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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

DSM-IV – Четвърто издание на американската класификация на 

психичните заболявания 

БАР-I – Биполярно афективно разстройство тип-I 

Д1-Д5 – Пръсти на дясната ръка 

Л1-Л5 – Пръсти на лявата ръка 

A – Дъга 

L – Примка 

R – Радиална примка 

U – Улнарна примка 

W – Кръгово изображение 

TFRC – Total finger ridge count (общ пръстов хребетен брой) 

TPRC – Total palmar ridge count (общ дланен хребетен брой) 

Hy – Хипотенар 

Th – Тенар 

I – IV ИП – От първо до четвърто интердигитално поле  

t – аксиален дланен трирадиус 

„atd” – максимален „atd” ъгъл 

Cl – Confidence interval (Интервал на доверителност) 

df – Degree of freedom (Степен на свобода) 

SD – Standard deviation (Стандартно отклонение) 
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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

Биологичната стойност на дерматоглифичните признаци почива на 

постоянството в организацията на папиларните хребети по пръстите, 

дланите и ходилата. Уникалността на папиларните изображения се свързва 

с това, че веднъж възникнали през ембрионалния период, остават 

непроменени през целия живот. Генетични или пренатално действащи 

фактори могат да влияят на формирането им. Тези нарушения са 

индикатори и като такива могат да подкрепят клиничната диагноза при 

някои заболявания. 

Обобщеният литературен обзор показа наличие на аномалии в 

дерматоглифичния статус при популации на психичноболни с шизофрения 

и БАР I. Подход в изследване на евентуалното участие на артефакти от 

различно естество върху етиологията на тези заболявания представлява 

оценката на степента на флуктуиращата асиметрия по отношение на 

дерматоглифичните характеристики. Понастоящем обект на интензивни 

проучвания е и функционалната асиметрия на мозъка, която е част от 

невроонтогенезата. Общият ектодермален произход на нервна система и 

кожа дават основание да се допусне, че фенотипният израз на промените в 

латерализацията има връзка с промените в папиларния рисунък. В този 

смисъл дерматоглифите и ръкостта биха могли да се разглеждат като 

ендофенотипи при шизофрения и БАР I. Едно комплексно изследване ще 

даде възможност да се опознаят нови страни от взаимооношенията между 

дерматоглифи и предпочитана ръка при здрави и при психичноболни лица 

от двата пола, както и за тяхното по-добро разбиране. 
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ІІ. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Основната цел на настоящото проучване е да се направи цялостна 

дерматоглифична характеристика на здрави и психичноболни индивиди 

като се потърсят промените в латерализацията и дерматоглифичния статус 

във връзка със заболяването. 

Работна хипотеза: 

Психичноболните притежават определен дерматоглифичен статус, 

който ги различава статистически значимо от психичноздравите индивиди.  

Дисонтогенетичното развитие при психичноболните се предполага, че 

има връзка с атипичното използване на ръцете и дерматоглифичните 

аномалии. По отношение на използване на ръцете психичноболните 

пациенти са класифицирани като амбидекстри.  

За постигане на тази цел са формулирани следните задачи: 

1. Да се сравни дерматоглифичния статус на пациенти с шизофрения и 

БАР І и психичноздрави индивиди. 

2. Да се определи вида на мануална доминантност при психичноболните 

индивиди и психичноздравите контроли.  

3. Да се определят и сравнят връзките между дерматоглифичната 

характеристика и ръкостта при психичноболни и психичноздрави 

контролни лица. 

4. Да се установи влиянието на пола върху дерматоглифичните 

характеристики при левичари и десничари.  
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ІІІ. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

3.1. Таргетна популация 

Обект на проучването е популация на клинично здрави лица и 

популация на психичноболни хоспитализирани и амбулаторни пациенти, 

покриващи диагностичните критерии за шизофрения и биполярно 

афективно разстройство тип I на DSM – ІV [American Psychiatric 

Association]. 

3.2. Представителност на извадката 

Приложен е методът на стратифицирана рандомизирана извадка, 

като стратификацията е извършена по: диагноза – болни/здрави и пол – 

мъже/жени. 

Всички пациенти както и лицата от контролната група, са от 

български етнически произход, без родствени връзки помежду си и в 

основната си част от Южна България, на възраст 18 – 60 години. 

Изследваните групирахме и систематизирахме в субгрупи според техния 

здравен статус и мануална доминантност. 

Контролната група е от пълнолетни мъже и жени, психичноздрави. 

Извадката от психичноболни е от пълнолетни пациенти, постъпили на 

болнично или амбулаторно лечение в Клиниката по психиатрия към 

УМБАЛ „Св. Георги“ гр. Пловдив и ДПБ „Д-р Георги Кисьов“ гр. Раднево. 

Изследването се извърши от двама души – докторантът и психиатър от 

клиниката по психиатрия към УМБАЛ „Св. Георги“ гр. Пловдив. 

Проучването е одобрено от Комисията по научна етика на МУ –

Пловдив. В съгласие с Хелзинкската конвенция за правата на човека 

всички изследвани лица дадоха информирано съгласие за участие в 

проучването, след като целите, задачите и процедурата на проучването им 

бяха разяснени. 
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3.2.1. Брой на наблюдаваните случаи 

Изследвани са общо 459 лица (147 мъже и 312 жени). От тях: 390 

клинично здрави лица (277 жени и 113 мъже) и 69 психичноболни 

пациенти с диагноза шизофрения и БАР I (35 жени и 34 мъже).  

Средната възраст на мъжете и жените в отделните субгрупи е 

представена на Таблица 1. 

Таблица 1. Изследван контигент. 

  Възраст (години) 

Субгрупи Брой изследвани 

лица 

Mean SD minimum maximum 

Здрави жени 277 21.27 3.45 18 40 

Здрави мъже 113 22.80 6.77 18 58 

Общо здрави 390 21.72 4.70 18 58 

Болни жени 35 44.44 11.17 22 64 

Болни мъже 34 43.94 9.84 20 61 

Общо болни 69 44.19 10.45 20 64 

В проучването са включени 115 левичари (63 жени и 52 мъже) и 344 

десничари (249 жени и 95 мъже). 

3.2.2. Критерии за включване и изключване 

Контроли 

Критерии на включване 

 Лица с български етнически произход. 

 Възраст над 18 год. 

Критерии на изключване 

 Анамнеза за психотично разстройство. 

 Данни за органично психично разстройство. 

 Анамнеза за тежко неврологично заболяване. 

 Алкохолна злоупотреба и зависимост към психоактивни вещества. 

 Патологични състояния с абнормен дерматоглифичен статус. 
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Шизофренно болни  

Критерии на включване  

 Лица с български етнически произход.  

 Покриване на критериите за шизофрения по DSM-IV.  

Критерии на изключване  

 Пациенти с диагнози от „шизофренния спектър“. 

 Данни за органично психично разстройство. 

 Анамнеза за тежко неврологично заболяване. 

 Алкохолна злоупотреба и зависимост към психоактивни вещества.  

 Патологични състояния с абнормен дерматоглифичен статус.  

 

БАР-I болни  

Критерии на включване  

 Лица с български етнически произход.  

 Покриване на диагностичните критерии за БАР-I по DSM-ІV.  

Критерии на изключване 

 Пациенти с диагнози от „биполарния спектър“.  

 Данни за органично психично разстройство. 

 Анамнеза за тежко неврологично заболяване. 

 Алкохолна злоупотреба и зависимост към психоактивни вещества.  

 Патологични състояния с абнормен дерматоглифичен статус. 

3.3. Тип на проучването 

1. Наблюдателно проучване. Наблюдението е основно средство и 

съществен метод при антропологичното характеризиране на 

изследваните индивиди. 

2. Описателно и аналитично проучване. Изяснява взаимоотношенията и 

причинните връзки между изучаваните явления (болест и пренатално 
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увреждане), представени чрез съответни признаци (дисморфични 

белези). 

3. Трансверзално [срезово] проучване. Всеки индивид се изследва 

еднократно в строго определен момент от време. 

4. Репрезентативно проучване. Проучването е представително по 

отношение на генералната съвкупност от шизофренно болни и БАР І 

болни според критериите на DSM – ІV [American Psychiatric 

Association]. 

5. Сравнително проучване. (Използва се за да се наподоби 

експерименталния метод). 

3.4. Изследвани показатели 

3.4.1. Оценка на мануалната доминантност 

Определянето на доминиращата ръка се извърши чрез въпросника на 

Edinburgh Нandedness Іnventory (Olfield, 1971). Доминирането на ръката се 

оцени въз основа на Индекса за латерализация. 

3.4.2. Пръстови и дланни дерматоглифични признаци 

Изследван е набор от пръстови и дланни дерматоглифични признаци. 

Отпечатъците са снети по типографския метод и са изследвани с помощта 

на леко увеличение (6D). Снемането на отпечатъците става по пасивен 

начин, чрез ротиращ способ. Използвахме следните материали: 

типографско мастило, стъклена плочка, валяк и бяла хартия. За добро 

отпечатване на централната част на дланта листът се поставя върху 

изпъкнала цилиндрична повърхност. 

ДАКТИЛОСКОПИЯ 

Пръстовите изображения са разчетени по методиката на Cummins и 

Midlo, 1961.  
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Качествени признаци. Папиларните признаци са класифицирани в 

четири типа изображения – дъга (А), улнарна примка (U), радиална примка 

(R), кръг (W) (Фигура 1).  

    
Дъга (А) Кръг (W) Улнарна примка (U) Радиална примка (R) 

Фигура 1. Основни видове пръстови папиларни изображения и пръстов 

хребетен брой. 

В групата на кръговете са включени всички разновидности на 

кръговите изображения (Фигура 2). 

    

lateral pocket loop central pocket loop accidental twin loop 

Фигура 2. Разновидности на кръгови изображения и пръстов хребетен 

брой. 

Направена е индексова характеристика чрез изчисляване на 

общоприетите индекси: индекс на Furuhata, индекс на Dankmeijer, индекс 

на Poll, делтовиден индекс. 

Количествени признаци. Пръстовият хребетния брой е определян на 

всеки пръст, на всяка ръка поотделно и общо на двете ръце (Фигура 1 и 

Фигура 2).  
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ПАЛМОСКОПИЯ 

Дланните дерматоглифични признаци са определяни по правилата на 

Cumins Midlo, 1961 и дерматоглифичен анализ на Penrose, 1968. Отчетени 

са: 

 Дланни изображения в Hy, Th/I, II, III, IV ИП (Фигура 3). 

 Главни дланни линии (Фигура 4). 

 Аксиален трирадиус и максимален atd ъгъл, допълнителен 

трирадиус, дланен хребетен брой (Фигура 5). 

 

Фигура 3. Дланни дерматоглифични полета. 
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Фигура 4. Главни дланни линии и полета на завършването им. 

 

Фигура 5. Аксиален трирадиус (t) и максимален “atd” ъгъл. Допълнителен 

дланен трирадиус (d1). Дланен (ab, bc и cd) хребетен брой. 
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ФЛУКТУИРАЩА АСИМЕТРИЯ 

Степента на флуктуиращата асиметрия за количествените признаци е 

определена по формулата 1-r
2 
. Квадратът на коефициента на корелация (r

2
) 

представлява мярка за взаимосвързаната вариабилност на изследваните 

явления, а 1-r
2 

, известен и като коефициент на акорелация, характеризира 

лабилността на връзката между явленията и изразява флуктуиращата 

асиметрия. 

При качествените признаци степента на флуктуиращата асиметрия е 

определена според степента на съвпадение в рисунъка на хомоложните 

структури. 

3.5. Статистически анализи 

Данните са обработени статистически с компютърна програма SPSS 

17 (Statistical Package for the Social Sciences 17.0) като са използвани 

следните анализи: 

Дескриптивни анализи: средна стойност, стандартно отклонение, 

минимум-максимум, интервал на доверителност, относителен дял. 

Непараметрични анализи: χ
2
-тест на Pearson, екзактен тест на Fisher, 

тест на Freeman-Halton. 

Параметрични методи: Многомерен дисперсионен анализ 

(MANOVA); Дисперсионни анализи (ANOVA) и post-hoc сравнения с 

t-тестове са направени само в случай на значим резултат от MANOVA. 

Хомогенност на дисперсията е оценена с F-тест на Levene и при 

нарушаването й е ползван модифицираният t-тест на Welch. 

Коефициент α на Krippendorff – за определяне степента на съвпадение 

между изображенията на хомоложни участъци на двете ръце. 

Корелационен анализ – корелационен коефициент на Pearson: за 

сравняване на два корелационни коефициента е използван калкулатор на 

Jamie DeCoster and Anne-Marie Iselin, базиран на формулата на Cohen et al., 

2003.
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ІV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

4.1. Дерматоглифична характеристика  

при здрави десничари и левичари по пол 

4.1.1. Дактилоскопия 

4.1.1.1. Пръстови папиларни изображения 

На Таблица 2 е представена честотата на пръстовите папиларни 

изображения при здрави десничари и левичари мъже. С най-висока честата 

и на двете ръце са улнарните примки, както при левичарите (53.6%) така и 

при десничарите (48.3%). На второ място по честота са кръговете, 

следвани от дъгите. Най-слабо са застъпени радиалните примки (4.39% при 

десничарите, 2.77% при левичарите). Общо папиларният рисунък на 

десничарите мъже показва достоверни различия от групата на левичарите 

мъже за лявата ръка (p = 0.022) и общо за двете ръце (p = 0.046). 

Формулата за честотата на пръстовите изображения при мъжете е: 

U > W > R > A. 

Честотата на пръстовите папиларни изображения при здравите жени е 

представена на Таблица 3. Жените левичари и десничари имат същия общ 

модел на папиларните изображения както при мъжете. Най-често 

срещаното изображение са улнарните примки (53.9% при десничарите, 

62.1% при левичарите), следвани по честота от кръговете (36.0% при 

десничарите, 27.8% при левичарите). Дъгите и радиалните примки се 

наблюдават със значително по-малка честота и в двете групи. Като цяло 

различията в пръстовите папиларни изображения между левичарките и 

десничарките достигат статистическа значимост за лявата ръка (p = 0.008) 

и общо за двете ръце (p = 0.001). Формулата за честотата на пръстовите 

папиларни изображения при жените е: U > W > A > R. 
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Таблица 2. Групова честота на пръстовите папиларни изображения при 

здрави десничари и левичари мъже. 

Изображения Мъже  

 Десничари 

 (n = 66) 

Левичари  

(n = 47) 

Статистическа значимост 

 брой % Брой % χ
2 

df p 

Лява ръка     2.94 3 0.401 

A 21 6.36 14 5.96    

R 12 3.64 10 4.26    

U 163 49.4 100 42.6    

W  134 40.6 111 47.2    

Дясна ръка     9.63 3 0.022* 

A 26 7.88 16 6.81    

R 17 5.15 3 1.28    

U 191 57.9 127 54.0    

W 96 29.1 89 37.9    

Дясна и лява ръка     7.98 3 0.046* 

A 47 7.12 30 6.38    

R 29 4.39 13 2.77    

U 354 53.6 227 48.3    

W 230 34.8 200 42.6    

* χ
2
-тест на групово ниво 

Таблица 3. Групова честота на пръстовите папиларни изображения при 

здрави десничари и левичари жени. 

Изображения Жени  

 Десничари 

(n = 219) 

Левичари 

(n = 58) 

Статистическа значимост 

 брой % Брой % χ
2 

df p 

Дясна ръка     6.34 3 0.096 

A 62 5.66 13 4.48    

R 26 2.37 11 3.79    

U 610 55.7 179 61.7    

W 397 36.3 87 30.0    

Лява ръка     11.81 3 0.008* 

A 89 8.13 22 7.59    

R 44 4.02 13 4.48    

U 570 52.1 181 62.4    

W 392 35.8 74 25.5    

Дясна и лява ръка     16.38 3 0.001* 

A 151 6.89 35 6.03    

R 70 3.2 24 4.14    

U 1180 53.9 360 62.1    

W 789 36.0 161 27.8    

* χ
2
-тест на групово ниво 
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4.1.1.1.1. Индексова характеристика  

на пръстовите папиларни изображения 

Изследването на общоприетите индекси показва по-ниски стойности 

при мъжете и жените левичари, в сравнение с десничарите (Таблица 4). 

Пониженият индекс на Dankmeijer и индекс Furuhata при левичарите 

отразява повишената честота на кръговете при тях.  

Таблица 4. Индексова характеристика на здрави десничари и левичари по 

пол. 

Индекс Десничари Левичари 

 Мъже Жени Мъже Жени 

 Mean Mean Mean Mean 

Dankmeijer 31.21 22.14 27.50 17.20 

Furuhata 117.88 136.07 110.66 68.11 

Poll  15.10 16.11 12.83 10.47 

Dl10 1.28 1.29 1.36 1.22 

4.1.1.2. Пръстов хребетен брой 

Проведен е two-way MANOVA, за да се тества хипотезата за наличие 

на значима разлика между средните стойности на хребетния брой на всеки 

пръст по отделно, общо за всяка ръка и общо за двете ръце между 

десничари и левичари, както и между мъжете и жените. В модела са 

включени пол и доминантна ръка по отделно, както и взаимодействието им 

(Таблица 5). 

Резултатът е значим както за фактора „пол“ (p < 0.001), така за 

фактора „доминантна ръка“ (p = 0.019), но не и за взаимодействието на 

двата фактора (p = 0.387). Общият пръстов хребетен брой е достоверно по-

висок в групите на мъжете. По отношение фактора доминантна ръка, TFRC 

е значимо по-висок при мъжете левичари и при жените десничари (Фигура 

6). 
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Таблица 5. Хребетен брой при здрави десничари и левичари при двата 

пола. 

Показател Мъже Жени 

 Десничари  

(n = 66) 

Левичари  

(n = 47) 

Десничари  

(n = 219) 

Левичари 

(n = 58) 

 Средна SD Средна SD Средна SD Средна SD 

Д1 17.05 5.60 17.15 7.06 15.18 5.29 14.31 5.98 

Д2 9.61 6.03 11.02 6.08 10.06 6.47 9.09 6.23 

Д3 9.56 5.64 10.94 5.00 10.45 5.20 9.33 4.56 

Д4 12.79 5.16 14.26 5.02 13.17 5.49 14.55 4.37 

Д5 10.58 4.81 12.62 5.16 10.71 4.98 10.78 4.50 

Дясна ръка 59.58 21.70 65.98 22.83 59.57 22.41 58.05 18.48 

Л1 15.24 5.77 15.13 6.34 13.25 5.65 11.24 5.31 

Л2 9.20 6.33 9.91 6.57 9.65 6.39 8.47 6.29 

Л3 9.77 5.91 11.70 6.39 9.84 5.85 9.76 5.44 

Л4 12.92 5.20 13.77 5.56 12.89 5.83 13.02 5.19 

Л5 11.21 4.87 12.60 4.95 10.89 4.95 10.38 4.66 

Лява ръка 58.35 23.02 63.11 24.18 56.53 23.67 52.86 20.11 

Дясна и лява 

ръка 

117.92 43.90 129.09 45.75 116.10 45.22 110.91 37.31 

Фактор пол: F(10, 377) = 3.351, p < 0.001 

Фактор доминантна ръка: F(10, 377) = 2.173, p = 0.019 

 

 

Фигура 6. Общ пръстов хребетен брой (TFRC) при здрави десничари и 

левичари. 
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4.1.1.3. Флуктуираща асиметрия в пръстовите изображения 

4.1.1.3.1. Пръстов хребетен брой 

На Tаблица 6 са представени стойностите на ФА по отношние на 

пръстовия хребетен брой за хомоложните пръсти на дясна и лява ръка при 

десничари и левичари от двата пола. Резултати показват по-изразена ФА в 

пръстовия хребетен брой при здравите мъже на ІІ и ІV пръст, а при 

здравите жени – на всички пръсти, с изключение на І-ви. 

Таблица 6. Флуктуираща асиметрия в хребетния брой на хомоложни 

пръсти при здрави десничари и левичари. 

Пръсти Десничари (S) Левичари (C) Разлика (S-C) 

Мъже    

I 0.339 0.374 - 0.035 

II 0.473 0.308 + 0.165 

III 0.457 0.395 + 0.062 

IV 0.392 0.284 + 0.107 

V 0.341 0.385 - 0.045 

Жени    

I 0.419 0.393 + 0.026 

II 0.422 0.618 - 0.196 

III 0.350 0.559 - 0.209 

IV 0.291 0.464 - 0.173 

V 0.328 0.454 - 0.126 

4.1.1.3.2. Пръстови папиларни изображения  

Пръстовите папиларни изображения не представляват морфометрични 

белези, но показват тенденция към идентичност върху хомоложните 

пръсти. Поради това, степента на несъвпадение в изображенията може да 

се използва като критерий за оценка на флуктуиращата асиметрия. На 

Tаблица 7 е представена степента на съвпадение на изображенията на 

хомоложните пръсти при десничарите и левичарите по пол. 
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Таблица 7. Степен на съвпадение на изображенията на хомоложните 

пръсти при здрави десничари и левичари по пол.  

Пръст Мъже Жени 

 Десничари 

 (n = 66) 

Левичари  

(n = 47) 

Десничари  

(n = 219) 

Левичари  

(n = 58) 

 α 95% CI α 95% CI α 95% CI α 95% CI 

I 0.429 0.230, 

0.658 

0.410 0.174, 

0.646 

0.530 0.431, 

0.629 

0.335 0.103, 

0.568 

II 0.319 0.149, 

0.468 

0.419 0.235, 

0.633 

0.469 0.383, 

0.562 

0.404 0.238, 

0.571 

III 0.583 0.375, 

0.792 

0.532 0.250, 

0.766 

0.592 0.479, 

0.705 

0.168 -0.124, 

0.459 

IV 0.506 0.313, 

0.698 

0.569 0.310, 

0.784 

0.589 0.478, 

0.683 

0.487 0.248, 

0.692 

V 0.626 0.401, 

0.813 

0.590 0.283, 

0.846 

0.511 0.352, 

0.669 

0.543 0.200, 

0.829 

* α на Krippendorff с 1000 буутстрап извадки 

Коефициентът α варира от 0 до 1. Колкото е по-близо до 1, толкова 

повече стойностите от двете променливи съвпадат. Интервалът на 

доверителност (95% CI) показва дали коефициентът е значим. По 

отношение на пръстовите изображения ФА е най-изразена върху третите 

пръсти при здрави жени (α = 0.168). 

4.1.2. Палмоскопия 

4.1.2.1. Дланни изображения 

На Таблица 8 е представена честотата на истинските дланни 

изображения при здрави десничари и левичари от двата пола.  
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Таблица 8. Сравнение на честотата на истинските дланни изображения 

при здрави десничари и левичари от двата пола. 

 Мъже Жени 

 Десничари  

(n = 66) 

Левичари  

(n = 47) 

Стат. 

значимост 

Десничари  

(n = 219) 

Левичари 

(n = 58) 

Стат.  

значимост 

Поле Брой % брой % χ
2
 р Брой % брой % χ

2 
р 

Дясна ръка             

Хипотенар  22 33.3 18 38.3 0.30 0.586 89 40.6 15 29.5 4.27 0.039* 

Тенар/I 22 33.3 12 25.5 0.79 0.373 53 24.2 15 25.9 0.07 0.794 

II 8 12.1 5 10.6 0.06 0.808 19 8.7 5 8.6 0.0002 0.989 

III 42 63.6 29 61.7 0.04 0.834 119 54.3 29 50.0 0.35 0.556 

IV 18 27.3 17 36.2 1.02 0.313 92 42.0 24 41.4 0.007 0.931 

Лява ръка             

Хипотенар  23 34.8 23 48.9 2.26 0.133 85 38.8 19 32.8 0.72 0.397 

Тенар/I 31 47.0 25 53.2 0.43 0.514 84 38.4 23 39.7 0.03 0.857 

II 2 3.0 3 6.4 0.0 0.648 6 2.7 2 3.4 0.0 0.675 

III 30 30.3 13 27.7 0.09 0.761 62 28.3 18 31.0 0.17 0.684 

IV 32 48.5 17 36.2 1.70 0.193 121 55.3 33 56.9 0.05 0.823 

*Fishers Freeman-Halton exact test or χ
2
-test 

Моделът на разпределение на дланните изображения при мъжете 

десничари е различен от този на мъжете левичари. На дясната ръка при 

десничарите с най-висока честота са изображенията в III ИП (63.6%), на 

второ място с еднаква честота на изображенията са Хипотенар (33.3%) и 

Тенар/I (33.3%). Най-слабо застъпени са изображенията във II ИП (12.1%). 

Билатералното сравнение при мъжете десничари показва 

преобладаване на дланните изображения на лявата ръка в IV ИП (48.5%) и 

в Тенар/I (47.0%), а на дясната ръка – в III ИП (63.6%). При мъжете 

левичари билатералните различия преобладават в III ИП (61.7%) и в 

Хипотенар (38.3%) на дясната ръка; и на Тенар/I (53.2%) и Хипотенар 

(48.9%) – на лявата ръка.  

При жените десничарки истинските дланни изображения на дясната 

ръка са водещи в III ИП (54.3%), в IV ИП (42.0%) и в Хипотенар (40.6%). 

Билатералното сравнение при тях показва преобладаване на изображенията 
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на лявата ръка в областите IV ИП (55.3%), в Хипотенар (38.8%) и в Тенар/I 

(38.4%). При левичарките тенденцията се запазва. На дясната ръка 

изображенията са водещи в областите III ИП (50.0%), в IV ИП (41.4%) и в 

Хипотенар (29.5%), а на лявата – в IV ИП (56.9%), в Тенар/I (39.7%) и в 

Хипотенар (32.8%). Резултатите показват, че различията между двете 

групи жени достигат статистическа значимост само за Хипотенар на 

дясната ръка (р = 0.039). 

4.2. Дерматоглифична характеристика  

при здрави и болни десничари по пол 

4.2.1. Дактилоскопия 

4.2.1.1. Пръстови папиларни изображения 

На Таблица 9 е представена груповата честота на пръстовите 

папиларни изображения при здрави и психичноболни десничари мъже. 

Най-широко застъпеното изображение – улнарна примка, се среща с по-

висока честота при психичноболните мъже в сравнение със здравите, както 

на дясната (56.0% vs. 49.0%), така и на лявата ръка (60.0% vs. 54.0%). И на 

двете ръце, кръговете и дъгите се срещат по-често при здравите мъже 

десничари, а радиалните примки – при психичноболните. Различията 

между пръстовите папиларни изображения общо за двете ръце при здрави 

и психичноболни мъже десничари доближават статистическа значимост 

(р = 0.065). 
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Таблица 9. Групова честота на пръстовите папиларни изображения при 

здрави и психичноболни десничари мъже. 

Изображения Мъже  

 Здрави (n = 66) Болни (n = 29) Статистическа значимост 

 брой % Брой % χ
2 

df p 

Дясна ръка     4.42 3 0.220 

A 21 6.4 6 4.1    

R 12 3.6 9 6.2    

U 163 49.0 81 56.0    

W  134 41.0 49 34.0    

Лява ръка     3.89 3 0.274 

A 26 7.9 5 3.4    

R 17 5.2 8 5.5    

U 191 58.0 93 64.0    

W 96 29.0 39 27.0    

Дясна и лява ръка     7.24 3 0.065* 

A 47 7.1 11 3.8    

R 29 4.4 17 5.9    

U 354 54.0 174 60.0    

W 230 35.0 88 30.0    

*χ
2
-test на групово ниво 

Груповата честота на пръстовите папиларни изображения при здрави 

и психичноболни жени десничари е представена на Таблица 10. Улнарните 

примки се срещат с по-голяма честота при психичноболните жените, в 

сравнение със здравите на дясната ръка (61.3% vs. 55.71%). Кръговете и 

дъгите се срещат по-често при здравите жени общо на двете ръце. Най-

слабо застъпеното изображение – радиална примка е с по-висока честота 

на лявата ръка при психичноболните в сравнение с контролите (8.0% vs. 

4.02%). При жените и в двете групи не установяваме достоверни различия 

в честота на пръстовите папиларни изображения между здрави и болни 

десничарки. 
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Таблица 10. Групова честота на пръстовите папиларни изображения при 

здрави и психичноболни десничари жени. 

Изображения Жени   

 Здрави (n =219) Болни (n =30) Статистическа значимост 

 брой % Брой % χ
2 

df p 

Дясна ръка     2.36 3 0.502 

A 62 5.66 6 4.0    

R 26 2.37 2 1.33    

U 610 55.71 92 61.3    

W  397 36.26 50 33.3    

Лява ръка     5.64 3 0.130 

A 89 8.13 9 6.0    

R 44 4.02 12 8.0    

U 570 52.1 79 52.7    

W 392 35.8 50 33.3    

Дясна и лява ръка     4.12 3 0.249 

A 151 6.9 15 5.0    

R 70 3.2 14 4.7    

U 1180 54.0 171 57.0    

W 789 36.0 100 33.0    

* χ
2
- test на групово ниво 

4.2.1.1.1. Индексова характеристика  

на пръстовите папиларни изображения 

Индексовата характеристика на пръстовите папиларни изображения 

при здрави и психичноболни мъже и жени десничари е представена на 

Таблица 11. Резултатите допълват дадактилоскопичната картина. Прави 

впечатление по-ниската стойност на индекс Furuhata и на индекс Poll при 

болните мъже, което е логичен резултат от установената при тях по-ниска 

честота на кръговете и по-висока честота на улнарните примки. 

Таблица 11. Индексова характеристика при здрави и психичноболни мъже 

и жени десничари. 

Индекс Здрави Болни 

 Мъже Жени Мъже Жени 

 Mean Mean Mean Mean 

Dankmeijer 31.21 22.14 30.43 29.81 

Furuhata 117.88 136.07 57.17 141.90 

Poll  15.10 16.11 6.48 8.21 

Dl10 1.28 1.29 1.27 1.28 
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4.2.1.2. Пръстов хребетен брой 

За да се тества хипотезата за наличие на значима разлика между 

средните стойности на хребетния брой на всеки пръст по отделно, общо за 

всяка ръка и общо за двете ръце между болните и здрави десничари от 

двата пола е проведен е two-way MANOVA. В модела са включени пол и 

доминантна ръка по отделно, както и взаимодействието им (Таблица 12). 

Резултатът е значим само за фактора „пол“ (p = 0.001), но не и за 

фактора „здравен статус“ (p = 0.823), както и за взаимодействието им (p = 

0.081).  

Таблица 12. Хребетен брой при здрави и психичноболни десничари по 

пол. 

Показател Мъже Жени 

 Здрави n = 66 Болни n = 29 Здрави n = 219 Болни n = 30 

 Средна SD Средна SD Средна SD Средна SD 

Д1 17.05 5.60 16.69 5.55 15.18 5.29 14.90 5.43 

Д2 9.61 6.03 10.00 6.70 10.06 6.47 10.57 5.54 

Д3 9.56 5.64 11.07 5.62 10.45 5.20 9.17 4.81 

Д4 12.79 5.16 12.83 5.41 13.17 5.49 13.83 5.48 

Д5 10.58 4.81 11.55 4.88 10.71 4.98 10.23 4.72 

Дясна ръка 59.58 21.70 62.14 19.59 59.57 22.41 58.70 19.22 

Л1 15.24 5.77 15.48 4.76 13.25 5.65 13.0 6.13 

Л2 9.20 6.33 8.86 5.44 9.65 6.39 9.03 6.22 

Л3 9.77 5.91 11.66 4.70 9.84 5.85 8.43 5.18 

Л4 12.92 5.20 13.24 6.57 12.89 5.83 11.50 6.25 

Л5 11.21 4.87 12.00 3.74 10.89 4.95 9.70 4.83 

Лява ръка 58.35 23.02 61.24 18.58 56.53 23.67 51.67 22.06 

Дясна и 

лява ръка 

117.92 43.90 123.38 37.12 116.10 45.22 110.37 39.59 

Фактор пол: F(10, 331) = 3.165, p = 0.001 

Различията в общия пръстов хребетен брой между здравите и болните 

мъже, както и между здравите и болните жени не достигат статистическа 

величина. Резултатът е значим само при междуполово съпоставяне на 

болните – т.е. между болните мъже и болните жени (Фигура 7). 
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Фигура 7. Общ пръстов хребетен брой (TFRC) при здрави и болни 

десничари. 

4.2.1.3. Флуктуираща асиметрия в пръстовите изображения 

4.2.1.3.1. Пръстов хребетен брой 

Стойностите на флуктуиращата асиметрия за хребетния брой на 

хомоложните пръсти при здрави и болни десничари от двата пола са 

представени на Таблица 13. Резултатите показват по-високи стойности на 

трети и четвърти пръст при двете групи мъже и на втори и четвърти пръст 

при двете групи жени. 

Таблица 13. Флуктуираща асиметрия в хребетния брой на хомоложните 

пръсти при здрави и болни десничари. 

Пръсти Здрави (S) Болни (C) Разлика (S-C) 

Мъже    

I 0.339 0.341 -0.002 

II 0.473 0.517 -0.044 

III 0.457 0.413 +0.044 

IV 0.392 0.357 +0.035 

V 0.341 0.463 -0.122 

Жени    

I 0.419 0.598 -0.179 

II 0.422 0.660 -0.238 

III 0.350 0.382 -0.032 

IV 0.291 0.626 -0.334 

V 0.328 0.324 +0.003 
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4.2.1.3.2. Пръстови папиларни изображения 

На Tаблица 14 е показана степента на съвпадение на изображенията 

върху хомоложните пръсти при групите на десничарите (здрави и 

психичноболни) от двата пола. По-ниската степен на съвпадение в 

пръстовите изображения, показваща по-голяма асиметрия, установяваме 

при болните мъже десничари на втори пръст (α = 0.295), а при болните 

жени десничари – на втори пръст (α = 0.224) и на трети пръст (α = 0.121). 

Таблица 14. Степен на съвпадение на изображенията на хомоложните 

пръсти при здрави и болни десничари по пол. 

Пръст Мъже Жени 

 Здрави (n = 66) Болни (n = 29) Здрави (n = 219) Болни (n = 30) 

 α 95% CI α 95% CI α 95% CI α 95% CI 

I 0.429 0.201, 

0.629 

0.804 0.607, 

1.000 

0.530 0.423, 

0.637 

0.474 0.182, 

0.766 

II 0.319 0.149, 

0.489 

0.295 -0.007, 

0.547 

0.469 0.376, 

0.555 

0.224 -0.018, 

0.467 

III 0.583 0.375, 

0.762 

0.556 0.187, 

0.852 

0.592 0.479, 

0.696 

0.121 -0.246, 

0.487 

IV 0.506 0.313, 

0.698 

0.519 0.218, 

0.760 

0.589 0.486, 

0.683 

0.356 0.064, 

0.649 

V 0.626 0.401, 

0.850 

0.624 0.123, 

1.000 

0.511 0.365, 

0.656 

0.678 0.355, 

1.000 

* α на Krippendorff с 1000 буутстрап извадки 

4.2.2. Палмоскопия 

4.2.2.1. Дланни изображения 

Областите, в които са изследвани истинските дланни изображения 

при здрави и болни десничари от двата пола са хипотенар (Hy), II – IV 

интердигитални полета (ИП) и тенар с I интердигитално поле (Th/I). 

Получените резултати са показани на Таблица 15. Интерес представлява IV 

интердигитално поле при мъжете десничари, където честотата на срещане 

на истинските изображения е статистически значимо по-висока при 
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психичноболните както на дясната (р = 0.034), така и на лявата ръка (p = 

0.001). При жените, въпреки установените по-високи честоти на 

истинските дланни изображения при здравите десничарки, техните 

различия с болните десничарки са незначими (p > 0.05). 

Таблица 15. Сравнение на честотата на истински дланни изображения при 

здрави и болни десничари по пол. 

 Мъже Жени 

 Здрави 

(n = 66) 

Болни 

(n = 29) 

Стат. 

значимост 

Здрави 

(n = 219) 

Болни 

(n = 30) 

Стат. 

значимост 

Поле Брой % брой % χ
2
 р Брой % брой % χ

2 
р 

Дясна ръка            

Хипотенар  22 33.3 13 44.8 1.14 0.357 89 40.6 11 36.7 0.17 0.698 

Тенар/I 22 33.3 11 37.9 0.19 0.815 53 24.2 7 23.3 0.011 1.000 

II 8 12.1 7 24.1 2.19 0.220 19 8.7 2 6.7 0.14 0.758 

III 42 63.6 15 51.7 1.19 0.363 119 54.3 14 46.7 0.62 0.443 

IV 18 27.3 15 51.7 5.31 0.034* 92 42.0 9 30.0 1.58 0.239 

Лява ръка            

Хипотенар  23 34.8 10 34.5 0.001 1.000 85 38.8 8 26.7 1.66 0.231 

Тенар/I 31 47.0 18 62.1 1.84 0.190 84 38.4 10 33.3 0.28 0.690 

II 2 3.0 2 6.9 0.0 0.583 6 2.7 0 0.0 0.84 0.614 

III 20 30.3 13 44.8 1.88 0.242 62 28.3 10 33.3 0.32 0.668 

IV 32 48.5 25 86.2 11.95 0.001* 121 55.3 14 46.7 0.78 0.436 

* Fishers Freeman-Halton exact test or χ
2
-test 

4.2.2.2. Главни дланни линии 

Честота на завършване на главните линии при здрави и болни 

десничари от двата пола е представена на Таблица 16. При болните мъже 

се наблюдава достоверно увеличаване честотата на завършване на линия А 

в полета 5
I 
и 5

II 
и на двете ръце, а при болните жени – в полета 3 и 4, но 

само на лявата ръка. 
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Таблица 16. Честота на завършване на главните линии при здрави и болни 

десничари от двата пола. 

 Мъже Жени 

А (дясна ръка) A (лява ръка) A (лява ръка) D (лява ръка) 

здрави болни здрави болни здрави болни здрави болни 

3(+4) 74.2 48.3 81.8 75.9 74.4 93.3   

5(+5’+5”) 22.7 41.4 6.1 20.7 5.0 6.7   

7 (+8+X+0)       31.5 13.3 

11(+12+13)       45.2 66.7 

p- value* р = 0.028* р = 0.010* р = 0.012* р = 0.061* 

  

4.3. ОБСЪЖДАНЕ 

Латерализацията на мозъчните функции се залага във феталните 

стадии на индивидуалното развитие по механизми, които към момента не 

са докрай изяснени. Много проучвания са насочени към връзката между 

психичните болести и отклоненията в оформянето на типичната 

латерализация на мозъка. 

Повечето изследвания отчитат по-голямо разпространение на 

левичарите и амбидекстрите при пациенти с шизофрения и БАР І, в 

сравнение с контролите, но има и такива, които не откриват повишена 

честота на недесничарите сред психичноболните в сравнение със 

психичноздравите лица.  

В нашето проучване не установихме статистически значимо по-висока 

честота на леворъки или амбидекстри при психичноболните пациенти, тъй 

като проучването е наблюдателно със срезов дизайн. Противоречията при 

интерпретиране на резултати ни могат да се дължат както на малката 

бройка на субгрупите на психичноболните пациенти, така и на разликата 

във възрастта на двете групи психичноболни и контролни лица (Таблица 

1). Подкрепяме данните, публикувани от Акабалиева К., 2015, че тук 

възрастта е в смисъла на директния социален натиск при различните 
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поколения (родени преди и след 90-та година) и включващ те да бъдат 

карани да пишат с дясната ръка. Вероятно недостатъчната категоричност 

на резултатите при сравнение на групите на психичноболните и 

контролите по отношение на ръчното доминиране се дължи на голямото 

възрастово различие между тях. 

Според DeLisi L. et al., 2002 при индивидите с шизофрения и 

шизоафективни разстройства се повишава честотата на предпочитана лява 

ръка в сравнение с техните роднини, но не могат категорично да бъдат 

определени като леворъки, десноръки или амбидекстри. 

Проучването на Collinson S. et al., 2004 подкрепя хипотезата, че в 

голяма степен латерализацията е характерна особеност за пацинти с 

шизофрения, с начало на заболяването в ранна възраст.  

Според Savitz J. et al., 2007 БАР I пациентите по-вероятно са 

десноръки. Пациентите са значително по-латерализирани по отношение на 

използване на дясната ръка, десния крак и свързаната с тях сръчност в 

сравнение с контролите и пациенти с други психични разстройства. 

Данни от метаанализ на ефектите от пола и потенциални отклонения в 

оценката на ръкостта (Hirnstein M. and K. Hugdahl, 2014) показват, че 

повишената честота на недесноръки индивиди при шизофренно болни не е 

резултат от полов артефакт или от потенциални отклонения от 

въпросниците за доминнатна ръка. Това е реален емпиричен ефект и може 

наистина да отразява генетичната връзка между шизофренията и 

мозъчната латерализация. 

Латерализацията е функционална характеристика и принцип във 

функционирането на мозъка, т.е. нарушената мозъчна асиметрия по 

някакъв начин е въвлечена в дефектната невроонтогенеза. Нашите данни 

подкрепят твърдението, че психичните болести шизофрения и БАР І са 

невроонтогенетични заболявания, като нарушенията се случват както в 

ранните, така и в късните периоди на невроразвитието. 
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В нашата извадка психичноболните пациенти показват нарушена 

невроонтогенеза, която се обективизира, чрез аномалии в 

дерматоглифичния статус. Резултатите от изследването ни сочат, че 

психичноболните и контролните лица са достатъчно обособени групи 

според дерматоглифичните си признаци. 

Представените от нас данни частично подкрепят публикациите на 

други автори (Choc J. and T. Kwapil, 2005) за наличие на по-голям брой 

кръгове при групата на психичноболните пациенти. В нашата извадка 

честотата на кръговете е по-висока при психичноболните мъже, а при 

контролите – на улнарните примки. Същите автори установяват значими 

различия и между групите на жените, каквито в нашето проучване липсват.  

Обратно на данните от други проучвания, при нашите резултати няма 

значими различия в средния хребетен брой по отделно на всеки пръст, 

общо за всяка ръка и общо за двете ръце между психичноболните и 

контролните групи. Eдинствено факторът „пол“ е значим при установяване 

различията за всеки от показателите на хребетния брой. Средният хребетен 

брой на Д1, Л1, Л3 и Л5 и общия хребетен брой на лява ръка при мъжете е 

достоверно по-голям от този при жените. Според Fañanas L. et al., 1996 

намаляването на средния хребетен брой при пациентите е индикатор за по-

голямо влияние на факторите на средата по време на пренаталния период. 

Резултатите на Chok J., T. Kwapil, and A. Scheuermann, 2005 показват по-

малък общ и абсолютен хребетен брой и по-малка сложност в типовите 

изображения по пръстите на ръцете при пациентите с шизофрения, в 

сравнение с тези на контролната група. Същите автори подкрепят 

хипотезата за изследване на тези аномалии при индивиди в риск от 

шизофрения и свързани с нея заболявания. 

По-високите стойности на флуктуиращата асиметрия за хребетния 

брой на хомоложните пръсти са израз на понижена онтогенетична 

стабилност. В този смисъл флуктуиращата асиметрия би могла да се 
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разглежда като критерий, приложим за всеки билатерално проявен 

признак, който отразява способността на организма да неутрализира 

вредните епигенетични въздействия по време на онтогенезата. В нашата 

извадка по-високите стойности на ФА за хребетния брой при 

психичноболните лица се наблюдават на шест от десетте пръста. 

Стойностите на ФА са най-високи на пети пръст при мъжете и на четвърти 

пръст при жените. Според данните на Russak О. et al., 2016 юношите с по-

голям риск към психози имат по-високи стойности на дерматоглифичната 

флуктуираща асиметрия в сравнение с контролната група. Резултатите от 

проучването представляват важна перспектива за потенциални биомаркери 

и подкрепят невроонтогенетичната концепция за психозите. В 

публикацията на Karmakar В. and M. Sengupta, 2012 междуполовото 

сравнение показва, че ФА е с достоверно по-високи стойности при мъжете. 

Но по отношение на комбинираното разглеждане на дерматоглифичните 

белези (тотален пръстов и тотален дланен хребетен брой), ФА и при двата 

пола е критерий за разграничаване на психичноболните пациенти и 

здравите контроли. 

Обратно на данните на други проучвания, сочещи, че дланните 

изображения очертават по-скоро тенденции отколкото статистически 

значими резултати, в нашата извадка установихме, че в IV ИП и на двете 

ръце и TH/I на лявата ръка при психично болните мъже се наблюдава 

статистически значимо намаляване на честотата на истинските 

изображения. 

Sengupta S. and S. Bhuya, 1995 публикуват данни, сочещи значими 

различия между психичноболните пациенти и контролната група по 

отношение на завършването на главна линия С и честотата и вариациите 

на дланните флексорни бразди. В нашата извадка установихме 

статистически достоверни различия в типовете линия А на двете ръце. При 
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групите на жените различията имат статистическа достоверност на лявата 

ръка за типовете линия А и линия D.  

Резултатите от нашето изследване показват добре проявени различия 

в папиларните изображения между жените левичари и десничари на първи 

пръст на лявата ръка и на трети пръст на дясната ръка, а между мъжете 

левичари и десничари – на втори пръст на лявата ръка и на първи пръст на 

дясната ръка. Подобна тенденция е наблюдавана от Wijerathne B. аnd G. 

Rathnayake, 2013, които установяват, статистически значими разлики в 

пръстовите изображения на първи и втори пръст на лявата ръка и трети 

пръст на дясната ръка между левичари и десничари от Шри Ланка.  

Coren S., 1994 установява значими различия в дерматоглифичния 

рисунък на четири пръста на лявата ръка при мъжете и жените. В нашата 

извадка се наблюдават статистически значими различия в папиларния 

пръстов рисунък на два от петте пръста при левичарите и десничарите от 

двата пола. 

В своя публикация Karev G., 2008 изследва честотата на типовите 

изображения при мъжете и жените с различна доминираща ръка. Авторът 

установява, че кръговете се срещат по-рядко, а улнарните примки по-често 

при десничарите в сравнение с левичарите и от двата пола. Нашите 

резултати подкрепят тези данни, но само за мъжете. При жените 

тенденцията е обратна. 

От всички типове изображения в настоящото изследване най-слабо 

застъпени и на двете ръце са дъгите и радиалните примки. При 

съпоставяне между левичарите и десничарите установяваме по-ниска 

честота на дъгите при левичарите. Малко по-различни са резултатите 

получени от Cho K. and S. Kim, 2010, които отбелязват по-ниска честота 

при десничарите. Това може да се дължи на расови особености в 

папиларните изображения. 

mailto:buddhikatbw@gmail.com
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Наблюдава се тенденция към по-висока честота на дъгите в Тенар/I 

ИП при всички болни мъже, за разлика от по-ниската им честота при 

болните мъже десничари.  

По отношение на главните линии интерес представляват типовете 

линия С при групите на мъжете. При психичноболните мъже честотата на 

улнарния тип линия С преобладава със статистическа достоверност в 

сравнение с честотата й при здравите контроли. Такава тенденция не се 

наблюдава при субгрупите на мъжете десничари. 

Промените в дланните дерматоглифични характеристики при 

десноръки психичноболни мъже биха могли да се интерпретират като 

израз на факта, че мозъчната латерализация при мъжете е по-изразена 

отколкото при жените, въпреки, че това твърдение остава 

предизвикателство за следващи проучвания. Според Geshwind and 

Galaburda (цит. – Акабалиева К., 2015) по-високите от нормалните 

интраутеринни нива на тестостерон през критични периоди от феталното 

развитие на мозъка, обуславят аномална церебрална доминантност. 

Общият ектодермален произход на кожата и нервната система ни дава 

основание да допуснем, че фенотипният израз на промените в 

латерализацията – мануалната доминантност, има връзка с промените в 

папиларния рисунък на ръцете при психичноболните пациенти. 
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V. ИЗВОДИ 

1. Установени са статистически значими полови различия в определени 

количествени и качествени пръстови и дланни папиларни признаци в 

субгрупите на проучваните лица. 

2. Резултатите от изследването определят психичноболните и 

контролите като достатъчно обособени според дерматоглифичния си 

статус групи. 

3. Липсват статистически значими различия в мануалната доминантност 

при психичноболни и контроли. 

4. Получените високи стойности на флуктуираща асиметрия за 

дерматоглифичните признаци при мъжете показват по-голяма 

чувствителност към ранните стресови състояния и вредните 

епигенетични фактори по време на онтогенезата. 

5. Установени са статистически значими различия в определени 

дерматоглифични признаци в субгрупите на левичарите и 

десничарите от контролната група, което показва връзка между 

мануалната доминантност и дерматоглифичния статус. 

6. Различията във флуктуиращата асиметрия на дерматоглифичните 

признаци между субгрупите на психичноболните и психичноздравите 

лица с доминантна дясна ръка отразяват понижена онтогенетична 

стабилност при психичноболните.  
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VІ. ПРИНОСИ 

1. Оригинални 

 Чрез комплексно разглеждане на невроонтогенетични феномени – 

функционална асиметрия и дерматоглифичен статус, се доказва 

ролята на дерматоглифите и латерализацията като маркери, 

отразяващи понижената онтогенетична стабилност при 

психичноболните. 

 Установената мануална доминантност, дерматоглифичен и здравен 

статус при здрави и психичноболни индивиди с доминантна дясна 

ръка, създава определен фенотип в субгрупите на десничарите. 

2. Теоретично-потвърдителни 

 Установен е полов диморфизъм при пръстови и дланни 

дерматоглифични характеристики. Получените по-високите стойности 

на ФА при мъжете показва тяхната по-голяма чувствителност към 

ранните стресови състояния и вредните епигенетични фактори по 

време на пренаталния период. 

 Анализираните дерматоглифични признаци позволяват да се ограничи 

периода на пренатално въздействие, което стои в основата на 

последващо развитие на шизофрения и биполярно афективно 

разстройство тип I. 

 Установена е връзка на мануалната доминантност и 

дерматоглифичния статус. Потвърдено е, че ръкостта в своята 

същност корелира с епигенетичните фактори, определя се от 

генетични механизми, повлияни от околната среда. 
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SUMMARY 

The aim of the present study was to make a complete dermatoglyphic 

characteristic of mentally healthy individuals and subjects with mental disorders 

looking for anomalous lateralization and dermatoglyphic state in connection to 

the illness. 

Working hypothesis: Presumably, the disontogenetic development in 

patients with mental disorders has connection with atypical use of the hands and 

dermatoglyphic abnormalities. In terms of the use of the hands, mentally ill 

patients are classified as ambidextrous. 

The study included 459 subjects (147 males and 312 females). Of these, 

390 were clinically healthy and 69 mentally ill with schizophrenia and bipolar 

disorder type I. In total, investigated individuals were 115 left-handed and 344 

right-handed. All patients as well as the control group subjects are of Bulgarian 

ethnicity, mainly from the south part of Bulgaria, aged between 18-60. The 

excerpt of mentally ill patients were adult people , treated in Psychiatry clinic to 

University Hospital “St. Georgi” – Plovdiv and State Psychiatry Hospital “Dr. 

Georgi Kisiyov” – Radnevo. 

Composition of finger and palm dermatoglyphic patterns was measured. 

Rolled prints were obtained using the ink method and examined with slight 

magnification (6D). Hand preference was assessed using the Edinburgh 

Handedness Inventory questionnaire. The data were analyzed statistically with 

SPSS 17 software. 

The assessment of the level of fluctuating asymmetry in terms of 

dermatoglyphic characteristics was a new approach in investigation of potential 

participation of prenatal factors in etiology of certain diseases. Fluctuating 

asymmetry was a criterion of ability of organism to neutralize harmful impacts 

during the prenatal period. 

There were sexual dimorphism and significant differences in certain 

quantitative and qualitative finger and palm dermatoglyphic patterns in mentally 
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ill and healthy control individuals. It was found statistically significant 

differences in certain papillary patterns in subgroups of healthy left-handed and 

right-handed subjects, that revealed the connection of manual dominance and 

dermatoglyphic state. The obtained results for greater values of fluctuating 

asymmetry for the dermatoglyphic patterns in groups of males leaded us to 

admit, that they manifested greater sensibility to early stress conditions and 

harmful epigenetic factors during the ontogenesis. 

Statistically significant differences of certain dermatoglyphic patterns in 

subgroups of mentally ill and mentally healthy subjects with right hand 

dominance determine the dermatoglyphic state and lateralization as a potential 

markers for lower ontogenetic stability of individuals with mental disorders. 
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