
Важните химични елементи за здравия човек 

Есе 

 

"Азотът в нашето ДНК, калцият в зъбите ни, желязото в кръвта ни, въглеродът в 

очните ни ябълки са получени във вътрешността на разпадащи се звезди.  

Ние сме продукт на звездите." 

Карл Сейгън 

Вие сте само 30 химични елемента, 

а създавате и отговаряте за цялото тяло човешко, 

с неговите хиляди прецизно компютъризирани, координирани, съгласувани и свързани   

биологични, биохимични, биоорганични, биофизични и биоелектрични процеси. 

От важните за здравия човек химични елементи,  

вие сте четири биогенни макроелемента – кислород, въглерод, водород и азот, 

четири основни цвята на живота,  

четири основни компонента в тялото човешко. 

Но как ли ще живеем без жизнено необходимите макроелементи? 

Калций – без теб са невъзможни костите и мускулите; 

Фосфор – без тебе няма високо енергийни молекули АТФ, генетични молекули на 

нуклеиновите киселини ДНК и РНК; 

Калий – ти си елементът на сърцето; 

Сяра – без теб са невъзможни незаменими аминокиселини- цистеин и метионин; 

Хлор – поддържаш водно-солевия баланс в човешкото електролитно тяло; 

Натрий – как без теб ще се предават нервните импулси? 

Магнезий – как без теб ще работят мускули и нерви? 

Компания ви правят микроелементите: 

Желязо – без теб няма хемоглобин, невъзможен е червения цвят на кръвта и няма кой 

да транспортира кислород и въглероден диоксид в човешкото тяло; 

Кобалт – без теб няма витамин В12 (кобалтамин) и еритроцити; 

Мед – без теб са невъзможни толкова ензими и процеси; 

Цинк – ти си толкова важен за нашето храносмилане и ендокринно координиране; 

Йод – без теб са невъзможни щитовидните хормони и обмяната на веществата; 

Селен – толкова си нужен за имунната защита; 

Флуор – без теб здравината на зъбите и костите ще е недостатъчна. 

 

А вие сте едни такива ултра микроелементи – уж толкова нищожни, а пък толкоз важно 

отговорни: 



Бор – без теб не можем да усвоим витамин D; 

Хром – толкова лъчезарен, така нужен за доброто настроение и нормална кръвна захар; 

Манган – ти потискаш възпалението; 

Молибден – ти детоксикиращ организма и контролираш ДНК синтеза; 

Силиций – ти кремъчен елемент, толкова важен за кожата и костите; 

Калай – като истински метал ти преборваш всякакви заболявания и терзания; 

Ванадий – благодарение на теб холестеролът намалява и туморните клетки нямат 

шанс; 

Барий – отговорникът за остротата на човешкото зрение; 

Никел – ти си част от толкова много метаболитни ензими; 

Бром и литий – вие успокоявате нервната система; 

Арсен – макар и отровен, когато си в „следи“, ти укрепваш организма и стимулираш 

апетита. 

 

Вие сте само 30 химични елемента,  

родени от звездите, 

но сте цялата вселена, събрана в едно физическо човешко тяло, 

отговорни за здравето, функционалността, хомеостазата и  пълноценността на човека. 
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