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ABSTRAK
Latar belakang: Telogen Efluvium (TE) adalah pelepasan rambut telogen dalam jumlah berlebihan yang disebabkan oleh 
kelainan siklus rambut, tanpa disertai peradangan. Kehilangan rambut yang berlebihan memberikan dampak ketakutan dan stres 
yang berlebihan bagi penderitanya. Prognosis TE umumnya baik selama etiologi dapat diidentifikasi dan dikoreksi. Tujuan: 
Memahami patogenesis TE untuk mengidentifikasi dan memberikan terapi yang rasional. Telaah Kepustakaan:  TE adalah 
kerontokan rambut dalam fase telogen tanpa peradangan ditandai dengan kerontokan rambut merata, lebih dari normal yaitu: 
150–400 helai perhari. TE dapat terjadi akut maupun kronik pada  semua usia. Berdasarkan patomekanisme terdapat 5 tipe TE 
berdasarkan adanya pemanjangan atau pemendekan pada salah satu fase pada siklus rambut. Etiologi TE antara lain hormonal, 
nutrisi, stres fisik, psikis, obat dan lain-lain. Diagnosis TE berdasarkan anamnesis, pemeriksaan klinis dan laboratorium. 
Pengobatan TE bersifat kausatif yaitu dengan mengeliminasi faktor etiologi atau pemicu yang telah diidentifikasi. Kesimpulan: 
TE  merupakan proses reaktif yang dipicu oleh faktor-faktor etiologi yang menyebabkan rambut dalam sejumlah besar memasuki 
fase telogen. Prognosis TE  baik karena pasien tidak akan mengalami kebotakan.

Kata kunci: telogen efluxium, rambut rontok

ABSTRACT
Background: TE is an exceeding number of telogen hair loss which is caused by abnormality of hair cycle without involvement 
of inflammation. Patient who suffers from exceeding hair loss give impact to stress and anxiety. The prognosis of TE is 
commonly good as long as the etiology is identified and managed correctly. Purpose: to understand the pathogenesis of TE for 
identification purpose and to apply a rational therapy. Review: TE is an evenly hair loss in telogen phase without involvement 
of inflammation, which exceeds normal condition of 150–400 pieces per day. TE may be acute or chronic, and may be suffered 
by all ages. Based on the pathomechanism, there are 5 types of TE according to the existing of elongation or shortening in one 
phase of hair cycle. The etiology of TE are hormonal, nutrition, physical stress, psychology, medication, etc. To establish the 
diagnosis of TE is based on history taking, clinical and laboratory examination. Management of TE is causative, which includes 
elimination of etiologic factor and elimination of identified trigger factors. Conclusion: TE is reactive process which is triggered 
by some etiologic factors causing massive hair entering the telogen phase. The prognosis of TE is good because patients will 
not suffer from baldness.
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PENDAHULUAN

Telogen efluvium (TE) adalah pelepasan rambut 
telogen dalam jumlah berlebihan, yang disebabkan oleh 
kelainan siklus rambut, tanpa disertai peradangan.1,2 

Pertama kali dideskripsikan oleh Kligman pada tahun 
1961, merupakan suatu proses reaktif dengan awitan 
akut dan faktor etiologi yang dapat diidentifikasi.1,3,4 
Pada tahun 1996, Whitting mendeskripsikan satu 

bentuk TE dengan awitan kronik, idiopatik dan 
dapat mengalami resolusi spontan.1,2,5 

Insidensi TE cukup tinggi, namun prevalensi 
pasti tidak diketahui karena banyaknya kasus TE 
yang subklinis. TE dapat mengenai semua usia, 
bahkan sebagian besar orang dewasa telah mengalami 
setidaknya satu episode TE dalam hidupnya. 
Perempuan jauh lebih banyak mengalami TE karena 
keluhan rambut rontok mengganggu rasa percaya diri 
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dan penampilan karena rambut menjadi jarang dan 
menipis.1,2 Pasien yang datang umumnya mengalami 
stres dan ketakutan akan kerontokannya yang akan 
berakhir dengan kebotakan yang permanen.

TE bersifat reversibel dan tidak pernah 
mengakibatkan kebotakan selama etiologi dapat 
diidentifikasi dan dikoreksi.1,4 Dengan mengetahui 
patomekanisme dan faktor pemicu terjadinya TE 
dapat dilakukan pengumpulan data secara rinci 
mengenai faktor etiologi dan segala hal yang berkaitan 
dengan kerontokan rambut serta pemeriksaan yang 
teliti sehingga dapat mengarahkan pada diagnosis 
TE dan penatalaksanaan yang bersifat kausatif dan 
rasional.2,6 

TELAAH KEPUSTAKAAN

Rambut  manusia  memil ik i  keunikan 
dibandingkan sistem organ lainnya, karena rambut 
mengalami siklus pengulangan pertumbuhan. Siklus 
rambut ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu anagen (fase 
pertumbuhan), katagen (fase transisi), telogen (fase 
istirahat). (Gambar 1) Pada keadaan normal kurang 
lebih 85–90% rambut dalam fase anagen, 1% pada fase 
katagen dan 10–15% pada fase telogen dan normal ada 
± 50–100 rambut yang rontok setiap harinya.1,2,3  

Fase anagen memiliki sub bagian sebanyak 6 
tahap. Lima tahap pertama disebut proanagen, dan 
tahap keenam metanogen didefinisikan sebagai 
kemunculan dari batang rambut ke atas permukaan 
kulit, dan folikel penetrasi ke jaringan subkutis.7 

Pada fase ini terjadi pertumbuhan folikel rambut 
melalui proses proliferasi dan diferensiasi masif sel-
sel keratinosit di matriks rambut. Lama masa anagen 
ditentukan secara genetik, dan rambut kulit kepala 
rata- rata memiliki ± 100.000 rambut dan tetap dalam 
fase anagen selama  ± 2–6 tahun. Panjang rambut yang 
dihasilkan ditentukan oleh lama fase anagen yang 
bervariasi antararea tubuh. Fase anagen  pada folikel 
di rambut skalp ± 2–6 tahun (rata–rata 3 tahun), pada 
rambut kumis 4–14 minggu, pada rambut jari 1,5–3 
bulan. Kecepatan pertumbuhan rambut terminal 
pada rambut skalp pria dan wanita berbeda, pada 
rambut skalp pria sekitar 0,37 mm/hari sedangkan 
pada wanita 0,34 mm/hari. Pada akhir masa anagen, 
aktivitas sel mitosis dalam matriks bulbus rambut 
berhenti. Penghentian fase anagen dikontrol oleh 
fibroblast growth factor (FGF) 5 yang diekspresikan 
pada folikel sesaat sebelum akhir fase anagen.3,7,10

Fase katagen merupakan perubahan dari fase 
pertumbuhan ke fase istirahat. Awal dari fase ini 
ditandai dengan berhentinya aktivitas mitotik dari sel-

sel matriks rambut dan apoptosis yang terkoordinasi 
dari folikel rambut. Saat fase katagen, rambut kepala 
menipis dan pigmen rambut berkurang. Melanosit 
berhenti memproduksi melanin, menyerap dendritnya, 
serta mengalami apoptosis. Matriks keratinosit akan 
berhenti berproliferasi dan mengalami diferensiasi 
akhir kemudian folikel bawah mengalami involusi dan 
regresi. Sel-sel papil folikuler akan menjadi semakin 
bulat dan akan bertahan di dalam selubung jaringan 
konektif, dan terangkat dari bagian dasar sel epitel yang 
telah mengalami regresi. Selubung jaringan konektif 
bertambah tebal selama fase katagen. Pada akhir fase 
katagen, papila folikel mengalami fase istirahat pada 
bagian dasar folikel rambut. Fase katagen rambut 
skalp berlangsung sekitar 2–3 minggu. Signal-signal 
molekul yang memicu fase katagen, saat ini masih 
belum diketahui dengan jelas. Insulin-like growth factor, 
keratinocyte growth factor (KGF), dan hepatocyte growth 
factor (HGF) menurun pada saat inisiasi fase katagen, 
sedangkan transforming growth factor beta (TGF-b1) 
dan beberapa neurotropin meningkat pada saat yang 
sama, perubahan konsentrasi molekul-molekul ini 
mungkin memegang peranan pada proses transisi 
dari fase anagen ke katagen.1,3,7 

Pada fase telogen pertumbuhan folikel terhenti, 
diikuti terlepasnya rambut yang mati dari folikelnya 
(eksogen) yang dapat terjadi pada fase telogen lanjut 
atau pada fase anagen awal. Fase telogen berlangsung 
selama ± 100 hari. Sekitar 10–15% dari rambut kulit 
kepala ada pada fase telogen pada setiap waktu tertentu 
dan terdistribusi secara acak. Rambut pada fase telogen 
memiliki ujung proksimal membulat seperti gada, 
memiliki knob yang berwarna putih, kering, padat dan 
keras pada ujung proksimalnya. Warnanya yang putih 
disebabkan karena tidak adanya pigmen. Rambut 
pada fase telogen  dapat terlepas oleh penyisiran 
rambut atau oleh alat mekanis yang lain.1,7 Sekitar 
25–100 rambut telogen dapat jatuh setiap harinya dan 
pada saat  rambut dicuci jumlahnya dapat meningkat 
hingga dua kali.

Kelainan ataupun gangguan pada siklus rambut 
akan berakibat pelepasan rambut yang tidak normal, 
baik dalam jumlah yang berlebihan (effluvium) ataupun 
pada fase yang tidak normal (anagen).1

Telogen efluvium (TE) adalah kerontokan rambut 
dalam fase telogen tanpa peradangan yang ditandai 
dengan kerontokan rambut yang difus, rambut 
dalam fase telogen yang terlepas lebih banyak dari 
normal (150–400 helai perhari), pada waktu menyisir, 
menyikat, atau mencuci rambut.7, 9 
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Headington membagi TE menjadi 5 tipe 
fungsional berdasarkan patomekanisme yang terjadi 
pada fase siklus rambut yaitu Immediate anagen release 
di mana fase anagen berakhir lebih cepat dan folikel 
rambut masuk pada fase telogen secara prematur 
mengakibatkan peningkatan pelepasan rambut sekitar 
2–3 bulan kemudian. Merupakan bentuk TE tersering 
dan relatif terjadi dalam waktu singkat (biasanya 3–5 
minggu), umumnya terjadi akibat stres fisik (misalnya 
febris, penyakit sistemik berat) atau akibat obat-obat 
yang menginduksi kerontokan rambut. Prognosisnya 
baik, dapat resolusi spontan dan densitas rambut 
kembali normal. Kedua Delayed anagen release di 
mana folikel rambut tertahan pada fase anagen yang 
memanjang dan tidak masuk ke dalam fase telogen. 
Saat folikel tersebut bersamaan dengan folikel yang 
normal memasuki fase telogen dan rontok, terjadi 
pelepasan rambut dalam jumlah yang besar. Hal ini 
terlihat pada kerontokan post partum. Ketiga adalah 
Short anagen yaitu terjadi pemendekan fase anagen 
yang signifikan dan mengakibatkan pelepasan rambut 
telogen yang meningkat dan memendeknya panjang 
rambut. Keempat Immediate telogen release di mana 
fase telogen berakhir lebih cepat diikuti pelepasan 
rambut telogen yang kemudian menstimulasi folikel  
untuk memulai kembali fase anagen. Tipe ini dapat 
terjadi pada penggunaan minoksidil topikal, yang 
dapat menstimulasi folikel segera masuk pada fase 
anagen. Kelima Delayed telogen release terjadi fase 
telogen yang memanjang diikuti proses transisi ke 
fase anagen, sehingga mengakibatkan jumlah rambut 
yang tumbuh dan rontok tampak sinkron.1,10,13  

Berdasarkan perjalanan penyakitnya TE terbagi 
akut dan kronik. TE akut dideskripsikan pertama 

kali oleh Kligman, yaitu kerontokan rambut kepala 
yang bersifat akut kurang dari 6 bulan dengan awitan 
2–3 bulan setelah adanya faktor pemicu tertentu 
(misalnya demam tinggi, trauma operasi, kelaparan, 
perdarahan).1 Menurut Kligman, diagnosis TE akut 
dapat ditegakkan jika pada pemeriksaan dengan 
trikogram didapatkan jumlah rambut telogen  
≥ 25%.1 

TE kronik (Chronic Telogen effluvium (CTE)) 
adalah kerontokan rambut telogen berlebihan bersifat 
idiopatik dan dapat resolusi spontan, dengan durasi 
lebih dari 6 bulan.1,5 Whitting (1996) berpendapat 
bahwa CTE merupakan suatu entitas penyakit 
tersendiri yang bersifat idiopatik.1,2,5 Patogenesis CTE 
belum diketahui pasti. Salah satu teori menyebutkan 
CTE disebabkan oleh pemendekan fase anagen 
tanpa miniaturisasi folikel rambut, sehingga rambut 
memasuki fase telogen lebih cepat dengan proporsi 
rambut telogen yang lebih banyak dibandingkan 
keadaan normal.1 Umumnya TE kronik terjadi pada 
wanita yang berusia antara 30–50 tahun, jarang pada 
laki-laki. CTE sering sulit dibedakan dengan fase awal 
androgenetic alopecia (AGA) oleh karena perjalanan 
penyakitnya yang terjadi perlahan, episodik dan 
fluktuatif, tanpa diketahui faktor etiologinya.14,15

Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya TE 
antara lain: Nutrisi: penurunan berat badan  pada 
individu yang melakukan diet ketat, malnutrisi 
kalori protein, defisiensi zat besi, zinc, biotin. 
Hormonal: hipo atau hipertiroidisme, hormon 
estrogen dan progesteron paska melahirkan yang 
patomekanismenya adalah tipe delayed anagen release 
di mana pada masa gestasi, tingginya hormon estrogen 
mengakibatkan terjadinya pemanjangan fase anagen 
dan persentase rambut anagen mencapai 95% pada 
trimester ketiga. Setelah partus, kadar hormon 
tersebut turun mendadak sehingga mengakibatkan 
folikel rambut memasuki fase telogen secara cepat dan 
dalam jumlah besar sampai mencapai 50% dan rontok. 
Keadaan ini yang disebut sebagai TE gravidarum (TE 
postpartum).4,9,16  Stres fisik: penyakit sistemik akut 
maupun kronik (keganasan terutama pada sistem 
limfoproliferatif, kolitis ulseratif, systemic lupus 
erythematosus, tuberkulosis, sifilis stadium II, penyakit 
hepar, penyakit ginjal stadium terminal, amiloidosis 
sistemik dan infeksi HIV), operasi besar, demam tinggi 
(terjadi peningkatan kebutuhan metabolik berlebihan 
yang mengganggu kemampuan sel matriks folikel 
untuk berproliferasi serta peran pirogen endogen  
yang dilepaskan seperti IL-1, INFa, INFg dapat 
secara langsung menghambat proliferasi sel matriks 

gambar 1. Siklus Pertumbuhan Rambut. A. Fase 
pertumbuhan rambut. B. Fase transisi: 
segmen inferior terpisah dari papilla. 
C. Rambut gada naik ke level musculus 
erector. D. Hasil siklus pertumbuhan 
rambut. E. Rambut baru terbentuk, F. 
Desakan rambut yang sedang tumbuh 
mengakibatkan rambut gada keluar.9
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folikel).2,4,13,14 Penyakit kulit lokal pada kulit kepalaPenyakit kulit lokal pada kulit kepala 
yaitu dermatitis kontak alergik, dermatitis seboroik, 
eritroderma.1 Stres psikis: kecemasan, depresi.4 Obat-
obatan: obat anti koagulan, obat anti tiroid, obat 
psikofarmakologik, kontrasepsi oral,  antihipertensi, 
anti kolesterol dll.10 Patomekanisme yang terjadi 
adalah tipe immediate anagen release. Prognosisnya 
baik karena pertumbuhan rambut kembali normal 
setelah obat dihentikan.1,4 (Tabel 1)

Tabel 1. Penyebab dari Telogen Efluvium.3

Endocrine
* Chilbirth, miscarriage, abortion
* Hypo– and hypertiroidism
* Discontinuation of estrogen-containing 

drugs
"Stressful" events

* Febrile illnesses
* Catabolic illnesses (e.g. malignancy, 

"consumptive" chronic infection)
* Major surgery
* Major trauma
* Acute or cronic psycological stress

Nutritional
* Rapid weight loss (e.g. "crash doeting")
* Caloric or protein
* Chronic iron denciency
* Excessive vitamin A ingestion

Intoxication
* Thallium
* Mercury
* Arsenic

Drugs
* Anticoagulans (including heparin)
* b Blockers (propanolol)
* Captropril
* Cholesterol lowering drugs
* Colchinicine
* Cytostatic agents
* Interferons
* Lithium
* Penicillamine
* Retinoid
* Selective serotonin reuptake inhibitors
* Valproate

Inflammatory scalp disease
* Seborrheic dermatitis
* Erythroderma

Pendekatan diagnostik TE dapat dilakukan dengan 
cara menggali anamnesis lebih rinci, pemeriksaan 
skalp dan rambut, analisis mikroskopik, biopsi dan 

pemeriksaan laboratorium. Anamnesis yang rinci 
dan terarah dapat membantu menegakkan diagnosis 
dan etiologi. Yang perlu diperhatikan adalah: awitan, 
faktor pemicu yang timbul 2–6 bulan sebelum awitan 
(penyakit sistemik, obat-obatan, riwayat partus, 
pemakaian kontrasepsi hormonal, riwayat operasi, 
anemia, penurunan berat badan akibat diet yang ketat, 
penyakit tiroid, stres fisik dan psikik), perjalanan 
penyakit, pola kerontokan difus atau fokal,riwayat 
kerontokan rambut keluarga untuk menyingkirkan 
diagnosa banding lainnya 1,4,6

Penilaian kulit kepala dilakukan untuk 
menyingkirkan kemungkinan alopesia akibat penyakit 
pada kulit kepala (tinea kapitis, dermatitis seboroik, 
dermatitis kontak alergi), termasuk ada tidaknya skar 
(systemic lupus erythematosus). Dilanjutkan dengan 
memeriksa lebar belahan rambut (part width) pada 
bagian frontoparietal (midline), temporal dan oksipital.6 
Pada TE, rambut menipis dan difus di seluruh rambut 
kepala atau dapat pula normal, lebar belahan rambut 
pada bagian crown sama dengan oksipital, rambut pada 
bagian frontal lebih pendek atau normal, dapat disertai 
resesi bitemporal. Lama awitan dapat diperkirakan 
dengan cara menghitung panjang rambut yang pendek 
di bagian frontal (kecepatan pertumbuhan rambut 
hampir konstan yaitu ± 1 cm setiap bulan).4,6 

Pemeriksaan rambut yang dapat dilakukan antara 
lain: uji penarikan rambut (hair pull test) dengan 
mengambil sekelompok rambut (50–100 helai) 
pada suatu area, kemudian menarik ke arah distal 
dengan tekanan yang lembut dilakukan pada beberapa 
area rambut kepala. Pada keadaan normal rambut 
yang tercabut 2–6 helai. Hasil negatif tidak dapat 
menyingkirkan diagnosis TE.   Pada  AGA didapatkan 
hasil negatif, pada TE hasil positif dan berupa rambut 
telogen, dan pada AA hasil positif selain berupa 
rambut telogen juga didapatkan distrofik anagen. 
Forcible hair pluck/trichogram adalah pemeriksaan 
dengan cara rambut dijepit dengan alat hemostat dekat 
dengan kulit kepala, sejumlah 50–60 helai rambut 
akan tercabut menurut arah pertumbuhan rambut. 
(Gambar 2) Kemudian gambaran folikel rambut 
dilihat dengan mikroskop cahaya. Dalam keadaan 
normal sejumlah 10–15% rambut berada dalam fase 
telogen, dan terbanyak di daerah frontal dan vertex. 
Diagnosis TE bila didapatkan hitung telogen lebih 
dari 25%.2,9 Analisis mikroskopik rambut dilakukan 
untuk menentukan rambut telogen atau anagen yang   
didapat dari hair pull test atau forcible hair pluck. Rambut  
telogen normal ditemukan, sebaliknya  rambut 
anagen  menunjukkan  adanya  proses  patologik. 
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Rambut telogen memiliki ciri-ciri kering, ujung 
bulbus berwarna putih, bulat, berbentuk seperti gada 
(club), tanpa adanya perlekatan antara sarung akar 
luar dan dalam. Rambut anagen memiliki ciri-ciri 
lembab, bulbus berpigmen, berbentuk piramid  dan 
terdapat perlekatan  sarung  akar luar dan dalam. 
Apabila ditemukan rambut anagen, dapat langsung 
menyingkirkan diagnosis TE.6

gambar 2. Forcible hair pluck/trichogram.6 

. 

gambar 3. A. Penampang rambut telogen,  
B. Penampang rambut Loose anagen.  
C. Penampang rambut anagen.3

Biopsi pada TE umumnya tidak perlu dilakukan, 
kecuali untuk menyingkirkan diagnosis banding 

terutama alopesia androgenetika (AGA) yang secara 
klinis dapat menyerupai TE.1,5,24 Teknik biopsi 
kulit kepala yang paling baik adalah dengan biopsi 
punch (4 mm) multipel diambil dari verteks sebanyak  
3 buah lesi yang berdekatan, lalu dipotong vertikal dan 
horizontal. Pemotongan secara horizontal dilakukan 
setinggi pertengahan ismus kemudian dihitung 
persentase rambut terminal (T) dibandingkan dengan 
rambut velus (V) yang mengalami miniaturisasi. PadaPada 
TE, persentasenya mendekati normal. Diagnosis 
CTE ditegakkan apabila persentase T: V lebih 
dari 8:1, sedangkan diagnosis AGA ditegakkan 
apabila persentase kurang dari 4:1. Biopsi tunggal 
tidak adekuat untuk memastikan diagnosis 
(angka  akurasinya hanya 79%) jika dibandingkan 
dengan biopsi multipel (angka akurasinya 98%).  
(Gambar 4).1,5,25 

Serial hair collection merupakan alternatif 
pemeriksaan jika pasien tidak bersedia dilakukan 
biopsi. Pasien diminta mengumpulkan rambut yang 
rontok dalam 24 jam, lalu menghitungnya. Cara ini 
dilakukan setiap minggu selama 1 bulan. Apabila 
jumlah rambut yang rontok lebih dari 100 helai dalam 
24 jam, dapat membuktikan adanya TE.2 Rebora dkk 
(2005) menemukan metode baru untuk membedakan 
AGA dan TE tanpa pemeriksaan histopatologik, yaitu 
dengan mencuci rambut yang sudah 5 hari tidak 
dikeramas, lalu rambut yang rontok saat pencucian 
dikumpulkan dan dihitung. Rambut-rambut tersebutRambut-rambut tersebut 
dibagi menjadi 3 kelas berdasarkan panjang rambut 
{<3 cm (rambut velus); 3–5 cm; >5 cm}. Kriteria 
diagnosis untuk AGA adalah bila jumlah rambut 
rontok kurang dari 100 helai dan persentase rambut 
velus (<3 cm) lebih dari 10%. Sedangkan kriteria 
diagnosis untuk CTE adalah apabila jumlah rambut 
rontok lebih dari 100 helai dan persentase rambut 
velus kurang dari 10%.2

  

gambar 4. a) Hasil Punch Biopsi yang dipotong 
secara vertikal dan horizontal.25 b) Pasien 
yang telah dilakukan punch biopsi.25
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Pemeriksaan Laboratorium meliputi pemeriksaan 
darah perifer lengkap, kadar hormon tiroid, feritin 
serum, fungsi ginjal, fungsi hati, testosteron bebas, 
prolaktin, 17-hydroxyl progesterone, titer antinuclear 
antibody serologi sifilis, serta pemeriksaan human 
imunodeficiency virus (HIV) dapat dilakukan bila 
ada kecurigaan yang mengarah kesana.12,17 Hasil 
yang tidak normal dapat membantu kita untuk 
menyingkirkan diagnosis banding dan menentukan 
etiologi TE sehingga penatalaksanaannya dapat berupa 
tindakan koreksi sesuai etiologi.

Diagnosis banding TE antara lain alopesia areata 
difus, alopesia androgenetika, anagen efluvium (AE). 
Pada alopesia areata difus hair pull test positif bermakna 
(< 10 helai tiap traksi) dan secara mikroskopik dapat 
ditemukan rambut anagen distrofik maupun rambut 
telogen. Pada alopesia androgenetika rambut rontokrambut rontok 
berlebihan dan menipis terutama di bagian crown, 
vertex atau frontal dan pada pemeriksaan histologis 
terdapat pengecilan folikel pangkal rambut menjadi 
folikel yang menyerupai velus. Sementara pada AE 
ditandai dengan pelepasan atau patahnya rambut  
anagen yang berlebihan, biasanya disebabkan terapi 
radiasi di kepala dan kemoterapi sistemik.3,6

Penatalaksanaan TE bersifat kausatif yaitu dengan 
mengeliminasi faktor etiologi atau pemicu yang telah 
diidentifikasi. Pada TE akut dapat terjadi resolusi 
setelah faktor etiologinya disingkirkan dan akan 
memberikan hasil perbaikan penurunan jumlah 
kerontokan rambut dan densitas rambut kembali 
normal yang berlangsung dalam waktu antara 6 
bulan hingga 1 tahun. Namun pada TE kronik sulit 
karena faktor etiologi sulit diidentifikasi dan proses 
berlangsung lama sehingga resolusi lambat. 

Penggunaan minoksidil topikal 2% dan 5% telah 
disetujui FDA dan memiliki efek memperpanjang 
fase anagen, memperbesar folikel yang mengalami 
miniaturisasi (pada kasus AGA), dan vasodilator.23 
Menurut Garcia-Hernandez dan Camacho pengobatan 
topikal minoksidil pada TE memberikan respons terapi  
lebih dari 70% dengan respons pertumbuhan lebih dari 
55% pada penggunaan selama 12 bulan.11 Aplikasinya 
ditetes sebanyak 1 ml 2 kali sehari pada kulit kepala 
yang kering, dan diulang jika skalp basah karena 
keringat. Minoksidil sebaiknya digunakan palingMinoksidil sebaiknya digunakan paling 
sedikit selama 12 bulan untuk menilai efektivitas 
terapi. Pasien harus diberi penjelasan dan diingatkanPasien harus diberi penjelasan dan diingatkan 
untuk tetap meneruskan terapi, bila terjadi TE yang 
bersifat sementara yang timbul 2–8 minggu setelah 
terapi dimulai. Patomekanisme yang terjadi adalah 
immediate telogen release. Efek samping yang dapat 

terjadi antara lain dermatitis kontak alergik, iritasi, 
kering, merah, skuama, gatal.1,2,3 Penggunaan retinol 
bersama minoksidil dikatakan dapat meningkatkan 
absorbsi dan efektivitas minoksidil.  Beberapa ahli 
menggunakan gel tretinoin 0,1% dan memberikan hasil 
cukup baik.3 Preparat topikal yang mengandung copper  
dapat bermanfaat untuk menstimulasi pertumbuhan 
rambut, meningkatkan aliran darah pada folikel 
rambut, sebagai antioksidan dan antiinflamasi, namun 
preparat ini belum disetujui FDA.  

Pemberian suplementasi oral untuk terapi TE 
belum ada yang mendapat persetujuan FDA. BilaBila 
ditemukan gangguan pada nutrisi sebaiknya pasien 
dikonsulkan ke ahli gizi karena pemberian suplementasi 
tambahan tidak dianjurkan apabila tidak terbukti 
ditemukan adanya defisiensi zat gizi.13

PEMBAHASAN

TE adalah pelepasan rambut telogen dalam 
jumlah berlebihan yang disebabkan oleh kelainan 
siklus rambut, tanpa disertai peradangan. tanpa disertai peradangan. Pada TE 
akut,  patomekanisme yang terjadi adalah immediate 
anagen release, dan akan mengalami resolusi setelah 
faktor etiologinya dikoreksi. Pada TE kronik bersifat 
idiopatik dan resolusinya lambat, dengan durasi lebih 
dari 6 bulan. Prognosis TE umumnya baik selamaPrognosis TE umumnya baik selama 
etiologi dapat diidentifikasi dan dikoreksi.

Berdasarkan patomekanismenya TE dibagi menjadi 
5 oleh Headington berdasarkan adanya pemanjangan 
atau pemendekan pada salah satu fase pada siklus 
rambut. TE dipacu oleh stes  fisik, stres psikologis, 
stres metabolik, gangguan nutrisi, perubahan hormonal 
dan obat-obatan yang menyebabkan rambut dalam 
jumlah besar memasuki fase telogen dan terjadilah 
kerontokan yang berlebihan.

Pengumpulan data secara rinci mengenai faktor-
faktor etiologi dan segala hal yang berkaitan dengan 
kerontokan rambut dapat mengarahkan pada diagnosis 
TE dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi pemicu 
dan etiologi dari TE. Pemeriksaan klinis seperti hair 
pull test, trichogram, biopsi dan serial hair collection serta 
pemeriksaan  laboratoris yang rinci dan teliti dapat 
membantu menegakkan diagnosa TE. 

Penatalaksanaan  TE bersifat kausatif, yaitu 
dengan mengkoreksi etiologi oleh karenanya dengan 
mengetahui faktor-faktor pemicu dan etiologi yang 
mengakibatkan TE dapat dilakukan terapi secara 
rasional. Edukasi yang baik kepada pasien mengenai 
etiologi, perjalanan penyakit dan prognosisnya dapat 
membantu pasien dalam mengatasi masalah dan 
kebingungannya. Resolusi ditandai dengan penurunan 
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jumlah kerontokan rambut sampai normal hair pull test 
negatif dan adanya sinkronisasi pertumbuhan rambut 
(rambut tumbuh sama panjangnya). Prognosis TE baik 
karena pasien tidak akan mengalami kebotakan.
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