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KELENJAR SALIVA

Perkembangan Embriologi
Kelenjar saliva berkembang dari ectoderm. 

Asal perkembangan kelenjar submandibula dan 
sublingual belum jelas. Namun mereka sublingual belum jelas. Namun mereka 
berkembang dengan cara yang sama. 

Tanda pertama suatu kelenjar adalah munculnya 
epithelial bud dengan berproliferasi sebagai 
suatu jalur sel yang padat kedalam 
ectomesenchyme dibawahnya



Jalur sel ini bercabang banyak dan awalnya 
tidak bercabang

Diujung ranting dari jalur  menunjukkan 
perkembangan membengkak seperti berry 
dibeberapa kelenjar dan merupakan bakal 
asini sekretori.asini sekretori.

Jalur sel ini segera bercabang berdekatan 
dengan ujung-ujung sekretorinya hasil 
degenerasi sel-sel sentral sehingga 
berbntuk suatu sistem duktus



• Ectomesenchyme oral mempunyai peranan 
esensial dalam differensiasi kel. saliva, 
sehingga membentuk jaringan ikat 
sokongan seperti kapsul fibrosa dan 
septa, yang memisahkan kelenjar septa, yang memisahkan kelenjar 
menjadi lobus dan lobulus serta 
mengangkut duktus, pembuluh darah, 
limfatikus dan nervus.



• Bud kel. parotid muncul sekitar          
5 minggu kehidupan embrio diikuti 
kel. Submandibula 

• Kel. sublingual dan kel. saliva minor 
muncul sekitar 10 minggu. muncul sekitar 10 minggu. 

• Walaupun asini tidak berdifferensiasi 
dengan lengkap sebelum kelahiran, 
fetus sudah mensekresikan amylase.



Gambar 1. Perkembangan embriologi kelenjar saliva.1



KLASIFIKASI KELENJAR SALIVA

Kelenjar saliva diklasifikasikan dua hal:
Ukuran  �
Perbedaan kelihatan diantara kelenjar Perbedaan kelihatan diantara kelenjar 
mayor seperti kelenjar parotid, kelenjar 
submandibular dan kelenjar sublingual, 
dengan kelenjar minor yang 
bertaburan dalam kebanyakan mukosa 
mulut.



Sifat Sekresi  �
Perbedaan terdapat diantara kelenjar 
yang menghasilkan sekresi serus (cair & 
tipis, kaya akan non-enzimatik dan 
protein enzimatik mengandung beberapa 
polisakarida) dengan sekresi mukus 
(kental & tebal, kaya dengan polisakarida (kental & tebal, kaya dengan polisakarida 
dan mengandung beberapa protein non-
enzimatik) dan kelenjar yang 
memproduksi cairan campuran 
(seromukus).



Klasifikasi selanjutnya lebih digunakan 
pada histologinya: berdasarkan Lokasi 
bukaan pada duktus  sekresi. 

Dengan cara ini perbedaan dapat dilihat  
diantara sekresi kelenjar yang disekresi  
pada vestibulum rongga mulut,seperti pada vestibulum rongga mulut,seperti 
kelenjar parotid dan kelenjar-kelenjar 
minor pada vestibulum rongga mulut.

Sekresi kelenjar submandibular, sublingual 
dan kelenjar minor pula disalurkan 
kedalam rongga mulut.



KOMPONEN KELENJAR SALIVA

1. Connective tisssue/ jaringan ikat 
Membedakan ciri-ciri dintara kelenjar 
saliva mayor dan minor adanya jaringan 
ikat dalam bentuk kapsul .ikat dalam bentuk kapsul .
Jaringan ikat septae dari kapsul diberikan 
dalam kelenjar dibagi 2 lobus yaitu 
makrolobus dan mikrolobus yang 
mempunyai duktus sekretori, nervus, 
kapiler darah dan limpatik



2. Secretory duct / duktus sekretori
dibagi lagi kedlm saluran yg semakin 

menyempit menjadi sistem yg lebih 
kompleks.

• Cabang yg terkecil dari system ductal
yaitu saluran intralobular bersambung dgn 
unit terminal sekresi yaitu tubulus mukus unit terminal sekresi yaitu tubulus mukus 
atau asini serus. Lebih dari 1 asinus atau 
tubulus sekresi mukos akan dpt 
berhubung dgn 1 intercalated duct.

• Sistem ductal dlm kalenjar saliva minor 
akan berkurang jika salah satu elemen ini 
tiada. 



Gambar 2. Kerangka jaringan ikat dan sistem 
duktus.1



Gambar 3. Mixed terminal secretory unit.1



3. Terminal secretory cells / Sel-sel sekretori 
terminal.

• Sel ini dijumpai di mikrotubulus dimana ia 
disusun dalam susunan mengelilingi 
lumen yang sempit.

• Sel2 ini dipisahkan dari batas connective 
tissue oleh basal lamina



SEL MUKOUS, SEL SEROUS DAN SUSUNAN 
SEL DALAM KELENJAR CAMPURAN

Sel Mukous
- Secara histologi bentuknya tergantung 

pada keadaan aktivitas sel tersebut, baik 
dalam keadaan istirahat maupun aktifdalam keadaan istirahat maupun aktif

- Pada keadaan istirahat
sel mukus berbentuk irisan yang berisi inti 
yang oval maupun rata.

Sitoplasma eosinofilik dan dibungkus oleh  
butiran mucinogen dan glikoprotein mucin



Sel Serous
- Sel serous berbentuk irisan yang terletak 

pada di sekitar lumen yang sangat kecil
- Inti selnya berbentuk bola, rapat, dan 

terletak pada basal sel
- Pada Sitoplasma infranuclear, terdapat - Pada Sitoplasma infranuclear, terdapat 

banyak RE, sedangkan sitoplasma 
apikalnya granular

- Sel ini juga dinamakan sel seromukous 
- Lumen dari sel ini dihubungkan oleh 

kanalikuli sekretori.



Gambar 4. Sel Mukous dan Serous



Sel dalam kelenjar campuran
- Kelenjar campuran berisi gabungan dari 

sel mukus dan serous
- Kelenjar submandibula bersifat serous,dan 

sublingual bersifat mukus
- Pada kelenjar yang dominan sel mukus, 

bagian terminalnya ditutupi sel serous 
yang berbentuk sabit, yang dikenal serous 
demilune atau sel keranjang



Sistem duktus
• Kelenjar saliva  mempunyai sistem 

saluran terdiri atas intralobular ducts 
(intercalated dan striated ducts) yang 
menyatu dengan duktus interlobular menyatu dengan duktus interlobular 
yang besar

• Duktus Interlobular menyatu untuk 
menjadi lobar duct



Lobar duct menyatu menjadi duktus 
interlobar yang berjalan di pada 
jaringan ikat antara lobus and 
bersambung terus menjadi duktus 
terminal / saluran pembuanganterminal / saluran pembuangan

• Epithel dari terminal duktus secretori  
� eosinophilic simple cuboidal 
epithelium



Sistem Duktus Kelenjar Saliva



Nukleus berada di tengah  dengan 
sitoplasma yang bening dan 
mengandung sedikit endoplasmik 
retikulum kasar didasarnya dan golgi 
apparatus pada daerah apikalapparatus pada daerah apikal

• terdapt granul2 kecil dekat  sekretori unit 
� berbeda ukuran panjang� fungsinya 
tidak penting



• Intercalated ducts bersambung 
dengan striated ducts �simple 
kolumnar epitelium atau 
pseudostratified cklumnar epitelium 
dengan inti berada di tengah dan dengan inti berada di tengah dan 
eosinofilik yang banyak

• Penamaan dari saluran ini tergantung 
pada banyaknya basal plasma 
membrane sel yang terbungkus 


