
 
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ 

КАТЕДРА ПО ПСИХИАТРИЯ И МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЯ 

д-р Младен Йорданов Мантарков 

СОМАТОТИП ПРИ ШИЗОФРЕНИЯ И БИПОЛЯРНО 

АФЕКТИВНО РАЗСТРОЙСТВО ТИП I 

АВТОРЕФЕРАТ 

на дисертационен труд за присъждане  
на образователна и научна степен „Доктор” 

Научни ръководители: 

Проф. д-р Валентин Акабалиев, дмн 

Проф. д-р Стефан Сивков, дм 

ПЛОВДИВ 
2019  



Дисертационният труд е написан на 116 страници и е онагледен с 48 

таблици и 14 фигури. Цитирани са 195 литературни източника. 

Дисертационният труд е одобрен и насочен за защита от разширен 

катедрен съвет на Катедра по психиатрия и медицинска психология към 

Медицински университет - Пловдив.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичната защита на дисертационния труд пред научното жури ще 

се състои на …. г. от …. часа в/във …. Аудитория на Медицински 

университет – Пловдив, бул. „Васил Априлов” 15А, гр. Пловдив. 

Материалите по защитата са на разположение в Научен отдел на МУ 

- Пловдив, бул. „Васил Априлов” 15А и на интернет страницата на 

Медицински университет – Пловдив www.mu-plovdiv.bg.  



Съдържание 

Използвани съкращения ........................................................................................... 4 

1. Въведение ................................................................................................................. 5 

2. Цел и задачи на проучването ................................................................................ 6 
2.1. Цел на проучването ........................................................................................................ 6 
2.2. Работна хипотеза ............................................................................................................. 6 
2.3. Задачи на проучването ................................................................................................... 6 

3. Материал и методика ............................................................................................. 7 
3.1. Материал на проучването .............................................................................................. 7 
3.2. Методика на проучването ............................................................................................ 11 
3.3. Статистически анализи ................................................................................................. 13 

4. Резултати и обсъждане ......................................................................................... 14 
4.1. Соматотип при шизофрения ........................................................................................ 14 

4.1.1. Сравнителна соматотипна характеристика на мъже с шизофрения и мъже 
контроли .......................................................................................................................... 14 
4.1.2. Сравнителна соматотипна характеристика на жени с шизофрения и жени 
контроли .......................................................................................................................... 20 
4.1.3. Полов диморфизъм в соматотипа на пациенти с шизофрения и контроли .. 25 

4.2. Соматотип при БАР-I ................................................................................................... 30 
4.2.1. Сравнителна соматотипна характеристика на мъже с БАР-I и мъже 
контроли .......................................................................................................................... 30 
4.2.2. Сравнителна соматотипна характеристика на жени с БАР-I и жени 
контроли .......................................................................................................................... 36 
4.2.3. Полов диморфизъм в соматотипа на пациенти с БАР-I и контроли ............. 41 

4.3. Сравнение на соматотипа на пациенти с шизофрения и БАР-I ............................... 45 
4.3.1. Сравнение на соматотипа на мъже с шизофрения и мъже с БАР-I .............. 45 
4.3.2. Сравнение на соматотипа на жени с шизофрения и жени с БАР-I ............... 47 

4.4. Тригрупови сравнения на соматотипните показатели .............................................. 50 
4.5. Пренатални фактори и соматотип ............................................................................... 53 

4.5.1. Възраст на бащата и соматотип ...................................................................... 53 
4.5.2. Сезон на раждане и соматотип ......................................................................... 54 

4.6. Соматотип и сборни биомаркерни предиктори при шизофрения ............................ 55 

5. Изводи ..................................................................................................................... 62 

6. Приноси ................................................................................................................... 63 

7. Публикации ............................................................................................................ 64 

8. Участия в научни форуми ................................................................................... 66 

Благодарност .............................................................................................................. 67 
  



Използвани съкращения 
APA American Psychiatric Association (Американска психиатрична 

асоциация) 

АNCOVA analysis of covariance (ковариационен анализ) 

ANOVA analysis of variance (дисперсионен анализ) 

CI confidence interval (интервал на доверителност) 

df  degrees of freedom (степени на свобода) 

DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edi-

tion (Диагностичен и статистически наръчник на психичните 

разстройства, 4та ревизия) 

К-means cluster analysis  клъстърен анализ на К-средните  

HWR  height weight ratio (ръстово-теглови индекс) 

MANOVA multiple analysis of variance (множествен дисперсионен анализ) 

ROC  receiver operating characteristic (анализ чрез работна характеристика) 

SAM  somatotype attitudinal mean (средна на соматотипната прост-

ранствена дистанция) 

SAD  somatotype attitudinal distance (соматотипна пространствена 

дистанция) 

SDM  somatotype dispersion mean (средна на соматотипната диспер-

сна дистанция) 

SDD  somatotype dispersion distance (соматотипна дисперсна дистанция) 

SD  standard deviation (стандартно отклонение) 

SE  standard error (стандартна грешка) 

БАР-I  Биполярно афективно разстройство тип I 

ИТМ  индекс на телесната маса 

МФА  минимални физически аномалии 
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1. Въведение 
Изучаването на телесната конституция от векове си поставя задачата да 

открие взаимовръзки между човешкия телостроеж, психика и боледуване. 
Този подход предлага една холистична алтернатива към проблемите на „ду-
шата и тялото“, които понастоящем често се разглеждат фрагментарно по-
ради наложилата се тенденция за научна специализация. 

Телесната конституция се разглежда като основна организационна 
структура на морфологичните и функционални особености на индивида. В 
литературата морфологичните особености са означавани като телесен хаби-
тус, телостроеж, соматотип или физика. В своята цялостна характеристика 
конституцията представлява съвкупност от морфологичните, функционал-
ните и психичните белези на индивида. 

Шизофренията и афективните разстройства са социално значими забо-
лявания, които водят до сериозни нарушения във функционирането и често 
до трайна социална инвалидизация. Според данни на Световната здравна 
организация, двете заболявания са сред първите десет причини за хронична 
инвалидност и суицид. Въпреки съвременните методи на изследване и на-
учните постижения, точните етиопатогенетични механизми за развитието 
на тези психични заболявания не са изяснени. През последните десетилетия 
съзрява необходимостта от използването на биологични маркери при пси-
хичните разстройства с цел изясняване на тяхната етиология, патогенеза, 
полово обособени различия, коморбидност, протичане, отговор на лечение 
и прогноза. Соматотипът подлежи на частичен генетичен контрол, като се 
формира (и променя) по време на пренаталното и постнатално развитие. 
Влияе се от фактори като диета и физическа активност. Характеризира се 
със значими междуполови различия. Голям брой соматични заболявания 
имат описана соматотипна характеристика, като множество изследвания по-
казват значението на соматотипа като благоприятен или усложняващ фак-
тор в протичането им. В този смисъл изследванията на соматотипната ха-
рактеристика на шизофренията и биполярното разстройство тип I могат да 
допринесат за едно по-пълно разбиране за тези заболявания. 
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2. Цел и задачи на проучването 
2.1. Цел на проучването 
Цел на проучването е да се направи соматотипна характеристика на па-
циентите с шизофрения и БАР-I в сравнение с психично здрави конт-
ролни лица и да се потърсят закономерности в соматотипа, изводими 
от особености в епидемиологията, етиологията и протичането на тези 
заболявания. 

2.2. Работна хипотеза 
Работна хипотеза е алтернативната хипотеза (H1). 
 Пациентите с шизофрения и БАР-I имат определена антропологична 

соматотипна характеристика, която статистически значимо ги разли-
чава от здравите индивиди. Съществуват статистически значими раз-
личия в соматотипа между двете заболявания. 

 Особеностите в соматотипа на двете заболявания свидетелстват за 
въздействието на пренатални фактори върху физическото развитие и 
невроразвитието на пациентите и на фактори, свързани с боледува-
нето. 

2.3. Задачи на проучването 
За постигането на целта са поставени следните основни задачи: 
• Да се сравнят соматотипните характеристики на пациенти с шизоф-

рения, БАР-I и психично здрави индивиди и да се провери надежд-
ността на соматотипа като критерий, отразяващ определена диатеза 
към шизофрения и БАР-I; 

• Да се направи опит за оценка на въздействието на пренатално дейст-
ващи фактори върху особеностите в соматотипа; 

• Да се оцени въздействието на фактори, свързани с боледуването 
върху соматотипа при пациенти с шизофрения и БАР-I. 
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3. Материал и методика 
3.1. Материал на проучването 
Обект на проучването са шизофренна и БАР-І субпопулации, предста-

вени от пациенти с шизофрения и пациенти с биполярно афективно разст-
ройство тип I (БАР-I), покриващи диагностичните критерии за шизофрения 
и БАР-І на DSM-IV на Американска психиатрична асоциация от 1994 г.  

В настоящото проучване е приета методологията на стратифицирана 
случайна извадка с цел тя да бъде представителна на генералната съвкуп-
ност. Осъществена е стратификация по диагноза – болни/здрави, стратифи-
кация по пол – мъже/жени (поради наличието на полов диморфизъм в сома-
тотипа), стратификация по сезон на раждане – студен/топъл сезон. Чрез 
стратификацията се контролира и намалява разсейването между отделните 
случаи и се увеличава чувствителността на проучването. Стратификацията 
повишава информативността на проучването, като дава възможност, при 
сравняването на различните групи, да се установят и контролират същест-
вуващи междугрупови различия. 

Пациентите и контролите, включени в проучването са само от българ-
ски произход, за да се избегне евентуално разсейване в резултатите поради 
липса на етнически и расови норми за соматотипните признаци. От извад-
ката са изключвани и лица с небългарска етническата принадлежност на ро-
дител/прародител. Проучваните групи пациенти са съставени от случайна 
извадка от последователно постъпили на болнично или амбулаторно лече-
ние пълнолетни пациенти в Клиниката по психиатрия и медицинска психо-
логия при УМБАЛ „Св. Георги“, гр. Пловдив. Диагнозите шизофрения и би-
полярно афективно разстройство тип І са поставени на базата на диагнос-
тичните критерии за двете заболявания на DSM-IV (Американска психиат-
рична асоциация, 1994) от психиатър от изследователския екип. За целта са 
проведени следните процедури: 

- Анализ на приемната и работна диагноза и история на заболяването; 

- Интервю с лекуващия лекар на пациента; 

- Допълнително полуструктурирано клинично интервю за DSM-IV, 
проведено от психиатъра в проучването; 

- Събиране на клинична информация от роднините на пациента при 
необходимост от валидизиране на диагнозата; 
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- Спазване на точни критерии за включване и изключване в изследва-
нето, както при подбора на пациенти, така и при подбора на пси-
хично здрави лица за контролната извадка; 

- Групата от психично здрави лица е съставена от доброволци от Плов-
дивска област, Южна България, след оценка на критериите за включ-
ване в изследването и интервю с психиатъра на екипа. Като психи-
чески здраво състояние е приета липсата на разстройство от I и II ос. 

Измерването на антропометричните променливи е извършено от ана-
том от изследователския екип, който е запознат с особеностите на методо-
логията и притежава необходимите познания и умения в изследването на 
соматотипа. Проучването е осъществено „сляпо“ по отношение на диагно-
зата на изследваните лица, т.е. изследващият анатом не е информиран пред-
варително за заболяването на изследвания и присъства само по време на из-
мерването на антропометричните променливи. Пациентите с шизофрения и 
БАР-I са изследвани след адекватно психофармакологично лечение. 

В съгласие с Хелзинкската конвенция за правата на човека всички изс-
ледвани лица, пациенти и контроли, са информирани предварително за це-
лите, задачите и процедурата на проучването и дават писмено информирано 
съгласие за участие в изследването в присъствие на свидетел. Проучването 
е одобрено от Комисията по научна етика при Медицински университет – 
Пловдив. 

В проучването са включени 141 пациенти с шизофрения на средна въз-
раст 32.01±9.69 г., от които 76 мъже и 65 жени. Групата на пациентите с 
БАР-І се състои от 67 участници, на средна възраст 38.15±14.81 г., 26 мъже 
и 41 жени. Контролната група включва 119 психично здрави лица на средна 
възраст 39.08±10.33 г., от които 54 мъже и 65 жени. Пациентите с шизофре-
ния от двата пола са значимо по-млади от пациентите с БАР-I и здравите 
контроли от съответния пол. Липсват значими различия във възрастта 
между пациентите с БАР-I и здравите контроли от съответния пол. Не се 
наблюдават значими възрастови различия между здравите мъже и жени. Не 
се наблюдават значими различия във възрастта, началото на заболяването и 
продължителността на боледуването между мъжете и жените в двете паци-
ентски групи.  

Групите на шизофренно болните и контролите са приблизително ед-
накви по броя на случаите, докато групата на БАР-I болните е по-малка. 
Вътре в групите мъжете и жените са приблизително по равно, а в групата на 
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шизофренно болните броят родените през зимните и останалите месеци е 
приблизително еднакъв. 

Поради наличието на полов диморфизъм в изследваните соматотипни 
показатели, групите на пациентите и контролите са разпределени по пол. 

Изследваните лица са разделени на три групи – пациенти с шизофре-
ния, пациенти с биполярно афективно разстройство тип І и контролна група 
от психично здрави индивиди. Всички проучвани лица са с близки социоде-
мографски показатели с цел увеличаване на хомогенността на изследваната 
извадка. 

За точно дефиниране на проучваната популация са използвани след-
ните критерии за включване и изключване от извадката: 

 Пациенти с шизофрения 

Критерии за включване: 
- Лица с български етнически произход; 
- Покриване на диагностичните критерии за шизофрения по DSM-IV 

на Американската психиатрична асоциация, 1994. 
Критерии за изключване: 
- Небългарска етническата принадлежност на някой от родителите или 

прародителите; 
- Диагнози от „шизофренния спектър“ - шизофрениформно и ши-

зоафективно разстройство, налудни разстройства, шизотипно, ши-
зоидно и параноидно личностно разстройство; 

- Възраст над 45 години при първия пристъп на болестта; 
- Наличие на анамнеза за органично неврологично заболяване: инте-

лектуално-мнестичен дефицит, епилепсия, значима черепно-мозъчна 
травма и други неврологични разстройства. 

- Наличие на тежко соматично заболяване със засягане на централната 
нервна система; 

- Данни за злоупотреба с алкохол и психоактивни вещества според 
критериите на DSM-IV; 

- Патологични състояния, които се характеризират с абнормен сома-
тотип-генетични заболявания, хромозомни аберации и др. 

 Пациенти с БАР-І 

Критерии за включване: 
- Лица с български етнически произход;  
- Покриване на диагностичните критерии за БАР-I по DSM-IV на Аме-

риканската психиатрична асоциация, 1994. 
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Критерии за изключване: 
- Небългарска етническата принадлежност на някой от родителите или 

прародителите; 
- Диагнози от „биполярния спектър“ – БАР-II, циклотимно разстройс-

тво, личностови разстройства от клъстер Б; 
- Възраст над 55 години при първия пристъп на болестта; 
- Наличие на анамнеза за органично неврологично заболяване: инте-

лектуално-мнестичен дефицит, епилепсия, значима черепно-мозъчна 
травма и други неврологични разстройства; 

- Наличие на тежко соматично заболяване със засягане на централната 
нервна система; 

- Данни за злоупотреба с алкохол и психоактивни вещества според 
критериите на DSM-IV; 

- Патологични състояния, които се характеризират с абнормен сома-
тотип-генетични заболявания, хромозомни аберации и др. 

 Контроли 

Критерии за включване: 
- Лица с български етнически произход;  
- Психично здрави индивиди със сходни с изследваната група болни 

социодемографски характеристики. Психично здраве се дефинира 
като липса на психично разстройство по ос I или ос II според крите-
риите на DSM-IV на базата на анамнеза и интервю от психиатър от 
изследователския екип;  

- Възраст над 40 години с цел да се намали кумулативния риск от раз-
витие на шизофрения или БАР-I. 

Критерии за изключване: 
- Небългарска етническата принадлежност на някой от родителите или 

прародителите; 
- Наличие на анамнеза за органично неврологично заболяване: инте-

лектуално-мнестичен дефицит, епилепсия, значима черепно-мозъчна 
травма и други неврологични разстройства; 

- Наличие на тежко соматично заболяване със засягане на централната 
нервна система; 

- Данни за злоупотреба с алкохол и психоактивни вещества според 
критериите на DSM-IV; 

- Фамилна анамнеза за тежко психично разстройство – първородстве-
ници с анамнеза за психотично разстройство, афективно разстройс-
тво или самоубийство. Патологични състояния, които се характери-
зират с абнормен соматотип-генетични заболявания, хромозомни 
аберации и др. 
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3.2. Методика на проучването 
Използвана е антропометричната методика на Heath-Carter, която 

включва следните антропометрични показатели: 
1. Ръст. Измерва се разстоянието от vertex до пода при изправено по-

ложение на тялото и главата във Франкфурктската хоризонтална рав-
нина с антропометър с точност до 1 мм. 

2. Тегло. Измерванията се извършваха с медицинска теглилка с точ-
ност до 0.1 кг. Извършваше се корекция за облеклото, така че при 
изчисленията се използваше голото телесно тегло. 

3. Кожни гънки. Всички гънки се измерваха от дясната страна на след-
ните места: 
- M. triceps brachii - вертикална гънка по средата на мускула при от-

пусната мишница и изправено положение на изследвания; 
- Subscapularis - коса гънка под 45° под долния ъгъл на лопатката 

при изправено положение на изследвания; 
- Suprailiaca - коса гънка на около 5-7 см над spina iliaca anterior 

superior при изправено положение на изследвания; 
- Подбедрица - вертикална гънка по медиалната страна на подбед-

рицата, като изследваният е в седнало положение. 
Измерванията са извършвани с калипер тип Harpenden при стандартен 
натиск 10g/mm2 и точност до 0.5 мм. За по-голяма достоверност на ре-
зултатите се извършвани три измервания на кожните гънки и при из-
численията се използва средната стойност. 
4. Биепикондиларна ширина на дясната раменна кост. Разстояни-

ето между медиалния и латералния епикондили на раменната кост 
при флексирана под 90° в раменната и лакътна става ръка. Използва 
се допирателен пергел с точност до 0.5 мм. 

5. Биепикондиларна ширина на дясната бедрена кост. Най-голя-
мото разстояние между медиалния и латералния епикондили на бед-
рената кост в седнало положение на изследвания и коляно сгънато 
под прав ъгъл. Използва се допирателен пергел с точност до 0.5 мм. 

6. Обиколка на дясна мишница при максимално контрахиран 
m. biceps brachii. Измерването се извършва в най-изпъкналата част 
на мускула с помощта на сантиметрова линия с точност до 1 мм. 

7. Обиколка на дясна подбедрица. Изследваният е седнал с леко раз-
далечени крака. Измерването се извършва в областта на най-голя-
мата изпъкналост на m. triceps surae с точност до 1 мм. 



3. Материал и методика 

12 

Соматотипните компоненти се изчисляват по определени формули 
включващи измерените антропометрични показатели. 

Ендоморфният компонент се изчислява по формулата: 

Ендоморфия = -0.7182+0.1451(Х)-0.00068(Х2)+0.0000014(Х3), 

в която Х представлява сумата от субскапуларната, супраилиачната и 
кожната гънка в областта на m. triceps brachii. 

Мезоморфният компонент се определя на базата на данните за ръста, 
обиколките на крайниците, от които се изважда дебелината на съответните 
кожни гънки и двата биепикондиларни размера по формулата: 

Мезоморфия = (0.858 биепикондиларен размер на раменната кост 
+ 0.601 биепикондиларен размер на бедрената кост + 0.188 коригирана 

обиколка на мишницата + 0.161 коригирана обиколка на подбедри-
цата) - (ръст х 0.131) + 4.50. 

Ектоморфният компонент се определя по формулата: 

Ектоморфия = ръст/3√тегло х 0.732 - 28.58. 

Според доминирането в определена степен на един или друг компонент 
се определя индивидуалния и среден соматотип. 

Средните соматотипове са представени на соматокарта, която дава ясна 
представа за резултатите и покрива с достатъчна надежност разнообразието 
от морфологични варианти. Графичното представяне на соматотипа се из-
вършва чрез определяне на Х/Y координатите по следните формули: 

Х = ектоморфия - ендоморфия 

Y = 2 x мезоморфия - (ендоморфия + ектоморфия). 

Сравняването на индивидуалните и средни соматотипове се извършва 
с помощта на критериите соматотипна дисперсна дистанция (SDD) и сома-
тотипна пространствена дистанция (SAD). Изчисляването на SDD се извър-
шва по формулата на Ross et al. (1974): 

SDD = √3(X1-X2)2 + (Y1-Y2)2, 

където X и Y са координатите на сравняваните соматотипове. 
SAD представлява разликата между соматоточките на соматотипа, 

представен в триизмерно пространство и се изчислява по формулата: 

SADА,В = √[(ІА-ІВ)2 + (ІІА-ІІВ)2 + (ІІІА-ІІІВ)2], 
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където І, ІІ, и ІІІ представляват ендоморфния, мезоморфния и ектомор-
фния компоненти на соматотипа, а А и В са двата сравнявани соматотипа.  

Допълнително е изчислен ИТМ с цел сравнимост на резултатите с ли-
тературните данни при шизофрения и БАР-1. 

3.3. Статистически анализи 
Материалът е обработен статистически с компютърна програма IBM 

SPSS Statistics, версия 22, като са използвани следните анализи: 
- Дескриптивна статистика: Средна стойност, стандартно отклонение, 

минимум-максимум, медиана, персентили, интервал на доверител-
ност, относителен дял; 

- Графичен анализ; 
- Непараметрични анализи: χ2тест; 
- Параметрични анализи: t-test на Стюдънт (двустранен), корелацио-

нен анализ (изчисляване на коефициента на корелация на Пиърсън); 
- Мултифакторни анализи: ANOVA, АNCOVA, MANOVA (с корекция 

по Bonferroni при многократни сравнения за количествени промен-
ливи), K-means cluster analysis (клъстърен анализ на К-средните), ло-
гистичен регресионен анализ. 

Наличие на статистическа значимост се приема при двустранното ниво 
на вероятност P<0.05.  
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4. Резултати и обсъждане 
4.1. Соматотип при шизофрения 
Поради ясно изразения полов диморфизъм на соматотипа, соматотип-

ните показатели са изследвани разделно при мъже и жени. 

4.1.1. Сравнителна соматотипна характеристика на мъже с ши-
зофрения и мъже контроли 
Поради значимата разлика във възрастта между двете групи, за сравне-

ние на соматотипните показатели на групите е използван MANOVA с кова-
риата възраст (Таблица 1). 

Таблица 1. Соматотипни показатели на мъже с шизофрения и мъже контроли 

Соматотипни 
показатели* 

Шизофрения  
(n=74) 

Контроли 
(n=54) 

Статистическа значимост** 

Средна SE Средна SE df Средна на 
квадрати 

F 
отноше-

ние 

F вероят-
ност 
(p) 

Вероят-
ност (p) 

Кожни гънки (мм):         
Трицепс 12.24 0.68 15.97 0.80 1 412.55 12.44 0.001 

Субскапуларно 16.18 0.93 20.49 1.10 1 551.46 8.76 0.004 
Супраилиачно 11.96 0.87 17.12 1.02 1 791.41 14.44 0.000 

Сбор от 3-те кожни 
 

40.38 2.24 53.58 2.64 1 5173.43 14.21 0.000 
Подбедрица 10.42 0.77 14.67 0.91 1 533.94 12.37 0.001 
Ендоморфия 3.89 0.19 5.01 0.23 1 37.03 13.55 0.000 
Ширина хумерус (см)  6.78 0.04 6.82 0.05 1 0.04 0.35 0.558 
Ширина фемур (см) 9.55 0.06 9.76 0.07 1 1.33 4.83 0.030 
Обиколка мишница (см) 30.35 0.38 34.50 0.45 1 511.45 47.95 0.000 
Обиколка подбедрица 

 
35.47 0.37 38.93 0.44 1 356.31 35.66 0.000 

Мезоморфия 4.32 0.14 5.29 0.17 1 27.59 18.52 0.000 
Ръст (см) 173.71 0.84 176.73 0.99 1 270.60 5.31 0.023 
Тегло (кг) 72.31 1.52 84.45 1.79 1 4379.56 26.17 0.000 
HWR 41.96 0.26 40.43 0.31 1 69.47 13.82 0.000 
Ектоморфия 2.28 0.16 1.33 0.18 1 26.82 15.15 0.000 
X-координата -1.62 0.33 -3.68 0.38 1 126.88 16.53 0.000 
Y-координата 2.48 0.34 4.24 0.40 1 92.13 11.20 0.001 
SDM*** 5.08 0.33 4.37 0.39 1 22.19 2.83 0.063 
SAM *** 2.20 0.14 1.96 0.17 1 3.83 2.59 0.110 
Интензитет 7.34 0.25 9.07 0.29 1 89.45 20.52 0.000 
ИТМ 23.96 0.49 27.08 0.57 1 290.52 17.06 0.000 

* При стойност на ковариатата възраст = 36.2 години 
** Pillai's Trace = 0.385 (p=0.000) 
*** Спрямо съответния център на субизвадките мъж-шизофрения, мъж-контрола 
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Данните показват статистически значими различия и по трите сомато-
типни компонента и по всички соматотипни показатели, с изключение на 
ширината на раменната кост, между шизофренно болните и контролната 
група мъже. 

Ръстът и при двете групи е близък до средния за страната като шизоф-
ренно болните са по-ниски с 3 см от контролните лица. 

Теглото на шизофренно болните е статистически значимо по-малко от 
това на контролните лица (средно с 12.14 кг). Това намира израз и в значи-
телно по-ниския ръстово-теглови индекс в контролната група (съответно, 
41.96 и 40.43). 

Шизофренно болните мъже имат значително по-малки обиколки на 
мишницата и подбедрицата от контролната група мъже. 

Статистически значими са и различията в кожните гънки, които имат 
по-малки стойности при шизофренно болните мъже.  

Биепикондиларните ширини имат по-високи стойности при контрол-
ните лица, като статистически значима разлика се установява само за бедре-
ната кост. 

Ендоморфният компонент е статистически значимо по-нисък при ши-
зофренно болните от контролните лица в резултат на по-малкото натрупване 
на подкожна мастна тъкан. Изчислените стойности показват умерена ендо-
морфия при шизофренно болните (в границите от 3 до 5) и висока в конт-
ролната група (>5). 

Мезоморфният компонент е с умерени стойности при шизофренно бол-
ните и високи при контролните лица. Тази разлика е логична, като се имат 
предвид и значимите разлики в обиколките на мишницата и подбедрицата, 
но несъмнено влияние оказва и различното количество на мастна тъкан. 

Двете групи се различават статистически значимо и по ектоморфния 
компонент, който показва по-високи стойности при шизофренно болните 
мъже, доближаващи горната граница на ниските стойности. Вероятно отно-
сително нееднаквото присъствие на мускулна маса и подкожна мастна тъкан 
определя междугруповата разлика в ектоморфния компонент. Това се подк-
репя и от повече от двукратно по-високото отношение ектоморфия/ендо-
морфия при шизофренно болните (съответно 0.58 и 0.27), което отразява 
значимо по-малко присъствие на подкожна мастна тъкан при пациентите. 

Сумарният соматотип на двете групи лица е мезоморф-ендоморф, но 
при пациентите с шизофрения стойностите на ендоморфията и мезоморфи-
ята са умерени (3.89-4.32-2.28), а при контролните лица - високи (5.01-5.29-
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1.33). И при двете групи водеща е мезоморфията, а разликата с ендоморфи-
ята е по-малка при контролната група. Средният соматотип на шизофренно 
болните мъже статистически значимо се различава от средния соматотип на 
контролната група мъже. 

Двете групи се различават значимо и по средния си ИТМ, като при ши-
зофренно болните той е 23.96 (нормално телесно тегло), а при контролите - 
27.08 (наднормено тегло). 

Синтезирана статистическа информация за разпределението на индиви-
дуалните соматотипните компоненти дава boxplot графиката (Фигура 1). 
Boxplot графиката представя медианата, 25 и 75 персентили и стойностите, 
които са значително отдалечени от останалите. Големината на клетката съ-
ответства на интерквартилния размах или разстоянието между 25 и 75 пер-
сентил. Петдесет процента от случаите попадат в клетката. Екстремните 
стойности се намират на 3 клетъчни, а крайните от 1.5 до 3 клетъчни дъл-
жини от горния и долния край на клетката. 

 
Фигура 1. Boxplots на соматотипните компоненти на мъже с шизофрения 

и мъже контроли. 
о - Крайни стойности на 1.5-3 клетъчни дължини от клетката 
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Индивидуалните соматотипове в групата на шизофренно болните вари-
рат от 0.98 до 7.48 за ендоморфния компонент, от 1.76 до 8.57 за мезоморф-
ния компонент и от 0.9 до 6.13 за ектоморфния компонент. В контролната 
група най-ниската стойност за ендоморфния компонент е 1.87, а най-висо-
ката 8.80, стойностите на мезоморфния компонент варират от 2.09 до 8.13, 
а на ектоморфния компонент от 0.1 до 5.15. Налице е по-голяма вариабил-
ност в стойностите на ендоморфния и ектоморфния компонент на шизоф-
ренно болните отколкото на контролите. При шизофренно болните, на фона 
на сравнително добре изразената централна тенденция на медианите, се за-
белязва слабо изразена положителна девиация в стойностите на ектоморф-
ния компонент. При контролите разпределението на стойностите на сомато-
типните компоненти е по-неравномерно. Стойностите на ендоморфния и ек-
томорфния показват по-изразена отрицателна, а тези на мезоморфния - по-
ложителна девиация.  

На соматокартата средните соматотипи на групите имат различно раз-
положение (Фигура 2). Соматотипите са на север от ектоморфната ос, като 
този на шизофренно болните се разполага на североизток, а на контролите 
на северозапад, силно изместени към периферията на мезоморф-ектоморф-
ния сектор. 

 
Фигура 2. Соматокарта на средните соматотипи при мъже с шизофрения 

и мъже контроли*. 
*При стойност на ковариатата възраст = 36.2 години 
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И в групата на шизофренно болните мъже и в контролната група мъже 
относително най-често се среща соматотипът ендоморфен мезоморф. При 
шизофренно болните е налице по-широка представителност на различните 
соматотипни категории, като случаите се разпределят в 12 (срещу 8 при кон-
тролите) от 13-те категории. Прави впечатление тенденцията към по-голяма 
честота на категориите с ектоморфно участие при шизофренно болните (ек-
томорфен мезоморф, мезоморфен ектоморф, балансиран ектоморф, мезо-
морф-ектоморф, ендоморф-ектоморф). Въпреки тази тенденция и по-голя-
мата дисперсност при шизофренно болните междугруповите различия в от-
делните соматотипни категории не достигат статистическа значимост 
(χ2=16.173, p>0.05). 

Таблица 2. Честота на соматотипните категории при мъже с шизофрения и 
мъже контроли 

 Мъже (n=128)  Статистическа 
значимост  Шизофрения 

(n=74)  Контроли 
(n=54)  

 n %  n %  χ2 p 
       16.173 0.135 
Балансиран ендоморф 3 4.1%  2 3.7%    
Мезоморфен ендоморф 15 20.3%  11 20.4%    
Мезоморф-ендоморф 9 12.2%  14 25.9%    
Ендоморфен мезоморф 20 27.0%  21 38.9%    
Балансиран мезоморф 4 5.4%  3 5.6%    
Ектоморфен мезоморф 7 9.5%  1 1.9%    
Мезоморф-ектоморф 2 2.7%  0 0.0%    
Мезоморфен ектоморф 4 5.4%  0 0.0%    
Балансиран ектоморф 3 4.1%  1 1.9%    
Ендоморфен ектоморф 2 2.7%  1 1.9%    
Ендоморф-ектоморф 2 2.7%  0 0.0%    
Ектоморфен ендоморф 0 0.0%  0 0.0%    
Централен тип 3 4.1%  0 0.0%    

Шизофренно болните и контролни мъже се различават статистически 
значимо и по разпределението си в категориите поднормено телесно тегло, 
нормално телесно тегло и наднормено телесно тегло/затлъстяване. Мнозин-
ството от шизофренните пациенти (60.5%) са с нормално телесно тегло, а 
мнозинството от контролите (72.2%) са с наднормено тегло или затлъстя-
ване (Таблица 3). 



4. Резултати и обсъждане 

19 

Таблица 3. Честота на поднормено, нормално и наднормено тегло/затлъстя-
ване при мъже с шизофрения и мъже контроли 

 Мъже (n=130)  Статистическа 
значимост  Шизофрения  

(n=76)  Контроли 
(n=54)  

 n %  n %  χ2 p 
       17.720 0.000 
Поднормено тегло 
(ИТМ<18.5) 3 3.9  0 0.0    

Нормално тегло 
(18.5≤ИТМ<25) 46 60.5  15 27.8    

Наднормено тегло или затлъстяване 
(ИТМ≥25) 27 35.5  39 72.2    

Клъстърният анализ с променливи основните соматотипни компо-
ненти, приложен за всички изследвани мъже (шизофренно болни и конт-
ролни лица) ги разпределя в 2 групи (клъстъра) както по първоначалните, 
така и по крайните клъстърни центрове (Таблица 4). 

Единият краен клъстърен център (клъстър 1) е със соматотип баланси-
ран мезоморф, а другият (клъстър 2) мезоморф-ендоморф с високи стой-
ности на ендоморфия и мезоморфия и ниски стойности на ектоморфия. 

Кростабулацията на диагноза и клъстърна принадлежност потвърждава 
данните от MANOVA. Анализът разграничава статистически значимо двете 
групи, като разпределя повечето от шизофренно болните в клъстър 1, а по-
вечето от контролните лица в клъстър 2 (Таблица 5). 

Таблица 4. Първоначални и крайни клъстърни центрове 
 Ендоморфия Мезоморфия Ектоморфия 
Първоначален клъстърен център    
   1 клъстър 0.98 1.99 5.94 
   2 клъстър 7.47 8.57 0.10 
Краен клъстърен център    
   1 клъстър 2.87 3.62 3.22 
   2 клъстър 5.41 5.51 0.92 

Таблица 5. Съвпадение между диагноза и клъстърна принадлежност 
 Шизофрения  

(n=74) 
 Контроли  

(n=54) 
 Статистическа значимост* 

Клъстър n %  n %  χ2 df p 
       20.186 1 0.000 
   1 клъстър 43 58.1  10 18.5     
   2 клъстър 31 41.9  44 81.5     

 *χ2 - тест (при 2х2 таблица - с корекция на Yates за непрекъснатост)  
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4.1.2. Сравнителна соматотипна характеристика на жени с ши-
зофрения и жени контроли 
Поради значимата разлика във възрастта между двете групи, за сравне-

ние на соматотипните показатели на групите е използван MANOVA с кова-
риата възраст (Таблица 6). 

Данните не показват статистически значими различия между двете 
групи в соматотипните компоненти и соматотипни показатели, с изключе-
ние на биепикондиларната ширина на бедрената кост. Ръстът и при двете 
групи е близък до средния като шизофренно болните са с 2 cm по-ниски от 
контролните лица, но различията не достигат статистическа значимост. 

Теглото на шизофренно болните и контролните жени е почти иден-
тично, което определя и сходните ръстово-теглови индекс (съответно, 40.95 
и 41.37).  

Таблица 6. Соматотипни показатели на жени с шизофрения и жени контроли 

Соматотипни 
показатели* 

Шизофрения 
(n=64) 

Контроли 
(n=65) Статистическа значимост** 

Средна SE Средна SE df 
Средна 
на квад-

рати 

F 
отно-
шение 

F вероят-
ност 
(p) 

Кожни гънки (мм):         
Трицепс 20.65 1.05 21.56 1.05 1 24.46 0.36 0.55 
Субскапуларно 19.86 1.28 18.25 1.27 1 76.70 0.77 0.38 
Супраилиачно 16.95 1.21 15.17 1.20 1 93.72 1.05 0.31 
Сбор от 3-те кожни 
гънки 57.46 3.34 54.98 3.30 1 182.09 0.27 0.61 

Подбедрица 18.42 0.96 19.02 0.95 1 10.52 0.19 0.67 
Ендоморфия 5.58 0.26 5.37 0.26 1 1.29 0.31 0.58 
Ширина хумерус (см)  5.92 0.04 5.93 0.04 1 0.01 0.08 0.78 
Ширина фемур (см) 8.66 0.07 8.88 0.07 1 1.50 5.35 0.02 
Обиколка мишница (см) 27.71 0.46 27.95 0.46 1 1.64 0.13 0.72 
Обиколка подбед-
рица (см) 34.74 0.43 35.55 0.42 1 19.37 1.74 0.19 

Мезоморфия 3.80 0.16 3.83 0.16 1 .017 0.01 0.92 
Ръст (см) 161.1 0.75 163.1 0.75 1 129.24 3.71 0.06 
Тегло (кг) 62.1 1.54 62.6 1.52 1 7.52 0.05 0.82 
HWR 40.95 0.33 41.37 0.33 1 5.33 0.80 0.37 
Ектоморфия 1.76 0.19 2.03 0.18 1 2.26 1.08 0.30 
X-координата -3.82 0.43 -3.34 0.42 1 6.95 0.63 0.43 
Y-координата .27 0.35 0.25 0.35 1 0.010 0.00 0.97 
SDM*** 5.12 0.33 5.00 0.29 1 6.54 0.05 0.86 
SAM*** 2.30 0.14 2.28 0.13 1 0.012 0.01 0.95 
Интензитет 7.86 0.31 7.71 0.31 1 0.65 0.11 0.74 
ИТМ 23.99 0.57 23.56 0.57 1 5.45 0.27 0.60 
* При стойност на ковариатата възраст = 36.01 години 
** Pillai's Trace = 0.258 (p=0.004) 
*** Спрямо съответния център на субизвадките жена-шизофрения, жена-контрола 
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Обиколките на мишницата и подбедрицата както и биепикондиларната 
ширина на раменната не показват статистически значими междугрупови 
различия. Биепикондиларната ширина на бедрената кост е значимо по-го-
ляма при контролите (съответно, 8.88 и 8.66; p=0.02) 

Кожните гънки са с високи стойности, като разликите между тях не 
достигат статистическа значимост. Близките стойности на кожните гънки в 
различните области свидетелстват за липсата на топографски различия в 
разпределението на подкожната мастна тъкан в двете групи.  

Сравнителните данни за отделните соматотипни показатели показват 
основното значение на мастната тъкан при определянето на соматотипа на 
шизофренно болните и контролната група жени. 

На фона на липсващи статистически значими междугрупови различия 
ендоморфният компонент показва високи стойности, мезоморфният компо-
нент - умерени, а ектоморфният компонент - ниски стойности и в двете срав-
нявани групи. Липсата на статистически значими разлики в ръста и скелет-
ните структури и относително еднаквото присъствие на мускулна маса и 
подкожна мастна тъкан обуславят липсата на междугрупови разлики и в 
HWR. Отношението ектоморфия/ендоморфия е ниско и почти идентично в 
двете групи, което отразява значимото присъствие на подкожната мастна 
тъкан при жените. 

Сумарният соматотип и на двете групи е мезоморфен ендоморф със 
стойности  5.58-3.80-1.76 на шизофренно болните и 5.37-3.83-2.03 на конт-
ролната група жени. И в двете групи водеща е ендоморфията, която преви-
шава мезоморфията с повече от единица, а най-ниска е ектоморфията, която 
е в границите на ниските стойности (<2.5). Липсват статистически значими 
различия между средния соматотип на шизофренно болните жени и средния 
соматотип на контролната група жени.  

Липсват съществени междугрупови различия в ИТМ. 
Boxplot графиката не показва съществени различия между двете групи 

(Фигура 3). 
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Фигура 3. Boxplots на соматотипните компоненти на жени с шизофрения 

и жени контроли. 
о Крайни стойности на 1.5-3 клетъчни дължини от клетката 

Индивидуалните соматотипове в групата на шизофренно болните вари-
рат в ендоморфния компонент от 1.34 до 10.77, в мезоморфния компонент 
от 1.35 до 6.54 и в ектоморфния компонент от 0.1 до 5.51. В контролната 
група най-ниската стойност за ендомрофния компонент е 1.72, а най-висо-
ката 9.41, стойностите на мезоморфния компонент варират от 1.83 до 7.14, 
а на ектоморфния компонент от 0.1 до 5.01. При шизофрения се забелязва 
лека отрицателна девиация на медианата в ендоморфния компонент. В ме-
зоморфния компонент медианата показва лека положителна девиация при 
шизофренно болните. В ектоморфния компонент е налице лека отрицателна 
девиация на медианата при шизофрения и лека положителна девиация при 
контролите. При шизофрения се установява по голяма вариабилност в стой-
ностите на ендоморфията и ектоморфията.  

На соматокартата средните соматотипи на групите показват близко раз-
положение (Фигура 4). И двата соматотипа са на югозапад от ектоморфната 
ос, приблизително в средата на мезоморфно-ендоморфния сектор. 
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Фигура 4. Соматокарта на средните соматотипи при жени с шизофрения  

и жени контроли*. 
*При стойност на ковариатата възраст = 36.01 години 

И в групата на шизофренно болните жени и в контролната група жени 
относително най-често (в повече от половината случаи) се среща соматоти-
път мезоморфен ендоморф (Таблица 7). Значително по-слабо са представени 
останалите ендоморфни категории, докато в категориите на мезоморфните 
и ектоморфни соматотипи като цяло попадат единични случаи. Междугру-
повите различия в разпределението по соматотипни категории не достигат 
статистическа значимост (χ2=11.206, p>0.05). 

Таблица 7. Честота на соматотипните категории при жени с шизофрения и 
жени контроли 

 Шизофрения 
(n=64) 

Контроли 
(n=65) 

Статистическа 
значимост 

n % n % χ2 p 
     11.206 0.511 
Балансиран ендоморф  0 0.0% 3 4.6%   
Мезоморфен ендоморф  35 54.7% 36 55.4%   
Мезоморф-ендоморф    3 4.7% 7 10.8%   
Ендоморфен мезоморф  3 4.7% 1 1.5%   
Балансиран мезоморф  1 1.6% 1 1.5%   
Ектоморфен мезоморф  0 0.0% 1 1.5%   
Мезоморф-ектоморф 1 1.6% 2 3.1%   
Мезоморфен ектоморф  1 1.6% 0 0.0%   
Балансиран ектоморф  4 6.3% 2 3.1%   
Ендоморфен ектоморф  3 4.7% 4 6.2%   
Ендоморф-ектоморф    1 1.6% 2 3.1%   
Ектоморфен ендоморф  9 14.1% 4 6.2%   
Централен тип 3 4.7% 2 3.1%   
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По отношение на ИТМ жените с шизофрения са по-често с поднормено 
и наднормено тегло или затлъстяване от здравите контроли, но разликите в 
разпределението между отделните категории не са статистически значими 
(Таблица 8). 

Таблица 8. Честота на поднормено, нормално и наднормено тегло/затлъстя-
ване при жени с шизофрения и жени контроли 

 Жени (n=131)  
Статистическа 

значимост  Шизофрения  
(n=65)  Контроли 

(n=66)  

 n %  n %  χ2 p 
       1.684 0.431 
Поднормено тегло 
(ИТМ<18.5) 7 10.8  4 6.1    

Нормално тегло 
(18.5≤ИТМ<25)  32 49.2  39 59.1    

Наднормено тегло или затлъстяване 
(ИТМ≥25) 26 40.0  23 34.8    

Клъстърният анализ с променливи трите соматотипни компонента раз-
пределя жените от двете групи в 2 клъстъра и по първоначалните и по край-
ните клъстърни центрове (Таблица 9). 

Единият краен клъстърен център (клъстър 1) е със соматотип баланси-
ран ендоморф с умерени стойности и на трите компонента, а другият 
(клъстър 2) мезоморфен ендоморф с екстремни стойности на ендоморфия, 
високи стойности на мезоморфния компонент и много ниски стойности на 
ектоморфния компонент. 

Таблица 9. Първоначални и крайни клъстърни центрове 
 Ендоморфия Мезоморфия Ектоморфия 
Първоначален клъстърен център    
   1 клъстър 1.72 1.83 5.01 
   2 клъстър 10.77 6.54 0.10 
Краен клъстърен център    
   1 клъстър 3.89 2.86 3.14 
   2 клъстър 7.14 4.81 .59 

Кростабулацията на диагноза и клъстърна принадлежност не разграни-
чава статистически значимо двете групи като повечето от шизофренно бол-
ните и контролните лица се разпределят приблизително поравно в двата 
клъстъра (Таблица 10). 
  



4. Резултати и обсъждане 

25 

 Таблица 10. Съвпадение между диагноза и клъстърна принадлежност 
 Шизофрения  

(n=64) 
 Контроли  

(n=65) 
 

Статистическа значимост* 

Клъстър n %  n %  χ2 df p 
       0.378 1 0.661 
   1 клъстър 31 48.4  35 53.8     
   2 клъстър 33 51.6  30 46.2     
* χ2- тест (при 2х2 таблица - с корекция на Yates за непрекъснатост) 

4.1.3. Полов диморфизъм в соматотипа на пациенти с шизофрения 
и контроли 
Сравнението на средните стойности на соматотипа на мъже и жени с 

шизофрения и мъже и жени здрави контроли е извършено с t -test на Стю-
дънт (двустранен) поради липсата на значими различия в демографски (въз-
раст) и свързани с боледуването характеристики (начало и продължителност 
на боледуването) между половете в двете групи (Таблица 11). Сравнението 
на средните стойности на соматотипа на мъжете и жените показва ясно из-
разен полов диморфизъм и в двете групи. Мъжете са с водеща мезоморфия 
и по-слабо проявена ендоморфия, като различията са по-подчертани при 
контролите. 

Междуполовите различия в ектоморфията са разнопосочни. Мъжете с 
шизофрения са по-ектоморфни от жените с шизофрения, като различията не 
достигат статистическа значимост. При здравите контроли жените са зна-
чимо по-ектоморфни от мъжете. Доминирането на ендоморфията над мезо-
морфията е характерно при жените и от двете групи, но е по-подчертано при 
пациентките с шизофрения. 

Таблица 11. Полов диморфизъм на соматотипните компоненти при пациенти 
с шизофрения и контроли 
 Шизофрения (n=140) Контроли (n=119) 

 Мъже 
(n=76) 

Жени 
(n=64) 

Статисти-
ческа зна-

чимост 

Мъже 
(n=54) 

Жени 
(n=65) 

Статисти-
ческа значи-

мост 
 Средна SD Средна SD t p Средна SD Средна SD t p 

Ендоморфия 3.92 1.67 5.51 2.13 -4.958 0.000 4.98 1.58 5.45 1.92 -1.419 0.158 

Мезоморфия 4.29 1.26 3.66 1.37 2.807* 0.006 5.32 1.17 3.97 1.33 5.907* 0.000 

Ектоморфия 2.31 1.46 1.91 1.61 1.517* 0.132 1.28 1.12 1.92 1.43 -2.692 0.008 

X-координата -1.60 2.93 -3.61 3.55 3.671 0.000 -3.70 2.45 -3.55 3.22 -0.266 0.791 

Y-координата 2.36 3.01 -0.08 3.11 4.682* 0.000 4.39 2.78 0.59 2.80 7.393* 0.000 
* Нееднаква вариация 
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На соматокартата линиите, свързващи средните соматотипи на мъжете 
и жените от всяка група, пресичат ектоморфната ос, но не са успоредни, по-
ради по-централното разположение на средния соматотип на шизофренно 
болните мъже (Фигура 5). Както е видно от Таблица 11 и Фигура 5, налице 
са значими междуполови различия в соматотипа при шизофрения и здрави 
контроли като крайните соматотипи в четирите изследвани подгрупи веро-
ятно са резултат от взаимодействието между пол и диагностична принад-
лежност. 

 
Фигура 5. Соматокарта на средните соматотипи при пациенти с шизофрения 

и контроли при двата пола. 

С цел оценяване на взаимодействието на факторите пол и диагностична 
принадлежност върху средните соматотипни стойности на изследваните па-
циенти с шизофрения и здрави контроли приложихме ANCOVA анализ 
(анализ на ковариатите). Този анализ позволява да се определят различията 
между групите, дължащи се на определени фактори, при контролиране на 
вътрегруповата вариация, произтичаща от други фактори, означавани като 
ковариати. Контролирането на тази придадена вариация осигурява по-чувс-
твителен и съответно по-мощен анализ. Премахването на свързаната с кова-
риатите вариация превръща всеки индивид от сравняваните групи в индивид 
с еднакви стойности за ковариатите, което осигурява по-точна оценка на 
действителните различия между субгрупите, дължащи се на проучваните 
основни фактори. 

За да се определят интеракциите между главните фактори група и пол 
в соматотипните компоненти между шизофренно болни и контроли, при 
контролиране на възрастта като ковариата, се използва ANCOVA модел 
(Таблица 12, Таблица 13, Таблица 14). 
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Таблица 12. ANCOVA анализ на зависимата променлива ендоморфия от факто-
рите диагностична група и пол при ковариата възраст 

Източник на вариация 
Сума на 
квадрати  

(SS) 
df 

Средна на 
квадрати  

(MS) 

F  
Отношение 

F 
Вероятност 

(p) 
Ковариати      
  Възраст 1.156 1 1.156 0.337 0.562 
Главни фактори      
   Диагностична група 13.101 1 13.101 3.817 0.052 
   Пол 68.431 1 68.431 19.940 0.000 
2-факторна интеракция      
   Диагностична група x 
Пол 

20.545 1 20.545 5.987 0.015 

Таблица 13. ANCOVA анализ на зависимата променлива мезоморфия от факто-
рите диагностична група и пол при ковариата възраст 

Източник на вариация 
Сума на 
квадрати  

(SS) 
df 

Средна на 
квадрати  

(MS) 

F  
Отношение 

F 
Вероятност 

(p) 
Ковариати      
  Възраст 24.512 1 24.512 15.574 0.000 
Главни фактори      
   Диагностична група 15.298 1 15.298 9.720 0.002 
   Пол 60.777 1 60.777 38.614 0.000 
2-факторна интеракция      
   Диагностична група x 
Пол 

9.167 1 9.167 5.824 0.017 

Таблица 14. ANCOVA анализ на зависимата променлива ектоморфия от фак-
торите диагностична група и пол при ковариата възраст. 

Източник на вариация 
Сума на 
квадрати  

(SS) 
df 

Средна на 
квадрати  

(MS) 

F  
Отношение 

F 
Вероятност 

(p) 
Ковариати      
  Възраст 25.633 1 25.633 13.193 0.000 

000 
Главни фактори      
   Диагностична група 6.976 1 6.976 3.590 0.059 
   Пол 0.714 1 0.714 0.367 0.545 
2-факторна интеракция      
   Диагностична група x 
Пол 

18.396 1 18.396 9.468 0.002 
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При контролиране на фактора възраст, интеракцията между главните 
фактори диагностична група и пол върху трите соматотипни компонента са 
статистически значими. При ектоморфния компонент прави впечатление, че 
докато двата главни фактора поотделно не могат да обяснят вариацията в 
соматотипния компонент, тяхната интеракция е свързана със статистически 
значим ефект. Това на практика означава, че съществуват статистически 
значими различия между ефектите на пола върху соматотипа при пациенти 
с шизофрения и психично здрави контроли.  

Резултатите от настоящото проучване на соматотипа при пациенти с 
шизофрения свидетелстват за полово специфични различия в соматотип-
ната характеристика при заболяването в сравнение с психично здрави конт-
роли.  

Мъжете с шизофрения имат значимо по-ниски стойности на ендомор-
фния и мезоморфния компонент и значимо по-високи стойности на екто-
морфния компонент от психично здравите мъже след контролиране за въз-
растта. При тях сравнително по-често се срещат ектоморфни соматотипни 
категории, макар различията в разпределението по соматотипни категории 
да не достига статистическа значимост. K-means клъстърният анализ статис-
тически значимо разграничава шизофренните мъже от здравите контроли по 
тяхната клъстърна принадлежност. В логистичния регресионен модел мезо-
морфията допринася за правилното класифициране на мъжете с шизофре-
ния и мъжете контроли наред с други антропометрични биомаркерни пре-
диктори (минимални физически аномалии, a-b хребетен брой). Резултатите 
от настоящото проучване при мъже с шизофрения са съзвучни с ранните 
изследвания и концептуализации на Viola, Kretschmer и Sheldon и последва-
лите ги проучвания на соматотипа в Европа, Северна Америка, Азия и Бъл-
гария. Резултатите при мъже с шизофрения показват относително по-слабо 
развитие на мускулатурата, грацилност на костната система и по-изразена 
линеарност в телостроежа в сравнение със здрави мъже и реплицират по-
ранни резултати.  

Жените с шизофрения не се отличават от психично здравите жени по 
своята соматотипна характеристика. И в двете групи сумарният соматотип 
е мезоморфен ендоморф с водеща ендоморфия, която превишава мезомор-
фията с повече от единица и ектоморфия в границите на ниските стойности. 
Шизофренно болните жени биха могли да се опишат като ниски и пълни, 
със слабо развита костна система на горните крайници и по-масивна костна 
структура на долните крайници. Тези резултати са привидно неочаквани и 
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противоречат на данните на Singer от Южен Китай. В същото време, с изк-
лючение на това проучване, всички известни ни изследвания върху сомато-
типа при шизофрения не сравняват мъже и жени по отделно, което вероятно 
обяснява различията в резултатите. Установените от нас междуполови раз-
личия в соматотипа при шизофрения са в унисон с резултатите от други про-
учвания, които свидетелстват за по-тежко протичане на заболяването при 
пациенти с шизофрения с високи стойности на ектоморфния компонент. 
Множество данни свидетелстват за по-лошо преморбидно функциониране, 
повече негативни симптоми и по-голяма инвалидност при мъжете, страдащи 
от шизофрения. Възможно е установените закономерности между хода на 
шизофренията и соматотипа да се дължат на ефекта на пола върху протича-
нето на заболяването. 

ANCOVA анализите показват значима интеракция между факторите 
пол и диагностично-групова принадлежност върху вариацията на сомато-
типните компоненти при шизофрения и здрави контроли. В директно срав-
нение жените с шизофрения са значимо по-ендоморфни от мъжете и показ-
ват по-ниски средни стойности на ектоморфията, макар различията да не 
достигат статистическа значимост.  

Половият диморфизъм в соматотипа при мъже и жени с шизофрения 
може да се обясни както с пренатално действащи фактори и така и с фак-
тори, свързани с боледуването.  

По време на пренаталното развитие момчетата растат по-бързо от моми-
четата от самото начало на гестацията, което ги прави по-раними ако тяхното 
интраутеринно хранене е компрометирано. Храненето на плода зависи от раз-
лични аспекти на храненето на майката, като диета, хранителни запаси и ме-
таболизъм и от способността на плацентата да транспортира хранителни ве-
щества от майката към плода. Момчетата са с по-голяма дължина при ражда-
нето от момичетата, съотнесено към теглото на плацентата. Това вероятно 
свидетелства, че при момчетата плацентата е по-ефикасна, но със снижен ре-
зервен капацитет, което увеличава ранимостта на мъжкия плод при недохран-
ване. При раждането момчетата са с по-голяма обиколка на главата и са по-
слаби от момичетата. Следователно висцералното развитие на мъжкия плод 
е ограничено за сметка на растежа на мозъка. Като се развиват по-бързо от 
момичетата и „инвестират“ повече в развитието на мозъка отколкото на пла-
центата, момчетата предприемат „опасна стратегия за растеж“, която ги из-
лага на по-голям риск от неблагоприятни последствия при недохранване. 
Възможно е пренатални фактори (майчино недохранване, инфекции и др.), 
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които компрометират интраутеринното хранене и увеличават риска от ши-
зофрения при мъжете да водят чрез различни епигенетични механизми до на-
рушения във вторичната миогенеза в по-изразена степен отколкото при же-
ните. Това би могло да обясни половия диморфизъм в соматотипа при паци-
енти с шизофрения и психично здрави контроли. Нарушената пренатална ми-
огенеза при бъдещите пациенти с шизофрения от мъжки пол може да е свър-
зано с по-ниската мезоморфия и по-високата ектоморфия в сравнение с бъде-
щите психично здрави мъже. Поради относително по-високата устойчивост 
на женския пол към ефектите на пренаталното недохранване, соматотипните 
различия между бъдещите шизофренни жени и психично здрави жени са нез-
начителни.  

В същото време проспективни кохортни проучвания показват по-висок 
риск от развитие на наднормено телесно тегло в хода на боледуването при 
жени с психотични разстройства отколкото при мъже с психотични. В нату-
ралистични изследвания честотата на метаболитен синдром е значимо по-ви-
сока при жените с шизофрения в сравнение с мъжете с шизофрения. Някои 
нови проучвания показват полово-специфични асоциации между различни 
генни полиморфизми и риска от наднормено тегло при шизофрения. Въз-
можно е половият диморфизъм в соматотипната характеристика на пациен-
тите с шизофрения да се дължи отчасти на полово специфични различия на 
ефекта на антипсихотичното лечение върху телесната композиция.  

4.2. Соматотип при БАР-I 
Сравнителната соматотипната характеристика на пациентите с БАР-I е 

представена отделно при мъже и жени. 

4.2.1. Сравнителна соматотипна характеристика на мъже с БАР-
I и мъже контроли 
Поради липсата на значими междугрупови различия във възрастта со-

матотипните показатели са сравнени като е използван t -test на Стюдънт 
(двустранен) (Таблица 19). 
  



4. Резултати и обсъждане 

31 

Таблица 19. Соматотипни показатели на мъже с БАР-I и мъже контроли 

 

Мъже (n=80) 
БАР-I 
(n=26) 

Контроли 
(n=54) 

Статистическа 
значимост 

Средна SD Средна SD t p 
Кожни гънки (мм):       
Трицепс 11.45 4.79 15.81 6.35 3.414* 0.001 
Субскапуларно 16.39 7.46 20.47 7.97 2.241* 0.029 
Супраилиачно 12.49 5.70 16.86 7.73 2.842* 0.006 
Сбор от 3-те кожни гънки 40.33 16.77 53.13 19.42 3.035* 0.004 
Подбедрица 9.41 3.39 14.43 6.74 3.577 0.001 
Ендоморфия 3.92 1.61 4.98 1.58 2.757* 0.008 
Ширина хумерус (см)  6.92 0.34 6.84 0.36 -0.979* 0.332 
Ширина фемур (см) 9.72 0.49 9.78 0.50 0.467* 0.643 
Обиколка мишница (см) 31.47 2.97 34.37 3.10 4.017* 0.000 
Обиколка подбедрица (см) 36.09 3.11 38.81 2.92 3.743* 0.000 
Мезоморфия 4.85 1.48 5.32 1.17 1.420* 0.163 
Ръст (см) 173.97 7.39 176.36 6.29 1.420* 0.163 
Тегло (кг) 74.94 9.69 84.27 11.66 3.768* 0.000 
HWR 41.42 2.52 40.37 1.97 -1.855* 0.071 
Ектоморфия 1.92 1.63 1.28 1.12 -2.075 0.041 
X-координата -2.00 3.12 -3.70 2.45 -2.443* 0.019 
Y-координата 3.86 3.42 4.39 2.78 0.687 0.496 
SDM** 5.41 3.79 4.23 2.95 -1.026 0.319 
SAM** 2.37 1.58 1.94 1.30 -0.874 0.394 
Интензитет 7.98 2.39 9.10 1.96 2.075 0.044 
ИТМ 24.87 3.73 27.11 3.59 2.542 0.014 
* Нееднаква вариация 
** Спрямо съответния център на субизвадките мъж-БАР-I, мъж-контрола 

Данните показват статистически значими различия по отношение на ен-
доморфията и ектоморфията. Подобно на шизофренно болните мъже, бипо-
лярните мъже са значимо по-ектоморфни и по-малко ендоморфни от здравите 
контроли. При тях средната стойност на мезоморфния компонент е също по-
ниска от тази на контролите, но разликата не е статистически значима.  

Ръстът и при двете групи е близък до средния за страната като биполяр-
ните пациенти са малко по-ниски от контролните лица, без разликата да дос-
тига статистическа значимост.  

Теглото на биполярните мъже е статистически значимо по-малко от това 
на контролните лица (средно с 9.33 кг).  

Биполярните мъже имат значимо по-малки обиколки на мишницата и 
подбедрицата от контролната група мъже. 
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Не се установяват значими междугрупови различия в биепикондилар-
ните ширини на раменната и бедрената кост. 

Ендоморфният компонент е статистически значимо по-нисък при бипо-
лярните мъже в резултат на по-малкото натрупване на подкожна мастна тъ-
кан. Изчислените стойности показват умерена ендоморфия при пациентите с 
БАР-I (в границите от 3 до 5) и умерена към висока - в контролната група. 

Мезоморфният компонент е с умерени стойности при биполярните и с 
високи при контролните мъже. Тази разлика е логична, като се имат предвид 
и значимите разлики в обиколките на мишницата и подбедрицата, но несъм-
нено влияние оказва и различното количество на мастна тъкан. 

Двете групи се различават статистически значимо и по ектоморфния 
компонент, който показва по-високи стойности при биполярните мъже. Ве-
роятно относително нееднаквото присъствие на мускулна маса и подкожна 
мастна тъкан определя междугруповата разлика в ектоморфния компонент. 
Това се подкрепя и от повече от двукратно по-високото отношение ектомор-
фия/ендоморфия при биполярните мъже (съответно 0.49 и 0.26), което отра-
зява значимо по-малко присъствие на подкожна мастна тъкан при пациен-
тите. 

Сумарният соматотип на биполярните мъже е ендоморфен мезоморф 
(3.92-4.85-1.92) с умерени стойности на водещите соматотипни компоненти, 
а на контролите мезоморф-ендоморф (4.98-5.32-1.12) с гранична към висока 
стойност на ендоморфията и висока стойност на мезоморфията.  

Двете групи се различават значимо и по средния си ИТМ, като при би-
полярните мъже той е 24.87 (нормално, гранично с наднормено телесно 
тегло), а при контролите - 27.11 (наднормено тегло). 

Нагледна представа за разпределението на соматотипните компоненти 
при биполярните и контролни мъже дава boxplot графиката (Фигура 6). 
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Фигура 6. Boxplots на соматотипните компоненти на мъже с БАР-I и мъже контроли 

о Крайни стойности на 1.5-3 клетъчни дължини от клетката 

Индивидуалните соматотипове в групата на биполярните мъже варират 
от 0.85 до 7.42 за ендоморфния компонент, от 1.20 до 7.08 за мезоморфния 
компонент и от 0.1 до 5.42 за ектоморфния компонент. В контролната група 
най-ниската стойност за ендоморфния компонент е 1.87, а най-високата 
8.80, стойностите на мезоморфния компонент варират от 2.09 до 8.13, а на 
ектоморфния компонент от 0.1 до 5.15. Налице е по-голяма вариабилност в 
стойностите на ектоморфния компонент на биполярните пациенти откол-
кото на контролите. И при двете групи медианата на ендоморфния компо-
нент е сравнително централно разположена, медианите на мезоморфния 
компонент показват положителна, а медианите на ектоморфния – отрица-
телна девиация.  

На соматокартата средните соматотипи на групите имат различно раз-
положение (Фигура 7). Соматотипите са на север от ектоморфната ос, като 
този на контролите е на запад-северозапад от този на биполярните мъже, 
силно изместен към периферията на триъгълника.  
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Фигура 7. Соматокарта на средните соматотипи при мъже с БАР-I и мъже контроли. 

И в групата на биполярните мъже и в контролната група мъже относи-
телно най-често се среща соматотипът ендоморфен мезоморф (Таблица 20). 
В групата на пациентите с БАР-I ендоморфните соматотипи (балансиран ен-
доморф, мезоморфен ендоморф и мезоморф-ендоморф) се срещат едва при 
15.4% от изследваните лица, докато в групата на контролите, те се срещат 
при 50% от случаите. Ектоморфни соматотипи се наблюдават при една чет-
върт от биполярните пациенти и едва при 1.9% от контролните мъже. Като 
цяло междугруповите разлики в разпределението по соматотипни категории 
са статистически значими (χ2=19.847, p=0.019). 
Таблица 20. Честота на соматотипните категории при мъже с БАР-I и мъже 
контроли 

 Мъже (n=80)   
 БАР-I  

(n= 26)  Контроли 
(n=54)  Статистическа 

значимост 
 n %  n %  χ2 p 

       19.874 0.019 
Балансиран ендоморф 0 0.00  2 3.7    
Мезоморфен ендоморф 2 7.7  11 20.4    
Мезоморф-ендоморф 2 7.7  14 25.9    
Ендоморфен мезоморф 16 61.5  21 38.9    
Балансиран мезоморф 0 0.00  3 5.6    
Ектоморфен мезоморф 0 0.00  1 1.9    
Мезоморф-ектоморф 0 0.00  0 0.00    
Мезоморфен ектоморф 3 11.5  0 0.00    
Балансиран ектоморф 1 1.9  0 0.00    
Ендоморфен ектоморф 2 7.7  1 1.9    
Ендоморф-ектоморф 1 3.8  0 0.00    
Ектоморфен ендоморф 0 0.00  0 0.00    
Централен тип 0 0.00  0 0.00    
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По отношение на ИТМ в двете групи също се наблюдават различия 
(Таблица 21).  

Таблица 21. Честота на поднормено, нормално и наднормено тегло/затлъстя-
ване при мъже с БАР-I и мъже контроли 

 Мъже ( n=80)  
Статистическа 

значимост  БАР-I  
(n=26) 

 Контроли 
(n=54) 

 

 n %  n %  χ2 p 
         

       3.810 0.089 
Поднормено тегло 
(ИТМ<18.5) 

0 0.0  0 0.0    

Нормално тегло 
(18.5≤ИТМ<25)  

13 50  15 27.8%    

Наднормено тегло или затлъстяване 
(ИТМ≥25) 

13 50  39 72.2%    

Биполярните пациенти се разпределят по равно между категориите 
нормално и наднормено тегло/затлъстяване, докато повечето контроли са с 
наднормено тегло или затлъстяване. Разликите не достигат статистическа 
значимост. 

Клъстърният анализ с променливи трите соматотипни компонента, 
приложен към всички изследвани биполярни мъже и контроли, ги разпре-
деля в 2 групи (клъстъра) по първоначалните и по крайните клъстърни цен-
трове. Единият краен клъстърен център (клъстър 1) е със соматотип мезо-
морф-ендоморф с високи стойности на ендоморфия и мезоморфия и ниски 
стойности на ектоморфия, а другият (клъстър 2) е с централен соматотип 
(Таблица 22).  

Таблица 22. Първоначални и крайни клъстърни центрове 
 Ендоморфия Мезоморфия Ектоморфия 

    Първоначален клъстърен център    
   1 клъстър 7.10 8.13 0.10 
   2 клъстър 1.95 1.20 5.42 
Краен клъстърен център    
   1 клъстър 5.24 5.71 0.86 
   2 клъстър 2.82 3.55 3.37 

Кростабулацията на диагноза и клъстърна принадлежност не различава 
статистически значимо биполярните мъже от контролите, като повечето из-
следвани лица попадат в клъстър 1 (Таблица 23). 
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Таблица 23. Съвпадение между диагноза и клъстърна принадлежност 
 БАР-I 

(n=26)  
Контроли  

(n=54)  Статистическа значимост* 

Клъстър n %  n %  χ2 df p 
       3.723 1 .0098 
   1 клъстър 16 61.5  44 81.5     
   2 клъстър 10 38.5  10 18.5     
*χ2- тест (при 2х2 таблица - с корекция на Yates за непрекъснатост) 

4.2.2. Сравнителна соматотипна характеристика на жени с БАР-
I и жени контроли 
Поради липса на значими междугрупови различия във възрастта, за 

сравняване на соматотипните показатели е приложен t-test на Стюдънт 
(двустранен) (Таблица 24). 

Данните показват статистически значими междугрупови различия по 
отношение на ектоморфията. Подобно на пациентките с шизофрения, бипо-
лярните жени са със значимо по-ниски стойности на ектоморфията от съот-
ветните здрави контроли. Биполярните жени са с по-високи стойности на 
ендоморфния и мезоморфния компонент, но различията не достигат статис-
тическа значимост. 

Ръстът при двете групи е на практика идентичен, но телесното тегло 
при биполярните жени е сигнификантно по-високо (средно с 6.62 кг), което 
е причина за значимо по-ниския ръстово-теглови индекс при пациентките 
(съответно 39.74 и 41.20). 

Биполярните жени имат по-големи обиколки на мишницата и подбед-
рицата, като разликата е сигнификантна само за обиколката на мишницата. 

Не се установяват значими междугрупови различия в биепикондилар-
ните ширини на раменната и бедрената кост. 
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Таблица 24. Соматотипни показатели на жени с БАР-I и жени контроли 
 Жени (n=106) 

 БАР-I 
(n=41) 

 Контроли 
(n=65) 

 Статистическа 
значимост 

 Средна SD  Средна SD  t p 
Кожни гънки (мм):         
Трицепс 24.49 8.61  21.74 7.86  1.656* 0.102 
Субскапуларно 22.75 10.28  18.48 9.41  2.151* 0.034 
Супраилиачно 16.87 7.13  15.38 8.91  0.944* 0.347 
Сбор от 3-те кожни гънки 64.10 23.18  55.60 24.28  1.805* 0.075 
Подбедрица 21.01 8.47  18.89 7.38  1.318* 0.191 
Ендоморфия 6.15 1.84  5.45 1.95  1.883* 0.063 
Ширина хумерус (см)  5.99 0.42  5.96 0.33  0.312* 0.756 
Ширина фемур (см) 8.94 0.64  8.90 0.59  0.356* 0.723 
Обиколка мишница (см) 29.84 3.80  28.15 3.63  2.262* 0.026 
Обиколка подбедрица (см) 36.43 2.96  35.56 3.21  1.417* 0.160 
Мезоморфия 4.42 1.37  3.97 1.33  1.695* 0.094 
Ръст (см) 162.34 6.70  162.67 5.94  -.0257* 0.798 
Тегло (кг) 69.50 12.91  62.88 12.49  2.613* 0.011 
HWR 39.74 2.23  41.20 2.63  -3.067* 0.003 
Ектоморфия 1.05 1.13  1.92 1.43  -2.543 0.012 
X-координата -5.11 2.80  -3.55 3.22  -2.624* 0.010 
Y-координата 1.65 3.14  0.59 2.80  1.761* 0.082 
SDM** 4.52 3.09  5.00 2.62  -.0564* 0.577 
SAM** 2.06 1.34  2.28 1.18  -0.596* 0.555 
Интензитет 8.91 2.19  7.90 2.45  2.193* 0.035 
ИТМ 26.30 4.19  23.80 4.66  2.878* 0.005 
* Нееднаква вариация 
** Спрямо съответния център на субизвадките жена-БАР-I, жена-контрола 

Мезоморфният компонент е с умерени стойности и при двете групи. 
Двете групи се различават статистически значимо по ектоморфния компо-
нент, който показва по-високи стойности при контролните жени. Вероятно 
относително нееднаквото присъствие на мускулна маса и подкожна мастна 
тъкан определя междугруповата разлика в ектоморфния компонент. Това се 
подкрепя и от почти два пъти по ниското отношение ектоморфия/ендомор-
фия при пациентките (съответно, 0.17 и 0.32), което отразява по-голямо при-
съствие на подкожна мастна тъкан при жените с БАР-I. 

Сумарният соматотип и в двете групи е мезоморфен ендоморф. При би-
полярните жени той е 6.15-4.42-1.05, а при контролите 5.45-3.97-1.92. Стой-
ностите на ендоморфията и в двете групи са високи, на мезоморфията – уме-
рени, а на ектоморфията – ниски. 
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Средният ИТМ при жените с БАР-I свидетелства за наднормено тегло, 
а на контролите за нормално телесно тегло, като различията са статисти-
чески значими. 

Нагледна представа за разпределението на соматотипните компоненти 
при биполярните и контролни жени дава boxplot графиката (Фигура 8). 

 
Фигура 8. Boxplots на соматотипните компоненти на жени с БАР-I и жени контроли 

о Крайни стойности на 1.5-3 клетъчни дължини от клетката 

Индивидуалните соматотипове в групата на биполярните жени варират 
в ендоморфния компонент от 1.98 до 8.82, в мезоморфния компонент от 2.04 
до 7.32 и в ектоморфния компонент от 0.1 до 4.06. В контролната група най-
ниската стойност за ендоморфния компонент е 1.72, а най-високата 9.41, 
стойностите на мезоморфния компонент варират от 1.83 до 7.14, а на екто-
морфния компонент от 0.1 до 5.01. При БАР-I се забелязва значима положи-
телна девиация на медианата в ендоморфния компонент, която е срединно 
разположена при контролните жени. В мезоморфния компонент медианите 
са относително централно разположени и в двете групи, с лека отрицателна 
девиация при БАР-I. Прави впечатление ниската вариабилност в стойнос-
тите на ектоморфията при биполярните жени спрямо контролите. 

На соматокартата средните соматотипи на двете групи са значително 
отдалечени в двуизмерното пространство по абсцисната ос (Фигура 9). И 
двете соматоточки са на юг от ектоморфната ос, но средният соматотип на 
контролите е централно разположен, а на биполярните жени е силно измес-
тен на запад в периферията на мезоморфно-ендоморфния сектор.  
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Фигура 9. Соматокарта на средните соматотипи при жени с БАР-I и жени контроли. 

И в групата на биполярните жени и в контролната група жени относи-
телно най-често (в повече от половината случаи) се среща соматотипът ме-
зоморфен ендоморф (Таблица 25). Останалите мезоморфни категории са от-
носително слабо представени, а в ектоморфните категории попадат еди-
нични случаи. Не се установяват значими междугрупови различия в разпре-
делението по соматотипни категории (χ2=11.910, p>0.05). 

Таблица 25. Честота на соматотипните категории при жени с БАР-I и жени 
контроли 

 Жени (n=106)  
Статистическа 

значимост  БАР-I 
(n=41) 

 Контроли 
(n=65) 

 

 n %  n %  χ2 p 
       11.910 0.453 
Балансиран ендоморф 1 2.4  3 4.6    
Мезоморфен ендоморф 28 68.3  36 55.4    
Мезоморф-ендоморф 3 7.3  7 10.8    
Ендоморфен мезоморф 3 7.3  1 1.5    
Балансиран мезоморф 1 2.4  1 1.5    
Ектоморфен мезоморф 0 0.0  1 1.5    
Мезоморф-ектоморф 0 0.0  2 3.1    
Мезоморфен ектоморф 1 2.4  0 0.0    
Балансиран ектоморф 0 0.0  2 3.1    
Ендоморфен ектоморф 0 0.0  4 6.2    
Ендоморф-ектоморф 2 4.9  2 3.1    
Ектоморфен ендоморф 1 2.4  4 6.2    
Централен тип 1 2.4  2 3.1    
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По отношение на ИТМ се установяват значими различия в разпределе-
нието на биполярните жени и съответните контроли в категориите поднор-
мено, нормално и наднормено телесно тегло/затлъстяване, като 61% от же-
ните с БАР-I са с наднормено тегло или затлъстяване (Таблица 26). 

Таблица 26. Честота на поднормено, нормално и наднормено тегло/затлъстя-
ване при жени с БАР-I и жени контроли 

 

Жени (n=107)   
БАР-I  
(n=41)  Контроли 

(n=66)  Статистическа 
значимост 

n %  n %  χ2 p 
       7.096 0.029 
Поднормено тегло 
(ИТМ<18.5) 

1 2.4  4 6.1    

Нормално тегло 
(18.5≤ИТМ<25) 15 36.6  39 59.1    

Наднормено тегло или затлъстяване 
(ИТМ≥25) 25 61.0  23 34.8    

Клъстърният анализ с променливи трите соматотипни компонента, 
приложен към всички изследвани биполярни жени и контроли, ги разпре-
деля в 2 групи (клъстъра) по първоначалните и по крайните клъстърни цен-
трове. Единият краен клъстърен център (клъстър 1) e със соматотип мезо-
морфен ендоморф с много високи стойности на ендоморфията, умерени към 
високи стойности на мезоморфията и ниски стойности на ектоморфията, а 
вторият е отново със соматотип мезоморфен ендоморф, но с умерени стой-
ности на трите соматотипни компонента (Таблица 27). 

Таблица 27. Първоначални и крайни клъстърни центрове 
 Ендоморфия Мезоморфия Ектоморфия 
Първоначален клъстърен център    
   1 клъстър 9.41 7.14 0.10 
   2 клъстър 1.72 1.83 5.01 
Краен клъстърен център    
   1 клъстър 7.10 4.94 0.55 
   2 клъстър 3.92 3.10 2.89 

Кростабулацията на диагноза и клъстърна принадлежност различава 
статистически значимо биполярните жени от контролите, като приблизи-
телно три четвърти от пациентите и по-малко от половината от контролите 
попадат в клъстър 1 (Таблица 28). 
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Таблица 28. Съвпадение между диагноза и клъстърна принадлежност 
 БАР-I 

(n=41)  
Контроли  

(n=65)  Статистическа значимост* 

Клъстър n %  n %  χ2 df p 
       7.471 1 0.011 
   1 клъстър 30 73.2  30 46.2     
   2 клъстър 11 26.8  35 53.8     
*χ2- тест (при 2х2 таблица - с корекция на Yates за непрекъснатост) 

4.2.3. Полов диморфизъм в соматотипа на пациенти с БАР-I и кон-
троли 
Сравнението на средните стойности на соматотипа на мъже и жени с 

БАР-I и мъже и жени здрави контроли е извършено с t-test на Стюдънт (двус-
транен) поради липсата на значими различия в демографски (възраст) и 
свързани с боледуването характеристики (начало и продължителност на бо-
ледуването) между половете в двете групи (Таблица 29). 

Както жените с БАР-I, така и здравите жени са с по-високи средни стой-
ности на ендоморфния компонент, но различията са значително по-изразени 
и достигат статистическа значимост при биполярните пациенти. Мъжете и 
в двете групи са по-мезоморфни от съответните жени, като разликите са по-
изразени и достигат статистическа значимост в групата на контролите. Меж-
дуполовите различия в ектоморфията са разнопосочни. Мъжете с БАР-I са 
значимо по-ектоморфни от жените с БАР-I. При здравите контроли, жените 
са статистически значимо по-ектоморфни от мъжете. Прави впечатление, че 
при биполярните пациенти различията в соматоточките между мъже и жени 
в двуизмерното пространство са значими както по абсцисната така и по ор-
динатната ос, докато при здравите контроли това е така само за ординатната 
ос. На соматокартата линиите, свързващи средните соматотипи на мъжете и 
жените от всяка група, пресичат ектоморфната ос, но не са успоредни, както 
би се очаквало при липса на различия в половия диморфизъм (Фигура 10). 
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Таблица 29. Полов диморфизъм на соматотипните компоненти при пациенти 
с БАР-I и контроли 
 БАР-I (n=67) Контроли (n=119) 

 Мъже 
(n=26) 

Жени 
(n=41) 

Статисти-
ческа 

значимост 

Мъже 
(n=54) 

Жени 
(n=65) 

Статисти-
ческа 

значимост 
 Средна SD Средна SD t p Средна SD Средна SD t p 

Ендоморфия 3.92 1.61 6.15 1.84 -
5.217* 0.000 4.98 1.58 5.45 1.92 -1.419 0.158 

Мезоморфия 4.85 1.48 4.42 1.37 1.195* 0.238 5.32 1.17 3.97 1.33 5.907* 0.000 
Ектоморфия 1.92 1.63 1.05 1.13 2.625 0.011 1.28 1.12 1.92 1.43 -2.692 0.008 
X-координата -2.00 3.12 -5.11 2.80 4.141* 0.000 -3.70 2.45 -3.55 3.22 -0.266 0.791 
Y-координата 3.86 3.42 1.65 3.14 2.659* 0.011 4.39 2.78 0.59 2.80 7.393* 0.000 

 
Фигура 10. Соматокарта на средните соматотипи при пациенти с БАР-I 

и контроли при двата пола. 
Поради силното изместване на контролните мъже и биполярните жени 

на запад към перифериите на съответните сектори, свързващите линии 
между соматоточките на мъжете и жените в двете групи се пресичат на юг 
от ектоморфната ос.  

За да оценим влиянието на интеракциите между диагностично-групо-
вата принадлежност и пола върху отделните соматотипни компоненти при 
пациенти с БАР-I и контроли, отново използвахме ANCOVA модел с главни 
фактори групова принадлежност и пол и ковариата възраст (Таблица 30, 
Таблица 31, Таблица 32).  
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Таблица 30. ANCOVA анализ на зависимата променлива ендоморфия от факто-
рите диагностична група и пол при ковариата възраст 

Източник на вариация 
Сума на 
квадрати  

(SS) 
df 

Средна на 
квадрати  

(MS) 

F  
Отношение 

F 
Вероятност 

(p) 
Ковариати      
  Възраст 28.487 1 28.487 9.408 0.002 
Главни фактори      
   Диагностична група 1.526 1 1.526 0.504 0.479 
   Пол 82.132 1 82.132 27.124 0.000 
2-факторна интеракция      
   Диагностична група x Пол 36.734 1 36.734 12.131 0.001 

Таблица 31. ANCOVA анализ на зависимата променлива мезоморфия от факто-
рите диагностична група и пол при ковариата възраст 

Източник на вариация 
Сума на 
квадрати  

(SS) 
df 

Средна на 
квадрати  

(MS) 

F  
Отношение 

F 
Вероятност 

(p) 
Ковариати      
  Възраст 33.121 1 33.121 21.139 0.000 
Главни фактори      
   Диагностична група 0.027 1 0.027 0.017 0.896 
   Пол 28.062 1 28.062 17.910 0.000 
2-факторна интеракция      
   Диагностична група x Пол 11.676 1 11.676 7.452 0.007 

Таблица 32. ANCOVA анализ на зависимата променлива ектоморфия от фак-
торите диагностична група и пол при ковариата възраст 

Източник на вариация 
Сума на 
квадрати  

(SS) 
df 

Средна на 
квадрати  

(MS) 

F  
Отношение 

F 
Вероятност 

(p) 
Ковариати      
  Възраст 23.377 1 23.377 14.556 0.000 
Главни фактори      
   Диагностична група 0.416 1 0.416 0.259 0.611 
   Пол 1.319 1 1.319 0.822 0.366 
2-факторна интеракция      
   Диагностична група x Пол 27.666 1 27.666 17.227 0.000 

При контролиране на фактора възраст, интеракцията между главните 
фактори диагностична група и пол върху трите соматотипни компонента са 
статистически значими. Както и в анализа при шизофрения и контроли, при 
ектоморфния компонент двата главни фактора поотделно не могат да обяс-
нят вариацията в соматотипния компонент, тяхната интеракция е свързана 
със статистически значим ефект. Това на практика означава, че съществуват 
статистически значими различия между ефектите на пола върху соматотипа 
при пациенти с БАР-I и психично здрави контроли. 
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Както при шизофрения, така и при БАР-I резултатите свидетелстват за 
полово специфични различия в соматотипната характеристика на изследва-
ните пациенти в сравнение със здрави контроли. Мъжете с БАР-I за значимо 
по-ектоморфни и по-малко ендоморфни от психично здравите мъже. Мезо-
морфията при биполярните мъже е по-ниска в сравнение с контролите, но 
различията не достигат статистическа значимост. Двете групи се отличават 
статистически значимо и по своята принадлежност към различни сомато-
типни категории. K-means клъстърният анализ разграничава значимо бипо-
лярните мъже от здравите контроли по тяхната клъстърна принадлежност. 
Нашите резултати при биполярни мъже са в противовес с наблюденията на 
Kretschmer и данните за повишена корпулентност и снижена линеарност при 
биполярно разстройство. Следва да се има предвид, че болшинството от ран-
ните проучвания не изследват разделно соматотипа при двата пола. Всъщ-
ност, по своята соматотипна характеристика мъжете с БАР-I не се отличават 
значимо от мъжете с шизофрения, като също са по-малко ендоморфни и ме-
зоморфни и по-ектоморфни от психично здравите мъже. В контекста на ли-
тературните данни, може да се допусне, че пренатално действащи фактори 
едновременно увеличават риска от болест и определят соматотипните осо-
бености при мъжете с двете заболявания. 

Жените с БАР-I са със значимо по-ниски средни стойности на ектомор-
фния компонент от психично здравите жени. Стойностите на ендоморфния 
и мезоморфния компонент са по-високи спрямо жените контроли, макар и 
различията да не достигат статистическа значимост. В сравнение с психично 
здрави жени биполярните жени показват по-висока честота на наднормено 
телесно тегло и/или затлъстяване. K-means клъстърният анализ разпределя 
жените с БАР-I и контролните жени в различни клъстъри според крайната 
им клъстърна принадлежност. Нашите резултати са съвместими с резултати 
от предходни проучвания, които съобщават за изразена подкожна мастна 
тъкан, добре развита мускулна и здрава костна система при биполярно раз-
стройство. Допълнително, жените с БАР-I са единствената изследвана група 
лица, при които е налице значима положителна корелация между възрастта 
и стойностите на ендоморфния компонент на соматотипа. Вероятно тази 
група пациенти е с най-висок риск от развитие на наднормено тегло/затлъс-
тяване и метаболитен синдром в хода на заболяването. 
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4.3. Сравнение на соматотипа на пациенти с шизофрения и БАР-I 

4.3.1. Сравнение на соматотипа на мъже с шизофрения и мъже с 
БАР-I 
Соматотипът при двете групи пациенти е сравнен като за всеки сома-

тотипен показател или компонент е използван ANOVA анализ с независима 
променлива диагностична група и ковариата възраст (Таблица 35).  

Таблица 35. Соматотипни показатели на мъже с шизофрения и мъже с БАР-I 
Мъже (n=102) 

Соматотипни 
показатели* 

Шизофрения 
(n=76) 

БАР-I 
(n=26) Статистическа значимост 

Средна SE Средна SE df 

Средна 
на квад-

рати  
 

F  
отноше-

ние 

F веро-
ятност   

(p) 
 

Вероят-
ност (p) 

Кожни гънки (мм):         
Трицепс 12.24 0.59 11.78 1.03 1 3.726 0.143 0.707 
Субскапуларно 16.15 0.90 16.33 1.56 1 0.561 0.006 0.923 
Супраилиачно 12.02 0.78 13.06 1.37 1 19.503 0.429 0.514 
Сбор от 3-те кожни 
гънки 

40.41 2.11 41.17 3.68 1 10.464 0.032 0.859 

Подбедрица 10.58 0.68 10.05 1.18 1 4.993 0.147 0.703 
Ендоморфия 3.88 0.19 4.00 0.34 1 0.249 0.090 0.764 
Ширина хумерус 
(см)  

6.76 0.04 6.88 0.07 1 0.196 1.625 0.205 

Ширина фемур (см) 9.55 0.06 9.69 0.11 1 0.325 1.191 0.278 
Обиколка мишница 
(см) 

30.43 0.39 31.68 0.67 1 28.062 2.557 0.113 

Обиколка подбед-
рица (см) 

35.46 0.38 36.40 0.66 1 15.410 1.470 0.228 

Мезоморфия 4.32 0.155 4.78 0.28 1 3.848 2.214 0.140 
Ръст (см) 173.87 0.89 174.64 1.55 1 10.656 0.182 0.671 
Тегло (кг) 72.52 1.49 75.02 2.60 1 111.914 0.677 0.413 
HWR 41.96 0.28 41.54 0.49 1 3.148 0.536 0.466 
Ектоморфия 2.28 0.17 2.00 0.30 1 1.376 0.611 0.436 
X-координата -1.60 0.35 -2.00 0.61 1 2.796 .0312 0.577 
Y-координата 2.47 0.36 3.56 0.62 1 21.323 2.246 0.137 
SDM** 5.06 0.51 5.14 0.94 1 0.038 0.004 0.948 
SAM** 2.25 0.22 2.26 0.40 1 0.002 0.001 0.969 
Интензитет 7.33 0.26 7.93 0.45 1 6.408 1.258 0.260 
ИТМ 23.98 0.49 24.74 0.683 1 10.393 0.572 0.451 
* При стойност на ковариатите: възраст = 35.9 
** Спрямо съответния център на субизвадките мъж-шизофрения, мъж-БАР-I 
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От резултатите е видно, че мъжете с шизофрения и БАР-I не се разли-
чават по средните стойности на нито един от изследваните антропомет-
рични показатели, както и по средните стойности на соматотипните компо-
ненти. Средният соматотип в групата на шизофренните мъже е мезоморф-
ендоморф (3.88-4.32-2.28), а в групата на мъжете с БАР-I – ендоморфен ме-
зоморф (4.00-4.78-2.00), но и при двете групи пациенти средните стойности 
на ендоморфията и мезоморфията са умерени, а стойностите на ектоморфи-
ята – в горните граници на ниските стойности. 

На соматокартата средните соматотипи на двете групи пациенти се раз-
полагат близо един до друг на североизток от ектоморфната ос, като този на 
биполярните мъже е леко изместен на северозапад от този на мъжете с ши-
зофрения (Фигура 11).  

 
Фигура 11. Соматокарта на средните соматотипи  

при мъже с шизофрения и мъже с БАР -I*. 
*При стойност на ковариатите: възраст = 35.9 
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Разпределението на двете групи пациенти по соматотипни категории 
не показва значими междугрупови различия (χ2=18.550, p=0.07). Не се уста-
новяват и значими различия в разпределението на пациентите с шизофрения 
и БАР-I в категориите поднормено, нормално и наднормено телесно 
тегло/затлъстяване (χ2=2.432, p=0.296).  

Клъстърният анализ с променливи основните соматотипни компо-
ненти, приложен за пациентите мъже (с шизофрения и БАР-I) ги разпределя 
в 2 групи (клъстъра) и по първоначалните и по крайните клъстърни цент-
рове. Кростабулацията на диагноза и клъстърна принадлежност не разгра-
ничава статистически значимо двете групи пациенти (χ2=1.028, p=0.311). 

Резултатите от проведените ANOVA, графичен анализ, клъстърен ана-
лиз и непараметрични тестове показват, че в нашата извадка не се наблюда-
ват статистически значими различия в изследваните показатели на сомато-
типа при мъже с шизофрения и БАР-I, независимо дали се контролира за 
факторите възраст и продължителност на заболяването или не. 

4.3.2. Сравнение на соматотипа на жени с шизофрения и жени с 
БАР-I 
Както при мъжете, соматотипът при двете групи пациенти е сравнен 

като за всеки соматотипен показател или компонент е използван ANOVA 
анализ с независима променлива диагностична група и ковариата възраст 
(Таблица 36). 

Данните показват статистически значими междугрупови различия по 
отношение на мезоморфията и ектоморфията. Биполярните жени са значимо 
по-мезоморфни и по-малко ектоморфни от жените с шизофрения. Те се от-
личават и с по-високи средни стойности на ендоморфния компонент, но раз-
личията не са статистически значими. 

Биполярните жени са незначимо по-високи от жените с шизофрения, 
но телесното им е сигнификантно по-високо (средно с 7.5 кг), което е при-
чина за значимо по-ниския ръстово-теглови индекс при жените с БАР-I (съ-
ответно 39.92 и 41.10). 
  



4. Резултати и обсъждане 

48 

Таблица 36. Соматотипни показатели на жени с шизофрения и жени с БАР-I 
Жени (n=106) 

Соматотипни 
показатели* 

Шизофрения 
(n=64) 

БАР-I 
(n=41) Статистическа значимост 

Средна SE Средна SE df 
Средна 
на квад-

рати  

F 
Отно-
шение 

F веро-
ятност   

(p) 
 

Вероят-
ност (p) 

Кожни гънки (мм):         
Трицепс 20.57 1.08 24.32 1.36 1 339.470 4.570 0.035 
Субскапуларно 19.74 1.32 22.59 1.65 1 196.517 1.796 0.183 
Супраилиачно 16.80 1.13 16.75 1.41 1 0.046 0.001 0.981 
Сбор от 3-те кожни 
гънки 

57.11 3.29 63.66 4.12 1 1038.626 1.519 0.221 

Подбедрица 18.52 1.00 21.05 1.26 1 155.237 2.438 0.122 
Ендоморфия 5.54 0.25 6.1 0.32 1 7.585 1.858 0.176 
Ширина хумерус 
(см)  

5.90 0.05 5.97 0.06 1 0.117 0.829 0.365 

Ширина фемур (см) 8.65 0.06 8.90 0.08 1 1.541 6.007 0.016 
Обиколка мишница 
(см) 

27.55 0.46 29.67 0.58 1 109.396 8.141 0.005 

Обиколка подбед-
рица (см) 

34.70 0.41 36.47 0.51 1 76.028 7.167 0.009 

Мезоморфия 3.74 0.16 4.30 0.20 1 7.555 4.834 0.030 
Ръст (см) 161.26 075 162.81 0.95 1 58.513 1.604 0.208 
Тегло (кг) 61.73 1.51 69.23 1.61 1 1369.284 9.354 0.003 
HWR 41.10 0.30 39.92 0.39 1 33.771 5.679 0.019 
Ектоморфия 1.85 0.17 1.14 0.22 1 12.466 6.477 0.012 
X-координата -3.71 0.41 -4.97 0.51 1 38.448 3.681 0.058 
Y-координата 0.10 0.36 1.36 0.45 1 38.315 4.73 0.032 
SDM** 5.02 0.63 4.46 0.70 1 1.457 0.163 0.668 
SAM** 2.25 0.27 2.12 0.30 1 0.147 0.103 0.750 
Интензитет 7.77 0.29 8.75 0.37 1 23.029 4.248 0.042 
ИТМ 23.79 0.53 26.04 0.67 1 124.003 6.870 0.010 
*При стойност на ковариатите: възраст = 34.7 

Биполярните жени имат значимо по-големи обиколки на мишницата и 
подбедрицата. Биепикондиларните ширини също са по-големи при БАР-I, 
като разликата е сигнификантна при бедрената кост. 

Тези закономерности определят значимо по-високата средна стойност 
на мезоморфията при БАР-I. 

Двете групи се различават статистически значимо и по ектоморфния 
компонент, който показва по-високи стойности при жените с шизофрения. 
Вероятно относително нееднаквото присъствие на мускулна маса и подкожна 
мастна тъкан определя междугруповата разлика в ектоморфния компонент.  
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Сумарният соматотип и в двете групи е мезоморфен ендоморф. При би-
полярните жени той е 6.10-4.30-1.14, а при жените с шизофрения - 5.54-3.77-
1.85. Стойностите на ендоморфията и в двете групи са високи, на мезомор-
фията – умерени, а на ектоморфията – ниски.  

Средният ИТМ при жените с БАР-I съответства на наднормено тегло, а 
на жените с шизофрения – на нормално телесно тегло, като различията са 
статистически значими. 

На соматокартата средните соматотипи на пациентките са разположени 
на югозапад от ектоморфната линия, като този на жените с шизофрения е от-
носително централно разположен в мезоморфно-ендоморфния сектор, а този 
на биполярните жени е изместен на северозапад спрямо него към перифери-
ята му (Фигура 12). 

 
Фигура 12. Соматокарта на средните соматотипи при жени с шизофрения и БАР -I*. 

*При стойност на ковариатите: възраст=34.7 
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Разпределението на двете групи пациенти по соматотипни категории не 
показва значими междугрупови различия (χ2=13.102, p=0.07). Не се устано-
вяват и значими различия в разпределението на пациентките с шизофрения и 
БАР-I в категориите поднормено, нормално и наднормено телесно тегло/зат-
лъстяване (χ2=5.517, p=0.063).  

Директните сравнения между двете заболявания не установяват значими 
различия в соматотипа между мъже с шизофрения и БАР-I. Жените с БАР-I 
са значимо по-мезоморфни и по-малко ектоморфни от жените с шизофрения. 
При мъжете двете групи пациенти се отличават от здравите контроли по го-
лям брой соматотипни показатели, докато при жените различията са между 
жените с БАР-I от една страна и жените с шизофрения и психично здравите 
жени - от друга. Така в нашата извадка, данните за повишена корпулентност 
и снижена линеарност при пациенти с БАР-I спрямо пациенти с шизофрения, 
установени от Kretschmer, се потвърждават само при изследваните жени.  
Всъщност, резултатите подкрепят заключението на Singer и съавтори в един-
ственото директно сравнение на соматотипа при мъже с биполярно разст-
ройство и шизофрения, които установяват, че при мъжете данните „пациен-
тите с афективни разстройства да са по-пикнични са недостатъчни“. 

4.4. Тригрупови сравнения на соматотипните показатели 
Сравненията между трите групи изследвани лица са извършени от-

делно при мъже и жени като е използван MANOVA анализ с ковариата въз-
раст и корекция по Bonferroni при многократни сравнения за количествени 
променливи (Таблица 41, Таблица 42).  

И при двата пола трите групи се различават статистически значимо по 
изследваните антропометрични показатели, както е видно от стойностите на 
Pillai's Tracе. При мъжете основните статистически значими различия са 
между контролите от една страна и пациентите с шизофрения и БАР-I - от 
друга. Не се наблюдават статистически значими различия между двете 
групи пациенти.  

При жените основните статистически значими различия са между па-
циентките с БАР-I от една страна и здравите жени и жените с шизофрения - 
от друга. Не се наблюдават статистически значими различия между здравите 
жени и жените с шизофрения. От направените анализи е очевидно, че полът 
е фактор, който повлиява диференцирано различията в соматотипа в трите 
изследвани групи лица. 
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Таблица 41. Тригрупово сравнение на соматотипните показатели на мъже кон-
троли, мъже с БАР-I и мъже с шизофрения 

 Мъже (n=154)       

Соматотипни 
показатели* 

(0) 
Контроли 

(n=54) 
 
(1) 

БАР-I 
(n=26) 

 
(2) 

Шизофрения 
(n=74) 

 p** 

 
Средна SD  Средна SD  Средна SD  (0)(1)  (0)(2)  (1)(2) 

Кожни гънки (мм):               

Трицепс 15.81 6.35  11.45 4.79  12.36 5.30  <0.05  <0.05   

Субскапуларно 20.47 7.97  16.39 7.46  16.20 7.86    <0.05   

Супраилиачно 16.86 7.73  12.49 5.70  12.15 7.22  <0.05  <0.05   
Сбор от 3-те кожни 
гънки 53.13 19.42  40.33 16.77  40.71 18.83  <0.05  <0.05   

Подбедрица 14.43 6.74  9.41 3.39  10.60 6.51  <0.05  <0.05   

Ендоморфия 4.98 1.58  3.92 1.61  3.91 1.70  <0.05  <0.05   

Ширина хумерус (см)  6.84 0.36  6.92 0.34  6.82 0.36       

Ширина фемур (см) 9.78 0.50  9.72 0.49  9.54 0.54       
Обиколка мишница 
(см) 34.37 3.10  31.48 2.98  30.44 3.42  <0.05  <0.05   

Обиколка подбедрица 
(см) 38.81 2.92  36.09 3.11  35.55 3.35  <0.05  <0.05   

Мезоморфия 5.32 1.17  4.85 1.48  4.29 1.26    <0.05   

Ръст (см) 176.36 6.29  173.97 7.39  173.97 7.87       

Тегло (кг) 84.27 11.66  74.94 9.69  72.44 13.73  <0.05  <0.05   
HWR 40.37 1.97  41.42 2.52  41.99 2.42    <0.05   
Ектоморфия 1.28 1.12  1.93 1.63  2.31 1.47    <0.05   
X-координата -3.70 2.45  -2.00 3.12  -1.60 2.97  <0.05  <0.05   

Y-координата 4.39 2.78  3.86 3.42  2.36 3.01    <0.05   

Интензитет 9.10 1.96  7.98 2/39  7.31 2.16    <0.05   

ИТМ 27.11 3.59  24.88 3.73  23.93 4.46    <0.05   

* При стойност на ковариатата възраст = 37.1 години 
** Pillai's Trace = 0.421 (p=0.000) с корекция по Bonferroni при многократни сравнения 
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Таблица 42. Тригрупово сравнение на соматотипните показатели на жени кон-
троли, жени с БАР-I и жени с шизофрения 

 Жени (n=170)       

Соматотипни 
показатели* 

(0) 
Контроли 

(n=65) 
 
(1) 

БАР-I 
(n=41) 

 
(2) 

Шизофрения 
(n=64) 

 p** 

 
Средна SD  Средна SD  Средна SD  (0)(1)  (0)(2)  (1)(2) 

Кожни гънки (мм):               

Трицепс 21.74 7.86  24.49 8.61  20.46 8.62       

Субскапуларно 18/48 9.41  22.75 10.28  19.63 10.54       

Супраилиачно 15.38 8.91  16.86 7.13  16.73 9.92       
Сбор от 3-те кожни 
гънки 55.60 24.28  64.10 23.18  56.82 27.80       

Подбедрица 18.89 7.38  21.01 8.47  18.54 7.59       

Ендоморфия 5.45 1.95  6.15 1.84  5.51 2.13       

Ширина хумерус (см)  5.96 0.33  5.99 0.42  5.88 0.36       

Ширина фемур (см) 8.90 0.59  8.95 0.64  8.63 0.47       
Обиколка мишница 
(см) 28.15 3.63  29.84 3.80  27.50 3.67  <0.05    <0.05 

Обиколка подбедрица 
(см) 35.58 3.21  36.43 2.96  34.72 3.44      <0.05 

Мезоморфия 3.97 1.33  4.42 1.37  3.66 1.37       

Ръст (см) 162.65 5.99  162.34 6.70  161.48 6.19       

Тегло (кг) 63.08 12.48  69.50 12.91  61.63 11.64  <0.05    <0.05 
HWR 41.15 2.62  39.74 2.23  41.18 2.75  <0.05     
Ектоморфия 1.89 1.42  1.04 1.13  1.89 1.61  <0.05    <0.05 
X-координата -3.55 3.22  -5.11 2.80  -3.61 3.55  <0.05     

Y-координата 0.59 2.80  1.65 3.14  -0.08 3.11       

Интензитет 7.90 2.45  8.91 2.19  7.67 2.59       

ИТМ 23.88 4,65  26.30 4.19  23.67 4.51  <0.05    <0.05 

* При стойност на ковариатата възраст = 36.4 години 
** Pillai's Trace = 0.304 (p=0.006) с корекция по Bonferroni при многократни сравнения 
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4.5. Пренатални фактори и соматотип 

4.5.1. Възраст на бащата и соматотип 
За да изследваме влиянието на възрастта на бащата при раждането 

върху соматотипа при пациенти с шизофрения, БАР-I и здрави контроли, 
използвахме ANOVA с ковариати пол, възраст, възраст на майката (в трите 
изследвани групи лица) и начало и продължителност на боледуването (при 
пациенти с шизофрения и БАР-I). Всяка изследвана група лица бе разделена 
на две по медианата на възрастта на бащата при раждането.  

При пациентите с шизофрения това доведе до обособяването на две 
групи лица, съответно със средна възраст на бащата при раждането 25.6 
(млада възраст) и 35.4 години (напреднала възраст). Пациентите с шизофре-
ния с бащи в млада възраст са значимо по-ендоморфни и по-мезоморфни и 
по-малко ектоморфни от пациентите с шизофрения с бащи в напреднала въз-
раст (Таблица 43).  

При здравите контроли и пациентите с БАР-I не се установяват по-
добни различия (p>0.05). 

Таблица 43. Соматотипни компоненти при пациенти с шизофрения с бащи в 
млада и напреднала възраст 

Шизофрения (n=118) 
 Млада възраст 

(n=62) 
 Напреднала 

възраст 
(n=56) 

 Статистическа значимост* 

Средна SE Средна SE d
f 

Средна на 
квадрати 

F 
отноше-

ние 

F вероятност   
(p) 

 
Вероятност 

(p) 
 

           
Ендоморфия 5.04 0.28  4.11 0.31   16.415 4.086 0.046 
Мезоморфия 4.27 0.18  3.58 0.19   9.055 5.579 0.020 
Ектоморфия 1.88 0.22  2.57 0.23   8.830 3.795 0.054 

Установяваме, че пациентите с шизофрения, родени от брака на бащи 
в напреднала възраст са значимо по-малко ендоморфни и мезоморфни и по-
ектоморфни (p=0.054) от пациентите с шизофрения, родени от брака на 
бащи в млада възраст при контролиране на факторите пол, възраст, възраст 
на майката, начало и продължителност на боледуването. Възможно е това 
да се дължи на de novo възникнали мутации в хода на сперматогенезата на 
бащата или на епигенетични промени с напредването на възрастта, които 
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едновременно смущават интраутеринното развитие на плода и увеличават 
риска от бъдещо развитие на шизофрения. Тези резултати подкрепят хипо-
тезата, че шизофренията, свързана с напреднала възраст на бащата (paternal 
age related schizophrenia), вероятно представлява подтип на заболяването със 
специфична етиология, патофизиология и симптоми. 

4.5.2. Сезон на раждане и соматотип 
За да изследваме влиянието на сезона на раждане върху соматотипа при 

пациенти с шизофрения, БАР-I и здрави контроли, използвахме ANOVA с 
ковариати пол, възраст (в трите изследвани групи лица) и начало и продъл-
жителност на боледуването (при пациенти с шизофрения и БАР-I). Топъл 
сезон на раждане бе дефиниран като раждане през месеците април до сеп-
тември включително, а студен сезон като раждане през месеците октомври 
до март включително. Пациентите с шизофрения родени в студения сезон 
са по-ендоморфни и значимо по-мезоморфни и по-малко ектоморфни от ро-
дените през топлия сезон (Таблица 44). При здравите контроли и пациентите 
с БАР-I не се наблюдават значими различия в соматотипните компоненти 
между лицата родени в студен и топъл сезон (р>0.05). 

Таблица 44. Соматотипни компоненти при пациенти с шизофрения, родени в 
студен и топъл сезон 

Шизофрения (n=130) 
 Студен сезон  

(n=67) 
 Топъл сезон 

(n=63) 
 Статистическа значимост* 

Средна SE Средна SE d
f 

 
Средна на 
квадрати  

 

 
F 

отноше-
 

 
F вероятност   

(p) 
 

 
 

 

           Ендоморфия 4.89 0.23  4.38 0.24   8.153 2.366 0.127 
Мезоморфия 4.25 0.15  3.70 0.16   9.465 6.170 0.014 
Ектоморфия 1.82 0.18  2.50 0.19   14.618 6.718 0.011 

Едно възможно обяснение на наблюдаваните резултати е, че пациен-
тите, родени през топлия сезон, са били изложени на неблагоприятни фак-
тори върху интраутеринното развитие (пренатални инфекции на майката, 
фетално недохранване и др.), свързани със студения сезон по време на пър-
вия гестационен триместър. Вероятно тези фактори смущават процесите на 
пренатална миогенеза и определят различията в бъдещия соматотип. В на-
шата извадка раждането през топлия сезон е свързано с по-високи стойности 
на ектоморфния компонент на соматотипа. В контекста на хипотезата на 
Корнетов за зависимостта на синдромната характеристика на заболяването 
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от соматотипа, тези данни са в унисон с резултатите от проучвания, които 
установяват различен симптомен профил на заболяването (с по-изразена не-
гативна симптоматика) при родените през летния/есенен сезон. 

4.6. Соматотип и сборни биомаркерни предиктори при шизофре-
ния 
В рамките на докторантски проект на тема „Биомаркерен профил на 

пациенти с шизофрения и биполярно афективно разстройство тип І (БАР-І). 
Дерматоглифични признаци и соматотипологични характеристики“ бе из-
вършен анализ на предикторната стойност при шизофрения на сборни ант-
ропометрични биомаркерни предиктори от три различни групи - минимални 
физически аномалии (МФА), дланна дерматоглифика и соматотип. Сомато-
типът бе оценен по описаната методика. Проучваните лица бяха изследвани 
с наша, леко модифицирана, версия на скалата на Waldrop за физически ано-
малии. Оригиналната скала включва 18 морфологични аномалии от 6 анато-
мични области: глава, очи, уши, уста, ръце и  крака. Повечето от аномалиите 
се оценяват качествено като налични (1) или липсващи (0). Биомаркерите 
нежна електрична коса, обиколка на главата, епикант, интеркантално разс-
тояние, ниско разположени уши, високо/сводесто небце и трети пръст на 
крака равен или по-дълъг от втори бяха оценени с две степени на изразеност 
- 1 или 2, според тежестта. Направени бяха следните модификации: катего-
риите прирастнали ушни висулки и долни ръбове на ушите насочени на-
зад/нагоре (две степени на един биомаркер в оригиналната скала) бяха де-
финирани като отделни биомаркери поради високата честота на първия и 
рядкото установяване на втория. Набраздеността на езика бе степенувана, 
като разнопосочната набразденост, която стои по-близо до нормата (норма-
лен вариант), бе оценена с 1 точка, а изцяло напречно набразденият език 
(често наблюдаван при патологични състояния) - с 2 точки. В оригиналната 
скала и двата варианта са оценявани с 1 точка. За определяне на признака 
ниско разположени уши главата се поставя във франкфурктската хоризон-
тала. Абнормност на интерканталното разстояние също бе определено в слу-
чаи на хипо- и хипертелоризъм. Обиколката на главата и интерканталното 
разстояние бяха оценени с 1 ако се различават от средните на същия пол 
нормални контроли с 1.5-2 SD и с 2 – с повече от 2 SD в двете посоки. Реги-
оналните сборове МФА бяха изчислени чрез сумиране на оценките на инди-
видуалните МФА за съответната анатомична област (глава, очи, уши, уста, 
ръце, крака). Изследван бе набор от дерматоглифични признаци с ниска вът-
рерасова изменчивост и висока диагностична стойност. Отпечатъците са 
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снети по пасивен начин по типографския метод и изследвани с помощта на 
леко увеличение (6D). Хребетният брой във II, III и IV интердигитални по-
лета (a-b, b-c и c-d) бе изчислен за всяка ръка поотделно чрез преброяване 
на хребетите, отрязъците от хребети или точките, които пресичат или допи-
рат правата (линия на Galton), свързваща централната точка на два съседни 
трирадиуса (a-b, b-c и c-d). Сборният хребетен брой в съответните полета бе 
получен чрез сумиране на броя за дясна и лява ръка. При наличие на допъл-
нителен трирадиус бе използван истинският - а или d трирадиус. 

Използвана бе бинарна логистична регресия (предна стъпкова селекция 
по Wald) за установяване на количествените антропометрични показатели, 
които най-добре предицират статуса пациент-контрола. В регресионния мо-
дел 6-те регионални сбора МФА, броевете на дермалните хребети във II, III 
и IV интердигитално поле сумарно за двете ръце и сборните соматотипни 
компоненти (ендоморфия, мезоморфия и ектоморфия) бяха използвани като 
независими предикторни променливи, а статусът пациент – контрола бе би-
нарната зависима променлива. Осъществен бе анализ чрез работна характе-
ристика (ROC анализ) с цел характеризиране на специфичността и чувстви-
телността на изчислените при логистичната регресия стойности на преди-
цирана вероятност за групова принадлежност на пациентите с шизофрения 
и контролите. Всички анализи бяха извършени отделно за мъже и жени по-
ради наличието на значими полови различия в МФА, дерматоглифите и со-
матотипа. 

Логистичният регресионен модел при мъжете позволява правилно пре-
дициране на груповата принадлежност на изследваните лица в 80% от слу-
чаите на базата на четири антропометрични показателя – регионален сбор 
на МФА в областите глава и уста, мезоморфия и хребетен брой в I интерди-
гитално поле (a-b хребетен брой) (Таблица 45).  
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Таблица 45. Логистичен регресионен модел с независими фактори изследваните 
количествени антропометрични показатели и зависима променлива – статуса 
пациент-контрола при мъже 
Стъпка Антропометри-

чен показател 
B Wald p OR 95% C.I.for OR % правилно 

предицирани 
случаи 

Долна 
гра-
ница 

Горна 
граница 

Стъпка 1 МФА - уста 1.018 17.411 .000 2.766 1.715 4.462 76.2 
Стъпка 2 МФА - уста .891 12.972 .000 2.438 1.501 3.960 74.3 

мезоморфия -.732 9.899 .002 .481 .305 .759 
Стъпка 3 МФА - глава .591 4.222 .040 1.806 1.028 3.174 78.1 

МФА - уста .859 11.397 .001 2.361 1.434 3.887 
мезоморфия -.749 9.592 .002 .473 .294 .760 

Стъпка 4 МФА - глава .726 5.602 .018 2.066 1.133 3.768 80.0 
МФА - уста .958 12.655 .000 2.606 1.537 4.418 
мезоморфия -.759 9.067 .003 .468 .286 .767 
a-b хребетен 
брой -.048 4.357 .037 .953 .911 .997 

Налице е по-висока степен на съвпадение между предицираната и ре-
ална групова принадлежност при пациентите с шизофрения (в 87.1% от слу-
чаите) отколкото при контролите (69.8% от случаите) (Таблица 46). 

Таблица 46. Класификационна таблица - процент на правилно класифицирани 
от модела пациенти и контроли от мъжки пол 

Наблюдавани случаи 
Предицирани случаи % правилно преди-

цирани случаи Контроли Шизофрения 
Контроли 30 13 69.8 % 

Шизофрения 8 54 87.1 % 
Общо   80.0 % 

При мъжете ROC-анализът потвърждава надеждността на предицира-
ната от регресионния модел вероятност за групова принадлежност (площ 
под ROC-кривата – 0.871; p<0.0001) (Фигура 13). 
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Фигура 13. ROC анализ на предицираната вероятност при мъже 

Площ под ROC кривата 
 

Площ Стандартна 
грешка* 

Асимптотична зна-
чимост** 

Асимптотичен 95% доверителен интервал 
Долна граница Горна граница 

.871 .032 .000 .807 .934 
* Непараметрична хипотеза 
** Нулева хипотеза: площ под кривата = 0.5 

При жените логистичният регресионен модел предицира правилно гру-
повата принадлежност на 74.0 % от изследваните на базата на четири антро-
пометрични показателя – регионален сбор на МФА в областите уши, уста и 
крака и a-b хребетен брой (Таблица 47).  

Таблица 47. Логистичен регресионен модел с независими фактори изследваните 
количествени антропометрични показатели и зависима променлива – статуса 
пациент-контрола при жени 
Стъпка Антропометри-

чен показател 
B Wald p OR 95% C.I.for OR % правилно 

предицирани 
случаи 

Долна 
гра-
ница 

Горна 
граница 

Стъпка 1 МФА - уста .775 11.852 .001 2.171 1.396 3.376 69.2 
Стъпка 2 МФА - уста .789 10.788 .001 2.202 1.375 3.526 70.2 

МФА - крака .890 5.975 .015 2.436 1.193 4.975 
Стъпка 3 МФА - уши .555 5.279 .022 1.743 1.085 2.799 67.3 

МФА - уста .806 10.647 .001 2.238 1.379 3.631 
МФА - крака 1.029 7.417 .006 2.798 1.334 5.866 

Стъпка 4 МФА - уши .603 6.177 .013 1.828 1.136 2.942 74.0 
МФА - уста .821 10.465 .001 2.273 1.382 3.737 
МФА - крака 1.105 7.654 .006 3.018 1.380 6.600 
a-b хребетен брой -.046 3.783 .052 .955 .911 1.000 
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Степента на съвпадение между предицирана и реална групова принад-
лежност при пациентите с шизофрения и контролите е съответно 74.0% и 
74.1% (Таблица 48).  

Таблица 48. Класификационна таблица - процент на правилно класифицирани 
от модела пациенти и контроли от женски пол 

Наблюдавани случаи 
Предицирани случаи % правилно 

предицирани 
случаи Контроли Шизофрения 

Контроли 40 14 74.1 % 
Шизофрения 13 37 74.0 % 

Общо   74.0 % 

При жените ROC-анализът потвърждава надеждността на предицира-
ната от регресионния модел вероятност за групова принадлежност (площ 
под ROC-кривата – 0.808; p<0.0001) (Фигура 14). 

От направените анализи е видно, че при мъжете соматотипът допринася 
за правилното предициране на диагностично-груповата принадлежност от 
сборни биомаркерни предиктори при пациенти с шизофрения и здрави кон-
троли. 

Логистичният регресионен анализ определя набор от  антропометрични 
биомаркери, които достатъчно добре разграничават шизофренно болните от 
контролните лица. При мъжете и трите изследвани групи антропометрични 
показатели (МФА, дланна дерматоглифика и соматотип) допринасят същес-
твено за предициране на статуса пациент-контрола с общо четири предик-
торни биомаркера: два от групата на МФА (регионален сбор на МФА в об-
ластите глава и уста), един от групата на дланна дерматоглифика (a-b хре-
бетен брой) и един от групата на соматотип (мезоморфия). При жените би-
омаркерните предикттори със съществен принос са само от две от изследва-
ните групи: три от групата на МФА (регионален сбор на МФА в областите 
уши, уста и крака) и един от групата на дланна дерматоглифика (a-b хребе-
тен брой), като соматотипът не допринася за класификацията на пациентите 
и контролите. 
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Фигура 14. ROC анализ на предицираната вероятност при жени. 

Площ под ROC кривата 
 

Площ Стандартна 
грешка* 

Асимптотична зна-
чимост** 

Асимптотичен 95% доверителен интервал 
Долна граница Горна граница 

.808 .039 .000 .730 .885 
* Непараметрична хипотеза 
** Нулева хипотеза: площ под кривата = 0.5 

Прави впечатление, че МФА, които допринасят за разграничаване на 
пациентите от контролите са предимно от краниофациалната група. Този 
факт не е изненадващ, като се имат предвид сложните процеси на морфоге-
неза в засегнатите области и единството и взаимовръзката в развитието на 
мозъчните и краниофациални структури. МФА в краниофациалната област 
могат да възникват успоредно с in utero структурни промени на мозъка, ко-
ито показват връзка с развитието на шизофрения.  

От групата на дерматоглифичните показатели a-b хребетният брой доп-
ринася значимо за разграничаването на пациентите от контролите и при 
двата пола. Тази находка е съвместима с множество литературни данни за 
понижен a-b хребетен брой при пациенти с шизофрения. Вероятно значи-
мостта на този показател се определя от спецификите в развитието на дер-
малните хребети на дланта. Нормалната морфогенеза на дерматоглифите се 
осъществява от дистално-радиална към проксимално-улнарна посока. Възг-
лавничките във ІІ интердигитално поле на дланта (мястото на определяне на 
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a-b хребетния брой) се появяват най-рано и претърпяват най-дълъг период 
на развитие и растеж. Това определя a-b хребетния брой като най-чувстви-
телния признак към влиянието на околната среда поради дългия период на 
пренатална конфигурация на тази област на дланта, в сравнение с други дер-
матоглифични черти. 

Мезоморфията допринася значимо за разграничаване на мъжете с ши-
зофрения от здравите мъже. Вероятно това отразява пренаталната експози-
ция на неблагоприятни фактори (напр. майчино недохранване), които ед-
новременно смущават миогенезата и повишават риска от бъдещо развитие 
на шизофрения у бързо развиващия се мъжки плод. 

Следва да се изтъкне едно основно методологично ограничение на нас-
тоящето проучване – неговият ретроспективен дизайн. Липсата на данни за 
протичането на бременността, антропометричната характеристика при раж-
дането, преморбидното физическо развитие, соматотипа при дебюта на за-
боляването, приема на медикаменти и физическата активност на изследва-
ните лица не позволява сигурното разграничаването на ефектите на прена-
тални, преморбидни и ятрогенни фактори върху соматотипа. Бъдещи про-
учвания, които използват данни от вече съществуващия електронен регис-
тър за ражданията и повторното соматотипизиране на пациентите при де-
бюта и в хода на лечението могат да преодолеят това ограничение. 
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5. Изводи 
1) В соматотипа на изследваните групи лица се установяват полово-спе-

цифични и диагностично-групови различия.  

2) В двугруповите сравнения между пациентите с шизофрения и здравите 
контроли, мъжете с шизофрения се отличават от здравите мъже по 
средните стойности на трите соматотипни компонента и почти всички 
изследвани антропометрични показатели. Соматотипната характерис-
тика на жените с шизофрения не позволява разграничаването им от 
здравите жени.  

3) В двугруповите сравнения между пациентите с БАР-I и здравите конт-
роли, мъжете с БАР-I се отличават от здравите мъже по средните стой-
ности на ендоморфния и ектомофния компонент и повечето изследвани 
антропометрични показатели. Жените с БАР-I се отличават от здравите 
жени по средните стойности на ектоморфния компонент. 

4) В двугруповите сравнения между двете пациентски извадки, мъжете с 
БАР-I не могат да бъдат разграничени от мъжете с шизофрения на ба-
зата на соматотипната си характеристика. Жените с БАР-I се отличават 
от жените с шизофрения по средните стойности на мезоморфния и ек-
томорфния компонент. 

5) В тригруповите сравнения при мъжете се установяват различия между 
двете групи пациенти от една страна и здравите контроли от друга. В 
тригруповите сравнения при жените се установяват междугрупови раз-
личия между пациентките с БАР-I от една страна и пациентките с ши-
зофрения и здравите контроли от друга. 

6) Пациентите с шизофрения с напреднала възраст на бащата при ражда-
нето имат дистинктивна соматотипна характеристика, спрямо тези с 
млада възраст на бащата при раждането. 

7) Пациентите с шизофрения, родени в топлия и студен сезон на раждане 
се отличават по соматотипната си характеристика. 

8) В комбинация с други антропометрични маркери, соматотипът позво-
лява правилното предициране на диагностично-груповата принадлеж-
ност на мъже с шизофрения и психично здрави мъже.  
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6. Приноси 
Оригинални 

 Извършена е подробна соматотипна характеристика при шизофрения и 
биполярно афективно разстройство тип І. 

 За първи път в България е направена соматотипна характеристика на 
пациенти с биполярно афективно разстройство тип І. 

 За първи път методът на Heath-Carter e използван за изучаване на срав-
нителната соматотипната характеристика на пациенти с шизофрения и 
БАР-I отделно при двата пола. 

Теоретично-методологични 

 Полът представлява важен фактор, който диференцирано повлиява раз-
личията в соматотипа между изследваните групи пациенти и между 
всяка от тях и психично здрави лица. 

 Пренатални рискови фактори с доказана роля в етиологията на шизоф-
ренията оказват въздействие върху соматотипната характеристика на 
заболяването. 

Научно-приложни 

 Възможно е при част от пациентите соматотипът да се използва като 
биомаркерен предиктор в комбинация с други антропометрични мар-
кери за оценка на риска от шизофрения. 

 Соматотипната характеристика на пациентите с шизофрения и БАР-I 
определя необходимостта от полово специфични фармакологични ин-
тервенции при тези заболявания с цел контролиране на метаболитния 
риск. 
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