
Sistem gastroentistinal





ORGAN-ORGAN SISTEM PENCERNAAN
Organ sistem pencernaan: 

1. Traktus gastro intestinal, berupa pipa, memanjang dari mulut sampai anus 

2. Organ asesori: 

 Yang terdapat di dalam mulut: 

a. Gigi geligi 

b. Lidah 

c. Tiga kelenjar saliva: parotid, sublingual & submandibulari

 Berupa organ terpisah dan berfungsi mengeluarkan getah:

a. Hati dan kandung empedu

b. Pankreas



STRUKTUR MIKROSKOPIS SALURAN CERNA
Esofagus sampai anus mempunyai struktur dasar yang sama: 

1. Lapisan mukosa : jaringan epitel  Fungsinya :

 Sekresi kelenjar

 Absorbsi zat gizi

 Pelindung terhadap bakteri



Small intestine (didalamnya)



2. Lapisan Submukosa

Disini terdapat arteriole,venule dan jaringan saraf pleksus submukosa & Meissner’s.



3. Dua lapis otot polos, dari dalam keluar :

Otot sirkular yang berbentuk spiral rapat, berfungsi kontriksi saluran 

pencernaan. 

Otot longitudinal, berbentuk spiral panjang, berfungsi memendekkan saluran 

 Kedua lapisan ini bekerja sama untuk mengaduk makanan agar pencernaan 

secara kimiawi dapat berlangsung. 

 Di antara kedua lapisan otot ini terdapat jaringan saraf yang disebut pleksus 

mienterikus (pleksus auerbach’s). 



KONTROL DAN KOORDINASI AKTIFITAS SALURAN 

PENCERNAAN

 Saraf pleksus mienterikus (Auerbach’s) terletak di antara lapisan otot 

sirkuler & longitudinal. Fungsi koordinasi gerakan otot polos dinding 

usus 

Pleksus Meisner’s di submukosa, fungsi mengontrol aliran darah & 

mendeteksi sensasi keregangan usus. 

 Saraf parasimpatis Vagus (dari brain stem) mengatur kecepatan gerakan 

dan sekresi getah usus serta hormon-hormon (Gastrin, Kolesistokinin 

(CCK) dan sekretin). 



Susunan saraf pusat manusia



Aktifitas sistem pencernaan manusia

 Ingesti  memasukkan makanan ke dalam tubuh dan Mengalirkan makanan 

sepanjang saluran pencernaan

 Digesti  memecah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil baik 

secara kemis maupun mekanis

 Absorbsi  menyerap makanan dari saluran pencernaan dipindahkan ke sistim 

kardiovaskuler dan limfa untuk diedarkan ke seluruh tubuh

 Defekasi  pengeluaran sisa makanan yang tidak tercerna keluar tubuh.





PERANGSANGAN PENGELUARAN AIR LIUR

Merupakan suatu respon refleks yang dimulai dari reseptor-reseptor 

yang ada dalam mulut :

 reseptor cita rasa 

 reseptor bau 

 reseptor raba akibat pengunyahan. 

Rangsangan kemudian diteruskan ke hipotalamus dan pusat pengatur air 

liur.













Tahap-tahap Pengeluaran Getah Lambung

1. Fase Sefalik (Fase Psikoneural) :

Makanan dalam mulut memulai refleks perangsangan sekresi getah lambung

 Rangsangan berupa citarasa, bau dan penglihatan.

 Defisiensi glukosa dalam otak juga merupakan rangsangan

Melalui eferen Nervus Vagus menstimulasi :

 Sel parietal untuk mensekresi HCl

 Sel G pada antrum pilorus untuk mensekresi gastrin



REGULASI PENGELUARAN GETAH LAMBUNG



TAHAP-TAHAP PENGELUARAN GETAH LAMBUNG 

(lanjutan)

2. Fase Lokal (Fase Gastrik)

 Gastrin dilepas bila isi lambung kontak dengan antrum, secara: mekanik dan kemis (kimiawi)

 Melalui aliran darah gastrin merangsang sekresi HCl

 Gastrin dihambat bila di dalam lumen pH kurang dari 3.

3. Fase Intestinal

 Sekresi lambung ditingkatkan dengan jalur hormonal, oleh: regangan duodenum dan absorbsi asam 

amino yang meningkat

Sekresi lambung dihambat oleh hormon enterogastron Yang dikeluarkan duodenum, bila : pH kimus 

yang memasuki duodenum rendah atau Lemak dalam kimus meningkat.







Enzim pankreas
Alfa Amilase

Lipase 

DNase (deoksiribonuklease), menghidrolisis DNA menjadi 

deoksiadenosin monofosfat (dAMP), deoksitimidin monofosfat 

(dTMP), deoksiguanosin monofosfat (dGMP), deoksisitosin 

monofosfat (dCMP),

RNase (Ribonuklease)





Pengaturan pengeluaran Getah Pankreas

 Sekresi getah pankreas diatur oleh nervus vagus dan hormon yang 

dihasilkan epitel duodenum:

Hormon sekretin yang merangsang pengeluaran getah pankreas dan 

kandungan HCO3 nya.

Hormon CCK (kolesistokinin yang identik dengan pankreosimin), 

merangsang pengeluaran enzim-enzim pankreas.

Pengeluaran hormon sekretin dan CCK dirangsang dengan adanya 

lemak dan pH rendah yang dalam duodenum.





KOMPOSISI GETAH EMPEDU
Garam empedu (2/3 berat bersih empedu), kombinasi dari 

kolesterol dan asam (asam kolat dan asam amino).

Pigmen empedu, terutama bilirubin. Pigmen ini merupakan 

hasil pemecahan hemoglobin dalam limfa dan sumsum 

tulang (bone marrow). Pigmen ini memberikan warna pada 

feses.

Kolesterol, lesitin, garam dan air.







Tipe pergerakan usus halus secara otonom

Gerakan ke belakang dan ke depan dari masing-masing vili, hasil 

kontraksi otot mukosa

Gerakan pendular (ayunan) oleh otot longitudinal

Gerakan sirkuler secara ritmik oleh otot sirkuler

Gelombang peristaltik (30-120 cm/menit), mendorong isi usus halus 

(± 1cm/menit) ke arah usus besar.



PATOLOGIS
Diare Kronik

GERD (Gastroesophageal 

Reflux Disease)

Hematemesis Melena

Ileus Paralitic

Konstipasi

Panceatotic Acute

Penyakit Tukak Peptic

Tumor Gaster

Tumor Kolorektal



DIARE KRONIK
 Diare kronik = diare > 14 hari sejak awal diare. 

 Penggolongan diare berdasar klasifikasi : 

 Lawa waktu = akut / kronik

 Mekanisme patofisiologi : sekretorik, osmotik, dll

 Berat ringannya diare : ringan atau berat

 Penyebab infeksi atau tidak : infektif atau non-infektif

 Penyebab organik atau tidak : organik atau fungsional

 Anamnesa : Waktu & frekuensi diare, bentuk tinja, keluhan lain yg menyertai (nyeri, demam, mual, 

muntah, penurunan BB), obat (laksan, antibiotik, imunosupresan, dll), makanan/minuman.

 Px Fisik : keadaan umum dan status dehidrasi

 Px Penunjang : Px lab (tinja, darah, urin), Px anatomi usus sesuai indikasi, USG abdomen, CT Scan 

abdomen, Px fungsi usus dan pankreas



 Dx Banding penyebab diare kronik di Indonesia :



Gastroesophageal reflux disease (gerd)
 Pengertian : Gastroesophageal Reflux Disease IGERD) merupakan suatu keadaan patologis sebagai 

akibat refluks kandungan lambung ke dalam esofagus, dengan berbagai gejala yang timbul akibat 

keterlibatan esophagus, laring, dan saluran napas; akibat kelemahan otot sfingter esofagus bagian 

bawah [LES/Lower Esophageal Sfingter). 

 Refluks dapat terjadi melalui 3 mekanisme yaitu refluks spontan pada saat relaksasi LES, aliran 

balik sebelum kembalinya tonus LES setelah menelan, meningkatnya tekanan dalam abdomen.

 Faktor risiko terjadinya refluks esofagus yaitu alkohol, hernia hiatus, obesitas, kehamilan, 

skleroderma, rokok, obat-obatan seperti antikolinergik, beta blocker, bronkodilatoI Colcium 

chqnnel blockers, progestin, sedalif, antidepresi trisiklik.

 Anamnesis  keluhan paling sering adalah pasien merasakan sumbatan makanan di dada, nyeri 

seperti rasa terbakar di dada yg meningkat dgn membungkukkan badan, tiduran, makan, 

menghilang dgn obat antasida, riwayat pemakaian obat-obatan.



 Px Fisik = tidak ada yg khusus untuk GER  pada Px laring dapat ditemukan 

inflamasi yg mengindikasikan GERD.

 Px. Penunjang = Jika keluhan tidak berat, jarang dilakukan pemeriksaan 

penunjang. Pemeriksaan dilakukan jika keluhan berat atau timbul kembali 

setelah diterapi. Px.Penunjang : EGD (Esophagogastroduodenoscopy), Barium 

meal, manometri esofagus, pemeriksaan histopatologis, stool occult blood test.

 Dx banding : dispepsia, ulkus peptikum, kolik bilier, easinophilic esophagitis, 

infeksi esofagitis, PJK, ggn motilitas esofagus



Hematemesis melena
 Hematemesis adalah muntah darah kehitaman yang merupakan indikasi adanya perdarahan saluran 

cerna bagian atas atau proksimal ligamentum Treitz, perdarahan saluran cerna bagian atas [SCBA), 
terutama dari duodenum dapat pula bermanifestasi dalam bentuk keluarnya darah segar per anum 
bila perdarahannya banyak. Melena (feses berwarna hitamJ biasa berasal dari perdarahan SCBA, 
walaupun perdarahan usus halus dan bagian proksimal kolon dapat juga bermanifestasi dalam 
bentuk melena.

 Pendekatan Diagnosis Anamnesa : perdarahan (jumlah & warna), riwayat konsumsi obat NSAID 
jangka panjang, riwayat merokok, pecandu alkhohol, keluhan lain (mual, kembung, nyeri)

 Px Fisik  Pemeriksaan hemodinamik tubuh (TD, HR posisi berbaring; perubahan ortostatik TD 
& HR; ada akral dingin; kondisi pernapasan; produksi urin).

 Px Penunjang  Lab (darah lengkap, elektrolit, fungsi hati, masa pembekuan & perdarahan; 
Radiologi, Endoskopi saluran cerna.

 Dx Banding  Hemoptoe, Hematokezia



hematokezia
 Hematokezia merupakan suatu gejala perdarahan gastrointestinal, yaitu keluarnya darah segar atau 

merah marun dari rektum. Hematokezia lebih sugestif ke arah perdarahan saluran cerna bagian 

bawah (SCBB), dapat juga berasal dari perdarahan saluran cerna bagian atas (SCBA) yang masif. 

Apabila hematokezia merupakan gejala klinis dari perdarahan SCBA, maka akan teriadi instabilitas 

hemodinamik dan terjadi penurunan hemoglobin.

 Evaluasi diagnostik perdarahan SCBB lebih sulit secara signifikan dibandingkan dengan perdarahan 

SCBA; hal ini disebabkan oleh :

 Lokasi perdarahan dapat terjadi di traktus gastrointestinal manapu

 Perdarahan seringkali bersifal intermitent (hilang-timbul)

 Bukti adanya perdarahan aktif mungkin tidak jelas sampai perdarahan berhenti

 Operasi kegawatdaruratan mungkin dibutuhkan untukdiagnosis spesifik dan Iokalisasi perdarahan.



PENDEKATAN DIAGNOSIS
 Anamnesa dan Px Fisik  tidak dapat mendiagnosa sumber perdarahan.

 Px fisik = endoskopi  pilihan Px fisik cek perdarahan SGBA, Px lainnya adalah cek hemodinamik 

(hipotensi, takikardia, perubahan postural HR, TD)

 Px Penunjang : Lab (darah lengkap, elektrolit, koagulasi, gol. Darah); kolonoskopi, Pencitraan 

radionuklir (blood pool scan), angiografi.

 Dx Banding :





ILEUS PARALITIK
 IIeus paralitik atau adynamic ileus adalah keadaan dimana usus gagal/tidak mampu melakukan 

kontraksi peristaltik untuk menyalurkan isinya.

 Penyebabnya : tx operasi abdomen, hematoma retroperitonial yg berhubungan dgn fraktur vertebra, 

kalkulus uretral, atau pielonefritis berat, fraktur, IMA, ggn kalium, iskemik usus.

 Anamnesa : rasa tidak nyaman pada perut tanpa nyeri kolik, muntah tidak sendawa dsertai diare/susah 

BAB, demam. Pasien riwayat batu empedu, trauma, post bedah abdomen, infeksi.

 Px Fisik : KU sakit ringan s/d berat disertai penurunan kesadaran, demam, tanda dehidrasi, syok, 

distensi abdomen (+), rasa tidak nyaman perut, perkusi timpani, BU menurun s/d hilang.

 Px Penunjang : Lab darah perifer lengkap, amilase-lipase, gula darah, elektrolit, AGD, radiologi

 Dx banding : Ileus obstruktif



konstipasi
 Konstipasi merupakan gangguan motilitas kolon akibat terganggunya fungsi motorik dan sensorik 

kolon.

 Pasien sering mengeluh nyeri yang terkait dengan konstipasi, dan seringkali tumpang tindih dengan 

sindrom kolon iritabel dengan predominan konstipasi




