
Endokrina körtlar/Hormoner

Endokrina körtlar är detsamma som hormonkörtlar. 
Det är organ som insöndrar kemiska signaler i form av hormoner inom kroppen. 
Signalerna skickas till bestämda mål i kroppen och styr där en rad olika funktioner. 
Skulle det istället vara frågan om körtlar som skickar ut hormoner från kroppen (de som utsöndrar 
istället för insöndrar) så skulle man tala om exokrina körtlar (exempelvis svettkörtlar och 
spottkörtlar)

Det finns inget enskilt hormonsystem som inte samarbetar med ett eller flera hormonsystem som i 
sin tur samarbetar med andra. De har alltså alltid en direkt eller indirekt påverkan på varandra.

Endokrinologin (läran om det endokrina systemet) är därmed kanske den lära inom skolmedicinen 
som är mest kompartibel och jämförbar med hur man ser på kroppen och hela varelsen ur ett 
naturmedicinskt perspektiv. 

Förutom själva hormonkörtlarna så ingår andra delar i det endokrina systemet, ex delar som 
sammanbinder signalerna med nervsystemet. 
Här ska vi dock utgå från själva hormonkörtlarna.
Till dessa räknas i första hand följande:

*Binjurarna

*Langerhans cellöar (Langerhanska öarna)

*Bukspottkörteln

*Tallkottkörteln (Epifysen)

*Hypofys-binjureaxel

*Hypofys

*Sköldkörteln

*Bisköldkörtlar

*Könskörtlarna (äggstockar hos kvinnan, testiklar hos mannen)

Negativ återkoppling
Hormonsystemet regleras via något som kallas för negativ återkoppling. 
Det betyder att produktionen (av hormoner) startar när det finns efterfrågan och slutar när 
”marknaden är mättad”.
Hormonerna återkopplar till ”produktionsstället” och signalerar ”vi är många nu, stäng av!” och 
därav benämningen ”negativ återkoppling”.

Ett bra exempel på negativ återkoppling är termostaten i ugnar. Värmen stiger till dess att den är 
uppe i rätt temperatur och när det är uppnått ser termostaten till källan att inte fortsätta leverera 
värme. 



De flesta systemen i kroppen fungerar via negativ återkoppling.

Även om alla hormoner fungerar via negativ återkoppling så skulle man kunna säja att positiv 
återkoppling fungerar MELLAN de olika hormonsystemen. 
M.a.o kan en viss sorts hormoner säja åt en annan sorts hormoner att börja produceras:
 ”Vi är så många av X-hormonerna, nu behöver ni producera Y-hormoner för att det ska bli balans”

Ett konkret exempel: När man har fått ett stresspåslag via hormonerna adrenalin och noradrenalin 
kommer dessa skicka signaler till binjurarna om att börja producera antistresshormoner som 
kortisol.
Det som händer är att när stresshormonerna kommer upp i hög koncentration i blodet kommer 
signalerna bli så starka att det systemet som producerar antistresshormonerna kan känna av /”höra” 
signalen och börja utsöndra sina hormoner.

Hur hormonsystemen kan bli utbrända
Hormonsystemen blir utbrända på samma sätt som allt annat levande kan bli utbränt, dvs genom att 
de ”missbrukas” på ett eller annat sätt.
Ett annat sätt att förklara det kan vara  att de blir utbrända av att antingen användas alldeles för 
mycket. 
De kan också bli förslappade av att användas alldeles för lite. 
Jämför gärna med exempelvist en muskel: Att använda den gör den vital. Att överanvända den gör 
att den kommer in i ett läge där den inte orkar mer och behöver återhämtning eller i värsta fall 
skadas. Att inte använda den alls gör att den förtvinar.

Alla hormonsystem har en viss energi eller ”kontrentation av livslängd”. Det optimala är att vi 
använder det lagom mycket och investerar/förvaltar den på ett bra sätt. Då kommer det dels fungera 
som bäst (för sig själv och helheten) och dels hålla längre tid. 
Hur tåligt eller hur mycket energi/”livslängd” ett visst hormonsystem är varierar dels från 
hormonsystem till hormonsystem och dels från individ till individ via vårt arv.
Att förvalta det på bästa sätt är att använda våra resurser på ett effektivt sätt.

Ett exempel på effektiv användning av de sk stresshormonerna är att när vi utsätts för en situation 
där vi verkligen behöver vara fokuserade, fatta snabba beslut använder dem till hjälp för att vara 
handlingskraftiga. Ex någon eller något hotar oss varav vi får ett adrenalinpåslag och tar itu med 
sitiuationen /flyr eller fäktar). Ett ineffektivt sätt att använda det är att gå omkring och vara orolig 
jämt och ständigt för saker som kanske inte alls utgör ett verkligt hot för oss.  På så vis kommer vi 
använda hormonerna i tid och otid varav systemet med tiden blir mer eller mindre försvagat och 
kanske inte kan användas till fullo när det väl behövs. 
Som säkert går att läsas mellan raderna är hormonsystemen intimt förknippade med emotioner, 
självförtroende, självkänsla,  självbild och hur vi är präglade att fungera i relationer med andra 
människor.
Ex: En person har lärt sig att inte följa sina impulser för gränssättning gentemot andra människor. 
Man får signalen som går via känslan (emotionen) till hormonsystemet för att få en beredskap att 
sätta en gräns men har någonstans på vägen lärt sig att man ska vara ödmjuk och tillmötesgående 
för att betraktas som ”en bra människa”, en kvinnlig kvinna”, ”någon som får stanna på sitt jobb”, 
”någon som får stanna i sitt äktenskap” eller vad det nu kan röra sig om och följer därför inte den 
impulsen. 
Precis som känslor signalerar till hormonsystem så signalerar hormonsystemen tillbaka till 
känslorna. Om vi inte kan /förmår/vågar svara på det första budskapet trots många påminnelser så 
kan man tycka att budskapet skulle sluta komma. Men det fortsätter att komma så länge det orkar 
eftersom det är beredd att göra ALLT för oss. Om vi absolut inte klarar av att ex sätta en gräns mot 



en viss person eller situation kan vi ”omtolka” budskapet till att röra något helt annat. Det kan röra 
allt från att vi istället gränsar en helt annan person/situation eller att vi försöker kontrollera något 
helt annat (alltifrån att kontrollera att plattorna är avstängda 10 gånger innan vi går ut till att börja 
kontrollera våra känslor genom någon form av missbruk). I en sådan situation blir vi allt sämre på 
att respektera och tillslut ens förstå vart våra gränser går. 
Stressystemen (både pro- och anti-stress) överanvänds och tillsut orkar de inte längre.
Vi går in i den berömda väggen, en del gör det på väldigt dramatiska sätt (en morgon kan de helt 
enkelt inte resa sig från sängen), andra blir ”bara” sämre på att hantera stress vilket inte endast är en 
sak som sitter i känslolivet och psyket utan även att man kan se att de körteln som producerar stress- 
och anti-stressgormoner (i detta fall binjurarna) faktiskt skrumplas ihop och krymper rent fysiskt. 

En person i den här situationen kommer i många fall av sjukvården erbjudas antidepressiv medicin, 
i första hand mediciner som påverkar hjärnans hormoner (signalsubstanser som serotonin, dopamin 
mfl).
En person i den här situationen som kommer i kontakt med en alternativmedicinare av någon slag 
skulle många gånger erbjudas behandling som stödjer återhämtning av binjurar (i form av örter om 
man kommer till en fytomedicinare, i form av akupunktur eller liknande hos någon som närmar sig 
människan via energisystemet/merdianer osv) 
I båda fallen (skolmedicin och alternativmedicin) hoppas vi att behandlaren även kan se att där 
finns behov av att på ett eller annat sätt återskapa en bättre kontakt med känslolivet och en tydligare 
kommunikation med och för känslorna och tillit till den egna processen (dvs att känslorna har en 
funktion vilket för ofta bortses ifrån även av självaste psykiatrin).

Man kan inaktivera produktionen genom att tillföra kroppen hormoner och/eller syntetiska kopior 
av hormoner utifrån om man gör detta kraftigt eller under en lång period.

Ett exempel är när man behandlar med kortison. 
Kortison är ett substitut, en syntetisk kopia av det kroppsegna hormonet kortisol som är ett 
antistress-hormon som produceras i binjurarna.
Tillför man kortison i kraftiga doser alternativt under längre tid  blir det negativ återkoppling (”vi 
har redan tillräckligt av det här hormonet, stoppa produktionen!”) i så hög eller långvarig grad att 
binjurarnas produktion mer eller mindre läggs ned. Även detta kan man se genom att de fysiskt mer 
eller mindre skrumpnar ihop. Att bygga upp binjurarna efter en aggressiv eller långvarig 
kortisonanvändning är därför jätteviktigt.

Ett annat exempel är att om en man tar anabola steorider (vilket av kroppen uppfattas som 
testosteron) kommer han visserligen bygga muskler betydligt lättare, men källan till 
huvudproduktionen av testosteron (testiklarna) kommer skrumpna ihop efter ett tag. Har han gjort 
detta långvarigt så kommer den inte sättas igång automatiskt genom att han slutar tillföra substitut. 
Han kommer istället bli tillfälligt eller permanent steril och få väldiga svårigheter att få erektion. 
Det sistnämnda bidrar ofta till ett psykiskt beroende av testosteronliknande kemikalier utifrån. 
För inom skolmedicinen finns inga som helst återhämtningsbehandlingar för hormonkörtlarna 
eftersom man har så stort fokus på att istället tillföra hormoner eller hormonsubstitut utifrån. 
Det hjälper (mer eller mindre) för stunden men skapar väldigt tydligt obalanser i andra 
hormonsystem. Dels för att hormoner fungerar i samverkan med andra hormoner (som i sin tur......) 
och dels för att en och samma hormonkörtel ofta producerar även andra hormoner vars produktion 
kan bli störd om körteln blir förslappad/tar semester. 

Att hormonsystemet fungerar på negativ återkoppling är verkligen den skolmedicinska 
endokrinologins återvändsgränd. Man vet att man  kan stimulera hormonkörtlar att återaktiveras 
(om man är ute i någolunda god tid) och man vet att om så sker följer en positiv påverkan på de 
andra hormonsystemen. Men av någon anledning använder man sig inte av det man lagt 



jättermycket pengar på att komma fram till.

 En körtel kan överlämna jobbet till en annan körtel efter en viss tid
En del hormonsystem är jämt fördelade över människans livslängd medan andra är mer begränsade 
till att vara som mest aktiva under den period i människans livscykel där den behövs som bäst. 
Praktexemplet på hormoner som koncentreras till en viss del av människans livscykel är östrogen 
som har betydelse för kvinnans fortplantning. 
Huvudproduktionen av östrogen sker i kvinnans äggstockar (varför kvinnor har högre halter av 
hormonet än män) men också på andra platser. 
När kvinnan når en viss punkt i sin livscykel kommer äggstockarna sluta producera östrogen. 
Östrogenet har dock betydelse för fler funktioner än fortplantning så när äggstockarna slutar 
producera det går huvudansvaret för produktionen över till binjurarna. Där sker produktionen i en 
jämnare takt och inte lika cykliskt som det gjorde när äggstockarna hade huvudansvaret. 

Hormoner har behov och produceras på andra sätt än av hormonkörtlarna
Hormoner har som alla och allt annat sina specifika behov av näringsämnen.
Även om en viss hormonkörtel har huvudansvaret för att producera ett visst hormon så produceras 
samma hormoner även på andra sätt och andra ställen i kroppen.
Det finns näringsämnen (ex vissa aminosyror) som i kroppen omvandlas till vissa 
hormoner/signalämnen. 
Så även om det förstås är viktigt att det är bra ställt på ”huvudkontoret” så finns massor av backup-
planer för tillfällig försvagning av systemen. Därför tål vi ganska mycket. Fanns det ingen 
uppbackning skulle vi vid en stor påfrestning lätt hamna i negativa spiraler där obalans i ett system 
skapar snabbt skapar obalans i ett annan system osv tills läget blir så illa att det är mer eller mindre 
omöjligt att rätta till. Men tack vare fantastiska uppbackningssystem av såväl långsiktlighet som 
akuta lösningar på problem är det oftast möjligt att mer eller mindre återhämta sig även efter 
decennier av obalans. 


