
15 МАЛКО ИЗВЕСТНИ ФАКТИ ЗА ЧОВЕШКИТЕ 

ХОРМОНИ 
 

 
 

Когато стане въпрос за хормоните, мнозинството хора си спомнят 

стереотипите за женските капризи, свързани с промените в хормоналния 

фон. Но всъщност хормоните оказват влияние и върху мъжете. 

Освен това, без хормоните човек не би могъл да живее. 

Тук са представени 15 малко известни факти за влиянието на хормоните 

върху живота на човека1. 

 

1. Най-разпространеното хормонално заболяване 

 
Хормони и диабет 

 

                                                           
1 Всички снимки са взаимствани от оригинала, от който е направен превода. 
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Диабетът е най-разпространеното ендокринно (хормонално) заболяване в 

света. От него страдат около 8% от населението. 

 

2. Вкусът на урината като начин да се постави диагноза 

 
Хормони, Хипократ и урина 

 

В Древна Гърция Хипократ диагностицирал диабет в своите пациенти, 

като опитвал вкуса на тяхната урина. Урината на диабетиците има 

сладникъв привкус. 

 

3. Хормони и алкохол 

 

Алкохол и хормони 

 

Алкохолът влошава производството на антидиуретичния хормон в 

организма, който отговаря за това, бъбреците да задържат вода. Именно 

затова уринирането може да доведе до обезводняване, когато човек пие 

алкохол. 



4. Производители на хормони 

 
Хормони и жлези с вътрешна секреция 

 

Жлезите с вътрешна секреция, които изработват основните осем хормона, 

не са единствените органи, които отделят хормони. Например плацентата 

на жените изработва естроген и прогестерон. И стомахът произвежда 

грелин (който предизвиква глад). 

 

5. Витамин D и тестостеронът 

 
Загар и хормони 

 

Учените са открили положителна корелация между витамин D и 

тестостерона. Грубо казано, колкото повоече се пече човек на слънце, 

толкова по-високо ще е равнището на тестостерон. 



6. Дневен режим и хормони 

 
Хормони и дневен режим 

 

Изследователите са открили, че една седмица живот без електроника 

оказва съществено влияние върху организма на човека. Той пренастройва 

отново биологическия си часовник, а хормона мелатонин (отговорен за 

съня) го синхронизира с изгрева и залеза на слънцето. 

 

7. Прегръдка – хормони - здраве 

 
Хормони и прегръдки 

 

Било е установено, че при прегръдка се изработва окситоцин, хормонът, 

който намалява подуванията и помага да се излекуват физическите 

увреждания. А изследователите от Университета в Северна Каролина са 

открили, че прегръдки в продължение на 20 секунди води до отделяне на 

окситоцин и снижава риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания. 

 



8. Недоспиване и здраве 

 
Хормони и недоспиване 

 

Човек действително може да натрупва недоспиване. Това означава, че ако 

някой спи по 10 часа в течение на последните 3 денонощия, то хормоните 

още не са се оправили от седмицата, когато този човек е спал само по 3 часа 

в денонощие. В крайна сметка това може да доведе до затлъстяване, 

сърдечно-съдови заболявания и други негативни последици. 

 

9. Хормони и състояние на възбудимост 

 
Възбудимост и хормони 

 

Като правило жените остават във възбудено състояние по-дълго време, 

отколкото мъжете. Това е така, защото тяхната нервна и ендокринна 

системи остават по-дълго време „активни“. 

 



10. Женските сълзи 

 
Хормони и женски сълзи 

 

Изследователите от Института „Вайцман“ в Израел открили, че аромата 

на женските сълзи снижава равнището на тестостерона при мъжете. 

 

11. Любовта като наркотик 

 
Хормони и любов 

 

Когато човек се влюбва, неговият мозък изработва същите хормони, които 

се изработват при прием на наркотици (допамин, норадреналин, 

серотонин). 



12. Инсулин 

 
Хормони и безсъние 

 

Достатъчна е една безсънна нощ и това може да доведе до резистентност 

към инсулина. Именно това е и една от основните причини за появата 

захарен диабет 2-и тип. 

 

13. Противозачатъчни таблетки 

 
Хормони и противозачатъчни таблетки 

 

Противозачатъчните таблетки, които се приемат сутринта на следващия 

ден след акта, не водят до аборт. Те просто предотвратяват оплождането, 

нарушавайки овуляцията. Съдържат по-високи дози от тези хормони, 

които могат да се открият в обичайните орални контрацептиви. 

 



14. Витамин D 

 
Хормони и витамин D 

 

Витамин D е единственият витамин, който едновременно с това е и 

хормон. Дефицитът на витамин D може да доведе до редица проблеми, в 

в т.ч. шизофрения и депресия. 

 

15. Синдром на нечувствителност към андрогени 

 
Хормони и мъжки гени 

 

Синдромът на нечувствителност към андрогена е състояние, при което 

мъжът генетически е устойчив към въздействието на мъжки хормони. Това 



означава, че при мъжете доминират физическите черти на жените, но 

имат мъжки гени. 

 

Превод от руски език: доц. д-р Божидар Ивков 

 

Преводът е направен по: 15 фактов о гормонах, которые стоит знать всем, 

кто заботится о своём здоровье. 7 декабря 2016; 
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