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Съвършен механизъм

Човешкото тяло е съставено от близо
15 трилиона
клетки.

Тези клетки изграждат органите, които
от своя страна се обединяват
в различни системи: опорнодвигателна (мускулна и костна),
дихателна, храносмилателна,
отделителна, сърдечносъдова,
ендокринна, нервна и полова.

център на тялото е нервната система,
3коятоКонтролният
управлява и съгласува всички наши действия.
Изградена е от гръбначния мозък, главния мозък и нервите,
но най-важният елемент е мозъкът, откъдето се управляват
и съгласуват работата на органите, движението
и чувствителността.

Знаеш ли, че...
Шията на жирафа
има същия брой
кости като
човешката шия!

тяло има
2надЧовешкото
600 мускула.
Много органи в тялото
функционират благодарение
на мускулите.
Без тях например нямаше да
можем да дишаме
и да мигаме.
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Кожата е най-големият орган на
4тялото:
повърхността ѝ е около 2 м².

Тежи близо 5 кг и действа като преграда, която изолира
и предпазва тялото от външната среда. Има голямо значение
и на сетивно ниво, за да се свържем с обкръжението си.
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Дихателната система набавя
5кислорода
от въздуха и отделя
въглеродния диоксид.

Дишането е едно от многобройните
несъзнателни и автоматични движения,
които извършваме. Вдишваме около
5–6 литра въздух на минута.

Функцията на
6
храносмилателната система
е да преобразува храната,
която поемаме, в прости
вещества, които организмът
може да използва.

Този процес може да продължи цял
ден, тъй като храната престоява
от 3 до 5 часа в стомаха и между
6 и 20 часа в дебелото черво.

система
7имаОтделителната
за задача да изхвърли от

организма всички остатъци и
отпадъци, които организмът
не може да използва.
Това са остатъци от работата
на клетките, храната, която
храносмилателната система не може
да усвои, както и други вещества,
които се изхвърлят по различни
начини, като урината,
изпражненията и потта.

8

Кръвоносната система е като голяма мрежа
8от магистрали
– по тях преминават веществата, които
тялото синтезира и използва, за да функционира.

По нея преминават както кислородът, нужен на всяка клетка, така и хормони,
хранителни вещества и отпадъци. Кръвоносната система регулира телесната
температура и предпазва тялото от инфекции.

Знаеш ли, че...

Има лекарства, които
променят цвета
на урината, като
пропофола, който
я оцветява в зелено,
или рифампицина
(използва се при
туберкулоза), който я
оцветява в оранжево.
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Ендокринната система е
съставена от редица органи и
тъкани, които произвеждат и
отделят вещества, наречени
хормони.
Те се вливат директно в кръвоносния
поток и задачата им е да регулират
най-различни функции на нашия
организъм, като например растежа
или настроението, в което се
намираме.
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Деликатният и сложен мозък

10

		 Мозъкът е най-уязвимата и без съмнение
най-важната част от тялото.

Състои се от сиво мозъчно вещество (във външната част) и от бяло
мозъчно вещество (във вътрешната част). Разделен е на две полукълба,
които от своя страна са изградени от дялове.
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		 Сънят е жизненонеобходим за съществуването
ни и интелектът и паметта страдат
много от липсата на сън.

По време на дълбокия сън тялото се отпуска,
макар мозъкът да поддържа изненадващо ниво
на активност. Смята се, че по време на сън спомените
се запечатват в постоянно хранилище на мозъка.

		 Мозъкът е органът, който отговаря
11
за интелектуалните способности.
Мозъчната кора отговаря за човешкия интелект.
Учените не са единодушни относно измерването
на интелигентността, макар различни проведени
тестове да сочат, че 70 от всеки сто
души имат нормален коефициент
на интелигентност – между 85 и 115.

		 Както човешките бебета,
12
така и малките на животните

спят много повече от възрастните.
Това е така, защото в този етап се развиват
и се организират мозъчните връзки, докато
достигнат прецизността, която съществува
у възрастния човек.

Знаеш ли, че...
Средното тегло на мозъка
на възрастен мъж е 1400 г,
но това не е свързано
с интелектуалните способности:
мозъкът на Алберт Айнщайн
е тежал само 1230 г!
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		 Съобщенията, които мозъкът изпраща,
14
могат да достигнат скорост от 360 км/ч.
Невроните са основните
клетки на нервната система
		 и имат задачата да предават
			 нервните импулси с тази
				 толкова изумителна скорост.
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