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EDITORIAL

LATIHAN DAN PERNAPASAN

Latihan alau exercise mempunyai hubungan yang

timbal balik dengan respirasi atau pernapasan. Bila
seseorang melakukan latihan yang teratur sehingga ia

menjadi seorang yang "terlatih" maka akan terjadi
peningkatan efisiensi sistem pernapasan, baik ventilasi,
difusi maupun perfusi. Kapasitas difusi orang terlatih lebih
besar dari orang yang tidak terlatih, hal ini antara lain
disebabkan efektifnya "capillary bed" di parenkim paru
sehingga area untuk berdifusi menjadi lebih luas.

Volume paru sejak masa kanak-kanak terus meningkat
sesuai dengan bertambahnya usia dan perkembangan
tubuh anak. Volume paru ini mencapai nilai maksimal
pada usia antara 19-21 tahun. Sesudah usia itu volume
paru mulai menurun sampai akhir kehidupan seseorang.

Pada orang normal volume ekspirasi paksa detik pertama
(VEPI) menurun rata-rata 28 ml/tahun. Pada penderita
penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) penurunan ini
bervariasi antara 50-80 mVtahun. Pada orang yang terlatih
penurunan fungsi paru lebih kecil dibandingkan dengan
orang yang tidak terlatih. Faktor lain yang dapat
mempercepat penurunan fungsi paru adalah kebiasaan
merokok.

Kemampuan untuk melakukan aktivitas dan latihan
yang optimal ditentukan oleh kemampuan berbagai sistem

tubuh, antara lain sistem pernapasan. Ketahanan fisik yang
optimd merupakan modal utama bagi seorang atlet untuk
berprestasi. Ketahanan fisik atau kesegaran jasmani
menentukan kesanggupan tubuh untuk melakukan adaptasi

terhadap pembebanan fisik tanpa menimbulkan kelelahan
yang berlebihan. Daya tahan kardiorespirasi merupakan
unsur utama dalam menentukan kualitas ketahanan fisik
seseorang. Daya tahin kardiorespirasi ini adalah
kesanggupanjantung dan paru serta pembuluh darah untuk
berfungsi optimal pada keadaan istirahat dan uji latih
untuk mengambil oksigen dan mendistribusikannya ke
seluruh jaringan yang aktif untuk digunakan pada proses
metabolisme tubuh.

. Efek latihan terhadap kardiorespirasi terutama
mempengaruhi sistem transportasi oksigen, yaitu sistem
sirkulasi, respirasi danjaringan tubuh. Sistem ini bekerja
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secara terpadu. Perubahan sistem sirkulasi (antung dan

pembuluh darah) yang terjadi akibat latihan adalah :

x Perubahan ukuran jantung.

* Penurunan denyut jantung (bradikardi).

* Peningkatan isi sekuncup (stroke volume).

* Bertambahnya volume darah dan kadar hemoglobin.

* Perubahan densitas kapiler dan hipertrofi otot rangka.

Pada sistem respirasi terjadi beberapa perubahan akibat
latihan, yaitu :

* Bertambahnya ventilasi semenit sebagai akibat
bertambahnya volume tidal dan frekuensi napas.

* Terjadi peningkatan efisiensi ventilasi. yaitu jumlah

udara yang ikut berventilasi pada tingkat konsumsi

oksigen yang sama akan lebih'rendah pada orang yang

tedatih. Otot rangka yang aktif mendapat oksigen lebih

banyak dari otot pernapasan.

* Berbagai volume paru lebih besar pada orang yang

terlatih.

Selain perubahan di atas, latihan akan meng-
akibatkan berkurangnya total lemak tubuh. penurunan

berat badan, berat badan tanpa lemak sedikit meningkat

atau tidak berubah, penurunan kadar kolesterol dan

trigliserida darah, berkurangnya tekanan darah baik pada

waktu istirahat maupun saat latihan, bertambahnya
aklimatisasi suhu tinggi dan bertambahnya kekuatan
tulang, ligamen dan tendon. Perubahan ini secara
keseluruhannya mempunyai manfaat terhadap kesehatan

tubuh kita dan kesegaran jasmani.

Latihan dapat meningkatkan daya tahan
kardiorespirasi secara efektif bila intensitasnya cukup.
Intensitas itu harus berada dalam "training zone" atau

zona latihan, yaitu beban latihan itu menimbuikan denyut
nadiT2o/o sampai 87% denyut nadi maksimal. Denyut nadi
maksimal addah 2}O-lmur (dalam tahun) permenit. Pada

tabel I dapat dilihat dosis latihan yang dianjurkan untuk
latihan aerobik dan anaerobik yang efektif agar tercapai

tujuan latihan yaitu peningkatan kesegaran jasmani
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Tabel 1. Dosis latihan yang dianjurkan untuk-.me-

ningkatkan daya tahan kaldionespirast

il
atau HR = 85-95% Mhmax atau lebrh besar

dilakukan, tanpa menimbulkan efek samping' dinamis'

menarik, menyenangkan dan bervariasi'

Pada penderita PPOK latihan bertujuan untuk

nieningkatkan ketahanan fisik dan efektivitas otot-otot

p"*"p""t*. Penderita PPOK yang mendapatkan latihan

p"-"p"* secara teratur, terjadi peningkatan ventilasi

;enit (VE), ambilan oksigen (vo, dan maksimal

voluntary'ventilation (MW)' Sedangkan penderita PPOK

y*g *dul*L* latihan berjalan selama 12 menit secara

t".* menunjukkan peningkatan ketahanan fisik'

Latihan atau exercise dan sistem pernapasan

merupakan dua hal yang sangat berhubungan dan saling

memienga*hi. Sistem pernapasan yang berkembang baik

J"n optilra akan meningkatkan prestasl lsel1ans 
dalart

melakukanlatihanatauolahraga.Dilainpihaklatihan
yang teratur dan efektif akan meningkatkan sistem

p"*"p* bersama-sama dengan sistem karlrovaskuler'

."tti"ggu tercapai tingkat kesegaran jasmani yang opti-

mal.

Peranan ahli paru pada orang normal adalah menilai

fungsi paru, mengevaluasi manfad latihan terhadap sistem

p"riupur* dan mengevaluasi jenis-jenis latihan yang

dapat^ meningkatkan fungsi pernapasan' Pada penderita

p"nyutit parq ahli paru berperan menentukan tingkat atau

L"ru, t"i"lo* fungsi paru yang terjad!' merencanakan

.i* O* dosis latihan untuk para penderita' mencegah

ierjadinya perburukkan penyakit akibat latihan yang

diberikansertamengevaluasimanfaatlatihanpada
p"na"titu dalam hal perbaikan keluhan subjektif dan

fungsi Paru-

3 hailnmgeu

I

8-10 minggu

JaraktemPuh 3-5 mil l'5-2 mil

Keterangan : HRR (Heart Pate Reserve = Mrmax - HRre$)

(DikutiP dari 4)

Latihan tidak hanya dianjurkan pada orang sehat

untuk meningkatkan kebugaran jasmani mereka' tetapi

**" rr* oruog *ttit, termasuk penderita penyakit paru

**nt arma dan PPOK' Pada penderita penyakit paru

f"iifr- yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi

penderita serta mempertimbangkan berbagai faktor'

Pada sebagian penderita asma latihan dapat

berperan sebagai p"n*it" serangan asma' hal itu dikenal

dengan isfilah exercise-in&rced aslhma @IA)' Pada anak-

*J Ou, dewasa muda, EIA ini dapat merupakan satu-

su,unru manifestasi asma tanpa gejala lain' Angka

kekerapan EIA ini sangat bervariasi yaitu antata l3-9ff/o'

Tiga puluh sampai empat puluh persel anak-anak

dandewasamudamenderitaElAdengankarakteristik
terjadi bronkokonstriksi akibat aktivitas fisik'

Bronkokonstriksi ini dapat terjadi selama atau segera

sesudah kegiaran fisik Geaksi ce'pat) dan dapat.pula terjadi

l"Uo"p"l"- kernudian atau bahkan esok harinya (reaksi

lambat).

Latihan pada penderita asma bersifat rehabilitasi dan

tujuannYa adalah :
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Agar penderita dapat melakukan aktivitas fisik yang

,"-*ui d"rg- golongan umur dan berat penyakitnya

Meningkatkan jumlah kehadiran' partisipasi dan

p.odu[iuitas sekolah atau kerja penderita'

Meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri serta

."n rrirtnn tingkat kecemasan penderita terhadap

penyakitnYa.

Untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari

latihan terhadap sistem pernapasan pada penderita asma'

maka latihan fisik yang diberikan harus memenuhi

beberapa syarat. Syarat itu antara lain adalah mudah
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