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Respirasi Respirasi = = Suatu  proses  yang  berkaitan  Suatu  proses  yang  berkaitan  pp p y gp y g
dengan  pengikatan  oksigen ( O2 ) dan dengan  pengikatan  oksigen ( O2 ) dan 
pelepasan karbon dioksida (CO2) .pelepasan karbon dioksida (CO2) .p p ( )p p ( )

Fungsi system respirasi Fungsi system respirasi g y pg y p
Menyediakan oksigen untuk darah dan Menyediakan oksigen untuk darah dan 
melepaskan CO2 yang   berlebihan  dari  melepaskan CO2 yang   berlebihan  dari  p y gp y g

darah.darah.



Berdasarkan fungsinya ini system respirasi ini Berdasarkan fungsinya ini system respirasi ini 
d t dib id t dib idapat dibagi :dapat dibagi :

A.    Bagian konduksi A.    Bagian konduksi gg
-- Rongga hidung Rongga hidung 
-- Sinus para nasalisSinus para nasalis

f if i-- nasofaring  nasofaring  
-- Faring Faring 

LaringLaring-- Laring Laring 
-- Trachea Trachea 
-- Percabangan bronkus Percabangan bronkus e caba ga b o use caba ga b o us

-- Bronkus. Bronkus. 
-- Brokiolus Brokiolus 
--Brokiolus terminalis  Brokiolus terminalis  



B. B. Bagian Respirasi ( tempat  berlangsungnya Bagian Respirasi ( tempat  berlangsungnya 
pertukaran gas O2dan CO2 antara darah danpertukaran gas O2dan CO2 antara darah danpertukaran gas O2dan CO2 antara darah dan pertukaran gas O2dan CO2 antara darah dan 
udara  )udara  )

-- Bronkiolus respiratorius Bronkiolus respiratorius pp
-- Duktus alveolaris Duktus alveolaris 
-- Alveolus. Alveolus. 

C.C. Suatu mekanisme ventilasi ( penting dalam Suatu mekanisme ventilasi ( penting dalam 
memindahkan udara melalui  bagian  konduksi memindahkan udara melalui  bagian  konduksi 
dan respirasi ) ;dan respirasi ) ;dan respirasi ) ;dan respirasi ) ;

-- torak torak 
otot intercostalotot intercostal-- otot intercostal otot intercostal 

-- diafragma dan jaringan ikat elastinpada paru diafragma dan jaringan ikat elastinpada paru 



PENYIAPAN UDARAPENYIAPAN UDARAPENYIAPAN UDARA PENYIAPAN UDARA 

Fungsi utama bagian konduksi adalah ;Fungsi utama bagian konduksi adalah ;Fungsi utama bagian konduksi adalah ; Fungsi utama bagian konduksi adalah ; 
menyiapkan udara masuk menyiapkan udara masuk 
sebelum masuk paru udara inspirasisebelum masuk paru udara inspirasisebelum masuk paru udara inspirasi  sebelum masuk paru udara inspirasi  

dibersihkan                                          dibersihkan                                          
dilembabkandilembabkandilembabkan                                        dilembabkan                                        
dihangatkan dihangatkan 



untuk melaksanakan fungsinya mukosa bagianuntuk melaksanakan fungsinya mukosa bagianuntuk melaksanakan fungsinya mukosa bagian untuk melaksanakan fungsinya mukosa bagian 
konduksi dilapisi konduksi dilapisi 

-- epitel respirasi khususepitel respirasi khususp pp p
-- lamina propria lamina propria --banyak kelenjar banyak kelenjar 

serosa dan mukosa serosa dan mukosa 
k l i i lk l i i l-- vaskularisasi yang luas .vaskularisasi yang luas .

-- vibrisa besar (rambut khusus ), vibrisa besar (rambut khusus ), 
menahan partikel besar ( debu)menahan partikel besar ( debu)menahan partikel besar ( debu)menahan partikel besar ( debu)

-- di fosa nasal , partikel halus ,gas di fosa nasal , partikel halus ,gas --gas gas 
tertentu terperangkap dilapisan mukosa ,tertentu terperangkap dilapisan mukosa ,p g p p ,p g p p ,
udara akan lembab udara akan lembab 
udara akan hangat karena adanya vaskular udara akan hangat karena adanya vaskular 
yang luas yang luas 



EPITEL  RESPIRASI EPITEL  RESPIRASI 
Hampir seluruh bagian konduksi :Hampir seluruh bagian konduksi :

epitel bertingkat silindri bersilia , epitel bertingkat silindri bersilia , 
banyak sel goblet banyak sel goblet 

sel epitel mengalami modifikasi sampai kebagian alveoli sel epitel mengalami modifikasi sampai kebagian alveoli 
Epitel respirasi khas terdiri atas lima jenis selEpitel respirasi khas terdiri atas lima jenis selEpitel respirasi khas terdiri atas lima jenis sel     Epitel respirasi khas terdiri atas lima jenis sel     

1. sel silindris bersilia terbanyak1. sel silindris bersilia terbanyak
setiap sel memiliki sampai 300 silia pada apikalnya  setiap sel memiliki sampai 300 silia pada apikalnya  

2. sel goblet mukosa2. sel goblet mukosa
3. sel sikat ( brush), mempunyai ujung saraf aferen pada 3. sel sikat ( brush), mempunyai ujung saraf aferen pada 

basal dipandang sebagai reseptor sensorisbasal dipandang sebagai reseptor sensorisbasal dipandang sebagai reseptor sensoris basal dipandang sebagai reseptor sensoris 
4. sel basal 4. sel basal 
5. sel granul kecil 5. sel granul kecil 

semua sel bertempat  diatas membrana basal .semua sel bertempat  diatas membrana basal .



I. BAGIAN KONDUKSII. BAGIAN KONDUKSI
1.1.HIDUNG ( NASAL CAVITY)HIDUNG ( NASAL CAVITY)

terdiri atas 2 struktur terdiri atas 2 struktur 
a.  Vestibulum ekterna a.  Vestibulum ekterna 
b.  fosa nasal interna b.  fosa nasal interna 

ad a. VESTIBULUM ad a. VESTIBULUM 
-- Bagian anterior paling lebar dar rongga hidungBagian anterior paling lebar dar rongga hidungBagian anterior, paling lebar dar rongga hidung.Bagian anterior, paling lebar dar rongga hidung.

kulit luar hidung memasuki nores (cuping hidung ) kulit luar hidung memasuki nores (cuping hidung ) 
berlanjut dalam vestibulumberlanjut dalam vestibulum

-- permukaan dalam banyak kelenjar sebasea dan permukaan dalam banyak kelenjar sebasea dan 
kelenjar keringat kelenjar keringat 

-- rambut tebal pendek ( vibrosa )rambut tebal pendek ( vibrosa )-- rambut tebal pendek ( vibrosa ) rambut tebal pendek ( vibrosa ) 
-- dalam vestibulum epitel beralih jadi sel respirasi dalam vestibulum epitel beralih jadi sel respirasi 

nasal, sebelum memasuki fosa nasalnasal, sebelum memasuki fosa nasal



Ad.b. FOSA NASALAd.b. FOSA NASAL
Dalam tengkorak terletak 2bilik kavernosa yang dipisahkan oleh Dalam tengkorak terletak 2bilik kavernosa yang dipisahkan oleh 
septum nasi oseeosa septum nasi oseeosa 

-- 3 tonjolan bertulang mirip rak menonjoldari lateral dikenal3 tonjolan bertulang mirip rak menonjoldari lateral dikenal3 tonjolan bertulang mirip rak menonjoldari lateral dikenal 3 tonjolan bertulang mirip rak menonjoldari lateral dikenal 
sebagai KONKAsebagai KONKA
epitel epitel -- konka sperior konka sperior -- epitel olvaktorius khusus epitel olvaktorius khusus 

k k dik k di ||-- konka media   konka media   ----------||
-- konka inferior konka inferior ----------| ditutupi epitel respirasi .| ditutupi epitel respirasi .

lamina propria terdapat pleksus venosa’’ swell bodies’ (lamina propria terdapat pleksus venosa’’ swell bodies’ (lamina propria , terdapat pleksus venosa  swell bodies  ( lamina propria , terdapat pleksus venosa  swell bodies  ( 
pengembang)pengembang)
Rongga hidung mempunyai vaskuler rumit dan luas Rongga hidung mempunyai vaskuler rumit dan luas 

b l h b b t k l k t db l h b b t k l k t d-- pembuluh besar membentuk lengkungan rapat pada pembuluh besar membentuk lengkungan rapat pada 
periosteum . .periosteum . .

-- pembuluh kecil bercabang dari pembuluh lengkung pembuluh kecil bercabang dari pembuluh lengkung p g p g gp g p g g
dan berjalan tegak lurus permukaan dan berjalan tegak lurus permukaan 



Bagian dalam hidung dilapisi 4 jenis sel epitel : Bagian dalam hidung dilapisi 4 jenis sel epitel : 

1.1. Epitel berlapis gepeng bertanduk sampai vestibulum Epitel berlapis gepeng bertanduk sampai vestibulum 
dan rambut; dan rambut; 

2.2. Epitel kolumnar atau kuboid tanpa silia, beberapa Epitel kolumnar atau kuboid tanpa silia, beberapa 
mm ke dalam       vestibulum; mm ke dalam       vestibulum; 

33 Epitel bertingkat kolumnar bersilia menutupi sisaEpitel bertingkat kolumnar bersilia menutupi sisa3.3. Epitel bertingkat kolumnar bersilia, menutupi sisa Epitel bertingkat kolumnar bersilia, menutupi sisa 
rongga hidung;  rongga hidung;  

44 Epitel olfaktoris sensorisEpitel olfaktoris sensoris4.4. Epitel olfaktoris sensoris . Epitel olfaktoris sensoris . 
* * Epitel hidung terdiri atas : sel kolumnar bersilia, sel Epitel hidung terdiri atas : sel kolumnar bersilia, sel 

goblet, sel basofilik                               kecil.     goblet, sel basofilik                               kecil.     
* * Lamina propria tebal mengandung kelenjar Lamina propria tebal mengandung kelenjar 

submucosa, kelenjar campur. submucosa, kelenjar campur. 
* * Di  bawah  epitel  konka  inferior terdapat pleksus Di  bawah  epitel  konka  inferior terdapat pleksus 

vena ( tempat terjadinya mimisan). vena ( tempat terjadinya mimisan). 



D h lf kt iD h lf kt iDaerah olfaktorius Daerah olfaktorius 
Lokasi diatap rongga hidung meluas Lokasi diatap rongga hidung meluas 
kebawah 8kebawah 8 10 mikron pada kedua sisi10 mikron pada kedua sisikebawah 8kebawah 8--10 mikron pada kedua sisi                  10 mikron pada kedua sisi                  
septum, sedikit ke atas konka nasalis septum, sedikit ke atas konka nasalis 
superior, .superior, .p ,p ,

EpitelEpitel
Epitel olfaktorius adalah epitel  Epitel olfaktorius adalah epitel  
bertingkat bertingkat tinggi tebal sekitar 60 mikron              tinggi tebal sekitar 60 mikron              
terdiri atas tiga jenis sel : terdiri atas tiga jenis sel : 

sel sustentakular;sel sustentakular;sel sustentakular;sel sustentakular;
sel basal; sel basal; 
sel olfaktoriussel olfaktoriussel olfaktorius. sel olfaktorius. 



Sel olfaktoriusSel olfaktorius
merupakan neuron bipoler merupakan neuron bipoler 
tersebar merata diantara sel sustentakuler tersebar merata diantara sel sustentakuler 
inti bulat inti bulat 
bagian apikal bagian apikal –– menyempit menjadi juluran sililendris menyempit menjadi juluran sililendris 
halus halus –– permukaan permukaan –– melebar disebut bulbus melebar disebut bulbus 
olfaktorius olfaktorius 
silia olfaktoria non motil memancar dari badan basal, silia olfaktoria non motil memancar dari badan basal, 
paralel terhadap permukaan paralel terhadap permukaan 
b i b lb i b l k k j l li ik k j l li ibagian basal bagian basal –– merupakan akson, juluran licin, merupakan akson, juluran licin, 
menembus lamina basal, setelah melewati lempeng menembus lamina basal, setelah melewati lempeng 
kribrosa tulang etmoid membentuk 20 fila olfaktoriuskribrosa tulang etmoid membentuk 20 fila olfaktoriuskribrosa tulang etmoid membentuk 20 fila olfaktorius kribrosa tulang etmoid membentuk 20 fila olfaktorius ––
memasuki dan bersinap dalam bulbus olfaktorius otak.memasuki dan bersinap dalam bulbus olfaktorius otak.



Sel sustentakulerSel sustentakulerSel sustentakuler Sel sustentakuler 
kolumnas tinggi , banyak mikrovili terjulur ke kolumnas tinggi , banyak mikrovili terjulur ke 

lapis mukuslapis mukuslapis mukus lapis mukus 
inti pucat, komplek golgi mencolok, pikmen inti pucat, komplek golgi mencolok, pikmen ––

b i kl t k k ib i kl t k k i k i kk i kmemberi warna coklat kekuningmemberi warna coklat kekuning-- kuningkan kuningkan 

SelSel--sel basalsel basal adalahadalah
-- sel kecil basofilik kuatsel kecil basofilik kuatsel kecil basofilik kuat sel kecil basofilik kuat 
-- sel basal membelah dan berkambang sel basal membelah dan berkambang 

menjadi sel sustentakulermenjadi sel sustentakuler sel olfaktoriussel olfaktoriusmenjadi sel sustentakuler menjadi sel sustentakuler –– sel olfaktorius    sel olfaktorius    



Epitel olfaktorius dapat beregenerasi bila cedera Epitel olfaktorius dapat beregenerasi bila cedera 
b i ( b b d bi t )b i ( b b d bi t )sebagian ( baru percobaan pada binatang ) sebagian ( baru percobaan pada binatang ) 

Lamina propria menutupi jaringan ikat padat yang Lamina propria menutupi jaringan ikat padat yang 
membentuk periosteum dari                                    membentuk periosteum dari                                    pp
lempeng kribroformis;  lempeng kribroformis;  

-- mengandung sel pigmen sel limfoidmengandung sel pigmen sel limfoidmengandung sel pigmen, sel limfoid mengandung sel pigmen, sel limfoid 
pleksus darah yang luas pleksus darah yang luas 
mengandung kelenjar olfaktoria Bowman (mengandung kelenjar olfaktoria Bowman (-- mengandung kelenjar olfaktoria Bowman ( mengandung kelenjar olfaktoria Bowman ( 
kelenjar tubulo alveolar bercabang, selkelenjar tubulo alveolar bercabang, sel--sel sel 
serosa granul sekresi pucat mensekresiserosa granul sekresi pucat mensekresiserosa, granul sekresi pucat,mensekresi serosa, granul sekresi pucat,mensekresi 
cairan) cairan) 



SINUS PARANASALISSINUS PARANASALIS
adalah rongga buntu dalam tulang frontal,maksila, adalah rongga buntu dalam tulang frontal,maksila, 
etmoid dan sfenoid .etmoid dan sfenoid .

Epitel:Epitel: -- epitel respirasi yang lebih tipis mengandungepitel respirasi yang lebih tipis mengandungEpitel:  Epitel:  epitel respirasi yang lebih tipis mengandung epitel respirasi yang lebih tipis mengandung 
sel goblet sel goblet 

-- lamina propria , mengandung kelenjar kecil lamina propria , mengandung kelenjar kecil p p , g g jp p , g g j
dan berhubungan langsung dengan dan berhubungan langsung dengan 
periosteum dibawahnya .periosteum dibawahnya .

-- hubungan dengan rongga hidung melalui hubungan dengan rongga hidung melalui 
lobang lobang --lobang kecil   lobang kecil   

-- mucus yang dihasilkan mengalir kedalam mucus yang dihasilkan mengalir kedalam 
saluran nasal sebgai aktivitas sel bercilla . saluran nasal sebgai aktivitas sel bercilla . 



2.  NASO FARING2.  NASO FARING
Bagian pertama dari faring Bagian pertama dari faring 

-- kecaudal berlanjut jadi Orofaringkecaudal berlanjut jadi Orofaring
-- dilapisi epitel respirasi  yang berkontak dilapisi epitel respirasi  yang berkontak 

dengan palatum mole dengan palatum mole de ga pa atu o ede ga pa atu o e



3. LARING3. LARING
Adalah tabung tidak teratur yang menghubungkan  faring dan trakea Adalah tabung tidak teratur yang menghubungkan  faring dan trakea 

-- dalam lamina propria terdapat sejumlah tulang rawan laringeal dalam lamina propria terdapat sejumlah tulang rawan laringeal 
yang besar adalah tulang rawan hialin yang besar adalah tulang rawan hialin 

-- tiroid tiroid 
-- krikoid krikoid 
-- aritenoid aritenoid 

yang lebih kecil adalah tulang rawan elastis :yang lebih kecil adalah tulang rawan elastis :yang lebih kecil  adalah tulang rawan elastis :yang lebih kecil  adalah tulang rawan elastis :
-- epiglotis , epiglotis , 

-- kuneiform kuneiform 
-- kornikulatakornikulata-- kornikulata kornikulata 
-- ujung aritnoid ujung aritnoid 

Ligamentum mengikat tulang ini , berartikulasi oleh otot intrinsik Ligamentum mengikat tulang ini , berartikulasi oleh otot intrinsik 
laring merupakan otot rangka ,laring merupakan otot rangka ,
tulang rawan iniberfungsi antara lain;     tulang rawan iniberfungsi antara lain;     

-- sebagai penyokong ( menjaga agar jalan nafas terbuka ) sebagai penyokong ( menjaga agar jalan nafas terbuka ) 
-- sebagai katup untuk mencegah makanan ayau cairan yang sebagai katup untuk mencegah makanan ayau cairan yang 

ditelan memasuki trakeaditelan memasuki trakeaditelan memasuki  trakea  .         ditelan memasuki  trakea  .         
-- berfungsi sebagai alat penghasil nada untuk vonasiberfungsi sebagai alat penghasil nada untuk vonasi



EPIGLOTIS EPIGLOTIS 
Menjulur keluar dari tepian laring meluas kedalam faringMenjulur keluar dari tepian laring meluas kedalam faringMenjulur keluar dari tepian laring ,meluas kedalam faring Menjulur keluar dari tepian laring ,meluas kedalam faring 
dan memiliki permukaan lingual dan laringeal .dan memiliki permukaan lingual dan laringeal .
epitel epitel -- epitel berlapis gepeng epitel berlapis gepeng 

mendekati sisi laringeal menjadi epitel bertingkat silendris mendekati sisi laringeal menjadi epitel bertingkat silendris 
bersilia ,kelenjar campur dibawah epitel.   bersilia ,kelenjar campur dibawah epitel.   

dibawah epiglotis ,mukosa membentuk 2 pasang  lipatan yang dibawah epiglotis ,mukosa membentuk 2 pasang  lipatan yang 
meluas kelumen meluas kelumen laring laring 

1.1.atas, membentuk Pita suara palsu ( = plika vestibularis )atas, membentuk Pita suara palsu ( = plika vestibularis ), p ( p ), p ( p )
epitel respirasi biasa epitel respirasi biasa 
lamina propria banyak kelenyar serosa lamina propria banyak kelenyar serosa 

22 bawah membentuk pita suara sejatibawah membentuk pita suara sejati2.2.bawah ,membentuk pita suara sejati .bawah ,membentuk pita suara sejati .
-- ditemui ligamen vokal ,yang dibentuk  serat elastis ditemui ligamen vokal ,yang dibentuk  serat elastis 

yang paralel, dan berada dalam pita suara  yang paralel, dan berada dalam pita suara  
muskulus fokalis paralel dengan ligamen berkasmuskulus fokalis paralel dengan ligamen berkas-- muskulus fokalis, paralel dengan ligamen , berkas muskulus fokalis, paralel dengan ligamen , berkas 

otot rangka otot rangka 
-- pendarahan  oleh arteri laringeal media dan inferior pendarahan  oleh arteri laringeal media dan inferior 



4.  TRAKEA4.  TRAKEA
Adalah sebuah tabung fleksibel panjang 10 cm, diameter 2cm Adalah sebuah tabung fleksibel panjang 10 cm, diameter 2cm 
Dari pangkal laring  ketitik ia bercabang dua menjadi 2 bronkus primer     Dari pangkal laring  ketitik ia bercabang dua menjadi 2 bronkus primer     g g g jg g g j
MukosaMukosa

-- dilapisi mukosa respirasi khas dilapisi mukosa respirasi khas 
-- 16 16 -- 20 cincin tulang rawan hialin berbentuk C20 cincin tulang rawan hialin berbentuk Cgg

terdapat dilamina propria, menjaga agar lumen trakea tetap terbuka  terdapat dilamina propria, menjaga agar lumen trakea tetap terbuka  
-- epitel bertingkat kolumner bersilia dengan lamina basal yang tebal epitel bertingkat kolumner bersilia dengan lamina basal yang tebal 
-- sel goblet tersebar dalam epitelsel goblet tersebar dalam epitelse gob e e seba da a ep ese gob e e seba da a ep e
-- sel sikat (brush  cell), sel kolumner langsing sel sikat (brush  cell), sel kolumner langsing 
-- sel serosa sel serosa 
-- sel basal piramid, terselip diantara selsel basal piramid, terselip diantara sel--sel lainsel lainsel basal piramid, terselip diantara  selsel basal piramid, terselip diantara  sel sel lain         sel lain         
-- sel Kulchitsky, mirip sel argentafin yang berfungsi neuro endokrin sel Kulchitsky, mirip sel argentafin yang berfungsi neuro endokrin 
-- dinding posterior trakea terdapat pita tebal dari otot polos yang dinding posterior trakea terdapat pita tebal dari otot polos yang 
-- terorientasi melintang yang ujungterorientasi melintang yang ujung--ujungnya berbaur denganujungnya berbaur denganterorientasi melintang  yang ujungterorientasi melintang  yang ujung ujungnya berbaur dengan ujungnya berbaur dengan 

jaringan ikat padat diluar tulang rawan hialinjaringan ikat padat diluar tulang rawan hialin



Lamina propria  Lamina propria  
-- terdapat antara epitel dan tulang rawanterdapat antara epitel dan tulang rawanterdapat antara epitel dan tulang rawan terdapat antara epitel dan tulang rawan 

adalah jaringan ikat longgar dengan banyak adalah jaringan ikat longgar dengan banyak 
serat elastinserat elastinserat elastinserat elastin

-- kelenjar submukosa brokial kelenjar submukosa brokial 
j i b l h li f j li f dij i b l h li f j li f di-- jaringan pembuluh limf menuju limfononodi jaringan pembuluh limf menuju limfononodi 

-- pendarahan dari arteri tiroid inferior pendarahan dari arteri tiroid inferior 
-- persarafan dari cabang rekuren nervus vagus persarafan dari cabang rekuren nervus vagus 

dan dari rantai simpatis, terdapat gangglia dan dari rantai simpatis, terdapat gangglia p p g ggp p g gg
kecil sepanjang trakea . kecil sepanjang trakea . 



5. BRONKUS5. BRONKUS

Cabang utama trakea disebut Cabang utama trakea disebut –– bronkus utama atau  bronkus utama atau  
b ki ib ki ibronki primerbronki primer

-- bronkus primer bercabang secara dikotom bronkus primer bercabang secara dikotom 99--12 12 
kali dan masing masing secarakali dan masing masing secara progresif makinprogresif makinkali dan masing masing secara kali dan masing masing secara progresif makin progresif makin 
mengecil sampai garis tengah 5mm.                       mengecil sampai garis tengah 5mm.                       
bronki lobar memasuki hilus paru sambibronki lobar memasuki hilus paru sambi-- bronki lobar memasuki  hilus paru  sambi bronki lobar memasuki  hilus paru  sambi 
berjalan ke bawah  dan luar bercabang jadi dua berjalan ke bawah  dan luar bercabang jadi dua 
dikiri dan tiga di kanan ),dikiri dan tiga di kanan ),dikiri dan tiga di kanan ),dikiri dan tiga di kanan ),

-- bronko segmental menuju segmen bronko segmental menuju segmen 
bronkopumoner  bronkopumoner  pp

-- bronki subsegmental bronki subsegmental 



Struktur :Struktur :
-- bronki primer sampai memasuki paru,  sangat mirip dengan bronki primer sampai memasuki paru,  sangat mirip dengan 
trakea, trakea, a ea,a ea,

-- bronki intra pulmoner                                bronki intra pulmoner                                
-- bentuk silindris, bagian posterior tidak mendatarbentuk silindris, bagian posterior tidak mendatar

lempeng tulang rawan makin berkuranglempeng tulang rawan makin berkurang-- lempeng  tulang rawan makin berkurang  lempeng  tulang rawan makin berkurang  
-- menghilang pada bronki subsegmental, diameter 1mm, menghilang pada bronki subsegmental, diameter 1mm, 
-- otot polos, makin banyak, tersusun dalam   berkas   saling otot polos, makin banyak, tersusun dalam   berkas   saling 
mengan am sebagian melingkar ata berpilin pada bronkimengan am sebagian melingkar ata berpilin pada bronkimenganyam sebagian melingkar atau berpilin, pada bronki menganyam sebagian melingkar atau berpilin, pada bronki 
intra pulmoner yang besar otot polos berbentuk lapis utuhintra pulmoner yang besar otot polos berbentuk lapis utuh

-- epitel , sel kolumnar bersilia , epitel , sel kolumnar bersilia , 
b k l bl t k l j b kb k l bl t k l j b k-- banyak sel goblet , kelenjar submukosa , banyak sel goblet , kelenjar submukosa , 

-- kelenjar berkurang dan hilang pada bronkiolus .kelenjar berkurang dan hilang pada bronkiolus .
-- tinggi epitel tinggi epitel –– menurun sampai menurun sampai gg pgg p pp
-- kuboid bersilia dan kuboid  rendah pada bronkiolus terminalis   kuboid bersilia dan kuboid  rendah pada bronkiolus terminalis   

Lamina propria :Lamina propria :Lamina propria :                                                                                  Lamina propria :                                                                                  
-- terpisah  dari epitel oleh lamina basal yang tebal terpisah  dari epitel oleh lamina basal yang tebal 
-- terdiri dari jaringan ikat longgar terdiri dari jaringan ikat longgar 



6. BRONKIOLUS6. BRONKIOLUS
jalan nafas intra lobular bergaris tengah  jalan nafas intra lobular bergaris tengah  
<5mm<5mm

-- tidak memiliki tulang rawan , maupun tidak memiliki tulang rawan , maupun 
kelenjar dalam mukosa kelenjar dalam mukosa 

-- sel goblet satusel goblet satu--satu satu 
-- epitel bertingkat silendris bersiliaepitel bertingkat silendris bersilia ---------- epitel bertingkat silendris bersilia epitel bertingkat silendris bersilia --------

memendek selapis silindris bersilia memendek selapis silindris bersilia ----
sampai selapis kuboid pada Brokiolussampai selapis kuboid pada Brokiolus-- sampai selapis kuboid  pada  Brokiolus sampai selapis kuboid  pada  Brokiolus 
TerminalisTerminalis



BRONKIOLUS TERMINLISBRONKIOLUS TERMINLISBRONKIOLUS TERMINLISBRONKIOLUS TERMINLIS

epitel selapis silindris atau selapis  kuboid epitel selapis silindris atau selapis  kuboid p p pp p p
ditemui sel clara ditemui sel clara 

-- tidak memiliki silia tidak memiliki silia 
-- pada apikal terdapat kelenjar sekretorik dan pada apikal terdapat kelenjar sekretorik dan 

mensekresi mensekresi glikosaminoglikan yang glikosaminoglikan yang 
ki li d i l i b ki lki li d i l i b ki lmungkin  melindungi lapisan bronkiolus   mungkin  melindungi lapisan bronkiolus   

lamina propriasebagian besar terdri atas otot poloslamina propriasebagian besar terdri atas otot polos-- lamina propriasebagian besar terdri atas otot polos lamina propriasebagian besar terdri atas otot polos 
dan serat elastin dan serat elastin 
ditemui badan neuroepitelditemui badan neuroepitel-- ditemui badan neuroepitel    . ditemui badan neuroepitel    . 



II. BAGIAN RESPIRASI PARUII. BAGIAN RESPIRASI PARU

1 BRONKIOLUS RESPIRATORIUS1 BRONKIOLUS RESPIRATORIUS1. BRONKIOLUS RESPIRATORIUS1. BRONKIOLUS RESPIRATORIUS

tabung pendek , diameter 0,5_o,2 mm tabung pendek , diameter 0,5_o,2 mm 
epitel kubouid rendah tanpa silisa epitel kubouid rendah tanpa silisa 
dinding mulai ada alveolus dinding mulai ada alveolus 
otot polos adaotot polos adaotot polos ada otot polos ada 



2. DUKTUS ALVEOLARIS2. DUKTUS ALVEOLARIS
alveoli sangat banyakalveoli sangat banyak-- alveoli  sangat banyak alveoli  sangat banyak 

-- batas duktus terlihat berupa penebalan tepian batas duktus terlihat berupa penebalan tepian 
bebas septa diantara alveoli bersebelahanbebas septa diantara alveoli bersebelahanbebas septa diantara alveoli bersebelahan bebas septa diantara alveoli bersebelahan 

-- tepian yang menebal ini epitel kuboid rendah tepian yang menebal ini epitel kuboid rendah 
dan dibawahnya otot polos didalam jaringandan dibawahnya otot polos didalam jaringandan dibawahnya otot polos didalam jaringan dan dibawahnya otot polos didalam jaringan 
ikat septa.ikat septa.

AtriumAtrium
-- merupakan akhir dari duktus alveolaris yang merupakan akhir dari duktus alveolaris yang 

merupakan lumen bersama atau vestibulum merupakan lumen bersama atau vestibulum 
pada ujung duktus alveolaris tempatpada ujung duktus alveolaris tempatpada ujung  duktus alveolaris, tempat               pada ujung  duktus alveolaris, tempat               
empat atau lebih alveoli bermuara . empat atau lebih alveoli bermuara . 



3. 3. ALVEOLUSALVEOLUS
b i t i l d i b b k ( i ib i t i l d i b b k ( i ibagian terminal dari percabangan bronkus (mirip bagian terminal dari percabangan bronkus (mirip sarang sarang 
lebah)  tempat berlangsung pertukaran oksigen lebah)  tempat berlangsung pertukaran oksigen dan dan 
karbondioksida, antara darah dan udara yang karbondioksida, antara darah dan udara yang dihirup dihirup 
j l h 200j l h 200 500 j t500 j tjumlah  200jumlah  200--500 juta. 500 juta. 
Struktur :Struktur :

-- adalah penonjolan ( evaginasi)mirip kantong adalah penonjolan ( evaginasi)mirip kantong ada a pe o jo a ( e ag as ) p a o gada a pe o jo a ( e ag as ) p a o g
-- bentuk bulat atau poligonal bentuk bulat atau poligonal 
-- diameter sekitar 200um diameter sekitar 200um 

Septum ( dinding inter alveolus)   mengandung Septum ( dinding inter alveolus)   mengandung anyaman anyaman 
kapiler padat dengan serat elastin kapiler padat dengan serat elastin halus,fibroblas, retikular halus,fibroblas, retikular p p gp p g , ,, ,
dan makrofag  lapis ini pada dan makrofag  lapis ini pada kedua sisinya dilapisi epitel paru kedua sisinya dilapisi epitel paru 
yang sangat tipis terdri atas 2 lapis epitel gepeng yang yang sangat tipis terdri atas 2 lapis epitel gepeng yang tipis, tipis, 
yi: intertitium bagian yang dibentuk kapiler dan matrik yi: intertitium bagian yang dibentuk kapiler dan matrik y g y g py g y g p
jaringan ikat jaringan ikat 



Udara dalam alveolus dipisahkan dari darah kapiler oleh 3 Udara dalam alveolus dipisahkan dari darah kapiler oleh 3 
unsur secara colektif ;disebut sawar darah unsur secara colektif ;disebut sawar darah --udara :udara :

1.1. lapisan permukaan dan citoplasma sel lapisan permukaan dan citoplasma sel 
alveolus alveolus 

22 lamina basal yang menyatu dari selalveoluslamina basal yang menyatu dari selalveolus2. 2. lamina basal yang menyatu dari selalveolus lamina basal yang menyatu dari selalveolus 
dan sel endotel dan sel endotel 

3. 3. sitoplasma sel endotel sitoplasma sel endotel 
tebal keseluruhan ketiga lapis ini 0,1tebal keseluruhan ketiga lapis ini 0,1-- 1,5 um 1,5 um 

septum interalveolus terdiri atas 5 jenis sel utamaseptum interalveolus terdiri atas 5 jenis sel utamaseptum interalveolus terdiri atas 5 jenis sel utama septum interalveolus terdiri atas 5 jenis sel utama 
1. 1. sel endotel kapiler ( 30% ) sel endotel kapiler ( 30% ) 
2. 2. sel alveoler tipe I ( gepeng) 8% sel alveoler tipe I ( gepeng) 8% 
3. 3. sel tipe II ( septal ,alveolar besar) 16 % sel tipe II ( septal ,alveolar besar) 16 % 
4.  4.  sel intertitial (termasuk fibroblasdan sel mast 36 % sel intertitial (termasuk fibroblasdan sel mast 36 % 
55 makrofag alveolar 10%makrofag alveolar 10%5. 5. makrofag alveolar 10% makrofag alveolar 10% 



Makrofag alveolar = dust selMakrofag alveolar = dust sel
-- Fagosit mononuklear utama paru adalah makrofag Fagosit mononuklear utama paru adalah makrofag 

alveoler pulmonaralveoler pulmonar
-- merupakan sel bebas merupakan sel bebas 
-- ukuran 25_ 40 um ukuran 25_ 40 um 
-- inti bentuk  tidak teratur anak inti banyak inti bentuk  tidak teratur anak inti banyak yy
-- stoplsma vokuol banyak stoplsma vokuol banyak 
-- makrofag ini merupakan garis pertama pertahanan makrofag ini merupakan garis pertama pertahanan g p g p pg p g p p

terhadap infeksi paru dan sangat efisien  terhadap infeksi paru dan sangat efisien  
-- makrofak tidak putusmakrofak tidak putus--putusnya membersihkan lapis putusnya membersihkan lapis pp p y pp y p

pembatas ekstra sel dari alveoli  dengan pembatas ekstra sel dari alveoli  dengan 
menghilangkan materi renik yang dihirup  menghilangkan materi renik yang dihirup  

-- jumlah melebihi jumlah semua jenis sel paru dan jumlah melebihi jumlah semua jenis sel paru dan 
secara tetap dibuang dan diganti barusecara tetap dibuang dan diganti baru



PORUS ALVEOLARISPORUS ALVEOLARISPORUS ALVEOLARIS PORUS ALVEOLARIS 
-- septum interalveolaris memiliki 1 atau 2 septum interalveolaris memiliki 1 atau 2 

porusporusporus porus 
-- garis tengah 10garis tengah 10-- 15 um , 15 um , 
-- menghubungkan alveoli bersebelahan menghubungkan alveoli bersebelahan 
-- Dapat menyeimbangkan tekanan dalam Dapat menyeimbangkan tekanan dalam p y gp y g

alveoli ,alveoli ,atau memungkinkan sirkulasi atau memungkinkan sirkulasi 
kolateral kolateral udara bila sebuah bronkiolus udara bila sebuah bronkiolus 
tersumbat . tersumbat . 



Pembuluh Darah ParuPembuluh Darah Paru
Sirkulasi paru mencangkup Sirkulasi paru mencangkup 

b l h t i ( i t ik)b l h t i ( i t ik)-- pembuluh nutrien ( sistemik) pembuluh nutrien ( sistemik) 
mengikuti percabangan bronkus mengikuti percabangan bronkus --sampai bronkiolus sampai bronkiolus 
respiratorius  dan akan beranastomose dengan cabang respiratorius  dan akan beranastomose dengan cabang g gg g
kecil kecil 

-- pembuluh fungsional ( pulmoner )pembuluh fungsional ( pulmoner )
diawali a v pulmonerdiawali a v pulmonerdiawali a,v pulmoner ,diawali a,v pulmoner ,
dinding nya tipis ( sitolik 25mmHg, diastolik 5 mmHg ) , dinding nya tipis ( sitolik 25mmHg, diastolik 5 mmHg ) , 
bercabang mengikuti cabang bronkus , dikelilingi adventisia bercabang mengikuti cabang bronkus , dikelilingi adventisia 
b k d b ki l b t k j i ilb k d b ki l b t k j i ilbronkus dan bronkiolus , membentuk jaringan capiler .bronkus dan bronkiolus , membentuk jaringan capiler .

PembuluhPembuluh Limfe ParuLimfe ParuPembuluhPembuluh Limfe ParuLimfe Paru
mengikuti bronkus dan pembuluh pulmoner,juga mengikuti bronkus dan pembuluh pulmoner,juga terdapat terdapat 
dalam septum interlobular .dalam septum interlobular .
S fS fSaraf Saraf 



PLEURAPLEURA
merupakan jaringan ikat tipis, dengan fibroblas,  merupakan jaringan ikat tipis, dengan fibroblas,  
serat kolagen dan elastin yangserat kolagen dan elastin yangserat kolagen  dan  elastin yangserat kolagen  dan  elastin yang

-- membungkus paru pleura viseralmembungkus paru pleura viseral
pada dinding rongga torak ple ra parietalpada dinding rongga torak ple ra parietal-- pada dinding rongga torak pleura  parietal ,pada dinding rongga torak pleura  parietal ,
berhubungan didaerah hilum .berhubungan didaerah hilum .

Normal rongga pleura mengandung sedikit cairan Normal rongga pleura mengandung sedikit cairan 
sebagai pelumas sehinggaterjadi gerakan halus sebagai pelumas sehinggaterjadi gerakan halus 
selama pernafasan .selama pernafasan .








