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ABSTRAK
Latar belakang: Hirsutisme berasal dari bahasa latin hirsutus yang mempunyai arti berbulu atau berambut. Secara definisi hirsutisme 
adalah pertumbuhan rambut yang berlebihan pada wanita di tempat yang seharusnya tidak ada atau minimal jumlahnya yang 
biasanya tumbuh pada laki-laki dewasa. Pertumbuhan rambut ini biasanya tumbuh pada area yang dipengaruhi oleh hormon 
androgen. Tujuan: Hirsutisme merupakan kelainan yang mendapat perhatian secara khusus pada bidang dermatologi, karena 
hal ini bagi sebagian besar perempuan sangat mengganggu secara kosmetik dan bisa menjadi gejala dari suatu penyakit atau 
mungkin juga tanda dari kelainan medis yang serius, terutama jika berkembang dengan cepat setelah masa pubertas. Telaah 
kepustakaan: Hirsutisme dapat disebabkan oleh produksi hormon androgen yang berlebihan dari ovarium, kelenjar adrenal atau 
produksi ektopik, peningkatan konsentrasi dari testosteron bebas, peningkatan aktivitas dari enzim 5α-reduktase atau bisa juga 
peningkatan sensitivitas dari folikel rambut terhadap hormon androgen Kesimpulan: Pada kasus hirsutisme perlu dilakukan 
pemeriksaan yang tepat untuk dapat menyingkirkan kemungkinan adanya penyakit atau kelainan yang serius.

Kata kunci: hirsutisme, androgen, rambut

ABSTRACT
Background: Hirsutism comes from latin word hirsutus that means hairy. The definition of hirsutism is an overgrowth or minimal 
growth of women’s hair on places not supposed to, that usually occurs on male. The hair growth usually on areas that influenced by 
androgen hormone. Purpose: Hirsutism is a disorder that needs to have special consideration on dermatology, because it could be a 
big cosmetic for many women and it could be a symptom of other disease or perhaps a sign of serious medical disorders, especially 
if it grows fast after puberty. Review: Hirsutism can be caused by an overproduction of androgen hormone of the ovarium, adrenal 
gland or ectopic production, or it could be a result of over elevation of free testosteron concentration or an increasing of 5α-reductase 
enzyme activity, or it could be caused by an increasing of sensitivity of hair folicle to androgen hormone. Conclusion: On hirsutism 
case, suitable and proper examinations are needed to differentiate the possibilities of serious diseases.
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PENDAHULUAN 

Hirsutisme berasal dari bahasa latin hirsutus 
yang mempunyai arti berbulu atau berambut. Secara 
definisi hirsutisme adalah pertumbuhan rambut yang 
berlebihan pada wanita di tempat yang seharusnya 
tidak ada atau minimal jumlahnya yang biasanya 
tumbuh pada laki-laki dewasa. Pertumbuhan rambut 
ini biasanya pada area yang dipengaruhi oleh hormon 
androgen.1,2,4,5

Ada istilah lain untuk pertumbuhan rambut 
yang tidak normal yaitu hipertrikosis. Istilah 

hirsutisme dan hipertrikosis sering kali tertukar 
pada penggunaan sehari-hari. Istilah hirsutisme 
biasanya digunakan untuk pertumbuhan rambut 
yang dipengaruhi hormon androgen, biasanya tumbuh 
pada wajah, dada, dan daerah kemaluan pada wanita. 
Istilah hipertrikosis digunakan untuk pertumbuhan 
rambut (rambut terminal) pada ekstrimitas, kepala 
dan punggung.6,7,8

Hirsutisme merupakan kelainan yang mendapat 
perhatian secara khusus pada bidang kosmetik dan 
psikologi. Hirsutisme adalah suatu gejala dari penyakit 
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atau mungkin juga suatu tanda dari kelainan medis 
yang serius, terutama jika hal ini berkembang dengan 
cepat setelah masa pubertas.1

Pengetahuan mengenai patogenesis hirsutisme 
harus lebih dipahami sehingga dapat menegakkan 
diagnosis dan mencari faktor yang menjadi penyebab. 
Selain itu juga perlu dilakukan evaluasi dengan 
pemeriksaan kadar serum testosteron, 17-OHP, dan 
DHEAS.

Adanya algoritma mengenai evaluasi dan cara 
penegakan diagnosis hirsutisme sangat diperlukan 
terutama untuk memastikan ada atau tidaknya 
keganasan yang menjadi penyakit dasarnya.

TELAAH KEPUSTAKAAN

Rambut manusia memiliki 3 macam tipe, 
yaitu: rambut lanugo, rambut velus, rambut 
terminal. Folikel rambut adalah unit struktural 
yang bertanggung jawab dalam pembentukan rambut, 
menentukan bentuk serta ukuran rambut.3,7 

Meskipun tipe rambut tidak ada batasan yang jelas, 
umumnya terminologinya lebih dipentingkan: alis 
mata panjangnya kurang dari 1 cm tetapi merupakan 
rambut terminal. Panjang rambut jenggot seorang 
wanita normal hanya beberapa milimeter dapat 
disebut rambut velus, lain halnya pada hirsutism atau 
hypertrichosis yang lebih panjang dan kasar.

Faktor sistemik seperti androgen, estrogen, 
glukokortikoid, hormon tiroid dan hormon 
pertumbuhan dapat memodulasi pertumbuhan 
rambut. Papil folikel merupakan target dari androgen 
oleh karena sel tersebut mengekspresikan reseptor 
androgen dan androgen metabolizing enzymes (5a-
reductase, tipe I dan II). Papil folikel pada kulit kepala 
botak mengandung kadar reseptor androgen yang 
tinggi dibandingkan pada kulit kepala yang tidak 
botak.

Sirkulasi hormon androgen pada wanita 
tergantung pada sekresi dari ovarium dan kelenjar 
adrenalin. Beberapa hormon androgen yang berperan 
penting pada terjadinya hirsutisme, antara lain 
5a-dihydrotestosteron (DHT) yang 2–3 kali lebih 
poten dari testosteron (T), 5–10 kali lebih poten dari 
adrostenedione (A) dan 20 kali lebih poten dibanding 
dihydroepiandrosterone (DHEA), androstenedione 
(A), dihydroepiandrosterone (DHEA), dan 
dihydroepiandrosterone – sulfat (DHEA-S).11,12,13

Pada wanita yang tidak hamil, testosteron dalam 
sirkulasi 98% lebih terikat pada plasma protein yang 
spesifik, antara lain: sex hormone binding globulin (SHBG 
78%); cortisol binding globulin (CBG 1%); albumin 

(20%), sedangkan testosteron bebas yang tidak terikat 
pada protein dalam sirkulasi kadarnya sebesar 1%. 
Di intrasel, testosteron mengalami reduksi menjadi 
5a-DHT (dihydrotestosteron) oleh enzim 5a-reduktase 
(Gambar 1).

Sel target dari hormon androgen adalah sel dari 
papila dermis, keratinosit, melanosit, dan sel endotel. 
Reseptor androgen yang spesifik diperlukan supaya 
folikel rambut dapat memberikan respons terhadap 
hormon androgen, reseptor ini terletak pada sel papila 
dermis. Setelah hormon androgen terikat pada reseptor 
tersebut pertumbuhan rambut mulai dikontrol.

Pada pasien dengan hirsutisme, perubahan dari 
testosteron ke 5α-DHT mengalami peningkatan secara 
signifikan yang hampir mencapai kadar rata-rata 
seperti pada laki-laki. Interleukin-1 juga memiliki 
peranan ikut mengontrol siklus pertumbuhan rambut 
sebagai penghambat pertumbuhan folikel rambut 
secara in vivo maupun in vitro. Selanjutnya pada 
konsentrasi yang rendah sekitar 0,01 mg/ml0,01 mg/ml mg/ml–1 IL-1aIL-1a 
secara in vitro mempunyai pengaruh memperpanjang 
batang rambut dan akar rambut sebelah luar serta 
mendegradasi bulbus rambut ((hair bulb).3,10
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Gambar 1. Metabolisme hormon androgen di 
kulit.3

Hirsutisme dapat disebabkan oleh produksi 
hormon androgen yang berlebihan dari ovarium, 
kelenjar adrenal atau produksi ektopik, peningkatan 
konsentrasi dari testosteron bebas, peningkatan 
aktivitas dari enzim 5α-reduktase atau bisa juga akibat 
peningkatan sensitivitas dari folikel rambut terhadap 
hormon androgen. Semua kondisi di atas mempunyai 
peranan dalam perubahan dari rambut velus ke bentuk 
rambut terminal. Penyebab hirsutisme secara lengkap 
dapat dilihat pada tabel 1.

Pada wanita dengan hirsutisme diperlukan 
penelusuran riwayat penyakit dan pemeriksaan 
fisik secara teliti yang berguna untuk evaluasi 
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dan penentuan penderita mana yang memerlukan 
pemeriksaan penunjang diagnostik. Riwayat keluarga 
sangat penting oleh karena 50% dari wanita yang 
menderita hirsutisme mempunyai riwayat keluarga 
yang menderita kelainan yang sejenis.4,6,8

Melalui pemeriksaan fisik diharapkan dapat 
diketahui tingkat pertumbuhan rambut yang normal 
dibanding pertumbuhan pada hirsutisme dan 
hipertrikosis. Tingkat pertumbuhan, karakteristik, dan 
distribusi dari rambut semuanya harus dicatat.4,6,8

Identifikasi tentang kelainan serius yang menjadi 
penyebab adalah salah satu tujuan utama dilakukannya 
pemeriksaan laboratorium. Sekitar 95% dari para 
penderita ini mengidap PCOS atau hirsutisme 
idiopatik. Anamnesis tentang riwayat penyakit dan 
pemeriksaan fisik dapat menyingkirkan sebagian 
besar kelainan yang menjadi penyebab, dan investigasi 
hormonal secara menyeluruh biasanya ditujukan hanya 
apabila timbul di luar masa peripubertal, progresivitas 
tinggi, atau ada tanda-tanda dari Sindroma Cushing’s 
atau virilisasi harus diwaspadai dan dipastikan 
ada atau tidaknya kemungkinan keganasan dari 
ovarium atau kelenjar adrenal. Algoritma langkah-
langkah diagnosis dan evaluasi dari hirsutisme pada  
gambar 2.1,8 

Pada pemeriksaan laboratorium harus diperiksa 
kadar serum testosteron, 17-OHP, dan DHEAS. 
Apabila kadar serum testosteron lebih dari 200 ng 
per dL (6,94 nmol per L) dan/atau kadar DHEAS 
lebih dari 700 ng per dL (24,3 nmol per L), maka 
terdapat indikasi yang kuat adanya tumor yang disertai 
virilisasi.10

Pengobatan pada penderita hirsutisme dibagi 
2 yaitu terapi lokal untuk mengobati manifestasi 
klinik pada hirsutisme dan terapi medikamentosa 
yang mempunyai target pada penyebab timbulnya 
kelainan. Pengobatan secara lokal pada manifestasi 
klinik antara lain metode pengangkatan rambut mulai 

dari metode pencukuran (shaving) sampai dengan 
penggunaan metode terapi laser, pengobatan secara 
topikal, dan mengurangi berat badan.7,8

Pada penderita dengan hirsutisme ringan (mild 
hirsutism) bisa memanfaatkan terapi secara lokal 
pencukuran (shaving), pemutihan (bleaching), depilasi, 
dan elektrolisis.8

Kebutuhan akan metode yang cepat untuk 
pengangkatan rambut  mendorong untuk 
dikembangkannya penggunaan terapi laser pada 
hirsutisme. Bemacam-macam jenis laser yang tersedia, 
antara lain ruby, alexandrite, pulsed diode, and Q-switched 
yttrium-aluminum-garnet (YAG) lasers. Pulsed diode 
lasers merupakan metode laser yang paling murah 
dan cukup terpercaya dibandingkan dengan metode 
laser yang lain dalam menghilangkan rambut. Pada 
penggunaan satu kali terapi laser untuk pengangkatan 
rambut, banyak penderita mengalami penundaan 
pertumbuhan rambut selama 2–6 bulan, dan beberapa 
mengalami pengangkatan rambut secara permanen 
pada terapi beberapa kali.7,8,11

Terapi secara farmakologis pada hirsutisme 
ditujukan pada penghambatan dari kerja androgen 
pada folikel rambut atau menekan produksi dari 
hormon androgen (tabel 2).

Respons pada terapi secara farmakologis lambat, 
kadang terjadi lebih dari beberapa bulan. Apabila 
terapi secara medis tidak memberikan hasil yang baik 
pada penderita, dapat dilakukan kombinasi antara 
terapi lokal dengan terapi secara medis.11,12

Tabel 2. Terapi Sistemik pada Hirsutisme.10,13

Kategori obat Obat
Kontrasepsi oral Ethinyl estradiol dan 

norgestimate, desogestrel, 
norethindrone, ethynodiol 
diacetate

Antiandrogens* Spironolactone 
(Aldactone)®

Glucocorticoids* Dexamethasone, 
prednisone

Gn-RH agonists** Leuprolide (Lupron)®

Antifungal* Ketoconazole (Nizoral)®

Topikal untuk 
memperlambat 
pertumbuhan rambut

Eflornithine HCI 
(Vaniqa)®

Insulin-sensitizing 
agents**

Metformin (Glucophage)®

* Tidak direkomendasikan oleh Foods and Drugs Association 
(FDA) pada terapi hirsutisme Gn-RH = gonadotropin-
releasing hormone

Tabel 1. Penyebab Hirsutisme1

- Idiopatik
- Kelainan ovarian

o Sindroma polikistik ovari (PCOS)
o Tumor ovarium

- Kelainan adrenal
o Hiperplasi adrenal kongenital
o Tumor adrenal

- Prolaktinoma
- Iatrogenik
- Kehamilan
- Post menopause



192

 
Berkala Ilmu Kesehatan Kulit & Kelamin Vol. 22 No. 3 Desember 2010

Gambar 2. Algoritma menunjukkan diagnosis dan evaluasi dari hirsutisme.8

(ACTH = adrenocorticotropic hormone; CAH = congenital 
adrenal hyperplasia; DHEAS = dehydroepiandrosterone 
sulfate; PCOS = polycystic ovary syndrome; 17-OHP = 
17 alpha-hydroxyprogesterone)

Cream eflornithine (Vaniqa®) memberikan efek 
yang signifikan untuk memperlambat pertumbuhan 
rambut pada 32% kasus dan dapat menjadi terapi 
adjuvan di samping metode pengangkatan rambut 
yang biasa digunakan. Penggunaan eflornithine 
sebanyak satu kali kemudian segera dihentikan, maka 
rambut akan tumbuh kembali dalam 8 minggu seperti 
pada saat sebelum terapi.10,13

Pada wanita yang menderita hirsutisme 
idiopatik, PCOS (Polycystic Ovary Syndrome), atau 
CAH (Congenital Adrenal Hyperplasia) onset lanjut, 
pemilihan terapi yang sesuai tergantung keinginan 
pasien dalam merencanakan kehamilan. Wanita yang 
memutuskan untuk tidak hamil dapat menggunakan 
kontrasepsi oral dosis rendah.10,14

Antiandrogen yang sering digunakan adalah 
spironolacton (AldactoneÒ) dan flutamide (EulexinÒ). 
Di sisi lain, tidak ada antiandrogen yang disetujui 
oleh U.S. Food and Drug Administration (FDA) pada 
pengobatan hirsutisme. Spironolacton lebih sering 
digunakan karena faktor keamanannya, tersedia di 
pasaran, dan murah. Flutamide dinilai lebih efektif 
dibanding spironolacton. Respons pengobatan dengan 
antiandrogen cukup lambat dan membutuhkan waktu 
sampai 18 bulan. Lama pengobatan masih belum 
jelas, tetapi penghentian terapi sering menyebabkan 
rekurensi.13

Pada penderita yang pertumbuhan rambutnya 
tidak berkurang secara signifikan setelah pengobatan, 
dapat dipertimbangkan pengobatan dengan insulin-
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sensitizing agents. Metformin (GlucophageÒ) dapat 
memperbaiki sensitivitas insulin dan menurunkan 
kadar hormon testosteron pada penderita PCOS.13

PEMBAHASAN

Istilah hirsutisme seharusnya digunakan pada 
pertumbuhan rambut yang dipengaruhi hormon 
androgen pada wajah, dada, dan daerah kemaluan 
pada wanita. Istilah hipertrikosis digunakan pada 
pertumbuhan rambut (rambut terminal) pada 
ekstrimitas (lengan dan tungkai), kepala dan 
punggung. 

Hirsutisme dapat disebabkan antara lain oleh 
produksi hormon androgen yang berlebihan (dari 
ovarium, kelenjar adrenal atau produksi ektopik), 
peningkatan konsentrasi dari testosteron bebas, 
peningkatan aktivitas dari enzim 5α-reduktase, 
peningkatan sensitivitas dari folikel rambut terhadap 
hormon androgen. Kondisi ini mempunyai peranan 
dalam perubahan dari velus ke bentuk rambut 
terminal.

Pada wanita dengan hirsutisme diperlukan 
penelusuran riwayat penyakit dan pemeriksaan 
fisik secara teliti yang berguna untuk evaluasi dan 
determinasi penderita mana yang memerlukan 
pemeriksaan penunjang diagnostik. Riwayat keluarga 
sangat penting; 50% dari wanita yang menderita 
hirsutisme mempunyai riwayat keluarga yang 
menderita kelainan yang sejenis.4,6,8

Melalui pemeriksaan fisik diharapkan dapat 
diketahui tingkat pertumbuhan rambut yang normal 
dibanding pertumbuhan pada hirsutisme dan 
hipertrikosis. Tingkat pertumbuhan, karakteristik, dan 
distribusi dari rambut semuanya harus dicatat. 4,6,8

Identifikasi tentang kelainan serius yang menjadi 
penyebab adalah salah satu tujuan utama dilakukannya 
pemeriksaan laboratorium. Sekitar 95% dari para 
penderita ini mengidap PCOS atau hirsutisme 
idiopatik.3,4

Pengobatan pada penderita hirsutisme dibagi 
2 yaitu terapi lokal untuk mengobati manifestasi 
klinik pada hirsutisme dan terapi medikamentosa 
yang mempunyai target pada penyebab timbulnya 
kelainan. 

Diagnosis dan evaluasi yang tepat pada hirsutisme 
melalui pemeriksaan fisik, riwayat keluarga dan 
pemeriksaan laboratorium sangat diperlukan untuk 
dapat mengetahui ada atau tidaknya kemungkinan 
keganasan dari ovarium atau kelenjar adrenal yang 

memberikan manifestasi klinis hirsutisme pada 
penderitanya. Kasus hirsutisme perlu dilakukan 
pemeriksaan yang tepat untuk dapat menghilangkan 
kemungkinan adanya penyakit atau kelainan yang 
serius.
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