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innkirtlakerfið - endocrine system - Kafli 23. 
 
Almennt: Tvö kerfi stjórna líkamsstarfseminni, taugakerfi og innkirtlakerfi. 
 

 
Taugakerfið 

 
Innkirtlakerfið 

Miðill: taugaboð sem taugungar  
flytja. 

Miðill: Hormón sem kirtlar seyta 
út í blóðrás. 

Markhópur: Ákv. frumur, 
vöðvafrumur, kirtlafrumur 
og aðrar taugafrumur. 

Markhópur: Frumur um allan  
líkamann. 

Áhrif: Vöðvasamdráttur eða 
kirtilútskilnaður. (skammvinnt) 

Áhrif: Breytingar á efnaskiptum 
í vefjum líkamans. (langvinnt) 

Hraði: Mikill, nokkrar milli- 
sekúndur. 

Hraði: Lítill, mínútur eða klukku- 
stundir, jafnvel lengur. 

 
Þessi tvö stjórnkerfi vinna náið saman. 
-Hluti taugakerfis örvar eða hindrar seyti hormóna. 
-Sumir hormónar örva eða hindra taugaboð. 
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Þetta er kerfi líffæra víða í líkamanum sem sér um framleiðslu og losun hormóna út í blóðrásina. Þeir 

tveir kirtlar sem mest koma við sögu í sambandi við streitu eru heiladingull og nýrnahettur. Áður hefur 

verið minnst á heiladingul sem nokkurs konar yfirstjórnstöð kirtlastarfseminnar, og að starfsemi hans 

væri í nánu sambandi við boð frá undirstúku. Heiladingull örvast við boð frá undirstúku og þess vegna 

geta bæði hugsanir og ósjálfráð taugaboð valdið losun hormóna úr heiladingli út í blóðrásina. Í fyrra 

tilvikinu gætu t.d. áhyggjur eða hræðslutengdar hugsanir valdið boðum frá heilaberki til undirstúku og 

þaðan áfram til heiladinguls, en dæmi um hið síðara væri snöggt, óþægilegt áreiti sem ylli ósjálfráðum 

boðum frá undirstúku.  

  Nýrnahetturnar eru staðsettar ofan á hvoru nýra eins og nafnið bendir til. Þó að oft hafi verið talað um 

heiladingul?nýrnahettur sem þann "öxul" sem streituviðbrögð snúast um er óhætt að fullyrða að streita 

sé margfalt flóknari en hér er lýst, og í rauninni mætti segja að flestir ef ekki allir kirtlar líkamans eigi sinn 

þátt í streituviðbragðinu.  

  Nýrnahettum má skipta í tvo hluta, innra og ytra lag. Báðir hlutarnir gegna mikilvægu og sérhæfðu 

hlutverki í streituviðbragðinu. Innra lagið tengist undirstúku beint eftir boðleiðum semjuhluta sjálfvirka 

taugakerfisins. Þegar ákveðnum stöðvum undirstúku berast boð um áreiti, svo sem óvæntan hávaða, 

flytjast taugaboð áfram með eldingarhraða til innra lags nýrnahettna með þeim afleiðingum að adrenalín 

losnar strax út í blóðrásina. Áhrif adrenalíns eru sambærileg við þau áhrif sem semjuhluti sjálfvirka 

taugakerfisins veldur, þ.e.a.s. átaksviðbrögð. Það er aðallega hjarta? og æðakerfið sem verður fyrir 

áhrifum og eykur starfsemi sína.  

  Ytra lag nýrnahettna er ekki beint tengt undirstúku á sama hátt og innra lagið. Undirstúkan hefur hins 

vegar óbein áhrif á ytra lagið gegnum heiladingulinn. Boð frá undirstúku til heiladinguls valda þar losun 

ACTH, sem stundum hefur verið nefnt yfirhormón, út í blóðrásina. Með blóðinu berst ACTH síðan til ytra 

lags nýrnahettna og veldur þar losun hormóna sem miklu hlutverki hafa að gegna í streituviðbragðinu. 

Tvö mikilvæg hormón sem losna úr ytra lagi nýrnahettna fyrir áhrif ACTH eru kortísól og aldósterón.  

Kortísól hefur áhrif á efnaskipti í líkamanum á þann hátt að orka sem nota má til áreynslu eykst. Kortísól 

hefur m.a. áhrif á lifrina þannig að það örvar blóðsykursmyndun og þannig fær líkaminn aukið "eldsneyti" 

fyrir áhrif þess. Þá er talið að þetta ferli valdi breytingum á fitu og ýmsum eggjahvítuefnum í blóði svo að 

langvarandi streita geti haft áhrif á endurnýjun hvítra blóðkorna, þannig að eggjahvítuefni til nýmyndunar 

skorti. Á þann hátt laskast ónæmiskerfi líkamans og viðnám hans gegn sjúkdómum minnkar. Þá er 

einnig talið að blóðfita geti aukist mikið fyrir áhrif kortísóls, en það getur valdið skaða á hjarta? og 

æðakerfi þegar til lengdar lætur. Loks má geta þess að kortísól getur hamlað virkni insúlíns og á þann 

hátt valdið vægum sykursýkiseinkennum.  

  Aldósterón losnar líka úr nýrnahettum fyrir áhrif ACTH. Magn þess í blóði eykst mikið með álagi og 

streitu. Það auðveldar vöðvum m.a. að losna við úrgangsefni og býr þá þannig undir átök. Salt losnar og 

kallar þannig á breytingar á vökvajafnvægi líkamans, blóðmagn eykst, blóðþrýstingur hækkar og álag á 

hjartavöðva eykst.  
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Almennt um áhrif hormóna: 
 
1) Stjórnun á innra umhverfi: Varðar efnasamsetningu og rúmmál vökvahólfa. 
2) Bráðaviðbrögð: Bregðast við ytra áreiti, hjálpa til við að bregðast við sýkingu, 

vefjaskaða, andlegu álagi, vökvaskorti, hungri, blæðingum o.fl. 
3) Vöxtur og þroski: Stuðla að eðlilegum vexti og þroska. 
4) Æxlun: Þroski kynfruma, frjóvgun, næring fósturs, fæðing, brjóstagjöf. 
 
Hreinir kirtlar  => framleiða aðeins hormón og ekkert annað 
Líffæri með innkirtlavef => frumur sem búa til hormón, svo sem hjarta og meltingarvegur. 
 
Mikilvægast í þessu eru tengsl taugakerfis og innkirtlakerfis, þau tengsl eru í gegnum 
undirstúku og heiladingul. 
 
 
Almennt um kirtla: 
 
Skiptast í exocrine og endocrine kirtla eða útkirtla og innkirtla. 
 
Exocrine: Efni sem kirtillinn framleiðir er seytt út á yfirborð líkamans eða via kirtilganga inn í 
holrúm  eða hol líffæri. 
Dæmi: Svita og fitukirtlar, slímkirtlar og kirtlar sem framleiða meltingarsafa. 
 
Endocrine: Efni sem kirtillinn framleiðir er seytt út í extracellular rúmið milli kirtilfrumanna, 
þaðan er það tekið upp í háræðar og berst með blóðrás. 
 
Innkirtlakerfið: Bæði afmarkaðir innkirtlar og líffæri með innkirtlavef. Mynd 23.1. 
 
Innkirtlar: Heiladingull (hypophysis) 
  Skjaldkirtill (gl. thyroidea) 
  Kalkkirtlar (gl. parathyroidea) 
  Nýrnahettur (gl. suprarenalis) 
  Heilaköngull (corpus pineale) 
  Hóstarkirtill (thymus) 
Líffæri með innkirtlavef: Bris (pancreas) 
    Eggjastokkar (ovarium) 
    Eistu (testes) 
    Nýru (renes) 
    Magi (ventriculus) 
    Smágirni (intestinum tenue) 
    Legkaka (placenta) 
    Hjarta (cor) 
 
Hormón (vaki) er framleiðsla innkirtla, oftast peptíð eða sterar og hefur áhrif á starfsemi fruma 
(cells response). 
Þörf líkamans ræður framleiðslu hormóna via afturvirk stýrikerfi. 
 
Markfrumur (target cells) hafa viðtaka í frumuhimnu, frymi eða kjarna sem binst hormónum. 
Fjöldi viðtaka skiptir þúsundum hjá viðkomandi frumum. 
Allar frumur eru markfrumur fyrir eitt eða fleiri hormón. 
 
Eyðing: Hormóni er eytt af markfrumu  eftir verkun eða fjarlægt via lifur eða nýru. 
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Heiladingull (hypophysis) 
Yfirstjórnstöð innkirtlakerfisins. 
Stjórnar mjög mörgum þáttum í 
líkamsstarfseminni. 
Lítill, kringlóttur kirtill, um 1,3 cm í 
þvermál. Situr í sella turcica í os 
sphenoidales. 
Stilkur (infundibulum) tengir 
heiladingul við hypothalamus. 
Heiladingull skiptist í framhluta og 
afturhluta. 
 
Framhluti (lobus anterior, 
adenohypophysis): 75% af þyngd 
kirtilsins. Inniheldur kirtilþekjuvef. 
Tengist hypothalamus með (port) æðakerfi 
og hann tengist einnig tuberal svæði og 
miðhæðinni (median eminance).  
Framhlutinn er gerður úr tveimur líffærum 
í fullorðnum: pars distalis og pars 
tuberalis  
  Undirstúka inniheldur sérstakar 
taugaseytifrumur (neurosecretory cells) 
sem seyta losunarhormónum (releasing 
hormones) sem örvar losun frá 
framheiladingli eða letjunarhormóni sem 
hindrar losun frá framheiladingli 
(inhibiting hormones). þessi hormón frá 
undirstúku berast beint til 
framheiladinguls með æðum sem liggja á 
milli undirstúku og framheiladinguls.  
Þetta er mikilvæg tenging milli 
taugakerfis og innkirtlakerfis 
 
Neurosecretory cells:  Sérstakar taugafrumur sem framleiða hormón. 
Frumubolir þessara fruma eru í ofanvíxlareit undirstúku en axon þeirra fara niður stilkinn til 
afturhluta heiladinguls og enda þar nálægt háræðaneti. Frumurnar framleiða OT og ADH sem 
þær senda niður axonið. Hormónin eru geymd í endum axonsins bundin próteinum. Losun 
efnanna er háð taugaboðum í axonunum. 
 
Afturhluti (lobus posterior, neurohypophysis): 
 Tengist hypothalamus með neurosecretoriskum frumum.  Aftur-hlutinn er gerður úr tveimur 
hlutum: pars nervosa og infundibulum.  Tengslin á milli supraorbatic nucleus (ofanvíxlareits) 
og afturhluta heiladinguls (lobus posterior) er það sem myndar mestan hluta af infundibulum/ 
stilk. 

 Afturheiladingull er ekki raunverulegur kirtill af því að hann býr ekki til hormón. 
 Afturheiladingull geymir og losar hormón, 
 Afturheiladingull inniheldur taugasíma sem liggja frá taugaseytifrumum í undirstúku. 
 þessar tauga-seytifrumur búa til tvö hormón,  oxytocin og vasopressin (antidiuretic 

hormon-ADH) sem eru flutt með taugasímanum til afturheiladinguls til geymslu og 
losunar síðar. 
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Nánar um anterior pituary/framhluta heiladinguls: 
(er sá hluti sem vefur sig utan um 
infundibulum).   Median eminance 
/miðhæðinni eru neurosecretory cells, sem 
tengist undirstúku og framhluta heila-dinguls 
með portæðakerfi, og inn í þetta kerfi  kemur 
superior hypophyseal artery/efri 
heiladingulsslagæð, sem greinist upp í 
primary capillary plexus/háræðaflækju nr.1 
og secondary capillary plexus/háræðaflækju 
nr.2.  Frá primary 
 capillary plexus kemur 
portæðakerfi – slagæð, 
háræð, bláæð.  Næst koma 
hypo-physeal portal veins, 
en þær greinast upp í annan 
plexus, secondary capillary 
plexus, en síðan fer það frá 
anterior hypophyseal vein 
og tæmir sig inn í jugularis 
interna.  Neurosecretory 
cells seyta frá sér 
stýrihormónum sem eru 
annað hvort örvandi eða 
letjandi.  
Hormónin eru tekin upp í plexus nr.1.  það eru fleiri releasing/örvandi hormón,  það eru samt 
nokkur inhipiting/letjandi hormón þar líka.  Hormónin flytjast síðan eftir portæðinni/bláæðinni 
og koma fram í plexus nr.2 og hafa þar áhrif á ýmsar frumur sem eru í framhlutanum.  Þaðan 
fara hormónin svo í blóðrásina inn í jugularis interna og þar með út um allan líkaman, þar til að 
þau hitta target cells/markfrumurnar.  Framhluti heiladinguls seytir sjö hormónum: 
vaxtarhormón (human growth hormone-hGH - stjórnar líkamsvexti); skjaldkirtilsvakinn 
(thyroid-stimulating hormone-TSH - stjórnar framleiðslu skjaldkirtils); kynfrumnakveikjan 
(follicle-stimulating hormone-FSH - stjórnar þroskun kynfruma); gulbúskveikjan (luteinizing 
hormone-LH - ýmis áhrif á kynfæri og kynkirtl); mjólkurmyndunarvakinn (prolactin-PRL - 
örvar mjólkurmyndun.); nýrilbarkarhvati (adrenocorticotropic hormone-ACTH - örvar 
nýrnahettubörk til framleiðslu hormóna) og svo sortufrumnahvati (melanocyte-stimulating 
hormone-MSH - örvar myndun litarefna í húð). 
 
Nánar um posterior pituary/afturhluta heiladinguls: 
  Í afturhluta ofanvíxlareitar/supraoptic nucleus, liggja axonar niður í stilkinn/infundibulum og 
mynda braut hypothalamohyophyseal tract.  Þessar frumur framleiða tvær gerðir af hormónum; 
ADH og OT, sem eru svo send niður eftir axonunum, og geymt í axon terminal.  Síðan þegar 
boðspenna kemur eftir taugaþráðunum, þá seyta þær frá sér þessum hormónum.   
ADH => antidiuretic hormone, vasopressin – það hefur áhrif á útskilnað vökva í gegnum nýru 
- hindrar óhóflega þvagmyndun. 
OT => oxytocin – hefur áhrif á síðasta hluta meðgöngunnar, á legið; örvar það til samdráttar og 
kemur mjólkurseyti af stað. 
 
 
 
 
 
 
 


