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Lymphatic tissues: Eitilvefur. 
 
Primary lymphatic organs eða stofnhlutar eitilvefs eru rauður mergur og hóstarkirtill/thymus 
vegna þess að þar eru framleiddar stofnfrumur kerfisins. Rauður mergur framleiðir B-frumur og 
forstig T-fruma (pre-T) en þær síðarnefndu þyrpast saman í hóstarkirtli og þroskast í T-fumur 
þar.  
Secondary lymphatic organs eru 
afmörkuð líffæri eins og milta og 
eitlar, og svo líka eitlingar., eða 
lymphatic nodules, en það eru ekki 
afmörkuð líffæri, heldur eru þetta 
þyrpingar af eitilvef í flestum 
slímhúðum líkamans þar sem 
vænta má innrásar örvera.  => 
MALT, sjá síðar.  Secondary 
lymphatic organs sjá um 
ónæmisviðbrögðin. 
 
Thymus eða hóstarkirtillinn 
(hóstin) er staðsettur efst í  
mediastinum posteriort við 
sternum á milli lungnanna. Hefur 
hægri og vinstri blöð (lobes) 
aðskilin og umlukin bandvef. Frá 
bandvefshjúpnum ganga skilveggir 
sem skipta kirtlinum í bleðla 
(lobules).  
Við fæðingu er kirtillinn aðeins um 10 gr, hann nær hámarksstærð (40g) á kynþroskaaldri en 
visnar síðan, við 25 ára aldur er hann um 25 gr. og um 60 ára er kirtillinn einungis um 10 gr. 
eða minna.  
Hver bleðill er gerður úr ytra lagi sem nefnist börkur (cortex) og innra svæði sem nefnist 
mergur (medulla) . Börkurinn er aðallega gerður úr þéttingum af verðandi T-frumum, en 
mergurinn er aðallega úr þekjuvefsfrumum (reticulum epithelial cells, REC) og dreifðum T-
frumum. Í mergnum eru frumur sem mynda thymosin.   Þekjuvefsfrumurnar framleiða hormón 
sem er talið stuðla að þroskaferli T-frumanna. Þótt kirtillinn visni eftir kynþroskaskeið halda T-
frumurnar áfram að vera til. 
Sweet bread => Réttur gerður úr hóstakirtli og Brisi úr svínum og lömbum. Hóstarkirtillinn er 
sem sé ætur! 
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Lymph nodes eða eitlar eru ávöl eða baunalaga síulíffæri og í gegnum þá fer sogæðavökvinn á 
leið sinni eftir sogæðunum.Vessinn þarf yfirleitt að fara tvisvar gegnum eitla áður en hann 
rennur út í blóðið. Þar er því um tvöfalt öryggiskerfi að ræða gegn árás sýkla eða æxlisfruma. 
Hvítar blóðfrumur, CB frumur, T macropagues skoða og bera kennsl á innihald 
sogæðavökvans.  Eitlar eru frá 1 - 25 mm á lengd. Eitlar eru yfirleitt í grúppum eða þyrpingum 
og eru annað hvort grunn- eða djúplægir.  
  Mest hætta á að bakteríur komast inn í meltingarveginn, mikið af eitlum þar. Mest hætta á 
sýkingum í blóði við sprautur. Bólgur geta verið í slímvefi en er oftast í eitlum. 
Botnlangabólga: eitilvefur sem bólgar, hættulegt, verður lífshættulegt ef bólgan rifnar og 
sýkingin breiðist út í kviðarholið. 
 
Eitlar eru um það bil 600 talsins í 
líkamanum.  Þeir eru umluktir hýði 
(capsule) úr þéttofnum bandvef. 
Frá þessari bandvefskápu ganga 
skilveggir (trabeculae) inn að 
miðhluta. Skilveggirnir skipta 
eitlum í afmörkuð hólf 
(compartments) en jafnframt 
mynda þeir stoðgrind (stroma) 
líffærisins og beina æðum inn í 
miðhluta eitla.  
Reticular conective tissue  mynda 
stroma í hóstakirtli, milta og 
eitlum. 
 
Ytri hluti eitla nefnist börkur 
(cortex) og skiptist í marga "dilka" 
(follicles) sem innihalda þéttar 
þyrpingar af eitlafrumum 
(lymphocytes). Þar eru bæði T-
frumur og macrophagar og 
sérhæfðar ræsifrumur. Þegar 
ónæmisviðbrögð eiga sér stað má 
sjá ljósari svæði miðsvæðis í 
dilkunum (germinal centers) þar 
sem B-frumur eru að breytast í 
mótefnamyndandi plasmafrumur.  
 
Innri hluti eitla eða "almenningur" nefnist mergur (medulla) og þar er eitlafrumum skipað í 
strengi (medullary cords) sem einnig innihalda macrophaga og plasmafrumur.  
 
Afferent (aðliggjandi) sogæðar ganga inn í eitla á allmörgum stöðum á kúptu hliðinni. Í þeim 
eru lokur sem beina vessanum inn í eitlana. Vessinn fer fyrst inn í óregluleg göng (sinuses) í 
berkinum. Síðan fer vessinn um göng milli skilveggjanna (fyrst í subcapsular sinus, svo í 
tuberculae sinus, þá í medullary sinus )og loks út um eina eða tvær fráliggjandi (efferent) æðar í 
hliði (hilus) eitils. Fráliggjandi sogæðar eru víðari en aðliggjandi og hafa einstreymislokur eins 
og þær fyrrnefndu. Vessinn síast í eitlunum. Hann er neyddur til að renna um svæði sem 
innihalda varðhunda ónæmiskerfisins, en þar eru mikið af hvítum blóðkornum.  Átfrumur 
gleypa framandi efni og frumuhluta og lymphocytar og plasmafrumur hafa afskipti af 
mótefnisvökum. Eitla- og sogæðabólga er einatt merki um sýkingu og viðbrögð líkamans við 
árás örvera.  Eitlar framleiða einnig plasmafrumur og T-frumur sem berast til annarra 
líkamshluta.  
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Lien (spleen, milta) er 
stærsti einstaki massi 
eitilvefs í líkamanum. Það er 
u.þ.b. 12 cm að lengd og er 
staðsett í regio 
hypochondrica sin. (vinstra 
geislungasvæði) milli maga 
og þindar. Í milta eru dældir 
vegna návistar maga, nýra og 
ristils. Miltað er nokkuð 
svipað að gerð og eitlar en 
hefur ekki aðliggjandi 
sogæðar og er því ekki 
síulíffæri. Slagæð, bláæð og 
fráliggjandi sogæð fara um 
miltishliðið.  Eitlarnir sjá um 
að hreinsa sogæðavökvann, 
en miltað sér um að hreinsa 
blóðið. 
  Milta er umlukið bandvefshýði (capsule) og þaðan ganga skilveggir eða strengir inn að miðju. 
Reyndar er hýðið umlukið lífhimnu (visceral peritoneum). Hýðið, skilveggirnir, netþræðir og 
trefjakímfrumur (fibroblasts) mynda stoðgrind (stroma) miltans. Mjúkvefur miltans 
(parenchyma) er úr tvenns konar vef. Hvítan (white pulp) er eitilvefur umhverfis 
slagæðagreinar. Rauðan (red pulp) er úr blóðfylltum bláæðastokkum (venous sinuses)  og 
strengvef (splenic cords) sem innihalda rauð blóðkorn, macrophaga, eitlafrumur, plasmafrumur 
og kornafrumur sem sem raða sér umhverfis bláæðastokkana.  
  Blóð sem kemur til miltans eftir a. lienalis (sú slagæð er bæði víð og mjög blóðrík), fer í 
gegnum hvítuna sem er hluti ónæmiskerfisins og starfar aðallega via antigen-antibody-
reactions. Rauðan er hinsvegar mikilvægur hluti blóðrásarkerfis og gegnir m.a. þeim 
hlutverkum að taka úr umferð og eyða  öldruðum rauð blóðkorn, hvít blóðkorn og blóðflögum 
og er auk þess nokkurs konar blóðforðabúr.   Bláæðin út úr miltanu heitir V.linealis.  Miltað er 
mjög blóðríkt líffæri og ef það rifnar við áverka, t.d., þá er vonlaust að ætla að reyna sauma það 
saman, svo það er yfirleitt fjarlægt í þeim tilfellum. 
 
Pathogen => sýkingarvaldur.   

 Red pulp/rauðkvika er mikilvægur hluti blóðrásarkerfisins og gegnir þeim hlutverkum, 
m.a. að taka úr umferð/eyða öldruðum rauðum og hvítum blóðkornum sem og 
blóðflögum.  Auk þess sem það er nokkurs konar forðabúr. 

 White pulp/grákvika er eitlavefur umhverfis slagæðagreinarnar,  hvít blóðkorn. 
 Rauð blóðkorn lifa í ca. 3-4 mánuði í blóði.   

 
Lymphatic nodules (eitlingar) eru lítt afmarkaðar þyrpingar 
úr eitilvef sem finnast aðallega dreifðar um slímhúð 
meltingarfæra (að innan), öndunarfæra (að innan) og þvag- 
og kynfæra (að innan). Kallast stundum slímhúðarbundinn 
eitilvefur, mucosa-associated-lymphoid-tissue MALT. 
Þekktustu útibú eitilvefs af þessu tagi eru ugglaust 
"hálskirtlar" eða "nefkirtlar" enda hafa flestir lent í útistöðum 
við þá.  
Peyer’s patchers => í meltingarveginum 
Tonsills => munnurinn og öndunarvegurinn.  Illa afmarkað, 
nema í koki og aftast í tungu.  Þreifanlegir eitlar eru undir 
höndum, í hálsi og í nára. 
 Tonsillae pharyngealis: Kokeitlar í afturvegg nefkoks. 
 Tonsillae palatinae: Kverkeitlar milli fremri og aftari gómboga. 
 Tonsillae lingualis: Tungueitlar sem liggja í grunni tungunnar.   
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Helstu eitlagrúppur líkamans: 
Eins og áður hefur komið fram eru eitlar yfirleitt í þyrpingum á ákveðnum stöðum í líkamanum. 
Einnig að lega þeirra er annað hvort grunn eða djúp. Staðsetning helstu eitlaþyrpinga kemur fram 
á myndum  
  Bólgur í yfirborðslægum eitlaþyrpingum eru afar mikilvægt einkenni margra sjúkdóma sem og 
eitlastækkun af völdum illkynja sjúkdóma. Það er hverjum og einum mikilvægt að virða slík 
einkenni bæði gagnvart eigin heilsu og sem þátt í sjúkdómsgreiningu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


