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Abstract 

Chlamydia psittaci merupakan salah satu bakteri dari genus Chlamydophyla  

dikenal juga sebagai Miyagawanella atau Bedsonia. Chlamydia psiitaci 

merupakan bakteri gram negatif, berukuran 0,2- 1,5 mikron, berbentuk 

sferis, tidak berderak (non motil) dan merupakan parasit intrasel obligat. 

Bakteri ini juga memiliki ribososm, RNA dan DNA, dinding sel dari 

peptidoglikan yang mengandung asam muramat, mempunyai enzim yang 

aktif pada metabolisme, membelah secara biner dan pertumbuhannya 

dapat dihambat oleh abat- obat antibakteri (antibiotik) seperti 

tetrasiklin, erithromisin, kloramfenikol, doxycycline. Chlamydia psittaci 

tidak mampu membentuk sendiri senyawa bernergi tinggi. Energi yang 

dibutuhkannya diambil dari sel hospesnya, oleh karena itu bakteri ini juga 

disebut sebagai parasit berenergi. 

 

 

TAKSONOMI 

 

Kingdom:  Bacteria  

Phylum  : Chlamydiae 

Order     : Chlamydiales 

Family   : Chlamydiaceae 

Genus    : Chlamydophila 

Species   : C. psittaci 

Binomial name Chlamydophila psittaci

http://en.wikipedia.org/wiki/Binomial_nomenclature


 

MORFOLOGI 

Bakteri Chlamydia psittaci merupakan bakteri gram negatif, berukuran 

berukuran 0,2- 1,5 mikron, berbentuk sferis, tidak bergerak (non motil) 

dan merupakan parasit intrasel obligat. 

 

SIKLUS PERKEMBANGAN 

Chlamydia psittaci berkembang melalui beberapa stadium. Mulai dengan 

badan elementer yang infeksius. Berbentuk sferis dengan diameter 0,2- 

0,4 mikron, mempunyai satu inti dan sejumlah ribosom yang diliputi oleh 

dinding sel yang terdiri dari beberapa lapis. Badan elementer masuk 

kedalam sel dengan cara fagositosis. Disekelilingnya terbentuk vakuola. 

Dalam waktu 8 jam badan elementer berkembang menjadi badan inisial 

yang berukuran 0,8- 1,5 mikron. Bentuk ini juga disebut badan retikuler, 

isi sel kurang padat jika dibandingkan dengan badan elementer, kadang 

RNA 4x lebih banyak daripada DNA dan tidak bersifat infeksius. 

 

Empat jam berikutnya badan inisial membelah secara biner, membentuk 

badan intermedier dan kemudian badan elementer. Badan intermedier 

merupakan bentuk transisi antara badan inisial dan badan elementer. 

Badan inisial, badan elementer, badan intermedier terkumpul dalam 

vakuola di dalam sel, bentuk ini disebuit sebagai badan inklusi. Badan 

inklusi merupakan koloni kuman di dalam sel hospes. Di dalam sel hospes 

dapat terbentuk beberapa mikrokoloni kuman jika terjadi fagositosis 

terhadap lebih dari satu badan elementer. Pematangan badan inisial 

menjadi badan elementer disertai dengan meningkatnya sintesis DNA dan 

RNA berimbang. Pada waktu sel hospes pecah, badan elementer tersebar 



keluar dan menimbulkan infeksi pada sel- sel hospes baru. Siklus 

perkembangan ini memakan waktu 24- 48 jam. 

 

GAMBARAN Siklus Perkembangan C.psittaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlamydia psittaci menyebabkan penyakit psitakosis ( Demam Burung Beo) 

yaitu suatu infeksi yang ditularkan oleh burung yang terinfeksi oleh 

C.psittaci  yang ditularkan kepada manusia, serta menyebabkan gejala 

sistemik (seluruh tubuh) dan pneumonia.  

 

  

Bakteri Chlamydia psittaci, yang banyak ditemukan pada burung beo, betet 

dan burung merpati; juga pada burung dara, kutilang, ayam dan kalkun. 

 



PENULARAN 

Biasanya seseorang terinfeksi karena menghirup debu dari bulu atau 

kotoran burung yang terinfeksi. Organisme ini juga bisa ditularkan melalui 

gigitan burung yang terinfeksi atau melalui percikan ludah penderita. 

 

Resiko terjadinya penyakit ini ditemukan pada: 

# Orang yang memelihara burung 

# Pegawai toko hewan 

# Pekerja di tempat pengolahan unggas 

# Dokter hewan. 

 

GEJALA 

 

Berat ringannya penyakit tergantung kepada usia penderita dan luasnya 

jaringan paru-paru yang terkena. 

Gejalanya berupa: 

- Demam dan menggigil 

- Nyeri otot 

- Sakit kepala 

- Lelah 

- Batuk kering 

- Sesak nafas 

- Dahak berdarah. 

 

DIAGNOSA 

 

Pada pemeriksaan fisik dengan menggunakan stetoskop, terdengar ronki 

dan penurunan suara pernafasan. 



 

Pemeriksaan yang biasa dilakukan: 

# Rontgen dada 

# CT scan dada 

# Analisa gas darah (penurunan saturasi oksigen) 

# Pembiakan dahak 

# Pembiakan darah 

# Titer antibodi. 

 

PENGOBATAN 

 

Antibiotik diberikan minimal selama 10 hari. Penyembuhan mungkin akan 

memerlukan waktu yang lama, terutama jika kasusnya berat. 

Pada kasus berat yang tidak diobati, tingkat kematian dapat mencapai 

30%. 

 

Antibiotik yang biasa diberikan adalah: 

#Tetracycline 

Tetracycline per-oral (melalui mulut) biasanya tidak diberikan 

kepada anak-anak yang gigi permanennya belum tumbuh karena bisa 

menyebabkan perubahan warna pada gigi yang sedang tumbuh. 

 

# Doxycyline 

# Erythromycin 

# Azithromycin. 

 

 

 



PENCEGAHAN 

 

Peternak burung dan pemilik burung dapat melindungi dirinya dengan 

menghindari debu dari bulu dan sangkar burung yang sakit. 

 

Importir burung diharuskan untuk mengobati burung yang sakit dengan 

tetrasiklin selama 45 hari agar organisme penyebab penyakit ini bisa 

dimatikan. 

 

Berhubung sulit untuk mengetahui apakah seekor burung terkena, ketatlah 

menjaga kebersihan termasuk mencuci tangan bila menangani burung 

peliharaan. Hindarilah ciuman ‘mulut dan paruh’ dengannya. 

 

Burung sebaiknya dikurung didalam sangkar bersih, berukuran luas serta 

diselaputi kertas Koran yang sering diganti. Kotoran burung jangan sampai 

menumpuk, mongering dan menjadi debu beterbangan. Basahila dulu 

kotoran burung dan sangkar sebelum dibersihkan. 

 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Anonim, 2008, Psittacosis,  
http://www.health.nsw.gov.au/mhcs/publication_pdfs/7175/DOH-7175-
IND.pdf, diakses 11 Mei 2008 
Anonim, 2008, Chlamydia psittaci,  
http://www.indonesiaindonesia.com/f/9943-psittakosis/, diakses 11 Mei 
2008 
Anonim, 2008, Chlamydia psittaci, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Chlamydophila_psittaci, diakses 29 April 
2008 
Josodiwondo,S., 1995, Mikrobiologi Kedokteran, Edisi Revisi,229- 238 
Binarupa Aksara,  

http://www.health.nsw.gov.au/mhcs/publication_pdfs/7175/DOH-7175-IND.pdf
http://www.health.nsw.gov.au/mhcs/publication_pdfs/7175/DOH-7175-IND.pdf
http://www.indonesiaindonesia.com/f/9943-psittakosis/
http://en.wikipedia.org/wiki/Chlamydophila_psittaci

	Chlamydia psittaci
	TAKSONOMI
	MORFOLOGI
	SIKLUS PERKEMBANGAN
	PENULARAN


