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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Gastric ulcer adalah istilah yang digunakan untuk 

mendefinisikan kerusakan yang terlokalisasi pada mukosa lambung 

akibat peluruhan sel mukosa yang mengalami kematian, yang tampak 

sebagai erosi ataupun ulcer (Goldman, 1992). Gastric ulcer 

merupakan penyakit kronis yang umum terjadi pada individu dan 

dapat berpengaruh pada kualitas hidup apabila diagnosis dan terapi 

yang diberikan tidak tepat (Fong & Devlin, 2008). Penyebab terbanyak 

dari gastric ulcer dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu infeksi 

Helicobacter pylori, penggunaan NSAID, serta stres yang 

menyebabkan kerusakan mukosa (Fong & Devlin, 2008). 

Stres dapat digambarkan sebagai kondisi kelainan mood, 

termasuk anxiety dan depresi(Bale, 2005). Stres menjadi hal yang 

sering terjadi pada masyarakat dunia pada saat ini. Lebih dari 10% 

populasi di Amerika mengalami depresi(Bale, 2005). Secara nasional, 

prevalensi penduduk yang mengalami gangguan mental emosional 

atau distres psikologik di Indonesia adalah 6,0% dengan Sulawesi 

Tengah sebagai provinsi dengan prevalensi tertinggi, yaitu 11,6% 

(Depkes RI, 2013). 

Stres secara fisiologis akan berpengaruh pada sekresi 

Adrenocorticotropin Hormone (ACTH). Hampir setiap jenis stres fisik 

atau mental dapat mengakibatkan peningkatan sekresi ACTH dan 

akibatnya akan meningkatkan kadar kortisol dalam darah. Kortisol 

diketahui sebagai inhibitor aktivitas fosfolipase A2 yang poten pada 
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beberapa jaringan (Neulen et al., 1989). Hal ini akan berakibat pada 

penurunan sintesis prostaglandin. Ketika aktivitas prostaglandin 

dihambat, maka efek sitoproteksi prostaglandin juga berkurang, karena 

prostaglandin memiliki efek protektif yang penting terhadap ketahanan 

mukosa lambung. Kondisi hiperkortisolemia pada kondisi stres juga 

mengakibatkan terjadi peningkatan aktivitas HPA axis dan 

menstimulasi paraventricular nucleus (PVN) yang dapat 

menyebabkan penurunan aliran darah mukosa lambung (Juruena, 

2014; Saxena & Singh, 2011). Akumulasi neutrofil lambung, produksi 

sitokin inflamasi, produksi radikal bebas, penurunan

 antioksidan dan penurunan aliran darah  juga dilaporkan terlibat pada 

patogenesis gastric ulce ryang diinduksi stres (Yeomans, 2011). 

Penyebab lain dari gastric ulcer yang sering terjadi adalah 

akibat penggunaan kronik NSAID. Peptic ulcerdapat terjadi hingga 

30% pasien yang menggunakan NSAID secara kronik, dengan 

perdarahan gastrointestinal atau perforasi terjadi pada 1,5% pasien 

yang mengalami ulcer (Fong & Devlin, 2008) .NSAID yang tidak 

selektif menghambat enzim siklooksigenase 1 dan 2, menyebabkan 

kerusakan mukosa lambung melalui 2 mekanisme, yaitu iritasi 

langsung pada mukosa lambung akibat NSAID yang bersifat asam 

lemah. Mekanisme kedua yaitu melalui efek utama NSAID, yaitu 

penghambatan terhadap enzim siklooksigenase (COX) sehingga 

berakibat pada penurunan produksi prostaglandin. Selain itu, NSAID 

memiliki efek antiplatelet yang memperburuk perdarahan pada gastric 

ulcer(Fong & Devlin, 2008). 

Dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diketahui 

terdapat peran radikal bebas dalam patofisiologi gastric ulcer, dimana 

terdapat peningkatan parameter oksidan dan penurunan antioksidan 
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(Suleyman et al., 2009). Peningkatan radikal bebas yang terjadi 

kemungkinan akibat iskemi dan inflamasi yang merupakan manifestasi 

dari penurunan prostaglandin (Bunnett, 2006). Reactive  oxygen  

species (ROS) merupakan bagian dari radikal bebas yang  bertanggung 

jawab terhadap oksidasi jaringan yang menyebabkan peroksidasi lipid 

dan kerusakan jaringan (Kansara, 2013). Peningkatan produk lipid 

peroxidation merupakan penyebab yang penting dari kerusakan 

jaringan lambung (Naito et al., 1998). Peroksidasi lipid menyebabkan 

ketidakstabilan membran, kerusakan sistem transpor ion, kerusakan 

integritas membran dan akhirnya sel akan kehilangan fungsinya (Goel 

et al., 2004).  

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 (Li et al., 2006).  

Efektifitas terapi obat pada gastric ulcer tidak hanya bergantung pada 

penurunan faktor destruktif, tetapi juga mempertahankan integritas 

lambung untuk melindungi integritas sel endotel lambung (Moraes et 

al., 2009). Penemuan obat baru yang bisa digunakan sebagai alternatif 

terapi untuk pengobatan gastric ulcer penting untuk dilakukan (Santin 

et al., 2010). 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

beberapa antidepresan memiliki efek dalam mengurangi terjadinya 

gastric ulcer meskipun belum ada mekanisme yang jelas mengenai hal 

ini. Penelitian yang dilakukan oleh Abdel-Salamet al(2011) 

menunjukkan bahwa antidepresan SSRI dapat mengurangi stres 

oksidatif pada inflamasi yang dilihat dari penurunan malondialdehyde 
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(MDA). Selain itu, fluvoxamine juga memiliki efek hambatan 

terhadap ulcer yang disebabkan NSAID,  diduga melalui mekanisme 

peningkatan kadar antioksidan (GSH dan NO) dan penurunan kadar 

oksidan (myeloperoxidase dan malondialdehyde) pada jaringan 

lambung (Dursun et al., 2009). Penelitian yang lain juga 

memperlihatkan bahwa terdapat keterlibatan jalur patogenesis 

neuronal pada ulcer dan depresi. Modulasi monoamin di otak pada 

jalur sistem saraf pusat dan saluran pencernaan serta katekolamin 

diduga berperan dalam kerusakan mukosa lambung (Ray et al., 1990). 

Beberapa antidepresan trisiklik memiliki efek sebagai antimuskarinik 

yang mengurangi sekresi gastric(Rauser et al., 2001). SSRI dapat 

memperbaiki kontrol umpan balik dengan cara meningkatkan jumlah 

dan fungsimineralocorticoid receptor (MR) terutama di hippocampus 

sehingga hiperaktivitas HPA axis dapat kembali normal (Pariante et 

al., 2004). Namun, hingga kini penggunaan antidepresan belum 

menjadi standar terapi gastric ulcer akibat stres atau NSAID. 

Dari beberapa uraian yang telah disebutkan diatas, sangat 

memungkinkan untuk mengembangkan antidepresan sebagai strategi 

terapi baru untuk mengatasi gastric ulcer. Efektifitas antidepresan 

untuk mencegah ulcer tergantung pada kemampuannya untuk 

menstimulasi faktor proteksi dan menghambat faktor destruktif (Ji et 

al., 2012). Namun, efek antiulcer pada antidepresan tertentu tidak bisa 

digeneralisasi terhadap semua model gastric ulcer(Ji et al., 2012). 

Untuk itu, perlu dilakukan penelitian terkait efek antidepresan pada 

beberapa model gastric ulcer untuk mengevaluasi variasi efek 

gastroprotektifnya pada gastric ulcer dengan etiologi yang berbeda, 

serta keterkaitan antara efek antidepresan dengan radikal bebas yang 

dilihat melalui malondialdehyde (MDA). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1) Bagaimanakah efek gastroprotektif fluvoxamine 

terhadap gastric ulcer yang diinduksi oleh stres dan 

NSAID? 

2) Apakah efek gastroprotektif fluvoxamine terhadap 

gastric ulcer yang diinduksi oleh stres dan NSAID 

berkaitan dengan penurunan kadar marker stres oksidatif 

malondialdehyde (MDA) ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian adalah: 

1) Membandingkan efek gastroprotektif fluvoxamine 

terhadap gastric ulcer yang diinduksi oleh stres dan 

NSAID. 

2) Membuktikan keterkaitan efek gastroprotektif 

fluvoxamine dengan hambatan stres oksidatif melalui 

pengukuran kadar marker stres oksidatif 

malondialdehyde (MDA). 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi ilmu pengetahuan 

 Menjelaskan efek gastroprotektif oleh fluvoxamine 

pada gastric ulcer yang diinduksi oleh stres dan 

NSAID. 

 Menjelaskan keterkaitan efek gastroprotektif 

fluvoxamine dengan hambatan stres oksidatif. 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI EFEK GASTROPROTEKTIF ANTIDEPRESAN... 
AYU RATNASARI



6 

 

 

2. Bagi dunia kefarmasian 

 sebagai pertimbangan dalam penggunaan 

antidepresan sebagai standar terapi gastric ulcer 

akibat stres atau NSAID di masa yang akan datang. 
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