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OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE

ČUTILA
Svet okoli sebe spoznavamo z organi, ki jim pravimo čutila. To so nekakšni sprejemniki na površini
telesa. Nanje neprestano delujejo različni vplivi okolja, ki jih imenujemo dražljaje. Dražljaj je lahko
dotik, svetloba, zvok, razne kemične snovi v tekočem in plinastem stanju, temperatura itd. Za vsako
vrsto dražljaja je drugačen sprejemnik. Bistveni del čutila so posebne celice, ki jim pravimo čutnice.
Čutnice so občutljive le za določen dražljaj.
Čutnice po živcih pošiljajo obvestila v možgane. Šele ko možgani sprejmejo obvestila, se jih zavemo:
vidimo, slišimo, zavohamo, okusimo, otipamo, začutimo hladno ali toplo. Šele tedaj čutimo.

Poznamo ločena čutila za posamezne čute (vid, tip, voh, okus in sluh).

OKO
Za spoznavanje okolja je vid izredno pomemben čut.
Čutilo za vid, to je oko, imajo vse više razvite živali
in tako tudi človek najpopolneje razvito. Z njim ne
razločujemo le svetlobo od teme, temveč tudi barvo,
obliko, velikost in oddaljenost predmeta, pa tudi
njegovo gibanje in premikanje.
Tako izpopolnjeno je postalo oko v dolgotrajnem
razvoju živali. Deževnik na primer nima oči, pa
vendar spoznava svetlobo in temo. Za svetlobo
občutljive čutnice ima posamič po vsej površini kože.
Že polži pa imajo čutnice združene v posebnih
vdolbinicah, ki so spodaj in ob straneh obdane s
pigmentno plastjo. S takim očesom je že mogoče zaznavati smer svetlobe. Še bolj razvito pa
je oko, ki se mu je pridružila še leča. Tako oko imajo že glavonožci, še popolnejše pa je oko
vretenčarjev.
Zgradba očesa
Oko je kot zelo važno čutilo dobro zavarovano v koščeni očesni votlini očnici. Plast
maščobnega tkiva ga varuje pretresljajev in omogoča, da mehko polzi, kadar se obrača.
Glavni del očesa je zrklo: V njegovi notranjosti so čutnice, ki so občutljive za svetlobo.
Pomožni in varovalni deli očesa pa so: veke s trepalnicami, solzila, obrvi in mišice, ki
obračajo zrklo.
Zrklo je kroglaste oblike. Njegova stena ima tri
lupine: zunanjo beločnico, pod njo je žilnica; notranja
pa je mrežnica. Beločnica je trdna, tako da lahko
varuje nežnejše notranje dele zrkla. Hkrati pa
preprečuje, da ne vstopa svetloba od strani v oko.
Spredaj je beločnica prozorna in nekoliko izbočena; ta
del imenujemo roženica.
Žilnica je polna krvnih žilic. Po njih prihaja hrana za
oko. Spredaj, pod roženico, oblikuje žilnica barvast
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kolobar, imenovan šarenica, ki je različne barve. V sredini šarenice je okrogla odprtinica,
zenica. Ob močni svetlobi se zenica zoži, v poltemi pa razširi. S tem uravnava množino
vstopajoče svetlobe. Širijo jo prečkaste gladke mišice v šarenici, ožijo pa krožno potekajoče
gladke mišice.
Za zenico je prozorna leča. Leča je pritrjena s tankimi nitkami v mišičnatem obročku za
šarenico. Če so nitke napete, je leča sploščena, če pa nitke popustijo, se leča, ki je prožna,
izboči. Čim bolj je leča izbočena, tem bolj lomi svetlobo.
Prostor med roženico in šarenico je prednji zrkelni prekat, med šarenico in lečo pa je zadajšnji
zrkelni prekat. Tretja, to je notranja ovojnica, mrežnica, je iz vidnih čutnic. Z njimi so
povezane živčne celice, katerih vlakna se združijo v vidni živec, ki izstopa iz zrkla in poteka
do možganov. Notranjost zrkla izpolnjuje prozorna, zdrizasta steklovina.
Napake očesa
Daljnovidnost je napaka. očesa, da predmetov v daljavi ne vidi jasno, če ne prilagodi leče.
Torej tako tudi oko pri gledanju v daljavo ne počiva. Še večji napor je za daljnovidno oko
gledati od blizu. Vzrok daljnovidnosti je v večini primerov v njegovi osi prekratko zrklo. Ta
napaka je prirojena. Daljnovidni človek mora nositi naočnike z zbiralno (bikonveksno) lečo,
ki pomaga zbirati svetlobne žarke pred roženico, tako da pride slika na mrežnico.
Kratkovidnost je napaka očesa, pri kateri se žarki zberejo pred mrežnico in jo zadenejo, ko se
že razhajajo. Slika je zato nejasna. Kratkovidni človek torej na daljavo nejasno vidi, dobro pa
le predmete iz bližine. Vzrok kratkovidnosti je prirojeno v smeri osi predolgo zrklo.
Kratkovidni morajo nositi naočnike z lečo, ki razpršuje vstopajoče žarke (bikonkavna leča),
da nastane potem slika na mrežnici.Opisane očesne napake so sicer prirojene, povečajo pa se
lahko v šolski dobi, verjetno ob slabi razsvetljavi, z gledanjem iz prevelike bližine pri branju,
pisanju ali šivanju.
Nekateri ljudje so slepi za barve. Vse vidijo le v sivi barvi. Popolna slepota za barve je zelo
redka. Pogostejša je delna barvna slepota in sicer za rdečo in zeleno barvo ter za rumeno in
modro. Domnevajo, da je okoli 4% moških delno slepih za barve. Napaka je dedna. Slepota
za barve je lahko usodna v nekaterih poklicih, na primer v prometni službi, kjer sta prav rdeča
in zelena barva signalni barvi. Zato vsakogar, ki se odloči za tak poklic, preskusijo, ali
natančno loči vse barve.
Skrb za oko
Oko je izredno občutljiv in važen organ. Zato ga skušajmo obvarovati udarcev, sunkov,
pritiskov, pa tudi prahu in dima. Očesu zelo škodi, če se hitro menjavata močna svetloba in
tema. Ne glej v sonce, pa tudi ne predolgo na snežno ploskev, obsijano od sonca! Sončni žarki
naj ne padajo na knjigo ali zvezek, iz katerega se učiš! Še bolj je za oko škodljiv mrak. Zato
ne beri v mraku, pa tudi ob plapolajoči luči ne! Pri delu, branju in pisanju naj vpada svetloba
od leve strani! Če dolgo časa bereš ali pišeš, poglej večkrat v daljavo, da se oko odpočije!
Zlasti so nevarni očesu različni drobci, ki padejo vanj. V takem primeru ne smemo očesa
nikdar drgniti, temveč pustimo, da solze same izperejo tujek v notranji očesni kot. Skušajmo
drobec previdno odstraniti s čistim robcem, še bolje z vato! Če se je drobec zadrl v roženico,
moraš k zdravniku. Še bolj nevarno je, če brizgne v oko kaka jedka tekočina, na primer lug,
kislina, živo apno. V takem primeru moramo oko takoj temeljito sprati z mrzlo vodo, nato pa
brž k zdravniku!
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NOS
Ovohavamo le hlapljive snovi, če pridejo hlapi do
vohalne sluznice, v kateri so vohalne čutnice.
Vohalna sluznica je v zgornjem delu nosne votline.
Vohalne čutnice so občutljive že za zelo majhne
množine vonjav, ki pridejo z vdihanim zrakom do
njih. Človek ima sicer sorazmerno dobro razvit voh,
vendar ga nekatere živali, na primer pes, srna in
mnoge žuželke, močno prekašajo.
Čutilo za voh je pomembno, ker moremo z njim
spoznati, če niso morebiti kakšne neprijetne ali
škodljive snovi v zraku, ki ga vdihavamo. Tudi pri prebavljanju hrane je ta čut pomemben, saj
nam vonj hrane zbuja tek in povzroča močnejše izločanje prebavnih sokov.
Če je vohalna sluznica prevlažna ali presuha, je manj občutljiva. Zato ob nahodu slabo
vohamo. Tedaj se nam tudi zdi, da ima jed manj okusa. Vohalne čutnice otope, če kake
vonjave dlje vplivajo nanje. Če smo nekaj časa v prostoru, kjer smo ob vstopu zaznali močan,
prijeten ali neprijeten vonj, ga kmalu ne zaznavamo več.

JEZIK
S čutilom za okus spoznavamo kemične lastnosti
snovi, zlasti hrane. Sprejemniki tega čutila so
predvsem na konici, korenu in robovih jezika.
Površina jezika je hrapava. Okoli izboklinic ali
brbončic so vdolbinice, napolnjene s slino. V
steni vdolbinic so s okušalnih popkih zbrane
okušalne čutnice. V slino segajo njihove čutilne
dlačice. V slini se raztaplja hrana in raztopljene
snovi vzdražijo čutnice.

Snovi, ki se v slini tope, zdražijo okušalne
čutnice. Razločujemo le štiri glavne okuse: slano, kislo, sladko in grenko. Drugi okusi, po
katerih razločujemo razne jedi, so le mešanica več glavnih okusov.
Za sladko so občutljive predvsem okušalni popki na konici jezika, za grenko na korenu jezika,
za kislo in slano pa na robovih jezika. Pri okušanju hrane sodeluje v veliki meri še čutilo za
voh.
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UHO
Za duševni razvoj človeka je sluh med najpomembnejšimi čuti. Dražljaji za sluh so zvočni valovi,
sprejemniki zanje so v notranjem ušesu. Na ušesu razločujemo tri dele: zunanje uho, srednje uho in
notranje uho. Slušne čutnice so v notranjem ušesu. Zunanje in srednje uho sta le na pravi, ki
omogočata, da pridejo dražljaji do slušnih čutnic.
Zunanje uho ima uhelj, zunanji sluhovod in bobnič. Uhelj je iz hrustanca in je pokrit s kožo. Sesalci
lahko gibljejo uhelj s posebnimi mišicami na vse strani in s tem love zvočne valove. Človek ima te
mišice zakrnele. Uhelj usmerja zvočne valove v zunanji sluhovod. V steni sluhovoda so dlačice in
majhne žleze, ki izločajo ušesno maslo. Na njem obtiči prah in drugi tujki, če po naključju zaidejo v
uho. Na koncu zunanjega sluhovoda je tanka mrenica, bobnič, ki zapira vhod v srednje uho.
Srednje uho je majhna, komaj za grah velika votlina v senčnici. S posebno cevjo, to je ušesno trobljo,
je zvezano srednje uho z žrelom. Iz žrela prihaja po ušesni troblji zrak v srednje uho. V srednjem
ušesu so tri drobne, med seboj gibljivo zvezane slušne koščice: kladivce, nakovalce in stremence.
Kladivce je pripeto na bobnič, stremence pa
na odprtino, ki je v koščeni steni med
srednjim in notranjim ušesom. Ta odprtina je
ovalno okence. Nekoliko niže je s tanko
mrenico zastrto okroglo okence. Notranje uho
je najbolj zamotano zgrajeni del ušesa, zato ga
imenujemo tudi blodišče (labirint). V senčnici
je več votlinic, ki so napolnjene z neko
tekočino. V njih sta dva kožnata mešička in
kožnate cevke, v katerih so čutnice. Tudi v
mešičkih in cevkah je tekočina.
Čutilo za sluh je zavita cevka, imenovana polž, drugi deli notranjega ušesa pa so sprejemniki za
dražljaje ravnotežja in gibanja v prostoru.

Kaj škoduje ušesu

Močni udarci na glavo lahko poškodujejo dele ušesa. Ob močnem poku se lahko pretrga bobnič. Zato
ne klofutaj sošolcev in jim ne tuli v uho!
Ob poku eksplozij in ob topovskih strelih odpri usta! Če imaš usta odprta, tedaj pritisne z obeh strani
na bobnič enak zračni pritisk.
Zunanji sluhovod moramo večkrat očistiti z mlačno vodo. Ne drezaj pa vanj z ostrim, kovinskim
predmetom, da ne raniš bobniča!
Vnetje iz žrela lahko preide v srednje uho. Pogosto se to zgodi ob škrlatinki, davici in ošpicah. Hude
bolečine v ušesu te na to opozore. Poišči pravi čas zdravniško pomoč, sicer se vnetje lahko razširi!
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KOŽA

V koži so sprejemniki štirih različnih čutov : za tip, mraz,
vročino in bolečino. Za tip so preprosto zgrajena tipalna
telesca, ki leže v usnjici. V njih so čutnice, ki so občutljive za
dotik in pritisk. Največ tipalnih telesc je na dlaneh, podplatih,
na blazinicah prstov, na ustnicah in še drugje. Z otipavanjem
spoznavamo tudi obliko, velikost, kakovost, površino in težo
predmetov. Čutilo za tip je zelo pomembno, saj slepi lahko z otipavanjem spoznavajo predmete in se
znajdejo v prostoru, ki jih obdaja.
Za vročino, mraz in bolečino so občutljivi živčni končiči, ki se razpletajo v koži. Ta mesta imenujemo
točke. Točke za mraz in vročino so zelo neenakomerno porazdeljene v koži, ponekod jih je več, drugje
manj. Za vročino je najbolj občutljiva konica jezika in veke, hrbtišče roke in komolec bolj kakor dlan.
Za mraz so mnogo manj občutljivi tisti deli kože, s katerimi dobro tipljemo, na primer blazinice prstov.
Občutek bolečine povzročijo mehanični, toplotni, kemični in električni dražljaji, če so dovolj močni.
Bolečino povzročijo tudi razne spremembe v notranjosti telesa. Tako občutimo bolečino v zobeh, v
mišicah, sklepih, pokostnici, očesu, ušesu itd. Bolečino povzročajo dražljaji, ki kvarijo organizem. Zato
je bolečina važna obramba, saj nas opozori, da je v organizmu nekaj napak, in nas prisili, da poiščemo
zdravniško pomoč. Najnevarnejše in najbolj zahrbtne so tiste bolezni, na katere nas bolečine ne
opozore pravočasno, na primer rak, tuberkuloza itd.

Ponovitev prejšnjega sklopa!
1. Kako se krčijo skeletne mišice?
a) hitro in pod vplivom naše volje
b) počasi in pod vplivom naše volje
c) počasi in brez vpliva naše volje
č) hitro in brez vpliva naše volje
2. Kako se krčijo gladke mišice?
a) hitro in pod vplivom naše volje
b) počasi in pod vplivom naše volje
c) počasi in brez vpliva naše volje
č) hitro in brez vpliva naše volje
3. Kaj je nateg mišice?
a) huda poškodba mišice, pri kateri se mišica v celoti pretrga
b) huda poškodba, ki trajno poškoduje mišico
c) blažja poškodba mišice, pri kateri se pretrga majhno število mišičnih celic in žil
č) vnetje mišic
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4. K perifernemu živčevju spadajo?
a) možgani
b) hrbtenjača
c) gangliji
č) živci
5. Kaj je refleks?
a) hiter, nezaveden odgovor na dražljaj
b) hiter, zaveden odgovor na dražljaj
c) počasen, nezaveden odgovor na dražljaj
č) počasen, zaveden odgovor na dražljaj
6. Za kaj skrbijo mali možgani?
a) nadzirajo potek dihanja
b) za srčni utrip
c) za držo telesa in orientacijo v prostoru
č) izzovejo kašljanje
7. S katerim organskim sistemom tesno sodelujejo čutila?
a) dihala
b) krvoživlje
c) živčevje
č) okostje
d) izločala
e) prebavila
8. Poveži med seboj pravilne trditve!
Obarvan, mišični kolobar, ki širi in oži zenico.
Povezava med očesom in centrom za vid v
velikih možganih.
Mesto na mrežnici, kjer je največ vidnih čutnic.
Mesto na mrežnici, kjer ni vidnih čutnic.
Odprtina v očesu, skozi katero vstopa v oko
svetloba.
Plast v kateri najdemo vidne čutnice.
Zunanja, bela plast očesa, ki daje zaščito.
Plast, med beločnico in mrežnico, v kateri je
veliko žil.

beločnica
žilnica
zenica
šarenica
vidni živec
slepa pega
mrežnica
rumena pega

9. Močni pok lahko poškoduje:
a) sluhovod
b) ovalno okence
c) uhelj
č) bobnič
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10. Dopolni:
Okušalne čutnice so na korenu jezika občutljive za __________, čutnice na konici jezika za
___________ in čutnice ob straneh jezika za kislo in ____________.

DIHALA
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ZGRADBA DIHAL
Organe, skozi katere vstopa kisik iz vdihanega zraka v kri in kjer izstopa iz krvi ogljikov dioksid,
imenujemo dihala. Dihala kopenskih vretenčarjev in tako tudi človeka so pljuča. Pljuča so v prsni
votlini. Do njih vodi dihalna pot, to je nosna votlina,
žrelo in sapnik. Zrak lahko vdihavamo skozi nos in tudi
skozi usta. Vendar je vdihavanje skozi nos bolj zdravo.
Nosna votlina je precej obširna. Pokrita je z
migetavčno sluznico, v kateri je veliko krvnih žilic. Ob
topli sluznici se zrak nekoliko ogreje in ovlaži. Ob
vhodu v nosno votlino so dlačice. Na njih in na
migetavkah sluznice se ulovi prah, ki smo ga vdihali z
zrakom vred. Tako se vdihani zrak precej očisti; tudi
mnogi mikrobi, ki so stalno v zraku, obtiče na sluznici.
Zrak se deloma tudi razkuži hkrati pa v nosni votlini
ovohavamo zrak, če niso morda v njem kaki škodljivi
plini. Iz nosne votline teče zrak v žrelo skozi sapnik, ki
je pred požiralnikom. Sapnik je prožna cev, ki jo
spredaj in ob straneh utrjajo hrustančnati polobročki.
Na notranji površini je migetalčna sluznica. V steni
sapnika so krožne gladke mišice.

V začetnem delu sapnika je grlo, to je organ za
proizvajanje glasu. Sapnik se v višini srca cepi v
dve veji, to sta leva in desna sapnica ali bronhiji.
Vsaka sapnica se na to vejasto cepi v vedno
manjše bronhijalne cevke in cevčice. Na koncu
najtanjših cevčic so pljučni mehurčki. Pljučne mehurčke obdaja mreža krvnih žilic. Tudi
sapnici in večje bronhijalne cevke razpenjajo hrustančnati polobročki.
Migetalke sluznice stalno rahlo utripljejo navzven. Po sapniku navzgor potiskajo drobce
prahu, ki so zašli z zrakom, zlasti pri dihanju skozi usta. S kašljanjem ki ga sproži prah v
žrelu, izpljunemo izbrani prah. Migetalčna sluznica torej varuje pljuča da ne zaide vanje
preveč prahu, saj, ipd,..
Pljuča so iz cevčic in mehurčkov,
imajo dve polovici: levo in desno
pljučno krilo, med obema leži v prsni
votlini srce. Stene pljučnih
mehurčkov in krvnih žilic v njih so
zelo tanke, tako da se skoznje lahko
izmenjavata kisik in ogljikov
dioksid. Ker je pljučnih mehurčkov
zelo veliko je dihalna površina zelo
obsežna. Zato se lahko dovolj hitro
izmenjavajo plini med krvjo in
vdihanim zrakom. Pljuča pokriva
gladka, tanka mrena, ki je dvojna:
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notranja, tesno na pljučnih je popljučnica (pljučna mrena, zunanja pa je po rebernicah (rebrna
mrena). Porebrnica pokriva hkrati notranjo steno prsnega koša. Med obema je brezzračen
prostor.
Grlo - organ za proizvajanje glasu
Razširjeni začetni del sapnika je grlo, organ za proizvajanje glasu. Ogrodje grla je iz
več hrustancev. Znotraj sta dve glasilki, med njima je glasilna raza. Grlo pokriva
sapnikov poklopec. Če mirno dihamo, sta glasilki ohlapni. Kadar hočemo govoriti,
napnemo glasilki, ki se tedaj približata druga drugi. Tako ostane med njima le ozka
špranja. Zrak pri izdihavanju zatrese glasilki, kar povzroči glas. Če sta glasilki bolj
napeti, je glas višji, ob manj napetih glasilkah je glas nižji. Od množine izdihanega
zraka pa je odvisna jakost glasu. Če izdihnemo več zraka iz pljuč, govorimo glasneje
in je glas višji. Ob spolnem dozorevanju se fantom spremeni glas; pravimo da
mutirajo. V tem času sta glasilki zelo občutljivi in jima škodi prenapenjanje. Hripavost je posledica
vnetja glasilk.

Kako vdihavamo in izdihavamo?
Zrak vdihnemo takrat, ko se pljuča razširijo. To se zgodi tako,
da se splošči mišičnata prepona, ki je sicer vzbočena proti
prsni votlini; rebrne mišice pa vzdignejo rebra nekoliko naprej
in navzven. Pri tem se prostornina prsnega koša razširi. Ker se
pljuča tesno prilegajo steni prsnega koša, se s prsnim košem
razširijo tudi pljuča. Zrak v pljučih se pri tem zredči, njegov
pritisk se torej zmanjša. Pljuča zato vsrkajo skozi nosno votlino
zunanji zrak, ki ima večji pritisk. Izdihnemo pa tako, da se
rebra povesijo, prepona se splošči; stena prsnega koša stisne
pljuča in iztisne zrak iz njih. Tako pri vdihu kot pri izdihu
sodelujejo mnoge mišice, prsne in trebušne, pri globokem
dihanju pa še mišice v vratu in še druge. Odrasel človek vdihne
v minuti 16 do 18-krat, dojenček do 40-krat. Ob težjem, napornem delu dihamo hitreje in globlje. Če
mirno dihamo, vdihnemo vsakič le pol litra zraka. Z globokim vdihom pa spravimo v pljuča dva litra
zraka. Ko po takem globokem vdihu izdihnemo, stisnemo iz pljuč poleg vdihanega še en in pol litra
zraka, to je okoli tri in pol litra zraka. Množino zraka, ki ga po najglobljem vdihu izdihnemo z
najmočnejšim izdihom, imenujemo vitalno kapaciteto pljuč (zmogljivost pljuč). Vitalna kapaciteta je
pri različnih ljudeh različna. Odvisna je od velikosti
prsnega koša in jakosti mišic, ki sodelujejo pri
dihanju. Zato je razumljivo, da imajo večjo vitalno,
kapaciteto pljuč zlasti tisti športniki, ki si s svojim
športom krepijo prsni koš, na primer plavalci, veslači
ipd. Vitalno kapaciteto merimo s posebno napravo,
spirometrom. Zelo pomembne so za razvoj dihalnih
mišic posebne telesne vaje, tako imenovane dihalne
vaje, pa tudi različne igre in športi na čistem zraku.
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Bolezni dihal
Vsa dihalna pot (nosna votlina, žrelo, sapnik in sapnici) je na notranji steni pokrita s sluznico. Iz
različnih vzrokov se sluznica lahko vname. Vnetje sluznice v nosni votlini je nahod, vnetje drugih
delov sluznice imenujemo katar (žrelni katar, bronhialni katar). Vneta sluznica je nabrekla in izloča
mnogo sluzi. Zato kihamo in kašljamo, (če je vneta sluznica dihalne poti). Vnetje povzročijo razni
mikrobi ali pa kake snovi, ki dražijo sluznico. Zaradi mrzlega in vlažnega zraka, ki teče skozi nos do
pljuč, se krvne žilice v sluznici stisnejo; mikrobi, ki so tedaj na njej, se laže in hitreje razvijajo.
Shladitev torej omogoči razvoj bolezni. Pa tudi če se močno ohladimo na kakem drugem delu telesa,
na primer zaradi mokre obutve in podobno, priteka ohlajena kri, ki kroži po telesu, tudi v sluznico
dihalne poti. Nahod dobimo torej lahko, če nas zebe v noge.
Nekateri ljudje, ki so preobčutljivi za evetni prah raznih trav, obole za takim nahodom spomladi, ko te
trave cveto. Tudi bronhialni katar lahko povzročijo drobci dima, prahu itd., če ljudje stalno živijo in
opravljajo poklic v delavnicah, kjer je mnogo prahu (tapetniki, dimnikarji itd.) Vnetje pljuč,
imenujemo pljučnico. Vnetje preide včasih tudi na popljučnico. Bolezen je huda in jo spremlja zelo
povišana telesna temperatura. Pljučnico sedaj uspešno zdravijo z antibiotiki. Najhujša nalezljiva
bolezen pljuč je jetika ali tuberkuloza. Povzroči jo bacil tuberkuloze, ki ga je leta 1882 odkril Robert
Koch; zaradi tega se po njem imenuje Kochov bacil. Ta bacil povzroči, da razpadajo celice pljuč, ki jih
bolnik nato izkašljuje. Napravi se votlinica, kaverna.
S Kochovim bacilom se človek pravzaprav stalno okužuje, vendar vsakdo ne zboli za jetiko. Za to je
potrebna posebna dovzetnost. Po kaki bolezni ali pa zaradi težkega telesnega dela ter slabe prehrane
je telo manj odporno, zato po okužitvi lahko izbruhne bolezen. Začetna znamenja bolezni so: občutek
utrujenosti, hujšanje, kašljanje in nekoliko povišana telesna temperatura (do 37,5°C). Če bolnik te
znake prezre, ga lahko preseneti krvav izpljunek iz pljuč. Nekateri tuberkulozni bolniki izkašljujejo
Kochov bacil in s kapljicami njihove sline pridejo bacili vsepovsod. Bacili so zelo odporni, tako da
ostanejo živi v vlažnih in temnih prostorih po več mesecev. Tudi mraz in razna kemična razkužila jih
ne uničijo tako hitro, pač pa jih že v nekaj minutah uničijo sončni žarki.
Tuberkuloza ni dedna bolezen. Pač pa so slabi življenjski pogoji vzrok, da se širi. Vlažna in temna
stanovanja, slaba prehrana, naporno delo, zlasti ponoči, in pa nezadostna čistoča jo najbolj podpirajo.
Zato pravimo, da je tuberkuloza socialna, družbena bolezen.
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