
 

 

 

 

РЕЗЮМЕТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ НА 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  

на гл. асистент д-р Ферихан Ахмед-Попова, дм  

Катедра Анатомия, хистология и ембриология 

Медицински факултет 

 

 

I. Резюмета на представените публикации на български език в 

научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни 

бази данни с научна информация (само Scopus и Web of Science) с 

IF: 

 

1. Минимални физически аномалии при пациенти с биполярно разстройство тип 

I и здрави контроли 

Валентин Акабалиев
1
, Стефан Сивков

2
, Младен Мантарков

1
, Ферихан Ахмед-Попова

2 

1
Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ – Пловдив 

2
Катедра по анатомия, хистология и ембриология, МУ - Пловдив 

Резюме 

Въведение: Невроонтогенетичната хипотеза е добре установена при шизофрения, но не е 

толкова добре подкрепена при биполярните разстройства. Тя се базира частично върху 

преобладаването на минимални физически аномалии (MPAs) при шизофрения, установени 

при много проучвания. Няма изследвания със сравнителна характеристика при болни от 

биполярно разстройство. Целта на настоящото проучване е да се установи степента и 

топографското разпространение на минималните физически аномалии при пациенти с 

биполярно разстройство тип I. Методи: Изследването включва 61 пациенти (49 мъже и 36 

жени) с биполярно разстройство тип I и 103 здрави лица (49 мъже и 54 жени) като 

използвахме модифицирана версия на скалата на Waldrop за физически аномалии.  



 

 

 

Резултати: Пациентите с биполярно разстройство тип I показаха сигнификантно по-

високи регионални стойности на минимални физически аномалии в три определени 

области - устата, стъпалата и главата, както и при цялостните резултати за черепнолицевия 

комплекс, периферните и общ брой минимални физически аномалии. Различията показаха 

висока степен на значимост при три от аномалиите – високо/сводесто твърдо небце, 

голямо разстояние между първи и втори пръст на крака, набразден език, което значително 

допринася за предикцията на статуса пациент - контрола чрез дескриптивна статистика. 

Изводи: Нашите данни предполагат, че патологични процеси в невроонтогенезата може да 

допринесат за етиологията на биполярното разстройство тип I. Това определя 

необходимостта от по-нататъшни проучвания чрез модерни методи и инструменти за 

установяване на потенциални биологични маркери при биполярното разстройство. 

Ключови думи: биполярно разстройство тип I, невроонтогенетична хипотеза, минимални 

физически аномалии, скала на Waldrop 

 

2. Дискриминираща стойност на общия брой минимални физически аномалии по 

скалата на Waldrop между пациенти с биполярно разстройство тип I и 

нормални контроли 

Стефан Сивков
1
, Валентин Акабалиев

2
, Младен Мантарков

2
, Ферихан Ахмед-Попова

1
, 

Катерина Акабалиева
3 

1
Катедра по анатомия, хистология и ембриология, МУ - Пловдив 

2
Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ – Пловдив 

3
Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ – София 

Резюме 

Минималните физически аномалии (МФА) са леки структурни аберации, които показват 

анормално невроразвитие. Повечето проучвания на МФА при биполярно разстройство тип 

I са с ограничени резултати. Опитахме се да оценим потенциалната стойност на МФА като 

класифициращ тест при пациенти със статус биполярно разстройство тип I спрямо 

нормални контроли. 61 пациенти с биполярно разстройство тип I и 103 контроли бяха  



 

 

 

оценени за МФА, използвайки леко модифицирана версия на скалата на Waldrop. 

Определени бяха специфичността, чувствителността и прогностичната стойност на 

резултатите от различните общи МФА (МФА-T). Граничните общи МФА, които 

оптимално разграничават пациентите от контролите (проявяващи най-балансираните 

комбинации от чувствителност, специфичност, положителни и отрицателни прогнозни 

стойности) са общ брой МФА≥4 и общ брой  МФА≥5. Тези стойности определят 

„гранична зона“, в която пациентите с биполярно разстройство тип I започват да 

преобладават значително над контролите. Последните се представят най-често с общ брой 

МФА≤3 и рядко с общ брой МФА≥6. Пациентите с биполярно разстройство тип I 

преобладават сред отклонените (обекти със значително по-високи стойности за общ брой 

МФА). Нашите данни установяват, че общият брой МФА би могъл да се определи като 

надежден индекс за разграничаване между пациенти с биполярно разстройство тип I и 

нормални контроли, и са в съответствие с хипотезата за анормално невроразвитие при 

биполярно разстройство. 

Ключови думи: биполярно разстройство, невроразвитие, минимални физически 

аномалии, скала на Waldrop, чувствителност, специфичност, положителни и отрицателни 

прогнозни стойности 

 

3. Активиране на мозъка на възрастни по време на задачи за визуално обучение 

и памет. Експериментален подход към транслационната невронаука 

Ферихан Попова
1
, Антоанета Ковачева

2
, Петър Гаров

2
, Стефан Сивков

1
, Севдалина 

Кандиларова
3
, Николай Сираков

4
, Магдалена Стоева

5
, Кичка Велкова

5 

1
Катедра по анатомия, хистология и ембриология, МУ - Пловдив 

2
Медицински факултет, МУ - Пловдив 

3
Катедра по психиатрия и медицинска психология, Комплекс по транслационна 

невронаука, МУ – Пловдив 

4
Катедра по образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия, Комплекс по 

транслационна невронаука, МУ – Пловдив 

5
Катедра по образна диагностика, Комплекс по транслационна невронаука, МУ – Пловдив 



 

 

 

Резюме 

Обосновка, цели и задачи: Изучаването на конектомите в човешкия мозък е нова и бързо 

развиваща се област в невронауката. Моделът на структурна и функционална свързаност в 

мозъка не е фиксиран, но непрекъснато се променя в отговор на преживяванията. 

Изследването на тези явления отваря мощен арсенал от анализи и изчислителни подходи, 

които биха могли да предоставят важни нови виждания в клиничната и когнитивната 

невронаука. Целта на настоящото проучване е да се изследват активациите на мозъчните 

кортикални зони при възрастни по време на изпълнение на задача за памет чрез използване 

на функционален ЯМР със специфичен фокус върху различията между половете. Методи: 

Сканирани бяха двадесет и девет лица - десничари (15 мъже и 14 жени). Парадигмата на 

паметта се състои от 4 последователни набора от „включени“ и „изключени“ блокове с 

обща продължителност от 4 минути. На обектите първо бяха представени 4 снимки 

(запаметяване F - част) на обща тема - пейзажи, портрети, анатомични изображения на 

вътрешни органи и геометрични фигури, обозначени с конкретни несъответстващи 

съществителни имена (сезони, лични имена, вътрешни органи и фигури), последвано от 3 

от представените снимки и въпроси за оценка на паметта (възпроизвеждане R-част). За 

активните състояния участниците бяха инструктирани да прочетат внимателно въпросите 

и да отговорят с натискане на бутон. Резултати: Открихме надеждни тилни и темпорални 

сигнални реакции в целия блоков дизайн със статистически значими разлики в рамките на 

групите и при двата пола. Не бе установена статистическа значимост на мозъчната 

кортикална активация между двата пола. Заключение: Резултатите подчертават няколко 

подробни разграничения между половете и потенциални бъдещи насоки в изследванията 

на мозъчната активация като част от мултидисциплинарния подход в транслационната 

невронаука. 

Ключови думи: мозъчна активация, конектом, fMRI, парадигма на паметта 

 

 



 

 

 

4. Обзор на проучвания на невроизображенията при прилагане на парадигми на 

работната памет при пациенти с биполярно разстройство 

Асен Бешков
1
, Мариян Тополов

2
, Ферихан Ахмед-Попова

3
, Стефан Сивков

3
  

1
Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински факултет, МУ – Пловдив 

2
Катедра по фармакология и токсикология, Фармацевтичен факултет, МУ - Пловдив 

3
Катедра по анатомия, хистология и ембриология, Медицински факултет, МУ - Пловдив 

Резюме 

 Новите мозъчни технологии, включително невроизобразяващите изследвания, са мощно 

средство за осигуряване на нови виждания в клиничната и когнитивната невронаука. 

Биполярното разстройство е тежко хронично фазово психично заболяване, 

характеризиращо се с различни когнитивни дисфункции. Работната памет представлява 

важен домейн на когнитивно увреждане при биполярно разстройство. Нарушения в 

работната памет се наблюдават дори при еутимични биполярни пациенти, което го прави 

потенциален ендофенотипен маркер за заболяването. Откриването на такива маркери би 

могло да помогне за определяне на стабилна невробиологична основа на психиатричните 

нозологии и симптоматичните изяви. Настоящият обзор има за цел да обобщи някои от 

важните аспекти на констатациите от функционални изследвания с магнитен резонанс 

върху активирането на мозъчните структури във връзка с парадигмите на работната памет. 

Ключови думи: мозъчни технологии, функционален ЯМР, работна памет, биполярно 

разстройство, ендофенотип, мозъчни структури 

 

5. Изследване с функционален ЯМР на активацията на мозъчната кора при 

възрастни след интензивно обучение 

Ферихан Ахмед-Попова
1,4

, Стефан Сивков
1,4

, Мариян Тополов
2
, Асен Бешков

3 

1
Катедра по анатомия, хистология и ембриология, Медицински факултет, МУ - Пловдив 

2
Катедра по фармакология и токсикология, Фармацевтичен факултет, МУ - Пловдив 



 

 

 

 

3
Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински факултет, МУ – Пловдив 

4
Изследователски институт, МУ – Пловдив 

Резюме 

Функционалните техники за образна диагностика, по-специално fMRI, дават възможност 

за неинвазивно изследване на когнитивните процеси при здрави популации и при различни 

разстройства по отношение на невропсихиатрията, като по този начин се разкриват 

концепциите, направляващи диагнозата и лечението на пациента. Изглежда, че различните 

мозъчни структури поддържат различни видове когнитивни функции по-специално 

ученето и паметта, като по този начин невробиологичното обяснение на извличането на 

информация е свързано с познания за пластичността на мозъка, вериги на паметта, 

синаптична невротрансмисия и модулация на глиалните клетки. В съответствие с fMRI 

изследвания на запаметяващи системи тествахме надеждността на парадигма на паметта, 

като използвахме хетерогенни стимули на паметта, за да се разкрие невробиологичната 

основа, която корелира с изпълнението на задачите на паметта. Нашето проучване доведе 

до статистически значими разлики в мозъчните активации, както в тилната, така и в 

темпоралната области при 29 психично здрави студенти по време на представяне на 

парадигма на паметта след интензивно обучение. Тъй като функционалната магнитно-

резонансна томография се превърна във важен и надежден инструмент за изследване на 

анатомията на мозъка и неговата функция при здрави и болни, става ясно, че по-

нататъшните изследвания на невробиологичните основи на когнитивните и 

запаметяващите домейни могат да изяснят различни диагностични прототипи и по този 

начин да обяснят човешки мозъчни увреждания при пациенти с невропсихологични 

разстройства, тъй като те се характеризират с различни когнитивни дисфункции. 

Ключови думи: функционален ЯМР, парадигма на паметта, мозъчна активация, 

интензивно обучение, когнитивност 

 

 



 

 

 

II. Резюмета на представените публикации на български език в 

научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни 

бази данни с научна информация (само Scopus и Web of Science) 

без IF: 

 

6. Биомаркерен профил на минимални физически аномалии при пациенти с 

шизофрения 

Валентин Акабалиев
1
, Стефан Сивков

2
, Младен Мантарков

1
, Ферихан Ахмед-Попова

2 

1
Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ – Пловдив 

2
Катедра по анатомия, хистология и ембриология, МУ - Пловдив 

Резюме 

ЦЕЛ: Целта на настоящото изследване е да се определи честотата и топографското 

разпределение на минималните  физически аномалии (МФА) при пациенти с шизофрения 

и здрави контроли, и способността на елементите от скалата на Waldrop да прогнозират 

статуса пациент - контрола. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: 128 пациенти с шизофрения (66 

мъже, 62 жени) и 103 здрави контроли (49 мъже, 54 жени) бяха оценени за МФА с 

модифицирана версия на скалата на Waldrop. РЕЗУЛТАТИ: В сравнение с контролите, 

пациентите с шизофрения показват по-висока честота на почти всички изследвани МФА, 

като разликите са статистически значими за 12 признака: фина електрическа коса, 

необичайни въртели на косата, епикантус, прилепнали ушни миди, долни ръбове на ушите 

насочени назад/нагоре, неправилно оформени уши, асиметрични уши, високо/сводесто 

небце, набразден език, гладки/грапави петна по езика, III пръст ≥ II пръст на крака, голямо 

разстояние между I и II пръст на крака. Някои аномалии се появяват с почти еднаква 

честота при пациенти с шизофрения и контроли, докато други са повече от 10 пъти по-

чести при пациентите с шизофрения (съотношение на шансовете: 0,62 - 10,55). Честотата 

на разпространение на МФА при шизофрения има тенденция да се увеличава в черепната 

посока. Девет предикторни биомаркера на МФА успешно разграничават 81,10% от  



 

 

 

пациентите, 81,55% от контролите и 81,30% от всички изследвани лица. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Повишената честота на биомаркери МФА при пациенти с шизофрения предполага 

нарушено невроразвитие, което увеличава риска от развитие на шизофрения. Моделът на 

промените в морфологичните характеристики предполага, че те могат да бъдат случаен 

резултат от общ дефект на неврологичното развитие или могат да отразяват различни 

неврологични дефекти, които позволяват по-добро характеризиране на подгрупите 

пациенти с шизофрения. 

Ключови думи: шизофрения, невроонтогенетична хипотеза, минимални физически 

аномалии, скала на Waldrop 

 

7. Дерматоглифите  –  възможен биологичен маркер в невроонтогентичния модел 

за възникване на психическите заболявания 

Ферихан Ахмед-Попова
1
, Младен Мантарков

2
, Стефан Сивков

1
, Валентин Акабалиев

2 

1
Катедра по анатомия, хистология и ембриология, МУ – Пловдив 

2
Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ – Пловдив 

Резюме  

Въведение: Образуването и диференцирането на дерматоглифите са сложни процеси, 

които представляват интерес за изследователите още от възникването на 

дерматоглификата като наука. Ранната диференциация и генетична индивидуалност на 

пръстовите отпечатъци, както сравнително лесният метод за получаването и съхранението 

им дават възможност за изследване на връзката между определени дерматоглифични 

характеристики и редки заболявания, в това число психически нарушения. Цел: 

Настоящото проучване потвърждава публикувани литературни данни от клинични 

изследвания, особено при шизофрения и биполярно разстройство като подкрепя 

невроонтогенетичната хипотеза за етиологията на тези заболявания. След анализа за 

формирането на дерматоглифите и сложната връзка между папиларните изборажения и 

централната нервна система в ранната ембриогенеза, направихме опит да представим 

дерматоглифите като възможни биологични маркери за нарушения в развитието.  Изводи: 

Противоречивите литературни данни за дерматоглифите при психичните нарушения  



 

 

 

определят необходимостта от допълнителни проучвания на тези биологични маркери с цел 

да се установи мястото им в невроонтогенетичния модел за възникването на тези 

заболявания. 

Ключови думи: дерматоглифика, биомаркери, шизофрения, невроонтогенеза 

 

8. Полов диморфизъм при одонтометрични размери на горните зъби при българи 

Здравка Харизанова
1
, Атанас Балтаджиев

1
, Мирослава Йорданова

2
, Ферихан Попова

1 

1
Катедра по анатомия, хистология и ембриология, Медицински факултет, МУ – Пловдив 

2
Катедра по ортодонтия, Факултет па Дентална медицина, МУ - Пловдив 

Резюме 

Целта на настоящото проучване е да се определи половия диморфизъм при 

одонтометричните размери на горните зъби при Българи. Изследването включи 169 обекта 

от български произход във възрастова група между 20 и 40 години. Бяха измерени 

вестибулолингвални и медиодистални размери, както и височина на коронката на 

максиларните зъби с дентален плъзгащ шублер и анализирани с програма SPSS 23.0. 

Открихме сигнификантно по-високи стойности при височината на максиларните резци, 

канини, премолари и молари при мъжете в сравнение с жените. Подобни статистически 

значими разлики открихме и при медиодисталните размери на горните канини и молари. 

Вестибулолингвалните размери на горните молари също бяха сигнификантно по-високи 

при мъжете, отколкото при жените. Резултатите от представените измервания показват  

значими полови различия при горните зъби на Българите. Според тях горните канини и 

молари проявяват най- голям полов диморфизъм. В съответствие с подобни изследвания, 

зъбите може да се използват за диференциране на двата пола, с което определят 

необходимостта от по-нататъшни проучвания в тази област. 

Ключови думи: полов диморфизъм, одонтометрични размери, максиларни зъби 

 

 



 

 

9. Сравнително дерматоглифично проучване при пациенти с биполярно 

афективно разстройство тип I и здрави контроли 

Ферихан Ахмед-Попова
1 

1
Катедра по анатомия, хистология и ембриология, Медицински факултет, МУ – Пловдив 

Резюме 

Целта на настоящото проучване е да се сравнят пръстовите отпечатъци и пръстовия 

хребетен брой при пациенти с биполярно разстройство тип I и здрави контроли. 

Изследването включва 61 пациенти с биполярно разстройство и 100 психически здрави 

лица. Отпечатъците са снемани по типографския метод и изследвани с помощта на леко 

увеличение (6D). Резултатите показват повишена честота на  примките и намален пръстов 

хребетен брой при мъжете с биполярно разстройство, и повишен пръстов хребетен брой и 

относителен дял на кръговите изображения при жените с биполярно разстройство в 

сравнение с контролите от същия пол. Установена бе повишена флуктуираща асиметрия 

при изображенията на пръстовите отпечатъци и при двата пола. В контекста на 

невроонтогенетичната хипотеза за развитие на шизофренията, дерматоглифичните 

признаци могат да се окажат надеждни биомаркери за определяне времето на пренатална 

увреда и етиопатогенетичните механизми в развитието на болестта. 

Ключови думи: дерматоглифи, биполярно разстройство тип I, пръстови отпечатъци, 

пръстов хребетен брой, флуктуираща асиметрия 

 

10. Антропологични характеристики на някои одонтометрични размери при 

определени балкански народи 

Здравка Харизанова
1
, Атанас Балтаджиев

1
, Мирослава Йорданова

2
, Ферихан Попова

1 

1
Катедра по анатомия, хистология и ембриология, Медицински факултет, МУ – Пловдив 

2
Катедра по ортодонтия, Факултет по Дентална медицина, МУ - Пловдив 

Резюме 

Целта на настоящото проучване е да се оценят вариациите при денталните размери между 

българи и други народи. Изследването включи 169 обекта от български произход във 

възрастова група между 20 и 40 години. Бяха измерени вестибулолингвални и  



 

 

 

медиодистални размери, както и височина на коронката на максиларните зъби с дентален 

плъзгащ шублер и анализирани с програма SPSS 23.0. Открихме статистически значими 

разлики при медиодисталните размери на горните канини, премолари и молари и долните 

резци и премолари между българите и сърбите. Подобни сигнификантни разлики открихме 

и при вестибулолингвалните и медиодисталните размери на горните канини и молари, 

вестибулолингвалните размери на горните резци и медиодисталните размери на горните 

премолари, долните резци, премолари и втори молари, и вестибулолингвалните размери на 

долните латерални резци, канини, премолари и молари между българи и гърци. Нашите 

резултати показват, че одонтометричните размери варират при различните популации, 

следователно е необходимо да се определят специфични за дадената популация стойности 

с цел създаване на възможност за идентификацията на индивида. 

Ключови думи: дентални размери, популационно специфични стойности, българи 

 

11. Анализ на двустранната асиметрия на някои антропометрични измервания на 

раменната кост, използвани в съдебната практика  

Антоанета Фасова
1
, Атанас Балтаджиев

1
, Иван Црънчев

2
, Павел Тимонов

2
, Ферихан 

Попова
1
, Мохамад Ейса Али

3
  

1 Катедра по анатомия, хистология и ембриология, Медицински факултет, Медицински 

университет - Пловдив 

 2 Катедра по съдебна медицина и деонтология, Медицински факултет, Медицински 

университет - Пловдив 

3 Студент, Медицински факултет, Медицински университет - Пловдив 

Резюме 

Целта на настоящото изследване е да се оцени проявата на двустранна асиметрия в 

проксималния и дисталния край на раменната кост сред съвременното българско 

население. Изследвани са общо 113 двойки пълни раменни кости от 54 жени и 59 мъже. 

Измерванията на раменната кост включват обиколка на главата, вертикален диаметър на 

главата, напречен диаметър на главата и епикондиларна ширина, анализирани със SPSS 

23.0. Paired Sample T test беше използван за сравняване на дясната и лявата страна. За  



 

 

всяка страна стойностите на костите са тествани за нормалност на разпределение чрез 

теста на Колмогоров-Смирнов. Не е открита статистически значима разлика между 

дясната и лявата страна за средните стойности, изчислени за двата пола. Можем да 

направим заключението, че двустранната асиметрия не присъства в размерите на 

раменната кост, което позволява костите на двете страни да бъдат групирани заедно за по-

нататъшен анализ, особено в съдебната медицина, антропологията, нормалната 

морфология и археологията.  

Ключови думи: двустранна асиметрия, раменна кост, българско население 

 

12. Първоначален опит със системата за ултразвукова фузионна образна 

диагностика (UFI) в неврологичната практика 

Пейчева М
1
, Червенков Л

2,3
, Харизанова З

4
, Попова Ф

4
, Захариев З

1 

1 
Катедра по неврология, Медицински университет - Пловдив 

2 
Катедра по образна диагностика, Медицински университет - Пловдив 

3
Транслационен комплекс по невронаука, Медицински университет - Пловдив 

4
 Катедра по анатомия, хистология и ембриология, Медицински университет - Пловдив 

Резюме 

Системата Ultrasound Fusion Imaging (UFI) е нов обещаващ модел за изобразяване, който 

съчетава ултразвукови изследвания на живо с предварително регистрирани CT, MRI или 

PET изображения. В това изследване искаме да представим нашия първоначален опит с 

новия метод, който съчетава транскраниалната цветно кодирана сонография (TCCS) в 

различни сонографски равнини и 3T изследвани MRI мозъчни изображения. Проучването 

потвърждава диагностичните способности на системата за откриване на различни 

нормални мозъчни структури при здрави доброволци. В настоящата статия също 

обсъждаме предимствата на технологията ултразвуково изобразяване и нейните клинични 

приложения в неврологията. 

Ключови думи: Ultrasound Fusion Imaging, транскраниална цветно кодирана сонография, 

ултразвук 

 



 

 

13. Приложение на одонтометрични размери на моларите за определяна на пола 

при българи 

Харизанова З
1
 , Балтаджиев А

1
 , Йорданова М

2
, Попова Ф

1
 , Боячи Е 

1
Катедра по Анатомия, хистология и ембриология, Медицински факултет, Медицински 

университет - Пловдив, 

2
Катедра по Ортодонтия, Факултет по дентална медицина, Медицински университет - 

Пловдив 

Резюме 

Въведение: Оценката на пола е важна стъпка в създаването на биологичен профил. Зъбите 

са един от най-издръжливите физически елементи в човешкото тяло, поради което могат 

да бъдат използвани за тази цел много успешно. Целта на настоящото изследване е да се 

определят половите различия в одонтометричните размери на горните и долни кътници 

при българи. 

Материали и методи: Изследването включва 232 здрави лица (121 мъже, 111 жени) от 

Български произход във възрастова група 20 – 40 години, с напълно изникнало съзъбие без 

пародонтоза, кариес абразия. Вестибулолингвални, мезиодистални и цервикоцизални 

(височина на короната) размери на горните и долни молари бяха измерени с дентален 

плъзгащ шублер, дебеломер, тип A и тип B и анализирани със SPSS 23.0. Нивото на 

статистическата значимост беше определено на P<0,05. 

Резултати: Цервикоцизалните размери както на горните, така и на долните молари с 

изключение на максиларните леви втори молари, са значително по-високи при мъжете в 

сравнение с жените. Открихме подобни статистически значими разлики и в 

мезиодисталните размери при първите молари от двете челюсти. Вестибулолингвалните 

размери както в максиларните, така и в мандибуларните първи кътници и мандибуларните 

втори молари също са значително по-високи при мъжете в сравнение с жените. 

Заключение: Резултатите от нашите измервания показаха статистически значими полови 

различия както при максиларните, така и при мандибуларните кътници при хора от 

български произход. В съответствие с подобни одонтометрични изследвания, моларите 

могат успешно да разграничат двата пола и по този начин  определят необходимостта от 

допълнителни изследвания в тази област. 



 

 

Ключови думи: българи, молари, одонтометрични измервания, полов диморфизъм 

 

III. Резюмета на представените публикации на български език в 

нереферирани списания с научно рецензиране или в 

редактирани колективни томове:  

 

1. Честота на индивидуални минимални физически аномалии при шизофрения – 

параноиден тип и шизофрения – недиференциран/дезорганизиран тип 

Младен Мантарков
1
, Ферихан Ахмед - Попова², Валентин Акабалиев

1
, Стефан Сивков² 

¹ Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински Университет, Пловдив 

2
Катедра по анатомия, хистология и ембриология, Медицински Университет, Пловдив 

Резюме 

Въведение: Разделянето на шизофренията в отделни клинични подтипове е подкрепено от 

дълга традиция в психиатричната нозология и става все по-надеждно с въвеждането на 

операционализирани диагностични критерии. Въпреки това, изследванията за 

биологичната валидност на отделните синдроми и клинични типове на заболяването са 

ограничени. Цел: Целта на изследването е да се установи разпространението на отделни 

минимални физически аномалии (МФА) при шизофрения, параноиден тип и шизофрения, 

недиференциран/дезорганизиран тип като биологични маркери за нарушено пренатално 

мозъчно развитие. Материал и методи: 105 пациенти с шизофрения, параноиден тип и 23 

пациенти с шизофрения, недиференциран/дезорганизиран тип бяха изследвани с 

модифицирана версия на скалата за физически аномалии на Waldrop. Резултати: 

Пациентите с шизофрения, недиференциран/дезорганизиран тип показват статистически 

значимо (p < 0,05) по-високо разпространение на високо/сводесто небце и набразден език в 

сравнение с пациенти с шизофрения, параноиден тип. Дискусия: По-високото 

разпространение на среднолицевите МФА при недиференцирана/дезорганизирана 

шизофрения може да отразява по-голямата уязвимост на структури със сложна 



 

морфогенеза към екстрагенетични инсулти по време на критични периоди на пренаталното 

невроразвитие. В комбинация с други биологични маркери изследването на МФА в 

клинични подтипове на шизофренията може да бъде полезно за разделяне на заболяването 

до по-прости ендофенотипове, необходими при генетичните изследвания. 

Ключови думи: шизофрения, клинични типове, невроразвитие, минимални физически 

аномалии, скала на Waldrop. 

2. Топографско разпределение на минималните физически аномалии при 

шизофрения – параноидна форма и шизофрения – 

недиференцирана/дезорганизирана форма 

Ферихан Ахмед-Попова¹, Младен Мантарков², Стефан Сивков¹, Валентин Акабалиев² 

¹Катедра по анатомия, хистология и ембриология, Медицински университет – Пловдив 

²Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински университет – Пловдив 

Резюме 

Цел: Целта на изследването е да се анализира топографското разпределение на 

минималните физически аномалии при шизофрения - параноиден тип и шизофрения –

недиференциран/дезорганизиран тип. Материал и методи: 105 пациенти с параноидна 

шизофрения и 23 пациенти с дезорганизирана/недиференцирана шизофрения са 

изследвани с модифицирана скала за физически аномалии на Waldrop. Резултати: 

Пациентите с дезорганизирана/недиференцирана шизофрения са по-стигматизирани с 

минимални физически аномалии в краниофациалната област (особено в областта на очите 

и устата) и имат по-високи общи резултати за физически аномалии. Периферните 

аномалии, особено в областта на краката, са по-разпространени при пациенти с 

параноидна шизофрения. Заключение: Данните от изследването показват разлики в 

топографското разпределение на морфологичните аномалии при голям процент от 

пациентите с параноичен и дезорганизиран/недиференциран тип шизофрения. 

Изследванията на минималните физически аномалии при пациенти с шизофрения са 

показателни за нарушено невроразвитие и повишена уязвимост към болести. Те могат да 

се използват за стратификация на риска при бъдещи опити за превенция. 

 



 

 

Ключови думи: шизофрения, невроонтогенетична хипотеза, минимални физически 

аномалии, скала на Waldrop. 

 

3. Дискриминиращ ефект на биомаркерите минимални физически аномалии 

между пациенти с шизофрения и психически здрави лица 

Ахмед-Попова Ф
1
, Мантарков М

2
, Сивков С

1
, Акабалиев В.

2 

1
Катедра по анатомия, хистология и ембриология, МУ - Пловдив 

2
Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ – Пловдив 

Резюме 

Целта на настоящото проучване е да анализира предикторната стойност на минималните 

физически аномалии (МФА) при биноминалния модел пациенти с шизофрения - 

психически здрави лица като показател за невроонтогенетична етиология при шизофрения. 

128 пациенти с шизофрения (66 мъже и 62 жени) и 103 здрави контроли (49 мъже и 54 

жени) бяха изследвани по модифицирана скала на Waldrop за физически аномалии. 

Предикторната стойност на МФА е анализирана с дескриминантна статистика. Анализът 

между двете групи разграничи пациентите с шизофрения от здравите контроли с 8 

независими предикторни променливи. Променливите, които допринасят за предикцията на 

статуса пациент - контрола включват високо разположено небце, фина електрическа коса, 

голямо разстояние между първи и втори пръст на крака, епикантус. Анормалната обиколка 

на главата, хипертелоризмът, необичайните въртели на косата, малформациите на ушите 

имат важен независим принос към тази предикция. Моделът класифицира правилно двете 

групи при 79.57 % от случаите и малко по-добре контролите от пациентите (85.4% срещу 

74.8%). Данните от проучването показват преобладаване на морфологични аномалии при 

голяма дял от пациентите с шизофрения в сравнение с контролите. Проучването за МФА 

при пациенти с шизофрения предполага нарушена дисонтогенеза и повишено 

предразположение към развитие на шизофрения, което може да се използва за оценка на 

риска при бъдещи опити за превенция. 

Ключови думи: шизофрения, дисонтогенетична хипотеза, минимални физически 

аномалии, скала на Waldrop 

 



 

 

4. Честота на главни дланни линии при пациенти с шизофрения и 

контролни лица 

Ферихан Ахмед-Попова
1
, Стефан Сивков

1
, Антоанета Фъсова

1
, Валентин Акабалиев

2 

1
Катедра по анатомия, хистология и ембриология - МУ – Пловдив 

2
Катедра по психиатрия и медицинска психология – МУ – Пловдив

 

Резюме 

В сравнително дерматоглифично изследване на 68 пациента с шизофрения (38 мъже, 30 

жени), покриващи диагностичните критерии на DSM-IV и контролна група от 68 клинично 

здрави психично индивида (36 мъже и 32 жени), бе изследвана честотата на типовете 

главни дланни линии. Отпечатъците са снемани по типографския метод чрез ротиращ 

способ и изследвани с помощта на леко увеличение (6D). Оценката на дланните 

отпечатъци бе осъществена по правилата посочени в Memorandum on dermatoglyphic 

nomenclature. Материалът бе обработен статистически с компютърна програма SPSS 8.0. 

(Statistical Package for the Social Sciences 8.0). Средната сумарна честота на завършване на 

главните линии в нашето изследване показа по-скоро тенденции, отколкото статистически 

значими различия между шизофренно болните и контролната група лица. Като цяло 

налични бяха по-изразени билатерални различия при шизофренно болните и в по-голяма 

степен при мъжете отколкото при жените. И при двата пола линиите на дясната ръка 

показаха тенденция към по-трансверзален, а на лявата по-вертикален ход, но различията не 

достигат статистическа значимост (P>0.05). 

Ключови думи: шизофрения, дерматоглифични аномалии, главни дланни линии.  

 

5. Структурни промени в мозъка при пациенти с шизофрения и биполярно 

разстройство – данни от проучвания директно сравняващи двете разстройства 

Младен Мантарков
1
, Васил Котетаров

1
, Ферихан Ахмед-Попова

2
, Стефан Сивков

2
 

1
Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ – Пловдив  

2
Катедра по анатомия, хистология и ембриология, МУ – Пловдив 

 

 



 

 

Представен е обзор на проучвания, сравняващи структурните промени в мозъка при 

шизофрения и биполярно афективно разстройство (БАР)  – в контекста на валидността на 

дихотомията на Крепелин, съпоставящи данни при юноши с шизофрения или БАР спрямо 

здрави контроли различия в субгенуалната част на поле 24 по Brodmann при шизофренни 

пациенти и пациенти с афективно разстройство (магнитно-резонансни изследвания, 

невронна и глиална патология), воксел базирана морфометрия на пациенти с шизофрения 

или БАР и незасегнати тяхни роднини, общомозъчна патология при шизофрения и БАР – 

сравнения на сивото и мялото мозъчно вещество.  

6. Категорийно сравнение на минимални физически аномалии по анатомични 

области  

между пациенти с шизофрения и здрави контроли  

Валентин Акабалиев
1
, Стефан Сивков

2
, Младен Мантарков

1
, Ферихан Ахмед-Попова

2
  

1
Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ – Пловдив  

2
Катедра по анатомия, хистология и ембриология, МУ – Пловдив  

Резюме 

Цел на проучването е да направи категорийно сравнение на минималните физически 

аномалии (МФА) между пациенти с шизофрения и контроли по анатомични области и в 

три сборни категории – краниофациална област, периферия и общ сбор МФА. 128 

пациенти с шизофрения ( 66 мъже, 62 жени), последователно хоспитализирани в 

Клиниката по психиатрия на УМБАЛ „Свети Георги“ - Пловдив и 103 здрави контроли (49 

мъже, 54 жени) бяха оценени с модифицирана скала на Waldrop за минимални физически 

аномалии. Изчислен беше относителният дял на лицата с определен регионален сбор МФА 

в отделните анатомични области от скалата – глава, уста, очи, уши, ръце и крака и в три 

сборни категории – краниофациална област, периферия и общ сбор МФА.  Използвани 

бяха непараметрични методи за сравнение на категориални променливи и графичен 

анализ. Установен бе по-голям относителен дял на лица с високи стойности на общия сбор 

МФА сред пациентите с шизофрения спрямо контролите е отделните анатомични области, 

като различията са статистически значими за всички области, с изключение на ръцете. 

Сред пациентите е налице и статистически значимо по-голям относителен дял на лица с 



 

по-големи стойности на общия сбор МФА в трите сборни категории МФА. Резултатите 

показват, че МФА са надеждни биомаркери за шизофрения, като отразяват процеси от 

ранното пренатално развитие от съществено значение за изявата на заболяването според 

невроонтогенетичната хипотеза в етиологията на болестта.  

Ключови думи: шизофрения, невроонтогенетична хипотеза, минимални физически 

аномалии,  скала на Waldrop 

 

7. Полов диморфизъм на минималните физически аномалии при пациенти 

с биполарно афективно разстройство тип I и здрави контроли 

Ферихан Ахмед- Попова
1
, Младен Мантарков

2
, Стефан Сивков

1
, Валентин 

Акабалиев
2
 

1
Катедра по анатомия, хистология и ембриология, МУ – Пловдив 

2
Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ - Пловдив 

Резюме 

Настоящото проучване представя разликите по пол в топографското разпределение на 

минималните физически аномалии (MФA) при пациенти с биполярно разстройство тип I и 

здрави контроли. Нашите данни показват модел на половите различия на MФA при 

биполярно разстройство тип I, който е различен от шизофренията, при която се съобщава 

за по-висока честота на MФA при мъжете. Това вероятно може да се обясни с влиянието 

на несподелени гени по време на вътрематочното развитие при двете заболявания. 

Ключови думи: биполярно разстройство, полови различия, минимални физически 

аномалии. 

 

8. Дланни дерматоглифични изображения при шизофрения и здрави контроли 

Ферихан Ахмед-Попова
1
, Стефан Сивков

1
, Валентин Акабалиев

2 

1
Катедра по анатомия, хистология и ембриология, МУ - Пловдив 

2
Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ – Пловдив 

Резюме:  

Цел: Цел на проучването е да се определи честотата на дланни изображения и дланния 

хребетен брой при шизофренно болни пациенти в сравнение със здрави контроли. 



 

Материал и методи: В проучването са включени 68 хоспитализирани шизофренно болни 

(38 мъже, 30 жени) на средна възраст 32.01±9.69 г. и контролна група от 68 клинично 

здрави индивида (36 мъже и 32 жени) на средна възраст 39.12± 9.88 г. Отпечатъците са 

снемани по типографския метод и изследвани с помощта на леко увеличение (6D). 

Отчитани са изображенията върху дланите и тоталния a-d хребетен брой (TPRC) на дясна 

и лява ръка, и общо на двете ръце. 

Резултати: Мъжете показват повишена честота на изображения в ІІ интердигитално поле 

(ИП) и намалена честота в ІІІ и ІV ИП. При жените  е налице повишена честота на 

изображенията в ІІІ ИП, по-изразено на дясната ръка. Дланният хребетен брой е понижен 

във всички ИП при жените и във ІІ ИП поле при мъжете. Получените резултати показват 

повишена честота на истински дланни изображения в хипотенара (Hy) и намалена честота 

в областта на тенара и първо интердигитално поле (Th/I) при шизофренно болните мъже. 

Най-чести от истинските изображения при жените в областта на хипотенара са радиалните 

примки (L
r
). Флуктуиращата асиметрия е с по-висока степен за Hy изображения при 

мъжете и за Th/I изображения при жените. 

Изводи: В повечето от показателите са налице билатерални и половосвързани 

характеристики, различни от тези при здравите лица. Данните насочват вниманието към 

влиянието на пренатално увреждащи фактори и тяхната роля в етиологията на 

шизофренията .  

Ключови думи: дерматоглифика, шизофрения, интердигитални полета, дланен хребетен 

брой, тенар, хипотенар, флуктуираща асиметрия. 

 

9. Честота на дланни изображения и дланен хребетен брой в интердигиталните 

полета при шизофрения 

Ферихан Ахмед-Попова
1
, Стефан Сивков

1
, Валентин Акабалиев

2 

1
Катедра по анатомия, хистология и ембриология, МУ - Пловдив 

2
Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ – Пловдив 

Резюме:  

Цел: Цел на проучването е да се определи честотата на дланни изображения и дланния 

хребетен брой в интердигиталните полета ІІ – ІV при шизофренно болни пациенти в 

сравнение със здрави контроли. 



 

Материал и методи: В проучването са включени 68 хоспитализирани шизофренно болни 

(38 мъже, 30 жени) на средна възраст 32.01±9.69 г. и контролна група от 68 клинично 

здрави психично индивида (36 мъже и 32 жени) на средна възраст 39.12± 9.88 г. 

Отпечатъците са снемани по типографския метод и изследвани с помощта на леко 

увеличение (6D). Отчитани са изображенията и хребетния брой върху ІІ, ІІІ и ІV 

интердигитални полета и тоталния a-d хребетен брой (TPRC) на дясна и лява ръка и общо 

на двете ръце. 

Резултати: Мъжете показват повишена честота на изображения в ІІ ИП и намалена 

честота в ІІІ и ІV ИП. При жените  е налице повишена честота на изображенията в ІІІ ИП, 

по-изразено на дясната ръка. Дланният хребетен брой е понижен във всички ИП при 

жените и във ІІ ИП поле при мъжете. Мъжете показват повишение в b-c и c-d хребетен 

брой, по-изразено в ляво. 

Изводи: В повечето от показателите са налице билатерални и половосвързани 

характеристики, различни от тези при здравите лица, без да се открива еднозначност в 

различията, която да е характерна за шизофренно болните. Резултатите не показват 

статистически значими различия между пациентите и контролите.  

Ключови думи: дерматоглифика, шизофрения, интердигитални полета, дланен хребетен 

брой. 

 

10. Сравнително дерматоглифично изследване на пръстови отпечатъци при 

пациенти с шизофрения и здрави контроли 

Ферихан Ахмед-Попова
1
, Младен Мантарков

2
, Антоанета Фъсова

1
, Тодор Атанасов

2
, 

Валентин Акабалиев
2
, Стефан Сивков

1 

1
Катедра по анатомия, хистология и ембриология, МУ - Пловдив 

2
Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ – Пловдив 

Резюме 

Цел: Целта на това проучване е да се сравнят пръстовите отпечатъци при пациенти с 

шизофрения и здрави контроли. Материал и методи: Изследването включва 136 пациенти 

с шизофрения (72 мъже, 64 жени) и 113 психично здрави лица (52 мъже, 61 жени) от 

български произход. Пръстовите отпечатъци са снемани по типографския метод и  



 

 

изследвани с помощта на леко увеличение (6D) в съответствие с методиката на Cummins, 

Midlo. Данните бяха анализирани със SPSS 17.0. Резултати: Нашите резултати показват 

по-високи средни стойности на кръговете и по-ниски средни стойности на примки и дъги 

за двете ръце при мъже с шизофрения в сравнение с техните контроли от същия пол. 

Жените с шизофрения имат по-високи средни стойности на дъги и кръгове, но по-ниски 

средни стойности на примки за двете ръце, в сравнение със здравите жени. Разликите са 

статистически значими за примките и кръговете на левите ръце при мъжете, и за примките 

на левите ръце и тези на двете ръце при жените. Заключение: В контекста на 

невроонтогенетичната хипотеза за психичните разстройства, дерматоглифичните признаци 

могат да се окажат надеждни биологични маркери за определяне времето на пренатално 

увреждане и патогенетичните механизми на неговата изява. 

Ключови думи: дерматоглифи, шизофрения, пръстови отпечатъци, дъги, кръгове 

 

11. Дланни дерматоглифи в областта на тенара и хипотенара при шизофренно 

болни пациенти и контролни лица  

Ферихан Ахмед-Попова
1
, Стефан Сивков

1
, Павел Нончев

2
, Валентин Акабалиев

2
  

1
Катедра по анатомия, хистология и ембриология, МУ – Пловдив  

2
Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ – Пловдив 

Резюме 

Цел. Целта на проучването е да установи честотата на дланнитe дерматоглифи в областта 

на тенара (Th) и хипотенара (Hy) при шизофренно болни в сравнение с контролни лица. 

Материал и методи. В проучването са включени 68 хоспитализирани шизофренно болни 

(38 мъже, 30 жени) на средна възраст 32.01±9.69г. и контролна група от 68 клинично 

здрави психически индивида (36 мъже и 32 жени) на средна възраст 39.12± 9.88 г. 

Отпечатъците са снемани по типографския метод и изследвани с помощта на леко 

увеличение (6D). Дланните папиларни изображения са изследвани в областта на 

хипотенара (Hy) и тенара заедно с І
во

 интердигитално поле (Th/I). Резултати. Получените 

резултати показват повишена честота на истински дланни изображения в Hy и намалена 

честота в Th/I при шизофренно болните мъже. При жените най-чести от истинските 

изображения в областта на хипотенара са радиалните примки (Lr ), като на лявата ръка е  



 

 

налице по-изразено повишение спрямо контролната група. Шизофренно болните жени 

показват намалена честота на изображенията в областта на тенара. Флуктуиращата 

асиметрия е по-изразена за Hy изображения при мъжете и за Th/I изображения при жените. 

Изводи. Получените резултати очертават само тенденция в различията в дланните 

дерматоглифи, като не достигат статистическа значимост. Данните насочват вниманието 

към възможните причини за установените различия и свързаните с тях полови особености 

в развитието на шизофренията. 

Ключови думи: дерматоглифика, шизофрения, тенар, хипотенар, дланни 

дерматоглифични изображения 

 

12. Преглед на соматотип при биполярно разстройство: Разлики между половете, 

невроразвитие и клинични последици 

Младен Мантарков
1
, Ферихан Ахмед-Попова

2
, Валентин Акабалиев
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Резюме 

Деветдесет и пет години след оригиналната публикация на Кречмер концепцията за 

соматотип в психиатрията остава спорна. Целта на настоящото проучване е да сравни 

соматотипа на пациенти с биполярно разстройство I и съвпадащи по пол психично здрави 

контроли с помощта на метод чрез наблюдаване за соматотипиране и предефинирани 

критерии за включване и за изключване в изследването. 67 пациенти с биполярно 

разстройство I (26 мъже, 41 жени) и 119 психически здрави контроли (54 мъже, 65 жени) 

бяха оценени използвайки антропометричния метод на Хийт-Картър. Мъжете с биполярно 

разстройство I са значително по-малко ендоморфни и по-ектоморфни от контролите, от 

същия пол. Жените с биполярно разстройство I бяха значително по-малко ектоморфни, 

отколкото контролите от същия пол. Открихме значителни взаимосвързани ефекти между 

пол и групова принадлежност за всички соматотипни компоненти. Мъжете с биполярно 



 

разстройство I имаха значително по-нисък, докато жените с биполярно разстройство I -

значително по-висок индекс на телесна маса от контролите. Хипотезата на Кречмер може 

да се отнася само за хора от женски пол. В ерата на орексигенни стабилизатори на 

настроението жените с биполярно разстройство I могат да бъдат особено уязвими за 

лекуване популация. Нашите данни предполагат, че биполярното разстройство I има 

невроонтогенетично развитие. 

Ключови думи: биполярно разстройство, соматотип, невроразвитие, полови различия, 

полов диморфизъм, индекс на телесна маса, централно затлъстяване, стабилизатори на 

настроението. 
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Резюме  

Целта на настоящото изследване е да се определят половите различия в одонтометричните 

размери на мандибуларните зъби при българи. Изследването включва 169 лица от 

български произход във възрастовата група 20 – 40 години. Буколингвалните, 

мезиодисталните и цервикоцизалните размери на мандибуларните зъби бяха измерени с 

Dentistry Sliding Vernier Caliper и анализирани със SPSS 23.0. Цервикоцизалните размери в 

мандибуларните премолари и кътниците са значително по-високи при мъжете в сравнение 

с жените. Подобни значими разлики са открити в мезиодисталните размери в 

долночелюстните канини и първите кътници. Буколингвалните размери на долните 

кътници са значително по-високи при мъжете в сравнение с жените, докато за 

долночелюстните странични резци жените показват значително по-високи стойности от 

мъжете. Резултатите от настоящите измервания показват значителни полови различия в 

долночелюстните зъби при българите. Нашите резултати показват, че долночелюстните  



 

 

канини и кътниците проявяват най-голям полов диморфизъм. В съответствие с подобни 

одонтометрични изследвания, зъбите могат да разграничат двата пола и по този начин да 

определят необходимостта от допълнителни изследвания в тази област. 

Ключови думи: полови различия, одонтометрични размери, мандибуларни зъби 

 



 

 

 

 

 

РЕЗЮМЕТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ НА 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  

на гл. асистент д-р Ферихан Ахмед-Попова, дм  

Катедра Анатомия, хистология и ембриология 

Медицински факултет 

 

I. Резюмета на представените публикации на английски език в 

научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни 

бази данни с научна информация (само Scopus и Web of Science) с 

IF: 

 

1. Minor physical anomalies in patients with bipolar I disorder and normal controls 
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Abstract  

Background: The neurodevelopmental hypothesis is well established in schizophrenia but has 

received modest empirical support in bipolar disorder. In schizophrenia it is partly based on the 

higher prevalence of minor physical anomalies (MPAs), established by many well controlled 

studies. No studies with comparable designs have been performed in bipolar disorder. The 

present study aims to establish the rate and topographic distribution of MPAs in bipolar I 

patients. Methods: The subjects were 61 patients (25 men, 36 women) with bipolar I disorder and 

103 normal subjects (49 men, 54 women) who were examined for MPAs using a modified 

version of the Waldrop Physical Anomaly Scale. Results: The bipolar I patients showed 

significantly higher regional MPA scores in 3 distinct regions - mouth, feet and head, as well as 

in the overall scores for the craniofacial complex, the periphery and the total MPA score.  



 

 

 

 

Differences were statistically significant for 3 anomalies - high/steepled palate, big gap between I 

and II toes and furrowed tongue that made significant contribution to the prediction of the 

patient-control status in a discriminant analysis model. Conclusions: Our data suggest that 

aberrant processes of neurodevelopment may contribute to the etiology of bipolar I disorder. The 

field is open for further research using modern instruments and designs in order to identify 

potential biological markers for bipolar disorder. 

Keywords: Bipolar I disorder Neurodevelopmental hypothesis Minor physical anomalies 

Waldrop scale 

2. Discriminating value of total minor physical anomaly score on the Waldrop scale 

between patients with bipolar I disorder and normal controls 
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Abstract  

Minor physical anomalies (MPAs) are slight structural aberrations indicative of abnormal 

neurodevelopment. Most studies of MPAs in bipolar disorder have yielded limited results. We 

attempted to assess the potential value of MPAs as a classifying test in the status bipolar I 

patients vs. normal controls. Sixty one bipolar I patients and 103 controls were evaluated for 

MPAs using a slightly modified version of the Waldrop scale. The specificity, sensitivity and 

predictive value of different total MPA (MPA-T) scores were determined. The cut-off MPA-T 

scores that optimally discriminated patients from controls (exhibiting the most balanced sets of 

sensitivity, specificity, positive and negative predictive values) were MPA-T≥4 and MPA-T≥5. 

These values set a “border zone” in which bipolar I patients began to prevail significantly over 

controls. The latter presented most frequently with MPA-T ≤3 and rarely with MPA-T ≥6. 

Bipolar I patients prevailed among outliers (subjects with significantly higher MPA-T scores). 

Our data establish MPA-T score as a reliable index in distinguishing between bipolar I patients  



 

 

 

 

 

and normal controls and are consistent with the hypothesis of abnormal neurodevelopment in 

bipolar disorder.  

Keywords: Bipolar disorder, Neurodevelopment, Minor physical anomalies, Waldrop scale, 

Sensitivity, Specificity, Positive and negative predictive values 
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Abstract 

Rationale, aims, and objectives: Human brain connectome is a new and rapidly developing field 

in neuroscience. The pattern of structural and functional connectivity in the brain is not fixed but 

is continuously changing in response to experiences. Exploring these phenomena opens a 

powerful arsenal of analyses and computational approaches that could provide important new 

insights into clinical and cognitive neuroscience. The aim of the present study was to investigate 

the activations of adult brain cortical areas during a memory task performance by using 

functional MRI with a specific focus on gender differences. Methods: Twenty‐nine right‐handed  

 



 

 

 

 

subjects (15 men and 14 women) were scanned. The memory paradigm consisted of 4 

consecutive sets of “on” and “off” blocks with a total duration of 4 minutes. The subjects were 

first presented with 4 pictures (fixation F‐part) of the same theme—landscapes, portraits, 

anatomical images of internal organs, and geometric figures denoted by specific mismatching 

nouns (seasons, personal names, internal organs, and figures), followed by 3 of the presented 

pictures and questions for memory evaluation (recall R‐part). For the active conditions, the 

participants were instructed to read the statements carefully and answer with a button press. 

Results: We found reliable occipital and temporal signal responses across the block design 

contrasts with statistically significant differences within the groups in both genders. Statistical 

significance in brain cortical activation was not found between men and women. Conclusion: The 

results highlighted several detailed distinctions between the genders and potential future 

directions in brain activation studies as part of the multidisciplinary approach in translational 

neuroscience. 

Keywords: brain activation, connectome, fMRI, memory paradigm 
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Abstract  

New brain technologies including neuroimaging studies are powerful means for providing new 

insights into clinical and cognitive neuroscience. Bipolar disorder is a severe chronic phasic 

mental disease characterized by various cognitive dysfunctions. Working memory is one  



 

 

 

 

prominent domain of cognitive impairment in bipolar disorder. Disruptions in working memory 

are observed even in euthymic bipolar patients which makes it a potential endophenotypic marker 

for the disorder. Finding such markers may help in providing firm neurobiological basis for 

psychiatric nosologies and symptomatic presentations. This review aims to summarize some of 

the important aspects of findings from functional magnetic resonance imaging studies on the 

activation of brain structures in relation to working memory paradigms.  

Keywords: Brain technologies, functional MRI, Working memory, Bipolar disorder, 

Endophenotype, Brain structures 
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Abstract 

Functional imaging techniques, fMRI in particular, has given the possibility to investigate non-

invasively the cognitive processes in healthy populations and different disorders concerning 

neuropsychiatry, thus unfolding the concepts guiding diagnosis and patient management. 

Different brain structures seem to support different types of cognitive functions in particular 

learning and memory thus the neurobiological explanation of the retrieval of information is 

associated with knowledge of brain plasticity, memory circuits, synaptic neurotransmission and 

the modulation of glial cells. Consistent with fMRI investigations of memory systems we tested 

the dependability of a memory paradigm using heterogeneous memory stimuli in order to find the 

neurobiological basis that correlates with memory task performance. Our study resulted with  

https://www.frontiersin.org/people/u/781321


 

 

 

 

statistically significant differences in brain activations across the block design contrasts in both 

occipital and temporal regions in 29 mentally healthy students during a memory paradigm 

performance after intensive learning. As functional magnetic resonance imaging has become an 

important and reliable tool for investigation of brain anatomy and its function in health and 

disease, it becomes clear that further research of neurobiological basis of cognitive and memory 

domains can clarify different diagnostic prototypes and thus explain the human brain 

impairments in neuropsychological patients, since these are characterized by various cognitive 

dysfunctions.  

Keywords: functional MRI, memory paradigm, brain activation, intensive learning, cognition  
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6. Biomarker profile of minor physical anomalies in schizophrenia patients 
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Abstract  

AIM: The aim of this study was to determine the frequency and topographical distribution of 

minor physical anomalies (MPAs) in schizophrenia patients and control subjects, and the ability 

of the items of the Waldrop scale to predict the patient-control status. MATERIAL AND 

METHODS: 128 schizophrenic patients (66 men, 62 women) and 103 normal controls (49 men, 

54 women) were evaluated for MPAs with a modified version of the Waldrop scale. RESULTS: 

Compared with controls, schizophrenia patients showed a higher incidence of almost all studied 

MPAs, differences being statistically significant for 12 items: fi ne electric hair, abnormal hair 

whorls, epicanthus, adherent earlobes, lower edges of the ears extending backward/upward,  



 

 

 

 

malformed ears, asymmetrical ears, high/arched palate, furrowed tongue, smooth/rough spots on 

the tongue, III toe ≥ II toe, big gap between I and II toe. Some anomalies occurred with almost 

equal frequency in schizophrenic patients and controls, while others were more than 10 times 

more common in patients (odds ratio: 0.62 - 10.55). The distribution frequency of MPAs in 

schizophrenia tended to increase in the cranial direction. Nine predictor MPA biomarkers 

successfully distinguished 81.10% of patients, 81.55% of controls, and 81.30% of all examined 

subjects. CONCLUSIONS: The elevated incidence of MPA biomarkers in schizophrenia patients 

implies impaired neurodevelopment that increases the risk for the development of schizophrenia. 

The pattern of changes in the morphological characteristics suggests they may be a random 

outcome of a general neurodevelopmental defect or may reflect different neurodevelopmental 

defects that allow better characterization of schizophrenia patients subgroups.  

Keywords: schizophrenia, neurodevelopmental hypothesis, minor physical anomalies, Waldrop 

scale 
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Abstract  

INTRODUCTION: Dermatoglyphic pattern formation and differentiation are complex 

processes which have been in the focus of research interest ever since dermatoglyphics became a 

science. The patterns’ early differentiation and genetic uniqueness as well as the relatively simple 

methods used to obtain and store fingerprints make it possible to study the relationship between 

certain dermatoglyphic characteristics and the underlying pathological processes in a number of 

diseases, including mental disorders. AIM: The present review reports published data from 

fundamental and clinical studies on dermatoglyphics primarily in schizophrenia and bipolar 

disorder to lend additional support for the neurodevelopmental hypothesis in the etiology of these  



 

 

 

 

disorders. Following an analysis of the theories of dermatoglyphics formation and the complex 

association between ridge patterns and central nervous system in early embryogenesis, an attempt 

is made to present dermatoglyphics as possible biological markers of impaired 

neurodevelopment. CONCLUSIONS: The contradictory data in the literature on 

dermatoglyphics in mental disorders suggest the need for further studies on these biological 

markers in order to identify their place in the neurodevelopmental etiological model of these 

diseases. 

Key words: dermatoglyphics, biomarkers, schizophrenia, neurodevelopment  
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Abstract 

The aim of the present study was to determine the sex differences in odontometric dimensions of 

maxillary teeth in Bulgarians. The study included 169 subjects of Bulgarian origin in the age 

group of 20 – 40 years. Buccolingual, mesiodistal and cervicoincisal dimensions of maxillary 

teeth were measured by Dentistry Sliding Vernier Caliper and analyzed with SPSS 23.0. 

Cervicoincisal dimensions in maxillary incisors, canines, premolars and molars were significantly 

higher in males compared to females. Similar significant differences were found in mesiodistal 

dimensions in maxillary canines and molars. Buccolingual dimensions in upper molars were 

significantly higher in males compared to females. The results of the present measurements 

exhibited significant sex differences in maxillary teeth in Bulgarians. Our results showed that 

maxillary canines and molars exhibited the greatest sexual dimorphism. In accordance with 

similar odontometric studies, teeth may differentiate both genders and thus determine the need 

for further investigations in this field. 

Key words: sex differences, odontometric dimensions, maxillary teeth. 



 

 

 

 

 

9. Comparative Dermatoglyphic Study of Patients with Bipolar Affective Disorder 

Type I and Healthy Controls  
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Abstract 

The aim of this study was to compare the fingerprint patterns and finger ridge count in patients 

with bipolar I disorder (BPI) and healthy controls. The study included 61 BPI patients and 100 

mentally healthy subjects. Rolled palmprints were obtained using an ink method and were read 

with light (6D) magnification. We found an increased incidence of loops and reduced finger ridge 

count in male BPI patients, and an increased finger ridge count and higher incidence of whorls in 

female BPI patients in comparison with their same-sex controls. For both genders we observed 

increased fluctuating asymmetry in the fingerprint images. Within the context of 

neurodevelopmental hypothesis of mental disorders dermatoglyphic traits may become reliable 

biological markers of the timing of prenatal damage and the pathogenetic mechanisms behind it. 

Key words: dermatoglyphics, bipolar I disorder, fingerprint patterns, finger ridge count, 

fluctuating asymmetry.  
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Abstract 

The aim of the present study is to evaluate the variations of dental dimensions between 

Bulgarians and other populations. The study included 169 Bulgarians aged 20 – 40 years. 

Buccolingual and mesiodistal dimensions of teeth were measured by Dentistry Sliding Vernier  



 

 

 

 

Caliper and analyzed with SPSS 23.0. We found significant differences in mesiodistal 

dimensions of maxillary canines, premolars and molars and mandibular incisors and premolars 

between Bulgarians and Serbians. Similar significant differences were found in vestibulolingual 

and mesiodistal dimensions of upper canines and molars, vestibulolingual dimensions of upper 

incisors and mesiodistal dimensions of upper premolars, mesiodistal dimensions of mandibular 

incisors, premolars and second molars and vestibulolingual dimensions of mandibular lateral 

incisors, canines, premolars and molars between Bulgarians and Greeks.Our results showed that 

odontometric dimensions vary in different population and therefore it is necessary to determine 

specific population values in order to make identification possible. 
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Abstract 

The aim of the present study is to evaluate the manifestation of bilateral asymmetry in the 

proximal and distal end of humerus among the contemporary Bulgarian population. A total of 

113 pairs of complete humeri from 54 females and 59 males were studied. Measurements of 

humerus include circumference of head, vertical diameter of head, transverse diameter of head 

and epicondylar breadth analyzed with SPSS 23.0. The Paired Sample T test was used to compare 

the right and the left sides. For each side the values of the bones were tested for normality of 

distribution by the Kolmogorov-Smirnov test. No statistical difference was found between right 

and left side for the mean values computed for both genders. We concluded that the bilateral  



 

 

 

asymmetry is not present in the humeral dimensions, thus, allowed the bones of both sides to be 

grouped together for further analysis, especially in forensic medicine, anthropology, normal 

morphology, and archeology.  

Key words: bilateral asymmetry, humerus, Bulgarian population  
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Abstract 

Ultrasound Fusion Imaging (UFI) system is a new promising imaging modality that combines 

live ultrasound investigations with preregistered CT, MRI or PET images. In this study we want 

to present our initial experience with the new method that combines the transcranial color-coded 

sonography (TCCS) in different insonation planes and the 3 T weighted MRI Cerebral images. 

The study validates the diagnostic capabilities of the system to detect different normal cerebral 

structures in healthy volunteers. In the present paper we also discuss the advantages of US fusion 

imaging technology and its clinical applications in Neurology.  

Key words: Ultrasound Fusion Imaging, transcranial color-coded sonography, Ultrasound 

diagnostics 
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Abstract 

Introduction: Sex estimation is an important step in developing a biological profile. Teeth are 

one of the most durable physical elements in the human body and thus can be very successfully 

used for this purpose. The aim of the present study was to determine the sex differences in 

odontometric dimensions of maxillary and mandibular molars in Bulgarians. 

Materials and methods: The study included 232 healthy subjects (121 males, 111 females) of 

Bulgarian origin in the age group of 20 – 40 years, with fully erupted, periodontal disease free, 

caries free, non-worn teeth. Vestibulolingual, mesiodistal and cervicoincisal (coronal height) 

dimensions of maxillary and mandibular molars were measured by Dentistry Sliding Vernier 

Caliper, Ridge Mapping Caliper Type A and Type B and analyzed with SPSS 23.0. The level of 

statistical significance was set at P< 0.05.  

Results: Cervicoincisal dimensions in both maxillary and mandibular molars except for the 

maxillary left second molars were significantly higher in males compared to females. Similar 

statistically significant differences were found in mesiodistal dimensions in first molars from 

both jaws. Vestibulolingual dimensions in both maxillary and mandibular first molars and 

mandibular second molars were significantly higher in males compared to females as well.  

Conclusion: The results of our measurements exhibited statistically significant sex differences in 

both maxillary and mandibular molars in people of Bulgarian origin. In accordance with similar 

odontometric studies, molars may successfully differentiate both genders and thus determine the 

need for further investigations in this field. 

Key words: Bulgarians, molars, odontometric measurements, sexual dimorphism 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. Резюмета на представените публикации на английски език в 

нереферирани списания с научно рецензиране или в 

редактирани колективни томове:  

 

1. Prevalence of individual minor physical anomalies in schizophrenia - paranoid type 

and schizophrenia - undifferentiated/disorganized type 
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Abstract 

Introduction: The deconstruction of schizophrenia into distinct clinical subtypes is supported 

by a long tradition in psychiatric nosology and has grown increasingly more reliable with the 

introduction of operationalized diagnostic criteria. However research in the biological validity of 

the distinct syndromes and clinical types of the disorder is limited. 

Aim: The aim of the study is to determine the prevalence of individual minor physical 

anomalies (MPAs) in schizophrenia, paranoid type and schizophrenia, 

undifferentiated/disorganized type as biological markers of disturbed prenatal brain 

development. 

Material and methods: 105 patients with schizophrenia, paranoid type and 23 patients with 

schizophrenia, undifferentiated/disorganized type were examined with a modified version of the 

Waldrop Physical Anomaly Scale. 

Results: Patients with schizophrenia, undifferentiated/disorganized type show statistically 

significant (p < 0.05) higher prevalence of high/steepled palate and furrowed tongue compared 

with patients with schizophrenia, paranoid type.   

Discussion: The higher prevalence of MPAs of midfacial MPAs in undifferentiated/disorganized 

schizophrenia may reflect the greater vulnerability of stuctures with complex morphogenesis to 

extragenetic insults during critical periods of prenatal neurodevelopment. In combination with  



 

 

 

 

other biological markers the study of MPAs in clinical subtypes of schizophrenia could be 

useful for the deconstruction of schizophrenia to simpler endophenotypes, needed in genetic 

research. 

Key words: schizophrenia, clinical types, neurodevelopment, minor physical anomalies, Waldrop 

scale. 

2. Topographical distribution of minor physical anomalies in schizophrenia- paranoid 

type and schizophrenia- undifferentiated/disorganized type 
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Abstract 

Aim: The aim of the study is to analyze the topographical distribution of minor physical 

anomalies in schizophrenia- paranoid type and schizophrenia- undifferentiated/disorganized 

type. 

Material and methods: 105 patients with paranoid schizophrenia and 23 patients with 

disorganized/undifferentiated schizophrenia are examined with a modification of the Waldrop 

Physical Anomaly Scale. 

Results: Patients with disorganized/undifferentiated schizophrenia are more stigmatized with 

minor physical anomalies in the cranio-facial region (particularly in the area of the eyes and the 

mouth) and have higher total physical anomaly scores. Peripheral anomalies, especially in the 

legs, are more prevalent in patients with paranoid schizophrenia.   

Conclusion: The data of the study show differences in the topographic distribution of 

morphological anomalies in a large cohort of patients with paranoid and 

disorganized/undifferentiated types of schizophrenia. The studies of minor physical anomalies 

in schizophrenic patients are indicative of disturbed neurodevelopment and increased 

vulnerability to disease. They could be used for risk stratification in future prevention attempts. 

Key words: schizophrenia, neurodevelopmental hypothesis, minor physical anomalies, Waldrop 

scale. 



 

 

 

 

3. Discrimination Effect of the Biomarkers Minor Physical Anomalies between 

Schizophrenic Patients and Mentally Healthy Subjects 
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Abstract 

The aim of the study is to analyze the predictive value of minor physical anomalies in the 

binominal model schizophrenic patients-mentally healthy subjects as an index of 

neurodevelopmental etiology of schizophrenia. 128 schizophrenic patients (66 men, 62 women) 

and 103 normal controls (49 men, 54 women) are examined with modified Waldrop Physical 

Anomaly Scale. Predictive value of minor physical anomalies is analyzed with discriminant 

analysis. The two-group discriminant analysis distinguishes well between schizophrenic patients 

and control subjects with 8 independent predictor variables. The variables that contribute to 

prediction of schizophrenic patient-control subject include high/steepled palate, fine electric hair, 

big gap between I and II toes, epicanthus. Аbnormal head circumference, hypertelorism, 

abnormal hair whorls, malformed ears have significant independent contribution to prediction of 

patient-control status. The model classifies correctly the two groups in 79.57% of the cases and 

slightly better the controls than the schizophrenics (85.4% vs. 74.8%). The data of the study show 

discernible prevalence of morphological anomalies in large cohort of schizophrenic patients in 

comparison with control subjects. The studies of minor physical anomalies in schizophrenic 

patients allude to a disturbed neurodevelopment and increased predisposition to development of 

schizophrenia that could be used for stratification of the risk in future prevention attempts. 

Key words: schizophrenia, neurodevelopmental hypothesis, minor physical anomalies, Waldrop 

scale 

 

 

 



 

 

 

4. Frequency of major palmar lines in patients with schizophrenia and healthy controls 
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Abstract 

The frequency of major palmar line types in 68 patients with schizophrenia (38 men, 30 women) 

meeting the DSM-IV diagnostic criteria and a control group of 68 clinically healthy individuals 

(36 men and 32 women) was examined in a comparative dermatoglyphic study. The prints were 

obtained with the rotating ink method and examined with light magnification (6D). The 

evaluation of the palm prints was performed according to the rules set out in the Memorandum on 

dermatoglyphic nomenclature. The material was statistically analyzed with a computer program 

SPSS 8.0. (Statistical Package for the Social Sciences 8.0). The mean total completion rate of the 

main lines in our study showed trends rather than statistically significant differences between 

schizophrenia patients and controls. In general, there were more expressed bilateral differences in 

schizophrenia patients and more in men than in women. In both sexes, the lines of the right hand 

showed a tendency to a more transverse, and on the left a more vertical direction, but the 

differences did not reach statistical significance (P> 0.05). 

Key words: schizophrenia, dermatoglyphic anomalies, main palm lines. 

 

5. Structural brain changes in patients with schizophrenia and bipolar disorder - data 

from studies directly comparing the two disorders 
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A review of studies comparing structural brain changes in schizophrenia and bipolar affective 

disorder is presented in the context of the validity of the Krepelin dichotomy comparing data of 

young men with schizophrenia or bipolar affective disorder and clinically healthy controls, 

differences in subgenual part of Brodmann area 24 in patients with schizophrenia or bipolar  



 

 

 

 

affective disorder  (magnetic resonance imaging, neuronal and glial pathology), voxel-based 

morphometry of patients with schizophrenia or bipolar affective disorder and their unaffected 

relatives, cerebral pathology in schizophrenia and bipolar affective disorder - comparisons of 

gray matter and cerebellar matter. 

 

6. Categorical comparison of minor physical anomalies by anatomical areas between 

patients with schizophrenia and healthy controls 
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Abstract 

The aim of the study was to make a categorical comparison of the minor physical anomalies 

(MPA) between patients with schizophrenia and controls by anatomical areas and in three 

aggregate categories - craniofacial area, periphery and total MPA. 128 patients with 

schizophrenia (66 men, 62 women) consecutively hospitalized in the Psychiatry Clinic of St. 

George University Hospital - Plovdiv and 103 healthy controls (49 men, 54 women) were 

evaluated with a modified Waldrop scale for minor physical anomalies. The relative share of 

persons with a certain regional sum of MPA in the individual anatomical areas of the scale - 

head, mouth, eyes, ears, arms and legs and in three aggregate categories - craniofacial area, 

periphery and total MPA was calculated. Non-parametric methods were used to compare 

categorical variables and graphical analysis. A higher relative proportion of individuals with high 

MPA values among patients with schizophrenia was found compared to controls in the individual 

anatomical areas, with differences statistically significant for all areas except the hands. Among 

the patients there was also a statistically significantly higher relative share of persons with higher 

values of the total sum of MPA in the three aggregate categories of MPA. The results show that 

MPAs are reliable biomarkers for schizophrenia, reflecting processes of early prenatal 

development essential for the manifestation of the disease according to the neuro-developmental 

hypothesis in the etiology of the disease. 



 

 

 

Key words: schizophrenia, neurodevelopmental hypothesis, minor physical anomalies, Waldrop 

scale 

7. Sexual dimorphism of minor physical anomalies in patients with bipolar 

affective disorder type I and healthy controls 
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Abstract 

The current study presents the gender differences in the rate and topographic distribution of 

minor physical anomalies (MPAs) in bipolar I patients and healthy controls. Our data show a 

pattern of gender differences of MPAs in bipolar I disorder that is distinct from schizophrenia, in 

which a higher incidence of MPAs has been reported in men. This could possibly be explained 

by influences of non-shared genes during intrauterine development in the two disorders. 

Key words: bipolar disorder, gender differences, minor physical anomalies. 
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Abstract 

Aim: The aim of this study was to determine the incidence of palmar dermatoglyphic patterns 

and total palmar ridge count in schizophrenic patients and control subjects.  

Material and methods: The study included 68 schizophrenia patients (38 males, 30 females) 

aged 32.01±9.69 years and a normal comparison group of 68 mentally healthy subjects (36 males 

and 32 females) aged 39.12 ± 9.88 years. Rolled palmprints have been obtained using an ink 

method and nave been read with light (6D) magnification. Palmar dermatoglyphic patterns and 

the total a-d ridge count (TPRC) were examined on the right and left hand and the total score of 

both hands.    



 

 

 

 

Results: The results showed an increased incidence of palm patterns in the II interdigital area and 

reduced incidence in the III and IV interdigital fields. Schizophrenic females showed higher 

incidence of palm patterns in the III interdigital area, more significant on the right hand. Total 

palmar ridge count was reduced in all of the interdigital fields in females and in the II interdigital  

field in men. Males showed higher incidence of true palmar patterns in the hypothenar area (Hy) 

and reduced incidence of patterns in the thenar and I interdigital field (Th/I). Radial loops (Lr) 

were the most common images in the hypothenar in females. Fluctuating asymmetry was higher 

for the Hy images in men and for the Th/I images in women. 

Conclusions: There are bilateral and gender related characteristics different from those in healthy 

individuals. The data point to the impact of prenatal insults and their role in the etiology of 

schizophrenia. 

Keywords: dermatoglyphics, schizophrenia, interdigital fields, total palmar ridge count, thenar, 

hypothenar, fluctuating asymmetry. 
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Abstract 

Objective: The aim of the study was to determine the frequency of palmar dermatoglyphic 

patterns and palmar ridge count in interdigital fields II - IV in schizophrenia patients compared 

with healthy controls. 

Material and methods: The study included 68 hospitalized schizophrenia patients (38 men, 30 

women) with a mean age of 32.01 ± 9.69 years and a control group of 68 clinically mentally 

healthy individuals (36 men and 32 women) with a mean age of 39.12 ± 9.88 years. The prints 

were obtained with the ink method and examined with light magnification (6D). The palmar  

 



 

 

 

 

patterns and the palmar ridge count on the II, III and IV interdigital fields and the total a-d ridge 

count (TPRC) of the right and left hand and both hands in total were reported. 

Results: Men showed increased frequency of palmar patterns in II interdigital space and 

decreased frequency in III and IV space. In women, there was an increased frequency of palmar 

patterns in III interdigital space, more expressed on the right hand. The palmar ridge count was 

reduced in all ID spaces for women and in the II ID field in men. Men showed an increase in b-c 

and c-d ridge count, more expressed on the left. 

Conclusions: In most of the indicators there are bilateral and gender-related characteristics, 

different from those in healthy individuals, without finding unambiguity in the differences that is 

characteristic of schizophrenia patients. The results did not show statistically significant 

differences between patients and controls. 

Key words: dermatoglyphics, schizophrenia, interdigital spaces, palmar ridge count 

 

10. Comparative dermatoglyphic study of fingerprint patterns in patients with 

schizophrenia and healthy controls 

Ferihan Ahmed-Popova
1
, Мladen Mantarkov

2
, Antoaneta Fusova

1
, Todor Atanasov

2
, Valentin 

Akabaliev
2
, Stefan Sivkov

1 

 
1
Department of Anatomy, Histology and Embryology, Medical University of Plovdiv 

 
2
Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University of Plovdiv  

Abstract 

Purpose: The aim of this study was to compare the fingerprint patterns in patients with 

schizophrenia and healthy controls. Material and methods: The study included 136 patients with 

schizophrenia (72 males, 64 females) and 113 mentally healthy subjects (52 males, 61 females) 

of Bulgarian origin. Fingerprints were obtained using an ink method and were read with light 

(6D) magnification in accordance with the methods given by Cummins, Midlo. The data were 

analyzed with SPSS 17.0. Results: Our results showed a higher mean score of whorls and lower 

mean score of loops and arches for both hands in schizophrenia males compared with their same-

sex controls. Schizophrenia females had a higher mean score of arches and whorls, but lower  



 

 

 

 

mean score of loops for both hands, compared with the healthy females. The differences were 

statistically significant for the loops and whorls of the left hands in males, and for the loops of the 

left hands and those of both hands in females. Conclusion: Within the context of 

neurodevelopmental hypothesis of mental disorders dermatoglyphic traits may become reliable 

biological markers of the timing of prenatal damage and the pathogenetic mechanisms behind it. 

Key words: dermatoglypfics, schizophrenia, fingerprint patterns, arches, whorls 
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Abstract 

The aim of this study was to determine the incidence of palmar dermatoglyphic patterns in the 

thenar (Th) and hypothenar (Hy) areas in schizophrenic patients and control subjects. Material 

and methods. The study included 68 schizophrenia patients (38 men, 30 women) aged 

32.01±9.69 years and a normal comparison group of 68 mentally healthy subjects (36 men and 32 

women) agd 39.12 ± 9.88 years. Rolled palmprints have been obtained using an ink method and 

nave been read with light (6D) magnification. Palmar dermatoglyphic patterns were examined in 

the hypothenar (Hy) area and in the thenar area and first interdigital space (Th/I). Results. The 

results showed an increased incidence of true palm patterns in the Hy area and reduced incidence 

in the Th/I in schizophrenic males. The most common of the palm patterns in females were the 

radial loops (Lr) in the hypothenar area and the differences from the control group were greater 

for the left hand. Schizophrenic females showed lower incidence of true patterns in the thenar 

area. Fluctuating asymmetry was higher for Hy patterns in males and for Th/I patterns in females. 

Conclusions. A tendency rather than statistically significant difference in the palmar 

dermatoglyphic patterns is observed between schizophrenia patients and control subjects. The  



 

 

 

results point to possible causes of the observed heterogeneity and the gender related 

characteristics in the development of schizophrenia.  

Keywords: dermatoglyphics, schizophrenia, thenar, hypothenar, palmar dermatoglyphic patterns. 
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Abstract 

Ninety-five years after Kretschmer’s original publication the concept of somatotype in psychiatry 

remains controversial. The aim of the current study was to compare the somatotype of patients 

with bipolar I disorder and sex-matched mentally healthy controls using an objective method of 

somatotyping and predefined inclusion and exclusion criteria. 67 bipolar I patients (26 males, 41 

females) and 119 mentally healthy controls (54 males, 65 females) were assessed using the 

Heath-Carter Anthropometric Method. Bipolar I males were significantly less endomorphic and 

more ectomorphic than sexmatched controls. Bipolar I females were significantly less 

ectomorphic than sex-matched controls. We found significant interaction effects between gender 

and group membership on all somatotype components. Bipolar I males had significantly lower, 

while bipolar I females had significantly higher BMIs than controls. Kretschmer’s hypothesis 

may only apply to females. In an age of orexigenic mood stabilizers bipolar I females may be a 

particularly vulnerable treatment population. Our data suggest bipolar I disorder has 

neurodevelopmental underpinnings. Key words: Bipolar disorder, Somatotype, 

Neurodevelopment, Gender differences, Sexual dimorphism, Body mass index, Central obesity, 

Mood stabilizers.  
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Abstract  

The aim of the present study was to determine the sex differences in odontometric dimensions of 

mandibular teeth in Bulgarians. The study included 169 subjects of Bulgarian origin in the age 

group of 20 – 40 years. Buccolingual, mesiodistal and cervicoincisal dimensions of mandibular 

teeth were measured by Dentistry Sliding Vernier Caliper and analyzed with SPSS 23.0. 

Cervicoincisal dimensions in mandibular premolars and molars were significantly higher in males 

compared to females. Similar significant differences were found in mesiodistal dimensions in 2 

mandibular canines and first molars. Buccolingual dimensions in lower molars were significantly 

higher in males compared to females while for mandibular lateral incisors females show 

significantly higher values than males. The results of the present measurements exhibited 

significant sex differences in mandibular teeth in Bulgarians. Our results showed that mandibular 

canines and molars exhibited the greatest sexual dimorphism. In accordance with similar 

odontometric studies, teeth may differentiate both genders and thus determine the need for further 

investigations in this field. 

Key words: sex differences, odontometric dimensions, mandibular teeth 
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