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Blóðrás:   Slagæðakerfi 
             
    Aa. Hypophysealis sup. 
    (Frá a. carotis int. og slagæðahring hjarna) 
             
RH frá hypothal:    Háræðanet í infundibulum. (primary plexus) 
             
    Heiladingulsportæðar til adenohypophysis. 
              
RH til markfruma:    Háræðanet. (secondary plexus) 
             
Hormón frá fr. hl:    Vv. Hypophysealis ant.  
             
    Bláæðakerfi. 
 
Blóðrás: Aa. carotis interna   Aa. hypophysealis inferior  háræðanet  Vv. 
hypophysealis posterior  bláæðakerfi.  
OT og ADH losna í háræðanetið. 
 
Skjaldkirtill (glandula thyroidea)  
 
Staðsettur til hliðar og rétt neðan við 
barkakýlið. Skiptist í hægra og vinstra 
blað (lobus lateralis) sem tengjast 
með isthmus. Lobus pyramidalis 
gengur upp frá isthmus (ef hann er til 
staðar). 
 
Blóðrás: Mjög ríkuleg, þétt æðanet; fær 80 
– 120 ml/mín. og getur þannig komið miklu 
magni af hormónum út í æðakerfið á 
stuttum tíma. Skjaldkirtillinn er beintengdur 
við A. carotis externa og A. subclavia. => 
viðbeins- og hálsslagæð og fær mikið blóð 
frá   þeim. Bláæðar opnast inn í V. jugularis 
interna eða V. brachiocephalica. 
 
Ítaugun: Frá truncus sympaticus. 
 
Kirtilvefur: Hormónamyndandi kirtilfrumur (follicular cells) losa hormónið inn í hólf í 
kirtlinum þar sem það er geymt (thyroid follicles). .   Ef  við  tökum  sýni  úr  skjaldkirtlinum, 
þá kemur í ljós að han er byggður upp úr egglaga hylkjum/follicles sem eru gerð úr follicular 
cells og parafollicular cells eru á milli.  Í þessum frumum í hylkjunum eru framleidd 
skjaldkirtilshormón og þeim svo seytt inn í hylki T4/T3 => um er að ræða sameindir sem 
inihalda joð-atóm.  T4 eru 4 joð; T3 eru 3 joð.  Thyroxin hormónum er síðan seytt inn í 
háræðar, svo inn í líkamann þar verkar hormónin á margar frumur.  Helstu hlutverk thyroxins 
er að stjórna efnaskiptahraða og súrefnisupptöku í frumum og hefur einnig hrif á þroskaferil. Ef 
skortur er á thyroxini er í líkamanum, þá verða menn dvergar og þroskaheftir.  Parafollic 
frumur framleiða Framleiða T4 og T3 sem hafa svipaða verkun. Stjórna efnaskiptum líkamans 
og hafa áhrif á vöxt og þroska.  Aðrar frumur (parafollicular cells) framleiða calcitonin (CT) 
sem hefur áhrif á kalkbúskap; lækkar magn kalsíum og fosfats í blóði. 
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Kalkkirtlar (glandulae parathyroidea)  
 
Ef skoðað er aftan á skjaldkirtilinn, þá eru þar 
kalkkirtlarnir 4.  Litlir kringlóttir kirtlar, 2 hvoru 
megin. Þeir liggja aftan á lobus lateralis skjaldkirtils. 
Framleiða parathyroid hormone (PTH).  
Hormónin þeirra, ásamt caltonin, starfa 
saman að því að stilla kalsíum- og 
fosfatmagni í blóði. 
TRH er stýrikerfi kalkkirtils frá 
undirstúku, líkt og hjá skjaldkirtli, niður 
í heiladingul, hann gefur frá sér 
thyroidtropin sem verkar svo á 
skjaldkirtilinn, sem svo gefur frá sér 
T4/T3.  þetta er stýrikerfi og er alltaf 
afturvirkt. 
TRH (thyroidtrobin releasing hormones, 
stundum nefnd TSH => thyroidtropin 
stimulating hormones). 
 

 PTH stillir kalkmagn blóðsins með því 
að örva losun kalks úr beinum og frásog 
í meltingarfærum.  

 Rétt kalkgildi blóðs er nauðsynlegt til að 
viðhalda eðlilegri vöðva- og 
taugastarfsemi.  

 Skortur á kalkkirtilshomóni getur leitt til 
ósjálfráðs krampa í vöðvum. 

 
Blóðrás: Ríkuleg frá skjaldkirtilsæðum. 
 
Ítaugun: Sympaticus. 
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Nýrnahettur (glandulae suprarenales) 
 
Tvær nýrnahettur ofan við (ofan á) 
nýrum. Skiptast í börk (cortex) og 
merg (medulla) sem gegna ólíku 
hlutverki. Utan um kirtilinn er 
fituvefur og trefjahjúpur. Er eitt af 
blóðríkustu líffærum líkamans. 
Cortex: Skiptist í 3 lög með 
mismunandi frumugerðum og 
framleiða mismunandi sterahormón 
(barkstera). 
 

 Zona glomerulosa (yzta lagið): Mineral barksterar, fyrst og fremst aldosteron- hjálpar 
til við að stjórna vatnsbúskap líkamans, styrk Na+ og K+ í blóði. 

 Zona fasiculata (mið lagið): Clucocorticoíðar, fyrst og fremst cortisol - tekur þátt í að 
stjórna efnaskiptum, viðnám við  stressi og er bólgueyðandi efni. Cortisol er 
catabólískur steri sem brýtur niður prótein og breytir amínósýrunum í sykur. Cortisol 
releasing hormone  frá undirstúku heiladingull efur frá sér ATCH, það hefur áhrif á 
börkinn, þá gefur hann frá sér það hormón sem verið er að biðja um, sem er oftast 
cortisol. 

 Zona reticularis (innsta lagið): Framleiðir lítið eitt af androgen (kynsterar) - hafa lítil 
áhrif 

 
Medulla: Inniheldur cromaffin frumur 
sem framleiða hornón og umlykja 
blóðfyllta sinusa. Til þeirra liggja 
fyrirtaugahnoða (preganglionískir) 
þræðir sympatiska kerfisins. Þessar 
preganglíonísku frumur eru seinni 
partur frumu, sem seyta Epi/NorEpi úr 
görnum og út í blóðið, kalsíum kemst  
ekki út í blóðið nema að D-vítamín sé til staðar, síðan stuðlar calsitonin að fluttningi kalsíums úr 
blóði og út í beinin, en parahormon sjá um kerfið tilbaka. Áhrifin á calsitonin og paratonin eru 
gagnvirk.  Parahormón stuðla að því að viðhalda eðlilegu kalsíum magni í blóðinu, og eykur 
virkni osteoclasta, þannig að þeir eysa upp meira af beinvef go það kemur þá fram í blóðinu og 
þar fyrir utan þá mun parahormón líka auka á frásogið via calsitrol og minnka útskilnað gegnum 
nýrun; þríþætt verkun. 
Í raun eru því cromaffin frumurnar eftirtaugahnoðafrumur (postganglionískar) sem eru sérhæfðar 
í að framleiða hormón.: 

 Losar adrenalín og noradrenalín.  
 Þetta eru hormón sem örva tíðni 

hjartsláttar, hraða efnaskipta og styrk 
vöðvasamdráttar, auk þess sem þau beina 
blóðrennsli til líffæra sem þarfnast þess 
mest á álags og stressstundum.  

 Hafa sömu áhrif og boð frá sympaticus. 
 Stjórna hræðslu-flótta-viðbrögðum og 

vinna gegn streitu. 
  
 Hormónin geta aukið efnaskiptahraða allt 

að 100%. 
 Það er dultaugakerfið (ANS) sem stjórnar 

framleiðslu hormóna í medulla.  
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Bris (pancreas)  
 
Brisið er bæði exocrine og 
endocrine kirtill. 
Staðsett í regio epigastrica aftan 
við og rétt neðan við magann. Er 
aflangt, flatt líffæri og skiptist í 
höfuð (caput), bol (corpus) og rófu 
(cauda). Er um 12,5 cm á lengd og 
vegur um 85 g. 
 
Endocrine hlutinn samanstendur af Langerhans 
eyjum sem eru frumuhópar. 
 

 Alfa frumur: Framleiða glucagon sem eykur 
blóðsykur þegar hann er of lár með 
neikvæðri afturverkun (negative feedback) 

 Beta frumur: Framleiða insúlín sem 
minnkar blóðsykur þegar hann er of hár. 
þessu er stjórnað með neikvæðri afturverkun 
(negative feedback) 

 Delta frumur: Framleiða somatostatin sem 
hindrar útskilnað insúlíns og glucagons.  
Einnig losa delta frumur hömluhormón sem 
hamlar losun á hormónum frumna af A og B 
gerð (alfa og beta-frumur). 

 Einnig er í Langerhans eyjunum F-frumur, 
en þær hafa lítið þekkt hlutverk. 

 
Ríkulegt háræðanet er um eyjarnar en 
umhverfis þær eru kirtilgangar 
útkirtilshlutans. 
 
Blóðrás: Greinar frá A. hepatica communis og A. 
lienalis og frá A. mesenterica sup. 
Bláæðar samsvara slagæðum en tæmast í vena porta. 
 
Ítaugun: Sympaticus frá ganglion coeliacum og 
ganglion mesentericum sup. Parasympaticus via 
vagus. 
 
Sykursýki - Diabetes melitus (sætt þvag) er 
sjúkdómur sem á íslensku nefnist sykursýki. Fólk 
með þennan sjúkdóm getur ekki framleitt insúlín. 
Þetta veldur því að blóðsykurmagnið í fólkinu er hátt 
en frumurnar svelta því þær fá sykurinn ekki inn í 
sig.  

 Sykursýki I kallast insúlínháð sykursýki. B-
frumur eru gallaðar og framleiða ekki insúlín  

 Sykursýki II er insúlínóháð sykursýki, fitu-
söfnun veldur því að viðtakar insúlíns á frumu-
himnu lamast og upptaka sykurs verður lítil. 
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Eggjastokkar og eistu (ovarium et testes)  
 
Eggjastokkar: Kynkirtlar kvenna, ávöl líffæri í grindarholi.  
Eggjastokkarnir mynda og seyta estrógeni og prógesteróni  sem ásamt 
FSH og LH frá fremri heiladingli stjórna tíðarhring, viðhalda þungun 
og undirbúa mjólkurkirtla undir brjóstagjöf. Eggjastokkarnir mynda 
einnig hormón sem kallast relaxin sem víkkar út spöngina og 
leghálsinn í lok meðgöngu. 
 
Eistu: Kynkirtlar karla, ávöl líffæri í pung. 
Framleiða testosteron, sem er aðalkarlkynshormónið, en það veldur 
kyneinkennum karla, stjórnar framleiðslu sæðisfruma o.fl. 
 
 
Heilaköngull (corpus pineale)  
 
Staðsettur í þaki 3. heilahólfs, 
hulinn skúmsvef. Inniheldur 
pinealocytes sem framleiða 
melantonin. Melantonin er talið 
hafa áhrif á dægursveiflur og 
samspil ljóss og myrkurs á líðan 
manna. Menn hafa því tengt 
starfsemi heilakönguls 
dægursveiflum og hinni innri 
klukku líkamans. 
 
 
Hóstarkirtill (thymus)  
 
Tveggja bleðla líffæri í efri hluta mediastinum aftan við bringubein. Tilheyrir sogæðakerfinu. 
Framleiðir thymosin, THF, TF og thymopoietin sem öll örva þroska T-lymphocyta. 
Hafa e.t.v. einnig einhver áhrif á öldrunarferlið. 

 Stækkar fram að gelgjuskeiði og skreppur eftir það saman. 
 Þroskar sjúkdómavarnir einstaklingsins.  
 Þroskar eitilfrumur sem eru frumur ónæmiskerfis líkamans og sjá um að merkja eða éta 

sýkla og framandi agnir í blóði. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


