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Kegiatan menginhalasi dan 
mengekshalasi udara dengan 
tujuan mempertukarkan 
oksigen dengan CO2 = 
bernafas/ventilasi 

Proses metabolisme selular 
dimana O2 dihirup, bahan2 
dioksidasi, energi dilepaskan 
dan CO2 serta produk yang 
sdh dioksidasi dihembu 







 Mensuplai oksigen pada darah ke seluruh 
organ, mencakup : 

 Ventilasi pulmonar 
 Inhalasi gas ke dalam paru2 
 Ekshalasi gas keluar paru2 
 Pertukaran gas, pengkondisian gas, produksi 

suara, penciuman dan pertahanan 







 Anterior nares/nostril 
 Saluran dalam lubang 

hidung, bermuara di 
vestibulum hidung. 
Mengandung kelenjar 
sebaseus ditutupi bulu kasar 
 

 Nasal cavity/rongga hidung 
1. Dilapisi selaput lendir 

mengandung pembuluh 
darah 

2. Bersambung dg faring & 
selaput lendir sinus 

3. Dilapisi sel epitel berambut 
dg sel lendir 



 Terdiri dari 4 tulang : 
frontalis, ethmoidalis, 
sfenoidalis, maksilaris  

1. Dihubungkan dengan 
rongga hidung oleh 
duktus 

2.  Diselimuti oleh sel 
epitelium yang 
berambut seperti 
halnya rongga hidung 

Produksi Mukus di sinus  lebih sedikit dibandingkan dengan mukus 
dari rongga hidung, namun efektif untuk membersihkan partikel 
yang turut masuk dengan udara inspirasi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Hidung


Sebagai pengatur kondisi udara 

Sebagai penahan suhu 

Membantu resonansi suara 

Sebagai peredam perubahan tekanan udara 

Membantu produksi mukus 

 







 Disebut juga kotak suara (menghasilkan suara) 
 Saluran berbentuk silindris yang terikat di 

belakang oleh  laringofaring & di bagian depan 
oleh trakhea 

 Mencegah tersedaknya bahan2 masuk ke dalam 
saluran nafas bawah  

 Mengkonduksi udara masuk ke saluran nafas 
bawah  

 Ditunjang oleh 6 buah rangka kartilage/tulang 
rawan (tiroid, krikoid, 2 aritenoid, kuneiform, 
kornikulata) yang diikat bersama oleh ligamen 
dan otot 





 A)Vocal cords closed 
immediately prior to phonation 
(voice production).  

 B) Air pressure develops below 
vocal cords because of air from 
lungs during exhalation.  

 C) Vocal cords separate briefly 
with the release of air. (1) Arrow 
points to the upper edge of the 
vocal cord.  

 D) Vocal cords re-approximate. 
(2) Arrow points to the lower 
edge of vocal cord.  

 E) Vocal cords together again. 



 Organ berbentuk tabung 
agak kaku, fleksibel 
sering disebut batang 
tenggorok 
 

 Dinding anterior and 
lateral trakhea ditunjang 
oleh 15-20 tulang rawan 
berbentuk C  

 Cincin tulang rawan 
memperkuat dan 
memberikan kekakuan 
pada dinding trakhea 

menjamin trakhea tetap 
terbuka setiap saat 

 Cincin tulang rawan 
dihubungkan oleh 
lapisan elastik yang 
disebut ligamen anular 
 



 Mrp percabangan teratas dari sistem 
pengkonduksi udara yang berasal dari bronkhi 
kiri dan kanan  

 Secara progresif bercabang menjadi tabung2 
menyempit, bercabang melalui paru2 sebelum 
berakhir pada bronkhiol akhir 

 Dinding bronkhi primer ditunjang oleh cincin 
tulang rawan hyalin, menjamin selalu terbuka  

 Bronkhus primer kanan lebih pendek, lebih lebar 
dan berorientasi lebih vertikal dibanding 
bronkhus primer kiri  

 



 Bronkhi primer memasuki hilum tiap paru2 
bersamaan dengan pembuluh darah pulmonar, 
pembuluh limfatik dan saraf. 

 Tiap bronkhus primer bercabang menjadi 
beberapa bronkhi sekunder (lobus bronkhi)  

 Paru2 kiri memiliki 2 bronkhi sekunder punya 2 
lobus  

 Paru2 kanan memiliki 3 lobus dan 3 bronkhi 
sekunder  

 Selanjutnya terbagi lagi menjadi bronkhi tersier 
 Paru2 kanan memiliki 10 bronkhi tersier, paru2 

kiri oleh 8-10 bronkhi tersier  
 





 Mengandung kantung kecil alveoli 
 Diameter alveolus +0,25 -0,5 mm 
 Berdinding tipis , meningkatkan difusi gas 

melalui alveolus & darah pada kapiler 
pulmonar  

 Pertukaran gas terjadi di bronkhiol dan 
duktus alveolar pada paru2 ( +300–400 juta 
alveoli) 
 





 Berbentuk menyerupai 
kerucut 

 Memiliki dasar lebar, 
konkaf berada sepanjang 
diagfragma  

 Kedua paru2 dibatasi 
oleh dinding toraks 
anterior, lateral & 
posterior dan dilindungi 
oleh tulang rusuk 

 Paru2 dipisahkan satu 
sama lain oleh 
mediastinum 
 





 Lapisan pleura parietal and viseral berlanjut 
pada hilum dari tiap paru2  

 Ruang antara lapisan membran serosa   
rongga pleura 

 Membran pleura menghasilkan cairan serosa 
yang tersirkulasi di dalam rongga pleura & 
berfungsi sbg lubrikan ,meminimalkan friksi 
selama bernafas 
 



Melibatkan empat proses: 
 Ventilasi (pergerakan udara keluar-masuk 

paru-paru), 
 Respirasi eksternal (pertukaran gas antara 

darah Dan ruang paru-paru yang terisi udara) 
 Transpor gas respirasi di dalam darah 

(transpor O2 Dan CO2 antara paru-paru 
dengan sel jaringan) 

 Respirasi internal (pertukaran gas antara 
darah sistemik dengan sel jaringan) 
 



















 Normal butuh +300 liter O2/hari. Keadaan tubuh 
bekerja berat O2 yang diperlukan +10-15X.  

 Ketika O2 menembus selaput alveolus, Hb akan 
mengikat O2yang banyaknya akan disesuaikan 
dengan besar kecil tekanan udara. 

 Pada pembuluh darah arteri, PO2100 mmHg, dg 
19 cc O2. Sedangkan pada pembuluh darah vena 
PO240 mmHg, dg 12 cc O2. CO2yg dihasilkan 
tubuh +200 cc (tiap liter darah mampu 
melarutkan 4,3 cc CO2) 

 CO2yang dihasilkan keluar jaringan menuju 
paruparu dengan bantuan darah 
 





















 Pneumonia  
 



1. Poster Anatomi Sistem  Respirasi  
2. Poster Physilogy Sistem Respirasi  
3. Poster Patologi Sistem Respirasi  


