
 
 

Lanjutan MUSCULOSKELETAL 

 

Pergerakan 

Berdasarkan fungsinya, maka otot lurik dikelompokkan menjadi empat: 

 

 

FlexorsExtensorsAbductorsAdductors 

 

• Otot rangka yang bekerja berlawanan, sehingga ketika salah satu kontrak 

(memendek) yang lain rilaksasi (memanjang). Hubungan ini dikenal sebagai 

antagonisme. 

• Otot rangka yang bekerja sama untuk melakukan gerakan disebut sebagai 

sinergis. 

• Kebanyakan otot rangka menempel pada dua tulang yang berbeda. 

 

Struktur Otot Rangka 

• Otot rangka terdiri dari kumpulan serat atau sel yang membentang dari satu 

tendon, atau jaringan ikat, dengan tendon lain. 

• Kumpulan serat otot ini terletak sejajar satu sama lain dalam selubung otot, 

sehingga membuat otot terlihat bergaris, atau lurik. 

• Setiap kelompok serat otot terdiri dari beberapa sel otot dengan beberapa inti 

sel. 

• Satu serat otot terdiri dari kumpulan myofibrils yang terbungkus oleh sarkomer. 

Serat otot ini terdiri dari filamen tebal (myosin) dan filamen tipis (aktin). 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

Kontraksi 

• kontraksi otot terjadi sebagai akibat dari proses pergeseran filamen. 

• Sarkomer berkontraksi sebagai akibat dari adanya pergeseran filamen aktin dan 

myosin yang bergerak berlawanan. 

• Energi yang digunakan untuk kontraksi otot terutama berasal dari sumber-

sumber non-protein seperti adenosin trifosfat (ATP), glikogen dan lemak tubuh 

 

Gesekan Aktomiosin 

 

 

 

 

 

 



 
 

Penggunaan Energi ATP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pembentukan Ca
2+

 

 

Keterangan 

1. Asetilkolin (Ach) dilepaskan oleh terminal sinapsis (terminalakson), kemudian 

berdifusi melintasi celah sinaps dan berikatan dengan protein reseptor pada membran 

plasma serat otot. Hal ini akan memicu aksi potensial yang akan merambat sepanjang 

membran plasma. 

2. Aksi potensial yang merambat tadi, akan menuruni tubulus  

3. Ketika aksi potensial melewati Retikulum Sarkoplasmik (RS), akan menyebabkan 

permeabilitas membran sarkoplasmik membuka sehingga melepaskan ion Ca2+ ke 

bagian sitosol pada membran RS. 

4. Ion Ca2+ akan berikatan dengan troponinkompleks (bulat ungu) yang menyebabkan 

perubahan konformasi tropomiosin (benang berwarna abu-abu) sehingga pelekatan aktin 

akan mengarah/terorientasi ke miosin). Sehingga miosin dapat melekat pada sisi 

pelekatan aktin. 



 
 

5. Pelekatan miosin dengan sisi filamen aktin membentuk Cross-bridge (jembatan 

silang/kaitan silang).  

5.1. Pergerakan kepala miosin saat menggeser filamen aktin membutuhkan hidrolisis 

ATP sehingga oto dapat berkontraksi. 

6. Ca2+ didalam sitosol akan dipindahkan kembali ke dalam RS dengan mekanisme 

transpot aktif. Hal ini akan menyebabkan berkurangnya akumulasi ion Ca2+ di sitosol 

dan memungkinkan otot dalam fase relaksasi karena ion Ca2+ tidak berikatan dengan 

troponin.  

 

Mekanisme terbentuknya energy 

 

 

  



 
 

Sistem Sirkulasi 

 

 Organ tubuh yang berperan dalam system sirkulasi adalah: Jantung, pembuluh 

darah (Vena, kapiler, arteri), pembuluh getah bening dan kelenjar getah bening. 

Sistem peredaran darah bertanggung jawab untuk: 

• Distribusi darah keseluruh tubuh 

• Membuang limbah hasil metabolisme 

• Meningkatkan respon imun terhadap penyakit 

• Membantu pengaturan suhu tubuh 

Darah ke sel-sel jaringan mensupply oksigen, nutrisi, gas, hormon dan antribody, 

kembalinya ke jantung dengan membawa karbon dioksida (CO2) dan limbah hasil 

metabolisme. 

Ada lima macam penamaan pembuluh darah: 

1. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung menuju 

jaringan dan sel-sel tubuh. 

2. Arteriol adalah cabang dari arteri yang kecil, yang menyalurkan darah ke kapiler 

3. Kapiler adalah pembuluh darah yang paling kecin, tipis dan masuk ke sel-sel 

tubuh. 

4. Venula adalah pembuluh darah kecil yang mengalirkan darah dari kapiler ke 

vena. 

5. Vena adalah pembuluh darah yang meneruskan aliran darah dari venule kembali 

ke jantung. 

Sistem sirkulasi di tubuh ternak dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 Gambar 1.Sistem sirkulasi darah pada sapi 



 
 

Anatomi Jantung, terdiri dari bagian-bagian 

• Jantung adalah jaringan otot yang bagian dalamnya terbagi 2 sisi: kiri dan kanan. 

Masing-masing terdiri dari atrium/serambi(atas) dan ventrikel/bilik (bawah).  

• Atrium menerima darah dari paru-paru maupun dari bagian tubuh yang lain 

• Kemudian masuk ke dalam ventrikel dan dipompa keluar dari jantung. 

Lebih jelas, dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 2. Bagian-bagian jantung 

 

• Darahyang membawa CO2melalui vena yang berasal dari sel-sel dan jaringan 

tubuh memasuki atrium kanan, kemudian melewati katupTrikuspidaleke 

ventrikel kanan. 

• kemudian dipompa keluar melalui arteri pulmonaryke paru-paru 

 

• Sedangkan darah yang membawa Oksigen dari paru-paru masuk ke jantung 

melalui vena pulmonarydan memasuki jantung lewat atrium kiri, kemudian 

dilanjutkan ke ventrikel kiri melewati katup bikuspidale dan kemudian dipompa 

keluar dari jantung untuk dikirim ke seluruh jaringan dan tubuh melalui aorta. 

• Sedangkan yang kearah kepala disalurkan melalui arteri karotid 

Secara lengkap, aliran darah yang masuk dan keluar pada jantung dapat dilihat pada 

Gambar 3 



 
 

 

 Gambar 3. Aliran darah di jantung 

 

Pembuluh darah 

• pembuluh darah yang paling dekat dengan jantung secara umum berdiameter 

besar, kemudian bertahap menjadi lebih kecil karena pembuluh darah harus 

bermigrasi jauh dari jantung 

• Arteri membagi menjadi arteriol dan vena membagi menjadi venula. 

Kapiler 

• Kapiler adalah pembuluh darah terkecil. Kapiler terlibat langsung dalam transfer 

oksigen, nutrisi dan gas ke sel-sel tubuh dan pengambilan karbon dioksida dan 

limbah metabolik. 

• Kapiler memiliki membran yang sangat tipis, sehingga komponen darah dapat 

berdifusi melintasi membran dan masuk sel. 

Secara skematis lokasi kapiler bersama sel-sel tubuh untuk berdifusi dapat 

dilihat pasa Gambar 4. 
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  Gambar 4. Lokasi kapiler berdifusi dengan sel-sel tubuh 

 

Proses difusi ini terjadi sebagai akibat adanya perbedaan tekanan di dalam kapiler dan 

di bagian ektra sel. Kalau dimulai dari tekanan pada jantung (systole dan diastole) 

adalah sebesar 120/80 mm Hg, yang kemudian tekanan darah tersebut sampai di 

kapiler, tekanannya tinggal 40 mm Hg, sedangkan tekanan di ektra sel hanya 25 mmHg, 

sehingga terjadi perpindahan air dan partikel-partikel terlarut dari dalam kapiler ke ektra 

sel. Darah terus mengalir dalam kapiler menuju mendekati venule, pada bagian ini, 

tekanan darah didalam kapiler menurun menjadi 15 mm Hg, sedangkan tekanan di ektra 

sel tetap 25 mm Hg, sehingga sejumlah air dan partikel masuk kembali kedalam kapiler. 
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Sistem sirkulasi 

Ada dua sistem peredaran darah utama dalamtubuh yaitu: 

• Pulmonary System yaitu Sistem paru-paruyang memberikan darah ke dan dari 

paru-paru. 

• Systemic System adalah peredaran darah ke seluruh tubuh 

Secara skematik system peredaran darah utama dalam tubuh seperti terlihat pada 

Gambar 5. 

 

 

 Gambar 5. Sistem peredaran darah Pulmonari dan Sistemik 

 

Sistem Limphatik 

Sistem limphatik berfungsi untuk mengeluarkan cairan dari tubuh dan merupakan 

mekanisme pertahanan terhadap infeksi. 

Sistem limphatik mempertahankan keseimbangan cairan internal dan merupakan 

komponen penting dari sistem kekebalan tubuh. 

• Sistem limfatik terdiri dari pembuluh getah bening, kelenjar getah bening, organ 

getah bening dan daerah jaringan getah bening di dalam dinding usus. 

• organ limpatik termasuk tulang, sumsum, amandel, timus, dan limpa. 

• kelenjar getah bening terdapat di seluruh bagian tubuh dan dilalui pembuluh 

getah bening. 

• Kelenjar getah bening menyaring getah bening dan bertindak sebagai 

penghalang terhadap infeksi oleh limfosit, monosit dan sel plasma. 

Sistem limphatik ini berada bersama-sama dengan pembuluh kapiler darah, dan secara 

skematis seperti terlihat pada Gambar 6 dibawah ini. 



 
 

 

 Gambar 6. Pembuluh limphatik dalam pembuluh kapiler dan ruang interselluler 

 

  



 
 

Sistem Pencernakan 

 

 Dalam mempertahankan hidup dan produksinya, hewan ternak memerlukan 

energy dalam jumlah yang cukup. Energi yang dibutuhkan ternak dapat dicukupi dari 

makanan, akan tetapi makanan yang masuk kedalam tubuh ternak masih dalam ukuran 

yang terlalu besar dan sangat komplek, sehingga energy yang terkandung didalamnya 

tidak dapat langsung digunakan. Ternak harus mencerna makanan terlebih dahulu untuk 

dapat memanfaatkan energy yang ada didalamnya 

Anatomi alat pencernakan non ruminant, pseudoruminan, ruminansia dapat dilihat pada 

Gambar 7. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Gambar 7. Saluran pencernakan non-ruminant, pseudo-ruminan dan ruminant 

 

Sistem pencernaan berfungsi memecah bahan pakan menjadi molekul-

molekul(nutrisi) yang dapat dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh. 

Ada dua hal yang perlu dipelajari dalam system pencernakan, yaitu 

1. Bagaimana nasip bahan makanan dalam perjalanannya di setiap organ 

pencernakan (dicerna, diserap dan dimanfaatkan untuk hidup pokok dan 

produksi) 

2. Bhan makanan apa yang cocok, sehingga dapat diatur efisiensi dan 

efektifitas pakan yang diberikan  pemanfaatan pakan maksimum. 

Bahan makanan untuk ternak secara umum terdiri dari hijauan dan butiran. Dari bahan 

tersebut tentunya mengandung unsur utama: protein, lemak, karbohidrat dan lain-lain. 

Bahan makanan tersebut di saluran pencernakan dicerna secara mekanis, enzimatis 

dan fermentatif menjadi senyawa yang sederhana, sehingga mudah diserap oleh 

tubuh sintesa protein, lemak, tulang, air dan lain-lain untuk hidup pokok dan produksi 

(daging, susu, telur, wool, kulit dan sebagainya. 

 Saluran pencernakan terbentang mulai dari mulut sampai dengan anus/cloaca, 

dan dilengkapi dengan organ asesoris (lidah, gigi, kelenjar saliva, hati dan 

pankreas).Fungsi utama dari system pencernakan ini adalah pengambilan, penerimaan, 

pencernakan bahan makanan mulai dari mulut sampai dengan anus/cloaka. 

 Secara anatomis dan fisiologis antara ruminansia dan non-ruminansia adalah 

berbeda, dimana pada ruminansia, lambungnya terdiri dari 4 bagian (3 bagian perut 

depan yaitu rumen, reticulum dan omasum, serta satu bagian perut sejati yaitu 

abomasum). Sedangkan lambung non-ruminan hanya satu bagian. Proses 

pencernakannya juga berbeda, pada ruminansia proses pencernakannya secara 

fermentative (perut depan, cecum), hidrolisis/enzimatis (abomasum dan usus kecil) dan 



 
 

mekanis (mulut), sedangkan pada non-ruminan,enzimatis (lambung), fermentative 

(cecum dan colon) dan mekanis (mulut dan gizzard). Bagian-bagian dari lambung 

ruminansia dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

 Gambar 8. Empat bagian dari lambung ruminansia  

 

Fungsi alat pencernakan  

1. Mulut 

Terdiri dari bibir, lidah, gigi dan kelenjar saliva. 

o Bibir untuk prehensi atau mengambil makanan 

o Lidah untuk prehensi, mastikasi (mengunyah), remastikasi dan diglutasi atau 

menelan 

o Gigi untuk prehensi, mastikasi, remastikasi dan gigit/robek 

o Kelenjar saliva atau kelenjar ludah berfungsi untuk pelumas dalam mastikasi dan 

remastikasi, diglutasi, penghasil N-Nh3 (pertumbuhan mikro organisme rumen), 

dan mencegah kembung (bloat) 

2. Esophagus 

o Merupakan penghubung mulut dan lambung (rumen) 

o Saluran dalam proses diglutasi; regurgitasi; eruktasimenyebabkan struktur kuat 

dan aktif 

o Terjadinya gerakan peristaltik (pakan dari mulut ke lambung) dan anti-peristaltik 

(bolus/ingesta dari lambung ke mulut) 

o Saluran Oesophageal yaitu saluran dari esophagus ke abomasum (saluran ini 

ada pada anak atau ruminansia muda) 

3. Lambung 

A. Rumen, merupakan bagian penting dalam mempelajari system pencernakan 

ruminansia, karena: 



 
 

o kapasitasnya 85% dari total lambung 

o lebih dari 80% BK dicerna dalam rumen 

o Adanya aktifitas mikroba: - mampu mencerna serat kasar (SK) 

- mampu memanfaatkan NPN 

- sintesis asam amino tubuh mikro organisme 

- sintesis beberapa vitamin: B dan C 

o Letaknya sebelah kiri abdomen (rongga perut) 

o Secara anatomi, rumen dilapisi papilla (perut bludru, seperti handuk) yang 

bertujuan untuk memperluas permukaan rumen, sehingga mempunyai 

kemampuan untuk menyerap makanan dalam jumlah besar. Pertumbuhan 

papilla ini dipengaruhi oleh Volatil Fatty Acid (VFA) 

o Kondisi:                          -    Bahan Kering isi rumen 10 - 15% 

- Temperatur 39 – 410C 

- pH 6,7 -7,0 

- an aerob 

B. Retikulum, posisinya dibagian depan rumen, permukaan dalamnya tampak 

seperti jala atau sarang lebah, antara rumen dan reticulum tidak ada batas 

yang jelas dan dinamakan “reticulorumen”. 

Fungsinya: - fermentasi 

- Memudahkan digesta dicerna rumen dan omasum 

- Tempat berkumpulnya benda-benda asing yang 

ikut termakan. 

Secara skematis aliran digesta didalam lambung ruminansia, dapat dilihat pada Gambar 

9. 

 

 Gambar 9. Aliran digesta dalam lambung ruminansia 



 
 

C. Omasum:                   -     Bentuknya elip 

- Letaknya sebelah kanan reticulum 

- Permukaan dalam berbentuk lembaran/lamina atau 

biasa disebut sebagai “perut buku”. Bentuk seperti 

ini memingkinkan omasum berfungsi sebagai filter 

dan grinder 

- Fungsinya menekan ingesta masuk ke saluran 

berikutnya yaitu ab omasum, fermentasi dan 

absorbs VFA dan air sebelum dicerna secara 

enzimatis di ab omasum. 

D. Ab omasum:               -    Bentuk memanjang 

- Letak, didasar rongga perut sebelah kanan 

- Adanya sekresi lambung (kelenjar lambung/perut 

sejati) 

- Terdiri dari 3 bagian yaitu kardia (sekresi mukus), 

fundika (sekresi pepsinogen, renin, HCl dan 

mukus) dan pilorika (sekresi mukus). 

- Fungsinya, mengatur arus digesta dari ab omasuk 

ke duodenum, dan tempat permulaan proses 

pencernakan enzimatis.  

4. Usus halus 

Ada 4 skresi yang dihasilkan: 

- Cairan duodenum  alkalis, P dan sebagai buffer 

- Cairan empedu: dihasilkan di hati melalui saluran 

empedu, mengandung K dan Na (sebagai 

pengemulsi lemak) dan mengandung zat warna 

empedu. 

- Cairan pancreas  mengandung ion bikarbonat 

yang dapat menetralkan asam lambung 

- Cairan usus 

 

 

 



 
 

Keuntungan ruminansia memiliki organ pencernaan fermentatif sebelum usus halus : 

 dapat mencerna Serat Kasar, sehingga pakannya tidak bersaing dengan 

manusia 

 kebutuhan asam amino  tidak banyak tergantung pada kualitas protein pakan 

 mampu mengubah NPN  protein kualitas tinggi 

 produk fermentasi dalam rumen  usus dalam bentuk mudah 

dicerna 

5. Sekum/colon 

Fungsi sama dengan riticulorumen yaitu mengandung mikro organisme, terjadi 

fermentasi, tidak ada proses enzimatis 

Colon merupakan tempat terjadinya absorbs VFA dan air 

 

Pertumbuhan dan perkembangan lambung ruminansia 

Pada saat lahir, bagian yang paling besar dari lambung ruminansia adalah ab 

omasum  proses pencernakannya sama dengan monogastrik, karena rumen 

dan reticulum belum berkembang, susu disalurkan lewat saluran Oesophageal 

dan langsung masuk kea b omasum.  

Setelah mengenal pakan kasar (hijauan dan konsentrat), maka reticulorumen  

berkembang, sampai dengan saat dewasa, ukuran reticulorumen menjadi + 85%, 

sedangkan ab omasum hanya 8%. Pada saat dewasa saluran Oesophagel 

sudah tidak berfungsi. 

 

 

SISTEM PENCERNAKAN 

 

 Secara umum dapat dikatakan, bahwa dalam system pencernakan 

dimulai dari proses menggigit, mengunyah, menelan dan pencampuran 

makanan, pencernakan dan penyerapan nutrisi, diakhiri dengan ekskresi.  

• Ternak sapi, domba, kuda dan kelinci, pakannya sepenuhnya tergantung pada 

hijauan disebut sebagai herbivora. 

• Hewan/ternak yang kebutuhan pakannya memerlukan daging dari hewan lain, 

disebut sebagai carnivora. 

• Spesies seperti babi, unggas dan manusia, yang mengkonsumsi daging dan 

tanaman, disebut omnivora. 



 
 

• Pencernaan adalah penguraian bahan makanan yang kompleks secara 

kimiamenjadi bahan yang sederhana dan akhirnya menjadi molekul yang cukup 

kecil untuk dapat melewati dinding usus. 

• Lewatnya molekul di dinding usus ke dalam pembuluh darah atau kedalam 

sistem getah bening disebut absorbsi atau penyerapan. 

 

Karbohidrat 

Karbohidrat adalah polysacharida yang terdiri dari beberapa monosacharida. 

Yang termasuk polysacharida adalah, pati, sellulosa, hemisellulosa dan glikogen. 

 

• Pati terdiri dari beberapa molekul glukosa, dimana glukosa adalah monosakarida 

• Enzim yang menghidrolisis polisakarida dinamakan setelah polisakarida itu 

dipecah secara spesifik menjadi apa (misalnya, pati dipecah oleh amilase, 

selulosa dipecah oleh sellulase dan sukrosa dipecah oleh sukrase). 

• Akhiran "ase" menunjukkan bahwa senyawa tersebut adalah enzim. 

 

Protein 

• Untuk menjaga fungsi metabolisme, hewan harus mendapatkan asam amino dari 

pakan yang diberikan untuk dapat mensintesis protein. 

• Protein dipecah menjadi asam amino oleh enzim  protease dan peptidase. 

• Protease memecah molekul protein besar dan peptidase memecah molekul 

protein kecil. 



 
 

 

 

Lemak 

Lemak diturunkan dalam tiga bentuk: 

• Trigliserid 

• Phospholipid 

• Parafin  

 

Trigliserida terdiri dari molekul gliserol dan tiga molekul asam lemak. 

Enzim pemecah  trigliserida disebut lipase. 

  



 
 

Sistem Pernafasan/Respirasi 

 

Respirasi atau pernafasan adalah Proses pengambilan oksigen, pengeluaran 

karbondioksida (CO2), dan menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh 

Dalam Respirasi melibatkan reaksi enzimatik.Dimana enzim yang memegang  

peranan penting dalam reaksi tersebut adalah sitokrom (enzim pernapasan) 

 

 

Secara umum, Organ-organ pernafasan terdiri dari : 

– Hidung 

– Faring 

– Laring 

– Trakea 

– Bronkus 

– Bronkiolus 

– Alveolus 



 
 

 

 

Mekanisme respirasi 

• Meliputi proses :  

– Inspirasi : yaitu pemasukan udara ke paru-paru 

– Ekspirasi : yaitu pengeluaran udara dari paru-paru 

• Proses inspirasi dan ekspirasi melibatkan kontraksi relaksasi otot-otot tulang 

rusuk dan otot diafragma. 

Berdasarkan tempat terjadinya pernafasan, maka ada: 

 Pernapasan luar (respirasi eksterna), yaitu pertukaran O2 dari udara 

dalam alveoli dengan CO2 dalam kapiler darah 

 Pernapasan dalam (respirasi interna), yaitu pertukaran O2 dari aliran 

darah alveoli dengan CO2 dari sel-sel  jaringan tubuh 

Oksigen diikat oleh hemoglobin dalam bentuk oksihemoglobin (dalam darah), 

sedangkan yang dalam otot adalah oksimioglobin (dalam otot). 

 

Frekuensi Pernafasan 

Frekuensi pernapasan yaitu kecepatan pernafasan/menit.Manusia normal 

berkisar antara 13 – 18 per menit. 

Frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh: 

• Umur:  Semakin Tua umumnya semakin lambat 

• Jenis kelamin:  Umumnya laki-laki lebih cepat dibandingkan perempuan 

• Suhu Tubuh:  Suhu dibawah normal umumnya akan mempercepat frekuensi 

pernafasan 

• Posisi Tubuh:  Frekuensi pernafasan saat berdiri akan lebih cepat dari pada saat 

duduk 



 
 

• Aktifitas:  Semakin tinggi aktifitas, frekuensi pernafasan semakin cepat 

 

Pengangkutan Gas O2 

Hewan tingkat tinggi,kebutuhan untuk aktifitas metabolismenya juga tinggi, 

sehingga memerlukan O2yang lebih besar 

Transpor O2perlu bantuan pigmen respirasi/ hemoglobin (Hb), dengan adanya 

pigmen Hb dapat meningkatkan kapasitas angkut O2 sebesar 20 % 

 

Pengikatan Oksigen 

 Hb tersusun atas senyawa porfirin besi/Fe++ (hemin) yang berikatan 

dengan globin 

 Hb sangat mudah berikatan dengan O2 pada tempat dimana konsentrasi 

O2 tinggi dan atau pH tinggi menjadi oksihemoglobin atau sebaliknya 

         (Hb + O2           HbO2) 

 

 

Pengangkutan Gas CO2 

Aktifitas metabolisme akan menghasilkan CO2 + air 

Air hasil metabolisme bisa dimanfaatkan oleh sel tubuh 

CO2menjadi masalah, karena CO2 + air (H2O)  as. Karbonat (H2CO3) yang 

menciptakan kondisi asam, sehingga CO2 harus segera dikeluarkan  

CO2 diangkut darah dalam bentuk: 

1. Senyawa Karbamino (ikatan CO2 dan Hb) 

2. Terlarut dalam plasma 



 
 

3. As. Karbonat (H2CO3) 

4. Ion bikarbonat (HCO3
-) dan 

5. Senyawa bikarbonat (NaHCO3 dan KHCO3)– yg paling banyak 

Ada 3 cara pengangkutan CO2 

1. CO2 larut dalam plasma, membentuk asam  karbonat. 

          CO2 + H2O                 H2CO3 

 Cara ini hanya : 5%  

2. Dalam bentuk senyawa karbomino. 

          CO2 berdifusi ke dalam sel darah merah, berikatan dengan Amin (-NH2) 

          Cara ini : 30% 

3. Dalam bentuk ion HCO3
- melalui proses berantai  yang disebut  pertukaran klorida. 

CO2 masuk ke  dalam sel darah merah yang mengandung enzim   karbonat anhidrase. 

enzim karbonat  

                  CO2 + H2O                         H2CO3 

anhidrase 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keseimbangan pH 

H2CO3 (senyawa asam yang labil)  H+ + HCO3
- 

 Transpor H2CO3 dan HCO3
-
 penurunan pH  mengganggu kerja enzim dan 

metabolisme sel 

 HCO3
- + Na+ + K+ 

 NaHCO3 + KHCO3  

Ion bikarbonat  senyawa bikarbonat 

Sehingga Keseimbangan pH terjaga 

 

 

Keseimbangan elektrik darah 

H
+

 

HCO
3
 

H
2 

CO
3
 Keluar dari sel darah merah masuk  

plasma darah. Kedudukan HCO
3
 

diganti Ion klorida. 

Dengan cara ini : 65% (terbanyak) 



 
 

Melalui mekanisme pertukaran HCO3- dan Cl- 

Menjaga keseimbangan elektrik antara plasma darah dan sel darah merah 

 


