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Jakarta - Organ pernapasan seseorang adalah organ yang membantu udara masuk atau keluar dari saluran udara. Proses pernapasan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pernapasan internal dan eksternal. Pernapasan eksternal adalah pertukaran udara antara darah dan atmosfer, proses yang terjadi pada permukaan alveoli di dalam paru-paru. Sedangkan pernapasan internal
adalah pertukaran udara yang terjadi antara darah dan sel-sel tubuh. Sistem pernapasan manusia memiliki struktur dan fungsi yang kompleks. Berikut adalah organ pernapasan manusia secara konsisten:1. Rongga hidung organ pernapasan manusia pertama adalah rongga hidung. Hidung terdiri dari lubang hidung dan rongga hidung. Di dalam rongga hidung adalah bulu hidung
dan selaput lendir. Rambut hidung digunakan untuk menyaring udara, sehingga kotoran tidak masuk ke saluran udara. Dan selaput lendir yang ada di dalam rongga hidung berguna untuk mengatur suhu dan kelembaban udara tergantung pada tubuh. Di rongga hidung, udara memasuki tiga proses: penyaringan udara, pemanasan udara dan kelembaban. Rongga hidung juga
memiliki ujung saraf. Pangkal tenggorokan (Laring) Organ pernapasan kedua dari laring manusia. Laring digunakan untuk memasang membran atau pita suara. Tracheea (batang tenggorokan) Trachey terletak di depan kerongkongan dan terdiri dari tulang rawan berbentuk cincin. Selama percakapan, katup di trakea akan menutup sehingga saluran listrik ditutup dan saluran
udara terbuka. Dan ketika menelan, katup akan terbuka, saluran makanan akan terbuka dan saluran udara akan ditutup.4 Bronkial adalah organ pernapasan manusia dalam bentuk cabang tenggorokan yang menghubungkan antara trakea dan paru-paru5. Bronkiol adalah cabang bronkiol di paru-paru. Bronkiol paru-paru kanan adalah tiga lobus dan paru-paru kiri adalah dua
lobus6. Paru-paru adalah organ pernapasan manusia terakhir dari paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga toraks manusia. Paru-paru terdiri dari bronkiol, cabang bronkial dan alveoli, yang merupakan ujung bronkus, yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses pernapasan manusiaMan proses pernapasan terdiri dari inspirasi (proses
pernapasan udara) dan gairah (proses menghembuskan udara). Udara datang melalui hidung, melewati tenggorokan, laring, trakea dan bronkus. Dari bronkus, udara memasuki paru-paru melalui bronkiol. Udara akan berakhir di alveoli, di sinilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen akan diserap oleh darah dan karbon dioksida akan dilepaskan melalui pernapasan.
Teknik pernapasan manusia juga memiliki dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk otot otomatis Rusak, penangkapan udara terjadi ketika otot-otot di antara tulang rusuk berkontraksi atau kerutan sehingga tulang rusuk naik menyebabkan rongga toraks dan paru-paru membesar. Sementara pernapasan perut
bernapas yang melibatkan diafragma otot. Ketika kita bernapas dengan cara ini, perut akan meningkat atau menyusut. Ini adalah organ pernapasan manusia dan fungsinya yang perlu Anda ketahui. Simak video viral paru-paru berwarna hitam karena merokok selama puluhan tahun Gambas:Video 20 dk (lus/pal) Organ cahaya yang bertugas menangani udara masuk dan
memisahkan oksigen dari karbon dioksida. Organ ini terdiri dari dua pasang, yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Penasaran dengan fungsi dan apa saja bagian paru-parunya? Mari kita pelajari lebih lanjut tentang anatomi paru-paru manusia. Apa anatomi paru-paru dan fungsinya? Pada dasarnya, paru-paru kanan dan kiri memiliki sifat yang berbeda. Paru-
paru kiri orang dewasa memiliki berat sekitar 325-550 gram. Sementara itu, paru-paru kanan memiliki berat sekitar 375-600 gram.  Setiap paru-paru dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut lobus, yaitu: paru-paru kiri terdiri dari dua lobus. Jantung terletak di alur (takik jantung) yang terletak di lobus bawah.  Paru-paru kanan memiliki tiga saham. Inilah sebabnya mengapa
paru-paru kanan memiliki ukuran dan berat yang lebih besar dibandingkan dengan paru-paru kiri. Paru-paru dipisahkan oleh area yang disebut mediastinum. Area ini mengandung jantung, trakea, kerongkongan dan kelenjar getah bening. Paru-paru ditutupi dengan membran pelindung yang dikenal sebagai membran pleural, dan dipisahkan oleh diafragma otot dari rongga perut. 
Untuk mempelajari lebih lanjut anatomi paru-paru lengkap, Anda dapat melihat gambar berikut. Sumber Anatomi Paru: Discovery Lifesmap Merangkum dari Canadian Cancer Society, berikut penjelasan lengkap anatomi paru-paru: 1. Anatomi pleural paru pertama yang kita bahas adalah pleural. Pleural adalah membran dua lapis tipis (membran) yang mencuat dari paru-paru. 
Lapisan ini mengeluarkan cairan pleural yang disebut cairan serous. Fungsinya adalah untuk melumasi bagian dalam rongga paru agar tidak mengiritasi paru-paru ketika mengembang dan berkontraksi selama pernapasan. Pleura terdiri dari dua lapisan, yaitu: pleura bagian dalam (visceral), yang merupakan lapisan di sebelah paru-paru pleura luar (pariethal), yang merupakan
lapisan yang melapisi dinding toraks Meskipun, area antara dua lapisan disebut rongga pleural. Beberapa jenis penyakit berikut dapat muncul ketika pleural bermasalah: Pleurith Pleurit Pleural Pleural Pneumothorax Hemotorax Pleural Tumor 2. Bronchi (Bronchi) Bronchi adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan (trakea) di depan paru-paru. Bronkus
adalah saluran udara yang menyediakan pintu masuk udara yang benar dari trakea ke alveoli. Selain menjadi rekor Di luar udara, bronkial juga berfungsi untuk mencegah infeksi. Ini karena bronkus ditutupi dengan berbagai jenis sel, termasuk sel-sel yang disilasi (berbulu) dan lendir. Sel-sel inilah yang kemudian menjebak bakteri penyebab penyakit agar tidak masuk ke paru-paru.
Jika bronkitis bermasalah, penyakit di bawah ini dapat menyerang Anda: Bronchiectase Bronchospasm Bronchiolitis Dysplasia Bronchulconolysis 3. Bronkiol (Bronchiols) Setiap bronkus besar membagi atau cabang menjadi bronkus yang lebih kecil (ada kelenjar kecil dan tulang rawan di dindingnya). Bronkus yang lebih kecil ini akhirnya dibagi menjadi tabung yang lebih kecil yang
disebut bronkiol.  Bronkiol adalah cabang terkecil dari bronkus yang tidak memiliki kelenjar atau tulang rawan. Bronchiolus berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronkiol juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan pergi selama proses pernapasan. Jika bagian paru-paru ini bermasalah, Anda mungkin mengalami penyakit di
bawah ini: Penyakit Paru Obstruktif Kronis Asma (COPD) 4. Alveoli Bagian dari anatomi paru-paru ini adalah kelompok terkecil yang disebut kapas alveoli pada akhir bronkiol. Setiap alveoli adalah rongga cekung yang dikelilingi oleh banyak kapiler kecil. Paru-paru menghasilkan campuran lemak dan protein yang disebut surfaktan ringan. Campuran lemak dan protein ini menutupi
permukaan alveoli dan memfasilitasi ekspansi dan mengempis pada setiap napas.  Alveolus (alveolus) berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveoli kemudian menyerap oksigen dari udara yang membawa bronkiol dan menggabungkannya ke dalam aliran darah. Setelah itu, karbon dioksida, yang merupakan limbah dari sel-sel tubuh, mengalir dari
darah ke alveoli, yang dihembuskan. Pertukaran gas ini terjadi melalui dinding alveoli dan kapiler yang sangat tipis. Jika alveoli bermasalah, penyakit berikut mungkin mengintai Anda: Pembengkakan kardiogenik dan non-kardiogenik perdarahan paru, biasanya karena vaskulitis (misalnya Churge-Strauss) Alveolar protienosis pneumonia dan amiloidosis karsinoma bronkoalveolar
mikrolyhiasits Bagaimana paru-paru bekerja? Paru-paru dan sistem pernapasan Anda memungkinkan oksigen di udara memasuki tubuh dan memungkinkan tubuh untuk menyingkirkan karbon dioksida di udara dengan menghembuskannya.  Dalam pernapasan, diafragma Anda bergerak ke atas dan otot-otot dinding dada mengendur. Ini menyebabkan rongga toraks menyusut
dan mendorong udara keluar dari sistem pernapasan melalui hidung atau mulut.  Selanjutnya, paru-paru dan sistem pernapasan Anda akan melakukan langkah-langkah di bawah ini: Setiap kali Anda menghirup, udara mengisi sebagian besar jutaan alveoli oksigen yang bergerak dari alveoli ke aliran darah melalui kapiler (pembuluh darah apa garis-garis dinding alveol oksigen
diambil oleh hemoglobin dalam sel darah merah Aliran darah kaya oksigen ini kembali ke jantung yang memompanya melalui arteri ke dalam jaringan dan kemudian seluruh tubuh Dalam jaringan kapiler kecil tubuh, oksigen dari hemoglobin bergerak ke sel-sel karbon dioksida bergerak dari sel-sel ke karbon dioksida kapiler yang kaya akan darah kembali ke jantung, darah ini di
mana karbon dioksida masuk ke alveoli untuk menghembuskan napas di luar tubuh. Hello Health Group dan Hello Sehat tidak memberikan saran medis, diagnosis atau pengobatan. Silakan periksa halaman kebijakan editorial kami untuk informasi lebih lanjut. Paru-paru menyamping jantung dan pembuluh darah besar di rongga toraks dan dari paru-paru melalui jalur yang terdiri
dari tulang rawan - dikenal sebagai bronkiol dan bronkiol. Dalam gambar ini, Bagian dalam jaringan paru-paru dibedah untuk menunjukkan Bronkiolus Blood SystemLanguage IdentifiersMean'a (pneumon)MeSHD008168TAA06.5.01.001FMA68877List istilah anatomi (diedit wikid) Paru-paru adalah sepasang organ yang memiliki tekstur dan udara Paru-paru berfungsi sebagai
tempat untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Paru-paru mengambil oksigen dari udara yang terhirup, kemudian memasuki aliran darah dan didistribusikan ke seluruh sel, ketika sel bekerja, ia menghasilkan gas buang dalam bentuk karbondioksida yang dilepaskan melalui aliran darah. Organ paru-paru terlibat dalam sintesis, penyimpanan,
transformasi dan degradasi zat. Anatomi paru-paru terletak di rongga dada bagian atas, otot dan tulang rusuk membatasi samping, dan diafragma membatasi bagian bawah paru-paru. Bagian paru dibagi menjadi dua pulmo-dexter dengan 3 lobus dan pulmo yang tidak menyenangkan dengan 2 lobus. Paru-paru kiri lebih kecil dari paru-paru kanan, setiap lobus paru-paru mirip
dengan balon yang diisi dengan spons, udara masuk dan melalui satu jalur. Paru-paru dibungkus dengan membran yang mengelilingi paru-paru dan memisahkan paru-paru dari dinding dada, yang disebut pleural. Pleura adalah membran tipis yang mengelilingi paru-paru dan menutupi bagian dalam tulang rusuk. Bagian dari tabung bronkial ditutupi dengan silia (rambut tipis),
bergerak dengan cara bergelombang untuk menghilangkan selaput lendir dari paru-paru. Bronkial memiliki banyak cabang ketika memasuki paru-paru, menyerupai cabang pohon terbalik, diameter bronkial sekitar 1 mm (0,04 inci). Bagian dari bronkiol adalah cabang bronkial dan pada akhir bronkiol ada alveoli (multiple: alveoli), yang merupakan memen, di mana pertukaran CO2
dan O2. Alveolus alveoli), karbondioksida, yang merupakan pemborosan metabolisme dari darah ke alveoli, di antara alveoli ada interstitium, yang mewakili jika lapisan tipis sel yang mengandung pembuluh darah yang mengoptimalkan kerja alveoli. Otot dan tulang diafragma memainkan peran dalam pemisahan rongga toraks dan rongga perut. Mekanisme kerja paru-paru Selama
proses pernapasan, udara melewati mulut dan hidung, kemudian melewati trakea untuk sampai ke paru-paru. Jangkau bronkus (kanan dan kiri), lalu masukkan bagian bronkus yang lebih kecil ke alveoli. Bagian dari alveoli ditutupi dengan pembuluh darah kapiler dan ada pertukaran O2 dan CO2. Darah deoksygenasi dari jantung mengarah ke paru-paru. Ketika darah melewati
kapiler berdinding tipis, oksigen diangkut dari alveoli dan ditukar dengan CO2. Darah tinggi di O2 dari paru-paru dikirim kembali ke jantung dan dipompa ke seluruh tubuh dan CO2 dikeluarkan dari paru-paru. Kanker paru-paru atau gangguan: biasanya produksi sel paru-paru terjadi ketika diperlukan, tetapi dalam pertumbuhan sel kanker paru-paru menyebabkan pembagian sel
dan proliferasi yang tidak terkontrol (biasanya dikenal sebagai tumor) ketika kanker terbentuk, maka penyebarannya sangat cepat. Di dunia medis, kanker paru-paru cukup sulit diobati dan menyebabkan kematian. Kanker paru-paru dapat menyebar ke seluruh tubuh dan organ vital seperti kelenjar adrenal, tulang dan otak hati, organ-organ ini paling umum sebagai kanker paru-
paru metastatik. Kanker paru-paru sering disebut sebagai kanker bronkogenik atau karsinoma bronkogenik, yang muncul di bagian paru-paru mana pun, tetapi 95% berasal dari sel-sel epitel. Efusi pleural: kelebihan cairan antara dua membran yang menutupi paru-paru (visceral dan pleural gelap), memisahkan paru-paru dari dinding dada. Visceral dan pleural parietal bertindak
sebagai pelumas di antara dua membran. Cairan pleural meningkat secara signifikan dengan gejala umum nyeri dada dan pernapasan, yang membuatnya cukup menyakitkan (radang selaput payudara). Dalam beberapa kasus ditemukan efusi pleural tidak menunjukkan gejala, tetapi mungkin diketahui melalui rontgen dada. Penyebab lain dari efusi pleural adalah gagal jantung,
hipoalbominemia dan infeksi. Penyakit paru obstruktif kronis (COPD) sulit bernapas karena kehilangan paru-paru karena merokok. Paparan rokok jangka panjang dari kebiasaan merokok, vepe, dan jenis asap tembakau lainnya atau menjadi perokok pasif meningkatkan risiko COPD Emfisema adalah kerapuhan dinding di antara alveoli, sehingga sulit bernapas. Kondisi obstruktif
muncul karena ada penghalang antara aliran darah dan udara masuk dan keluar dari paru-paru. Bronkitis kronis adalah batuk jangka panjang yang disebabkan oleh merokok. Penderita bronkitis menunjukkan gejala batuk, sesak napas dan memiliki banyak lendir saat batuk setidaknya selama 3 bulan selama dua tahun. Ada kerusakan bulu mata yang menyaingi pipa bronkus
sehingga ada kesulitan dalam menghilangkan lendir yang menyebabkan penderita batuk lebih sering disertai lendir. Pneumonia adalah infeksi paru yang disebabkan oleh pneumonia singkuptokus. Asma adalah peradangan bronkus, yang menyebabkan kejang, sesak napas dan menga. Gejala asma sering terjadi karena alergi, infeksi virus atau polusi udara. Serangan asma
terjadi ketika saluran udara diperketat dan menyempit, memperlambat aliran udara, menyebabkan paru-paru bengkak. Tuberkulosis (TBC) adalah infeksi bakteri yang menyebar melalui airdrops dari batuk dan bersin, bekas luka paru-paru akan terbentuk. Fungsi paru-paru Fungsi utama: sebagai tempat bernapas. Keseimbangan PH: Kelebihan CO2 dalam tubuh dapat
menyebabkan tubuh menjadi asam ketika kelebihan asam terdeteksi, maka paru-paru akan meningkatkan tingkat ventilasi untuk memancarkan gas yang lebih diperlukan. Penyaringan: menyaring gumpalan darah kecil dan mengurangi gelembung udara (emboli udara). Perlindungan: Paru-paru bertindak sebagai peredam kejut jantung dalam keadaan tertentu. Perlindungan
infeksi: membran tertentu yang melapisi paru-paru mengeluarkan imunoglobulin A, yang melindungi paru-paru dari beberapa infeksi. Pembersih mukosiliar: Fungsi lendir di saluran udara adalah menangkap debu dan bakteri yang dikenal sebagai silia. Reservoir darah: Setiap saat, paru-paru dapat mengubah kandungan darah, misalnya, ketika jumlah darah yang terkandung
bervariasi dari 500 hingga 1000 mililiter. Interaksi jantung dan paru-paru berkontribusi pada efisiensi jantung. Pertanyaan: anatomi tubuh manusia b Abu-abu, tempat ke-20 1918 - b c d e Hoffman, Matius; MD. Cahaya (anatomi manusia): Gambar, fungsi, definisi, kondisi. Webmd. Diterima 2020-03-30.  b c Tentang paru-paru Anda. Yayasan Paru-Paru Inggris. 2015-12-16. Diterima
2020-03-29.  -b Definisi Mudah, Fungsi, Fakta. Ensiklopedia Britannica. Diterima 2020-03-30.  - b Bagaimana paru-paru bekerja American Lung Association. www.lung.org. menerima 2020-03-29.  b c Lung Anatomy, fungsi dan diagram. Garis kesehatan. Diterima 2020-03-30.  b Pleural Effusion Gambar Gambar Gambar gambar pada MedicineNet.com. Obat-obatan. Diterima
2020-03-29.  COPD (penyakit paru obstruktif kronis). Webmd. Diterima 2020-03-30.  Apa itu emfisema, dan apa penyebabnya?. Webmd. Akses 2020-03-30. Webmd. Diterima 2020-03-30.  Fungsi paru-paru. Badan Lingkungan Eropa. Diterima 2020-03-30.  b c d e f Fungsi paru-paru: Apa yang dilakukan paru-paru?. www.medicalnewstoday.com. Diterima 2020-03-30.  Referensi
media eksternal yang terkait dengan paru-paru di Commons Artikel terkait anatomi ini adalah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya . fungsi paru paru manusia. fungsi paru paru kanan. fungsi paru paru brainly. fungsi paru paru dalam sistem pernapasan. fungsi paru paru pada burung. fungsi paru paru sebagai organ ekskresi. fungsi paru paru pada
kuda. fungsi paru paru pada sistem pernapasan
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