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Ноктите – 10 – символи 

 

Ноктите имат няколко функции: поддържат тъканта на пръстите, 

предпазват горния слой на връхчетата на пръстите от нараняване, помагат 

да повдигаме дребни предмети и др. 

Ноктите са плътни елипсовидни рогови плочки (lamina unguis), образувани 

от епидермиса, разположен върху дорзалната повърхност на дисталните 

фаланги на долните и горните крайници. 

За един ден средно израстват около 0,1 mm(една десета от mm). 

Детето се ражда без зъби, може и да няма  коса но винаги има нокти. 

Развитието на нокътния апарат започва още през 10-та гестационна 

седмица и продължава още 10 седмици.  

 
 

Фиг. 1 Развитие на ноктите 
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Бърз растеж Бавен растеж 

Мъж  Жена 

Бременност  Първи ден от живота 

Малка травма Гризане на нокти 

Ноктите на дясна ръка Ноктите на лява ръка 

Млада възраст Напредване на възрастта 

Ноктите на ръката Ноктите на краката 

Лято Зима 

Ноктите на среден, безименен 

пръст и показалец  

Ноктите на палец и малък 

пръст 

Ден Нощ 

Псориазис    

  

Имобилизация на нокът 

Питириазис рубра пиларис  Треска 

Идеопатична онихолиза при 

жените 

Линии на Beau 

Булозна ихтиоформена 

еритродермия 

Денервация 

Хиперхидроза Недохранване 

Лекарства Хипотироидизъм 

Артериовенозен шънт  Рецидивиращ полихондрит 
 

Табл. 1: Фактори влияещи на растежа на ноктите 
 

През  цялата история на човечеството хората са влагали голяма символика 

в ноктите. Още от античността чистите  и с добър маникюр нокти са се 

считали за знак на висок социален статус, благородство и интелигентност, 

за разлика от занемарени и мръсни нокти, които са били характерни за 

долните класи и за необразованите. Тяхната роля в социалната 

идентификация e запечатанa  в релефите от  Древен Египет. 

В Индокитай,  благородници и хора от висшата класа, не е трябвало да  

подрязват ноктите на едната си ръка, за да покажат своята неспособност за 

ръчна работа, ноктите на друга ръка са били подрязвани. Богатите китайки 

използвали  фино изваяни сребърни кутийки, за да пазят своите дълги 
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нокти.  

  В Бери, до XVIII век, когато някой е бил болен от треска са отрязвали 

ноктите му, след това през нощта са ги заравяли под бреза или трепетлика, 

като по този начин се считало, че треската ще бъде  предадена на 

растението.  

През същия век, в Съфолк Англия, било забранено да се режат ноктите на 

децата на възраст под една година, ако те са били подрязани, детето било 

предопределено да стане крадец. Във Валонс се е вярвало, че ако на 

новородено бебе ноктите се почистят, то ще пелтечи или ще страда от 

рахит. 

В Сомалия са режели ноктите и косата на новородените на седмия ден след 

раждането и са ги зарявяли във външния двор, където пъпната връв и 

плацентата са били заровени  няколко дни по-рано. Посаждали са палмово 

дърво на това място, за да бъде детето дълголетник. 

Психо-морфология на ноктите: 

През XVII век вида и формата на ноктите са определяли характера на 

индивида - според холандския доктор Май:  

 дълги и бели- болнав; 

 дълги и розови- резервиран;  

 дълги и тесни- скрита амбиция и надменен;  

 кръгли и тесни- упорит, ревнив и избухлив;  

 нокти като на птица- арогантен и уверен;  

 скосени-  съблазнител и страхлив; 

Херцогът на Съли (1560-1641), министър на Анри IV, съобщава в 

мемоарите си, че краля отказал да даде на херцог на Вилерой титлата 

Гранд капитана на артилерията, защото ноктите на херцога били твърде 

бледи.  

Писателят, Канон Пол Сарон (1610-1660) е написал описание на принца на 

Tarente, добре известен с изтънчените си обноски: „Той остави нокътя на 
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малкото пръстче на лявата си ръка да расте с изумителна дължина, като 

той смята, че е най-галантен на света.”  

Тази мода да имат дълги нокти, идва от френския кралски двор, където са 

били използвани за драскане на вратата на кралската спалня, за да обявят 

пристигането си (било забранено да чукат на вратата). За това хората от 

двора са оставали нокътя на малкото си пръстче на ръката да нараства, за 

да покажат, че те са били близо до краля. Това е знак, че си любимец на 

краля и имаш достъп до покоите му.  

В края на XIX век, френски психиатри повлияни от теорията за 

дегенерация изучават ноктите от правна и медицинска гледна точка. 

 През 1910г, във вестник за психична патология, е публикувано, че 

напречни линии по ноктите са установени в 10,4% от нормалното 

населението, в сравнение с 42,1% при хора с умствено изоставане, 46% при 

престъпници и 47,3% при проститутки: “Следователно напречни линии по 

нокти са признак за психични промени! “ 

С напредване на медицината се установи, че промените в нокътна плочка 

се дължат в повече от 50% от случаите на гъбички. 

 

Защо имаме по 10 нокътни плочки на ръцете и краката? 

Декадата или числото 10 е наречено “напълно завършено” и “изцяло 

изпълнено”. То е Великият връх на числата . 

Питагорейците са наричали 10:  “Бог”, “Небе”, “Вечност”, “Съдба” и 

“Слънце”. 

10 е дом на всички числа и оттам името му – от dechomai (приемам). То е 

сбор на елементите на свещеното число 4, т.е. 4 + 3 + 2 + 1 = 10. 

Затова е “Вечност”, “Космос” и “Вселена”. 

10 е и “изворът на Вечната природа” заради следното свойство : 

1 + 9 = 10 и тъй до 5 + 5 = 10. 

В Библията Божиите заповеди са 10. 
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„И това като рече, показа им ръцете и ребрата си. И зарадваха се 

учениците, като видяха Господа.“ /Йоана 20:20/(общо 20{10/10} са ноктите 

при човека)  С това Христос искаше да обърне внимание на учениците си 

върху великата наука на ръката. 

Ноктите според бялото братство: Късите нокти показват развитие на 

физически сили и разрушителност за сметка на умствените способности. 

Хората с малки, къси и широки нокти са избухливи и гневливи. 

Грапавината по ноктите е знак за дисхармония в организма. Когато 

ноктите се изкривяват и завиват навътре, това показва, че в човека се 

развива нещо хищническо. Многото къси нокти означават недоволство и 

свадливост. С дълги и широки нокти са общителните хора, те са 

уравновесени и разумни. Дълги и тесни нокти означава капризен характер. 

Късите нокти, без недостатъци, са белег на практичните и организирани 

хора. Извитите навътре нокти значат егоцентризъм, незачитане на другите. 

Закръглените и издути нокти са сигнал за смущения в кръвообращението и 

белите дробове. Малките, къси и широки нокти значат избухливост, 

недоволство и гневливост. Линиите по дължината на ноктите показват 

чувствителност, нервност и храносмилателни смущения Напречните линии 

са неблагоприятен знак и означават склероза и др. Широките нокти 

означават твърдост и издръжливост, червените нокти – лесна възбудимост 

и деспотичност. Хората с  късите нокти успяват в практичните дейности, 

но не и при ръководене на човешките общности. Светлите полукръгове в 

основата на ноктите са много добър признак, свързан с добро 

кръвообращение и добра дихателна система. Лакирането на ноктите е 

неблагоприятно за възприемане на космичните влияния и енергии. 

Скъсяването на ноктите означава ограничаване на умствените 

възможности, увеличаване на физическите сили и разрушителността. 

 

Автор Бр. В.В. 1°, “Ехнатон” 


