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SYSTEMA RESPIRATORIUS 

 

1. PENDAHULUAN 

Organ  respirasi adalah alat atau bagian tubuh tempat 02 dapat berdifusi 

masuk dan sebaliknya C02 dapat berdifusi keluar. Alat respirasi pada hewan 

bervariasi antara hewan yang satu dengan hewan yang lain, ada yang berupa paru-

paru, insang, kulit, trakea, dan paruparu buku, bahkan ada beberapa organisme 

yang belum mempunyai alat khusus sehingga oksigen berdifusi langsung dari 

lingkungan ke dalam tubuh, contohnya pada hewan bersel satu, porifera, dan 

coelenterata. Pada ketiga hewan ini oksigen berdifusi dari lingkungan melalui 

rongga tubuh. 

Organ respiratorius merupakan organ yang menyediakan tempat untuk pertukaran 

gas antara darah dan atmosfir, dan dalam batas-batas tertentu meningkatkan 

kualitas udara yang diinspirasi dan mengatur pengalirannya. Sistem respirasi 

dimulai nari nostril (lubang hidung/nares anterior), cavum nasi, faring, laring, 

trakea, dan paru-paru. 

Pertukaran gas terjadi di dalam alveoli paru-paru dimana darah kapiler 

alveoli berkontakan dengan udara melalui dinding alveoli yang sangat tipis. 

Dalam pengaliran mulai dari nostril sampai alveoli, udara biasa dibersihkan, 

dilembabkan, dihangatkan, dan volumenya diatur oleh nostril dan laring. 

Diafragma dan otot-otot respirasi lain ikut mengatur volume respirasi melalui 

pembesaran dan penurunan ukuran cavum thorakalis.  



Mukosa saluran respirasi dilapisi oleh epitel pseudostartified bersilia dan 

menghasilkan mucus karena banyak mengandung sel goblet. Pada lokasi yang 

terpapar oleh keausan/kerusakan, seperti nostril dan laring, mukosanya dilapisi 

oleh epitel pipih banyak lapis.  

Gerakan cilia seperti gelombang akan mendorong debu-debu halus yang 

terperangkap ke arah nostril atau ke faring dan selanjutnya disalurkan ke sistem 

pencernaan melalui penelanan.  

Kelenjar seromukus pada mukosa saluran respirasi akan menambah 

kelembaban udara yang dihisap. Udara yang diinspirasi akan dihangatkan oleh 

pleksus vaskuler yang ditemukan pada cavum nasi. Volume darah yang mengalir 

ke dalam pleksus vaskuler dapat diatur, karenanya derajat kehangatan yang 

ditambahkan ke aliran udara dapat memfasilitasi penguapan secret dari kelenjar 

mukosa dan menjenuhkan udara dengan air.  

Pengaliran udara respirasi dapat pula melalui mulut, tetapi kualitas udara 

tidak sebaik melalui nostril. Anjing sering bernafas melalui mulut (panthing) 

untuk membantu penguapan cairan dengan tujuan untuk menurunkan suhu 

tubuhnya.  

 

2. HIDUNG 

Lubang hidung (nostril) mengantarkan udara ke cavum nasi. Cavum nasi 

berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan beberapa sinus 

paranasalis.  



Cavum nasi dibagi 2 oleh septum nasi. Bagian caudal septum nasi bertulang 

(dibentuk oleh bagian tegak tulang ethmoidale), sementara bagian depan tersusun 

atas kartilago dan menjadi sangat fleksibel ke bagian apeks.  

 

3. DINDING HIDUNG 

Dinding hidung tersusun atas kulit di bagian terluar, tulang dan kartilago 

(lapisan tengah), serta membrane mukosa cavum nasi (lapisan dalam).  

Tulang penyusun dinding hidung: nasale, maxilla, incisivae, frontale, 

lacrimale, zygomaticus, serta pars perpendecularis os palatine. Ujung bebas tulang 

nasale dan incisivae menyediakan tempat perlekatan bagi kartilago nasi untuk 

menopang nostril. Otot-otot yang melekat pada tulang dan kartilago nasi berfungsi 

untuk mengatur lebar/kecilnya nostril.  

 

4. PLANUM 

Penampakan nostril dan area yang mengelilinginya (planum) sangat 

bervariasi di antara spesies. 

a. Pada karnivora dan ruminansia kecil (kambing dan domba) membentuk 

planum nasalis karena hanya melibatkan kulit di sekitar nostril. Planum ini tidak 

berambut.  

b. Pada babi membentuk planum rostralis karena membentuk bagian 

moncong (rostrum) dan bergabung dengan bibir atas. Pada planum ini didapati 

rambut taktil.  



c. Pada sapi dan kuda terbentuk planum nasolabialis, karena melibatkan kulit 

bagian nasal dan bibir atas lebih masif. Pada planum ini ditemukan rambut taktil.  

 

Kulit planum dipertahankan dalam kondisi basah. Pada babi dan 

ruminansia, basahnya planum disebabkan oleh kelenjar yang sekresinya 

dikeluarkan melalui pori-pori pada daerah planum. Pada anjing, kelenjar tersebut 

tidak ada, tetapi kebasahan planum disebabkan oleh sekresi kelenjar yang ada 

pada septum nasi, kelenjar nasalis lateralis, dan kelenjar lakrimalis. Kebasahan 

planum sering dijadikan tanda kondisi hewan yang sedang diperiksa.   

 

5. FILTRUM 

Pada beberapa hewan, di pertengahan bibir atas terdapat logokan/alur 

dengan bebagai kedalaman yang disebut filtrum. Pada karnivora dan ruminansia 

kecil, filtrumnya dalam dan meluas sampai ke nostril.  Pada babi, filtrumnya 

dangkal, sedangkan pada sapi dan kuda tidak ditemukan filtrum. 

 

6. CAVUM NASI 

Lantai cavum nasi merupakan atap dari cavum oris. Lantai cavum nasi 

dibentuk oleh processus palatinus os incisivae, processus palatinus os maxilla, dan 

pars horizontal os palatine. Bagian tulang tersebut dilapisisi oleh mukosa nasalis 

di dorsalnya dan mukosa oris di ventralnya.  

Bagian depan cavum nasi (vestibulum nasi) umumnya dilapisi membrane mukosa 

dengan epitel pipih banyak lapis. Bagian tengan cavum nasi merupakan bagian 



terluas yang ditempati oleh conchae nasalis. Di bagian caudal cavum nasi (fundus) 

ditempati oleh beberapa conchae ethmoidalis. Pada caudoventral cavum nasi 

terdapat choanae/nares posterior (dua lubang yang dipisahkan oleh os vomer) 

sebagai lubang penghubung cavum nasi dengan faring.   

Cavum nasi dibagi menjadi 3 meatus oleh conchae nasal dorsal dan 

ventral. Conchae nasal dorsal dan ventral menonjol dari dinding lateral cavum 

nasi. 

1. meatus nasalis dorsalis merupakan saluran sempit antara dinding dorsal 

cavum nasi dengan conchae nasal dorsal dan menuju bagian caudal cavum nasi. 

2. meatus nasalis medius merupakan saluran antara conchae nasal dorsal dan 

conchae nasal ventral, juga menuju bagian caudal cavum. Pada karnivora dan  

ruminansia, saluran ini dibelah menjadi 2 (saluran dorsal dan ventral) oleh 

conchae nasal medius. Lubang utama sinus paranasalis ditemukan pada meatus 

medius. 

3. meatus nasalis ventralis merupakan saluran terluas antara conchae nasalis 

ventralis dengan lantai cavum nasi, dan menuju nasofaring. 

Disamping itu juga terdapat meatus nasalis commonis yang terbentuk 

antara conchae nasalis dengan septum nasi. Saluran ini membentang dari atap 

sampai lantai cavum nasi dan berhubungan ke lateral dengan meatus lainnya. Hal 

serupa, ruang diantara conchae ethmoidalis (terletak di bagian caudal cavum 

nasi/fundus) juga membentuk meatus ethmoidalis.  

 

7. FARING/NASOFARING 



Faring merupakan saluran muskulo-mambranosa yang secara umum 

termasuk dalam traktus respiratorius dan digestorius. Setelah udara masuk ke 

dalam cavum nasi, akan mengalir melalui choanae masuk ke faring. Faring 

terletak di dorsal palatum mole (langit-langit lunak).  

Di bagian dorsal, faring dipisahkan dari bagian caudal cavum nasi oleh tulang 

etmhoidale, palatine, dan vomer. Pada babi, bagian rostral faring dipisahkan 

menjadi 2 saluran (kiri dan kanan) oleh septum pharyngeal mediana. Septum 

berasal dari atap faring menjulur ke ventral. Septum ini tidak ditemukan pada 

karnivora dan kuda, tetapi tidak komplit pada ruminansia. 

Di bagian caudoventral, faring berkomunikasi dengan laring melalui 

intrapharingeal opening. Lokasi ini merupakan tempat persimpangan jalur 

respirasi dengan jalus digestivus. Intrapharingeal opening adalah suatu lubang 

dibentuk oleh tepi bebas palatum mole (disebelah rostral) dan archus 

palatopharingeus (di sebelah lateral dan caudal). 

Faring di bagian dorsolateral berhubungan dengan telinga tengah melalui 

tuba auditori /tubae auditivae/Tuba Eustachius. Pada keluarga Equidae (seperti 

kuda) tuba auditorinya mengalami pelebaran membentuk saccus guturalis 

(diverticulum guturalis). Disekitar lubang tuba auditori ditemukan tonsil yang 

bentuk dan ukuran bervariasi di antara hewan.  

Di bagian rostral dan caudal, faring berhubungan dengan cavum oris melaui 

isthmus faucium dan esophagus melaui aditus esophagi.  

 

8. SINUS PARANASALIS 



Sinus paranasalis merupakan ruang udara yang diselimuti oleh membrana 

mukosa yang berhubungan dengan cavum nasi. Pada masa embrional, sinus 

berasal dari tunas epitel nasal yang tumbuh ke dalam tulang cranii terdekat dan 

beberapa conchae nasal, dan melalui pelebarannya membuat tulang yang 

ditumpangi menjadi berongga. Ketika lahir, sinus tidak berkembang, tetapi terus 

meluas dalam waktu lama seirama dengan pertumbuhan tulang kepala.  

Fungsi sinus belum sepenuhnya dipahami. Namun satu hal yang jelas 

bahwa keberadaan sinus pada beberapa tulang kepala membuat tulang kepala 

menjadi lebih ringan.  

Pada hewan ditemukan sinus conchalis, sinus maxillaris, sinus frontalis, sinus 

palatine, sinus sphenoidalis, dan sinus lacrimalis. Hubungan antar sinus dan cara 

sinus berhubungan dengan cavum nasi bervariasi pada berbagai hewan.  

Menurut cara berhubungan dengan cavum nasi, secara umum sinus dapat 

dikelompokkan atas 2 sistem. 

1. Kelompok sinus yang berhubungan secara kolektif dengan cavum nasi 

yang bermuara pada meatus nasalis medius. Sinus kelompok ini biasanya tersusun 

secara seri. 

2. Kelompok sinus yang berhubungan dengan bagian belakang (fundus) 

cavum nasi dengan bermuara pada meatus ethmoidalis. Pada kelompok ini, 

masing-masing sinus memiliki lubang ke fundus cavum nasi, dan biasanya 

tersusun secara paralel.  

 



Pada Kuda, semua sinus paranasalis bermuara pada meatus nasalis medius. 

Pada sapi, sinus palatine, maxilaris, dan lacrimalis berhubungan dengan meatus 

nasalis medius. Sementara sinus frontalis, sphenoidalis, dan conchalis secara 

terpisah berbuara pada meatus ethmuidalis di fundus cavum nasi.  

Pada babi hanya sinus maxillaris yang berhubungan dengan meatus nasalis 

medius. Yang lainnya, sinus lacrimalis dan frontalis bermuara secara terpisah 

pada meatus ethmoidalis. Pada karnivora, sinus maxilaris berbentuk recessus 

maxillaries (legokan lebar) dan berhubungan melalui lubang lebar ke meatus 

nasalis medius, sedangkan sinus frontalis dan sphenoidalis bergabung ke meatus 

ethmoidalis.  

 

9. LARING 

Laring merupakan pipa kartilago pendek yang menghubungkan faring 

dengan trakea. Pada laring juga ditemukan organ penghasil aneka suara. Di 

Bagian rostral dapat ditutup untuk melindungi trakea dan paru-paru terutama saat 

menelan.  

Laring tersusun atas beberapa kartilago yang di bagian dalam diselimuti 

oleh membrana mukosa. Kartilago laring berhubungan satu dengan yang lain, juga 

berhubungan dengan os hyoideus dan trakea melalui ligamentum dan otot. 

Kartilago laring mengalami sedikit penulangan mengikuti umur.  

Membrana mukosa laring disarafi oleh nervus laringeus cranialis dan otot-

otot laring kecuali otot cricothyroideus disarafi oleh nervus laringeus caudalis 

(recurrent). 



 

KARTILAGO LARING 

Laring tersusun atas kartilago:  

1. sebuah kartilago cricoid di sebelah caudal 

2. sebuah kartilago thyroid di lateral dan ventral 

3. dua buah kartilago arytenoids di dorsal 

4. sebuah kartilagi epiglottis di rostral. Epiglottis berposisi seperti bibir di 

atas lubang laring dan menutup lubang laring saat menelan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain kartilago di atas juga terdapat kartilago interarytenoid dan kartilago 

sesamoid yang tidak selalu ada pada hewan. Kartilago corniculate dan cuniformis 

pada manusia merupana processus dari kartilago arytenoids atau katilago 

epiglottis pada mammalian domestik. Kartilago cricoid, thyroid dan corpus 

arytenoid tersusun atas kartilago hialin, sedangkan epiglottis, cuneiformis, 



processus vocalis dan corniculate dari kartilago arytenoids tersusun atas kartilago 

elastis.   

 

10. TRAKEA 

Trakea adalah pipa kartilago yang tidak bisa kolaps dari cricoid laring sampai akar 

paru-paru dimana trakea berbelah dua menjadi bronkus utama kiri dan kanan.  

 

10.1 POSISI TRAKHEA 

Trakhea terletak pada leher, di dorsal trakea adalah esophagus, otot longus 

colli dan longus capitis. Di ventral dan lateralnya, trakea ditutupi oleh otot seperti 

pita yang membentang dari sternum sampai kepala. Otot paling ventral adalah 

sternohyoideus yang menyatu di garis median dan mesti dipisahkan antar 

mitranya untuk melihat trakea saat trakeotomi.  

Di bagian dorsolateral, trakea diikuti oleh arteri carotis commonis, trunkus 

vagosimpatikus, vena jugularis interna, nervus laryngeus caudalis, dan trunkus 

limfatikus trakealis. Pada sepertiga caudal leher, esophagus dan organ yang 

menyertai trakea disebelah kiri agak bergeser ke sebelah kiri trakea. 

Dalam cavum thoraks, trakea berlanjut ke caudal pada ruang mdiastinum, 

di dorsal vena cava cranialis. Esofagus berbelok ke garis median dan berada di 

dorsal trakea.  

Trakea selanjutnya menyebrang di sebelah kanan archus aorta, dan di 

dorsal basis jantung. Pada ruang intercostalis ke 4 sampai ke 6, trakea berbelah 



menjadi bronkus primer. Pada Babi dan ruminansia, sedikit di depan bifurkasio, 

trakea mencabangkan bronkus trakealis untuk lobus cranialis paru-paru kanan.  

 

10.2  STRUKTUR TRAKHEA 

Trakea tersusun atas cincin kailago hialin yang menutup dengan tidak 

sempurna. Trakea diselimuti bagian luar oleh tunika adventitia dan dilapisi oleh 

membrana mukosa di sebelah dalamnya.  

Cincin kartilago disatukan oleh ligmentum annularis yang bergabung 

dengan perikondrium, dan tersusun atas jaringan ikat fibrosa dan elastis.  

Di permukaan dorsal, terdapat jaringan ikat longgar yang mengandung 

jaringan limfoid dan menempati ruang di antara ujung bebas cincin kartilago. Di 

antara jaringan ikat ini dengan membrana mukosa terdapat lapisan otot polos 

trakealis dengan arah serabut melintang. Pada karnivora, otot polos trakealis 

terletak di luar kartilago.  

Membrana mukosa trakea ditutupi oleh epitel kolumner pseudostratified 

bersilia dan banyak sel goblet (penghasil sekret). Gerakan cilia ke arah luar. Pada 

lapisan submukosa banyak ditemukan glandula trakealis yang memproduksi 

mukus, dan berada terutama di bagian ventral dan lateral trakea.  

Peningkatan produksi mukus saat peradangan menimbulkan suara 

abnormal yaitu rales basah (moist rales). Lapisan submukosa secara umum tipis, 

tetapi lapisan ini berkembang sangat baik pada bagian dorsal trakea yakni pada 

ruang antar tepi cincin kartilago.  



Banyak juga ditemukan serabut elastis yang memanjang pada lapisan 

mukosa trakea untuk membantu ke ukuran normal setelah trakea meregang saat 

hiperekstensi leher.  

Jumlah cincin kartilago trakea bervariasi antar spesies bahkan antar hewan 

sespesies. Terkadang antar kartilago yang berdekatan menyatu seluruh arau 

sebagain, yang sering terlihat pada babi, namun jarang pada ruminansa.  

Pada karnivora dan domba (seperti pada manusia), terdapat gap yang lebar 

di antara ujung bebas cincin trakea sehingga bagian dorsal trakea adalah lapisan 

membrana tanpa dukungan kartilago. Pada kambing, sepertiga bagian atas: ujung 

cincin trakea saling overlap, sepertiga bagian tengah: ujung cincin membentuk 

gap seperti pada domba, dan sepertiga bagian bawah: ujung cincin sebelah kiri 

lebih ke atas dari ujung yang kanan. Pada kuda, beberapa lempengan kartilago 

tipis ditemukan di antara ujung cicncin trakea sedikit di cranial bifurkasio trakea.  

 

11. PARU-PARU 

Pada masa embrional, paru-paru berasal dari lantai usus bagian depan 

(foregut), biasanya merupakan tunas tunggal, yang selanjutnya berbelah menjadi 

tunas paru-paru kanan dan kiri. Pada anjing, paru-paru berasal dari dua tunas yang 

terpisah pada dinding lateral foregut yang kemudian berkembang menjadi pulmo 

dexter dan sinister.  

 

 

 



a. LETAK PARU-PARU 

Paru-paru terletak di dalam kantong pleura (sacus pleura). Kantong pleura 

bertemu di bidang median membentuk mediastinum. Dinding kantong pleura  

melekat di sebelah lateral ke costae membentuk pleura costalis, di sebelah caudal 

ke diafragma membentuk pleura diafragmatika, di sebelah medial ke organ di 

dalam mediastinum atau ke kantung pleura lain membentuk pleura mediastinalis. 

Paru-paru menempati pleura pulmonalis secara komplit dan hanya menyisakan 

ruang sempit (ruang kapilarius) yang pada hewan sehat terisi oleh sedikit cairan 

serous. Cairan ini penting untuk lubrikasi saat paru-paru mengembang dan 

mengempis.  

Masing-masing paru-paru berbentuk setengah kerucut, memiliki sebuah 

apeks mengarah ke cranial dan menempati pintu depan cavum toraks, dan basis 

yang miring yang menghadap caudoventromedial dan menempati diafragma.  

Permukaan paru-paru berhubungan dengan dinding kantung pleura. 

Permukaan (facies) costalis letaknya berhadapan dengan costae. Permukaan 

medialis terletak berhadapan dengan corpus vertebrae thorakalis dan mediastinum, 

serta memperlihatkan adanya tekanan (legokan) untuk organ yang terletak di 

mediastinum. Permukaan diafragmatica yang merupakan basis paru-paru, konkaf, 

dan terletak pada diafragma.  

Permukaan medial dan lateral ketemu di dorsal membentuk margo dorsal 

yang tumpul, dan di ventral membentuk margo vental yang lancip. Pada margo 

ventral ditemukan lekukan (incisura) cardiacus yang mengijinkan jantung dan 

pericardium berkontakan dengan dinding thoraks lateral.  



Permukaan costalis dan difragmatika bertemu membentuk margo basalis 

yang cukup penting untuk kepentingan klinik. Selama respirasi, margo basalis 

bergerak keluar dan masuk recessus costodiafragmatika, tetapi tidak pernah 

membukanya secara penuh pada kondisi normal.  

Pada permukaan medial paru-paru terdapat hilus. Melalui hilus, bronkus 

utama, saraf dan pembuluh darah paru-paru dan bronkus menyeberang dari 

mediastinum ke paru-paru. Agregasi dari struktur-struktur tersebut sering dikenal 

sebagai radiks pulmonis.  

Beberapa legokan ditemukan pada permukaan medial. Legokan (incisura) 

cardiacus lebih dalam pada paru-paru kiri karena jantung terletak sedikit lebih di 

sebelah kiri. Legokan lainnya adalah legokan aortikus, legoka esophagus, dan 

pada paru-paru kanan terdapat legokan/sulcus untuk vena cava caudal. 

 

b. WARNA PARU-PARU 

Warna paru-paru tergantung dari jumlah darah yang mengalirinya. Pada hewan 

yang mengalami perdarahan secara komplit, paru-paru berkesan pink, tetapi jika 

darah mash ada dalam paru-paru setelah kematian, paru-paru akan berkesan merah 

gelap.  

Warna paru-paru manusia sering abu-abu, biru keabu-abuan, bahkan hitam karena 

penumpukan debu atau partikel karbon. Hal ini bisa juga terjadi pada anjng dan 

kucing yang dipelihara di kota-kota besar. 

 

 



c. BERAT PARU-PARU 

Karena sejumlah udara terperangkap di dalam paru-paru, paru-paru akan 

mengapung jika direndam di dalam air. Paru-paru hewan stillborn (lahir mati) 

akan tenggelam di dalam air. Tetapi jika paru-parunya mengapung, hewan 

tersebut sempat bernafas dan hidup sesaat sehingga tidak disebut sebagai stillborn.  

Paru-paru yang sakit mungkin akan tenggelam di dalam air karena 

timbunan eksudat menggantikan udara residu dalam alveoli. Berat absolut paru-

paru bervariasi di antara hewan. Sebagai rataan, berat paru-paru 1-1,5% dari berat 

badan hewan.  

 

d. UKURAN PARU-PARU 

Ukuran paru-paru sangat tergantng dari jumlah udara yang dikandungnya. 

Ukuran saat inspirasi lebih besar dari saat ekspirasi. Para paru-paru yang kolaps 

ukurannya lebih kecil dari paru-paru fungsional setelah ekspirasi.  

Hal serupa dapat ditimbuklan oleh masukknya udara ke dalam sacus 

pleura (pneumothoaks) pada hewan hidup, atau setelah kematian, jika cavum 

pleura dibuka. Paru-paru kanan selalu lebih lebar dari paru-paru kiri (4:3). 

 

e.  BRONCHIAL TREE 

Bifurkasio trakea mencabangkan bronkus utama yang tebal tetapi pendek. 

Bronkus utama mencabangkan bronkus lobaris. Bronkus lobaris melintas di 

bagian dorsal paru-paru dan masing-masing masuk untuk memventilasi satu 



lobus. Bronkus trakealis yang ditemukan pada babi dan ruminansia merupakan 

bronkus lobaris.  

Jumlah dan distribusi bronkus lobaris bervariasi pada berbagai hewan dan 

berbeda antara paru-paru kiri dan kanan. Dari bronkus lobaris akan dicabangkan 

banyak bronkus segmentalis yang masing-masing memasuki dan memventilasi 

satu segmen bronkopulmoner. Segmen bronkopulmoner berbentuk konus 

(kerucut) dan merupakan jaringan bebas (berdiri sendiri) di dalam sebuah lobus 

paru-paru. Basis segmen terletak dekat pleura dan apeksnya mengarah ke hilus.  

Pada anjing, diperkirakan bahwa segmen yang berdekatan saling 

berkomunikasi. Bronkus masih memiliki lempengan kartilago dan mukosanya 

mengandung banyak glandula. Bronkus segmentalis mencabangkan bronkiolus. 

Bronkiolus merupakan pembuluh sangat kecil (diameter < 1 mm), tidak memiliki 

kelenjar dan dindingnya tidak ditopang oleh lempengan kartilago. Bronkiolus 

merupakan cabang terakhir dari bronchial tree terkait dengan penghantaran udara.  

Percabangan terakhir dari bronkiolus memunculkan dua bronkiolus 

respiratorius yang dindingnya mengandung alveoli. Bronkiolus respiratorius 

bercabang sekali atau dua kali dan diikuti oleh duktus alveolaris yang seluruhnya 

dikelilingi oleh alveoli. Duktus alveolaris berakhir dalam sacculus alveolaris. 

Pertukaran gas di dalam paru-paru berlokasi pada dinding alveoli. 

  



 

 

 

f. LOBUS PARU-PARU 

Pembagian paru-paru ke dalam lobus atas dasar adanya fisura dan 

kedalaman fisura sangat membingungkan homologi dan nomenklatur lobus paru-

paru antar hewan.  Kelemahan ini ditanggulangi dengan menggunakan bronkus 

untuk menamai lobus paru-paru. Berdasarkan bronkus, paru-paru dibedakan 

menjadi: 

1. lobus cranialis. Diventilasi oleh bronkus cranialis. Pada babi dan 

ruminansia, bronkus cranialis dexter merupakan bronkus trakealis. Lobus cranialis 

sering juga disebut lobus apicalis 

2. lobus caudalis, diventilasi oleh bronkus caudalis. Sering juga disebut lobus 

diafragmatika 



3. lobus medius. Diventilasi oleh bronkus medius. Merupakan bagian dari 

paru-paru kanan 

4. lobus accessories, diventilasi oleh bronkus accessories. Merupakan bagian 

dari paru-paru kanan.  

Pada beberapa hewan, lobus cranialis terbagi lagi menjadi pars cranialis 

(apicalis) dan pars caudalis.  

 

  

Keterangan : A, Apical lobe; a, apical lobe, cranial segment; a’, apical lobe, 

caudal segment; B, middle lobe; C, diaphrgmatical lobe; D accessory lobe; T, 

trachea; 1, left tracheobronchial ln; 2, right tracheobronchial ln; 3, middle 

tracheobronchial ln; 4, pulmonary lymph; 5, cranial tracheobronchial ln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pembagian lobus paru-paru kiri dan kanan pada beberapa hewan dapat 

dilihat pada tabel di bawah: 

Hewan Paru-paru kiri Paru-paru kanan 

   

karnivora  Lobus cranialis, terbagi 

2 pars cranialis dan 

caudalis 

 Lobus caudalis 

 Lobus cranialis 

 Lobus medius 

 Lobus caudalis 

 Lobus accessorius 

babi  Lobus cranialis, terbagi 

2 pars cranialis dan 

caudalis 

 Lobus caudalis 

 Lobus cranialis 

 Lobus medius 

 Lobus caudalis 

 Lobus accessorius 

ruminansia  Lobus cranialis, terbagi 

2 pars cranialis dan 

caudalis 

 Lobus caudalis 

 Lobus cranialis 

 Lobus medius 

 Lobus caudalis 

 Lobus accessorius 

Kuda  Lobus cranialis 

 Lobus caudalis 

 Lobus cranialis 

 Lobus caudalis 

 Lobus accessorius 

 

 

 

 



g. STRUKTUR MIKRO PARU-PARU 

Paru-paru, seperti kelenjar besar, tersusun atas jalinan jaringan interstitialis 

atau stroma dan jaringan parenkim. 

 

h. JARINGAN INTERSTITIALIS 

Paru-paru dibungkus oleh pleura, sebagaimana semua membrana serosa, 

tersusun atas epitel pipih selapis di atas lamina propria yang tipis. Serabut kolagen 

dan elastis di dalam lamina propria berlanjut dengan serabut elastis jaringan 

penunjang interlobaris dan intralobaris, yang seluruhnya membentuk jalinan 

interstitialis paru-paru bersama-sama dengan jaringan perivaskuler dan 

peribronkial yang lebih dalam.  

Terdapatnya jaringan ikat elastis membantu paru-paru untuk mengembang 

dan mengempis saat respirasi. Melalui kontraksi otot-otot inspirasi akan 

meningkatkan volume cavum thoraks sehingga tekanan di dalamnya menjadi 

negatif dan udara masuk ke dalam paru-paru. Saat ekspirasi, volume cavum 

thoraks mengecil, jaringan elastis pada stroma paru-paru akan berkontraksi dan 

memompa keluar udara yang ada.  

 

i. JARINGAN PARENKIM 

Jaringan parenkim paru-paru menyerupai glandula tubuloalveolaris. Untuk 

menjamin pengaliran udara yang tetap, dinding bronkus, seperti trakea, 

mengandung cincin kartilago hialin yang tidak komplit. Sebagaimana bronkus 

yang mengalami pengecilan diameter ke  arah tepi paru-paru, kartilago mengalami 



penurunan jumlah dan perlahan-lahan digantikan oleh lempeng kecil atau pita 

kartilago elastis. Kartilago terakhir ditemukan pada percabangan untuk 

bronkiolus.  

Mukosa bronkus dilapisi oleh epitel pseudostratified bersilia dengan 

mengandung sel goblet. Dalam tunika propria ditemukan glandula bronchial 

seromukus dan akumulasi limfosit. Mukosa mengandung jaringan ikat elastis 

dengan sebagian besar serabutnya longitudinal. Serabut elastis ini  akan meregang 

saat inspirasi dan kontraksi saat ekspirasi untuk mengambalikannya ke posisi 

semula. Semakin ke bawah menuju alveoli, epitel perlahan menipis, dan sel goblet 

dan silia menghilang. Pada bronkiolus respiratorius, epitel tersusun hanya oleh 

satu lapis sel. Glandula bronkialis juga menurun dan menghilang pada bronkiolus.  

Bukti yang tersedia menggambarkan bahwa dinding alveoli disusun oleh 

sel alveoli yang mengandung inklusi osmiofilik di sekitar inti selnya. Ke arah 

perifer, sitoplasma sel alveoli sangat tipis dan membentuk membran pembatas 

alveoli. Sedikit kearah luar adalah membrana basal (basement). Selanjutnya 

adalah sitoplasma sel endothelial kapiler alveoli, yang selalu tersedia untuk dua 

alveoli yang berdekatan. Serabut elastis dan retikuler yang terdapat di dalam 

jalinan kapiler melengkapi dinding alveoli. 

 

12. Alat Pernapasan pada Burung 

Pada burung, tempat berdifusinya gas pernapasan hanya terjadi di paru-

paru. Paru-paru burung berjumlah sepasang dan terletak dalam rongga dada yang 

dilindungi oleh tulang rusuk.  



Jalur pernapasan pada burung berawal di lubang hidung. Pada tempat ini, udara 

masuk kemudian diteruskan pada celah tekak yang terdapat pada dasar faring 

yang menghubungkan trakea. Trakeanya panjang berupa pipa bertulang rawan 

yang berbentuk cincin, dan bagian akhir trakea bercabang menjadi dua bagian, 

yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri.  

Dalam bronkus pada pangkal trakea terdapat sirink yang pada bagian 

dalamnya terdapat lipatan-lipatan berupa selaput yang dapat bergetar. Bergetarnya 

selaput itu menimbulkan suara. Bronkus bercabang lagi menjadi mesobronkus 

yang merupakan bronkus sekunder dan dapat dibedakan menjadi ventrobronkus 

(di bagian ventral) dan dorsobronkus ( di bagian dorsal).  

Ventrobronkus dihubungkan dengan dorsobronkus, oleh banyak 

parabronkus (100 atau lebih). Parabronkus berupa tabung tabung kecil. Di 

parabronkus bermuara banyak kapiler sehingga memungkinkan udara berdifusi. 

Selain paru-paru, burung memiliki 8 atau 9 perluasan paru-paru atau pundi-pundi 

hawa (sakus pneumatikus) yang menyebar sampai ke perut, leher, dan sayap.  

Pundi-pundi hawa berhubungan dengan paru-paru dan berselaput tipis. Di 

pundi-pundi hawa tidak terjadi difusi gas pernapasan; pundi-pundi hawa hanya 

berfungsi sebagai penyimpan cadangan oksigen dan meringankan tubuh. Karena 

adanya pundi-pundi hawa maka pernapasan pada burung menjadi efisien. Pundi-

pundi hawa terdapat di pangkal leher (servikal), ruang dada bagian depan (toraks 

anterior), antara tulang selangka (korakoid), ruang dada bagian belakang (toraks 

posterior), dan di rongga perut (kantong udara abdominal).  



Masuknya udara yang kaya oksigen ke paru-paru (inspirasi) disebabkan 

adanya kontraksi otot antartulang rusuk (interkostal) sehingga tulang rusuk 

bergerak keluar dan tulang dada bergerak ke bawah. Atau dengan kata lain, 

burung mengisap udara dengan cara memperbesar rongga dadanya sehingga 

tekanan udara di dalam rongga dada menjadi kecil yang mengakibatkan masuknya 

udara luar.  

Udara luar yang masuk sebagian kecil tinggal di paru-paru dan sebagian 

besar akan diteruskan ke pundi- pundi hawa sebagai cadangan udara. Udara pada 

pundi-pundi hawa dimanfaatkan hanya pada saat udara (OZ) di paruparu 

berkurang, yakni saat burung sedang mengepakkan sayapnya. Saat sayap 

mengepak atau diangkat ke atas maka kantung hawa di tulang korakoid terjepit 

sehingga oksigen pada tempat itu masuk ke paru-paru.  

Sebaliknya, ekspirasi terjadi apabila otot interkostal relaksasi maka tulang 

rusuk dan tulang dada kembali ke posisi semula, sehingga rongga dada mengecil 

dan tekanan menjadi lebih besar dari tekanan di udara luar akibatnya udara dari 

paru-paru yang kaya karbon dioksida keluar.  

Bersamaan dengan mengecilnya rongga dada, udara dari kantung hawa 

masuk ke paru-paru dan terjadi pelepasan oksigen dalam pembuluh kapiler di 

paru-paru. Jadi, pelepasan oksigen di paru-paru dapat terjadi pada saat ekspirasi 

maupun inspirasi.  

Bagan pernapasan pada burung di saat hinggap adalah sebagai berikut. 

Burung mengisap udara kemudian udara mengalir lewat bronkus ke pundi-pundi 

hawa bagian belakang dan bersamaan dengan itu udara yang sudah ada di paru-



paru mengalir ke pundipundi hawa lalu udara di pundi-pundi belakang mengalir 

ke paru-paru dan  udara menuju pundi - pundi hawa depan. Kecepatan respirasi 

pada berbagai hewan berbeda bergantung dari berbagai hal, antara lain, aktifitas, 

kesehatan, dan bobot tubuh.  

 

13. Alat Pernapasan pada Katak 

Pada katak, oksigen berdifusi lewat selaput rongga mulut, kulit, dan paru-

paru. Kecuali pada fase berudu bernapas dengan insang karena hidupnya di air. 

Selaput rongga mulut dapat berfungsi sebagai alat pernapasan karma tipis dan 

banyak terdapat kapiler yang bermuara di tempat itu.  

Pada saat terjadi gerakan rongga mulut dan faring, Iubang hidung terbuka 

dan glotis tertutup sehingga udara berada di rongga mulut dan berdifusi masuk 

melalui selaput rongga mulut yang tipis. Selain bernapas dengan selaput rongga 

mulut, katak bernapas pula dengan kulit, ini dimungkinkan karma kulitnya selalu 

dalam keadaan basah dan mengandung banyak kapiler sehingga gas pernapasan 

mudah berdifusi.  

Oksigen yang masuk lewat kulit akan melewati vena kulit (vena kutanea) 

kemudian dibawa ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sebaliknya 

karbon dioksida dari jaringan akan di bawa ke jantung, dari jantung dipompa ke 

kulit dan paru-paru lewat arteri kulit pare-paru (arteri pulmo kutanea). Dengan 

demikian pertukaran oksigen dan karbon dioksida dapat terjadi di kulit.  

Selain bernapas dengan selaput rongga mulut dan kulit, katak bernapas 

juga dengan paru-paru walaupun paru-parunya belum sebaik paru-paru mamalia. 



Katak mempunyai sepasang paru-paru yang berbentuk gelembung tempat 

bermuaranya kapiler darah. Permukaan paru-paru diperbesar oleh adanya bentuk- 

bentuk seperti kantung sehingga gas pernapasan dapat berdifusi. Paru-paru dengan 

rongga mulut dihubungkan oleh bronkus yang pendek.   

 Setelah itu koane menutup dan otot rahang bawah dan otot geniohioideus 

berkontraksi sehingga rongga mulut mengecil. Mengecilnya rongga mulut 

mendorong oksigen masuk ke paru-paru lewat celah-celah. Dalam paru-paru 

terjadi pertukaran gas, oksigen diikat oleh darah yang berada dalam kapiler 

dinding paru-paru dan sebaliknya, karbon dioksida dilepaskan ke lingkungan.  

Mekanisme ekspirasi adalah sebagai berikut. Otot-otot perut dan 

sternohioideus berkontraksi sehingga udara dalam paru-paru tertekan keluar dan 

masuk ke dalam rongga mulut. Celah tekak menutup dan sebaliknya koane 

membuka. Bersamaan dengan itu, otot rahang bawah berkontraksi yang juga 

diikuti dengan berkontraksinya geniohioideus sehingga rongga mulut mengecil. 

Dengan mengecilnya rongga mulut maka udara yang kaya karbon dioksida keluar.  
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