дава 
информация за скритата периодичност в сър-
дечния ритъм.
Цифрова филтрация

На практика цифровата филтрация е използ-
вана за бърза оценка на периодичните компо-
ненти на ВСР върху  къси (под 5 мин.) ЕКГ записи. 
Такъв метод например е пълзящото осреднява-
не по определен брой R-R интервали.
Диаграма на разсейването (scatter-plot). 
Петна на Пункаре/Лоренц. 

Този метод представлява графично изобра-
зяване на последователни двойки R-R интер-
вали, т.е. спрямо определен n-ти R-зъбец (Rn) 
това са съседните интервали Rn – Rn-1 и Rn+1 – Rn. 
Ако по абсцисата нанасяме Rn – Rn-1, а по ор-
дината Rn+1 – Rn, то върху двумерната графика 
се получава съвкупност от точки – (петна на 
Пункаре/Лоренц), с център върху ъглополовя-
щата на координатната система. Разстоянието 
от центъра на петното до началото на коорди-
натната система дава най-вероятната продъл-
жителност на сърдечния цикъл. Разстоянието 
от ъглополовящата до точка от лявата й страна 
показва доколко дадения кардиоцикъл е по-
къс от предишния; от дясната –  доколко е по-
дълъг. Нормалната форма на петното е елипса, 
изтеглена по дължината на ъглополовящата 
(дългата ос на елипсата).

Също така трябва да се отбележи, че харак-
теристиките на диаграмата на разсейването и 
част от времевите показатели за ВСР са вза-
имозаменяеми, поради съществуващите меж-
ду тях високи и достоверни корелации. Също-
то се отнася и до честотните показатели. 
Методи на нелинейната динамика. 

Нелинейните източници на вариабилитет 
в общия ВСР са породени от комплексни вза-
имодействия между хемодинамичните, елек-
трофизиологичните и хуморалните фактори, 
както и от влияния на централната и вегета-
тивната нервна система. За описание на нели-
нейните свойства на ВСР са прилагани маща-
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бирането на фурие-спектъра с 1/f, клъстърен 
спектрален анализ. За количествено описание 
на нелинейните свойства на вариабилитета са 
прилагани: D2 корелационни мерки, експонен-
тата на Ляпунов, приближената ентропия, тур-
булентния анализ, фрактален анализ, теория 
на хаоса (27, 38).

 Внедрени в практиката са линейни модели 
за оценка на ВСР, основани върху времевите 
и спектралните характеристики на R-R интер-
валите. Този избор означава, че последова-
телността от R-R интервали ще разглеждаме 
като динамичен линейно-корелиран времеви 
ред. По-долу ще аргументираме този избор с 
резултати от проучвания, посветени на осо-
беностите на времевите редове от R-R интер-
вали и изискванията за прецизно оценяване 
на времевите и честотните характеристики на 
ВСР. Тук ще отбележим, че избраният подход 
е целесъобразен и поради това, че осигурява 
сравнимост между резултатите от различни 
изследвания поради наличие на общовъзпри-
ети стандарти (21, 23).  
А. Технически аспекти при определяне про-
дължителността на R-R интервалите. 

Точното измерване на интервалите между 
два съседни сърдечни удара е решаващо за 
анализа на ВСР. Използването на ЕКГ записи 
за определяне на последователностите от R-R 
интервали и на тяхната продължителност съ-
държа риск от внасяне на грешки, породени от 
мускулни смущения, електродна нестабилност 
и грешки при детекция на камерните (QRS) 
комплекси. Отстраняването на възможните 
грешки и точността на измерване е свързано 
по принцип с:

- честотата на дискретизация на ЕКГ сигнала 
(честотата на аналого-цифровото преобразу-
ване (АЦП));

- предварителна обработка на дискретизи-
рания сигнал;

- детекцията на QRS-комплексите и опреде-
лянето на върха на R-зъбеца.
Б. Оценка на ВСР във времевата и честотна-
та област. 

Последователностите от R-R интервали от 
математико-статистическа гледна точка пред-
ставляват времеви редове (time series). Харак-
теристиките на такива редове се определят с 
времеви  и честотни  показатели.  
Избор на параметри преди анализа. 

Посочените възможности за получаване на 
спектрални характеристики на последовател-
ностите от R-R интервали водят до различни 
начални условия за извършване на FFT. За да 
има сравнимост между резултатите от спек-
тралния анализ на ВСР е необходимо изрично 
да се посочи избраният:

- тип FFT прозорец;
- брой на измерените R-R интервали (напри-

мер 128, 512 и т.н.);
- тип стандартизация на R-R интервалите 

преди FFT.

trum analysis. For a quantitative description of 
the nonlinear properties of variability are used: 
D2 correlation measure, Lyapunov exponent, en-
tropy turbulent analysis, fractal analysis, chaos 
theory (27, 38).

Linear models to assess the HRV based on the 
temporal and spectral characteristics of R-R in-
tervals are implemented in practice. This choice 
means that the sequence of R-R intervals will be 
considered as a dynamic linear-correlated time 
series. This choice will be reasoned below by re-
sults of studies devoted to the characteristics of 
the time series of RR intervals and requirements 
for precise measurement of time and frequency 
characteristics of the HRV. We will note that the 
approach is suitable because it provides compa-
rability between the results of different studies 
due to the presence of valid standards (21, 23).

А. Technical aspects in determining the length 
of the RR interval

The accurate measurement of the interval be-
tween two adjacent heart beats is crucial for the 
analysis of HRV. Using the ECG to determine the 
sequence of R-R intervals and their duration con-
tains a risk of introducing errors due to musculo-
skeletal disorders, electrode instability and error 
in the detection of the ventricles (QRS) complex-
es. Eliminating mistakes and accuracy is generally 
associated by: 

- The sampling rate of the ECG signal (frequency 
of analog-digital conversion );

- Pre-processing the digitized signal;

- Detection of QRS-complexes and determina-
tion of the top of the R-wave.
B. Evaluation of the HRV in the time and 
frequency domain.

The sequences of R-R intervals from mathemat-
ical and statistical point of view represents time 
series. The characteristics of these series are de-
termined by time and frequency parameters.

Selection of parameters prior to analysis
The opportunities to obtain spectral character-

istics of sequences of R-R intervals lead to differ-
ent initial conditions for performing FFT. For the 
comparability between the results of spectral 
analysis of HRV it is necessary to explicitly specify 
the selected:

- FFT window type;
- Number of measured R-R intervals (eg 128, 

512, etc.);
- Type of standardization of R-R intervals before 

the FFT.
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Връзка между вариабилитета на сърдечния 
ритъм и автономния баланс на сърцето.

В норма вариацията в продължителността 
на R-R интервалите е предизвикана от различ-
ни периодични и непериодични въздействия 
върху сърдечния пейсмейкър. Непериодични-
те въздействия са свързани със случайни съби-
тия. Поради това те не представляват интерес 
от гледна точка на физиологичните механи-
зми, обуславящи вариабилитета на сърдечния 
ритъм (ВСР). Както посочихме, в алгоритмите 
за анализ на вариабилитета са включени про-
цедури или предписания за отстраняване на  
ефектите от случайни въздействия, тъй като те 
могат значително да се отразят върху резулта-
тите от анализа. 

Периодично въздействие оказват фазите на 
дишането: повишаване на сърдечната честота  
по време на вдишване и  намаляването й по 
време на издишване. Тази периодична флукту-
ация в ЕКГ е известна като дихателна синусо-
ва аритмия (ДСА). ДСА е предизвикана преди 
всичко от това, че вагалният еферентен трафик 
към синусовия възел е синфазен с издишва-
нето и липсва, или е слаб при вдишване. ДСА 
преобладава в условия на покой. Недихател-
ната синусова аритмия се свързва с по-бавно-
вълнова модулация на сърдечния ритъм, като 
въздействието се осъществява чрез симпати-
кусовите и хуморалните пътища. Тя се проя-
вява по-осезаемо при различни натоварвания 
върху организма. 

Привлекателността на ВСР като метод за 
клинична диагностика, контрол върху качест-
вото на лечението и прогнозиране хода на за-
боляването в кардиологията е обусловена от 
възможността да се свържат вариабилитетът 
и контролът върху сърдечната дейност в рам-
ките на прост модел (фиг. 3).

Correlation between heart rate variability and 
heart autonomous balance

Usually, variation in the length of the R-R inter-
val is caused by various periodic and aperiodic ef-
fects on cardiac pacemaker. Non-recurrent effects 
are associated with random events. Therefore, 
they are of no interest in terms of physiological 
mechanisms behind the variability in heart rate. 
As mentioned, in the algorithms for analysis of 
the variability procedures or instructions are in-
cluded to remove the effects of random factors, 
as they can significantly affect the results of the 
analysis

The phases of breathing have a periodic im-
pact: the heart rate increases during inspiration 
and decreases during expiration. This periodic 
change in ECG is known as respiratory sinus ar-
rhythmia (RSA). RSA is caused predominantly by 
vagal efferent impulses to the sinus node, which 
are active during expiration and decrease or lack 
in inspiration. RSA prevails in rest conditions. Non-
respiratory sinus arrhythmia is connected to slow-
er wave modulation of the cardiac rhythm which 
is performed through sympathetic and humoral 
pathways.   It prevails during physical stress.

Heart rate variability is an attractive method for 
clinical diagnosis, control of treatment and prog-
nosis in cardiology because of the opportunity to 
connect the variability and control over the car-
diovascular system in a simple model (fig. 3).
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Фиг. 3. Схематичен модел на автономния 
контрол на сърцето.

Fig. 3. Schematic model of autonomous control 
of the heart.

Ритмичността на сърдечната дейност се оп-
ределя както от автоматизма на синусовия въ-
зел и от особеностите на проводящата система 
на сърцето, така и от стимулиращата или потис-
кащата инервация на тези структури от страна 
на автономната нервна система. Синусовият и 
атриовентрикуларният възел са инервирани 
богато от парасимпатикусовите нервни влак-
на. Повишената активност на тези нерви води 
до понижаване на сърдечната честота. Симпа-
тикусовата инервация обхваща всички струк-
тури на сърцето: пейсмейкъра, проводящата 
система, предсърдната и камерната мускула-

The rhythm of the heart is determined by the 
automatism of the sinus node and the character-
istics of the conduction system of the heart, and 
by stimulating or depressing innervation of these 
structures by the autonomic nervous system. 
Sinus and atrioventricular node are richly inner-
vated by parasympathetic nerve fibers. Increased 
activity of these nerves leads to a decrease in 
heart rate. Sympathetic innervation covers all 
structures of heart: pacemakers, vascular system, 
atrial and ventricular muscle. Increased sympa-
thetic activity increases heart rate. The balance 
between the activity of the two parts of the au-
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tonomic nervous system at any point reflects its 
regulatory function on the heart in order to main-
tain such a circulation that is optimal for adaptive 
response to functional changes in the body. The 
feedback is through baroreflex mechanism acti-
vated by baroreceptors in most of the major ar-
teries (28, 29, 36, 45).

The model for the evaluation of HRV through 
time and frequency parameters specified in the 
previous section is related to the idea whether 
these indicators reflect activity in both parts of 
the autonomic nervous system and the autono-
mous balance (AB). 

Experimental research has demonstrated the 
physiological dependence of HF components in 
HRV mostly negative parasympathetic chrono-
tropic effects on the sinus node pacemakers. Ob-
viously high frequency components of the HRV 
are eventually determined by the relationship 
between the vagal nerve and the sinus node (5, 
45). This allows to evaluate the state of the para-
sympathetic part of the ANS in spectral power in 
HF spectral range.

Three mechanisms are involved in the shap-
ing of the LF range of HRV (baroreflex, central 
and miogenius), from a practical point of view it 
is important that it is connected with the activity 
of the postganglionic sympathetic fibers and its 
spectral power can be used to evaluate the state 
of the sympathetic control of the heart rhythm. 
However, in the LF range frequency subintervals 
are set with origin from vagal activity. This leads 
us to the assumption that in the integral LF power 
both sympathetic and parasympathetic influenc-
es on the sinus node are reflected, but predomi-
nantly sympathetic.

Probably VLF is formed under the influ-
ence of the rhythm of thermoregulation by the 
hypothala mus and the hormonal changes. A re-
lationship between the reduction of the VLF and 
activation of the renin-angiotensin system has 
been shown. Other authors claim that through 
central neural mechanisms angiotensin inhibits 
parasympathetic activity. Some authors show 
that there is a smaller increase in VLF during the 
night in patients with left ventricular hypertrophy 
and assume that this is due to activation of the 
renin-angiotensin system in hypertensive pa-
tients at night, and loss of the normal circadian 
rhythm of hormonal secretion. (7, 8, 14) Despite 
the different views on the formation of VLF range 
in the spectrum of HRV, most authors agree that 
it characterizes the activity of sympathetic part of 
the autonomous nervous system.

тура. Нарастващата симпатикусова активност 
повишава сърдечната честота. Балансът между 
активностите на двата дяла на АНС във всеки 
момент отразява нейната регулираща функция 
върху сърдечната дейност с оглед поддържане 
на такова кръвообращение, което е оптимално 
за приспособителния отговор на организма 
при функционални промени. Обратната връз-
ка се осъществява чрез барорефлекторния 
механизъм, активиран от барорецепторите в 
повечето важни артерии (28, 29, 36, 45).

Приемането на модела за оценяване на ВСР 
чрез времевите и честотните показатели, посо-
чени в предишния раздел, е свързано с пред-
ставата доколко тези показатели отразяват ак-
тивността на двата дяла на АНС и автономния 
баланс (АБ). 

В изследванията експериментално е до-
казана физиологичната обусловеност на HF 
компонентите във ВСР предимно от парасим-
патикусовите отрицателни хронотропни влия-
ния върху пейсмейкърите на синусовия възел. 
Очевидно високочестотните компоненти на 
ВСР в крайна сметка се определят от връзка-
та между вагуса и синусовия възел (5, 45). Това 
дава основания да се съди за състоянието на 
парасимпатикусовия дял на АНС по спектрал-
ната мощност в HF спектралния  диапазон. 

Във формирането на LF диапазона на ВСР 
участват и трите механизма (барорефлектор-
ният, централният и миогенният), от практи-
ческа гледна точка е важно, че той е свързан 
с активността на постганглионарните симпати-
кусови влакна и по спектралната му мощност 
може да се съди за състоянието на симпатику-
совия контрол на сърдечния ритъм. При все 
това в диапазона на LF са установени честотни 
подинтервали с генезис от страна на вагусо-
вата активност. Това ни кара да приемем, че 
в интегралната мощност на LF са отразени и 
симпатикусови, и парасимпатикусови влияния 
върху синусовия възел, с преобладаване на 
симпатикусовите. 

Най-вероятно VLF  се формира под влияние 
на ритмичността на терморегулацията от стра-
на на хипоталамуса и на хормоналните проме-
ни. Доказана е връзката между редукцията на 
VLF и активацията на  ренин-ангиотензиновата 
система. Други автори  посочват, че чрез цен-
трални неврални механизми ангиотензинът 
инхибира парасимпатикусовата активност. 
Предполага се, че при пациенти с левокамерна 
хипертрофия има по-малко увеличение на VLF 
през нощта и допускат, че това се дължи на ак-
тивацията на ренин-ангиотензиновата система 
при хипертоници през нощтта, и загубата на 
нормалния циркаден ритъм на хормоналната 
секреция (7, 8, 14). Въпреки различните въз-
гледи върху формирането на диапазона VLF в 
спектъра на ВСР, повечето автори приемат, че 
той характеризира активността на симпатику-
совия дял на ВНС.
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Principle of the method
For assessment of the autonomous balance, 

function tests are used to stimulate the sympa-
thetic or parasympathetic part of the autonomic 
nervous system. 
Simulation tests

In studies concerning the status and changes in 
heart autonomous balance, targeted impact on 
both parts of the autonomic nervous system are 
widely applied (22, 23).

Impacts connected to medical or psychologi-
cal techniques to inhibit or stimulate the sympa-
thetic nervous system are known as simulation 
tests. Specific effects of one or both parts of the 
autonomic nervous system through stimulation 
test should be understood conditionally - that is a 
predominant impact on one of the parts allowing 
to ignore the involvement of the other.

Parasympathetic stimulation: Valsalva maneu-
ver. This test monitors the frequency response 
of the heart during and after the study. The ex-
amined patient blows in a modified mercury ma-
nometer, maintaining pressure of 40 mmHg for 
15 seconds. During the trial and after it changes 
in the pulse rate, ECG recording are registered.

Sympathetic stimulation: Hand grip test. In 
this test a manual dynamometer is pressed (by 
contracting the palm) equally to 30% of the 
maximum possible effort. The effort continues 
4-5 minutes; blood pressure is monitored every 
minute. The heart rate with ECG recording is also 
registered.  Static effort is a form of stress, in re-
sponse to which an increase in blood pressure 
and to a lesser extent in heart rate is observed. 
It is believed that the mechanism of the increase 
in blood pressure is reflex: probably a reflex from 
the tense muscles. The ischemic effect in strained 
muscles leads to metabolic changes in them, and 
efferent pathways from the muscles involved 
are activated. The rise in pressure is partly deter-
mined by an increase in the cardiac output due 
to rapid heart rate, an increase in myocardial con-
tractility and peripheral vasoconstriction (not all 
authors find). The tense of the muscle groups is 
associated with increased sympathetic tone and 
an increased level of plasma cathecholamines 
(21, 22, 23).

The static muscular effort is considered to be 
workable and easily reproducible assay for test-
ing the sympathetic part of autonomous nervous 
system.

Stimulation tests are an important part of re-
search of the HRV. The main purpose for their use 
is the determination of the functional reserve of 
the mechanisms for autonomic regulation. Sensi-

Принцип на метода
За оценка на автономния баланс се използ-

ват функционални тестове за стимулация на 
симпатикусовия или парасимпатикусовия дял 
на вегетативната нервна система. 
Стимулационни тестове.

В проучванията на състоянието и промените 
в АБ на сърцето широко се прилагат насочени 
въздействия върху двата дяла на автономната 
нервна система (22, 23).

Въздействията, с които медикаментозно или 
чрез физиологични техники се потиска, или 
стимулира симпатикуса или вагуса, са извест-
ни като стимулационни тестове. Специфично-
то въздействие върху един от двата дяла на 
автономната нервна система чрез стимулацио-
нен тест трябва да се разбира условно – това 
е преимуществено въздействие върху единия 
дял в степен, позволяваща да се пренебрегне 
ангажирането на другия. 

Парасимпатикусова стимулация: маньовър 
на Валсалва. При този тест се проследява че-
стотния отговор на сърцето по време на, и след 
изследването. Изследваното лице духа в моди-
фициран живачен манометър, поддържайки 
налягане от 40 mmHg стълб в продължение 
на 15 секунди. По време на опита и след него 
се регистрират промените в пулсовата честота 
чрез ЕКГ запис. 

Симпатикусова стимулация: hand grip тест.  
При този тест се използва ръчен динамометър 
за упражняване на натиск (чрез свиване на 
дланта), равен на 30% от възможното макси-
мално усилие за изследваното лице. Усилието 
продължава 4-5 минути, като на всяка минута 
се отчита артериалното налягане. Регистрира 
се и пулсът с ЕКГ запис. Поддържаното статич-
но усилие е форма на стрес, в отговор на кой-
то се наблюдава покачване на артериалното 
налягане и в по-малка степен на сърдечната 
честота. Счита се, че механизмът на покачване 
на артериалното налягане е рефлексен: пред-
полага се  рефлекс, изхождащ от напрегнатите 
мускули. Исхемичният ефект в напрегнатите 
мускули води до метаболитни промени в тях, а 
последните активират еферентните пътища от 
ангажираните мускули. Покачването на наля-
гането отчасти е определено от нарастването 
на минутния обем поради ускорения пулс, от 
нарастването на миокардния контрактилитет 
и от периферна вазоконстрикция (която не 
всички автори откриват). Напрягането на мус-
кулните групи е свързано с нарастване на сим-
патикусовия тонус и покачване на нивото на 
плазмените катехоламини (21, 22, 29). 

Статичното мускулно усилие се счита за лес-
но приложим и лесно възпроизводим тест за 
изследване на симпатикусовия дял на AНС.

Стимулиращите тестове са важна част от из-
следванията на ВСР. Основна цел при тяхното 
използване е определянето на функционал-
ните резерви на механизмите за автономна 
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tivity and reactivity of the autonomous nervous 
system and its sympathetic and parasympathetic 
part can be used as diagnostic or predictive crite-
ria when applying a certain test.

From a practical point of view it is important to 
note that the Valsalva maneuver and handgrip-
test are suitable physiological procedures pro-
voking various branches of the autonomic ner-
vous system (22, 23, 45). 

The presented methodology developed to 
evaluate the HRV could be used not only for snap 
assessment of the state of the autonomous bal-
ance in patients with OSA, but can also be used 
to evaluate the circadian regulation. In some pa-
tients, particularly those with subclinical phase 
of syndrome, it might prove early changes in au-
tonomic regulation that are associated with im-
paired circadian regulation profile (21, 24, 31, 38, 
45).

In addition to screening, the assessment of HRV 
in patients with OSA could be used as a method-
ology for monitoring therapeutic effects in these 
patients. The acceptable reproducibility, sensitiv-
ity and specificity of the methodology, the op-
portunity of its implementation in daily clinical 
practice are essential.

регулация. Чувствителността и реактивността 
на ВНС, и на нейния симпатикусов и парасим-
патикусов дял при въздействие със съответен 
тест могат да бъдат диагностичен и прогности-
чен критерий.

От практическа гледна точка е важно да се 
отбележи, че маньовърът на Валсалва и хен-
дгрип-тестът са удобни физиологични проце-
дури, провокиращи различните дялове на ав-
тономната нервна система (22, 23, 45). 

Представената разработена методика за 
оценка на ВСР би могла да даде не само мо-
ментна оценка за състоянието на автономния 
баланс при пациенти с ОСА, но и да се използва 
за оценка на циркадността на тази регулация. 
При някои пациенти, особено при такива със 
субклинична фаза на синдрома е възможно да 
се докажат ранни промени в автономната ре-
гулация, които са свързани с нарушен профил 
на циркадна регулация (21, 24, 31, 38, 45) . 

Освен за скрининг, оценката на ВСР при па-
циенти с ОСА би могла да се използва и като 
методика за проследяването на терапевтич-
ното въздействие при тези пациенти. Добрата 
възпроизводимост, сензитивност и специфич-
ност на методиката, както възможността за 
осъществяването й в ежедневната клинична 
практика са от съществено значение.

НЕВРО-ВЕГЕТАТИВНА РЕГУЛАЦИЯ 
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОБСТРУКТИВНА 
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