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SELAPUT EKSTRA EMBRIONIK: 

 Beberapa selaput yang terbentuk pada masa 

perkembangan embrional yang berasal dari 

tubuh embrio, namun terletak di luar tubuh 

embrio dan tidak menjadi bagian tubuh 

embrio. 

 Fungsi:  

- media perantara zat 

- perlindungan bagi embrio 



 REPTIL DAN UNGGAS 

- Berada di dalam samping kerabang telur 

disebelah luarnya 

 

 MAMALIA 

- Selaput embrionik fetus bersama 

endometrium induk => SISTEM 

PLASENTA 



EMPAT MACAM SELAPUT EKSTRA 

EMBRIONIK 

1. Kantung kuning telur 

2. Amnion 

3. Korion 

4. Alantois 

 

Amnion & korion => ektoderm dengan 
mesoderm somatis (somatopleura) 

Kantung kuning telur & alantois => endoderm 
dengan mesoderm spalnknis 
(splanknopleura) 



 



 Perkembangan Amnion and Chorion:  

 Perkembangan amnion dan korion dimulai 

setelah proses gastrulasi dan neurolasi dengan 

pembentukan lekukan somatopleura mesoderm 

dan ektoderm. Perlekukan ini disebut sebagai 

amniotic folds. 

 Bagian dalam lapisan somatopleura berkembang 

menjadi amnion, sedangkan bagian lapisan 

luarnya menjadi khorion.  

 Ruang diantara amnion dan embrio disebut 

amniotic cavity (kantong amnion), sedangkan 

diantara amnion dan khorion disebut dengan 

chorionic cavity  atau extra embryonic coelom. 



 Di dalam kantong amnion terdapat cairan 

amnion. Menjaga perkembangan embrio 

dari syok. Menjaga temperatur agar tetap 

stabil, menjaga dari adesi bagian fetus 

dengan kantung amnion. 

 Pada hewan vivipar memiliki peran yang 

penting pada kelahiran fetus. Khorion 

bersama dengan alantois berperan pada 

pembentukan organ respiratori pada 

oviparous sedangkan pada hewan 

viviparous berperan pada pembentukan 

placenta. 

 



 Perkembangan Allantois:  

 Berkembang dari hindgut sebagai kantung kecil 

dan kemudian berkembang dan tumbuh sebagai 

membran ekstraembrionik yang mengelilingi 

embrio di luar amnion. 

 Pada mamalia, garis alantois berfusi dengan 

mesoderm dari khorion untuk membentuk 

allantochorion yang akan berkembang membentuk 

sistem pembuluh darah. 



 Pada oviparous, pembentukan allantois terjadi 
diantara amnion dan yolk sac pada satu sisi, 
dan pada khorion di sisi yang lain. Mesoderm 
dari alantois berfusi dengan mesoderm dari 
korian membentuk lapisan korioalantois. 
Lapisan ini menembus melewati membran 
vitelin dan kantung albumin serta berfungsi 
membantu dalam penyerapan albumin dan air. 
Bagian distal dari alantois berhubungan dengan 
hind gut dengan membentuk tangkai alantois 
(allantoic stalk). Ketika tangkai alantois 
dikelilingi oleh tangkai yolk (yolk stalk), 
gabungan dua tangkai ini disebut umbilical cord. 

 Pada viviparous pembentukan alantois 
berfungsi untuk suplai sirkulasi darah dari induk 
ke embrio yang berisi oksigen dan nutrisi. 

 



Perkembangan Yolk sac: 

  Pada mamalia endoderm berkembang dan 
menyelubingi yolk. Yolk sac memiliki peran 
pada respiratori, haemapoetik dan 
penyimpanan. Bersama dengan alantois 
membentuk plasenta dan umbilical stalk. 

 Pada oviparous yolk sack terbentuk dari extra 
embryonic splanchnopleure yang berkembang 
dan menyelubungi yolk. Yolk dibubungkan ke 
lambung oleh yolk stalk. Yolk sac memiliki 
fungsi yang sama dengan hati yaitu sebagai 
organ haematopoesis dan melakukan fungsi 
biokimia. 







KANTUNG KUNING TELUR 

 Selaput yang menyelubungi kuning telur 

 Berkembang baik pada unggas tetapi 

relatif tidak pada mamalia 

 Dipenuhi oleh pembuluh darah vitelin 

yang berkembang dari mesoderm 

splanknis 

 Fungsi: penyerapan kuning telur 



 



Kantung Kuning Telur 

 UNGGAS: 

- Kuning telur => kantung kuning telur setelah 6 
hari inkubasi 

- Kantung kuning telur mengecil dan tertarik ke 
rongga perut => hari ke-19 inkubasi (2 hari 
menjelang menetas) 

- Sisa kuning telur terserap seluruhnya => 6 hari 
setelah menetas 

 MAMALIA: 

- Haematopoesis dan pada beberapa spesies, 
sebagai sumber bakal sel gamet primordial 



AMNION 

 Selaput yang menyelubingi embrio => 

embrio di dalam rongga amnion yang 

berisi cairan amnion 

 Hewan amniota: reptil, unggas, mamalia 

 Hewan an-amniota: ikan dan amfibi 



KANTUNG AMNION 

 Fungsi : 

 1. Mencegah embrio kering 

 2. Mencegah perlekatan embrio pada 

selaput ekstra embrionik 

 3. Peredam goncangan 

 4. Menyerap albumin (pada ayam) 



KANTUNG AMNION 

 Cairan amnion : 
 Bertambah sesuai umur kebuntingan, kecuali saat 

bunting tua 

 Membantu melebarkan leher rahim dan melumasi 
jalan lahir 

 KELAINAN: hidropamnion / oligoamnion 

 Amnion sapi (3-7 bulan)  amniotic plaque 
(penebalan putih di beberapa tempat) 

 Jumlah cairan : 40-150 cc pda babi, 400-1200 
cc pda kambing, 8-30 cc pda anjing, 1000 cc 
pda manusia 



AMNION 

 UNGGAS 

- Berasal dari pelipatan somatopleura 

- Somatopleura dalam -> Amnion, luar -> 

Korion (dipidahkan ruang ekstra embrionik) 

- Cairan amnion: ginjal fetus, kelenjar mulut 

dan alat pernafasan  

- Fungsi ciran: untuk mengambang, 

melindungi serta memungkinkan 

pergerakan 



AMNION 

 MAMALLIA 

- Mamalia non invasive: berasal dari 

pelipatan somatopleura 

- Mamalia invasive (mamalia & rodensia): 

terjadi akibat peronggaan dari inner 

mast cell (ICM) pada saat proses 

gastrulasi 

 



KORION 

 Selaput ekstra embrionik paling luar 

 Fungsi : 

 1. membawa bahan-bahan berupa gas 

masuk ke peredaran darah fetus 

 2. mencegah masuknya bakteri 

 



KORION 

 UNGGAS: 

- Menempel pada selaput kerabang telur 

- 7-8 hari inkubasi: 

 korion+alantois ->pertukaran gas dan air 

 MAMALIA: 

- Berhubungan dengan endometrium 
membentuk plasenta 

- Memiliki vili-vili dan kaya akan pembuluh 
darah -> pertukaran darah dengan induk 

 



 



 



ALLANTOIS 

 Evaginasi ventro-median usus belakang 

 Dinding 2 lapis : entoderm usus dan 

mesoderm splanknis (kaya pembuluh 

darah) 

 Reptil & burung  selaput chorio-

allantois – dinding dalam kulit telur  

kapiler darah langsung berhubungan dg 

udara luar 



ALLANTOIS 

 Hewan besar  terbentuk hari ke 24-28, 

apeks menyempit & miskin pembuluh 

darah  ujung chorio-allantois necrotis 

 CHORIO-ALLANTOIS  bintik / garis 

berwarna putih  endapan kalsium 

(sapi: 60-90 hari) 



ALLANTOIS 

 Fungsi : 

 Kantung urine ekstra embrional (cairan urine 

 asam urat) 

 Paru-paru ekstra embrional  bagian luar 

dinding alantois ada area vasculosa 

 Mencerna albumin pada reptilia, burung, 

dan mamalia bertelur 

 Bagian plasenta fetus 



ALLANTOIS 

 Menghubungkan allantois dan usus 

belakang  tangkai allantois 

 Tangkai allantois + tangkai kuning telur 

= tangkai perut (belly stalk) 

 Daerah di sekitar tangkai perut  

banyak pembuluh darah yg masuk dan 

keluar tubuh fetus = cincin pusat 

 Amnion +tangkai kuning telur + allantois 

= tali pusar (umbilical cord) 



 



Selamat Belajar Para Pejuang 

VETERINER ! 


