Hälsa på kemins
dagar med Navet
U

nder kommande vecka infaller årets Kemins dagar! Målet med Kemins Dag är att öka intresset för
kemi och annan naturvetenskap genom spännande aktiviteter. Årets tema är hälsa, så därför tänkte
vi titta närmare på hur kroppen ska vara sammansatt för att må bra.
Att så stora
delar av en
människas
massa
består av
syre och
väte beror
på att
kroppen till största delen är just vatten, H2O.
Den mänskliga kroppen innehåller 50-75%
vatten beroende på hur den är sammansatt.
Högst procenthalt vatten har ett litet barn.

Hur ser kroppen ut inuti?
Skelettet

Det är skelettet som håller kroppen uppe och är uppdelat så att
det skyddar kroppen på olika
sätt. De skelettdelar som skyddar kroppens viktigaste organ
är skallbenet (hjärnan), bröstkorgen (hjärta och lungor) samt
bäckenet (tarmarna och urinblåsan). En vuxen människas
skelett har oftast totalt 206 ben.

Lymfssystemet

Lymssystemet försvarar kroppen
mot infektioner och innehåller
lymfa, lymfkörtlar och lymfkärl.
De vanligaste cellerna i lymfan
är vita blodkropparna som bildar antikroppar med uppgiften att
döda olämpliga mikroorganismer.

Blodomloppet och
andningen

Blodomloppet
transporterar
runt blodet i kroppen genom
blodkärlen och med hjärtat
som pump. Där transporteras
näringsämnen, avfallsprodukter, hormoner och andra
viktiga kemiska ämnen.
I andningssystemet tas syre upp
ifrån inandningsluften och används i cellernas ämnesomsättning. Systemet transporterar
även bort avfallsprodukten
koldioxid. När luften andas in
genom näsan filtreras den genom
näshåren och värms samtidigt
upp och fuktas. Luftrören leder
luften ner i lungorna och de
når till slut lungblåsorna. Den
sammanlagda ytan av alla lungblåsor (alveoler) är stor som en
fotbollsplan. Runt varje alveol
finns ett nät av blodkärl och där
sker utbytet av gaser – syre till
blodet in i kroppen – koldioxid
från blodet ut från kroppen.

Kol har människan känt till väldigt länge,
faktiskt ända sedan Antiken. Förutom i
människan hittar vi kol i exempelvis allt
annat levande, i vackra diamanter och i grafit
som vi kan skriva med.

Nervsystemet

Nervsystemet tar hand om
kroppens styrning, kommunikation och lagring av information – tar emot och samordnar
signaler inifrån kroppen och
från dess yta och omgivning.
Beroende på informationens
innehåll skickas lämpliga signaler ut till de delar av kroppen
som behöver reagera. Nerverna
är sammansatta av nervceller
som leder svaga elektriska
signaler mellan kroppsdelarna
och hjärnan.

Matspjälkningen

För att mat och dryck ska kunna ge kroppen energi och näring
måste den brytas ner till mindre
delar som kroppen kan använda
för alla sina behov, s k spjälkning. Matspjälkningen består av
tänder, tunga, mage, tarmar och
ett antal körtlar.

Järn är livsviktigt för många funktioner i
kroppen, t ex för hur syre transporteras i
våra röda blodkroppar. I länder där maten
inte naturligt innehåller så mycket järn
förekommer det att hälsomyndigheterna
delar ut små fiskar av rent järn som får koka
med i matlagningen för att befolkningen ska
undvika järnbrist.

Vatten som lösningsmedel
När vi löser upp salt i vatten, H2O, får det plats en väldigt stor mängd.
När du har löst upp så mycket salt i vattnet att det ligger kvar lite saltkorn på botten har du fått ungefär samma salthalt som i Döda Havet
eller något av världens andra saltaste vatten (30-40% salthalt) Denna
salthalt är inte lämplig för mänskliga kroppar att dricka.
Vatten är även ett utmärkt lösningsmedel för annat; sockerarter, syror,
alkalimetaller och en del gaser (av t ex syre och koldioxid) mm.

(Fe)SK

Nästa gång blir det lite läskigare…

