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RINGKASAN 

EFEK GASTROPROTEKTIF ANTIDEPRESAN 

FLUVOXAMINE TERHADAP GASTRIC ULCER 

YANG DIINDUKSI OLEH STRES DAN NSAID 

 
Ayu Ratnasari 

 

 
Gastric ulcer merupakan istilah yang digunakan untuk 

menyatakan kerusakan mukosa lambung yang terlokalisasi akibat dari 
peluruhan sel mukosa lambung yang mengalami kematian, yang tampak 
sebagai erosi atau ulcer. Dua diantara penyebab terbanyak terjadinya 
gastric ulcer adalah penggunaan NSAID dan SRMD (Stres related 

mucosal damage). Keduanya diduga menyebabkan gastric ulcer akibat 
penghambatan produksi prostaglandin dan peningkatan radikal bebas 
sehingga berakibat pada kerusakan jaringan lambung.Mekanisme luka 
akut pada mukosa lambung kemungkinan karena ketidakseimbangan 
antara faktor protektif (aliran darah pada mukosa yang adekuat, barier 
mukosa, regenerasi sel endotel dan prostaglandin) dan faktor destruktif 
(asam lambung, pepsin, cairan empedu, luka reperfusi dan radikal bebas 
dari oksigen). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk 
menemukan obat baru yang tidak hanya menekan faktor destruktif, 
namun juga meningkatkan faktor protektif  pada mukosa lambung. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efek gastroprotektif 
antidepresan terhadap gastric ulcer, serta mengetahui pengaruh 
antidepresan terhadap kadar marker stres oksidatif malondialdehyde 
(MDA). Penelitian ini dilakukan pada dua model induksi gastric ulcer, 
yaitu model gastric ulcer akibat NSAID dengan menggunakan 
indometasin 25 mg/kg secara oral dan model gastric ulcer akibat stres 
dengan menggunakan water-immersion plus restraint stress selama 
enam jam. Antidepresan yang digunakan adalah fluvoxamine dengan 
dosis 50 mg/kg dan 100 mg/kg yang diberikan tiga puluh menit sebelum 
induksi gastric ulcer. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan 
parameter maksroskopis gastric ulcer, meliputi indeks ulcer dan skor 
perdarahan intraluminal, yang dilanjutkan dengan pengamatan 
morfologi jaringan lambung dengan pewarnaan hematoxylin eosin. 
Kadar MDA ditentukan melalui pengukuran menggunakan metode 
thiobarbituric acid test. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fluvoxamine 50 mg/kg dan 
100 mg/kg dapat mengurangi terjadinya gastric ulcer yang ditandai 
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dengan penurunan terhadap nilai indeks ulcer dan skor perdarahan 
intraluminal, baik pada gastric ulcer yang diinduksi NSAID maupun 
gastric ulcer yang diinduksi stres. Namun, pada penentuan kadar MDA 
dalam sampel jaringan, tidak tampak adanya perbedaan yang bermakna 
pada kelompok yang mendapat terapi antidepresan dibandingkan 
dengan kelompok kontrol masing-masing model.Kelompok mencit 
NSAID yang mendapat fluvoxamine 50mg/kg, menunjukkan adanya 
penurunan nilai indeks ulcer meskipun tidak bermakna dan tidak ada 
perbedaan pada skor perdarahan intraluminal. Sedangkan pada 
pengukuran kadar MDA tidak tampak perbedaan yang bermakna.Pada 
kelompok mencit NSAID yang mendapat fluvoxamine 100mg/kg, 
terlihat adanya penurunan nilai indeks ulcer yang bermakna (p = 
0,0443) dan terjadi penurunan terhadap skor perdarahan intraluminal 
meskipun tidak signifikan. Sedangkan pada pengukuran kadar MDA 
tidak tampak perbedaan yang bermakna. Pada kelompok mencit stres 
yang mendapat fluvoxamine 50mg/kg, terlihat adanya penurunan nilai 
indeks ulcer  yang bermakna (p = 0,0449) dan terjadi penurunan 
terhadap skor perdarahan intraluminal meskipun tidak signifikan. 
Sedangkan pada pengukuran kadar MDA tidak tampak perbedaan yang 
bermakna. Pada kelompok mencit stres yang mendapat fluvoxamine 
100mg/kg, terlihat adanya penurunan gastric ulcer  yang signifikan baik 
pada nilai indeks ulcer (p = 0,0090) maupun skor perdarahan 
intraluminal (p = 0,0243). Sedangkan pada pengukuran kadar MDA 
tidak tampak perbedaan yang bermakna. 

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa fluvoxmine 
memiliki efek gastroprotektif sehingga dapat memperbaiki atau 
mencegah terjadinya ulcer. Namun, perlu dilakukan penelitian lebih 
lanjut terkait mekanisme yang mendasari efek tersebut. 
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