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ABSTRAK 

Makalah International Menopause Society tentang Insufisiensi Ovarium Prematur (Premature 

Ovarian Insuficiency/ POI) bertujuan untuk memberikan informasi terkini mengenai kondisi 

penyakit ini. POI memiliki konsekuensi yang luas karena berdampak pada kualitas hidup secara 

keseluruhan, psikologis dan seksual, aspek kesuburan dan kesehatan dari tulang, kardiovaskular, 

dan kognitif jangka panjang. Kemajuan dalam pemahaman menyerluruh dari etiologi, diagnosis, 

dan pilihan pengobatan yang optimal sejauh ini berjalan lambat dikarenakan kompleksitas penyakit 

serta penelitian yang terbatas. Perkembangan terbaru dalam penelitian epidemiologi dan genetik 

telah meningkatkan pemahaman kita tentang penyakit ini dan percobaan prospektif acak sedang 

direncanakan untuk menentukan strategi intervensi, yang akan mengoptimalkan kualitas hidup dan 

kesejahteraan jangka panjang. International Menopause Society telah menugaskan sejumlah ahli di 

spesialisasi mereka untuk menentukan seni dalam memahami kondisi ini, memberi nasihat tentang 

strategi manajemen praktis dan untuk mengusulkan strategi penelitian selanjutnya. Diharapkan 

bahwa gugus tugas global akan dibentuk kemudian hari untuk merumuskan konsensus di seluruh 

komunitas, untuk mempercepat pengumpulan tanggal dan analisis registri POI global, dan untuk 

memfasilitasi kemajuan dalam bidang penelitian yang terkait. 

 

Pendahuluan 

Perkembangan dan diagnosis dari insufisiensi ovarium prematur dalam wanita muda mempunyai 

dampak psikis dan emosional yang berpotensi mengubah kehidupan bagi penderita penyakit ini. 

Oleh karena itu, sungguh mengejutkan jika hanya sedikit dari pengeluaran sumber daya global yang 

dipergunakan untuk memahami penyebab dari penyakit ini dan bagaimana mengatur gejala sisa dari 

insufisiensi ovarium prematur secara optimal yang berakibat pada keadaan hipoestrogenik kronik. 

Saat ini, masih berlangsung kontroversi mengenai nomenklatur yang dipergunakan untuk 

mendeskripsikan penyakit ini. Fuller Albright, seoarang endocrinologist Harvard, pertama kali 

mendeskripsikan kondisi ini sebagai insufisiensi ovarium primer untuk mengindikasikan defek 

“primer” yang terjadi di dalam ovarium. International Menopause Society dan yang lain berpendapat 

bahwa hal itu harus disebut sebagai insufisiensi ovarium prematur, meskipun banyak yang masih 

menyebutnya sebagai insufisiensi ovarium primer, kegagalan ovarium prematur, dan menopause prematur. 

Istilah insufisiensi ovarium prematur (POI) direkomendasikan karena 'prematur' mencakup kondisi spontan 

dan iatrogenik dan 'insufisiensi', dan bukan kegagalan, mencerminkan kemungkinan beberapa aktivitas 

ovarium intermiten, yang dapat menyebabkan ovulasi dan bahkan kehamilan. Ada juga kontroversi 



mengenai kriteria diagnostik yang tepat dan pilihan manajemen yang optimal. Semua faktor ini sering 

menyebabkan keterlambatan dalam diagnosis dan pengobatan POI yang efektif. Oleh karena itu, 

International Menopause Society telah menugaskan sejumlah ahli untuk menulis makalah ini untuk 

menentukan seni dalam memahami kondisi penyakit ini dan untuk mengusulkan manajemen praktis dan 

strategi penelitian yang akan datang. 

Topik yang dibahas dalam makalah ini antara lain: Demografi dan etiologi; Patofisiologi dan penyebab; 

Presentasi dan diagnosis; Kesehatan psikoseksual dan psikososial; Kesehatan kardiometabolik; Kesehatan 

tulang; Kesehatan kognitif; Kesehatan reproduksi; Manajemen praktis; Pendaftaran POI; Rangkuman 

eksekutif; Kesimpulan. 

 

Demografi dan penyebab insufisiensi ovarium prematur 

POI, atau hipergonadotropik hipogonadisme, mengacu pada hilangnya aktivitas ovarium yang terjadi di 

bawah usia 40 tahun. Ini mungkin terkait dengan kembalinya aktivitas ovarium secara intermiten pada lebih 

dari 25% wanita1 dan menyebabkan amenore dan hipoestrogenisme. Batas usia 40 tahun digunakan karena 

mewakili dua standar deviasi di bawah usia rata-rata menopause alami. Diperkirakan POI terjadi pada sekitar 

1% populasi2 tetapi mungkin berbeda-beda antar negara misal di Swedia insidensi mencapai 1,9%, dengan 

0,2% dikarenakan intervensi iatrogenik3. Sebuah studi prevalensi global dari POI dan menopause dini 

terbaru menyimpulkan bahwa prevalensi POI yang terkumpul mencapai 3,7% (interval kepercayaan 95% 

(IK) 3,1-4,3) dan prevalensinya lebih tinggi di negara-negara dengan Indeks Pembangunan Manusia sedang 

atau rendah4. Hal ini terjadi pada 1/1000 wanita di bawah usia 30 tahun dan 1 / 10.000 wanita di bawah usia 

20 tahun5. Etiologi tidak diketahui mencapai 70-90% dari wanita yang didiagnosis6. Penyebab lainnya antara 

lain genetik (terkait kromosom X dan autosomal), autoimun, infeksi, metabolik, terkait toksin, dan iatrogenik 

termasuk kemoterapi, radiasi, atau pembedahan. 

 

Patofisiologi insufisiensi ovarium prematur 

Wanita dilahirkan dengan 700.000–1 juta oosit di dalam folikel primordial. Durasi kelangsungan 

hidup kelompok ini menentukan umur reproduksi, biasanya melalui 400 siklus ovulasi. POI terjadi 

karena hilangnya folikel ini dengan diikuti infertilitas berikutnya dan hilangnya produksi estrogen 

oleh ovarium. Penyebab POI dapat mencakup pengurangan kumpulan folikel primordial melalui 

percepatan atresia atau kerusakan folikel, atau masalah dalam dukungan, perekrutan atau 

pematangan primordial atau pertumbuhan folikel. Kombinasi faktor-faktor seperti genetika, 

penggunaan narkoba, penyakit autoimun, pembedahan panggul atau paparan bahan kimia dapat 

memicu terjadinya gangguan9. 'Resistant ovary syndrome' adalah kelainan langka yang ditandai 



dengan peningkatan kadar hormon perangsang folikel/ follicle stimulating hormone (FSH) dan 

hormon luteinizing/ luteinizing hormone (LH), meskipun jumlah folikel antral dan anti-Müllerian 

hormone normal. Ovarium tidak responsif terhadap FSH endogen dan eksogen karena inaktivasi 

genetik atau imunologis dari reseptor FSH atau LH (lihat bagian Faktor genetik) 10. 

POI spontan mungkin juga dapat terjadi sebagai bagian dari sindrom penuaan pada beberapa 

wanita. Ada semakin banyak bukti bahwa penuaan epigenetik dapat dimulai dalam beberapa 

minggu pasca konsepsi pada jaringan janin11. Penuaan dini, yang sebelumnya dianggap secara 

eksklusif disebabkan oleh defisiensi hormon pada wanita dengan POI, oleh sebab itu hanya 

sebagian yang dapat diperbaiki dengan terapi hormon (Hormone Therapy). Ini adalah masalah 

kesehatan masyarakat yang utama mengingat gejala sisa jangka panjang dari POI yang telah 

diketahui seperti osteoporosis, penyakit kardiovaskular, dan demensia. Yang lebih memprihatinkan, 

penelitian terbaru terhadap lebih dari 11.000 wanita Australia menunjukkan bahwa wanita dengan 

POI memiliki kemungkinan hampir tiga kali lebih tinggi untuk mengembangkan multi-morbiditas 

pada usia enam puluhan, disesuaikan dengan banyaknya kondisi kronis pada kondisi awal serta 

faktor risiko terkait yang dimiliki12. Oleh karena itu, mekanisme patofisiologis POI, termasuk 

fenomena penuaan epigenetik pada organ berkembang seperti ovarium membutuhkan pemeriksaan 

forensik dan upaya ilmiah yang lebih lanjut. 

 

Faktor genetik 

Hingga 30% wanita dengan POI idiopatik memiliki riwayat keluarga menopause dini atau POI 

yang menunjukkan etiologi genetik13. Ketika amenore primer terjadi, 21% akan memiliki kelainan 

kariotipe dibandingkan dengan 11% dengan amenore sekunder14. Lebih banyak mutasi genetic yang 

ditemukan baru-baru ini dengan sekuensing (pengurutan) seluruh genom15. Gen yang bertanggung 

jawab telah teridentifikasi terutama mempengaruhi kromosom X atau, lebih jarang, variasi genetik 

autosomal. Ini dapat berdampak pada perkembangan dan fungsi gonad melalui replikasi dan 

perbaikan DNA, meiosis, jalur hormonal, kekebalan atau metabolisme16. 

  



Kelainan terkait X-kromosom  

Sindrom Turner: Sindrom Turner terjadi pada 1 dari 2500 kelahiran dan melibatkan hilangnya 

sebagian atau seluruh bagian kromosom X (delesi, translokasi, inversi, isokromosom, dan terkadang 

mozaikisme)17. Hilangnya gen terkait-X menyebabkan inaktivasi produk-produk penting terkait-X 

yang lolos dari inaktivasi pada X kedua 18. Para wanita ini biasanya lahir dengan jumlah folikel 

primordial normal yang mengalami percepatan atresia19. Beberapa wanita dengan amenore primer, 

terutama yang memiliki bahan Y dalam kariotipe, mungkin mengalami streak gonad. Wanita 

dengan pola X mosaik lebih cenderung terjadi pada waktu yang berbeda-beda setelah menstruasi20. 

Mereka mungkin memiliki karakteristik fenotipik termasuk perawakan pendek, limfedema, leher 

berselaput, gangguan penglihatan, strabismus, otitis media, arkus palatum yang tinggi, puting lebar, 

dada lebar, nevi multipel, cubitus valgus, metakarpal ke-4 pendek serta kelainan jantung (koarktasio 

atau anomali aorta) dan kelainan saluran ginjal. Wanita dengan sindroma Turner sebaiknya 

ditangani di klinik multidisiplin karena masalah kesehatan jangka panjang meliputi potensi risiko 

kehamilan, kesulitan mendengar dan belajar, diabetes, penyakit celiac, hipotiroidisme, disfungsi 

hati, dislipidemia, penyakit arteri koroner dan penyakit serebrovaskular21. Jika bahan kromosom Y 

ada di beberapa sel, maka gonadektomi dianjurkan 22. 

Sindrom Fragile X: Sebuah premutasi pada gen fragile X mental retardation I (FMR-I) yang dibawa 

pada 1 dari 250 wanita memengaruhi salinan pengulangan trinuklear CGG pada gen ini di area 5' 

dari kromosom X23. Temuan yang normal adalah 5–45 pengulangan. Sindrom lengkap dari retardasi 

mental dan autisme terjadi pada pria dengan 200 kali pengulangan. Ketika 55-200 pengulangan 

(disebut premutasi) hadir, ada 20% kemungkinan berkembang menjadi POI dan peningkatan risiko 

dari ataksia dengan penuaan24, yang terjadi pada 8-16% pembawa. Skrining genetik mencakup 

anggota keluarga dianjurkan untuk mencegah cacat mental yang parah pada keturunan laki-laki 

serta untuk anggota keluarga perempuan yang terganggu yang mungkin mempertimbangkan 

penyimpanan telur atau perencanaan kehamilan25. 

 

Mutasi terkait-X dan autosomal lainnya: Mutasi genetik pada kromosom X seperti pada BMP-15 

dan DIAPH2 dan cacat autosomal pada gen seperti GDF9, ESR 1, NOBOX, FSHR, LHR, FSH, 

inhibin A, GALT, AIRE, NOGGIN , POLG (penyakit mitokondria), CYP19A1, FOXL2 (terkait 

dengan sindrom blepharophimosis / ptosis / epicanthus inversus), FOXO3 dan faktor steroidogenik 

1 adalah penyebab POI yang jarang. Beberapa mutasi langka dapat dikaitkan dengan sindrom 



neurologis, dan peningkatan risiko kanker dan memiliki POI sebagai salah satu aspek. Contohnya 

adalah ataksia telangiektasia (berhubungan dengan degenerasi serebelar, telangiektasis, disfungsi 

okulomotor dan defisiensi imun), dan Bloom (perawakan pendek, ruam kulit yang khas, dan 

penuaan dini) dan sindrom Perrault (gangguan pendengaran sensorineural, disgenesis ovarium )18. 

Adanya kelainan fenotipik lain yang berhubungan dengan POI harus segera dirujuk ke konselor 

genetik untuk pertimbangan pengujian genetik tambahan18. 

Walaupun jarang, hipergonadotropik hipogonadisme primer dapat disebabkan oleh penyebab 

genetik mutasi pada reseptor gonadotropin. Varian inaktivasi dari gen LH dan defek enzim 

steroidogenik (mutasi StA R, CYP17 dan aromatase) dapat mencegah produksi estradiol, berakibat 

pada kadar estrogen yang rendah dan kadar FSH yang tinggi meskipun adanya pertumbuhan folikel. 

 

Penyebab autoimun/ yang terkait 

POI spontan telah dikaitkan dengan penyakit autoimun pada 4–30% kasus, seperti tiroiditis 

Hashimoto, diabetes tipe I, insufisiensi adrenal, sindrom Sjögren, artritis reumatoid, penyakit 

radang usus, sklerosis multipel, penyakit celiac, miastenia gravis, dan alopecia. Namun, tidak ada 

bukti bahwa pengelompokan penyakit autoimun dengan POI menunjukkan bahwa penyebabnya 

adalah kerusakan oosit inflamasi. 

POI dapat terjadi pada kasus dengan kondisi autoimun yang diturunkan, tipe I (mutasi AIRE) dan 

sindrom autoimun poliglandular tipe II. Sindrom poliendokrinopati autoimun tipe I biasanya 

muncul pada masa kanak-kanak dengan kandidiasis mukokutan, penyakit Addison, dan 

hipoparatiroidisme. Hal ini disebabkan oleh mutasi pada gen pengatur autoimun AIRE pada 

kromosom 21. POI yang terkait autoantibodi sel steroidogenik hingga beberapa organ endokrin dan 

organ lain dapat menyebabkan ooforitis limfositik ovarium pada 60% individu yang terkena. Tipe II 

mampu menyebabkan insufisiensi adrenal, diabetes tipe 1, hipotiroidisme atau penyakit Graves dan, 

lebih jarang, POI17. 

  



Wanita dengan POI autoimun mungkin memiliki autoantibodi adrenal atau autoantibodi 21-

hidroksilase ( mencakup sekitar 4% dari semua wanita dengan POI). Autoantibodi ini memulai 

respons imun terhadap jaringan ovarium yang melibatkan sitokin, sel B dan T yang telah 

berhubungan dengan infiltrasi limfositik, kerusakan folikel yang berujung pada ooforitis26 dan pada 

awal penyakit, pembesaran ovarium kistik membesar. POI dapat terjadi sebelum perkembangan 

insufisiensi adrenal dan oleh karena itu rujukan kepada ahli endokrin dianjurkan jika terdapat 

antibodi adrenal27,28. 

 

Penyebab infeksi 

POI mungkin jarang dihubungkan dengan riwayat penyakit gondok29 atau virus human 

immunodefisiensi (HIV), baik karena obat antivirus atau virus itu sendiri30, serta kemungkinan 

tuberkulosis, malaria, cytomegalovirus, dan varicella. 

 

Penyebab toksik 

POI telah dikaitkan dengan paparan hidrokarbon aromatik polisiklik, misal dalam asap rokok31,32. 

Paparan phthalates dan bisphenol-A yang ditemukan dalam produksi plastik dan polutan 

lingkungan lainnya dianggap sebagai penyebab yang mungkin33. 

 

Penyebab metabolik 

Cacat genetik autosomal yang dikenal sebagai galaktosemia, disebabkan oleh defisiensi galactose-

1-phosphate uridylotransferase (GALT), berhubungan dengan akumulasi galaktosa pada organ 

dengan ekspresi GALT yang tinggi (hati, ginjal, ovarium dan jantung) dan dapat menyebabkan 

tingkat toksik galaktosa pada oosit yang mengarah ke POI34. 

 

Penyebab iatrogenik 

POI dapat terjadi sebagai akibat dari kemoterapi, radiasi, atau terapi bedah. Efek kemoterapi 

tergantung pada jenis, cadangan ovarium sebelumnya, dosis dan usia saat pemberian35,36. 

Kemoterapi paling umum bertanggung jawab adalah siklofosfamid, cisplatinum, dan doxorubicin37. 

Analog hormon pelepas gonadotropin (GnRH) dapat memberikan perlindungan pada ovarium 

selama kemoterapi tetapi hasilnya sering kali bertentangan38. Wanita yang telah menerima 

antrasiklin dan agen alkilasi memiliki resiko tinggi dan mereka yang menjalani transplantasi sel 



induk alogenik berisiko sangat tinggi terkena POI (> 90%) 39. Radiasi dalam dosis serendah 1 Gy 

digunakan untuk beberapa keganasan pada masa kanak-kanak, baik sinar sinar lokal ataupun 

eksternal, juga mampu menyebabkan POI40. Embolisasi arteri uterina dan pembedahan panggul 

termasuk pengobatan torsi, endometrioma, kista ovarium, dan keganasan panggul, atau secara 

elektif untuk pembawa BRCA genetik, mungkin juga bertanggung jawab. 

 

Presentasi dan diagnosis insufisiensi ovarium prematur 

Sejarah - fitur utama 

Penting untuk mengambil sejarah pribadi dan keluarga dengan cermat. Sebuah pernyataan terkini41 

menyimpulkan bahwa berikut ini adalah prediktor POI (terutama yang dicetak miring): 

 

• Kelainan genetik 

• Riwayat keluarga menopause dini atau prematur 

• Kehamilan ganda 

• Menarke dini 

• nuliparitas / paritas rendah 

• Merokok (efek dosis-respons) 

• Berat badan kurang 

 

Gejala dan biomarker 

Presentasi POI biasanya berupa amenore sekunder atau oligomenore, subfertilitas, dan gejala 

defisiensi estrogen. Namun, fenotipe POI spontan bisa sangat bervariasi, dengan beberapa wanita 

datang dengan sedikit ataupun tanpa gejala selain dari derajat amenore berbeda-beda. Berbagai 

faktor yang mempengaruhi gejala, terutama penyebab POI; gejalanya mungkin lebih parah dan 

berbeda secara kualitatif, mis. psikososial / psikoseksual pada iatrogenik POI42-44. Gejala POI 

mungkin juga lebih parah pada POI dibandingkan dengan yang dialami saat menopause pada usia 

alami. 

Meskipun gejala-gejala ini dapat bervariasi karena produksi hormon ovarium yang terputus-putus, 

sebuah fitur yang konsisten adalah ditemukannya cadangan ovarium yang rendah berhubungan 

dengan amenore atau oligomenore. Sebagian besar pedoman sampai saat ini merekomendasikan 

bahwa hal ini dikonfirmasi oleh dua peningkatan kadar FSH, dengan jarak 4-6 minggu5,45-47. Batas 



diagnostik yang paling banyak digunakan adalah > 40 IU / l, meskipun pedoman National Institute 

for Health and Care Excellence menyarankan > 30 IU / l47 dan pedoman European Society of 

Human Reproduction and Embryology menyarankan batas yang lebih rendah dari > 25 IU / l5. Jika 

masih terdapat menstruasi, tes ini harus dilakukan pada hari ke 2-3 dari siklus menstruasi. Namun 

penting diketahui bahwa POI tidak didiagnosis berlebihan terutama pada mereka dengan siklus 

yang teratur dan tidak mempunyai riwayat gangguan menstruasi yang relevan. 

AMH yang diproduksi dengan perkembangan folikel antral di ovarium saat ini dianggap sebagai 

pengukuran paling andal dari kerusakan cadangan ovarium, terutama karena pemeriksaan standar 

ultra-sensitif sudah tersedia secara luas. Tes AMH dapat dilakukan untuk mendukung diagnosis 

POI, meskipun tidak ada batasan diagnostik yang ditetapkan dan AMH dapat tidak terdeteksi 

selama-lamanya 5 tahun sebelum periode berhenti; Selain itu, kurangnya ketersediaan universal, 

terutama di pelayanan primer, serta biayanya juga menghalangi hal ini untuk digunakan secara rutin 

sebagai tes diagnostik POI47. 

Telah didalilkan bahwa AMH dapat digunakan untuk memprediksi waktu terjadinya POI spontan 

dan menopause alami tetapi, meskipun pemodelan yang rumit, kegunaan POI belum dapat 

dikonfirmasi47. Di sisi lain, terdapat data yang menunjukkan bahwa AMH dapat digunakan untuk 

mendiagnosis dan memprediksi hilangnya fungsi ovarium setelah intervensi iatrogenik, misalnya. 

kemoterapi untuk kanker payudara48. Pemindaian ultrasonografi transvaginal, serta memeriksa 

kelainan anatomi, juga dapat membantu menilai volume ovarium dan AFC. Hal ini diharapkan 

rendah pada POI dan biasanya berkorelasi dengan level AMH49, meskipun jarang, dapat terlihat 

AFC yang relatif normal meskipun level AMH rendah. AMH tampaknya menjadi prediktor yang 

lebih kuat dari respon ovarium terhadap terapi gonadotropin dibandingkan AFC dalam terapi 

reproduksi terbantu50; secara ekstrapolasi, maka mungkin menjadi prediktor yang lebih baik untuk 

timbulnya POI, meskipun hal ini masih membutuhkan konfirmasi. 

 

Tes diagnostik kunci lainnya 

Jika diagnosis POI spontan tampak mungkin, maka penilaian kariotipe dan premutasi gen FMR1 

harus disarankan. Jika sumber daya terbatas, wanita dengan POI dini (<30 tahun), mereka dengan 

kesulitan belajar dan mereka yang memiliki riwayat keluarga POI dapat diprioritaskan untuk 

pengujian genetik, meskipun idealnya semua wanita dengan POI disarankan pemeriksaan ini. 

Pengujian genetik lainnya biasanya dilakukan di pusat penelitian. Sekuensing genom utuh 



memungkinkan mengidentifikasi faktor genom penyebab baru yang belum diidentifikasi oleh 

sekuensing gen yang ditargetkan. 

Mengingat adanya peningkatan insidensi gangguan autoimun pada POI, pengujian autoantibodi 

juga harus dilakukan. Sampai batas tertentu, tes yang dilakukan akan bergantung pada riwayat 

pribadi dan keluarga. Asosiasi autoimun yang paling signifikan secara klinis dari POI adalah 

insufisiensi adrenal; 2,5-20% wanita dengan POI memiliki bukti autoimunitas adrenal dengan bukti 

histologis ooforitis autoimun, dan 10-20% pasien dengan penyakit Addison memiliki POI51. 

Pengujian untuk korteks adrenal atau antibodi 21-hidroksilase dalam darah perifer adalah tes yang 

paling sensitif dan harus diskrining pada semua pasien POI. Jika positif, tes fungsi adrenal harus 

dilakukan. Autoantibodi tiroid peroksidase dan fungsi tiroid juga harus diuji karena sering terjadi 

gangguan tiroid autoimun. Pengujian antibodi ovarium tidak direkomendasikan karena korelasi 

yang buruk dengan gejala klinis dan biomarker hormon serta tingginya hasil positif palsu51. 

 

Tes kesehatan umum 

Mengingat dampak kardiometabolik dan tulang yang dikarakterisasi dengan baik pada POI, 

manajemen optimal dari kondisi ini harus melibatkan penilaian dasar resistensi insulin, misalnya 

HbA1c, profil lipid dan pemindaian absorptiometri sinar-X energi ganda (DXA). Pentingnya tes-tes 

ini dan frekuensi pengulangannya pada setiap individu akan bergantung pada sumber daya lokal 

serta riwayat premorbid pribadi dan keluarga. Meskipun bukti efektivitas biaya kurang, penilaian 

tahunan penanda risiko kardiovaskular tampaknya logis, meskipun hal ini dapat dinilai berdasarkan 

usia individu dan profil risiko. Frekuensi densitometri tulang harus dinilai berdasarkan ada tidaknya 

faktor risiko (selain POI), dasar densitometri tulang DXA dan perubahan kepadatan mineral tulang 

(BMD) seiring dengan waktu (lihat bagian 'Kesehatan tulang'). 

 

Kesehatan psikoseksual dan psikososial pada wanita dengan insufisiensi ovarium prematur 

POI adalah diagnosis yang dapat mengubah hidup dengan membawa risiko tinggi konsekuensi 

psikoseksual dan psikososial52. Kekurangan hormonal dini berkontribusi pada kerusakan komponen 

sentral dan perifer dari respon seksual, yang mengakibatkan gangguan hasrat seksual hipoaktif 

(HSDD) dan atrofi vulvovaginal simptomatik (VVA) / sindrom menopause genitourinari (GSM)53. 

'Pembangunan kembali' emosional dan kognitif yang signifikan diperlukan karena berbagai efek 

POI termasuk infertilitas, potensi penuaan dini, dan penurunan harga diri54. Pada wanita dengan 



POI, kadar androgen yang lebih rendah saja tidak cukup berkontribusi terhadap jumlah disfungsi 

seksual dan rasa sejahtera serta kepuasan seksual yang buruk55. Memang, rangsangan berbasis 

keintiman juga memainkan peran56, meskipun fantasi seksual lebih sedikit dan masturbasi lebih 

jarang, serta gairah seksual yang lebih sedikit, lubrikasi yang berkurang, dan peningkatan nyeri 

genital dengan kontak seksual, mungkin juga diperburuk oleh kurangnya kadar androgen55. Tidak 

adanya efek vital dari estrogen pada jalur seksual57 lebih mungkin mendukung peningkatan risiko 

2,8 kali lipat dari disfungsi seksual pada wanita dengan POI58. Namun, terapi hormon sistemik tidak 

sepenuhnya menyelesaikan gejala seksual pada wanita dengan POI59. Baik estrogen dan androgen 

bekerja sama di otak dan fisiologi genitourinari60, dan pemulihan defisiensi keduanya harus sangat 

dipertimbangkan dalam konteks pendekatan biopsikososial, seperti yang disarankan untuk wanita 

pascamenopause61. 

Tenaga kesehatan profesional harus menyadari bahwa, setelah mendiagnosis POI, terbentuk tingkat 

depresi dan stres yang tinggi, serta harga diri dan kepuasan hidup yang rendah62,63. Selain itu, 

wanita dengan POI merasakan tingkat dukungan sosial yang lebih rendah64 dimana menunjukkan 

korelasi positif antara kesejahteraan fungsional dan spiritual65. Selain itu, wanita di berbagai 

kelompok POI menunjukkan adanya penurunan mood, citra tubuh, dan kepercayaan diri43,66. 

Infertilitas adalah aspek yang paling mengganggu dari POI diikuti oleh dimensi lain dari 

kesejahteraan fisik dan psikologis44. Dalam penelitian lain, wanita dengan POI melaporkan fungsi 

psikososial yang lebih buruk disertai penurunan kualitas hidup, tingkat keterbatasan peran 

emosional yang tinggi, vitalitas yang lebih rendah, dan kesehatan mental yang lebih buruk 

dibandingkan dengan wanita menopause berusia lanjut67. Usia, rasa panas dan / atau keringat di 

malam hari, dan kepuasan pasien mampu memprediksi fungsi psikososial. 

Terdapat bukti terbaru bahwa ooforektomi bilateral68 dan bahkan histerektomi dengan konservasi 

ovarium69 yang dilakukan sebelum onset menopause alami dikaitkan dengan peningkatan risiko 

gejala depresi dan kecemasan jangka panjang, dimana yang terakhir mungkin dikarenakan ovarium 

yang gagal sebelum waktunya dengan penggantian hormon yang tidak memadai. 

 

 

Mengoptimalkan kesehatan psikoseksual dan psikososial 

Wanita dengan POI harus memiliki akses mudah menuju konselor spesialis yang dapat memenuhi 

kebutuhan mereka, termasuk konseling tidak mempunyai anak dan implikasinya untuk 



memfasilitasi pilihan-pilihan informasi. Konseling dasar merupakan landasan terapi seks pada 

wanita pascamenopause70 dan harus selalu ditawarkan kepada wanita penderita POI karena 

mayoritas dari mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai, terutama tentang gejala 

seksual, yang sangat menyusahkan karena usia yang lebih muda44. Selain itu, wanita dengan POI 

secara emosional tidak siap dengan diagnosis ini dan, menurut banyak ahli dan kelompok kerja, 

intervensi terstruktur diperlukan untuk mengatasi banyak konsekuensi71,72. 

Konseling menjadi penting sebelum dan sesudah prosedur medis dan bedah sterilisasi, terutama 

untuk indikasi jinak atau pengurangan risiko. Contoh yang baik dari kombinasi berbagi elemen 

terapi perilaku kognitif dengan pendidikan kesehatan seksual telah berhasil diuji pada wanita pasca 

salpingo-ooforektomi73 setelah pengurangan risiko dan intervensi tersebut harus direplikasi dalam 

POI untuk memperoleh keterampilan dalam mengelola disfungsi seksual. 

Gejala psikoseksual dan psikososial pada POI membutuhkan lebih banyak penelitian untuk 

memahami kompleksitas factor-faktor yang terlibat dalam kondisi ini dan untuk menetapkan 

pengobatan yang disesuaikan dengan strategi hormonal dan non-hormonal dalam jangka 

panjang53,74. Pertimbangan klinis harus mampu memandu pilihan pengobatan dengan tujuan 

mencegah, insufisiensi androgen selama memungkinkan53, baik dengan meresepkan estradiol 

transdermal pada dosis yang memadai75 dan / atau dengan menggunakan testosteron transdermal 

pada rentang dosis tipikal premenopause fisiologis76,77. Perawatan farmakologis dan non-

farmakologis lainnya identik dengan yang digunakan pada wanita pascamenopause yang khas. 

Intervensi perilaku kognitif dan seksual harus dirancang sesuai dengan kebutuhan khusus wanita 

dengan POI53. 

 

Kesehatan kardiometabolik pada wanita dengan insufisiensi ovarium prematur 

Sekarang telah diketahui dengan baik bahwa POI dikaitkan dengan peningkatan insiden penyakit 

kardiovaskular dan serebrovaskular. Bahkan kadar FSH basal > 7 IU / l telah ditemukan 

berhubungan dengan perubahan penanda risiko kardiovaskular yang merugikan78. Tao et al.79 

mendeteksi risiko penyakit jantung iskemik 48% lebih tinggi pada POI, dibandingkan dengan risiko 

pada wanita yang menstruasi terakhirnya berusia 50 tahun. Sebuah meta-analisis dari sepuluh studi 

observasional (1966-2012) dari 190.588 wanita dengan 9440 kejadian telah menunjukkan bahwa 

POI merupakan faktor risiko independen untuk penyakit jantung iskemik dan penyakit pembuluh 

koroner80. Telah didokumentasikan dengan baik bahwa wanita yang tidak diobati dengan POI 



memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi81-83. Dalam studi Kesehatan Wanita Shanghai, dari 

1003 kasus POI ditemukan adanya peningkatan risiko kematian sebesar 1,29 (95% IK 1,08–1,54) 

84. 

Dalam studi terbesar hingga saat ini, data yang dikumpulkan dari 15 studi observasi di lima negara 

dan wilayah dari 301.438 wanita85. Dibandingkan dengan wanita yang telah menopause pada usia 

50–51 tahun, risiko penyakit kardiovaskular (penyakit jantung koroner atau stroke) lebih besar pada 

wanita dengan POI (rasio hazard [HR] 1,55, 95% IK 1,38–1,73; p <0,0001) dengan hubungan 

dosis-respons yang hampir linier. Setiap tahun penurunan usia saat menopause dihubungkan dengan 

peningkatan risiko penyakit kardiovaskular sebesar 3 %85. 

 

Insufisiensi ovarium prematur spontan versus bedah dan penyakit kardiovaskular 

Sebuah studi terbaru tentang POI spontan dan bedah mengkonfirmasi bahwa adanya hubungan yang 

signifikan secara statistik antara usia menopause dan ukuran hasil primer gabungan dari penyakit 

arteri koroner, gagal jantung, stenosis aorta, regurgitasi mitral, fibrilasi atrium, stroke iskemik, 

penyakit arteri perifer dan tromboemboli vena (VTE)86. Dari 144.260 wanita yang dilibatkan dalam 

penelitian ini, 4904 (3,4%) mengalami POI spontan dan 644 (0,4%) mengalami POI bedah. Hasil 

primer terjadi pada 292 (6,0%) wanita dengan POI spontan (8,78 / 1000 wanita-tahun) dan 49 

(7,6%) wanita dengan operasi POI (11,27 / 1000 wanita-tahun) dibandingkan dengan 5415 (3,9%) 

wanita tanpa POI. (5.70 / 1000 wanita-tahun). Untuk hasil utama, POI spontan dan bedah dikaitkan 

dengan HR masing-masing 1,36 (95% IK 1,19-1,56; p <0,001) dan 1,87 (95% IK 1,36-2,58; p 

<0,001), setelah disesuaikan untuk risiko penyakit kardiovaskular faktor dan penggunaan terapi 

hormon. Dua meta-analisis86,87 telah mencoba untuk memeriksa perbedaan risiko antara POI 

spontan dan bedah. Salah satunya tidak dapat menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam risiko 

kardiovaskular antara kedua jenis POI ini87. Hal ini dikarenakan perbedaan tersebut memang tidak 

ada, atau mungkin karena keterbatasan jumlah kasus yang dipelajari dan metodologi penelitian yang 

menyebabkan hasil negatif palsu. Meta-analisis lain menyatakan bahwa, jumlah penelitian yang 

tersedia dalam beberapa analisis mereka kecil, hal itu yang menghalangi kemampuan mereka untuk 

menilai efek jenis menopause dalam hasil mereka88. 

 

Dampak terapi hormon pada insufisiensi ovarium prematur spontan dan iatrogenik 



Hipoestrogenisme memberikan efek pada berbagai tingkat relevansi termasuk pada resistensi lemak 

dan insulin, obesitas, peradangan, hipertensi, vasokonstriksi, disfungsi endotel, disfungsi sistem 

saraf otonom, gangguan oksida nitrat dan gangguan dilatasi yang diperantara oleh laju aliran89. 

Manfaat inisiasi dini terapi hormon telah dikonfirmasi dalam banyak percobaan baru-baru ini serta 

meta-analisis dari wanita menopause alami dan pembedahan. Dosis dan jenis hormon pada 

permulaan terapi berdampak penting terhadap manfaat penyakit jantung koroner90. Pada wanita 

dengan POI, hasil meta-analisis menunjukkan bahwa mereka yang menggunakan terapi hormon 

lebih lama, terutama lebih dari 10 tahun, memiliki risiko penyakit kardiovaskular terendah jika 

dibandingkan dengan wanita yang tidak menggunakan terapi hormon85,91. 

Estrogen mengurangi kadar kolesterol, meningkatkan lipoprotein densitas tinggi dan apolipoprotein 

A1, menurunkan kadar kolesterol, trigliserida, dan lipoprotein densitas rendah (LDL) serta 

meningkatkan reseptor apolipoprotein B100. Di bawah pengaruh estrogen, partikel LDL padat kecil 

yang rentan terhadap kerusakan oksidatif dikeluarkan melalui scavenger mechanism dan tertanam 

dalam ruang subendotel. Terapi hormon oral, terutama drospirenone sebagai senyawa progestogen, 

dan HT transdermal mampu mengurangi aktivitas enzim pengubah angiotensin, sehingga 

menurunkan tekanan darah92. Terapi estrogen juga memiliki efek antioksidan, dengan 

meningkatkan kadar sintase oksida nitrat endotel dan produksi oksida nitrat, mengurangi endotelin 

1 dan mengatur tekanan darah, fungsi platelet, proliferasi otot polos pembuluh darah, dan ekspresi 

molekul adhesi. Terapi dengan 17β-estradiol dapat menimbulkan efek antiaritmia dengan 

menghambat saluran kalsium93. 

Dalam sebuah penelitian tentang fungsi endotel94, 18 wanita dengan POI dinilai sebelum dan setelah 

6 bulan pemberian terapi hormon. Temuan tersebut dibandingkan dengan kelompok kontrol yang 

terdiri dari 20 wanita pramenopause, yang mengalami menstruasi secara teratur. Laju aliran dilatasi 

arteri brakialis secara signifikan lebih rendah pada wanita dengan POI pada permulaan 

dibandingkan pada kontrol. Enam bulan setelah pemberian terapi hormon pada kelompok POI 

berakibat pada pemulihan laju aliran dilatasi kembali hingga sesuai dengan kelompok kontrol. 

Dalam penelitian lain, pada wanita hipogonad muda, peningkatan dosis estradiol oral (1, 2 dan 4 

mg) mengakibatkan penurunan ketebalan intima-media95. 

Hasil kardiovaskular tampak bervariasi sesuai dengan jenis estrogen yang dipergunakan. Wanita 

dengan POI secara acak menggunakan estradiol transdermal dengan progesteron vagina atau oral, 

atau menggunakan kontrasepsi oral kombinasi etinilestradiol 30 μg (COC). Rata-rata tekanan darah 



sistolik (perbedaan antar kelompok 7,3 mmHg, IK 95% 2,5-12,00 mmHg) dan tekanan darah 

diastolik (7,4 mmHg, 95% IK 2,5-12,00 mmHg), angiotensin II dalam plasma dan kreatinin serum 

secara signifikan lebih rendah pada kelompok terapi hormon dibandingkan pada kelompok COC 

pada akhir pengobatan 12 bulan96. 

Meskipun beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa terapi hormon pada wanita POI, terutama 

apabila digunakan selama lebih dari 10 tahun, berkaitan dengan risiko kardiovaskular yang lebih 

rendah, hal ini tidak ditemukan pada semua penelitian86-88. Sulit untuk menilai sepenuhnya 

hubungan risiko kardiovaskular pada POI dengan HT dalam studi kohort karena data yang akurat 

tidak selalu tersedia terutama mengenai waktu mulai, dosis, jenis, dan durasi penggunaan terapi 

hormon. Uji coba prospektif acak jangka panjang akan menjadi ideal, tetapi, jika tidak ada, data 

registri global yang disusun secara prospektif dan berkualitas baik akan memberikan informasi yang 

berguna71,72. 

 

Perubahan metabolisme 

Estradiol mengatur banyak enzim kunci yang terlibat dalam bioenergi mitokondria, termasuk 

transporter glukosa, yang diperlukan untuk regulasi pengambilan glukosa dalam sel. 

Hipoestrogenisme menginduksi obesitas sentripetal, peradangan jaringan adiposa, perlemakan hati 

dan perubahan pengambilan glukosa dari sirkulasi, tanpa perubahan dalam sintesis asam lemak 

bebas 'de novo'. Kuylaksizoglu dkk. mengkofirmasi bahwa terdapat resistensi insulin pada pasien 

POI dengan hipoestrogenisme97. Estrogen memiliki efek menguntungkan pada metabolisme glukosa 

dan insulin, sehingga meningkatkan sensitivitas insulin91. Walaupun stresor meningkatkan insulin 

dan kortisol98, metformin juga berpotensi memiliki efek menguntungkan pada parameter metabolik 

seperti resistensi insulin, glukoneogenesis dan fungsi kekebalan99-101. Dalam uji coba acak dan tidak 

tersamar dari 17 wanita dengan sindrom Turner102 di mana subjek diobati dengan estrogen kuda 

terkonjugasi 0,625 mg atau 30 μg etinilestradiol dengan progestogen selama 6 bulan, ditemukan 

bahwa kedua zat efektif dalam mengoreksi hiperinsulinemia. 

 

Kesehatan tulang pada wanita dengan insufisiensi ovarium prematur 

Osteoporosis merupakan perhatian utama pada wanita dengan POI43,44, dengan perkiraan tingkat 

prevalensi berkisar dari 8% hingga 27% sesuai dengan definisi yang dipergunakan (BMD atau 

fraktur) dan penyebab POI12,103-105. Wanita dengan POI mempunyai BMD105.106 yang secara 



signifikan lebih rendah disertai dengan peningkatan risiko osteoporosis dibandingkan dengan 

wanita dengan usia menopause yang biasa (rasio odds 2.54; 95% IK 1.63–3.96) 12, terutama pada 

wanita yang lebih muda dari 70 tahun.12.105 Mekanisme yang mendasari massa tulang yang rendah 

meliputi: puncak massa tulang akrual yang tidak mencukupi; peningkatan resorpsi tulang yang 

berkaitan dengan defisiensi estrogen; adanya penyakit penyerta, yang meningkatkan risiko 

osteoporosis; dan potensi kecacatan khusus terhadap penyebab POI.107 

Faktor risiko terhadap BMD rendah yang telah teridentifikasi mencakup faktor yang diketahui 

secara umum dan factor penyebab yang spesifik dimana pada wanita dengan POI spontan kariotipe 

normal, meliputi: usia <20 tahun saat onset menstruasi tidak teratur, keterlambatan diagnosis > 1 

tahun, konsentrasi vitamin D serum rendah, kalsium diet rendah, ketidakpatuhan terhadap terapi 

hormon, dan kurang berolahraga.103,106 Wanita dengan sindroma Turner mungkin memiliki 

kontributor tambahan untuk kehilangan tulang termasuk kerapuhan tulang yang terkait secara 

genetik, peningkatan risiko penyakit celiac dan peningkatan risiko jatuh akibat gangguan 

pendengaran dan kelainan visuospasial.107 Penyakit seliaka juga dikaitkan dengan POI autoimun. 

Yang penting, alat penilaian risiko patah tulang, seperti FRAX, tidak divalidasi untuk wanita di 

bawah usia 40 tahun.  

Manajemen kesehatan tulang pada POI dapat dirangkum menjadi: penilaian kesehatan tulang 

mencakup faktor risiko klinis, biokimia dan pencitraan (DXA); penerapan terapi hormon yang tepat 

(kecuali kontraindikasi); intervensi gaya hidup yang sesuai; pendidikan; dan pemantauan 

berkelanjutan (Gambar 1). Namun, beberapa faktor, meliputi kesenjangan pengetahuan konsumen 

dan dokter, skrining sub-optimal, kebingungan mengenai definisi osteoporosis pada dewasa muda, 

dan inisiasi yang tertunda serta ketidakpatuhan terhadap terapi, berkontribusi pada manajemen 

kesehatan tulang yang kurang optimal pada wanita dengan POI97 , 108-112. 

Wanita dengan POI menunjukkan kesenjangan pengetahuan mengenai osteoporosis, yang secara 

negatif mempengaruhi perilaku skrining dan asupan kalsium110. Berbagai dokter termasuk dokter 

perawatan primer, ginekolog, dan ahli endokrin dilibatkan dalam perawatan wanita dengan POI, 

dengan pemahaman yang berbeda tentang kesehatan tulang111.112. 

Diagnosis BMD rendah dan osteoporosis pada wanita di bawah 40 tahun merupakan tantangan 

karena penggunaan  skor T BMD yang diturunkan dari DXA untuk mendiagnosis osteoporosis 

umumnya tidak dapat dipergunakan sampai puncak massa tulang telah tercapai113. Selain itu, BMD 

dapat diremehkan pada individu dengan perawakan pendek seperti wanita dengan sindrom 



Turner107. Namun, modalitas baru, seperti pengukuran skor tulang trabekuler, dapat mengatasi 

masalah ini114. Pernyataan International Society for Clinical Densitometry 2019 merekomendasikan 

agar skor Z <-2 digunakan untuk menentukan massa tulang yang rendah pada wanita sebelum 

menopause; namun, hal ini tidak secara khusus merujuk pada wanita dengan POI115. 

Tinjauan dari Yayasan Osteoporosis Internasional (International Osteoporosis Foundation) tentang 

osteoporosis pada orang dewasa muda, mengusulkan bahwa skor-Z <-2 (mengacu pada kepadatan 

tulang dua deviasi standar di bawah rata-rata yang disesuaikan dengan usia) digunakan untuk 

menentukan massa tulang yang rendah pada orang dewasa muda yang belum mencapai puncak 

massa tulang. Istilah osteopenia harus dihindari. Namun, disarankan untuk tetap menggunakan T-

score <-2.5 (di mana kepadatan tulang adalah 2.5 standar deviasi di bawah rata-rata sesuai puncak 

massa tulang dewasa muda) untuk mendiagnosis osteoporosis pada orang dewasa muda yang 

menderita kelainan kronis yang diketahui mempengaruhi metabolisme tulang, termasuk 

hipogonadisme, dengan demikian sejalan dengan definisi osteoporosis dari Organisasi Kesehatan 

Dunia113. Singkat kata, adanya fraktur yang rapuh, terutama fraktur vertebra, dan / atau skor-T <-2,5 

(kecuali dia masih dalam masa pertumbuhan) pada remaja / wanita dengan POI merupakan 

diagnosis dari osteoporosis. 

Penilaian sistematis pedoman klinis untuk penatalaksanaan kesehatan tulang pada wanita dengan 

POI mengungkapkan kualitas beragam dan kurangnya bukti berkualitas tinggi untuk memandu 

penatalaksanaan116. Semua pedoman setuju bahwa terapi hormon harus dimulai dan dilanjutkan 

sampai setidaknya usia menopause biasa, tetapi variasi terjadi dalam hal skrining dan pemantauan, 

tanpa konsensus mengenai terapi hormon yang optimal. Meskipun dibatasi oleh ukuran sampel 

yang kecil, populasi yang heterogen, dan metodologis bervariasi, tinjauan sistematis terhadap 

beberapa studi yang melibatkan wanita dengan berbagai etiologi POI menunjukkan bahwa terapi 

hormon mempertahankan atau meningkatkan BMD dimana kehilangan massa tulang diamati pada 

wanita yang menerima plasebo117,118. Bagaimanapun, etiologi dari POI atau tipe terapi hormon 

mempengaruhi respon BMD. Temuan dari uji acak terkontrol (RCT) menunjukkan bahwa 

pengobatan dengan dosis 'fisiologis' 100–150 μg transdermal atau 2 mg estradiol oral mungkin lebih 

baik daripada 30 μg etinilestradiol dalam penambahan BMD tulang belakang dan respons penanda 

pergantian tulang119.120. Sejauh ini, penelitian BMD belum dilakukan pada wanita dengan POI yang 

menggunakan pil kontrasepsi oral yang mengandung estradiol. Tidak ada perbedaan peningkatan 

BMD selama 5 tahun, yang diamati dari RCT yang melibatkan 20 wanita dengan sindrom Turner 



yang menerima estradiol oral 4 mg versus 2 mg, meskipun terdapat peningkatan massa tanpa lemak 

pada dosis yang lebih tinggi121. Pada 1 tahun masa tindak lanjut, sebuah penelitian terhadap 60 

wanita dengan POI sekunder akibat transplantasi sel induk122 melaporkan penurunan BMD yang 

signifikan dengan suplementasi kalsium / vitamin D saja, dan tidak ada perubahan BMD yang 

signifikan dengan penggunaan estradiol oral 2 mg, tetapi terdapat peningkatan signifikan pada 

BMD dengan penggunaan 35 mg risedronat oral mingguan atau tiga infus zoledronat. 

Hasil yang beragam juga diperoleh terkait dengan penambahan terapi testosteron. Efek BMD yang 

positif diamati dalam studi dari 14 wanita dengan sindrom Turner yang diobati dengan 1,5 mg 

methyltestosterone123, sedangkan tidak ada manfaat yang diamati dari penambahan testosteron 

transdermal dalam percobaan RCT yang melibatkan 145 wanita dengan POI idiopatik.124  

Manajemen wanita dengan POI dimana terapi hormon merupakan kontraindikasi, seperti pada 

wanita dengan kanker payudara, memerlukan rujukan spesialis untuk pertimbangan terapi 

antiresorptif alternatif, seperti bifosfonat atau denosumab5. 

Penilaian BMD berulang dalam kurun waktu 5 tahun sejak dimulainya terapi hormon juga 

disarankan5 meskipun bukti mengenai metode terbaik dan frekuensi pemantauan masih kurang. 

Peningkatan penanda serum bone turnover dan respon terhadap pengobatan bervariasi antara 

penelitian119.124.125 dan penelitian lebih lanjut masih diperlukan sebelum merekomendasikan 

penggunaan yang rutin. 

 

 

Kesehatan kognitif pada wanita dengan insufisiensi ovarium prematur 

Wanita dengan keadaan hipoestrogenik jangka panjang karena POI mempunyai peningkatan risiko 

gangguan kognitif, stroke, dan penyakit Parkinson; namun, sebagian besar data dalam konteks ini 

berasal dari populasi POI bedah126-129. Terapi hormon yang tepat diberikan pada tahap awal tampak 

dapat memodifikasi proses penyakit dengan baik. 

Hubungan antara keadaan hipoestrogenik jangka panjang dan gangguan kognitif / demensia 

dilaporkan oleh Rocca et al.126 menggunakan data dari Mayo Clinic Study tentang ooforektomi dan 

penuaan. Dalam studi terhadap 813 wanita dengan ooforektomi unilateral, 676 wanita dengan 

ooforektomi bilateral, dan 1472 kontrol, mereka menemukan bahwa wanita yang menjalani operasi 

sebelum usia menopause memiliki peningkatan risiko gangguan kognitif atau demensia 



dibandingkan dengan kontrol (HR 1,46; 95 % IK 1,13-1,90), dengan peningkatan risiko untuk usia 

yang lebih muda saat ooforektomi (p <0,0001). 

Rocca et al.127 juga melaporkan peningkatan risiko stroke iskemik dalam tinjauan tiga studi 

observasi pada wanita yang menjalani ooforektomi bilateral dibandingkan dengan wanita yang 

mempertahankan ovariumnya sebelum usia 50 tahun. Penggantian estrogen tampaknya mengurangi 

risiko dalam salah satu penelitian. 

Data dari dua studi longitudinal yang menilai penurunan kognitif (Studi Perintah Keagamaan dan 

Proyek Memori dan Penuaan Rush/ Religious Orders Study and Rush Memory and Aging Project) 

menegaskan bahwa usia saat menopause bedah dikaitkan dengan penurunan kognitif dan 

neuropatologi penyakit Alzheimer129. Usia menopause bedah yang lebih dini dikaitkan dengan 

penurunan kognisi global yang lebih cepat (p = 0,0007) termasuk memori episodik spesifik (p = 

0,0003) dan memori semantik (p = 0,002). Usia yang lebih dini saat menopause juga dikaitkan 

dengan peningkatan neuropatologi penyakit Alzheimer (p = 0,038), terutama plak neuritik (p = 

0,013). Penggunaan terapi hormon setidaknya 10 tahun berhubungan dengan penurunan kognitif 

selama pemberian dalam kurun perimenopause 5 tahun. 

 

Kesehatan reproduksi pada wanita dengan insufisiensi ovarium prematur 

Tidak memiliki anak involunter merupakan salah satu konsekuensi paling signifikan bagi wanita 

yang didiagnosis dengan POI. Hal ini tidak hanya dapat berdampak buruk pada kesejahteraan 

psikologis mereka, tetapi di seluruh dunia, hal itu dapat membahayakan status wanita dalam 

komunitasnya serta  memengaruhi stabilitas ekonominya5. Selain mereka yang mengalami mutasi 

reseptor gonadotropin, infertilitas POI juga disebabkan oleh jumlah oosit ovarium yang sangat 

rendah, sehingga perkembangan folikel yang menyebabkan ovulasi terhambat, meskipun kadar 

gonadotropin yang tinggi. Namun, aktivitas ovarium dapat dideteksi pada sekitar 25%, dan 

kehamilan secara alami dapat mencapai hingga 5% dari wanita dengan POI130. Sebagian besar 

kehamilan ini akan terjadi dalam waktu 1 tahun setelah didiagnosis, tetapi dapat pula terjadi 

beberapa tahun kemudian131 dan bukti aktivitas ovarium saat terdiagnosis merupakan faktor 

prediktif positif132. 

 

Pengobatan 



Belum ada pengobatan yang terbukti dapat meningkatkan angka kehamilan dari penggunaan oosit 

autolog, seperti yang dinilai dari dua artikel systematic review yang diterbitkan dalam 20 tahun 

terakhir132,133. Hanya ada tiga penelitian RCT dengan intervensi terapeutik dan semuanya dengan 

jumlah sampel kecil. Dua percobaan menggunakan pengobatan estrogen yang menurunkan kadar 

FSH endogen, memungkinkan reseptor FSH yang telah peka terhadap paparan FSH tinggi dalam 

waktu lama untuk mengubah kadarnya.  Percobaan terdahulu yang bersifat acak terhadap 37 wanita 

dengan POI menerima 2 mg estradiol oral atau tanpa pengobatan selama 6 minggu dalam studi 

silang, dengan ovulasi sebagai end-point. Tidak ada efek dari estradiol, meskipun 46% wanita 

mengalami ovulasi sedikitnya sekali dalam masa percobaan dan terdapat dua kehamilan.134 Dua 

penelitian lainnya menambahkan pengobatan berupa stimulasi gonadotropin. Pada satu penelitian, 

50 wanita dengan POI diacak untuk menerima etinilestradiol selama 14 hari sebelum stimulasi 

gonadotropin.135 Penelitian lainnya, terhadap 58 wanita dengan POI, dilakukan secara acak, untuk 

menerima deksametason oral 6 mg setiap hari atau plasebo selama 28 hari disaat masa penekanan 

ovarium dengan GnRH analog sebelum stimulasi gonadotropin.136 Meskipun terdapat empat 

kehamilan dalam percobaan dengan etinilestradiol, dua kehamilan pada percobaan dengan 

deksametason, dan semua kehamilan ditemukan pada kelompok intervensi, perbedaan ini secara 

statistik tidak signifikan. Meskipun, tidak satupun dari penelitian tersebut menjadikan kehamilan 

sebagai luaran utama dan ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam tingkat ovulasi pada 

kelompok intervensi. 

 

 

 

Dehidroepiandrosteron 

Sebuah sistematik review dari Cochrane menyimpulkan bahwa dehydroepiandrosterone (DHEA) 

dan turunan testosteron dapat meningkatkan angka kelahiran hidup pada responden yang buruk 

menjalani konsepsi buatan, ketika penulis melakukan eksklusi pada penelitian dengan risiko bias 

yang tinggi, manfaat nyata tidak lagi terlihat137. Efek androgen diduga terjadi augmentasi pada 

perkembangan folikel di tahap pre-antral dan sebagai respon terhadap gonadotropin. Melalui 

pemikiran ini, 38 wanita dengan POI dimasukkan kedalam penelitian observasional dengan 

suplementasi DHEA (25 mg tiga kali sehari) selama 12 bulan, dengan tujuan untuk memberikan 

waktu yang cukup agar efek perekrutan folikel dapat terlihat jelas. Sebanyak tiga puluh satu wanita 



menyelesaikan penelitian ini dan tidak ada efek pada marker pada cadangan ovarium atau pola 

menstruasi138. 

 

Kritik 

Latar belakang dari angka kehamilan yang berkaitan dengan POI, bersamaan dengan sejumlah 

partisipan yang dimasukkan dalam penelitian hingga saat ini, menandakan bahwa hasil yang didapat 

harus diinterpretasikan dengan hati-hati, terutama pada pengobatan yang lebih invasif.  Praktisi 

kedokteran bidang reproduksi didasari oleh keinginan untuk membantu wanita dengan POI dalam 

memenuhi impian mereka akan seorang anak, dan keseimbangan antara mendorong batasan 

melawan harapan palsu dapat sulit ditemukan. Masalah-masalah ini ditelusuri dalam editorial yang 

diterbitkan belakangan ini, meskipun intervensi  yang sedang dibahas berupa endometrial 

scratching139. Penemuan ini menjadi popular dalam meperbaiki laju implantasi, didasarkan pada 

hasil penelitian kecil tetapi menunjukkan tidak efektif ketika dilakukan pada subjek pada penelitian 

multi senter dengan metode RCT. 

 

Donasi oosit dan oosit beku 

Donasi oosit adalah pengobatan fertilitas pada wanita dengan POI dan meningkatkan jumlah siklus 

terapeutiknya. Hal ini tentu saja, pengobatan yang sangat yang berbeda daripada menggunakan 

oosit autolog dan bukanlah pilihan yang dapat menarik atau murah bagi semua orang. Selain itu, 

akses pendonor sangat terbatas  oleh karena ketersediaan, biaya, atau batasan perekrutan lokal.  

Oosit beku untuk mempertahankan kesuburan bukanlah opsi pada wanita dengan POI. Namun, telah 

banyak kehamilan yang berhasil pada wanita dengan POI yang menyimpan sel telur sebelum 

kehilangan kesuburannya, biasanya dikarenakan efek iatrogenik dari terapi sterilisasi. Jika 

memungkinkan untuk mengidentifikasi POI yang akan datang dalam suatu keadaan, hal ini dapat 

menjadi pilihan bagi banyak wanita.  Pematangan secara in-vitro setelah aspirasi oosit dari folikel 

antral dapat menjadi pilihan.  Hal ini mempertegas akan pentingnya pemahaman etiologi dari 

kondisi ini. 

 

Kemajuan dalam penelitian kesehatan reproduksi pada wanita dengan insufisinesi ovarium 

premier 



Terdapat beberapa minat akan potensi terapi sel punca. Empat kehamilan dilaporkan terjadi setelah 

transplantasi sumsum tulang atau sel punca darah tepi140 dan beberapa model dari mencit yang 

menunjukkan kembalinya fungsi ovarium setelah transfusi sel punca mesenkim141. Platelet-rich 

plasma telah digunakan dalam metode in-vitro untuk pematangan folikel primer dan primordial142 

dan terdapat laporan kasus kelahiran hidup (kembar) setelah injeksi tunggal platelet-rich plasma 

secara intra-ovarium yang dikombinasi dengan gonadotropin dan diikuti oleh dua siklus stimulasi 

ovarium yang diberikan melalui injeksi intravagina143. 

Aktivasi folikel primordial telah diusulkan sebagai pengobatan baru untuk POI. Pada penelitian 

yang melibatkan 37 wanita dengan 20 wanita diantaranya memiliki sisa folikel tidak aktif yang 

diidentifikasi secara histologis.  Ovarium mereka yang diangkat diobati dengan phosphatase dan 

inhibitor homolog tensin yang kemudian di transplantasikan di dekat Tuba Fallopi. Sembilan dari 

20 wanita mengalami pertumbuhan folikel dan tiga kehamilan terjadi dengan dua kelahiran 

hidup144. Keamanan dan reproduktifitas dari teknik ini masih membutuhkan  konfirmasi145. 

 

Ovarian tissue cryopreservation 

Ovarian tissue cryopreservation (OTC) semakin banyak digunakan di seluruh dunia untuk 

mengurangi efek samping dari terapi kanker gonadotoksik dan hilangnya kesuburan yang terkait 

POI iatrogenik. Laporan kasus awal pada tahun 1990 dan keberhasilan pertama kelahiran hidup 

setelah transplantasi pada tahun 2004, cara ini digunakan di seluruh dunia hingga saat ini, meskipun 

jumlah bayi yang dilahirkan masih terbatas, yaitu sekitar 200 bayi146,147. Jumlah pasti sulit didapat 

tanpa adanya pencatatan secara internasional tetapi pasti terus bertambah setiap saat. Penghitungan 

akurat terhadap tingkat keberhasilan  sama sulitnya, tetapi dalam senter yang lebih besar dilaporkan 

tingkat kelahiran hidup di wilayah berkisar 25-30%, dengan ekspektasi bukti bahwa terdapat 

penurunan angka keberhasilan hingga laju (angka keberhasilan) rendah pada wanita ketika jaringan 

ovarium disimpan saat mereka berusia akhir 30-an dan lebih tua. Meskipun cara ini paling banyak 

digunakan remaja perempuan dan wanita usia muda yang menjalani terapi gonadotoksik untuk 

kanker, cara ini memiliki penerapan yang lebih luas bagi mereka yang berisiko POI. Penerapan 

pada sindrom Turner telah dipertimbangkan dan dilaporkan selama beberapa tahun, meskipun tidak 

ada laporan yang menyatakan transplantasi jaringan yang berhasil dengan kehamilan atau kelahiran 

hidup. Sebuah laporan baru menyoroti bahwa cara ini mungkin hanya berlaku pada wanita dengan 

kromosom X mosaic dan bahkan prediksi histologi ovarium yang baik sulit dilakukan148. Pada 



beberapa wanita muda, mungkin terdapat folikel-folikel yang sehat tetapi pada wanita lain dapat 

menunjukkan jumlah folikel yang sangat sedikit atau memiliki folikel yang abnormal dalam jumlah 

besar, perbedaan ini tidak dapat dideteksi secara endokrin ataupun USG. Oleh karena itu, penilaian 

yang cermat setiap individu sangat penting, termasuk pertimbangan kesehatan pasien sehubungan 

dengan kemampuannya mengalami  kehamilan karena ini merupakan risiko utama dari wanita 

dengan sindrom Turner 

Penelitian selanjutnya tidak diragukan akan memperluas indikasinya, sebagai contoh, wanita 

dengan kecenderungan genetik mengalami POI seperti mutasi pada gen FOXL2, yang berkaitan 

dengan blefarofimosis, ptosis dan sindrom epikantus inversus. Sementara, pada wanita ini tidak ada 

masalah kontaminasi jaringan dengan sel keganasan seperti pada leukemia, namun permasalahan 

berupa apakah kondisi patologi di ovarium ini merupakan indikasi yang tepat untuk keberhasilan 

penggunaan pendekatan ini. 

Perkembangan lebih lanjut di bidang ini terkait dengan apakah cara OTC ini berlanjut atau tidak 

sebagai pendekatan eksperimental dalam permasalahan kesuburan. Bersadarkan  American Society 

for Reproductive Medicine baru-baru ini menyimpulkan bahwa OTC seharusnya dipertimbangkan 

sebagai “prosedur medis yang efektivitasnya terbatas dan harus ditawarkan kepada pasien yang 

dipilih dengan cermat”149. Penting untuk diketahui bahwa data yang berkaitan dengan  prapubertas 

perempuan masih sangat terbatas, dengan hanya dua laporan kasus tentang keberhasilan kehamilan 

pada pasien dimana dilakukan pengambilan OTC  sebelum atau pada tahap awal pubertas. Kedua 

pasien ini memiliki penyakit hematologi daripada keganasan. Namun demikian, perubahan status 

dari prosedur ini merupakan kemajuan yang penting, memungkinkan penggunaannya untuk 

disebarluaskan dimana sebelumnya biaya menjadi keterbatasan utama pada pasien.  

OTC terutama dikembangkan untuk pemeliharaan kesuburan dibandingkan manfaatnya dalam segi 

endokrin. Namun, keuntungan yang jelas dari pendekatan ini sebagai upaya pemeliharaan 

kesuburan selama vitrifikasi oosit bahwa penggantian jaringan ovarium memberikan hasil normal 

dari profil endokrin walaupun dalam jangka waktu yang bervariasi dan terbatas.  Potensi 

penggunaannya secara khusus untuk hormonal masih didiskusikan, tetapi tidak ada data objektif 

mengenai  manfaat endokrin, misalnya pada kepadatan tulang setelah penggantian jaringan 

ovarium. Saat ini, pembedahan jaringan ovarium hanya boleh dilakukan jika terdapat indikasi 

primer, yakni untuk pemulihan fertilitas dan penggantian terhadap manfaat endokrin hanya boleh 

dilakukan jika fertilitas tidak lagi bersangkutan terhadap pasien tersebut. Penting diperhatikan jika 



prosedur ini membutuhkan laparoskopi untuk mengangkat jaringan dan pembedahan lebih lanjut 

untuk menggantikannya dan cara ini bukan tanpa risiko. Prosedur pembedahan dan penyimpanan 

yang sesuai membutuhkan keahlian khusus dan oleh karena itu, sebaiknya dilaksanakan di pusat 

dengan keahlian laboratorium dan klinisi ahli terkait. 

 

Oogonial stem cells 

Salah satu perbedaan utama antara sistem reproduksi pria dan wanita, dimana pada proses 

gametogenesis pada pria terus berlanjut sepanjang kehidupan dewasa dengan sedikit penurunan, 

sedangkan pada wanita memiliki keterbatasan durasi serta penurunan yang signifikan dari kualitas 

gamet di setiap tahun reproduksi selanjutnya. Dasar biologis untuk ini adalah adanya kehadiran sel 

punca spermatogonia didalam testis yang mengalami pembelahan membentuk spermatogonia 

anakan tetapi dengan tetap mempertahankan karakteristik sel punca dalam hasil produk pembelahan 

tersebut. Sebaliknya, pada wanita, sudah dipahami jika semua oosit dibentuk mulai dari fetus, 

mengikuti proses meiosis pada akhir trimester pertama dan awal trimester kedua kehamilan. Semua 

oogonia dalam ovarium memasuki tahap meiosis kemudian ke tahap profase dari meiosis I, dengan 

pembentukan folikel primordial yang merupakan cadangan ovarium. 

Keberadaan sel punca germinal dalam ovarium akan memberikan peluang besar sebagai 

pencegahan dan pengobatan untuk POI. Kemungkinan keberadaan sel-sel tersebut dalam ovarium 

mamalia pasca melahirkan disebutkan pada dua makalah yang diterbitkan pada tahun 2004150 dan 

2012152 yang menarik banyak kontroversi152. Namun, selanjutnya sejumlah kelompok penelitian 

telah memberikan bukti lebih lanjut yang sering disebut oogonial stem cells (OCSs), memang dapat 

di identifikasi dan diisolasi dari ovarium mamalia pasca melahirkan pada sejumlah spesies termasuk 

manusia153,154. 

Sebagian besar penelitian mengenai kapasitas fungsional oogonial stem cells dilakukan pada tikus, 

dengan bukti yang minimal dibandingkan potensi perkembangannya pada spesies yang lebih besar. 

Pada hewan pengerat, data menunjukkan bahwa setelah isolasi dan ekspansi, mereka dapat 

disuntikkan kembali ke ovarium hewan yang dimana kumpulan folikel telah dihilangkan dengan 

kemoterapi, dengan bukti pemulihan dari fertilitas dan mampu memproduksi keturunan yang sehat, 

yang diidentifikasi melalui teknologi pelabelan sel155. Data awal terbaru telah diperoleh pada 

manusia dengan beberapa bukti dari subpopulasi, yang mungkin menunjukkan tahapan pematangan 



yang berbeda156, tetapi tetap belum ada bukti bahwa sel-sel tersebut berkontribusi untuk berfungsi 

secara normal atau dapat berfungsi sebagai meregenerasi kumpulan folikel. 

Pada mencit, menunjukkan teknik OSCs dapat berkontribusi pada kumpulan folikel normal tetapi 

kemampuan ini menurun seiring bertambahnya usia157. Meskipun sel-sel ini dapat diisolasi dari 

ovarium tikus yang telah mengalami penuaan, mereka tampaknya tidak lagi memiliki kapasitas 

untuk membentuk folikel. Menariknya, dalam eksperimen lain yang berkaitan dengan penurunan 

jumlah folikel oleh kemoterapi, kemampuan OSCs untuk membentuk folikel baru berkurang dengan 

bertambahnya waktu sejak pemberian kemoterapi158, dengan bukti yang menunjukkan bahwa 

mungkin bukan OCSs yang memberikan perubahan, tetapi lingkungan mikro didalam ovarium yang 

berpotensi membahayakan perkembangan endogennya. Namun, harus ditekankan bahwa model 

eksperimental ini masih jauh dari konfirmasi dalam penerapan ke manusia dan klinis, mirip dengan 

pendekatan pembuatan gamet artifisal159. 

 

Penatalaksanaan praktis pada wanita dengan insufisiensi ovarium prematur 

Umum 

POI mempunyai dampak multisistemik yang berpengaruh pada fisik dan emosi,  oleh karena itu, 

penatalaksanaannya harus dilakukan dalam tim dari berbagai disiplin ilmu. Praktisi kesehatan dari 

bidang menopause, fertilitas dan psikologi harus tersedia, idealnya dalam satu pelayanan. Harus ada 

hubungan erat dengan berbagai ahli seperti endokrinologi, ginekologi remaja, onkologi, hematologi, 

farmasi, gizi dan kelompok advokasi pasien, misalnya The Daisy Network 

(https://www.daisynetwork.org). Manajemen awal dari POI idealnya di pusat spesialis; 

penatalaksanaan lanjutan akan bergantung pada keahlian dalam komunitas. Jika ini tidak tersedia, 

maka tindak lanjut jangka panjang harus tetap tetap dilakukan di pusat spesialis, setidaknya sampai 

usia rata-rata menopause. 

Mengingat dampaknya terhadap kesehatan dan kesejahteraan, penting untuk wanita yang 

didiagnosis POI disarankan untuk menjalani pola makan seimbang dengan olahraga yang memadai, 

mempertahankan berat badan yang ideal, hindari merokok dan meminimalkan konsumsi alkohol. 

Meskipun suplementasi rutin dengan kalsium tidak diperlukan kecuali terdapat bukti kekurangan, 

suplementasi vitamin D3 dengan dosis 800-1000 IU/hari dapat disarankan sebagai tambahan untuk 

makan yang kaya vitamin D dan kalsium. Pendekatan ini, dikombinasi dengan terapi hormon yang 

https://www.daisynetwork.org/


memadai, akan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular dan osteoporosis, meskipun bukti uji 

klinis masih kurang.  

 

Terapi hormon 

Pentingnya terapi hormon pada POI bersifat multifaktorial. Pertama, terapi hormon memfasilitasi 

perkembangan karakteristik seksual sekunder (termasuk pertumbuhan uterus) pada perempuan pre-

pubertas dengan amenorrhea primer.  Kedua, secara efektif meredakan gejala khas vasomotor 

seperti muka memerah dan berkeringat serta keluhan urogenital diakibatkan atrofi vulvovaginal dan 

atrofi kandung kemih misalnya kering pada vagina, nyeri saat berhubungan seksual, urgensi 

sensorik dan infeksi saluran kemih berulang. Ketiga, terapi hormon dapat memberikan efek 

menguntungkan pada gejala lainnya yang mempengaruhi kualitas hidup seperi masalah mood atau 

kognitif, tingkat energi dan nyeri muskuloskeletal. Keempat, terapi hormon menciptakan 

lingkungan hormonal yang mendukung dalam penggantian embrio dan meningkatkan kemungkinan 

kehamilan alami. Terakhir, terapi hormon akan meminimalkan risiko jangka panjang dari POI 

seperti penyakit kardiovaskular dan osteoporosis160. 

 

Prinsip terapi hormon pada insufisiensi ovarium primer 

Jika kita berasumsi bahwa memulihkan kondisi fisiologis hormonal sebaik mungkin akan mencapai 

hasil yang optimal dalam POI (memaksimalkan manfaat dan meminimalkan efek samping/risiko), 

prinsip terapi hormone, sebagai berikut: 

(1) Hormon yang diganti harus identik dengan yang hilang.  

(2) Rute pemberian estrogen non-oral memberikan keuntungan dalam menghindari first pass 

metabolism di hepar dan dengan demikian meminimalkan efek protrombotik dari estrogen oral. 

(3) Dosis estrogen yang digunakan umumnya lebih tinggi dibandingkan penggunaan pada 

menopause alamiah 

 

Terapi hormone pada insufisiensi ovarium prematur: pendekatan pragmatis   

Dalam praktik sebenarnya, penatalaksanaan POI dengan terapi hormon sangat bervariasi dari 

berbagai unit pelayanan dan negera karena alasan berikut: 

(1) Data penelitian RCT yang mengonfirmasi gejala dan manfaat kualitas dari regimen yang 

spesifik untuk POI masih sedikit 



(2) Masih terdapat kontroversi mengenai dosis progesteron yang adekuat untuk melindungi 

endometrium dengan dosis estrogen yang lebih tinggi digunakan pada POI.  

(3) Ketersediaan dan harga terapi hormon bervariasi dari satu negara dengan negara lainnya (dan 

bahkan di dalam negara) 

(4) Preferensi pasien untuk persiapan yang dianggap “teman sebaya” seperti kombinasi pil 

kontrasepsi oral dengan terapi hormon “menopause” 

Untuk alasan ini, pendekatan pragmatis dalam terapi hormon pada POI saat ini diperlukan, yang 

kemungkinan masih memberikan manfaat dalam batas keamanan yang sesuai. Pendekatan 

hormonal pada pasien wanita dengan POI, dari pubertas sampai usia akhir reproduksi, telah 

diusulkan dalam tinjauan terkini71. Secara realistis, hanya pencatatan hasil analisis POI dalam skala 

global dengan regimen berbeda akan memberikan bukti konklusif tentang pendekatan yang 

optimal71,72. 

 

Estrogen 

Suatu rejimen estrogen fisiologis yang tipikal dapat mengandung estradiol patch 75-100μg atau 

estrogel dosis 0,75 mg yang panjangnya tiga hingga empat meter (Tabel 1). Estradiol oral (2-

4mg/hari) dapat digunakan dengan aman pada wanita non-obes yang diperkirakan tidak 

meningkatkan risiko trombosis. Dosis ini mencapai tingkat estradiol yang relatif fisiologis dengan 

200-400 pmol/L. Alasan untuk merekomendasikan dosis HT yang lebih tinggi adalah, selain 

meringankan gejala, tampak ada efek dosis-respon terkait manfaat kardiovaskular dan tulang, 

meskipun ada sedikit percobaan mengenai dosis-respon HT dalam POI95,96,119,121 (lihat bagian 

‘Kesehatan kardiometabolik’ dan ‘Kesehatan tulang’). Meskipun dosis estrogen yang lebih tinggi 

merupakan fisiologis pada wanita muda, beberapa dari mereka tidak  dapat mentolerirnya terkait 

masalah seperti mastalgia atau migren, dalam kasus ini dosis harus disesuaikan dengan kebutuhan 

mereka, menyeimbangkan antara manfaat, risiko dan efek samping dengan hati-hati. Dalam 

prakteknya, dosis rendah diperlukan untuk permulaan sebagai tes toleransi dan ditingkatkan sampai 

kadar optimum. Monitor kadar estrogen secara rutin tidak diperlukan, tetapi hal tersebut dapat 

membantu untuk mengevaluasi perbaikan gejala yang inadekuat atau efek samping. Estrogen 

transdermal memfasilitasi keakuratan monitoring yang lebih besar dibandingkan dengan oral, 

terkait dengan farmakokinetik yang lebih stabil. 



Jika gejala genitourinari  menetap, misalnya VVA yang menyebabkan kekeringan atau nyeri pada 

vagina meskipun dengan HT sistemik, maka estrogen vagina dosis rendah atau prasteron dapat 

ditambahkan ke dalam rejimen tanpa takut overdosis dan efek samping. Gejala VVA dapat menjadi 

sangat berat pada wanita muda dengan POI yang mendapatkan terapi keganasan, khususnya yang 

menggunakan penghambat aromatase setelah kanker payudara. Bahkan estrogen vagina dosis ultra 

rendah dikontraindikasikan pada wanita dengan penghambat aromatase. Wanita dengan kanker 

payudara dalam terapi tamoxifen dapat menggunakan estrogen diluar indikasi terkait pemblokiran 

reseptor estrogen oleh tamoksifen163. Estrogen vagina dapat juga digunakan diluar indikasi pada 

wanita dengan riwayat keganasan lain tetapi harus waspada karena memiliki reseptor estrogen 

positif. Prasteron belum dipelajari secara menyeluruh pada wanita dengan riwayat kanker payudara 

atau keganasan lain untuk membuat rekomendasi yang spesifik. 

Tatalaksana VVA non-estrogen termasuk pelembab bio-adesif yang bersifat hidrofilik dan 

merehidrasi jaringan vagina, memberikan alternatif yang beralasan terhadap estrogen vagina. Hal 

tersebut sebagai cara yang lebih fisiologis dalam menggantikan sekresi vagina dibandingkan 

gel/lubrikan vagina seperti KY. Lubrikan dan pelembab harus memiliki osmolaritas dan pH yang 

sama dengan sekresi vagina yang fisiologis164. Tatalaksana non-hormonal lainnya untuk VVA 

seperti ospemifen dan laser vagina belum dievaluasi secara formal pada wanita dengan POI tetapi 

dapat menjadi solusi alternatif.  

 

 

Progesteron/progestogen 

Suatu rejimen proteksi endometrium yang bersifat fisiologis pada wanita non-histerektomi dapat 

dicapai dengan 200mg progesteron  micronized yang diberikan secara oral atau vaginal selama 12 

hari setiap siklus (Tabel 1). Data dari wanita yang menopause secara alami menunjukkan bahwa ada 

keuntungan untuk menggunakan progesteron mikro dikombinasikan dengan HT; manfaat metabolik 

estrogen dipertahankan, kombinasi tersebut tidaklah pro-trombotik dan kelihatannya memiliki risiko 

lebih rendah untuk kanker payudara pada menopaus alami165. Akan tetapi, progesteron micronized 

dalam dosis standar tidak cukup untuk memberikan proteksi endometrium dalam jangka panjang161. 

Dosis progesteron diatas 200mg dapat dibutuhkan, khususnya dengan dosis estrogen yang lebih 

tinggi yang digunakan oleh wanita dengan POI. Terkait kesamaan dengan progesteron micronized, 

didrogesteron memiliki manfaat pada metabolisme dan payudara yang mirip, meski, sekali lagi, 



data diperoleh terutama dari wanita yang menopause secara alami dan membutuhkan konfirmasi 

pada wanita dengan POI165. 

Proteksi endometrium terjamin dengan dosis dan durasi progestogen androgenik yang cukup seperti 

norethisterone acetate atau medroxyprogesterone acetate 162; rejimen tipikal ditunjukkan pada 

Tabel 1. Meskipun rejimen HT dengan progesteron micronized memiliki manfaat metabolisme 

dibandingkan dengan progestogen androgenik166, hal ini  memungkin jika manfaat ini tidak 

ditipiskan secara signifikan oleh progestogen androgenic ketika dosis estrogen yang lebih tinggi 

dipakai dalam POI. Data terpublikasi diharapkan dari studi yang membandingkan progesteron 

dengan medroxyprogesterone acetate pada wanita dengan POI, meskipun dengan estradiol 

transdermal dosis standar167. 

Wanita dengan POI dapat mengganti ke rejimen kombinasi yang bersifat tanpa-perdarahan secara 

kontinu setelah beberapa tahun, atau memulai segera jika mereka mengalami amenore > 1 tahun. 

Meskipun HT kontinu kombinasi dikaitkan dengan keamanan endometrium yang lebih besar162, HT 

sekuential dapat dikaitkan dengan risiko kanker payudara yang lebih rendah168. Wanita disarankan 

menggunakan rejimen HT sekuensial jika menginginkan kehamilan atau jika mereka berencana 

menjalankan terapi fertilitas donasi oosit dalam waktu dekat. Dosis progesteron mikro perlu 

dinaikkan diatas 100mg pada wanita yang menggunakan rejimen kombinasi kontinu dengan dosis 

estrogen yang lebih tinggi. Jika dosis atau durasi progesteron yang lebih rendah dipakai terkait 

dengan intoleransi, atau jika terdapat episode perdarahan tidak terjadwal, surveilans endometrium 

disarankan dengan ultrasound dan histeroskopi dengan/tanpa biopsi jika endometrium menebal 

setelah perdarahan pada HT berkala atau kapanpun pada HT kontinu. Jika kontrasepsi dibutuhkan 

atau ada masalah perdarahan vagina, terdapat suatu levonorgestrel intrauteri yang melepaskan 

20μg/hari dapat dikombinasikan dengan estrogen transdermal atau oral, memberikan proteksi 

endometrium sampai 5 tahun, meski dengan dosis estrogen yang lebih tinggi. Sistem levonorgestrel 

intrauteri dosis rendah belum diperiksa untuk proteksi endometrium, meskipun begitu, pemakaian 

diluar indikasi dengan monitor ultrasound, dapat memberikan pilihan untuk wanita yang intoleransi 

progesteron. 

 

Kombinasi pil kontrasepsi oral (Combine Oral Contraception/ COC))sebagai terapi hormonal 

COC yang mengandung etinilestradiol secara luas telah digunakan untuk induksi pubertas dan 

terapi hormon pada POI. COC umumnya murah, mudah diperoleh, dikenal baik oleh wanita dan 



tenaga kesehatan professional dan memberikan kontrasepsi jika diperlukan. COC ini terkenal untuk 

wanita muda yang membutuhkan dukungan hormonal untuk POI mereka. Akan tetapi, 

pemakaiannya telah dipakai secara besar-besaran oleh tenaga kesehatan dibandingkan sains169. 

Etinilestradiol merupakan estrogen yang sangat poten dan memiliki waktu paruh hepatis yang 

panjang meski diberikan secara transdermal, yang berpotensi pro-trombotik dan hipertensi. Di 

samping potensinya, terdapat bukti bahwa etinilestradiol tidak memberikan perkembangan payudara 

dan uterus yang optimal dan seharusnya tidak digunakan untuk induksi pubertas5. Terdapat pula 

bukti kuat bahwa profil metabolisme dan tulangnya membuatnya kurang bermanfaat untuk wanita 

dengan POI yang membutuhkan HT untuk tujuan pencegahan primer, tidak hanya untuk 

mengurangi gejala102,119,120 (lihat bagian ‘Kesehatan kardiometabolisme’ dan ‘Kesehatan tulang’). 

Dan juga, jika diberikan dalam rejimen konvensional 21/7 atau 24/4, gejala dapat kambuh selama 

interval bebas-hormon dan waktu terapi untuk pencegahan primer juga hilang. Rejimen COC 

modern sekarang dapat digunakan dimana telah secara kontinu dan menurunkan interval bebas-

hormon. Beberapa menggunakan 17β-estradiol daripada etinilestradiol; meskipun pilihan terapi 

yang logis untuk wanita dengan POI, ini belum diuji secara formal dan ada pertimbangan bahwa 

dosis pilihan saat ini tidak cukup tinggi. Cincin kontrasepsi  merupakan pilihan lain yang dapat 

digunakan secara terus-menerus. 

Kegunaan semua rejimen ini dalam POI untuk HT dibandingkan dengan kontrasepsi adalah diluar 

indikasi dan membutuhkan penelitian lebih lanjut. Dengan tujuan mengumpulkan data yang 

berkualitas lebih bagus, sebuah studi POI yang besar, jangka panjang, prospektif, multisenter 

dengan HT dibandingkan dengan COC (Studi Insufisiensi Ovarium Prematur mengenai Efektifitas 

terapi hormon) telah didanai oleh Institut Nasional Kesehatan di Inggris dan akan mulai pada akhir 

2020. Meskipun ukuran hasil utamanya adalah BMD, banyak aspek mengenai kesehatan wanita 

dengan POI akan dipelajari termasuk kualitas hidup secara fisikal dan emosional dan penanda risiko 

kardiometabolik. Diharapkan setelah 5 tahun, ini akan berubah  menjadi studi observasional jangka 

panjang  supaya hasil jangka panjang seperti laju fraktur, penyakit kardiovaskular dan kanker 

payudara dapat dipelajari. 

 

Kontrasepsi 

Diagnosis POI tidak menyingkirkan kemungkinan aktivitas ovarium dan ovulasi, dengan peluang 

5% kontrasepsi alami. Penggunaan HT mungkin meningkatkan kesempatan hamil lebih sedikit 



melalui supresi kadar FSH dan LH yang tinggi, yang sebaliknya menurunkan fungsi reseptor 

ovarium dan menyebabkan luteinisasi folikel yang premature, dan memfasilitasi ovulasi oosit yang 

tersisa170,171. Oleh karena itu penting bahwa kontrasepsi yang adekuat digunakan jika kehamilan 

tidak diinginkan. Seperti yang telah didiskusikan sebelumnya, ini dapat dicapai dengan COC oral 

atau estrogen dengan sistem levonorgestrel intrauteri. Alhasil, rejimen COC dapat diganti ke HT 

ketika risiko kehamilan yang tidak diinginkan sangat kecil, khususnya >2 tahun setelah diagnosis. 

 

Durasi tatalaksana 

Pedoman yang dianjurkan5,41,45-47 merekomendasikan terapi POI dengan HT harus dilanjutkan 

sedikitnya sampai usia rata-rata menopause (51 tahun). Sampai usia ini, pengganti hormon yang asli 

ini, yang mana secara alami telah diproduksi jika ovarium bekerja normal, berbeda dengan 

penggantian setelah menopause alami. Data yang telah didiskusikan di tulisan ini menunjukkan 

bahwa wanita yang mendapatkan HT jangka pendek atau tidak sama sekali memiliki risiko lebih 

besar terjadinya penyakit kardiovaskular, tulang, dan kognitif.  

 

Risiko tatalaksana 

Kanker payudara: Wanita dengan POI umumnya memiliki risiko kanker payudara lebih rendah 

dibandingkan populasi umum pada usia yang sama berdasarkan percobaan observasional, mungkin 

terkait dengan berkurangnya paparan estrogen. Wu dkk melaporkan data dari 1003 wanita dengan 

POI dengan total kohort 36.402 wanita; insidensi kanker payudara secara signifikan lebih rendah 

pada kelompok POI (odds ratio 0,59; 95% IK 0,38-0,91)84. Risiko kanker payudara dengan 

pemakaian HT jangka panjang  pada POI tidak dianggap lebih tinggi daripada populasi non-POI 

pada usia yang sama84,172. Data terkini mengusulkan jika wanita dengan POI yang menggunakan 

tipe HT yang lama memiliki risiko lebih tinggi untuk kanker payudara dibandingkan dengan wanita 

dengan POI yang tidak menggunakan HT168. Akan tetapi, akan lebih cocok apabila wanita 

premenopause pada usia yang sama dijadikan kelompok pembanding. Mengingat masalah 

metodologis studi ini173 dan manfaat HT yang dipertimbangkan pada POI untuk kualitas hidup, 

tulang, kesehatan kardiovaskular dan kognitif, pro biasanya lebih unggul daripada kontra pada 

penggunaan HT jangka panjang, setidaknya sampai usia rata-rata menopause. 

Manfaat salpingo-ooforektomi bilateral yang mengurangi risiko profilaksis pada wanita yang 

membawa gen BRCA1 atau BRCA2 tampak  tidak berkurang ketika HT ditambahkan kembali 



selama individu tersebut tidak memiliki riwayat kanker payudara positif reseptor hormon174. Akan 

tetapi, risiko kanker payudara adalah lebih rendah pada wanita yang menggunakan estrogen saja 

dibandingkan dengan yang menggunakan terapi kombinasi. Keputusan apakah akan 

melanjutkannya setelah usia menopause rata-rata akan bergantung pada manfaat dan risiko individu, 

melihat faktor seperti kualitas hidup, kesehatan tulang, kardiovaskular dan kognitif serta kanker 

payudara. 

 

Tromboemboli vena: Data yang terbatas menyarankan bahwa penggunaan HT oral pada POI serta 

menopause terlambat dapat dikaitkan dengan peningkatan risiko TEV. Canonicoet dkk175 

melaporkan hubungan berbentuk U antara usia menopause dan risiko TEV yang menetap setelah 

analisa multivariable (p<0.01). Dibandingkan wanita usia 40-49 tahun saat menopause, mereka 

yang menopause dini (usia <40 tahun) atau dengan menopause terlambat (usia >55 tahun) memiliki 

risiko TEV non-prosedural yang meningkat signifikan (HR 1,8; 95% IK 1,2-2,7, dan HR 1,5; 95% 

IK 1,0-2,4, secara berturut-turut). Oleh karena itu, terapi estrogen penting diberikan secara 

transdermal pada wanita yang dianggap berisiko tinggi, mengingat bahwa sejumlah studi observasi 

dan kasus-kontrol telah mengkonfirmasi dampak netral jika efek first-pass hepatic dihindari, 

meskipun terutama pada wanita dengan menopause alami176. 

 

Terapi androgen 

Di samping terapi estrogen dan progesteron/progestogen, wanita dengan POI dapat mendapatkan 

manfaat dari pengganti hormon androgen. Terdapat semakin banyak bukti bahwa wanita dengan 

POI memiliki tingkat androgen yang lebih rendah dibandingkan dengan kontrol yang disesuaikan 

dengan usia. Ini mungkin berdampak buruk pada hasrat seksual, gairah dan orgasme dan 

berkontribusi dalam masalah kesehatan lainnya seperti kelelahan, kehilangan stamina, osteopenia, 

dan sarkopenia. Kajian sistematis dan meta analisis kadar testosterone yang dilakukan pada 

berbagai jenis POI spontan melibatkan 529 wanita dibandingkan dengan 319 kontrol177. 

Ditunjukkan bahwa wanita dengan POI (spontan dan iatrogenic) secara signifikan memiliki kadar 

testosterone total serum yang lebih rendah daripada kelompok kontrol (perbedaan rata-rata [95% 

CI] -0,38 (-0,55 sampai dengan 0,22) nmol/L dan -0,29 [-0,39 sampai dengan -0,18] nmol/L, 

berturut-turut). Terlepas dari beberapa data pada wanita dengan menopause bedah dini, hingga saat 

ini  belum ada RCT prospektif untuk menilai dampak penggantian testosterone terhadap seksualitas 



wanita dengan POI. Ini adalah area yang membutuhkan penelitian segera mengingat dampak 

defisiensi androgen terhadap wanita dengan POI. Percobaan baru (T Bone), yang sedang 

direncanakan oleh Profesor S.Davis, Presiden dari International Menopause Society dan kolaborasi 

untuk mempelajari dampak suplementasi testosteron pada kepadatan tulang, juga akan memeriksa 

dampaknya pada kualitas seksual dan kualitas hidup secara umum. 

Pernyataan Konsensus Global76 baru-baru ini yang dikoordinasikan oleh International  Menopause 

Society, diformulasikan terutama dari kajian sistematis dan meta-analisis dari semua data RCT yang 

relevan77, menyimpulkan bahwa wanita menopause secara alami dan pembedahan yang menerima 

dosis fisiologis testosteron dapat mencapai peningkatan yang signifikan dalam hasrat seksual tanpa 

efek samping apapun selain pertumbuhan rambut berlebihan atau jerawatan. Masalahnya adalah 

kurangnya pilihan pengobatan wanita yang berlisensi secara global untuk mencapai dosis fisiologis 

yang diperlukan sebesar 5 mg/hari (dibandingkan dengan 50mg/hari pada pria). Untuk saat ini, 

diperlukan down-titration gel pria yang tidak berlabel atau penggunaan krim testosteron 1% dengan 

indikasi wanita (Androfeme), keduanya dengan dosis 0,5ml/hari. Konsensus menyimpulkan bahwa 

tidak cukup data untuk membuat rekomendasi penggunaan DHEA oral untuk meningkatkan hasrat 

seksual wanita76. 

 

Terapi komplementer 

Tidak ada data yang baik untuk penggunaan terapi komplementer pada POI; HT harus menjadi 

pengobatan lini pertama kecuali jika ada kontraindikasi khusus atau sesuai dengan keinginan 

wanita, setelah membuat keputusan berdasarkan bukti setelah sepenuhnya dikonseling. Sebuah 

meta-analisis jaringan yang dilakukan oleh kelompok pedoman menopause NICE Inggris 

menunjukkan bahwa St John's Wort dan beberapa sediaan isoflavon mungkin efektif untuk gejala 

vasomotor pada menopause alami, tetapi diperlukan lebih banyak penelitian untuk memastikan 

kemanjuran dan keamanan47. Tidak ada data pasti mengenai sebagian besar hasil jangka panjang 

seperti penyakit jantung koroner dan fraktur atau keamanan jangka panjang endometrium baik 

menopause alami atau POI. 

 

Alternatif farmakologi 

Pilihan farmakologi non-hormonal, seperti paroxetine, venlafaxine, gabapentin, oxybutynin, dan 

klonidine, sebaiknya hanya disarankan untuk mengurangi gejala vasomotor dimana HT 



dikontraindiaksikan, misalnya kanker payudara dengan reseptor-hormon positif atau jika individu 

tersebut ingin menghindari HT meskipun telah mendapat konseling yang memadai tentang risiko 

dan manfaatnya178,179. 

Bifosfonat harus dihindari pada populasi muda ini mengingat keinginan potensial untuk kehamilan 

dan kemungkinan kebutuhan untuk penggunaan jangka panjang yang terkait dengan pengurangan 

perombakan tulang. Namun, bifosfonat mungkin diperlukan jika HT merupakan kontraindikasi atau 

jika BMD tidak membaik dengan HT saja, meskipun dosis HT ditingkatkan. 

 

Pencatatan insufisiensi ovarium prematur 

Untuk memahami sepenuhnya skala masalah POI dan untuk menghindari penelitian yang 

terfragmentasi, pencatatan POI global akan memfasilitasi karakterisasi penyakit dan analisis hasil 

jangka panjang71,72. Pencatatan dapat digunakan untuk membuat bank biologi global untuk studi 

genetika dan untuk menentukan serta mengkarakterisasi berbagai presentasi POI. Hal ini sangat 

penting untuk kondisi yang relatif jarang seperti POI di mana skala besar, RCTS prospektif tidak 

mungkin terjadi, misalnya POI yang diinduksi iatrogenik untuk pengobatan keganasan. Pendaftaran  

pusat secara global dan pengumpulan data telah dimulai menggunakan sumber daya di 

https://poiregistry.net yang disiapkan oleh penyelidik di Imperial College London, Inggris. Pada 

saat penulisan, data lebih dari 1000 pasien POI telah diunggah secara anonim ke pencatatan, dengan 

kontribusi penting dari kolega di Capital Medical University, Beijing. Diharapkan, melalui 

kolaborasi gugus tugas global, entri dan analisis data dapat dipercepat selama beberapa tahun ke 

depan, yang mengarah pada hasil yang akan membantu merumuskan pedoman berbasis bukti dan 

mengoptimalkan praktik klinis. 

 

Ringkasan eksekutif 

Demografi/etiologi/patofisiologi insufisiensi ovarium prematur 

• Terminologi dan kriteria diagnostik harus di standarisasi untuk menghindari kebingungan 

dalam diagnosis. 

• Etiologi genetik utama yang diketahui dari POI spontan termasuk sindrom Turner dan X 

rapuh; idiopatik masih menjadi kategori terbesar. 

• Proporsi kasus POI iatrogenic meningkat karena kelangsungan hidup masa kanak-kanak dan 

keganasan dewasa muda.  



• Pemahaman penuh tentang etiologi/patoisiologi akan memfasilitasi diagnosis dan 

manajemen yang efisien, misalnya pencatatan global/biobank. 

• Variasi global, etnis dan budaya dalama prevalensi dan presentasi membutuhkan klarifikasi. 

 

Diagnosis insufisiensi ovarium prematur 

• Mendapatkan riwayat lengkap, misalnya kesehatan haid, penting dalam menegakkan 

diagnosis. 

• Diagnosis sebaiknya tidak dibuat berdasarkan hanya satu tingkat pemeriksaan FSH. 

• Tes AMH hanya diperlukan jika ada ketidakpastian diagnostik. 

• Pemeriksaan penunjang (termasuk kariotip, X rapuh, dan status antibody adrenal) tentang 

penyebab POI spontan direkomendasikan. 

• Pemindahan DXA dasar harus ditawarkan kepada semua wanita yang terdiagnosa POI. 

 

Dampak psikoseksual/psikososial pada insufisiensi ovarium prematur 

• Wanita dengan POI memiliki insiden masalah psikoseksual dan psikososial yang tinggi. 

• Tim multidisiplin harus secara rutin menawarkan konseling tentang masalah psikoseksual 

dan kesehatan psikologis. 

• Gejala VVA/ GSM harus ditanyakan secara terbuka dan ditangani secara efektif. 

• Penggantian androgen harus dipertimbangkan jika hasrat seksual rendah. 

 

Kesehatan kardiometabolik pada insufisiensi ovarium prematur 

• Wanita harus diedukasi mengenai faktor risiko penyakit kardiovaskular dan pentingnya 

perubahan gaya hidup (berhenti merokok, mengatur berat badan, mengurangi alkohol, dan 

lain-lain). 

• Defisiensi estrogen, lipid dan resistensi insulin harus segera didiagnosis dan ditangani secara 

individual dan efektif. 

• HT sangat dianjurkan setidaknya sampai usia rata-rata menopause untuk mengurangi 

morbiditas dan mortalitas kardiovaskular. 

 

Kesehatan tulang pada insufisiensi ovarium prematur 

• Wanita dengan POI meningkatkan risiko osteoporosis. 



• Evaluasi risiko yang komprehensif, pendidikan dan HT direkomendasikan. 

• Nasihat spesialis diperlukan untuk wanita dimana HT merupakan kontraindikasi atau yang 

mengalami patah tulang kerapuhan saat mendapat HT 

• Kesenjangan bukti mengenai rejimen optimal, monitor, dan dampak fraktur, menyoroti 

kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut. 

  

Kesehatan kognitif/demensia pada insufisiensi ovarium prematur 

• Penting bahwa data dari studi pada wanita yang jauh lebih tua seperti studi kognitif 

Women’s Health Initiative tidak diekstrapolasi untuk wanita dengan POI. 

• Jendela peluang untuk manfaat kognitif HT ketika dimulai dalam perimenopause tampak 

nyata pada POI seperti halnya untuk penyakit kardiovaskular. 

• Temuan dan hasil akhir pada wanita setelah ooforektomi bilateral mungkin berbeda dari 

mereka yang mengalami POI non-bedah. 

• Kemungkinan RCT risiko demensia pada wanita dengan POI tidak mungkin dilakukan 

karena kebutuhan akan jumlah yang sangat besar dan tindak lanjut jangka panjang. 

Fertilitas pada insufisiensi ovarium prematur  

• Infertilitas adalah salah satu aspek POI yang paling mengganggu dan tidak ada perawatan 

pencegahan untuk meningkatkan angka kehamilan dengan oosit otology. 

• Saat menasihati wanita dengan POI tentang pilihan kesuburannya, sangat penting bahwa 

mereka diberi informasi yang benar untuk memberdayakan mereka membuat pilihan yang 

berbasis bukti. 

• Donasi oosit saat ini menawarkan peluang terbaik untuk hamil pada POI. 

• Terapi sel induk, plasma kaya trombosit, dan aktivasi folikel primordial semuanya 

memerlukan penelitian lanjutan dan konfirmasi kemanjuran dan keamanan. 

• Wanita harus diberi konseling tentang kemungkinan kriopreservasi oosit, embrio dan 

jaringan ovarium dengan terapi pra-gonadotoksik dan sterilisasi. 

 

Penatalaksanaan insufisiensi ovarium primer 

• Penatalaksanaan wanita dengan POI harus multidisiplin.  

• Kelompok advokasi pasien harus dilibatkan dalam pembuatan protokol. 

• Gaya hidup, berat badan, diet dan olahraga harus dioptimalkan. 



• HT setidaknya sampai usia rata-rata menopause harus menjadi pengobatan lini pertama 

kecuali terdapat kontraindikasi atau jika ditolak oleh wanita tersebut setelah konseling yang 

hati-hati. 

• Sangat sedikit data tentang manfaat dan risiko obat-obatan pelengkap dan pengobatan 

alternatif dan agen hemat-tulang dalam POI. 

• Penggantian dapat dengan KOK pada awalnya jika diperlukan kontrasepsi atau karena 

preferensi pribadi, tetapi HT dalam jangka panjang dianjurkan untuk mengoptimalkan 

kesehatan tulang dan metabolisme. 

 

Prioritas penelitian utama pada premature ovarian insufficiency 

• Kolaborasi/perluasan pendaftaran POI global/biobanking. 

• Penentuan lebih lanjut etiologi POI, terutama genetik. 

• Penemuan biomarker yang andal untuk memprediksi dan mendiagnosis POI. 

• Dampak intervensi hormonal (misalnya HT dibandingkan dengan KOK, jenis HT/KOK) 

pada kualitas hidup, aspek psikologis/psikoseksual, dan kesehatan tulang, kardiovaskular, 

dan kognitif. 

• Mendefinisikan dosis progesteron yang cukup untuk melindungi endometrium pada kadar 

estrogen yang lebih tinggi pada HT. 

• Peran suplementasi androgen untuk kualitas hidup, kesehatan kardiovaskular, tulang, 

kognitif dan kesuburan. 

• Dampak berbeda dan pengelolaan POI iatrogenik dan spontan. 

• POI sebagai bagian dari sindrom penuaan melawan penuaan setelah POI akibat defisiensi 

hormon. 

• Konfirmasi keefektifan dan keamanan teknik peningkatan kesuburan. 

• Klarifikasi lebih lanjut tentang peran dan potensi sel induk oogonial manusia. 

 

Kesimpulan 

POI merupakan suatu kondisi mengkhawatirkan karena berbagai alasan. Wanita dengan POI 

spontan dan pembedahan serta menopause dini memiliki risiko yang jauh lebih besar terkena 

penyakit kardiovaskular, tulang, kognitif, dan kondisi kronis lainnya daripada wanita yang 

mengalami menopause pada usia rata-rata 51 tahun. Tidak boleh dilupakan bahwa ada peningkatan 



kohort anak-anak dan wanita muda yang bertahan setelah perawatan kanker yang akan menjalani 

seluruh hidup mereka dengan POI iatrogenik180 Mengingat semua masalah kesehatan yang serius 

ini, POI harus menjadi prioritas kesehatan masyarakat sehingga wanita dengan POI didukung dan 

diinformasikan, dan tenaga kesehatan profesional diberi pendidikan dan sumber daya yang 

memadai untuk mengidentifikasi, mengelola, dan meneliti wanita dengan risiko POI di tahap sedini 

mungkin, idealnya sejak kecil, atau bahkan lahir. Tindakan pencegahan seperti mengoptimalkan  

gaya hidup, pola makan dan olahraga serta nasihat tentang penggantian hormon jangka panjang 

untuk gangguan defisiensi endokrin ini, setidaknya sampai usia menopause alami, akan memiliki 

dampak terbesar jika dilakukan sedini mungkin. 
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ALGORITMA MANAJEMEN KESEHATAN TULANG PADA WANITA DENGAN 
INSUFISIENSI OVARIUM PREMATUR (POI) 
Wanita didiagnosis Insufisiensi Ovarium Prematur 

 
 

Penilaian Awal Kesehatan Tulang 
Faktor risiko berpotensi untuk BMD rendah 

pada POI 

• Amenorea primer 

• Durasi POI yang lebih lama.  

•  Keterlambatan diagnosis > 1 tahun  

•  Haid ireguler dengan onset usia < 20 tahun  

•  Orang selamat dari kanker masa anak-anak 
 

Faktor risiko umum BMD rendah† 
Tidak termodifikasi 

• Usia. 

• Fraktur kerapuhan sebelumnya 

• Riwayat keluarga dengan osteoporosis. 

• Riwayat keluarga dengan fraktur.  
Dapat dimodifikasi dan gaya hidup 

• Jatuh berulang 

• Imobilitas atau aktifitas fisik yang rendah 

• Berat badan rendah 

• Massa dan kekuatan otot yang rendah 

• Keseimbangan yang buruk 

• Insufisiensi vitamin D. 

• Nutrisi protein atau kalsium yang kurang  

• Merokok . 

• Mengonsumsi alcohol > 2x standard / hari  

Penyakit terkait BMD rendah +/- POI 

• Rheumatoid artritits. 

• Hipertiroidisme  

• Hiperparatiroidisme  

• Gagal ginjal kronis 

• Malabsorbsi atau penyakit seliak 

• Diabetes melitus. 

• Myeloma or MGUS 

• Trasnplantasi organ 

• Transplantasi sumsum tulang. 

• Infeksi HIV. 

• Depresi. 
Pengobatan terkait  BMD rendah 

• Glukokortikoid . 

• Terapi hormon tiroid berlebihan. 

• Inhibitor aromatase.  

Tes darah dan urin 

• Serum UEC, CMP, LFT, TSH, 25-hydroxy vitamin D  

• Marker perombakan tulang : tidak direkomen untuk pemeriksaan rutin 

• Jika terdapat penurunan massa tulang, pertimbangkan serum PTH, 
serologi seliak dan ekskresi kalsium urin 24 jam.   

Pencitraan  

• DXA: diindikasikan untuk diagnosis awal wanita dengan  POI,  
‘Massa tulang rendah  (Z score< -2) merupakan terminology 
daripada osteopenia dalam konteks ini. T scores < -2.5 dapat 
dipergunakan untuk mendiagnosis osteoporosis 

• Pencitraan polos: Penilaian fraktur vertebra harus dipertimbangkan 
untuk individu terutama dengan kekhawatiran mengenai penurunan 
tinggi, nyeri punggung, penyakit kronik terkait BMD rendah dan 
pemakaian glukokortikoid terkini atau lampau. 

 
 

                                      Manajemen*  
Mempertahankan gaya hidup 

sehat 

• Olahraga menitikberatkan 
berat.  

• Hindari merokok.  

• Menjaga berat badan normal. 

• Diet seimbang mengandung 
asupan kalsium dan vitamin D 
yang direkomendasi – 
suplemen diet dapat diberikan 
jika asupan tidak memadai .  

• Hindari konsumsi alcohol 
berlebih  

Terapi pengantian hormon 

• Menawarkan terapi pengganti estrogen 
kepada seluruh wanita yang terdiagnosis 
POI kecuali kontraindikasi 

• Kedua HT dan COC tepat diberikan namun 
efek COC mungkin sedikit kurang favorit 
terhadap densitas tulang. 17β-estradiol lebih 
dipilih untuk pengganti estrogen 

• Pemberian terapi kombinasi dengan 
progesterone/estrogen kepada wanita 
dengan uterus intak. 

• Pertimbangkan preferensi pasien untuk rute 
dan metode administrasi serta kebutuhan 
kontraseptif 

• Lanjutkan penggantian hormone setidaknya 
hingga waktu antisipasi  menopause alami 
(sekitar usia 50/51 tahun), kemudian dinilai 
kembali 

Terapi anti resorptif 

• Terapi farmakologi lain 
meliputi bifosfonat, 
seharusnya dengan 
anjuran dari spesialis 
osteoporosis  

Edukasi 

• Menyediakan informasi 

• Tersedia secara bebas 
lembar factual dan 
infografik 

 
 

Monitoring lanjutan 
Penilaian kesehatan tulang lanjutan 

• JIka BMD normal dan penggantian estrogen sistemik yang adekuat 
dilaksanakan, maka nilai dari pemindaian DXA berulang adalah 
rendah..  

• Jika diagnosis dari massa tulang rendah diperoleh dan penggantian 
estrogen atau terapi lainnya dilakukan, ulangi DXA 2-3 tahun 
kemudian. 

 

Rujukan spesialis 

• Penurunan BMD pada pemindaian berulang (kehilangan tulang >5% 
dan/ atau >0.05g/cm2) seharusnya segera ditinjau terapi penggantian 
estrogen dan factor potensial lainnya. Peninjauan oleh spesialis dalam 
bidang osteoporosis mungkin lebih tepat. 

• Pengembangan dari fraktur kerapuhan seharusnya segera dirujuk ke 
spesialis osteoporosis.  

Figure 1. Algoritma manajemen kesehatan tulang pada insufisiensi ovarium prematur (POI). Figur ini semula 

dipublikasikan dalam Maturitas 2019;128:70–80116 (©Elsevier, 2019); dipergunakan dengan ijin. HT, hormone terapi; 

COC, pil kontrasepsi oral kombinasi; BMD, densitas massa tulang; DXA, dual X-ray absorptiometry; MGUS, 

monoclonal gammopathy of undetermined significance; CMP, Kalsium, magnesium, fosfat; UEC, urea, elektrolit, 

kreatinin; LFT, tes fungsi hepar; TSH, thyroid stimulating hormone.  

†Fracture risk calculators (e.g. FRAX, Garvan), penggunaannya tidak divalidasi pada wanita < 40 tahun. 
$Kontroversi tetap ada mengenai mendiagnosis BMD rendah pada wanita dengan POI: the International Society for 

Clinical Bone Densitometry merekomendasikan penggunaan  Z-score <-2.0 untuk mendefinisikan massa tulang rendah 

pada wanita < 50 tahun16; pedoman lain menganjurkan pemakaian  T-score <-2.5 untuk mendiagnosis 

osteoporosis14,26. 

*Manajemen berdasarkan pada bukti berkualitas rendah-sedang yang ada. 

https://www.monash.edu/medicine/sphpm/mchri/research/themes/womens-and-childrens-public-health/early-

menopause-research. 

https://www.monash.edu/medicine/sphpm/mchri/research/themes/womens-and-childrens-public-health/early-menopause-research
https://www.monash.edu/medicine/sphpm/mchri/research/themes/womens-and-childrens-public-health/early-menopause-research


Tabel 1. Pilihan Terapi hormon (Hormone Therapy): Standar dan regimen insufisiensi ovarium premature 

(Premature Ovarian Insuficiency/ POI) 

 

Tabel ini tidak memperlihatkan seluruh hasil secara global. Lisensi (minimal di satu negara) 

tipe/dosis/regimen terapi hormon ditunjukkan dengan huruf tebal; regimen lain tanpa label dengan 

mengurangi/menggandakan/mengkombinasikan regimen-regimen 

Catatan  

- Dosis tinggi estradiol biasanya dibutuhkan untuk POI, tetapi sebaiknya dosis kecil digunakan untuk 

menilai toleransi atau terjadi efek samping 

- Terdapat variasi dosis secara global, seperti rendah, sedang, dan tinggi, contoh Amerika Utara 0,mg 

E2 merupakan dosis rendah, 1mg E2 merupakan dosis sedang, dan 2 mg E2 merupakan dosis tinggi  

- Regimen sekuensial membutuhkan 12 hari progesteron/progestogen setiap siklsus dalam 

melindungi endometrium – hal ini dapat dimodifikasi bergantung kepada tingkat toleransi 

- Proteksi endometrium kurang terjamin dengan penggunaan micronized progesteron selama >5 

tahun  

- Berdasarkan data terkini, dosis progesterone/progestogen menunjukkan efek yang minimal 

terhadap proteksi endometrium  

- Kurangnya data mengenai keamanan endometrium terhadap efek dosis minimal 

progesterone/progestone dengan dosis tinggi estragon  

• A 1 mg dosis norethisterone acetate adekuat terhadap dosis standar dilanjutkan dengan 

kombinasi HT, tetapi tidak tersedia dalam sediaan yang terpisah dari E2, sehingga 1,25-2,5mg 

dosis (0,25-0,5 dari tablet 5mg)  

 

 

 

Tipe Terapi Hormon Sequential combined HT Continuous combined HT 
 Dosis rendah/standar Dosis tinggi ‘POI’ Dosis 

rendah/standar 
Dosis tinggi ‘POI’ 

Tipe Estradiol   

Patch (transdermal, μg) 25–50 75–100 25–50 75–100 

 

Gel sachet (transdermal, 

mg) 

0.5–1.0 1.5–2.0 0.5–1.0 1.5–2.0 

 

Gel pump (1 meter dosis = 

0.75 mg) 

1–2 3–4 1–2 3–4 

Oral (mg) 1.0–2.0 3.0–4.0 1.0–2.0 3.0–4.0 

Progesteron/progestogen  

Micronized progesterone 

(oral/per vagina, mg) 

100–200 ≥ 200 (e.g. 300–400) 100 ≥ 200 

Dydrogesterone (oral, mg) 10 20 5.0 10 

Medroxyprogesterone 

acetate (oral, mg)  

5.0 10 2.5 5.0 

Norethisterone acetate (oral, 

mg) 

2.5–5.0 2.5–10 1.25–2.5* 5.0 

     

E2/Regimen kombinasi 

progesteron 

 

E2/micronized progesterone 

(oral, mg) 

1.0–2.0/100–200 > 2.0/> 200 1.0–2.0/100–200 3.0–4.0/300–400 

E2/norethisterone acetate 

(transdermal) μg/24 h 

25–50/85–170  75–100/255–340 25–50/85–170 75–100/255–340 

E2/dydrogesterone (oral, 

mg) 

1.0–2.0/10 3.0–4.0/20 0.5–1.0/2.5–5.0 3.0–4.0/7.5–10 

E2/norethisterone acetate 

(oral, mg) 

1.0–2.0/1.0 3.0–4.0/2.0–4.0 0.5–2.0/0.1–1.0 3.0–4.0/1.5–2.0 

Levonorgestrel intrauterine 

system 

n/a n/a 20 μg/hari  efektif unutk dosis tinggi pada POI 


