
HORMON  

REPLACEMENT THERAPI 

(HRT) 



Definisi  
• Terapi menggunakan hormon yang diberikan untuk 

mengurangi efek defisiensi hormon. 

• Pemberian hormon (estrogen, progesteron atau 

keduanya) pada wanita pascamenopause atau wanita 

yang ovariumnya telah diangkat, untuk menggantikan 

produksi estrogen oleh ovarium. 

• Terapi menggunakan estrogen atau estrogen dan atau 

progesteron yang diberikan pada wanita 

pascamenopause atau wanita yang menjalani 

ovarektomi, untuk mencegah efek patologis dari 

penurunan produksi estrogen 



Indikasi  
• indikasi primer pemberian terapi sulih hormon adalah 

adanya keluhan menopause seperti gejala vasomotor 

berupa hot flush dan gejala urogenital.  

• Di Indonesia, terapi sulih hormon diberikan hanya 

pada pasien menopause dengan keluhan terkait 

defisiensi estrogen yang mengganggu atau adanya 

ancaman osteoporosis  dengan lama pemberian 

maksimal 5 tahun.  

 



Kontra Indikasi  
• Kehamilan 

• Perdarahan genital yang belum diketahui penyebabnya 

• Penyakit hepar akut maupun kronik 

• Penyakit trombosis vaskular 

• Pasien menolak terapi 



Kontra indikasi relatif 
• Hipertrigliseridemia 

• Riwayat tromboemboli 

• Riwayat keganasan payudara dalam keluarga 

• Gangguan kandung empedu 

• Migrain 

• Mioma uteri 

 



Pemeriksaan yang harus dipenuhi sebelum 

pemberian terapi sulih hormon: 
• Diagnosis pasti menopause 

• Penilaian kontra indikasi mutlak dan relatif 

• Informed consent mengenai untung rugi penggunaan 

terapi sulih hormon 

• Pemeriksaan fisik, meliputi tekanan darah dan 

pemeriksaan payudara dan pelvik 

• Pemeriksaan sitologi serviks dan mamografi harus 

memberi hasil negatif 

 



Beberapa Cara Pemberian Terapi Sulih Hormon 
1. Sediaan I, yang hanya mengandung estrogen 

     Sediaan ini bermanfaat bagi wanita yang telah menjalani 
histerektomi. Estrogen diberikan setiap hari tanpa 
terputus. 

2. Sediaan II, yang mengandung kombinasi antara estrogen 
dan progesteron. 

  Kombinasi sekuensial: estrogen diberikan kontinyu, 
dengan progesteron diberikan secara sekuensial hanya 
untuk 10-14 hari (12-14 hari) setiap siklus dengan tujuan 
mencegah terjadinya hiperplasia endometrium. Lebih 
sesuai diberikan pada perempuan pada usia pra atau 
perimenopause yang masih menginginkan siklus haid. 

  Estrogen dan progesteron diberikan bersamaan secara 
kontinyu tanpa terputus. Cara ini akan menimbulkan 
amenorea. Pada 3-6 bulan pertama dapat saja terjadi 
perdarahan bercak. Sediaan ini tepat diberikan pada 
perempuan pascamenopause. 

 



Bentuk Sediaan 
• Pemberian secara Oral 

• Estrogen Transdermal 

 



Sediaan sulih hormon yang terdapat di Indonesia adalah: 

• Estrogen, dalam bentuk 17β estradiol, estrogen ekuin 
konjugasi (CEE), estropipat, estradiol valerat dan estriol. 

• Progestogen, seperti medroksi progesteron asetat (MPA), 
didrogesteron, noretisteron, linesterenol.  

• Sediaan kombinasi estrogen dan progestogen sekuensial 
seperti 2 mg estradiol valerat + 10 mg MPA, 2 mg estradiol 
valerat + 1 mg siproteron asetat, 1-2 mg 17β estradiol + 1 
mg noretisteron asetat. 

• Sediaan kombinasi estrogen dan progestogen kontinyu 
seperti 2 mg 17β estradiol + 1 mg noretisteron asetat. 

• Sediaan yang bersifat estrogen, progesteron dan androgen 
sekaligus, yaitu tibolon 

• Sediaan plester maupun krim yang berisi estrogen berupa 
17β estradiol. 

• Sediaan estrogen dalam bentuk krim vagina yang berisi 
estriol. 

 



Lamanya pemberian terapi sulih hormon adalah sebagai 

berikut: 

• Untuk penatalaksanaan gejolak panas, pemberian 

terapi sulih hormon sistemik selama 1 tahun dan 

kemudian dihentikan total secara berangsur-angsur 

(dalam periode 1-3 bulan) dapat efektif. 

• Untuk perlindungan terhadap tulang dan menghindari 

atrofi urogenital, pemakaian jangka lama diindikasikan 

tetapi lamanya waktu yang optimal tidak diterangkan 

dengan jelas. 

• Setelah penghentian terapi masih terdapat manfaat 

untuk perlindungan terhadap tulang dan koroner, 

tetapi menghilang bertahap setelah beberapa tahun.  



Efek Samping Terapi Sulih Hormon 

• Seperti semua obat lainnya, sulih hormon dapat 

menimbulkan efek samping. Efek samping terkait 

estrogen berupa mastalgia (nyeri pada payudara), 

retensi cairan, mual, kram pada tungkai dan sakit 

kepala. Kenaikan tekanan darah dapat terjadi, namun 

sangat jarang. Perdarahan vagina merupakan keluhan 

yang sering ditemui dan meresahkan pasien.  



rekomendasinya menyatakan pemeriksaan pada wanita 

yang menggunakan terapi sulih hormon penting dan 

harus meliputi: 

1. Pemeriksaan setiap tahun 

• Tekanan darah 

• Pemeriksaan payudara 

• Mamogram (tiap tahun mulai dari umur 40 tahun bila 

terdapat riwayat kanker payudara dalam keluarga yang 

menempatkan wanita tersebut pada faktor risiko 

sedang atau potensial tinggi untuk menderita kanker 

payudara) 

• Pemeriksaan abdomen dan pelvis 

 



2. Pemeriksaan setiap 2 tahun 

• Mamogram (tiap 2 tahun dari usia 50 tahun bila tidak 

ada individu atau riwayat kanker payudara dalam 

keluarga).  

• Pap smear (tiap 2 tahun atau menurut guideline 



3. Pemeriksaan pilihan (optional checks), bergantung 

pada riwayat: 

• Bone densitometry: Diindikasikan bila dapat 

membantu dalam mengambil keputusan untuk 

memulai atau meneruskan terapi sulih hormon dan 

pada keadaan spesifik lain. Lumbar spine 

absorptiometry (DXA) merupakan teknik yang lebih 

disukai, meskipun quantitative CT of the spine (QCT) 

dan photon absorptiometry dari lengan bawah atau 

tumit juga memberikan informasi yang berguna. 

• Lipid: total kolesterol, HDL dan trigliserida 

• FSH: bila diagnosis menopause masih diragukan, 

contohnya setelah histerektomi. 

 



Masalah yang harus diperhatikan : 

• Under-dosage (kegagalan mengontrol secara adekuat 

semua gejala atau untuk memberikan dosis yang 

adekuat untuk mencegah kehilangan masa tulang). 

• Efek samping (seperti breast tenderness, pelvic 

congestive ache, kadang-kadang retensi cairan atau 

penambahan berat badan). Pada keadaan ini dilakukan 

penurunan dosis sementara.  

• Perdarahan abnormal (pemeriksaan endometrium 

dilakukan bila perdarahan memanjang, berulang atau 

berat).  

 



Terima Kasih 
Tertawa itu sehat, lebih-lebih jika 

mentertawakan diri sendiri. 

be a good midwife... 


