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ABSTRAK
PENYEBARAN
TOKSIN PARAL YTIC SHELLFISH POISONING
PADA ORGAN TUBUH
HEWAN SUMBER MAKANAN DARI LAUT Telah dilakukan penelitian tentang penyebaran
toksin PSP pads organ tubuh hewan sumber makanan dati taut. PSP atau Paralytic Shellfish
Poisoning adalah toksin yang hampir selalu dijumpai pede hewan taut. Bahan aktif dalam
toksin PSP adalah cincin heterocyclic guanidin yang populer dengan sebutan saxitoxin. Toksin
PSP dihasilkan oleh beberapa jenls mikroalgae yang hidup di leur den mikroalgae tersebut
merupakan
makanan pokok bagi hewan laut. Cuplikan hewan laut yang terditi alas kerang,
udang den ikan, dikumpulkan dati teluk Manila. Tiap-tiap jenis hewan leur tersebut dipisahkan
bagian kepala, bagian saluran pencemaan makanan den bagian daging atau otot. Masingmasing bagian organ hewan taut diekstrasi dengan menggunakan 0,1 N HC/. Kadar toksin PSP
dalam masing-masing cuplikan organ ditentukan dengan metoda binding assay menggunakan
LSC microplate. Konsentrasi toksin PSP tettinggi terdapat deIsm organ saluran pencemaan
makanan, kemudian disusul oleh organ bagian kepala den organ daging atau otot. Kadar PSP
dalam organ kepa/a, saluran pencemaan dan daging hewan laut masing-masing besamya
antara 0,17-0,20 ppm, 0,28-0,36 ppm dan 0,10-0, 16 ppm. Dengan demikian pel)yebaran toksin
PSP pads organ tubuh hewan sumber makanan dati taut, masing-masing ada/ah 47-52% pads
organ saluran pencemaan makanan, 27-31% pada organ bagian kepala den 10-15% pada
bagian dagingnya.

ABSTRACT
THE DISTRIBUTION
OF PARALYTIC SHELLFISH POISONING TOXIN IN THE ORGANS
PART OF ANIMALS SEA FOOD. The distribution of PSP toxin in the organs part of animals.
seafood were investigated. PSP is one of the most important toxin of sea food animals for
export commodities.
The main feed of animals seafood is microalgae. Some types of
microalgae produced
toxin, i.e. PSP or saxitoxin. Animals seafood samples, i.e. mussel,
shrimp, and fish were collected from Manila bay and brought to laboratorium. The head,
intestine and muscle organ parts of the samples were separated. Each organ part of the
samples was extracted by 0,1 N HCI. The saxitoxin contents of the animal seafood samples
were determined by microplate LSC binding assay method. It was found that the intestine organ
samples has a higher concentration of saxitoxin (0.28-0.36 ppm), fol/owed by head organ
samples (0.17-0.20
ppm) and muscle organ samples (0.10-0.16 ppm). Therefore, the
distribution of PSP toxin in the organ part of the animals seafood are 47-52% in the intestine
organ samples, 27-31 % in the head organ samples and 10-15% in the muscle organ samples.

PENDAHULUAN
I ndonesia memiliki laut seluas 5,8 juta km persegi
dengan garis pantai sepanjang 81 ribu km.
Kawasan tcrscbut mcmiliki
potcnsi pcrikanan
sebanyak 6,5 juta ton per tahun. Potensi sebesar itu
barn 2 juta ton per tahun atau 40% yang sudah
dimanfaatkan dari potensi lestari. Sedangkan 60%
sisanya masih belum
dimanfaatkan
secara
maksimal. Kerang, udang clan ikan merupakan hasil

laut yang berlimpah dan merupakan bahan ekspor
yang penting. jenis kerang yang banyak tertangkap
antara lain kerang hijau (Mytilus viridis), kerang
bulu
(Anadara maculosa) daD kerang lorek
(Anadara grano.fa). Udang taut yang banyak
tertangkap adalah udang windu (Penaeus monodon
L.) dan udang barong atau lobster (Panulirus
versicolor). Sedangkan jenis ikan yang banyak
tertangkap di perairan pantai adalah jenis kakap
(Lates callcalifer
B.), tuna atau c~kalang
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(Katsuwonus pelamis L.) dan sarden atau lemuru
(Sardinella longiceps). (I)
.
Pada waktu tertentu secara periodik, jumlah
mikroalga di laut akan meningkat secara drastis
sehingga terjadilah algal blooming yang ditandai
dengan wama kemerahan di permukaan laut. Wama
kemerahan di permukaan laut yang disebabkan oleh
algal blooming tersebut dikenal dengan istilah red
tide. Pada saat terjadi red tide maka jumlah toksin
yang dihasilkan oleh mikroalgae juga meningkat.(2.3)
Toksin PSP akan diakumulasi di dalam
tubuh hewan laut yang memakan mikroalgae dan
toksin tersebut akan terdistribusi pada organ
tubuhnya. Dalam kadar tertentu, PSP akan
menimbulkan keracunan dan kematian pada udang,
kerang dan ikan. Sedangkan bila hewan taut yang
mengandung toksin PSP tersebut dimakan manusia
maka dapat menyebabkan keracunan dan kematian.
Menurut Azanza (1999), bagian tubuh hewan laut
yang paling banyak mengandung toksin PSP adalah
pada saluran pencemaan dan pada bagian kepala.
Sedangkan pacta bagian otot atau dagingnya,
mengandung toksin PSP yang paling rendah..
Keracunan pacta manusia akan terjadi bila kadar
PSP di dalam tubuh lebih dari 0,72 mg (2). Gejala
keracunan pad a manusia antara lain gatal-gatal
(tingling), kehilangan rasa (numbness), bibir dan
ujung jari kemcrahan seperti tcrbakar (burning of
lips and fingertips), hilangnya kontrol untuk
gerakan otot (loss of motor contro!), perasaan
mengantuk
(drowsiness),
bicaranya kacau
(incoherence), demam (fever), dan kelumpuhan
pacta safar pemapasan (respiratory paralysis) (4,5).
Dengan adanya batasan kadar toksin PSP yang
diijinkan dalam bahan makanan yang berasal dari
laut yang akan diekspor sebesar0,5 ppm total berat
basah, maka perlu dipelajari cara penentuan kadar
toksin PSP dan distribusinya di dalam tubuh kerang,
udang dan ikan. Hipotesanya adalah bahwa kadar
PSP dalam organ kepala, saluran pencemaan dan
bagian daging atau otot akan menunjukkan
perbedaanyang bermakna.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui
kadar toksin PSP dalam tubuh kerang, udang dan
ikan dan distribusinya di dalam organ kepala,
saluran pencemaan dan bagian otot atau dagingnya.
Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah
metoda LSC microplate.

LANDASAN

TEOR!

Makanan pokok kerang, udang dan ikan
adalah mikroalgae, baik berupa phytoplankton
maupun zooplankton.
Beberapa mikroalgae
mengeluarkan toksin, antara lain toksin PSP
(Paralytic
Shellfish Poisoning). Toksin DSP

(Diarrhetic
Shellfish Poisoning), Toksin NSP
(Neurotoxic Shellfish Poisoning), Toksin ASP
(Amnesic Shellfish Poisoning), toksin (.'FP (
Ciguatera Fish Poisoning) (Iihat Gambar 3,
Lampiran 1). Dari beberapa macam toksin tersebut,
PSP adalah toksin yang dominan dan ditemukan
pada semua hewan laut (2). PSP dihasilkan oleh
mikroalga Pyrodinium bahamense, Alexandrium
tamarense, don Gymnodinium catenatum (4)
.Sebagian besar mikroalgae yang dimakan oleh
hewan laut, masuk ke dalam tubuh melalui mulut,
dicema di dalam saluran pencemaan dan diserap
lewat dinding saluran pencemaan. Pada waktu
dilakukan sampling,
mikroalgae dan bahan
toksisnya, sebagian ada di dalam mulut atau kepala,
sebagian ada di dalam saluran pencemaan dan
sebagian sudah diserap dari usus dan ada di dalam
daging atau otot (8).
PSP dengan bahan aktif saxitoksin
merupakan hasil samping dari proses metabolisme
yang terjadi dalam tubuh mikroalgae. Ada beberapa
mikroalgae yang menghasilkan saxitoksin sebagai
hasil samping dalam metabolisme N. Contoh bentuk
molekul saxitoksin adalah sebagai berikut (J.9:~.

H2N
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7 \

9 / )=NH2+cr

3
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Gambar J Bentuk struktur molekul saxitoxin
Saxitoksin hanya dapat masuk ke dalam organisme
lain apabila di dalam organisme terdapat receptor
yang
mengikat saxitoksin tersebut. Beberapa
contoh receptor antara lain acetycholine (nACh),
voltage-sensitive sodium channels dan glutamat (7)
Binding assay dengan LSC microplate,
adalah cars pengujian pengikatan saxitoxin berlabel
3
H oleh reseptor dengan menggunakan microplate
dan dicacah secara serentak dengan LSC. Lempeng
microplate memiliki 96 lubang atau sumur. Dasar
dari sumur berupa membran yang berfungsi ~ebagai
filter. Lubang filter tidak dapat dilewati molekul
reseptor yang ada di dalam sampel. Pada lubang
microplate dimasukkan sampel yang berupa extrak
kerang, ikan atau udang. Kemudian ditambahkan
larutan buffer dan standar toksin yang berlabel (3H)
STX. Uji binding antara saxitoxin terhadap reseptor
dilakukan dengan mencampur senyawa saxitoxin
berlabel (T*), saxitoxin alam (T) dan reseptor (R).
Kemudian dilakukan inkubasi dalam waktu tertentu
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sehingga terjadi kompetisi antara saxitoxin alam dan
saxitoxin berlabel terhadap reseptor. Dengan
demikian terbentuklah senyawa kompleks saxitoxin
berlabel dengan reseptor (T*R) dan saxitoxin alam
dengan reseptor (TR), dengan persamaanreaksinya
sbb. :

T+ + R.

-T*R

+
T

(I)

~
TR

Preparasi cuplikan daD standar

a. Ekstraksiorganhewanlaut
Masing-masing jenis kerang, udang dan
ikan dipisahkan bagian kepala, bagian saluran

pencemaan dan bagian daging atau ototnya.
Kemudian tiap-tiap bagian tersebut dimasukkan ke
dalam wadah untuk diblender sampai halus. Bubur
organ tersebut kemudian diekstraksi dengan 0,1 N
HCI.
b. Preparasi untuk
Packard" (6,7)

reseptor
Saxitoxin yang tidak terikat akan lolos dari
membran dan keluar lewat saringan ketika
dilakukan pencucian dan penyaringan dengan sistem
vakum. Sementara saxitoxin berlabel yang terikat
dengan reseptor (T.R) akan tertahan di dalam kertas
saring. Metoda analisis yang digunakan adalah
metode
LSC microplate.
Sampel saxitoksin
berlabel JH yang telah diikat oleh reseptor dalam
microplate dicacah secara serentak dengan alat LSC
dalam waktu yang bersamaan(6.7).

DAN

METODA

microplate

"

5.

.Siapkan microplate dari bahan plastik'yang
mempunyai lubang sebanyak96 bUM..
.Ke
dalam setiap lubang (96 lubang) di
tambahkan buffer sebanyak35 Ill.
.Dibuat larutan standar berlabel 3H dengan
variasi konsentrasi 10.6III , 10.7 Ill, 10.8 Ill,
5x I 0.9 ~I, 10.9 Ill, 10.\0 Ill. Masing-masing
dipipet sebanyak 35 III dan masukkan ke
da!am lubang dan diulangi 3 kali.
.Ke dalam lubang sampel dimasukkan 35
III ekstrak organ kepala ,35 III ekstrak
organ saluran pencemaan ,35 III ekstrak
daging. Masing-masing
diulangi 3 kali.
Microplate ditutup dengan plastik molar dan
disimpan/diinkubasikan di dalam kulkas
selama I jam agar terjadi reaksi binding.
Dengan alat MVM dilakukan penyaringan
Pada bagian bawah microplate ditutup dengan
kertas penutup khusus.
Semua lubang dituangi dengan scintilator
sebanyak 35 Ill. Bagian atas ditutup dengan
kertas penutup khusus dan dibiarkan
30

menit.
6. Dilakukan pencacahan sekitar I jam dengan
LSC microplate "Packard"
c. Cara perhitungan
Konsentrasi

PSP

dihitung

dalarn

Pengumpulan cuplikan
kcrang

menggunakan

rumus

antara

lain kerang hijau, kerang bulu dan kerang lorek.
Sampel udang yang dikumpulkan antara lain udang
dan udang

barong

.Sampel

ikan

yang

dikumpulkan antara lain ikan tuna atau cakalang,
ikan kakap dan ikan sarden atau lemuru. Semua
sampel dikumpulkan dari teluk Manila
pada
beberapa lokasi sampling.

PSP

: (6)

Contoh perhitungan
:
Kadar Stx da!am clIplikan

yang dikumpulkan

~g

yang ekivalen dengan 100 g cuplikan dengan
(nM equiv PSP)x(sample dilution)x(210
= nM equiv PSP in extract

Tatakcrja
Sampcl

2,

3.
4.

Bahan dan slat
Ekstrak kerang hijau, kerang bulu dan
kerang lorek. Ekstrak udang windu dan lobster.
Ekstrak ikan kakap, ikan tuna dan ikan sarden.
CH)STX Refference Standard. STX binding buffer
75 mM HEPES/140 mM NaCI , pH 7,5. Scintiverse
liquid scintillation cocktail, Optiphase scintillation
cocktail. Scintillation vial 4 mI. Multichanel pipet
(5-200 111),tip pipet. 96-well Mikrotiter filter plate
dengan 0,65 mm duropore membrane and type C
glass fiber filter. Multiscreen vacuum manifold
(MVM), vacuum pump. Microplate scintillation
counter, Vortex

windu

metode LSC

I. Microplate No. I, 2 dan 3 masing-masing
untuk cuplikan keran'g,"udahg dim ikan.~~.

Gambar 2. Reaksi kompetisi antara saxitoxin
ber/abe/ dengan saxitoxin a/am terhadap

BAHAN

221

equiv

STX

x 10 mL
L/1000mL
l,5075x

standar/

kcrang

L. ekstrak

ekstraktl10
g kerang
x ~g/IOOOng =

\.11total volume)
(2)

=

x 100 x
x 372,2

1,5075

nMol

210 ~V35
ng/nMol

IRQ 1Ox 1OxJ~nMolxnrlkstrak»4:1~lx~g
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x

Keterangan:
a. nM equiv STXstandar = jumlah molekul $TX standar
yang ekivalendenganjumlahmolekuldalam cuplikan
b. L. ekstrak= volumeekstraktotal
c. 100 = pengenceran
d. 210 .u1135.u1 = 1otal volume sJandar.buffer dan
cup/ikanyang ditambahkan
e. 10 mL ekstraktllO g kerang = Jumlah volume ekstrak
yang diambil dari ekstrak10 g kerang
f 72.2nglnMol = berat molekulSTXstandar
g. UIOOOmL= [aktor konversisatuan
h. }JgIIOOOng= [aktor konversisatuan
i. 0.34 .uglg = Hasi/ perhitungan kadar Six dalam

kecil. Oistribusi toksin PSP pada organ kepala,
organ lsaluran pencernaan dan organ daging udang
masing-masing besarnya 30,77%,
47,69% daD
21,54%
Tabcl 2. Oistribusi toksin PSP pada organ tubuh
udang

l

ISat.pencernaan Daging
Jenisudang Bag.kepala
(oom)
(com) -- (opm)
Udan windu 0. ~~:t0,Q2
Q-:s'iiIf:-03~
Udan baron 0,21:to,01
0,30;1:0,02
0.31;1:0:03
Rer~.I~_- 0,20:t0,03

cuplikan kerang

HASIL

DAN PEMBAHASAN

Dalam kaitannya dengan distribusi toksin
PSP, tubuh kerang hanya dapat digolongkan
menjadi bagian saluran pencernaan dan bagian
daging atau otot. Sementara untuk sampel udang
dan ikan dapat digolongkan menjadi bagian kepala,
bagian saluran pencernaan dan bagian daging atau
otot.
Dari Tabel I. terlihat bahwa bagian saluran
pencemaan mengandung toksin PSP yang jauh
lebih tinggi bila dibandingkan dengan bagian daging
kerang. Hal ini mudah dipahami, karena mikroalgae
yang ditangkap oleh kerang langsung dicema lewat
saluran pcnccrnaan makarumnya. Scmcntara
masuknya toksin PSP ke dalam daging kerang
memerlukan proses absorbsi lewat dinding saluran
pencemaan. Dengan demikian kadamya relatif akan
ebih rendah. Sebagian besar makanan kerang adalah
mikroalgae, sehingga kadar toksin PSP di dalam
tubuhnya cukup tinggi. Distribusi toksin PSP pacta
organ saluran pencemaan dan pada organ daging
kerang masing-masing besamya 69,23% dan

30,77%.
Tabell.

Distribusi toksin PSP pada organ tubuh
kerang

Jeniskeranillaluran DencernaanjD~I-6agi~g(ppm)

~
~
~

Rerata

0,37tO:-O2

O,1kQ.O2

0,36:t 0,03
0;35:t 0,01

0.16 %0,01
0,151:0.03
0,161: 0,03

0~._02

Dari Tabel 2. terlihat bahwa kadar toksin
PSP yang tertinggi terdapat pada organ saluran
pencemaan, kemudian diikuti oleh kadar toksin
PSP di dalam bagian kepala clan yang terkecil
adalah kadar toksin PSP di dalam daging udang
Udang paling suka makan mikroalgae
namun
demikian ia juga suka makan larva dari hewanhewan kecil lainnya. Padahal sebagian besar toksin
PSP berasal dari mikroalgae. Dengan demikian
kadar toksin PSP dalam tubuh udang juga relatif

Dari Tabel 4., terlihat bahwa variasi yang
terbesar pada organ saluran pencemaan kemudian
disusul oleh organ daging dan organ kepala. Pada
bagian kepala terlihat paling sedikit "karena
mikroalge dan toksinnya hanya sekedar lewat saja.
Dalam saluran pencemaan, toksin tertimbun sambil
menunggu proses penyerapan oleh dinding usus,
sehingga tampak angka range yang paling besar.
Demikian juga distribusi toksin PSP dalam organ
daging menunjukkan range yang cukup besar. Hal
ini disebabkan karena proses penyerapan dari
saluran pencemaan sangat dipengaruhi oleh jenis
hewan dan juga variasi jumlah toksin yang ada di
dalam saluran pencemaan. Kerang menunjukkan
kadar PSP yang paling tinggi kemudian disusu\ oleh
udang dan ikan. Hal ini disebabkan karena
mikroalgae merupakan makanan pokok dari kerang
dan udang. Sifat po\a makan ikan yang predator dan
carnivora menyebabkan jumlah toksin PSP yang
masuk ke dalam tubuhn relatif sedikit, sehingga
kadar toksin PSP nya juga sedikit.
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.
Tabcl 4. Oistribusi toksin PSP pada bebcrapa organ
kerang, udang dan ikan

SpesiesPSP

disusul oleh bagian kepala (30,77-30,91 %) dan
bagian dagingnya (18-30,77%)..
2. Untuk mengurangi keracunan PSP, sebaiknya
bahan makanan dari laut hanya dikonsumsi
dagingnya saja. Sedangkan bagian kepala dan
bagian saluran pencemaan hendaknya dibuang
dan tidak ikut dikonsumsi.
3. Pada kondisi algae blooming
sebaiknya
mengurangi mengkonsumsi sea food, sebab pada
kondisi blooming akan terjadi peningkatan
toksin PSP di lingkungan laut.

UCAP AN TERIMA
Pyrodinium bahamanse

Alexardrium

ta~nse

iGyrmodiniumcate"'tum

Spesies DSP

yarni
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D caudata
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Gambar3 Mikroa/gaeyang memproduksitoksin

KESIMPULAN
.Sebagian
besar makanan yang
hewan laut mengandung
toksin

berasal dari
PSP. Kadar

toksin PSP dalam organ kepala, saluran
pencemaan dan daging hewan taut masingmasing besamya antara 0,17-0,20 ppm, 0,280,36 ppm dan 0,10-0,16 ppm. Dengan demikian
penyebaran toksin PSP pada organ tubuh hewan
taut, sebagian besar terdapat dalam saluran
pencemaan makanan( 47,69-69,23%), kemudian
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Sumlnlng

~ Bagaimana cara menghitung kadar PSP dalam

kerang/udang dengan menggunakan standar
berlabel H3, apakah dihitung satu persatu atau
membuat grafik standar.
H. M uryono
.{-. Dengan metoda LSC

Microp/ate,

dapat

dipero/eh data pencacahansecara serentak

TANYA

berupa standar, reference. QC don semua
cup/ikon yang akon diukur. Dengan program
GraphPad konsentrasi PSP do/am cup/ikon

JAWAB

dapat dihitung dengan cepat.

Dwiretnani
);- Apakah
terjadinya
dipcrkirakan,
bcrapa

Murdanl S.
algae
kadar

blooming
maksimum

bisa
PSP

~ Berapa ambang batas PSP yang diijinkan untuk
kesehatanmanusia mcnurut Dcpkes & WHO?

-Q- Terjadinya algae blooming tidak dapat
dirall/alkall karena /ergan/ung oleh banyak
fax/or seper/i kondisi nu/risi dalam air laut,
suhu. curah hujan, kecepa/an angin dll.

H. Muryono
.{-. Menurut France Van(1} do/am bukunya
"Diversity of Marine and Fresh Water A/ga
Toxins (1999), bah\va keracunan pada
manusia akan terjadi hila kodar PSP di
do/am tubuh /ebih dari 0,72.

dalam ikan ?

H. Muryono
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