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Роля на ВНС в адаптациите на организма



Влияние на ВНС върху сърцето

хеморецептори



Вариабилността на сърдечната 
честота (ВСЧ)



Основни параметри на ВСЧ
Показатели M.Ед. Кратко тълкувание

Времеви анализ    

SDNN ms Обща вариабилност

RMSSD ms Парасимпатикова активност

Честотен анализ    

High Frequency (HF)
ms2, 

nu
Парасимпатикова активност

Low Frequency (LF)
ms2, 

nu
Симпатикова и парасимпатикова генеза

Very Low Frequency 

(VLF)
ms2

РААС, терморегулация, метаболитни ф-

ри

Total power ms2 Обща вариабилност

LF/HF   Симпатикус/Парасимпатикус

Нелинеен анализ    

Poincaré plot (SD1) ms Високочестотни колебания

Poincaré plot (SD2) ms Нискочестотни колебания

Sample Entropy   Обща комплексност



ВСЧ в клиничната практика

• Кардиология – предиктор за ВСС
• Неврология и психиатрия
• Гастроентерология
• Ендокринология
• Пулмология
• Нефрология
• Педиатрия



ВСЧ при спортисти
• По-ниска сърдечна честота и по-висока ВСЧ при 

атлети в сравнение с неспортуващата популация 

Неспортуващи

Анаеробен 
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Възможности за използване на 
ВСЧ в спорта

1. По време на физическо натоварване – 
оценка на ВНС

2. Във възстановителния период– оценка 
влиянието на конкретното физическо 
натоварване върху ВНС

3. Мониторинг и моделиране на 
тренировъчната програма

4. Предпазване от претрениране и преумора



1. ВСЧ по време на физическо 
натоварване

• Вагусово отдръпване с последваща симпатикова 
активацияпокачване на СЧ

• Спадане на ВСЧ с покачване на LF% и LF/HF

Лимитации: липса на steady-state, 
                     увеличен МДО



2. Във възстановителния период 
след физическо натоварване

• Различният профил на физическо 
натоварване води до различни промени във 
ВСЧ

• По-висока HF след тренировка с константна 
интензивност спрямо интервалната 

• Корелация между интензивност и ПСНС 
реактивация



Ергоспирометрия и ВСЧ



Времеви и нелинейни 
показатели преди и след 

КПТН

Промяна в тоталната мощ 
преди и след КПТН
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Себевлагане Отговор на организма към 
физическо натоварване

Функционалeн капацитет



3. Мониторинг и моделиране 
на тренировъчната програма

Общ адаптационен синдром 
по Ханс Селие

Свръхкомпенсация при 
физическо натоварване



3. Мониторинг и моделиране на 
тренировъчната програма

• Оценка на симпатиковия тонус и готовността 
на спортиста за натоварване

• ВСЧ контролирани тренировки  достигане 
на по-голяма интензивност в тренировъчния 
процес



4. Предпазване от претрениране и 
преумора

Видове претрениране:

-Симпатиков (Базедов) тип– психоемоционално 
претоварване

-Парасимпатиков (Адисонов) тип– физическо 
претоварване 



Лимитации в измерването на 
ВСЧ

• Индивидуални особености
• Висока чувствителност
• Липса на общоприети референтни стойности



Заключение

ВСЧ е информативен и лесноприложим 
метод за оценка на състоянието на 
вегетативната нервна система, използван 
все по-често в спортната практика. 



Заключение
Реалното му приложение е свързано с:

1. Ежедневно измерване на ВСЧ сутрин:
-. Възстановителните способности на организма
-. Готовността за тренировка
-. Флуктуации, дължащи се на евентуална преумора

2.   След физическо натоварване:

-   Себевлагането на спортиста
-. Влияние на натоварването върху ВНС
-. Оценка на функционалния капацитет
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