
 

Головна » Газета » Людина » Цікаві факти про людський організм 

Цікаві факти про людський організм 

1. Немає двох однакових язиків. В середньому язик близько 10 см 
завдовжки, але форма, канавки і лінії абсолютно унікальні, як 
і відбитки пальців. 

2. Новонароджені діти мають приблизно 300 кісток. Але з плином часу 
деякі з цих кісток з’єднуються, внаслідок чого їх стає всього 206 
у зрілому віці. 

3. Немовлята завжди заспокоюються, коли чують серцебиття. Адже 
протягом дев’яти місяців в утробі матері цей звук супроводжує їх на 
всіх етапах росту. 

4. Імунна система здатна виробляти близько трьох грамів антитіл 
на день, щоб допомогти захистити організм від вірусів і бактерій. 

5. Люди, які легко червоніють і мають рожевий рум’янець на щоках, 
повинні знати, що в ці моменти слизова оболонка шлунку також 
набуває рожевого кольору. Недарма ж кажуть, що шлунок – другий 
мозок, і емоції часто віддзеркалюються саме на ньому. 

6. Пупок приховує в собі справжню екосистему бактерій. 
7. Відбиток пальців з’являється у людини вже до третього місяця життя. 
8. З жиру середньостатистичної людини цілком можна виготовити сім 

шматків мила. 
9. Найніжніший і найчутливіший з усіх пальців – вказівний. 
10. Довжина кровоносних судин у нашому організмі дорівнює 100 

тисяч кілометрів. 
11. Людський мозок виробляє таку кількість імпульсів, яку не 

генерують всі мобільні телефони світу, разом узяті. 
12. Найдужчий м’яз у людському організмі – язик. 
13. Жінки кліпають приблизно в два рази частіше, ніж чоловіки. 
14. Нервові імпульси в людському тілі переміщаються зі швидкістю 

приблизно 90 метрів за секунду. 
15. Чхнути з розплющеними очима неможливо. 
16. Діти народжуються без колінних чашечок. Вони з’являються 

тільки у віці 2-6 років. 
17. У блондинів борода росте швидше, ніж у брюнетів. 
18. Нігті на пальцях руки ростуть приблизно в чотири рази швидше, 

ніж на ногах. 
19. Шлунковий сік людини містить 0,4% соляної кислоти. 
20. Найдрібніші клітини в організмі чоловіка – клітини сперми. 

 

http://gk-press.if.ua/
http://gk-press.if.ua/gazeta/
http://gk-press.if.ua/gazeta/lyudyna-gazeta/
http://moyezdorovya.com.ua/dlya-zhinok-zapobigannya-sertsevih-napadiv/

