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РЕЗЮМЕ 

 

Предлага се изследване на 15 здрави доброволци чрез полисомнография,  в рамките на две 

последователни нощи по време на Антарктическата експедиция извън нея, след края на 

експедицията.  

Интерпретацията на данните се извършва посредством лаптоп или таблет, на който 

предварително е инсталирана софтуерна програма. Не е нужна техника изискваща голямо 

количество електроенергия или специализирано място на базата.  

Изследването е неинвазивно, не причинява болка, не са известни странични ефекти и не 

смущава съня на пациента.   

Полисомнографското изследване е златния стандарт в световен мащаб за обективизиране 

на съня и неговите нарушения.  

Полисомнографският апарат е портативен (83/63/21 мм, с тегло 89 грама), лесно 

преносим, като захранването се извършва с 1 брой батерия - АА /1.5V/ на изследване. 

Апаратурата заема малко място и не изисква разходи или допълнителни грижи при 

транспортирането й. Клиниката по Неврология и медицина на съня към Аджибадем Сити 

Клиник – УМБАЛ Токуда, София разполага с нужната техника, както и консуматив.  

Изпълнителят от екипа е добре обучен, притежава необходимите сертификати и е с голям 

опит в провеждането и интерпретацията на полисомнографските записи.  

В рамките на полярната експедиция ще е нужен един изследовател. Изследванията ще се 

проведат на територията на полярната база, няма да се осъществява на открит терен. 

Изследването ще се проведе на територията на Българската полярна база при 15 здрави 

доброволци – членове на екипа на полярните експедиции. Полисомнографските 

изследвания ще се проведат в рамките на две последователни нощи на всеки здрав 

доброволец.  

На следващ етап  - провеждане на полисомнографски изследвания на съня на територията 

на България на същите здрави доброволци в обичайни условия на сън в рамките на две 

последователни нощи – следвайки идентични принципи, апарати и изследовател. 

Изследванията ще се интерпретират първоначално на територията на полярната база, с 

оглед получаване на по-висококачествени данни.  Изследванията се интерпретират 

посредством лаптоп/таблет/смарт устройство.  

След завръщане от полярната експедиция, резултатите повторно ще бъдат анализирани 

ръчно от всички специалисти по нарушение на съня от екипа. Същият анализ ще бъде 

осъществен и за полисомнографските записи, осъществени на територията на България. 

Данните ще бъдат публикувани в реферирани национални и международни научни 

издания. 



 

 

SUMMARY 

We propose a study of 15 healthy volunteers by polysomnography, within two consecutive 

nights during the Antarctic expedition and outside it, after the end of the expedition. 

The interpretation of the data is performed using a laptop or tablet on which a software program 

is pre-installed. No equipment is required requiring a large amount of electricity or a specialized 

location on the base. 

The test is non-invasive, does not cause pain, no side effects are known and does not disturb the 

patient's sleep. 

Polysomnographic studies are the gold standard worldwide for objectifying sleep and its 

disorders. 

The polysomnographic device is portable (83/63/21 mm, weighing 89 grams), easily portable, 

and is powered by 1 battery - AA /1.5V/ per test. The equipment takes up little space and does 

not require costs or additional care in its transportation. The Clinic of Neurology and Sleep 

Medicine at Acibadem City Clinic - Tokuda University Hospital, Sofia has the necessary 

equipment and supplies. 

The investigator from the team is well trained, has the necessary certificates and has extensive 

experience in conducting and interpreting polysomnographic records. 

One researcher will be needed as part of the polar expedition. The research will be conducted on 

the territory of the polar base, it will not be carried out in the open. 

The study will be conducted on the territory of the Bulgarian Polar Base with 15 healthy 

volunteers - members of the team of polar expeditions. Polysomnographic examinations will be 

performed on two consecutive nights for each healthy volunteer. 

At the next stage - conducting polysomnographic studies of sleep on the territory of Bulgaria of 

the same healthy volunteers in normal sleep conditions for two consecutive nights - following 

identical principles, device and researcher. 

The research will be interpreted initially on the territory of the polar base, in order to obtain 

higher quality data. The tests are interpreted using a laptop / tablet / smart device. 

After returning from the polar expedition, the results will be re-analyzed manually by all sleep 

disorders specialists from the team. The same analysis will be performed for the 

polysomnographic recordings made on the territory of Bulgaria. 

The data will be published in referenced national and international scientific journals. 



  

 

 

 

 

 

 


