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Pernafasan.Pernafasan.
�� Mesin”manusiaMesin”manusia iniini sebenarnyasebenarnya tersusuntersusun daridari trilyunantrilyunan

“mesin”“mesin” yangyang sangatsangat kecilkecil——>> selsel--selsel hiduphidup padapada
tubuhtubuh..SetiapSetiap mesinmesin miniaturminiatur iniini harusharus memilikimemiliki sistemsistem
penyediaanpenyediaan bahanbahan bakarbakar yaituyaitu oxigenoxigen dandan metodemetode
untukuntuk membuangmembuang produkproduk sisasisa..

�� AdaAda 22 sistemsistem yangyang ambilambil bagianbagian dalamdalam prosesproses iniini;;
1.1. ..SistemSistem kardiovaskularkardiovaskular yangyang bertindakbertindak sebagaisebagai1.1. ..SistemSistem kardiovaskularkardiovaskular yangyang bertindakbertindak sebagaisebagai

transporttransport darahdarah....
2.2. SistemSistem pulmonarispulmonaris yangyang bertindakbertindak sebagaisebagai penyalurpenyalur

OO22 dandan pembuangpembuang produkproduk sisasisa utamanya,COutamanya,CO22 daridari
jaringanjaringan..

Karena sistem kardiovaskular dan sistem paru bekerja Karena sistem kardiovaskular dan sistem paru bekerja 
sama dan berinteraksi dengan erat,maka salah satu sama dan berinteraksi dengan erat,maka salah satu 

sistem sering mempengaruhi yang lain.sistem sering mempengaruhi yang lain.







Jalan nafas.Jalan nafas.

DimulaiDimulai daridari hidunghidung yangyang mempunyaimempunyai bulubulu--
bulubulu dandan lendirlendir untukuntuk menyaringmenyaring dandan
melembabkanmelembabkan udaraudara yangyang masuk,melewatimasuk,melewati
pintupintu masukmasuk TubaTuba EusthachiusEusthachius yangyang
menghubungkanmenghubungkan ronggarongga telingatelinga hidunghidung dandanmenghubungkanmenghubungkan ronggarongga telingatelinga hidunghidung dandan
mulutmulut (tanpa(tanpa masukmasuk kedalamnya),barukedalamnya),baru
masukmasuk ketracheaketrachea melaluimelalui epiglotisepiglotis dandan
kemudiankemudian bercabangbercabang 22 menjadimenjadi bronchusbronchus
kanankanan dandan kirikiri didi bifurcatiobifurcatio.. BronchusBronchus
bercabangbercabang sekitarsekitar 1515 xx menjadimenjadi bronchiolusbronchiolus
yangyang berujungberujung jadijadi beribuberibu--riburibu AlveolusAlveolus..DanDan
alveoluslahalveoluslah unitunit terakhirterakhir daridari jalanjalan nafasnafas iniini
dimanadimana pertukaranpertukaran gasgas terjaditerjadi..





Gambar 1.1. Diagram skematik yang memperlihatkan jalan-jalan utama udara menuju paru













Alveoli Alveoli 
AlveoliAlveoli tempattempat dimanadimana darahdarah mempertukarkanmempertukarkan muatannyamuatannya
yaituyaitu OO22 dandan COCO22 berlebihberlebih dibawadibawa darahdarah dandan udaraudara..DisiniDisini
perjumpaanperjumpaan 22 prosesproses yaituyaitu prosesproses

perfusiperfusi yaituyaitu transportasitransportasi darahdarah sampaisampai keke jaringanjaringan kapilerkapiler paruparu
dandan prosesproses ventilasiventilasi yaituyaitu transportasitransportasi udaraudara keke permukaanpermukaan
alveolusalveolus..

PertukaranPertukaran gasgas OO22 dandan COCO22 kedalamkedalam dandan keluarkeluar darahdarah
dikendalikandikendalikan oleholeh hukumhukum fisika,fisika, DIFUSIDIFUSI..dikendalikandikendalikan oleholeh hukumhukum fisika,fisika, DIFUSIDIFUSI..

DifusiDifusi adalahadalah percampuranpercampuran yangyang disebabkandisebabkan sifatsifat molekulmolekul22
yangyang terusterus bergerakbergerak..BilaBila konsentrasikonsentrasi molekulmolekul22 padapada sebuahsebuah
ruanganruangan tidaktidak sama,makasama,maka mm olekulolekul22 yangyang bergerakbergerak iniini akanakan
terusterus bergerakbergerak..

.. KarenaKarena molekulmolekul padapada bagianbagian yangyang berkonsentrasiberkonsentrasi lebihlebih tinggitinggi
akanakan lebihlebih banyakbanyak pindahpindah keke bagianbagian yangyang berkonsentrasiberkonsentrasi
lebihlebih rendahrendah daridari padapada yangyang daridari rendahrendah keke konsentrasikonsentrasi
tinggitinggi makamaka
akhirnyaakhirnya akanakan tercapaitercapai konsentrasikonsentrasi yangyang homogenhomogen padapada
seluruhseluruh ruanganruangan gasgas atauatau cairancairan tersebuttersebut..





Mekanisme bernafasMekanisme bernafas

Bernafas sesuai dengan hukum Boyle.Bernafas sesuai dengan hukum Boyle.
Menarik nafas karena muskulus interkostalis eksternus Menarik nafas karena muskulus interkostalis eksternus 

berkontraksi,hingga iga terangkat serentak dengan berkontraksi,hingga iga terangkat serentak dengan 
menurunnya diafragma sehingga volume menurunnya diafragma sehingga volume 
intrathorakal membesar yang menurut hukum Boyle intrathorakal membesar yang menurut hukum Boyle intrathorakal membesar yang menurut hukum Boyle intrathorakal membesar yang menurut hukum Boyle 
akan menyebabkan tekanan intrathorakal menurun akan menyebabkan tekanan intrathorakal menurun 
mengakibatkan udara masuk dari luar kedalam paru mengakibatkan udara masuk dari luar kedalam paru 
,sebaliknya,sebaliknya

Mengembuskan nafas karena muskulus interkostalis Mengembuskan nafas karena muskulus interkostalis 
relaks,iga menurun,disertai diafragma menaikrelaks,iga menurun,disertai diafragma menaik----
��volume intrathorakalis mengecilvolume intrathorakalis mengecil--�� tekanan naiktekanan naik----
--�� udara keluar.udara keluar.













�� Interaksi antara darah dan paruInteraksi antara darah dan paru..
��

OO2 2 dimasukkan dan COdimasukkan dan CO22 dibuang.dibuang.
Tekanan darah di paru lebih rendah,kira Tekanan darah di paru lebih rendah,kira -- kira  kira  
15% dari tekanan darah sirkulasi  darahbesar.15% dari tekanan darah sirkulasi  darahbesar.
1/5 dari volume darah di tubuh (kira1/5 dari volume darah di tubuh (kira--kira 1liter) kira 1liter) 
ada di paru ada di paru -- paru.paru.
Dalam sekali waktu yaitu kiraDalam sekali waktu yaitu kira--kira 1 detik yang kira 1 detik yang Dalam sekali waktu yaitu kiraDalam sekali waktu yaitu kira--kira 1 detik yang kira 1 detik yang 
berkontak dengan udara di alveoli berkontak dengan udara di alveoli 
hanya70ml,artinya 70ml darah bila disebar hanya70ml,artinya 70ml darah bila disebar 
diseluruh permukaan dinding alveoli yang luasnya diseluruh permukaan dinding alveoli yang luasnya 
kirakira--kira 80 mkira 80 m²² maka tebalnya kiramaka tebalnya kira--kira sama kira sama 
dengan tebal sebutir darah merah.dengan tebal sebutir darah merah.
80 m2 sama dengan luas permukaan alveoli bila 80 m2 sama dengan luas permukaan alveoli bila 
semuanya dilebarkan.semuanya dilebarkan.







�� Difusi :Difusi :
Diparu      Diparu      ------> difusi terjadi dalam gas dan> difusi terjadi dalam gas dan

�� cairan.cairan.
DijaringanDijaringan------> difusi terjadi dalam cairan > difusi terjadi dalam cairan 

(antara O2 dan CO2)(antara O2 dan CO2)(antara O2 dan CO2)(antara O2 dan CO2)
Molekul bergerak terus menerus,dengan jarak Molekul bergerak terus menerus,dengan jarak 
antara 1 tumbukan dengan yang berikutnya dapat antara 1 tumbukan dengan yang berikutnya dapat 
dihitung :dihitung :

Ket : Ket : λλ = Jarak antara rata2 tiap tumbukan.= Jarak antara rata2 tiap tumbukan.
D   = Jarak yg ditempuh sebuah molekul D   = Jarak yg ditempuh sebuah molekul 

sesudah N kalisesudah N kali
N   = Jumlah kali tumbukan.N   = Jumlah kali tumbukan.

�� D  = D  = λλ √ √ N N 



..
Gelembung sabun dapat bertahan untuk tidak pecah karena ada 2  Gelembung sabun dapat bertahan untuk tidak pecah karena ada 2  
gaya yang seimbang yang kerjanya berbeda ; gaya yang seimbang yang kerjanya berbeda ; 
1. Gaya yang ingin mempertahankan yaitu   tegangan permukaan 1. Gaya yang ingin mempertahankan yaitu   tegangan permukaan 
berupa gaya permukaan yang dilakukan oleh sisi parohan 2berupa gaya permukaan yang dilakukan oleh sisi parohan 2Ŷ 2Ŷ 2ππRR
gelembung bawah terhadap sisi yang atas ;gelembung bawah terhadap sisi yang atas ;
22Ŷ 2Ŷ 2ππRR

Hukum LaplaceHukum Laplace

22Ŷ 2Ŷ 2ππRR
2. Gaya yang ingin memecahkan yaitu selisih tekanan didalam dan 2. Gaya yang ingin memecahkan yaitu selisih tekanan didalam dan 
diluar gelembung yaitu;diluar gelembung yaitu;

P P ππ R²R²
Karena gelembung belum pecah haruslah kedua persamaan diatas Karena gelembung belum pecah haruslah kedua persamaan diatas 
sama, makasama, maka------��������

22Ŷ 2Ŷ 2ππR =       P R =       P ππ R²     R²     �������� P  = 4Ŷ / RP  = 4Ŷ / R





�� Inilah hukum Laplace juga berlaku pada alveoli, Inilah hukum Laplace juga berlaku pada alveoli, 
artinya makin kecil jariartinya makin kecil jari-- jari alveolinya makin jari alveolinya makin 
susah ia dibuka .Untunglah ada cairan sejenis susah ia dibuka .Untunglah ada cairan sejenis 
surfaktan yang melapisi permukaan dinding surfaktan yang melapisi permukaan dinding 
alveoli yang mengurangi tegangan permukaan alveoli yang mengurangi tegangan permukaan 
yang memungkinkan alveoli terbuka kembali yang memungkinkan alveoli terbuka kembali 
sesudah akhir expirasi.Pada neonatus yang lahir sesudah akhir expirasi.Pada neonatus yang lahir 
prematur belum ada DPLnya (DiPalmit Lecitin ) prematur belum ada DPLnya (DiPalmit Lecitin ) 
yang bersifat mengurangi tegangan permukaan.yang bersifat mengurangi tegangan permukaan.yang bersifat mengurangi tegangan permukaan.yang bersifat mengurangi tegangan permukaan.

�� Inilah yang sering menyebabkan kematian pada Inilah yang sering menyebabkan kematian pada 
neonatus prematur yang disebut dgn neonatus prematur yang disebut dgn 
RDS(Respiratory Distress Syndrom).RDS(Respiratory Distress Syndrom).

�� Contoh sehariContoh sehari--hari adalah detergent dan zat hari adalah detergent dan zat 
yang memudahkan susu instant untuk larut lebih yang memudahkan susu instant untuk larut lebih 
mudah,yang semua bersifat mengurangi mudah,yang semua bersifat mengurangi 
tegangan permukaan.tegangan permukaan.









Hukum DaltonHukum Dalton

TekananTekanan gasgas campurancampuran adalahadalah samasama dengandengan jumlahjumlah tekanantekanan
masingmasing22 gasgas bilabila iaia sendirisendiri mengisimengisi seluruhseluruh ruanganruangan ituitu..
TekananTekanan masingmasing 22 gasgas iniini disebutdisebut tekanantekanan parsialparsial gasgas
tersebuttersebut..
UdaraUdara kitakita iniini terdiriterdiri bermacambermacam gasgas tapitapi palingpaling banyakbanyak adalahadalah
nitrogen(nitrogen(8080%%)) dandan oxigenoxigen tambahtambah COCO22 tambahtambah gasgas lainnyalainnya
kirakira--kirakira 2020%%,, jadijadi bilabila tekanantekanan udaraudara dalamdalam suatusuatu ruanganruangan
11 atmatm berartiberarti tekanantekanan parsialparsial nitrogennyanitrogennya 00,,88 atmatm dandan
tekanantekanan parsialparsial oxigennyaoxigennya 00,,22 atmatm..TekananTekanan parsialparsial iniinitekanantekanan parsialparsial oxigennyaoxigennya 00,,22 atmatm..TekananTekanan parsialparsial iniini
pentingpenting kitakita ketahuiketahui misalnyamisalnya apaapa efeknyaefeknya bilabila kitakita naiknaik keke
ketinggianketinggian atauatau turunturun atauatau menyelammenyelam kedasarkedasar lautlaut..

Hukum BoyleHukum Boyle..
Tekanan berbanding terbalik dengan volume.Tekanan berbanding terbalik dengan volume.

P = TekananP = Tekanan
V = Volume V = Volume 
C = Constant.C = Constant.

P * V = C



Hukum Boyle berlaku pada pernafasan; 
Inspirasi����volume paru menaik����tek.intrapleural kurang 
Expirasi����volume paru kurang-����tek.intrapleural naik

Perbedaan tekanan inilah yang akan menimbulkan aliran 
udara.

Penting juga kita ketahui bahwa paru yang dibawa ke dalam penyelaman akan
mendapat tekanan lebih tinggi karena dibawah permukaan laut tekanan akan
meninggi sesuai kedalamannya.
Tiap pertambahan 10m dibawah permukaan laut tekanan akan bertambah ±
1atm.1atm.
Misalnya bila kita menyelam dikedalaman 10m,maka tekanan disana adalah 2
atm yaitu :
1atm(tek.udara dipermukaanlaut) ditambah
1atm (1atm = 76 cm Hg = 76 x 13,6cm air = ± 10 m air.).
Paru akan segera menyesuaikan diri dan untuk mengimbangi tekanan dari luar
yang tinggi ia akan menaikkan juga tekanan diparu dengan jalan mengecilkan
volumenya. Jadi disini ia akan memperkecil volumenya agar tekanan dalamnya
sesuai dengan sekitarnya,jadi volumenya menjadi ½ dari volume sebelumnya.
Misalnya volume parunya didarat 6 liter menjadi 3 liter dikedalaman 10 m.



Hukum HenryHukum Henry
�� JumlahJumlah gasgas yangyang terlarutterlarut dalamdalam cairancairan sebandingsebanding dengandengan

tekanantekanan gasgas yangyang beradaberada diatasdiatas cairancairan ituitu..

�� ContohContoh seharisehari--harihari ialahialah padapada minumanminuman bergasbergas misalnyamisalnya
bir,cocabir,coca cola,champagnecola,champagne yangyang begitubegitu dibukadibuka tutupnyatutupnya terusterus
keluarkeluar buihbuih gasnyagasnya..

�� DalamDalam respirasirespirasi kitakita melihatmelihat bahayabahaya yangyang ditimbulkanditimbulkan gasgas
NitrogenNitrogen yangyang dalamdalam penyelamanpenyelaman akanakan mempunyaimempunyai tekanantekanan
parsialparsial yangyang terlaluterlalu tinggitinggi yangyang bisabisa menimbulkanmenimbulkan NitrogenNitrogenparsialparsial yangyang terlaluterlalu tinggitinggi yangyang bisabisa menimbulkanmenimbulkan NitrogenNitrogen
narcosenarcose dandan bilabila terlaluterlalu cepatcepat naiknaik kepermukaankepermukaan akanakan
menimbulkanmenimbulkan BendBend dandan DecompressionDecompression sicknesssickness..

�� DiketinggianDiketinggian karenakarena tekanantekanan udaraudara berkurangberkurang makamaka tekanantekanan
parsialparsial OO22 jugajuga berkurangberkurang menyebabkanmenyebabkan OO22 yangyang terlarutterlarut
dalamdalam plasmaplasma jugajuga berkurangberkurang yangyang kalaukalau berlamaberlama--lamalama
akanakan memacumemacu tubuhtubuh untukuntuk membentukmembentuk HbHb lebihlebih banyakbanyak
agaragar semuasemua OO22 yangyang adaada dapatdapat diikatdiikat dandan diangkutdiangkut
keseluruhkeseluruh tubuhtubuh----�������� pendudukpenduduk yangyang tinggaltinggal dipegunungandipegunungan
misalnyamisalnya didi pegpeg..HimalayaHimalaya mempunyaimempunyai darahdarah dengandengan kadarkadar
HbHb yangyang lebihlebih tinggitinggi..







HOT (HOT (Hyperbaric Oxygen Hyperbaric Oxygen 
Theraphy)Theraphy)

�� Merupakan ruangan yang dapat diatur tekanannyaMerupakan ruangan yang dapat diatur tekanannya

�� DanDan bilabila diberidiberi OxygenOxygen bertekananbertekanan tinggitinggi dapatdapat dipakaidipakai
untukuntuk mengatasimengatasi beberapabeberapa keadaankeadaan yangyang berbahayaberbahaya
misalnyamisalnya::

1.Keracunan CO dan CO1.Keracunan CO dan CO22..1.Keracunan CO dan CO1.Keracunan CO dan CO22..

HbCO lebih kuat ikatannya dari HbOHbCO lebih kuat ikatannya dari HbO22..

�� jadijadi untukuntuk mengusirmengusir COCO haruslahharuslah diberidiberi OxygenOxygen
bertekananbertekanan tinggitinggi..KeracunanKeracunan COCO dandan COCO22 bisabisa
terjadipadaterjadipada kasuskasus bunuhbunuh diridiri atauatau kecelakaankecelakaan karenakarena
kebocorankebocoran gasgas atauatau knalpotknalpot mobilmobil ..



22..PadaPada gasgas ganggreneganggrene dimanadimana penyebabnyapenyebabnya
adalahadalah bakteribakteri anaerobanaerob artinyaartinya taktak tahantahan
oxygenoxygen sehinggasehingga bakterinyabakterinya matimati dandan ganggreneganggrene
progressifnyaprogressifnya berhentiberhenti..

33..PadaPada decompressiondecompression sickness,dimanasickness,dimana penyelampenyelam
iniini salahsalah waktuwaktu naiknaik kepermukaankepermukaan..(disini(disini
biasanyabiasanya yangyang diperlukandiperlukan adalahadalah bisanyabisanya diaturdiatur
tekanantekanan ruanganruangan yangyang diperlukandiperlukan karenakarenatekanantekanan ruanganruangan yangyang diperlukandiperlukan karenakarena
mungkinmungkin orangnyaorangnya tidaktidak sadarsadar lagi,sehinggalagi,sehingga diadia
tidaktidak dapatdapat dituntundituntun untukuntuk bernapasbernapas secarasecara
benar)benar)..

44..UntukUntuk pengobatanpengobatan beberapabeberapa jenisjenis kankerkanker yangyang
diketahuidiketahui selsel--selnyaselnya lebihlebih sensitifsensitif terhadapterhadap
terapinyaterapinya bilabila diberidiberi oxygenoxygen bertekananbertekanan tinggitinggi..



























Resistensi jalan nafasResistensi jalan nafas

Kita dapat menghirup nafas dan Kita dapat menghirup nafas dan 
menghembuskan nafas krn;menghembuskan nafas krn;

�� Saat inspirasiSaat inspirasi----�� gayagaya-- gaya di jalan nafas gaya di jalan nafas 
cenderung membuka jalan nafas.cenderung membuka jalan nafas.

�� Saat expirasi Saat expirasi ----��gayagaya--gaya di jalan nafas gaya di jalan nafas 
cenderung  menutup jalan nafas.cenderung  menutup jalan nafas.cenderung  menutup jalan nafas.cenderung  menutup jalan nafas.

�� Untuk bernafas kita mengalami di alatUntuk bernafas kita mengalami di alat--alat alat 
pernafasan.pernafasan.

�� Ini bisa disamakan dengan hukum pada Ini bisa disamakan dengan hukum pada 
listrik;listrik;

�� V       v = voltageV       v = voltage
�� V = I * RV = I * R------------�� R = R = -------- I = kuat arusI = kuat arus
�� I       R = resistensiI       R = resistensi



Maka disini persamaannya menjadiMaka disini persamaannya menjadi

�� ΛΛ P          P          Rg  = Rg  = resistensi resistensi 

jalan nafas                                                     jalan nafas                                                     Rg Rg 
= = ------------------ ΛΛ P = P = perbedaan  perbedaan  

tekanantekanan

�� ΛΛV /  V /  ΛΛ t         t         ΛΛ v / v / ΛΛ t t =kecepatan          =kecepatan          �� ΛΛV /  V /  ΛΛ t         t         ΛΛ v / v / ΛΛ t t =kecepatan          =kecepatan          
volume aliranvolume aliran

�� udara.udara.
�� Resistensi jalan nafas dinyatakan dalam,Resistensi jalan nafas dinyatakan dalam,

�� Pa / liter / detik atau  cmH2 O/liter/detik.    Pa / liter / detik atau  cmH2 O/liter/detik.    

�� Pada orang dewasa; Rg = 3,3cm H2 O/l/dtkPada orang dewasa; Rg = 3,3cm H2 O/l/dtk

�� atau sama dengan 330 Pa/liter/detik.afasatau sama dengan 330 Pa/liter/detik.afas


