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PELIPATAN TUBUH (EMBRYONIC FOLDING) 

1. PELIPATAN CRANIAL 

2. PELIPATAN CAUDAL 

3. PELIPATAN LATERAL 

Embrio flat  silinder 

Membentuk usus primitive (mulut sampai anus) 

Reposisi struktur, mis: posisi jantung 
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ENDODERM  USUS PRIMITIF 

TRACT. DIGESTIVUS  (ORGAN 
PENCERNAAN) 

TRACT. RESPIRATORIUS (ORGAN 
PERNAFASAN) 
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TRACTUS DIGESTIVUS 

ORGAN PENCERNAAN 
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SISTEM DIGESTI 

 mouth (oral cavity);  

 pharynx; 

  esophagus; 

  stomach;  

 small 

 intestine;  

 

 colon and cecum; 

  rectum; 

  anal canal;  

 and the liver, 

  pancreas 

 salivary glands. 
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Endoderm the epithelial lining of the digestive tract,  

  splanchnic mesoderm  connective tissue and smooth 
muscle components of the digestive tract wall; except 
that ectoderm forms the epithelial lining of the 
proctodeum (caudal end of anal canal) and stomadeum 
(mouth & salivary glands — parotid, zygomatic, labial & 
buccal). 
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USUS PRIMITIF 

USUS DEPAN = FOREGUT  STOMODEUM 

USUS TENGAH = MIDGUT  KANTUNG KUNING 
TELUR 

USUS BELAKANG = HINDGUT  KLOAKA  
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PERKEMBANGAN GIT 

Foregut  pharynx, esophagus, stomach, cranial 
duodenum, and liver and pancreas.  

Midgut  the remaining small intestines, cecum, 
ascending colon, and part of the transverse colon. 

Hindgut  transverse and descending colon and a 
cloaca which forms the rectum and most of the anal 
canal. 
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Oesopagus 
– Ketika mudigah berumur ± 4 minggu, muncul diverticulum pada 

dinding ventral usus sederhana depan yang disebut (diverticulum 
tracheo – bronchiale). Diverticulum ini berangsur-angsur dipisahkan 
dari bagian dorsal fore gut melalui septum oesopago – tracheale. Dengan 
cara ini usus sederhana depan terbagi atas : 

• Bagian ventral : primordium pernafasan 

• Bagian dorsal  : oesopagus 



Perkembangan
… 

 Pada mulanya oesopagus sangat pendek, akan tetapi dengan gerak 
turun jantung dan paru-paru ia memanjang dengan cepat. 

 2/3 bagian atas otot bersifat serat lintang yang berasal dari 
mesenchim sekitarnya dan disarafi oleh N.X.  

 1/3 bagian bawah ototnya bersifat polos dan disarafi plexus 
splanchnicus 



 Terbentuk dari bagian akhir fore gut 
dan bagian atas mid gut.  

 Titik pertemuan fore gut dan mid gut ini 
terletak tepat distal dari tunas hati. 

 Sementara lambung berputar, 
duodenum mengambil bentuk lengkung 
seperti huruf “C” dan akhirnya terletak 
retroperitonial 





 Dibentuk oleh: 

– Tunas pancreas dorsal 

– Tunas pancreas ventral 

Yang berasal dari epitel entoderm duodenum 

 Tunas pancreas dorsal terletak didalam mesenterium 
dorsale, sedang tunas pancreas dorsal berhubungan erat 
dengan ductus choledochus. 

 Ketika duodenum berputar ke kanan dan membentuk huruf 
C, tunas pancreas ventral bergeser ke dorsal seperti ductus 
choledochus bergeser ke dorsal. 

 Akhirnya tunas pancreas ventral berada tepat dibawah dan 
dibelakang tunas pancreas dorsal. 





 Kemudian parenkhim maupun saluran tunas pancreas dorsal dan ventral 
bersatu. 

 Tunas ventral membentuk processus uncinatus dan bagian bawah caput 
pancreas. 

 Bagian kelenjar lainnya berasal dari tunas dorsal. 
 Ductus pancreaticus mayor (Wirsungi) terbentuk dari bagian distal saluran 

pancreas dorsal dan seluruh saluran pancreas ventral. 
 Bagian proximal saluran pancreas dorsal menutup atau sebagai saluran kecil: 

– Ductus pancreaticus accesorius (santorini) 





 Perkembangan usus tengah ditandai oleh cepat memanjangnya 
usus dan mesenteriumnya, sehingga terbentuk jerat usus 
primer. 

 Pada puncaknya jerat ini tetap berhubungan dengan kandung 
telur melalui ductus vitellinus yang sempit. 

 Bagian cranial jerat usus akan membentuk: 
– Bagian distal duodenum  

– Yeyenum  

– Ileum (sebahagian) 

 





Bagian caudal jerat usus akan 
membentuk: 

– Bagian bawah illeum 

– Caecum 

– Appendix 

– Colon ascenden 

– 2/3 proximal colon transfersum 

 



 Perbatasan antara bagian cranial dan caudal jerat usus: ductus vitelinus 
tetap ada pada orang dewasa yang dikenal sebagai: 
– Diferticulum meckel dan diverticulum illeal 

 Hernia phisiology 
Pertumbuhan jerat usus primer sangat pesat terutama bagian 

cranialnya. 
Akibat pertumbuhan yang cepat ini dan perluasan hati yang serentak, 

rongga perut untuk sementara terlalu kecil untuk menampung jerat-
jerat usus ini.  

Akibatnya jerat ini memasuki celom extra embrional dan tali pusat 
(hernia umbilicalis phisiologic) yang terjadi pada minggu ke enam. 

 



 Bersamaan dengan pertumbuhan memanjangnya, jerat 
usus sederhana akan berputar disekitar poros yang 
dibentuk oleh A.Mesenterica superior. 

 Perputaran terjadi 270o yang terdiri atas: 
– 90% selama herniasi  
– 180o selama jerat usus kembali ke rongga perut. 
– Perputaran ini berlawanan dengan arah jam. 

 Usus besar juga cukup bertambah panjang, sedangkan 
yeyenum dan ileum selain bertambah panjang juga akan 
membentuk jerat-jerat bergelung selama perputaran. 

 







PEMBENTUKAN  
RONGGA TUBUH 
(PELIPATAN TUBUH) 

 STOMODEUM 
(RONGGA MULUT)  
MEMBRAN 
OROPHARYNGEAL 

 PROCTODEUM  
MEMBRAN ANAL 

26 



27 



MESENTERIUM 

PERKEMBANGAN  
PENGGANTUNG 
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DIAFRAGMA 

SEPTUM TRANSVERSUUM 

MEMBRAN PLEUROPERITONEAL 

ESOPHAGEAL MESODERM 

DINDING TUBUH (PARAXIAL MESODERM) 
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PEMBENTUKAN DIAFRAGMA 
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PEMBENTUKAN 
DIAFRAGMA  
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RONGGA PLEURA 

INTRAEMBRIONIK COELOM 

PLEUROPERICARDIAL FOLD 

PLEURA CAVITY 

PERICARDIAL CAVITY 
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TRACTUS RESPIRATORIUS 

ORGAN PERNAFASAN 
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PEMBENTUKAN PARU-PARU 

PHARINGEAL POUCH KE-4  LARYNGOTRACHEALIS 
TUBE  PULMONARIS BUD  BRONCHUS DEXTRA 
+ BRONCHUS SINISTRA + BRONCHUS TRACHEALIS 
(ruminant+babi) 
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Tunas pulmo membentuk 2 cbg 
bronchus utama : 

 1. bronchus dexter 

  - pd ruminan dan babi, 
membentuk bronchus trachealis 

 2. bronchus sinister 

Bronchus terbagi atas : 

1. Bronchioli 

2. Alveoli (epitel yg memproduksi 
phospholipid protein yg dsebut 
surfactan) 
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SELAMAT BELAJAR 

TERIMA KASIH 
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