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PERKEMBANGAN & 

PERTUMBUHAN TULANG

DEPARTEMEN ANATOMI

FAKULTAS KEDOKTERAN 

USU

TULANG

Terdiri dari sel-sel tulang :

� Osteosit

� Substansi Dasar

� Serabut Kolagen (membentuk substansi 
interselluler/Osteoid)

� Substansi Semen

� Garam-garam (Kalsium fosfat, Magnesium fosfat & 
Kalsium karbonat)

� Senyawa Kalsium, Kalium & Natrium dg Klorin & 
Florin
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OSSIFIKASI

� Proses perkembangan tulang (penulangan)

� Cikal bakal tulang dalam Epiphysis (ujung 

tulang panjang) timbul pertama kali setelah 

lahir, kecuali pada :

Epiphysis distalis Femur

Epiphysis proximalis Tibia

timbul pada bulan kesepuluh dalam kandungan     

(tanda maturitas)
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The hyaline cartilage model

Calcification of the 

cartilage
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Primary ossification center forms

Medullary cavity 

develops

Secondary ossification centre is established

Formation of compact bone
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The mature bone

Lanjutan………

OSSIFIKASI VERTEBRAE 

� Masing-masing vertebrae mempunyai bakal 

tulang epiphysis sekunder pada :

� Corpus vertebrae

� Procesus Spinosus

� Procesus Transversus
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Os Vertebra tdd :

1. CORPUS VERTEBRA

2. ARCUS VERTEBRA

3. PROCESSUS SPINOSUS

4. PROCESSUS 

TRANSVERSUS

5. PROCESSUS ARTICULARIS 

SUPERIOR / INFERIOR

6. FORAMEN VERTEBRALIS

7. LAMINA

8. PEDICULUS

2
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OSSIFIKASI VERTEBRAE cont….

� Vertebrae sacralis 

bersatu satu dg lainnya 

dari cranial ke kaudal 

pada umur 25-35 thn
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OSSIFIKASI VERTEBRAE cont….

� Vertebrae cocygeus 

berkembang dari pusat 

perkembangn tulang 

pada tahun pertama 

sampai umur 20-30 

tahun
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OSSIFIKASI COSTAE

� Bakal tulang rawan pada costae mengalami 

proses penulangan di dalam kandungan yaitu 

pada umur kehamilan akhir bulan ke-2.

� Setelah akhir bulan ke-4 proses penulangan 

berhenti & bagian ventral dipersiapkn 

sebagai rawan iga 
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OSSIFIKASI STERNUM

� Pusat penulangan pertama tjd di Manubrium 
sterni pada bulan ke-3 dan ke-6 dalam 
kandungan

� Pada tahun pertama pusat penulangan 
terdapat di Corpus sterni 

� Penyatuan pusat penulangan tjd pada umur 
6-25 tahun

� Pusat penulangan pada Processus 
xyphoideus berkembang pada umur 5-10 
tahun

OSSIFIKASI STERNUM cont….
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OSSIFIKASI SCAPULA

� Pada umur 1 thn pusat penulangan 

berkembang pada Processus Coracoideus

� Pada umur 15-18 thn pusat penulangan 

berkembang pada Acromion

� Semua pusat penulangan bersatu pada umur 

16-22 tahun
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OSSIFIKASI HUMERUS

� Perkembangan ossifikasi & penyatuan 

epiphysis terjadi lebih awal pada perempuan 

dibanding laki-laki

� Discus epiphysialis distalis bersatu pada saat 

pubertas

� Discus proximalis bersatu pada akhir 

pubertas

OSSIFIKASI ULNA & RADIUS

� Penyatuan Epiphysis 

lebih dahulu terjadi 

pada bagian proksimal 

& selanjutnya pada 

bagian distal
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OSSIFIKASI OS COXAE

� Terdapat 3 bakal tulang, Ilium, Ischium & 

Pubis yg bersatu di Acetabulumr

� Sinostosis ketiganya terjadi pada umur 5-7 

thn

� Penyatuan tulang pada Acetabulum terjadi 

pada umur 15-17 tahun

OSSIFIKASI OS COXAE
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OSSIFIKASI FEMUR

� Pada usia 10 bulan dalam kandungan pusat 
ossifikasi terdapat di epihysis distalis (sign of 
maturity)

� Pusat ossifikasi pada umur 1 tahun terdapat pada 
Caput femoris

� Pusat ossifikasi pada umur 3 tahun terdapat pada 
Trochanter mayor

� Pusat ossifikasi pada umur 11-12 tahun terdapat 
pada Trochanter minor

� Epiphysis proximalis bersatu lebih dini (17-19 tahun) 
daripada epiphysis distalis (19-20 tahun)



14

Pertumbuhan otak selama tahun pertama 

kehidupan terutama untuk meningkatkan: 

� Ukuran neuron yang sudah ada, 

� Proliferasi & pertumbuhan neuroglia

� Perkembangan cabang dendrit & kontak 

sinaps

� Melanjutkan mielinisasi axon.

BERAT OTAK :
KETIKA MENJELANG 
KELAHIRAN:

� Otak bayi  baru lahir 25% 
berat otak dewasa

� Usia 6 bulan : 50% berat otak 
dewasa

� Usia 1 tahun : 70% berat otak 
dewasa. 

� Usia 3 tahun : >90 otak 
dewasa

� Usia 80 tahun, berat akan 
berkurang  sekitar 7%

� Kebanyakan anak sudah 
memiliki 100 miliar sel otak 
yang aktif dan mereka sudah 
menjalin sekitar 50 triliun
hubungan dengan sel-sel otak 
yang lain serta bagian-bagian 
tubuh lain.
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KETIKA USIA DALAM 
BULAN-BULAN AWAL:

KETIKA MENGINJAK USIA 8 
BULAN:

� Disaat  indra bayi sudah 
bereaksi terhadap 
lingkungannya, dia akan 
mengembangkan hubungan 
“sinaptik” baru dengan 
kecepatan yang 
menakjubkan, yaitu hingga 3 
miliar per detik

� Otak si bayi telah meningkat 
dan akan memiliki sekitar 
1.000 triliun hubungan 
Setelah sejumlah tersebut, 
hubungan akan mulai 
menurun kecuali si anak 
dihadapkan kepada 
rangsangan melalui semua 
indranya.

Terima kasih


