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Những điều thú vị mà chúng ta chưa biết 

về cơ thể người 

 
Con Người Tế Bào  Sợi Tóc Dây Thần Kinh Cơ Thể Móng Tay Dạ Dày Não Xương 

Đùi Tai Tuyến  Mồ Hôi 
 

Bạn đã biết tất cả những điều thú vị về cơ thể mình, kể cả việc mũi và tai 

vẫn không ngừng phát triển to lên? 

 

1. Trong khoảng 25,4 mm 2 da có 4 mét dây thần kinh, 1300 tế bào thần kinh, 

100 tuyến mồ hôi, 3 triệu tế bào, và gần 25m các mạch máu. 

2. Một người Có 45 dặm (72,4 km) dây thần kinh ở dưới da. 

3. Tế bào cơ có thời gian sống bằng số tuổi của bạn trong khi các tế bào da 

sống chưa đến 24 giờ. 

4. Một thai nhi bắt đầu có dấu vân tay rõ ràng vào ba tháng tuổi. 

5. Bàng quang có kích thước tương đương với một quả bóng mềm. 

6. Khi hôn bạn đốt cháy khoảng 26 calo/1 phút. 
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7. Bộ não của của một người khi hoạt động có thể thắp sáng một bóng đèn 10-

watt. 

8. Một người lớn trung bình có 5 triệu nang lông trên cả cơ thể. 

9. Các axit trong dạ dày của bạn đủ mạnh để tiêu hủy một chiếc dao lam. 

10. Các tế bào não của con người có thể lưu giữ thông tin gấp 5 lần Bách khoa 

toàn thư Brittanica. 

11. Khoảng 75% phân của con người là nước. 

12. Đôi mắt luôn luôn có cùng kích thước với khi sinh ra nhưng mũi và tai thì 

không bao giờ ngừng phát triển. 

 

13. Thực phẩm mất 7 giây để đi từ miệng đến dạ dày. 

14. Giấc mơ của con người trung bình kéo dài từ 2-3 giây. 
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15. Bộ não của bạn hoạt động vào ban đêm nhiều hơn là vào ban ngày. 

16. Một sợi tóc của con người có thể treo vật nặng lên tới 3kg. 

17. Xương đùi của con người, cùng trọng lượng, sẽ khỏe hơn bê tông. 

 

18. Răng chỉ là một trong những bộ phận của cơ thể con người mà không thể 

tự sửa chữa. 

19. Một người rụng trung bình khoảng 200 sợi tóc mỗi ngày. 

20. Các phần trắng trên móng tay của bạn được gọi là Lunula. 

21. Móng tay dài nhanh hơn móng chân gần 4 lần. 

 

YAN 

Nguồn: http://www.baomoi.com/nhung-dieu-thu-vi-ma-chung-ta-chua-biet-ve-co-the-

nguoi/c/14318248.epi 
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