






Paru-paru

 Letaknya di rongga dada (thorax) diatas 
diafragma

 Terdiri dari 2 bagian kanan dan kiri

 Dibungkus dengan selaput yang disebut pleura 
viselaris 



 Di luar pleura viseralis terdapat selaput 

pleura parietalis. 

 Ruang antara 
pleura viseralis dan parietalis disebut 

ruang intrapleural 

 Ruang ini berisi lapisan cairan yang tipis.

Paru-paru



 Terdapat saluran (bronkus) dan
bercabang-cabang yang disebut
bronkiolus

 Dari bronkiolus itu tiap ujung membentuk
kantung disebut Alveolus

Paru-paru



Fungsi Paru

 Ventilasi paru 

 Difusi Oksigen O2 dan Karbon Dioksida CO2

 Transport Oksigen O2 dan Karbon Dioksida CO2

 Pengaturan Ventilasi



Pengembangan dan pengempisan 
rangka dada



Ventilasi paru

 Masuk dan keluarnya udara antara  
atmosfir dan alveoli paru

 Hukum Boyle PV=Konstan







Hukum Boyle
Robert Boyle (1627-1691),

 hubungan antara tekanan dan volume gas 
pada suhu yang konstan. 

 Hasil kali tekanan dan volume gas dalam 
ruangan tertutup adalah tetap/konstan.

 “Pada suhu tetap, tekanan gas di dalam 
ruang tertutup berbanding terbalik dengan 
volumenya”



Hukum Fluida Gas

 Hukum Dalton, mengenai tekanan partial

 Hukum Boyle, PV = konstan 

 Hukum Laplace.



Perbedaan Proses Transport Aktif dan Pasif.

Transpor aktif dan pasif adalah pergerakan molekul 
melintasi membran sel, atau gradien konsentrasi. 

Transpor aktif adalah gerakan molekul melawan gradien 

Transpor pasif adalah gerakan molekul dari gradien 
tinggi ke rendah.

Energi

Transpor aktif menggunakan energi molekul bergerak melawan 
gradien konsentrasi (atau membran), yang berarti sel bahan 
bergerak dari daerah konsentrasi rendah ke area dengan 
konsentrasi tinggi. 

Sel menggunakan ATP (adenosin trifosfat) sebagai sumber energi 
untuk memindahkan zat masuk dan keluar dari membran sel. 

Transportasi pasif tanpa menggunakan energi. gerakan molekul 
dari tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah.  Karena materi 
bergerak dengan gradien, energi tidak diperlukan.



Difusi
adalah jenis transportasi pasif di mana molekul
bergerak dari daerah konsentrasi tinggi ke
konsentrasi rendah.
Difusi terjadi di sepanjang gradien konsentrasi,
atau perbedaan bertahap dalam konsentrasi zat
antara dua daerah.
Difusi difasilitasi dengan bagaimana molekul
bergerak menuruni gradien konsentrasi dengan
bantuan protein.
Ketika molekul tertentu tidak bisa melewati
membran, protein khusus mengalami perubahan
untuk memungkinkan molekul untuk melewati.



Osmosis

adalah jenis lain dari transpor pasif
dimana air menyebar melalui membran.

Air selalu bergerak sepanjang gradien
osmotik, atau perbedaan dalam
konsentrasi partikel di kedua sisi
membran. Jika ada jumlah yang sama
partikel di kedua sisi membran, maka sel
adalah isotonik dan air tidak akan
bergerak melalui osmosis. Namun, jika
konsentrasi partikel yang lebih tinggi
dalam sel, maka sel yang hipertonik. Jika
sel memiliki konsentrasi partikel rendah
dari luar, maka sel adalah hipotonik.



Transpor pasif

Transpor pasif adalah perpindahan molekul atau ion 
tanpa menggunakan energi sel. Macam-macam 
transpor pasif, yaitu:

a) Difusi adalah perpindahan zat (gas. Cair, atau padat) dari 
larutan berkadar tinggi ke larutan berkadar rendah tanpa 
bantuan energi, sehingga dicapai larutan yang kadarnya sama.
Contoh: proses pengawetan makanan.

b) Osmosis adalah perpindahan air atau zat pelarut dari larutan 
yang berkadar rendah ke larutan yang berkadar tinggi melalui 
membran semipermeabel tanpa bantuan eneri.
Contoh: kentang dan kacang apabila direndam dalam air akan 
menggembung.

c) Difusi Terfasilitasi Contohnya pada waktu proses 
pengangkutan glukosa dari lumen usus kedalam pembuluh 
darah usus halus. Glukosa tidak dapat berdifusi secara spontan 
tanpa adanya protein.



Transpor Aktif
Transpor Aktif adalah perpindahan molekul atau ion dengan 

menggunakan energi dari sel itu melalui membran plasma, 
dan perpindahan tersebut dapat terjadi meskipun 
menentang konsentrasi. Macam-macam transpor aktif, yaitu:

a) Pompa Natrium-Kalium
Pompa Natrium-Kalium tergolong transpor aktif, artinya sel 

mengeluarkan energi untuk mengangkut kedua macam ion 
tersebut.

b) Endositosis
Endositosis, yaitu peristiwa memasukan zat padat atau tetes 

cairan ke dalam sel melalui membran. Proses endositosis 
terjadi pada Amoeba dan sel-sel tubuh pada vertebrata, 
seperti sel darah putih, sel-sel ginjal, epitelium usus, dan 
makrofag hati. Penangkapan kuman penyakit oleh sel darah 
putih dengan cara endositas di sebut fagositosis.

c) Ekositosis
Ekositosis, yaitu peristiwa mengeluarkan zat padat atau tetes 

cairan kedalam sel melalui membran



 Tegangan permukaan γ = F/ 2L

 ∆ P π R2 = 4 γ π R

PR = 4 γ

P = ( Hukum Laplace )

γ = tegangan permukaan

R = jari – jari



Membran Kenyal



Saluran pernafasan



Difusi

 Pengikatan Oksigen O2 dan 

 Pelepasan  Karbon Dioksida CO2 

 Peran dari  alveoli dan darah (Hb)





Transport

 Oksigen O2 dan Karbon Dioksida CO2

sistemik dan pulmonal



Pengaturan Ventilasi

 Dikendalikan oleh sistem saraf secara
normal mengartur kecepatan ventilasi
alveolus hampir sama dengan permintaan
tubuh , pO2 dan pCO2 untuk kegiatan

sedang sampai berat dan disesuaikan
kebutuhan tubuh.



 Pusat pernafasan adalah beberapa
kelompok neuron yg terletak di sebelah
bilateral medula oblongata dan pons

Pengaturan Ventilasi



Standart dan sistem satuan fluida tubuh

 Kebutuhan O2  260 ml/menit

 Produksi CO2  208 ml/menit

 Volume darah  5,2 liter

 Vol curah jantung  5    Liter/menit

 Tekanan darah  120/80 mmHg

 Detak jantung  70 beat/menit

 Vital capasity  4,8 liter

 Tidal capasity  0,5 liter

 Breathing rate  15 beat /min



Komponen Udara

 N2,  O2, CO2,  

 Inspirasi   80% N2, 19% O2, 0,04%CO2,

 Ekspirasi   80% N2, 16% O2,  4%CO2,



Kwantitas Udara

 Tiap hari 10 Kg

 Absorbsi O2 lewat paru-paru 400 liter (0,5 
Kg)

 Berdasarkan bilangan avogadro tiap mol 
gas terdiri 22,4 Liter dan terdiri dari 6 x 
1023 molekul

 Tiap  nafas 1022 molekul masuk paru-paru



MEKANIKA PARU-PARU

 Selaput pleura viselaris tumbuh menjadi satu
dengan jaringan paru-paru. 

 Di luar pleura viseralis terdapat selaput pleura 
parietalis. 

 Ruang antara pleura viseralis dan parietalis disebut
ruang intrapleural. 

 Ruang ini berisi lapisan cairan yang tipis.







 Dalam paru-paru orang dewasa terdapat 
sekitar 300 juta alveoli, luas permukaan sekitar 
160 m2 atau sekitar 1 kali luas lapangan tenis, 
atau luas 100 kali dari kulit kita. 

 Nasal (Hidung)merupakan organ pernapasan 
yang pertama dilalui udara luar. 

 Rongga hidung terdapat rambut dan selaput 
lendir berguna menyaring udara yang masuk, 

 Lendir berguna untuk melembabkan udara, dan 
konka untuk mengangatkan udara pernapasan.

 Pulmo (alveolus) Paru-paru terletak dalam 
rongga dada diatas diafraghma. 



 Laring (pangkal tenggorokkan) merupakan 
bagian pangkal dari saluran pernapasan 
(trakea). Laring tersusu atas tulang rawan yang 
berupa lempengan dan membentuk struktur 
jakun. Diatas laring terdapat katup (epiglotis) 
yang akan menutup saat menelan. Katup 
berfungsi mencegah makanan dan minuman 
masuk ke saluran pernapasan.

 Faring merupakan percabangan dua saluran, 
yaitu saluran tenggorokan (nasofaring) yang 
merupakan saluran pernapasan, dan saluran 
kerongkongan (oral faring) yang merupakan 
saluran pencernaan.



Mekanisme pernapasan perut

1. Fase inspirasi pernapasan perut Mekanisme inspirasi
pernapasan perut sebagai berikut: sekat rongga dada
(diafraghma) berkontraksi --> posisi dari melengkung
menjadi mendatar --> paru-paru mengembang -->
tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil
dibandingkan tekanan udara luar --> udara masuk

2. Fase ekspirasi pernapasan perut Mekanisme ekspirasi
pernapasan perut sebagai berikut: otot diafraghma
relaksasi --> posisi dari mendatar kembali
melengkung --> paru-paru mengempis --> tekanan
udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan
udara luar -->udara keluar dari paru-paru



 Diafraghma adalah sekat rongga badan yang 
membatasi rongga dada dengan rongga perut. 

 Paru-paru terdiri dari dua bagian yaitu paru-paru 
sebelah kiri dan paru-paru sebelah kanan. 

 Paru-paru kanan memiliki tiga gelambir sedangkan 
paru-paru kiri terdiri atas 2 gelambir. 

 Paru-paru dibungkus 2 selaput disebut selaput pleura. 

a. Pleura parietal (sebelah luar yang berbatasan 
dengan dinding bagian dalam rongga dada)

b. Pleura visceral (yang membungkus paru-paru)

 Diantara kedua selaput terdapat rongga pleura yang 
berisi cairan pleura yang berfungsi untuk mengatasi 
gesekan pada saat paru-paru mengembang dan 
mengempis.



Mekanisme  pernafasan  manusia



Mekanisme dan gangguan pernafasan


