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Usia tulang ( BONE AGE ) disebut juga usia
skelet, usia anatomik atau usia radiologik, g

cara menilai tingkat maturitas seorang
anak menuju dewasa dengan mengamati

b h t l d t t k d lperubahan tulang yang dapat terekam dalam
film sinar‐ x secara serial

Sering dilakukan untuk mengevaluasi
pertumbuhan anak, mendiagnosis berbagai
gangguan endokrin dan sindrom pada anak, 
dan prediksi tinggi akhir



Skelet yang normal menurut Schuster dan
Shrig berkembang sebagai satu unit dalam 3 g g g
stadium:
1. Dalam uterus: terutama terjadi osifikasi

diafisis
2. Lahir sampai pubertas: terjadi osifikasi

sebanyak 100 epifisis dan dilanjutkansebanyak 100 epifisis dan dilanjutkan
perubahan besar dan bentuknya

3. Pubertas sampai umur 18‐20 thn: terjadi3. Pubertas sampai umur 18 20 thn: terjadi
penutupan garis epifisis



Sebagian besar usia tulang sesuai dgn usia
kronologisnya

Beberapa kelainan spt kelainan hipofisis, 
gonad, adrenal, tiroid dan paratiroid dapatgonad, adrenal, tiroid dan paratiroid dapat
mempengaruhi maturasi usia tulang





METODE PENILAIAN USIA TULANG DAN KEGUNAANNYA

Banyak teknik telah dikembangkan untukBanyak teknik telah dikembangkan untuk
menilai usia tulang
1. Metode atlas, yang paling 

sering dipakai adalah atlas 
pergelangan tangan (wrist) 
dan tangan (hand) daridan tangan (hand) dari
greulich dan pyle

2. Metode Tanner‐ Whitehouse
3  L i l i   ti k3. Lain‐lain seperti mengukur

panjang tulang, counting centers 
method, dan sampling method, p g









RENTANG UMUR TULANG DIAMBIL DATA YANG DISUSUN 
OLEH GRAHAM DARI DATA FELS INSTITUTE

RENTANG         UMUR ANAK LAKI        WANITA

± 3‐6 bulan 0‐1  tahun 0‐1  tahun
± 1‐1,5 tahun 3‐4  tahun 2‐3  tahun
± 2 tahun 7‐11 tahun 6‐10 tahun± 2 tahun 7 11 tahun 6 10 tahun
± 2 tahun lebih 13‐14 tahun 12‐13 tahun



Perkembangan skelet dapat dibagi dalam 6 
kategori utama:



Infant



Toddler



Pre-Puberty



Early – Mid Puberty



Late Puberty



Post Puberty



RAMALAN TINGGI DEWASA

Bayley dan Pinneau mengembangkan suatu sistemBayley dan Pinneau mengembangkan suatu sistem
untuk mengantisipasi tinggi badan yang dapat
dicapai dengan mengkorelasikan usia tulang
yang dikembangkan oleh Greulich dan Pyleyang dikembangkan oleh Greulich dan Pyle

Tabel perkiraan tinggi disiapkan untuk laki‐
l ki it t k i t l tlaki maupun wanita untuk usia tulang rata‐
rata (dlm 1 thn), terlambat (kurang dari 1 
thn), dan terlalu cepat (lebih dari 1 thn) 
d i k l idari umur kronologisnya



Cara yang lain adalah dengan cara TannerCara yang lain adalah dengan cara Tanner‐
Whitehouse 2 atau TW 2:

Perkiraan tinggi akhir diperoleh dengan
tabel yang disusun berdasarkan analisis
regresi klasik dari tinggi badan dan usia
kronologis atau usia tulang



R l Ti i AkhiRamalan Tinggi Akhir



Tabel TW 2 untuk anak laki‐laki



Tabel TW 2 untuk anak perempuan



Contoh Soal:

Anak laki‐laki usia 13,5 tahun, tinggi
badan 145 cm (persentil ke‐3), usia
t l 12 t h  R l ti i khi ?tulang 12 tahun. Ramalan tinggi akhir ?



Gunakan tabel…

Ramalan tinggi akhir =
(0 94 145)   ( 1 9 13 5)   ( 4 4 12)   113(0,94x145) + (‐1,9x13,5) + (‐4,4x12) + 113
= 136,3 – 25,65 – 52,8 + 113
= 170 85 cm= 170,85 cm



Dalam kepustakaan ada cara ke‐ 3 yaitu
cara dari Roche, Wainer, dan Thissen
(RWT)(RWT)

Cara ini digunakan untuk meramal tinggi
i jbadan dewasa melalui pengukuran panjang

badan (posisi telentang), berat badan
(tdk berbusana), tinggi rata‐rata kedua( ), gg
orang tua dan usia tulang

Ketiga metode ini dlm kepustakaan bilaet ga etode d epusta aa b a
digunakan dgn tepat, mudah diterapkan dan
hasilnya dapat dipercaya




