
59 lenyűgöző tény a testedről, amitől 
tátva marad a szád

Ezért nagy szó, ha emlékszel arra, mit álmodtál!

Tested egy csoda, egy tökéletesen megkomponált darab. Egyes szervei 
óriási teljesítményre is képesek és minden egyes pici részének szerepe 
van. Ebben a különleges összeállításban biztos, hogy te is találsz sok-
sok elképesztő tényt, amit nem is gondoltál volna a testedről!
 

1. Az egyetlen testrészünk, amelyben nincs vérkeringés, a szaruhártya. 
Ez közvetlenül a levegőből veszi fel az oxigént.
2. Az emberi agy kapacitása több, mint 4 terrabájt.
3. Hét hónapos korukig a babák képesek egyszerre nyelni és lélegezni.
4. A koponyádat 29 különböző csont alkotja.
5. Tüsszentéskor néhány testfunkciód megáll.
6. Az agyból kifutó idegi parancs 274 km/órás sebességgel 
'közlekedik' a testedben.
7. Az emberi agy több elektromos impulzust bocsát ki egy nap alatt, 
mint a világ összes telefonja.
8. Az átlag emberi test annyi ként tartalmaz, amivel egy kutya összes 
bolháját ki tudná végezni; annyi szenet, hogy 900 ceruzát lehetne 
belőle készíteni; annyi zsírt, hogy kitelne belőle 7 szappan és annyi 
vizet, hogy 50 darab 1 literes palackot tudna megtölteni vele.
9. Az emberi szív élete során 182 millió liter vért pumpál szét a testbe.
10. Miközben ezt a sort olvasod, 50 ezer sejted halt meg, amelyek 
azonnal helyettesítve lettek ugyanannyi új sejttel.
11. A 3 hónapos magzatnak már van ujjlenyomata.
12. A nők szíve gyorsabban ver, mint a férfiaké.



13. Charles Osbourne-nak 68 éven keresztül tartott a csuklása.
14. A jobbkezesek átlag 9 évvel tovább élnek, mint a balkezesek.
15. Az emberek kb. 2/3-a jobbra dönti a fejét, amikor puszit ad egy 
másik ember arcára.
16. Az ember a 90%-át elfelejti annak, amit álmodott.
17. Az emberi test ereinek összhossza nagyjából 100 ezer km.
18. Tavasszal 1/3-dal gyorsabban lélegzünk, mint ősszel.
19. Élete végéig az ember nagyjából 150 trillió bit adatot halmoz fel.
20. A test melegének 80%-a a fejen keresztül távozik.
21. Amikor elpirulsz, a gyomrod is ezt teszi.
22. A szomjúságérzet akkor tör ránk, amikor testünk az 1%-ának 
megfelelő mennyiségű vizet elvesztette. 5% veszteségnél ájulás 
következik be, 10%-nál halál.
23. Az emberi testben nagyjából 700 féle enzim található.
24. Az ember az egyetlen lény, amely a hátán fekve is képes aludni 
(néhány kutyát leszámítva).
25. Átlagban, egy 4 éves gyerek napi 450 kérdést tesz fel.
26. A koaláknak is egyedi ujjlenyomatuk van.
27. A világban létező összes baktériumfajnak mindössze 1%-a tud 
megbetegíteni egy embert.
28. Elméletileg lehetséges lenne a világon élő összes embert 
bezsúfolni egy 1000x1000 méteres négyzetbe.
29. Az embereknek csak kis része tudja mindkét fülét mozgatni, és 
csak 1/3-uk tudja önállóan az egyiket mozgatni.
30. A fog az emberi test egyetlen olyan része, amely nem tudja 
megjavítani magát.
31. Átlagban hét percre van szükségünk, hogy elaludjunk.
32. A jobbkezesek az ételt először a jobb oldali metszőfogukkal rágják 
meg. A balkezesek fordítva.
33. A Föld lakosságának mindössze 7%-a balkezes.
34. A banán- és almaíz segít a fogyásban.



35. Ha egy ember nem vágná le a haját egész életében, hajszálainak 
hossza egymás mellé téve kb. 725 km lenne.
36. Ha a pióca egy dohányos ember vérét szívja ki, elpusztul.
37. Egy ember élete során átlagban 8 kis pókot eszik meg álmában.
38. A bennünk élő baktériumok összsúlya megközelítőleg 2 kg.
39. A testünkben lévő kalcium 99%-a a fogunkban található.
40. Az ember ajka 100-szor érzékenyebb, mint az ujjvégei. 
41. A harapásért felelős izmok abszolút ereje 195 kg-nyi lenne, ha 
tudnának egy helyre összpontosítani.
42. Csókolózás közben a partnerek nagyjából 280 féle baktériumot 
juttatnak a párjuk szájába. Szerencsére, ezek 95%-a teljesen 
ártalmatlan.
43. A parthenofóbok rettegnek a nagyon fiatal és a szűz lányoktól. 
44. A fogzománc a legerősebb anyag, amit az emberi test előállítani 
képes.
45. Ha össze tudnánk terelni az összes vasat, amit az emberi 
szervezetben megtalálható, elegendő lenne arra, hogy elkészítsük 
belőle egy karóra fogaskerekét.
46. Több mint 100 féle megfázást okozó vírus létezik.
47. Egy hosszú csók még a rágónál is jobb megoldás arra, hogy 
normalizáljuk a szánk ph értékét.
48. Ha fejedet egy órán keresztül a falba vered, akár 150 kalóriát is 
leadhatsz. Na meg persze el is ájulhatsz.
49. Az ember az egyetlen lény, amelyik képes egyenes vonalat 
rajzolni.
50. Az emberi élet során bőrünk átlagosan 1000-szer újul meg.
51. Az az ember, aki naponta egy doboz cigarettát szív, évente kb. fél 
csészényi gyantát párologtat ki.
52. A férfiak átlag kétszer annyit pislognak, mint a nők.
53. Az emberi testben csupán 4 féle tiszta ásvány fordul elő: apatit, 
aragonit, kalcit és krisztobalit.
54. Egy szenvedélyes csók ugyanazt a kémiai reakciót idézi elő a 



szervezetben, mint amit egy ejtőernyős ugrás vagy egy pisztolylövés.
55. Egy férfi akkor törpenövésű, ha kevesebb, mint 130 cm. 
Nőknél 120 cm a minimum.
56. A kéz körmei átlag kétszer olyan gyorsan nőnek, mint a 
lábkörmök.
57. A kékszeműek fájdalomküszöbe alacsonyabb, mint a többi 
emberé.
58. Az emberi test idegválaszai másodpercenként 90 m-es sebességgel 
futnak.
59. Ebben a pillanatban 100 ezer kémiai reakció játszódik le a 
testedben.


