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RESPIRATORY SYSTEM 
 
ALAT PERNAFASAN DIBAGI MENJADI 2, YAITU: 

• Pars Conductoria: Memasukkan udara dari luar menuju komponen yang dapat 
meneruskan O2 menuju aliran darah, dan juga sebaliknya. 

• Pars Respiratoria: melakukan pertukaran gas pernafasan dengan aliran darah 
 
PARS CONDUCTORIA: 

• Cavitas nasi 
o Vestibulum nasi: 

� Pada daerah ini terdapat rambut dan kelenjar yang berfungsi 
sebagai penghalang pertama partikel yang masuk. 

o Regio respiratoria 
� Terdapat glandula seromucosa yang berfungsi untuk menjaga 

kelembapan rongga hidung. 
� Dan secret dari glandula seromucosa akan digerakkan oleh cilia 

menuju nasopharynx. 
� Pada bagian lamina propia-nya terdapat banyak plexus venosus 

yang fungsinya untuk menghangatkan udara yang masuk. Sedikit 
tambahan saja bahwa plexus venosus itu dapat membengkak dalam 
kondisi flu atau alergi sehingga menghambat aliran udara yang 
banyak orang bilang hidung tersumbat. 

o Regio olfaktoria 
� Merupakan daerah yang dipersarafi oleh N.Olfactory sebagai 

indera penghidu. 
• Sinus paranasalis 

o Merupakan ruang-ruang yang dibentuk oleh 4 tulang cranium, yaitu: OS 
Sphenoidale, Os Frontale, Os Ethmoidale, Maxilla. 

o Namanya aja sinus maka dia diisi oleh udara. Sedangkan bagian 
dindingnya dilapisi oleh tunica mucosa. 

o Pada sinus paranasalis terdapat sel piala yang menghasilkan lendir untuk 
dikirim ke cavitas nasi. 

• Nasopharynx 
• Larynx 

o Pada tunica mucosa 
� Terdapat cilia yang bergerak ke arah mulut 
� Bagian lamina propia banyak kelenjar seromucosa kecil-kecil 
� Bagian lumen terdapat 2 pasang lipatan, yaitu: 

• Plica vocalis spuria: bentuknya longgar dan banyak 
kelenjar. 

• Plica vocalis vera: terdapat sepasang pita yang dapat 
bergetar karena diatur oleh kontraksi otot. 

o Terdapat 2 cartilago: 
� Cartilago hyaline (Cartilago Thyroidea & Cricoidea) 
� Cartilago elastica 
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� Perlu diketahui! Mengapa lumen larynx tidak pernah menutup? 
Hal itu karena adanya jaringan ikat fibroelastis antar cartilago. 

• Trachea 
o Terdapat mitokondria sebagai sumber energi penggerak cilia. 
o Pada bagian lamina propria terdapat: 

� Glandula trachealis: sekretnya berguna sebagai penghalang partikel 
asing yang masuk ke lumen. 

� Noduli lymphatici: sebagai system pertahanan tubuh 
o Terdapat pula M.Trachealis yang merupakan otot polos. 

• Bronchus 
o Terdapat otot polos yang dinamakan M. Spiralis 
o Terdapat glandula bronchialis. 

• Bronchiolus 
o Tidak terdapat kartilago, kelenjar ataupun nodi lymphatici. 

 
PARS RESPIRATORIA 

• Bronchiolus respiratorius 
o Merupakan percabangan dari bronchiolus (terminalis). 
o Sebagai daerah peralihan antara pars conductoria dan respiratoria. 

• Ductus alveolaris 
• Alveoli 

o Merupakan evaginasi dari bronchiolus respiratorius. 
o Struktur dari dinding alveoli dimanfaatkan untuk difusi antara lingkungan 

interna dan eksterna. 
• Atrium Alveolaris 

o Merupakan ruang kecil pada akhir ductus alveolaris 
• Saccus Alveolaris 

 
TAMBAHAN: 

• Pada dinding alveolus terdapat sel fagosit untuk membersihkan system pernafasan 
dari substansi asing. 

 

PREPARAT RESPIRATORY SYSTEMPREPARAT RESPIRATORY SYSTEMPREPARAT RESPIRATORY SYSTEMPREPARAT RESPIRATORY SYSTEM    
    
EPIGLOTTIS 
 
Pewarnaan: HE 
Perhatikan: 

• Facies lingualis (daerah yang mengarah ke lidah) 
o tunica mucosa: 

� epithelium squamosum stratificatum 
� membrana basalis  

o lamina propria 
� jaringan konektif longgar (areolaris) 
� limfosit tersebar 
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o tela submucosa: 
� Jaringan konektif fibrosa yang irregular 
� glandula seromucosa 
� jaringan lemak 

o textus cartilagenius (elastica):  
      - cartilago epiglottis: (elastis) kemerah-merahan 
      - cartilago trachea: (hyaline) kebiru-biruan 

• Facies laryngis (daerah yang mengarah ke larynx) 
o tunica mucosa: 

� bagian apical: epithelium squamosum stratificatum 
� bagian basal: epithelium pseudostratificatum 

o lamina propria: 
� jaringan konektif longgar (areolar) 
� limfosit tersebar 

o tela submucosa: 
� jaringan konektif longgar (areolar) 
� glandula seromucosa 

 

 
 
TRACHEA 
Pewarnaan: HE 
Perhatikan: 

• tunica mucosa: 
o epithelium pseudostratificatum (terdapat sel piala diantara epitel) 
o membrana basalis 
o lamina propria: 

� jaringan konektif elastis 
� glandula trachealis (seromucosa) 

• tela submucosa (jaringan  konektif padat dan elastis) 
• tunica fibromusculocartilaginea: 

o ligamenta annularia (serabut kolagen padat) 
o cartilago trachealis (tipe hyalin, berbentuk huruf C) 
o m.trachealis (otot polos melekat pada ujung bebas cartilage) 

• tunica adventitia (jaringan ikat longgar) 
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LUNG 
Pewarnaan: HE 
Perhatikan: 
Ada 2 preparat: Preparat SR-4 (Bronchus Interlobularis) dan Preparat SR-5 (Bronchiolus 
Respiratorius, Ductus Alveolaris, Alveolaris Pulmonalis) 
 
SR-4 
BRONCHUS 

• tunica mucosa: 
o epithelium pseudostratificatum (terdapat cilia) 
o membrana basalis 
o lamina propria: 

� jaringan konektif elastis 
� nodus limfatikus 

• tunica musculocartilaginea 
o musculus spiralis (otot polos) 
o cartilago bronchialis (Hyalin) 

• tunica adventitia 
o Jaringan konektif longgar 
o Glandula seromucosa 

 
SR-5 
BRONCHIOLUS RESPIRATORIUS 

• tunica mucosa: 
o epithelium simplex columnare (terdapat cilia) 
o membrana basalis  
o lamina propria 

� jaringan konektif elastis 
� limfosit 

• tunica muscularis (m.spiralis) 
• tunica adventitia 

o Jaringan konektif longgar 
o Glandula seromucosa 

 
DUCTUS ALVEOLARIS 

• epithelium simplex squamosum 
• serabut elastis  
• m.spiralis 

 
ALVEOLARIS PULMONALIS 

• septum interalveolare dan alveolaris 
• sel pneumo tipe 1 & 2 
• sel fagosit 
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