
Фалшивата химия около нас 

Есе 

 Днес откриваме химията навсякъде около нас - храни, напитки, облекла, 

багрила, дори лекарства. Така, тя се превръща във важна част от нашия бит. 

 Учените правят множество експерименти, като се стремят да не вредят на 

околната среда и да не застрашават здравето на живите организми. С навлизането на 

модерните технологии все повече продукти се модифицират, с цел подобряване 

качеството на стоките и търсенето им на пазара. Тези продукти се изследват добре и не 

би трябвало хората да се притесняват от употребата им. Защото: „Ученият вярва в 

нещата, а не в хората“. 

 Храната като източник на енергия и важни хранителни вещества за организма, 

съдържа голяма гама от химични елементи, процеси и съединения. Част от обществото 

смята, че съдържанието на така наречените „Е“-та, които се съдържат в храните и 

напитките са вредни.  

 Нека уточним какво представляват въпросните „Е“-та: биват естествени, 

синтетични и идентични с естествените. Категоризират се въз основа на функциите си 

като - оцветители, консерванти, подсладители, антиоксиданти, регулатори на 

киселинността и т.н. Съществува Европейски орган на безопасност на храните (EFSA), 

който контролира количеството на добавените вещества, така че да се избегне 

опасността за човешкото здраве.  

 Друг пример за намесата на фалшивата химия в Хранително-вкусовата 

промишленост е ГМО (генетично модифицирани организми). Става въпрос за 

организъм, чийто ДНК е променен в лабораторни условия. Например, видоизменение 

на плод или зеленчук (картофи с ген на скорпион и др.). Откривателите на тази 

иновация твърдят, че я създават с цел да се задоволят нарастващите хранителни нужди 

на населението. От друга гледна точка, обаче, тази намеса в природата има и своите 

минуси, носейки до известна степен рискове за здравето на човечеството, като: 

онкологични заболявания, диабет, алергични реакции, хормонален дисбаланс, 

хронична умора и др. 

 В смисъла на изложеното по-горе, може да отбележим, че без намесата на 

химията и лабораториите, едва ли би се постигнала голяма трайност на консумираните 

храни и напитки, което от своя страна няма да бъде рентабилно от икономическа и 

здравна гледна точка. 

 Относно облеклата, не малка част от тях са изработени от потенциални алергени 

като латекс и ликра (изкуствени материи). Те биват обработвани  с оцветители- азо-



анилинови багрила, които от своя страна могат да доведат до различни кожни реакции.  

Използват се още формалдехидни смоли в изкуствено боядисани дрехи и дрехи с 

щампи. Един от най-опасните, но предлаган на пазара е глифозатът (глицин). Използва 

се при отглеждането на памук и стига до памучните тъкани. От Световната Здравна 

Организация изнасят данни, че този продукт е възможен канцероген за човека. 

 Лекарствените продукти, ваксините и витамините са важна част за оцеляването. 

И тук химията има силно изразено присъствие. Благодарение на нея, човечеството 

еволюира, овладява до степен смъртността и се грижи за благополучието си. 

Продуктите от синтетичен произход заемат значителен дял от лекарствените средства. 

Полусинтетичните лекарствени средства се получават, чрез химични модификации на 

субстанции от природен произход.  

 В този ред на мисли стигаме до днешните трудни времена, завладяни от вирус, 

наречен COVID-19, спасението, от който пак се решава в лаборатория. Създават се 

ваксини за предпазване и имунна защита, като непрекъснато се изследват и проучват 

ползите и страничните реакции върху човека. Чрез РНК ваксините, по химичен път се 

въздейства върху иРНК (информационна рибонуклеинова киселина), така че 

организмът да започне да произвежда антитела срещу вируса и по-леко боледуване. 

Доверието на човечеството към химията е ключът към надеждата за края на тази 

пандемия. 

 В заключение и обобщение трябва да кажем, че без тази древна наука - 

Химията, фалшива или не, светът нямаше да е същият. Човечеството едва ли би 

оцеляло… 
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