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PENDAHULUAN
• Penyakit pada Hewan Air

MARINE TOXINS

• Lingkungan dan Kesehatan hewan
• Keamanan Pangan
• Kontaminasi pada hewan laut : virus, bakteri, biotoxin

PENDAHULUAN
•

Keracunan makanan pada manusia yang disebabkan oleh makanan
yang berasal dari laut (seafood) terjadi karena adanya toksin yang
dihasilkan oleh alga planktonik, bakteri, dan enzim (biasanya
dinoflagellata)

•

Toksin diakumulasi dan dimetabolisme oleh seafood.

•

Dari sekian banyak spesies plankton, sekitar 80 diketahui
menghasilkan toksin

•

Akibat yang ditimbulkan dapat bermacam-macam tergantung pada
jenis toksin yang ada.
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BIOTOKSIN
IKAN
KERANG-KERANG

BIOTOKSIN PADA IKAN
SCOMBROID
FOOD
POISONING

CIGUATERA
POISONING

SCOMBROID FOOD
POISONING
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SCOMBROID FOOD POISONING

SCOMBROID FOOD POISONING
•

•

vasoaktif.

Scombroid food poisoning adalah keracunan makanan yang
ditimbulkan karena tingginya kadar histamin dalam ikan
yang telah rusak (busuk).

•

Pertama kali dilaporkan tahun 1830 oleh Henderson

•

Keracunan ini diakibatkan karena tingginya kadar Histamin

•

Efek psikoaktif menyerang sistem saraf transmiter

manusia, sedangkan efek vasoaktif-nya menyerang sistem
vaskular.

•

Pada orang-orang yang peka, histamin dapat

menyebabkan migren dan meningkatkan tekanan darah

dalam ikan (yang rusak) tersebut. Histamin tersebut berasal
dari Histidin yang dikonversi oleh mikroba.

Di dalam tubuh kita, histamin memiliki efek psikoaktif dan

•

Terdapat senyawa-senyawa kimia lain yang berasosiasi
dengan keracunan tersebut, namun belum diketahui
dengan jelas.

SCOMBROID FOOD POISONING

SCOMBROID FOOD POISONING
Analisa Histamin

Ikan-ikan penyebab penyakit ini

berasal dari famili Scombridae dan

Scomberesocidae.

Contoh: ikan tuna dan makerel.

1. LC-MS/MS  Liquid liquid Extraction
2. HPLC-UV  Pre Column derivated Extraction

7/27/2018

SCOMBROID FOOD POISONING
Contoh Kromatogram Histamin
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• HPLC-UV 
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CIGUATERA POISONING
•

Ciguatera merupakan keracunan yang disebabkan oleh
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CIGUATERA POISONING
•

borne disease
•

•

barakuda, ikan makarel, dll.

ikan-ikan yang hidup pada ekosistem terumbu karang

•

•

Ciguatoxin dihasilkan oleh mikroba yang dikonsumsi ikan 

dinoflagellata terutama dari jenis Gambierdiscus toxicus.

Ciguatoxin bersifat heat stable dan lipid soluble;
ciguatoxin tidak terpengaruh oleh suhu, asam lambung,

Ciguatoxin akan mengalami akumulasi dari ikan kecil

dan proses pemasakan.

(pemakan plankton)  ikan dengan tingkatan trofik tinggi.
•

Spesies ikan yang umum diketahui sebagai sumber

ciguatera poisoning antara lain: sea bass, belut laut,

Ikan yang mengandung ciguatoxin umumnya merupakan
(coral reef), terutama tropical reef.

Penghasil ciguatera toxin merupakan bakteri/mikroba
lain yang berasosiasi dengan dinoflagellata (Wilson, 2000)

konsumsi ikan yang mengandung oleh ciguatoxin  Fish-

•

Keberadaan toksin pada ikan tidak memengaruhi rasa,
bau, dan warna ikan.
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BIOTOKSIN PADA KERANG‐KERANGAN
Metode yang Dapat Digunakan Untuk Analisa

CIGUATOXIN

PARALYTIC
SHELLFISH
POISONING

1. LC-FLD  Derivated Extraction
2. LC-MS/MS  Liquid Extraction with Clean Up

NEUROTOXIC
SHELLFISH
POISONING
AMNESIC
SHELLFISH
POISONING

NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING

NEUROTOXIC SHELLFISH
POISONING
(NSP)

•

Komponen utama  Brevitoxin

•

Sulit dideteksi pada makanan

•

Akibat mengonsumsi kerang atau tiram

•

Dihasilkan oleh Ptychdiscus brevis atau Gymnodinium breve

•

Tingkat kematian sangat rendah
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NEUROTOXIC SHELLFISH POISONING
GEJALA YANG DITIMBULKAN
• Mati rasa pada mulut

Metode yang Dapat Digunakan Untuk Analisa

BREVETOXIN

• Rasa gatal pada mulut, tangan, dan kaki
• Koordinasi yang buruk
• Keluhan sistem pencernaan
• Perasaan panas-dingin

1. Neuroblastoma Assay
2. LC-MS/MS  Liquid Extraction with Clean Up

AMNESIC SHELLFISH POISONING

AMNESIC SHELLFISH
POISONING
(ASP)

• Amnesic shellfish poisoning merupakan keracunan
makanan yang disebabkan oleh toksin berupa asam
domoat.
• Asam domoat yaitu asam amino neurotoksik yang
dihasilkan oleh alga Nitzhia pungens.

• Keracunan disebabkan karena memakan kerang atau
ikan laut yang mengandung Nitzhia pungens.
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AMNESIC SHELLFISH POISONING
GEJALA YANG DITIMBULKAN
•

Kesulitan pencernaan termasuk muntah, kram, dan diare
dalam waktu 24 jam.

•

Pasien yang sangat rentan: timbul gejala neurologis seperti
sakit kepala, pusing, gangguan koordinasi, dan kehilangan
memori jangka pendek dalam waktu tiga hari.

•

Dapat menyebabkan kerusakan otak dan kematian.

Kerusakan otak yang ditimbulkan bersifat tidak dapat
pulih (irreversible).

PARALYTIC SHELLFISH POISONING

PARALYTIC SHELLFISH
POISONING
(PSP)

•

PSP adalah penyakit serius yang bersifat

neurotoksik, diakibatkan oleh kerang yang
terkontaminasi dengan alga beracun.
•

PSP disebabkan oleh alga dari golongan
Dinoflagellata dan Diatom, serta dari
cyanobacteria.

•

Racun yang dihasilkan berupa saxitoxin
(C10H17N7O3.2HCl).
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PARALYTIC SHELLFISH POISONING
GEJALA YANG DITIMBULKAN
• Ketebalan pada wajah, bibir, dan jari-jari tangan
• Gatal-gatal
• Kejang mulut
• Pening
• Paralisis
• Serangan jantung
• Kegagalan sistem pernapasan
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3. Method PSP lainnya
AOAC 2011.02 – Post column oxidation LC-FLD
• Tidak masuk dalam undang-undang EU
• Butuh 2 kolom untuk running tiap sampel
• Menggunakan Ion-pairing kromatografi
• Lifetime kolom sangat pendek
• Rentan terhadap matrik effect
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