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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
 

Ек Ектоморф 

Ен Ендоморф 

М Мезоморф 

СЕ Соматотипна единица 

ИТМ (BMI) Индекс на телесната маса  

КГ Кожна гънка 

ПМТ Подкожна мастна тъкан 

АТМ Активна телесна маса 

ТМ Телесни мазнини 

ИМР Индекс за междуполови различия 

ИЕ Индексни единици 

ЕДр Епикондиларен диаметър на раменна кост 

ЕДб Епикондиларен диаметър на бедрена кост 

ОД Относителен дял 

 



I. ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА 

 

Физическото развитие на децата е проблем, който е 

разглеждан и се разглежда постоянно с цел да се подобри 

превенцията на отклоненията от нормите. В съвременното 

общество разработките на редица учени са приети за нормативи 

за оценка на анатомичното и физиологичното развитие на 

децата и подрастващите.  

Неоспорим факт е обаче, че развитието пряко зависи от 

половата и етническа принадлежност, от социално-

икономическите условия на живот, от природо-географските и 

други екологични фактори. В България са правени множество 

проучвания на деца и подрастващи от 0 до 18 год., от различни 

региони и живущи при разнообразни социално-битови условия. 

От литературния обзор е видно, че учени от различни клинични 

и неклинични специалности са обхванали в изследванията си 

широк спектър от таргетни групи. Има създадени множество 

таблици за оценка на детското развитие. Всички те обаче са 

резултат на данни, получени при изследване на българския 

етнос.  

По данни на Фондация отворено общество ромското 

население в България е между 380 000 и 800 000 хиляди. 

Изследванията сред него са оскъдни и основно в социално-

икономически и интеграционен аспект. Трудностите, 

съпътстващи проучванията в тази етническа общност, са 

липсата на здравна информираност, образование и други и 

въпреки постиженията на антрополозите, винаги има 

недостатъчно познати на науката общности. Ромите, като 

изконно номадски народ, са една от тях. Числеността им в 

световен мащаб, а даже и в национален е по-скоро 

предполагаема, отколкото точна. Свободолюбиви, 

непризнаващи норми и правила, живеещи в затворени 

общности, те са дистанцирани и враждебни към другите 

етнически групи. Това силно затруднява провеждането на 

проучвания от учените. Номадският им живот не позволява 

използването на лонгитудинален подход. Смесицата на 
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различни езици и диалекти в ромския език го прави 

изключително богат като лексика и специфичен за различните 

региони. Въпреки това, оскъдните данни и противоречивите 

резултати от антропологичните проучвания на децата от 

ромския етнос ни мотивираха да извършим собствено 

изследване. 

 

 

II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

Целта на настоящето проучване е чрез антропологични 

методи да направи сравнителна характеристика на физическото 

развитие, телесен състав и телесна охраненост на 9-годишни 

деца от двата пола с ромски етнически произход. 

За нейното изпълнение си поставихме следните задачи: 

1. Да се направи антропологична характеристика на 

спецификата на физическото развитие на изследваните ромски 

деца 

2. Да се характеризира в сравнителен план дебелината и 

топичното разпределение на подкожната мастна тъкан 

3. Да се характеризират половите и етнически различия на 

телесния състав чрез абсолютното и относително количество на 

мастна тъкан и активна телесна маса 

4. Да се характеризира телесната охраненост при 

изследваните ромски деца и да се определи честотата на 

срещане на отделните типове според разграничителните 

стойности на индекса на телесна маса (BMI) 

5. Да се характеризират половите и етнически различия в 

соматотипа и честотата на срещане на отделните му варианти 

6. Анализ на антропологичните признаци на фона на 

етническата среда, в която се отглеждат децата с ромски 

етнически произход 
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III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 

1. Материал. 

 

За настоящето изследване беше избран моделът на гнездово 

проучване. Наблюдаваната група се нарича „гнездо” и в случая 

обхваща кв. Столипиново, гр. Пловдив. Подборът на единиците 

се осъществи в двустепенен модел – деца, които живеят в кв. 

Столипиново, и отговарят на определени критерии. В 

проучването са включени 124 деца (62 момичета и 62 момчета) 

на възраст между 9 г. 0 м. 0 дни до 9 г. 11 м. 29 (30) дни. 

Момичетата са 50 %  от извадката, а момчетата – 50 %. Всички 

са клинично здрави и по данни на родителите са с ромски 

етнически произход. Измерванията са правени в кв. 

Столипиново, град Пловдив. 

Всички сравнения са с данните на Българска академия на 

науките, Институт по експериментална морфология, патология и 

антропология с музей, публикувани в монографията „Физическо 

развитие на деца и подрастващи в България на границата между 

XX и XXI век“ с авторски колектив доц. д-р Анастасия Начева, 

доктор, гл. ас. Яница Жечева, доктор, гл. ас. Ивайла Янкова, 

доктор, гл. ас. д-р Златка Филчева, доктор, гл. ас. Зорка Митова, 

доктор, под редакцията на чл.-кор. д-р Йордан Йорданов, дмн 

 

2. Методология. 

 

Атропологичната програма се състои от 4 части: 

1. Директно измерване на 17 антропометрични показатели. 

2. Отчитане на производни индекси по общоприети 

формули. 

3. Определяне на соматотипа на изследваниятa. 

4. Анкетна част – Попълване на индивидуална анкетна 

карта от родителя/настойника с данни за детето и данни за 

родителите. 
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2.1. Директно измерени соматометрични признаци: 

 

1. Ръст 

2. Тегло 

3. Епикондиларен диаметър на хумеруса 

4. Епикондиларен размер на фемура 

5. Обиколка на дясна мишница 

6. Обиколка на дясна предмишница 

7. Обиколка на дясно бедро 

8. Обиколка на дясна подбедрица 

 

2.2. Директно измерени признаци и производни показатели, 

характеризиращи дебелината и топичното разпределение на 

ПМТ. Измерванията се извършиха с Harpenden Skinfold Caliper 

при стандартно налягане от 10 гр/мм
2
: 

 

1. Кожна гънка под лопатката (subscapularis) 

2. Кожна гънка над X-то ребро 

3. Кожна гънка – супраилиачна (suprailiaca) 

4. Кожна гънка на корема 

5. Кожна гънка – трицепс 

6. Кожна гънка – бицепс 

7. Кожна гънка на предмишницата 

8. Кожна гънка на бедрото 

9. Кожна гънка на подбедрицата 

10. Сбор от 9-те кожни гънки 

11. Средна дебелина на кожната гънка – сумата от 9-те 

измерени КГ/9 

12. Относителен дял на всяка от измерените КГ (%) 

ОД = (Дебелината на КГ/Сбора от дебелините на 9-те КГ) Х 

100 
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2.3. Показатели, характеризиращи телесния състав и 

охраненост: 

 

1. Процент телесни мазнини (% ТМ) – с помощта на 

регресионните уравнения на Slaughter et al.  

2. Процент активна телесна маса (%АТМ)  

% АТМ = 100% - % ТМ 

3. Телесни мазнини – кг (ТМ-кг)  

ТМ-кг = (Телесно тегло Х %ТМ)/100 

4. Активна телесна маса – кг (АТМ-кг) 

АТМ – кг =  Телесно тегло (кг) – ТМ (кг) 

5. Индекс на телесната маса (ИТМ), Body mass index (BMI) 

ИТМ = Телесно тегло (кг)/Ръст (м)
2
 

В изследването сме използвали разграничителните 

стойности на ИТМ за поднормено, нормално, наднормено тегло 

и затлъстяване за 9.5 годишни момчета и момичета, приравнени 

към стойностите на ИТМ 16,0, 17,0, 18,5 и 30,0 кг/м
2
 при 

израснали (по Cole et al. 2000, 2007) 

 

2.4. Индекс на междуполовите различия (ИМР). 

 

ИМР = 2 X (X2  - X1) X 100 / (X2 + X1), 

където Х1 е средната стойност на дадения признак при 

момичетата от извадката, а Х2 е средната стойност на същия 

признак при момчетата. Получените цифрови стойности 

отразяват количествено междуполовите различия в относителни 

индексни единици (ИЕ). 

 

2.5. Определене на соматотипа по класическата методика 

на B. Heat и J. E. Carter (1990). 

 

Директно измерените антропометрични показатели, чрез 

регресионни уравнения, дават възможност да се определят 

количествено трите соматотипологични компонента - 

ендоморфен, мезоморфен и ектоморфен. 



10 

 

Получените стойности за трите отделни компонента 

представят соматотипа в цифров вид чрез соматотипни единици 

(СЕ). На първа позиция се записва стойността на ендоморфния 

компонент, на втора – на мезоморфния компонент и на трета – 

на ектоморфния компонент. 

В зависимост от различните комбинации на доминиране на 

стойностите на трите компонента се оформят общо 13 

соматотипа, съответно по четири варианта към Ендоморфната, 

Мезоморфната и Ектоморфната група и един централен 

соматотип. 

 

3. Използвани методи при събиране и обработка на 

данните: 

 

3.1. Анкетен метод за изясняване на соматично състояние, 

тип хранене, вредни навици, спорт, фамилна обремененост. 

 

3.2. Антропометричен метод – измерванията са 

осъществени по класическата методика на Martin-Saller (1957) 

със стандартна антропометрична апаратура - антропометър с 

обхват от 0 до 2000 мм, допирателен пергел с обхват от 0 до 600 

мм, милиметрова хартия. Теглото се измери с кантар Tanita 

(Inner Scan, Body Composition Monitor, произв. TANITA 

Corporation). Соматометрията се извърши вдясно, на голо тяло. 

 

3.3. Калиперометричен метод – кожните гънки се отчетоха 

със стандартен калипер Harpenden Skinfold Caliper (произв. Baty 

International) с постоянно налягане 10 гр/мм
2
   

 

3.4. Индексов метод – изчислиха се индекси за физическо 

развитие и телостроеж посредством стандартизирани формули 
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3.5. Статистически методи. 

 

Математико-статистическата обработка на данните се 

извърши със софтуерни програми SPSS 19.0, IBM GraphPad 

Instat, като са използвани следните анализи: 

 Дескриптивна статистика – за обработка на количествени 

признаци. Изчислени са средната аритметична стойност (х), 

средното квадратно отклонение (SD), грешката на средната 

аритметична (SEM), вариационен размах (минимални и 

максимални стойности). 

 t-test of Student за установяване на статистически значими 

междуполови и междугрупови различия при уровен на 

значимост Р < 0,05. 

 Алтернативен анализ - за определяне относителния дял 

(честота на срещане на даден признак). 

 Дисперсионнен анализ – за проверка на хипотезата за 

равенството на средните. Беше използван за сравняване на 

средните стойности на отделните признаци в двата етноса. 

  t-test – за проверка дали SD на единиците в генералната 

съвкупност по резултативния признак, от който са излъчени 

извадките е нормално или близко до нормалното. 

  Тест на Колмогоров – Смирнов – за проверка дали 

извадките имат нормална дисперсия. 

 Welch`s test – тества равенството на групите от средни, 

когато дисперсията не е нормална. 

 

3.6. Графичен метод – за построяване на фигурите, 

отразяващи получените резултати 
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IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

IV.1. Директно измерени соматометрични признаци. 

 

Измерените от екипа ни соматометрични признаци дават 

възможност да се направи обстойна оценка на физическото 

развитие на 9-годишните ромски деца.  

 

IV.1.1. Ръст в изправено положение и тегло. 

 

Средният ръст на момчетата в извадката ни е 133,56 см, като 

минималният е 126 см, а максималният – 147,2 см. При 

момичетата е по-голям с 1,72 см или 135,28 см. Измерванията 

варират между 122,1 см (минимален) до 149,2 см (максимален). 

Междуполовият диморфизъм е в полза на момичетата с ИМР – 

1,28, но не е статистически значим. Средният ръст на 9-

годишните момчета от български етнически произход е 136,58 

см или с 3,02 см по-голям от този на връстниците им от ромски 

произход, което е сигнификантна разлика в полза на 

българчетата (Р = 0,003). При момичетата междуетническата 

разлика е по-малка – 2,04 см в полза на българките (среден ръст 

137,32 см), но също е статистически значима (Р = 0,02). 

Междуполовите различия в българския етнос са по-слабо 

изразени ИМР – 0,5, но и в двата етноса разликите в ръста 

между двата пола не са сигнификантни т.е. закономерността в 

израстването на височина е запазена въпреки доказаната 

междуетническа разлика (Фиг. 1). 

Средното телесно тегло, измерено при ромските момчета, е          

32,47 кг, като варира между 23,4 кг и 61,4 кг. При момчетата от 

българския етнос то е 32,55 кг, което доказва липса на всякаква 

междуетническа отлика по отношение на теглото. 

Момичетата от извадката ни са по-тежки от момчетата с     

3,26 кг, което е сигнификантно по отношение на момчетата        

(Р = 0,04). По този критерий междуполовите различия са добре 

изразени (ИМР -9,56) още преди настъпване на пубертетния 
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скок. Сравнено с теглото на българките (32,71 кг) съществува 

статистически достоверна междуетническа разлика (Фиг. 2). 

Фиг. 1 и 2 показват междуетническите различия по 

отношение на ръста в изправено положение и телесното тегло

 
Фиг.1. Сравнителна характеристика 

на ръста (см) 

 
Фиг.2. Сравнителна характеристика 

на телесното тегло (кг)

 
 9-годишни деца от ромски етнически произход 

 9-годишни деца от български етнически произход 

 

IV.1.2. Биепикондиларни размери на раменна (ЕДр) и 

бедрена (ЕДб) кости. 

 

Средните стойности на биепикондиларния размер на 

хумеруса при децата от ромски произход (5,44 см за момчетата и 

5,20 см за момичетата) не се различават значимо (Р > 0,05) от 

тези, измерени при българчетата от Начева и кол. в гр. София 

(2012). При сравняване на тези данни с получените от Тотева 

(1995) при проучването ѝ на спортисти, се установи, че и при 

трите групи подрастващи не се открива сигнификантна разлика. 

Фиг. 3 и фиг. 4 показват междуетническите различия в 

епикондиларните диаметри на раменната и бедрената кости. 
  

131
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Фиг.3. Сравнителна характеристика 

на епикондиларния диаметър на 

раменната кост (см) 

Фиг.4. Сравнителна характеристика 

на епикондиларния диаметър на 

бедрената кост (см) 

 
 

 9-годишни деца от ромски етнически произход 

 9-годишни деца от български етнически произход 

 

При сравняване на напречния диаметър на фемура на 

ромските деца (8,31 см за момчетата и 7,83 см за момичетата) с 

този на подрастващите българчета също не се установява 

различие, което да е достоверно. Съпоставката се направи и 

между неспортуващи деца от гр. София (Начева, 2012) и 

спортуващи активно (Тотева, 1995) и  също не се доказа разлика 

(Фиг. 3 и 4). 

Между средните биепикондиларни размери на раменна и 

бедрена кости на децата от ромския етнос съществува обаче 

съществена междуполова разлика (Р < 0,001). ИМР (+ 4,51,              

+ 5,95 ИЕ) сочи явен превес в полза на момчетата от извадката 

ни. Половият диморфизъм по отношение на костните диаметри 

се манифестира още преди 9-годишна възраст и се запазва през 

целия живот (Тотева, 1995, Тимонов, 2014) - мъжете са с по-

едри и масивни кости от жените. 
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IV.1.3. Обиколки на горен крайник. 

 

Средните стойности, установени при измерването ни, сочат, 

че момичетата от ромски произход имат по-големи обиколки на 

горните крайници (средно 23,22 см обиколка на мишница и 

20,76 см на предмишница) от момчетата, при които обиколката 

на мишницата варира от 17,8 см до 33,0 см (средна стойност  

22,42 см), а на предмишницата между 16,7 см и 26 см. Тези 

данни се дължат на тенденцията, момичетата да натрупват по – 

голямо количество ПМТ по крайниците от момчетата. 

Сравнени с българските деца, при момчетата не се доказа 

значима разлика, но при момичетата е налице достоверно по-

голяма обиколка на предмишницата в полза на ромките. 

 

На фиг. 5 и фиг. 6 са представени средните обиколни 

размери на децата с ромски и български етнически произход. 

 
Фиг.5. Сравнителна характеристика на 

обиколката на контрахирана мишница 

(см) 
 

Фиг.6. Сравнителна характеристика 

на обиколката на предмишницата 

(см) 

 
 

 9-годишни деца от ромски етнически произход 

 9-годишни деца от български етнически произход 
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IV.1.4. Обиколки на долен крайник. 

 

Средните стойности на обиколките, измерени от екипа ни 

при ромските деца, сочат, че обиколката на бедрото при 

момичетата е с 3,23 см по–голяма от тази при момчетата, а на 

подбедрицата – с 1,39 см. Тези данни показват сигнификантни 

междуполови различия. 

Обиколката на бедрото при момчетата от български 

произход превалира незначително – с 0,94 см (средна 42,02 см), 

а на подбедрицата е с 0,15 см по-малка (средна 28,04 см) от  тази 

при ромските деца. Разликите не са статистически достоверни, 

което идва да покаже, че темповете на развитие на момчетата от 

двете групи по този показател не се различават. 

Обиколките на долния крайник при ромските момичета са 

статистически значимо по-големи от тези на българките             

(P < 0,05), което показва по-бързото пубертетно развитие и по-

ранното придобиване на типична женска структура при 

ромските девойки, сравнено с българките (Фиг. 7). 
 

 

Фиг.7. Сравнителна характеристика на обиколката на бедрото (см) 

 
Подобно на обиколката на бедрото, и тази на 

подбедрицата е с по-големи стойности при момичетата от 

35

40

45

момчета момичета 

9-годишни деца от ромски етнически произход 

9-годишни деца от български етнически произход 
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ромски произход. Средната измерена е 29,58 см или с 1,39 см 

по-голяма от тази при момчетата. И по този показател 

междуполовите различия са значими. Сравнителният анализ при 

момчетата от двата етноса не доказа значими разлики. При 

момичетата обаче се установиха достоверни такава – средната 

обиколка на подбедрицата на българките е 28,14 см или с 1,44 

см по-малка (Фиг. 8). 

 
Фиг.8. Сравнителна характеристика на обиколката на подбедрицата (см) 

 
 

IV.2. Директно измерени соматометрични признаци и 

производни величини, характеризиращи дебелината и 

топичното разпределение на подкожната мастна тъкан. 

 

IV.2.1. Дебелина и топично разположение на подкожната 

мастна тъкан по туловището. 

 

ПМТ по туловището се оценява посредством измерването 

на четири КГ – под лопатката (субскапуларна), над X-то ребро, 

супраилиачна и на корема. 
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9-годишни деца от ромски етнически произход 
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18 

 

Табл.1. Биостатистически данни за дебелината на КГ по туловището (мм) 
 

*Р < 0,05 

 

Дебелината на подкожната мастна тъкан по цялото 

туловище при момичетата е значимо по- голяма, като тази на 

корема показва най – големи междуполови различия (ИМР – 

31,58 ИЕ). 

Сравнителният анализ с българските деца доказа, че и при 

двата сигнификантни междуетнически различия не се 

наблюдават по отношение на дебелината на мастната тъкан по 

туловището. 

 

IV.2.2. Дебелина и топично разположение на подкожната 

мастна тъкан по горния крайник. 

 

ПМТ по горния крайник се оценява посредством три КГ – 

КГ трицепс, КГ бицепс и КГ на предмишницата. В табл. 2 са 

поместени резултатите, измерени от нас 

Показател N 
По

л 
x   Min Max SD SEM ♂-♀ ИМР 

КГ  

под 

лопатка 

62 ♂ 7,42 4,2 16,8 2,28 0,29 

- 1,59 - 19,35* 

62 ♀ 9,01 6,0 25,2 2,62 0,33 

КГ над 

X-то ребро 

62 ♂ 5,69 3,0 14,6 2,06 0,26 

- 1,7 - 24,79* 

62 ♀ 7,39 4,2 22,4 2,50 0,31 

Супраилиа

чна 

КГ 

62 ♂ 6,30 3,6 16,8 2,39 0,30 

- 1,88 - 25,97* 

62 ♀ 8,18 4,8 28,0 3,07 0,39 

КГ на 

корема 

62 ♂ 10,96 5,2 22,2 3,08 0,39 

- 4,11 - 31,58* 

62 ♀ 15,07 8,8 37,0 3,97 0,50 
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Табл. 2. Биостатистически данни за дебелината на КГ по горен крайник (мм) 

 

Показател N Пол x   Min Max SD SEM ♂-♀ ИМР 

КГ 

трицепс 

62 ♂ 10,42 5,2 20,0 2,67 0,33 

- 2,62 -22,34* 

62 ♀ 13,04 7,2 29,2 3,35 0,42 

КГ бицепс 

62 ♂ 5,71 3,4 14,2 1,86 0,23 

- 1,29 -20,30* 

62 ♀ 7,00 4,0 21,0 2,40 0,30 

КГ 

предмишн

ица 

62 ♂ 5,79 3,4 16,0 1,97 0,25 

- 1,21 -18,92* 

62 ♀ 7,0 4,2 22,0 2,46 0,31 

*Р < 0,05 

 

Събраните от нас данни за топичното разположение и 

дебелината на ПМТ сред ромските деца показват характерна 

особеност при 9-годишните момичета – наблюдава се по-добре 

изразена подкожна мастна тъкан по целия горен крайник, 

сравнено с момчетата на същата възраст  (Р < 0,05).  

Сравнителният анализ с българските деца доказа, че при 

момчетата значими междуетнически различия не се откриват. 

При момичетата  е видно, че ромките имат достоверно повече 

подкожна мастна тъкан по целия горен крайник в сравнение с 

българките. Макар редица проучвания  да установяват, че при 

деца, родени от майки с нисък социално-икономически и 

образователен статус, дебелината на КГ е  намалена, ние 

констатирахме, че в ромския етнос тази закономерност не се 

наблюдава, което се дължи вероятно на генетична 

предизпозиция и приспособяване на подрастващия организъм 

към условията на средата. 
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IV.2.3. Дебелина и топично разположение на подкожната 

мастна тъкан по долния крайник. 

 

ПМТ по долния крайник се оценява посредством две КГ – 

КГ на бедрото и КГ на подбедрицата. В табл. 3 са поместени 

резултатите, измерени от екипа ни за ромските деца на 9-

годишна възраст. 

 
Табл.3. Биостатистически данни за дебелината на КГ по долния крайник (мм) 
 

Показател Пол x   Min Max SD SEM ♂-♀ ИМР 

КГ на 

бедрото 

♂ 15,93 9,6 28,8 3,65 0,46 

- 5,92 - 31,34* 

♀ 21,85 14,2 42,2 5,69 0,72 

КГ на 

подбедрица

та 

♂ 11,16 4,8 22,6 3,29 0,41 

- 3,73 - 28,64* 

♀ 14,89 8,8 32,0 3,59 0,45 

*Р < 0,05 

 

Дебелината и топичното разпределение на ПМТ по долния 

крайник при ромските деца показва същата тенденция както при 

горния – при момичетата се наблюдава по-изразен слой ПМТ 

както на бедрото, така и на подбедрицата. 

Половият диморфизъм е силно изразен в полза на 

момичетата в ромския етнос и за двете кожни гънки. 

 В сравнение с българчетата, при момчетата не се открива 

значима разлика по отношение на подкожната мастна тъкан по 

долния крайник. 

При момичетата се открива достоверна междуетническа           

особеност – ромските момичета имат по-развита подкожна 

мастна тъкан по целия долен крайник, което е доказателство за 
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по-бързо физическо и пубертетно развитие в сравнение с 

българките. 

 

IV.2.4. Сбор от дебелината на 9-те кожни гънки, сбор от 

дебелината на 9-те кожни гънки, относителен дял на 

дебелината на всяка кожна гънка спрямо сбора от дебелините 

на 9-те кожни гънки (%). 

 

Общата дебелина на КГ при ромските момчета е средно 

79,42 мм, а при момичетата – 103,45 мм или с 24,03 мм повече, 

което се явява междуполова разлика в полза на момичетата, 

макар и не сигнификантна. Сравнени с българските деца,  

достоверна разлика не се установи. 

Средната дебелина на КГ при момчетата от ромски 

произход е 8,83 мм, а при момичетата – 11,49 мм. Достоверна 

междуполова и междуетническа разлика не се открива. 

ОД на отделните КГ при ромските деца е еднакъв за двата 

пола по гръдния кош, превалира в полза на момчетата по горния 

крайник, а при момичетата – по корема и долния. 

 

IV.3. Телесен състав. 

 

Относителното количество на ТМ при момичетата в 

ромския етнос е сигнификантно по-голямо от това при 

момчетата (средните стойности са както следва – 17,13 % при 

момчетата и 20,21 % при момичетата). Тази значима разлика се 

дължи на характерно по-голямото количество ПМТ, свързано с 

ускореното пубертетно развитие на ромските момичета, както и 

на относително по-високото телесно тегло, сравнено с 

българките. 

Превесът на относителното количество ТМ води до по–

малък относителен дял активна телесна маса – по този показател 

ИМР (+ 3,79) сочи превалиране в полза на ромските момчета 

(82,86 % АТМ при момчетата и 79,78 % при момичетата от 

извадката ни). 
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Сравнени с данните за българските деца, достоверни 

различия не се доказаха. 

Поради по-голямото телесно тегло на момичетата в 

извадката ни, и абсолютното количество на компонентите му 

показва превес в полза на момичетата. Стойностите на ТМ кг 

при тях достигат до 25,21 кг от телесната им маса (средно            

7,50 кг), докато при момчетата варират от 2,23 кг до 18,70 кг 

(средно 5,86 кг). И по този показател се наблюдават 

сигнификантни междуполови различия, което се доказва и от 

ИМР (- 24,55 ИЕ). По отношение на абсолютното количество на 

свободните от мазнини тъкани (АТМ кг) значим полов 

диморфизъм не се открива. 

 

IV.4. Телесна охраненост. 

 

След математико-статистическа обработка на данните от 

измерванията ни се установи, че средната стойност на ИТМ при  

изследваните момчета с ромски произход е 18,1 кг/м
2
, а на 

момичетата – 19,41 кг/м
2
. 

Сравнени с българските деца, сигнификантни различия не 

бяха установени при момчетата. При момичетата обаче се 

доказа, че българките (среден ИТМ 17,19 кг/м
2
) имат достоверно 

по-нисък ИТМ.  

Екипът ни използва разграничителните стойности на ИТМ 

по Cole et al. За поднормено и наднормено тегло. Анализирайки 

данните, установихме, че от поднормено тегло страдат едва           

3,2 % от изследваните ромски деца; от свръхтегло – 29 % и от 

затлъстяване – 32,3 %. Независимо, че в ромската общност се 

наблюдава високо ниво на материални лишения, ниски или 

липсващи доходи на домакинствата, лоши хигиенни условия в 

много случаи, недостатъчен здравен контрол, поднорменото 

тегло в ромския етнос се наблюдава по-рядко отколкото при 

българите. 

Честотата на разпространение на свръхтегло сред 

българчетата е 14,1 % при момчетата и 14,7 % при момичетата. 
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От затлъстяване обаче страдат едва 3 % от момчетата и 4,4 % от 

момичетата с български произход, докато в ромската общност 

честотата е значимо по-голяма и при двата пола, което се явява 

сигнификантна разлика между двете етнически групи. 

Тенденцията за наднормено тегло и при двата пола може да се 

дължи и на по-ранното съзряване на ромските деца в сравнение 

с българските. Други причини са приемът на 

високовъглехидратни храни, липсата на информираност и 

незаинтересоваността за здравословния начин на живот, често и 

липсата на педиатрични грижи, социално-икономическия статус 

на семействата.  

 

IV.5. Соматотип. 

 

Средната стойност на ендоморфията при момичетата е 3,83 

СЕ, а при момчетата – 3.09 СЕ, което доказва сигнификантна 

междуполова разлика (Р < 0,05) в полза на момичетата от 

ромския етнос. В сравнение с българчетата не се установи 

достоверна разлика. 

Средните стойности на мезоморфията в извадката ни са 

както следва: 5,05 СЕ при момчетата и 4,59 СЕ при момичетата. 

Налице е статистически значим полов диморфизъм. 

Позовавайки се на данните на ИЕМПАМ - БАН и на Николова и 

кол.  за 9- годишните българчета, момчетата и момичетата от 

ромски произход са с по-изразен мезоморфен компонент от тях. 

По отношение на ектоморфията децата в извадката ни 

показват незначителни полови различия – стойностите за 

момчетата варират от 0,1 СЕ до 5,1 СЕ, средно 2,56 СЕ, а при 

момичетата – 2,18 СЕ. 

Средните соматотипове на децата от извадката ни са 3,09 – 

5,05 – 2,56 на момчетата и 3,83 – 4,59 – 2,18 на момичетата – 

ендоморфен мезоморф. 

Сравнителната характеристика на соматотипите при 

момчетата от ромски произход с връстниците им от София и 

Пловдив показа, че и при двата етноса е най-висока 
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мезоморфията, но при ромските момчета и българчетата от 

Пловдив ендоморфията е на второ място, а при софйиските 

момчета ендо- и ектокомпонентите са с равни стойности. 

Сравнителната характеристика на соматотипа при 

момичетата от ромски произход с връстничките им от София и 

Пловдив показа, че при ромските момичета доминираща е 

мезоморфията, следвана от ендоморфията, при връстничките им 

от София и Пловдив тези компоненти са с равни стойности. 

 

V.  ИЗВОДИ 

 

След направената сравнителна антропологична 

характеристика на 9-годишните деца с ромски етнически 

произход стигнахме до следните изводи за междуполовите и 

междуетнически особености във физическото им развитие, 

телесния състав и телесната охраненост. 

 

1. Анализът на изследваните антропологични признаци 

показва, че: 

 Момичетата с ромски произход са значимо по-високи и с 

по-голямо телесно тегло и обиколки на бедро и подбедрица в 

сравнение с момчетата. 

 Момчетата от ромския етнос имат по-масивни дистални 

части  на раменната и бедрената кости от момичетата. 

 Ромските момичета и момчета са с достоверно по-ниски 

от българските си връстници, но момичетата са с по-голямо 

телесно тегло и обиколки на сегментите на горния крайник и 

подбедрицата. 

2. Оценката на признаците за дебелината и топичното 

разпределение на подкожната мастна тъкан  показва, че: 

 Дебелината на ПМТ по гръдния кош, по корема и по 

крайниците е значимо по-голяма при момичетата с ромски 

произход в сравнение с момчетата. 

 Относителният дял на кожните гънки превалира при 

момчетата от ромския етнос по горните крайници и горната част 
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на туловището, а при момичетата по корема и долните 

крайници. 

 Докато дебелината на подкожната мастна тъкан и 

нейното топично разпределение по туловището не показа 

междуетнически различия, само при момичетата от ромски 

произход те са значимо по-развити по горни и долни крайници в 

сравнение с българските им връстнички. 

3. Оценката на телесния състав чрез абсолютното и 

относително количество на мастната тъкан и активната телесна 

маса показа, че: 

 Компонентите на телесния състав не показаха 

междуетнически различия. 

4. Сравнителна оценка на честотата на различните типове 

телесна охраненост показа, че: 

 Ромските момичета са с по-висок процент на поднормена 

и наднормена охраненост (свръхтегло и затлъстяване) в 

сравнение с момчетата. 

 Поднормената охраненост е с по-висока честота при 

българските момичета и момчета, а наднормената охраненост се 

среща при ромските момичета и момчета. 

5. Оценката на соматотипа при изследваните момчета и 

момичета от ромски произход показа, че: 

 Средният соматотип и при двата пола е ендоморфен 

мезоморф, като момичетата са с по-изразен ендоморфен 

компонент, а момчетата с мезоморфен компонент. 

 Сравнителната характеристика в соматотипа при двата 

етноса показа, че и при момичетата и при момчетата доминира 

мезоморфията, но при ромските и пловдивските момчета на 

второ място е ендоморфията, при софийските момчета екзо-и 

ектокомпонентите са с равни стойности. 

 При ромските момичета доминира мезоморфията, 

следвана от ендоморфията, а при българските им връстнички 

двата компонента са с еднакви стойности.  
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СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ 

 

С оригинален характер 

 За пръв път в България се провежда самостоятелно и 

целенасочено антропологично изследване на деца с ромски 

етнически произход. 

 Чрез приложените комплексни методи са получени данни 

за спецификата на физическото развитие, телесен състав и 

телесен хранителен статус на ромските деца. 

 За пръв път в България е пределен телостроежът на 

ромските деца. 

 Използвайки репрезентативни данни за българския етнос, 

се направи подробна сравнителна характеристика за 

установяване на междуетнически различия. 

 

С теоретичен характер 

 Получените данни за физическото развитие, телесния 

състав и телесната охраненост при ромските деца имат важно 

теоретично значение за етническата антропология. 

С научно-приложен характер 

 Разработените таблици с данните от изследването ни 

могат да послужат за популационен мониторинг на общото 

физическо развитие на ромските деца. 
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