15 Fun facts om Videnskab og kroppen



En rask og kønsmoden mand producerer ca. 1000 sædceller i sekundet.



Vores kroppe producerer ca. 1 liter slim i døgnet, og i løbet af en livstid producerer et menneske ca.
25.000 liter spyt



Den mest udførte operation i Danmark er operationen for Grå Stær



Den franske læge Rene Laennec (1781-1826) opfandt stetoskopet, fordi han havde svært ved at
lytte til hjertelyde på sine storbarmede kvindelige patienter.



Feber defineres som en målt kropstemperatur over 38 grader. Kropstemperatur måles bedst i
endetarmen, her får man den mest præcise måling.



Sved er lugtfrit. Svedlugten opstår, når bakterierne på vores hud blander sig med vores sved



Der er 250.000 svedkirtler i en menneskefod.



Vi har længe vidst, at man kan transplantere organer fra et menneske til et andet. Men vidste du, at
man også kan transplantere afføring? Mennesker der lider af uhelbredelig diarré kan blive helbredt
ved at ”modtage” lort fra en rask person.



Hikke er hurtig indånding af luft, der gør at stemmelæberne lukker og afgiver det velkendte ”hik”.
Hikke har den funktion, at det skaber et negativt tryk under eventuelt fastklemt mad. Trykket kan
hjælpe med at skubbe maden løs og videre ned i mavesækken.



Der er over 160.000 kilometer blodbaner i en menneskehjerne. Hvis man lagde dem i én lang bane,
kunne blodet nå fire gange rundt om jorden.



Er din kaffe blevet kold? Så skæld dem ud af dine lungers fulde kraft! Du ville faktisk kunne varme
en kaffen op igen med energien fra lydbølgerne fra din stemme, hvis du råbte af kaffen uafbrudt i 8
år, 7 måneder og 6 dage. Bare kom i gang!



På den tid det tager dig at læse de her sætninger, vil der dø omkring 50.000 celler i din krop – men
bare rolig – inden, du er færdig med at læse, har din krop udskiftet dem med nye og friske celler,
der er klar til at tage fat og holde dig i live.



Der er mange muskler i dit ansigt. Når du surmuler og ser olm ud – bruger du ca. 43 muskler. Er du i
stedet glad og smilende – bruger du kun 17 muskler.



Du kan godt finde din støvsuger frem. Et menneske taber ca. 100 hår om dagen!



Det gennemsnitlige menneske trækker vejret 23.000 gange på en dag.

