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Hjarta- og æðakerfið - Kafli 14. 
Hjartað. (Cor) 

 
Blóðið 
 
Blóðið samanstendur af blóðvökva, rauðum blóðkornum, hvítum 
blóðkornum og blöðflögum. Blóðvökvinn er að langstærstum hluta 
vatn en einnig næringarefni sem við höfum unnið úr fæðu okkar 
ásamt úrgangsefnum.  
  Í blóðvökvanum eru líka ýmis mikilvæg efni sem líkaminn 
framleiðir.   Rauði litur blóðsins stafar af efni sem heitir blóðrauði og 
er í rauðu blóðkornunum. Blóðrauðinn bindur súrefni frá lungunum 
og ber um líkamann en tekur einnig til sín koltvísýring og ber til 
lungna, þaðan sem við öndum því frá okkur.  
  Hvítu blóðkornin eru hluti af ónæmiskerfi líkamans. Þau hjálpa 
okkur að verjast ósýnilegum óvinum okkar eins og bakteríum, 
veirum, sveppum eða eitruðum samböndum. Hvítu blóðkornin 
skiptast í 2 hópa. Þær sem pikka út óvinagerla og merkja (með 
mótefnum) og svo eru hinar sem éta óvinagerlana. Þegar 
varnarkerfið okkar þarfnast hjálpar þurfum við lyf til að hjálpa þeim.  
 
 
Blóðrásir  
 
Hjartað er dælustöð blóðsins. Hjartað 
dælir blóði um tvær lokaðar hringrásir 
– lungnablóðrás og líkamsblóðrás. 
Hægri hlið hjartans dælir blóði í 
gegnum lungnablóðrás- pulmonary 
circulation -  til lungna, til þess að fá 
súrefni í blóðið.  Vinstri hlið hjartans 
dælir blóði í gengum líkamsblóðrás – 
systemic circulation – til annarra 
líkamshluta. 
 
Lungnablóðrás 
Hjarta – lungu – hjarta 
 
Líkamsblóðrás 
Hjarta - líkami – hjarta. 
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Staðsetning hjartans 
Hjartað er staðsett milli lungna í 
mediastinum og hvílir á þindinni. 
Mediastinum eða miðmæti er 
vefjamassi sem nær frá þind að 
neðan og upp að efra opi 
brjóstkassa. Það nær frá 
brjósthrygg fram að bringubeini 
og skiptir thorax í 2 hluta. U.þ.b. 
2/3 hlutar hjartans liggja vinstra 
megin við miðlínu og 1/3 hægra 
megin. Hjartað er strýtulaga og 
snýr botnflöturinn upp og aftur en 
broddurinn fram og niður.  
 
Stærð er á við krepptan hnefa meðalmanns.  
Apex eða hjartabroddur sem er botn v. slegils 
vísar fram og niður að 5. millirifjabili. 
Basis eða hjartagrunnur vísar upp og aftur á 
móts við T5 - T9. 
 
 
 
Ytri umbúnaður. 
Gollurshús. (Pericardium): 

Pericardium er 3ggja laga poki sem umlykur og verndar hjartað, heldur því á sínum stað og 
veitir því jafnframt nægilega hreyfimöguleika. Ysti hluti gollurshúss nefnist fibrous 
pericardium eða trefjagollurshús og er sterkur bandvefspoki sem hvílir á þindinni og er að 
hluta samrunnin henni. Sameinast að ofanverðu bandvef stóru æðanna sem tengjast hjartanu. 
Hindrar ofþenslu hjartans og festir það í mediastinum. Innri hluti gollurshúss nefnist serous 
pericardium eða varagollurshús og samanstendur af þunnri, gagnsærri himnu úr einlaga 
flöguþekju. Þessi himna myndar 2falt lag umhverfis hjartað. Pericardium parietale þekur 
trefjagollurshús að innan og pericardium viscerale þekur hjartavöðvann að utan. Á milli hjarta 
og gollurshúss er "hol" sem er ekki raunverulegt holrúm og í því er vökvi (10 – 15 ml) sem 
heldur himnunum saman og dregur úr núningi 
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Hjartaveggur. 
Veggur hjartans er myndaður úr 3 lögum eða 
epicardium, myocardium og endocardium.  
Epicardium eða pericardium viscerale er þunn, 
gagnsæ himna úr einlaga flöguþekju.(innsta lag 
gollurshússins – er sama og ysta lag hjartans) 
Myocardium eða hjartavöðvinn er gerður úr 
þverrákuðum hjartavöðvafrumum sem tengjast 
enda í enda og líka með hliðargreinum, m.a. með 
gap junctions sem leiða rafboð milli fruma. (í 
smeigþófunum – intercalleided disk). 
Endocardium eða hjartaþel er gert úr einfaldri 
flöguþekju og þekur hjartahólfin að innan auk 
þess sem það rennur saman við innri þekju stóru 
æðanna sem tengjast hjartanu. Þekur einnig 
hjartalokurnar að utan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bygging hjartans 
Hjartahólf.  
Hjartað skiptist í 2 samhliða dælur, hægri og vinstri dælu, en einnig í efri og neðri hólf, gáttir 
og slegla eða hvolf. Septum cordis skiptir hjarta að endilöngu. Milli gátta nefnist 
skilveggurinn interatrial septum (milligáttaskipt) en milli hvolfa interventricular septum 
(millihvolfaskipt). Að utanverðu eru skorur á yfirborði hjartans en í þeim eru æðar hjartans og 
talsvert magn af fitu. Þessi fita er einkaforðanæring hjartans. Coronary sulcus (kransskor) 
greinir á milli gátta að utanverðu en anterior og posterior interventricular sulcus (fremri og 
aftari millihvolfaskor) greinir á milli vinstra og hægra hvolfs að utanverðu. Myndin hér að 
ofan sýnir hjarta að framan og aftan. 
  Súrefnissnautt blóð kemur frá líkamanum til hægri gáttar og niður í hægra hvolf sem dælir 
því til lungna. Þar tekur blóðið til sín súrefni og losar sig við koltvísýring. Frá lungum 
streymir súrefnisríkt blóð niður í vinstri gátt og niður í vinstra hvolf sem dælir blóðinu upp í 
ósæð og áfram um líkamann.   Á milli gátta og hólfa eru lokur. Þegar hvolfin dragast saman 
skella lokurnar aftur svo blóðið renni ekki í vitlausa átt. Lokur eru víðar í æðakerfinu eins og í 
slagæðum sem liggja frá hjartanu og í bláæðum.    
  Í líkamanum eru þrenns konar æðar; slagæðar, háræðar og bláæðar. Slagæðar flytja 
súrefnisríkt blóð. Ósæðin er stærst. Grennstu slagæðarnar tengjast háræðum, sem eru pínulitlar 
og mynda þétt net um líkamann. Veggir þeirra eru þunnir þannig að blóðið lætur auðveldlega 
frá sér ýmis efni og tekur að sama skapi önnur til sín. Eftir bláæðum flyst blóð aftur til 
hjartans.  
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Atrium cordis dexter. (Hægri gátt): 
Myndar hægri hlið hjartans. Tekur við bláæðablóði frá 
efri og neðri holæð (2 risastórar bláæðar) og kransstokk. 
(Vena cava sup. Vena cava inf. og coronary sinus). 
Hægri gátt er aðskilin frá vinstri gátt með gáttaskipt 
(interatrial septum) en þar má sjá sporgróf (fossa ovalis) 
sem er leifar af foramen ovale í fósturhjarta.  
  Kransæðastokkurinn, coronary sinus, tekur bláæðablóð 
frá hjartavöðvanum sjálfum.  Það er tiltölulega slétt 
yfirborð í gáttunum, nema í framhluta hægri gáttar; þar 
er gáttin dálitlið gróf, öldótt.  Í hægri gátt  kambvöðvi, 
eða pectinate muscle. 

 
Ventriculus cordis dexter. (Hægri 
slegill/hægra hvolf): 
Myndar mest af framhlið hjartans. 
Hægri slegill er aðskilinn frá vinstra 
slegli með sleglaskipt (septum 
interventriculare). Veggur slegla er 
ósléttur vegna hjartavöðvabjálka 
(trabeculae carnae) og totuvöðva 
(papillary muscles). Hægri slegill 
tekur við bláæðablóði frá hægri gátt 
gegnum tricupsid loku 
(þríblöðkuloku) og dælir því áfram 
um lungnastofn (pulmonary trunc) 
og lungnaslagæðar (pulmonary 
arteries) til lungna (pulmonary 
circulation). 
 
Atrium cordis sinister. (Vinstri gátt): 
Myndar mest af grunnfleti hjartans. Tekur við súrefnisríku blóði frá lungum eftir 
lungnabláæðum (pulmonary veins).  
 
Ventriculus cordis sinister. (Vinstri slegill/vinstra hvolf): 
Myndar hjartabroddinn. Tekur við súrefnisríku blóði frá vinstri gátt gegnum mitral loku 
(tvíblöðkuloka). Dælir blóði um ósæð (aorta) í líkamsblóðrásina (systemic circulation). 
Veggur vinstri. slegils er svipaður vegg hægri slegils nema hvað þykkt veggjar er mun meiri 
vinstra megin enda er það hlutverk vinstra slegils að dæla blóði um allan líkamann en hægri 
slegill dælir einungis blóði stutta leið til lungna.  
 
Septum cordis 
Skilveggur sem skiptir hjartanu að endilöngu. Í þessum skorum liggja æðar, kransæðar og 
bláæðar, sem tæma blóðið frá hjartavöðvanum. 
 
Auricle atrium 
Ullinseyra, er framlenging af gáttunum. 
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Blóðflæði til og frá hjarta: 
 
Til hjartans 

Atrium dexter: Fær blóð frá öllum líkamshlutum nema lungum, með þrem æðum: 
 Vena cava superior:  Frá efri hluta líkamans (höfuð, háls, handleggir).  Efri 

bláæð, bláæðastofn. 
 Vena cava inferior:  Frá neðri hluta líkamans (neðan þindar). Neðri holæð. 
 Sinus coronarius: kemur með blóð frá hjartanu sjálfu. Kransæðastokkur. 

 
Blóðið fer frá atrium dexter niður í Ventriculus dexter sem dælir því út í Truncus 
pulmonalis, stofnæð lungna, en sú stofnæð skiptist í: 

 A.Pulmonalis dextra og  
 A. Pulmonalis sinistra sem flytja blóð til sín hvors lungna. 
-þessar bláæðar frá hvoru lunga, flytja súrefnisríkt blóð til atrium sin.   
-einu slagæðarnar sem bera bláæðablóð – bláæðablóð í atrium. 

 
Frá hjartanu 
Blóð kemur frá lungunum til hjartans með Venae Pulmonales sin. og dx. “Lungnabláæðarnar”- 
þær bera súrefnisríkt blóð; þær bera ekki bláæðablóð, heldur súrefnisríkt blóð – þversögn.  
Þessar lungnaæðar koma sitt hvoru megin inn í gáttina, þetta blóð fossar áreinslulítið inn í 
gáttirnar.  Blóðið rennur gegnum mitral lokur/bicupsid, tvíblöðkuloka, sem skilur á milli vinstr 
gátta og vinstra hvolfs.  Síðan við samdrátt í vinstra hvolfi, þá fer blóðið niður í 
Aorta/ósæðina, sem er risastór slagæð.  Neðst í aorta eru semilunar lokur.  Þegar blóðið fer 
upp, fer það í gegnum aortasemilunar valver – hálfmánalokur sem halda á móti.  
 
Sulkus/sinus 
Tæmir blóðið úr hjartavöðva út úr kransæðunum og kemur til baka þarna í gegnum kransæða-
stokk.  Bláæðastokkur sem hefur enga vöðva í veggjum sínum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


