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Abstract 

Francisella tularensis adalah bakteri Gram negatif (bakteri Gram negatif terdiri dari 

outermembran dengan peptidoglikan, tidak seperti bakteri Gram positif yang mempunyai 

dinding sel yang tebal dan tidak mempunyai outermembran. Kebanyakan bakteri Gram 

negatif bersifat patogen), dengan phili pada permukaan. Bakteri ini bersifat nonmotil, 

aerob, dan tidak berspora. Di alam baktri ini dapat bertahan lama pada temperatur rendah 

di air, tanah, dan bangkai hewan. Dalam penelitian laboratorium, Francisella tularensis 

berukuran 0,2 µm dan tumbuh pada suhu 35-37°C. Francisella tularensis menyebabkan 

penyakit tularemia atau ”Rabbit fever” (demam kelinci). Disebut demikian karena kelinci 

merupakan perantara penyakit tersebut. Francisella tularensis merupakan bakteri 

menular tingkat tinggi yang dapat menyebar dari hewan ke manusia, melalui nyamuk dan 

lalat atau dari menghirup udara yang terkontaminasi. Tularemia  merupakan penyakit 

zoonosis dengan manifestasi klinis yang sangat bervariasi tergantung kepada tempat 

masuknya bakteri dan virulensi dari bakteri yang menginfeksi. Tidak ditularkan langsung 

dari orang ke orang. Obat yang dapat digunakan adalah streptomisin atau gentamisin. 

 

Klasifikasi 

Domain : Bacteria 

Phylum : Proteobacteria 

Class : Gamma Proteo Bacteria 

Ordo : Thiotrichales 

Family : Francisellaceae 

Genus : Francisella 

Spesies : Francisella tularensis 

 

Morfologi 

Francisella tularensis adalah bakteri Gram negatif (bakteri Gram negatif terdiri dari 

outermembran dengan peptidoglikan, tidak seperti bakteri Gram positif yang mempunyai 

dinding sel yang tebal dan tidak mempunyai outermembran. Kebanyakan bakteri Gram 

negatif bersifat patogen), dengan phili pada permukaan. Bakteri ini bersifat nonmotil, 

aerob, dan tidak berspora. Di alam baktri ini dapat bertahan lama pada temperatur rendah 



di air, tanah, dan bangkai hewan. Dalam penelitian laboratorium, Francisella tularensis 

berukuran 0,2 µm dan tumbuh pada suhu 35-37°C.  

 

 

    Bakteri Francisella tularensis 

         

Ada empat suspecies dari Francisella tularensis yang diketahui. Dua strain dari 

Francisella tularensis yang paling banyak dipelajari yaitu tipe A yang lebih virulen 

(ditemukan di Amerika Utara) dan tipe B yang kurang virulen (subspecies holartica, 

ditemukan di Eropa). Dua species lain adalah mediasiatica yang tidak virulen, ditemukan 

di Asia Tengah, dan novicida yang tidak banyak diketahui. Francisella tularensis 

mempunyai kromosom yang berbentuk bulat dan mempunyai 52 RNA yang terdiri dari 

32% Guanin dan Sitosin, 79% gen fungsional.  

Kebanyakan bakteri Francisella mempunyai ukuran dan bentuk yang sama. Mereka 

ditutupi oleh kapsul seperti lapisan dengan batas yang jelas. Keturunan yang virulen 

seperti Francisella tularensis mempunyai kapsul yang tebal sementara yang tidak virulen 

mempunyai kapsul yang tipis. Bakteri ini terdiri dari 4 tipe pili di permukaan yang 

digunakan untuk menempel di jaringan inang, pembentukan biofilm, dan pembentukan 

motil. Francisella tularensis juga terdiri dari siderophores yang tumbuh di bawah besi. 

Siderophores adalah molekul kecil yang dapat mengikat reseptor di membran bakteri. 

Keistimewaan ini penting untuk bakteri  karena replikasi intraseluler dari Francisella 

tularensis tergantung pada besi, bahkan bakteri yang virulen adalah yang tergantung pada 

besi. 

 

 

 



Aplikasi Bioteknologi 

Francisella tularensis  diteliti dan digunakan sebagai senjata biologis selama Perang 

Dunia II dan dua dekade setelah peperangan. Selama Perang Dunia II, Jepang 

mengadakan penelitian tentang bakteri yang berpotensi sebagai senjata biologis. 

Francisella tularensis berpotensi menjadi senjata biologis karena sangat menular (jumlah 

sangat sedikit kira-kira 10-50 organisme dapat menyebabkan penyakit). Sebagai senjata 

biologis, bakteri ini sangat efektif ketika menyebar di udara, dan Amerika Serikat 

menghasilkan senjata aerosol Francisella tularensis sekitar tahun 1950-1960an. Uni 

Soviet selain menggunakan Francisella tularensis sebagai senjata juga menemukan 

antibiotik dan vaksin yang resisten melawan bakteri. 

 

Penyakit yang ditimbulkan 

Francisella tularensis menyebabkan penyakit tularemia atau ”Rabbit fever” (demam 

kelinci). Disebut demikian karena kelinci merupakan perantara penyakit tersebut. 

Tularemia  merupakan penyakit zoonosis dengan manifestasi klinis yang sangat 

bervariasi tergantung kepada tempat masuknya bakteri dan virulensi dari bakteri yang 

menginfeksi.  

Distribusi Penyakit 

Tularemia tersebar hampir di semua bagian Amerika Utara dan di sebagian besar benua 

Eropa , di bekas Uni Soviet, Cina dan Jepang. Di AS penyakit ini ditemukan sepanjang 

tahun. Insidensi penyakit ini ditemukan lebih tinggi pada orang dewasa di musim dingin, 

pada saat perburuan kelinci dan pada anak-anak di musim panas pada saat densitas vektor 

berupa kutu dan lalat pada menjangan atau kijang meningkat. 

 

Reservoir 

Selain kelinci hewan yang dapat berperan sebagai reservoir adalah hares, voles, muskrats, 

beavers dan beberapa jenis binatang domestik. Begitu juga berbagai jenis kutu dapat 

berperan sebagai reservoir penyakit Tularemia. 

 

Carapenularan 

Francisella tularensis merupakan bakteri menular tingkat tinggi yang dapat menyebar 



dari hewan ke manusia, melalui nyamuk dan lalat atau dari menghirup udara yang 

terkontaminasi. Bakteri menginfeksi manusia melalui kulit, selaput mukosa, paru-paru 

dan saluran pencernaan. Selain itu menkonsumsi daging atau jaringan binatang yang 

terinfeksi yang tidak dimasak dengan sempurna. Minum air yang terkontaminasi. 

Mengkonsumsi daging atau jaringan binatang yang terinfeksi yang tidak dimasak dengan 

sempurna. 

 

MasaInkubasi 

Masa inkubasi sangat bergantung pada virulensi daripada mikroorganisme dan tergantung 

pada ukuran inokulum. Biasanya berkisar antara 1 – 14 hari, rata-rata 3 – 5 hari. 

 

MasaPenularan 

Tidak ditularkan langsung dari orang ke orang. Pada penderita yang tidak diobati 

mirkoorganisme penyebab penyakit ditemukan didalam darah selama 2 minggu pertama 

infeksi, dan ditemukan didalam lesi selama satu bulan bahkan terkadang lebih lama. Lalat 

mengandung bakteri selama 14 hari dan kutu selama hidup mereka (sekitar 2 tahun). 

Daging kelinci yang dibekukan pada suhu –150C (50F) tetap infektif selama 3 tahun. 

GejalaKlinis 

Hewan. 

Penyakit Tularemia lebih rentan pada domba-domba muda dibanding pada domba 

dewasa. Kejadian ini dapat terlihat ketika domba muda berada pada kumpulan domba 

dewasa, maka domba muda sering tertinggal sewaktu digiring, gerakan kakinya terlihat 

kaku cenderung untuk rebah dan kehilangan berat badan. Kepala sering terangkat ketika 

berjalan, suhu rectum meningkat ada pembengkakan pada limfe dan anoreksia. 

Manusia. 

Penyakit tularemia pada manusia diawali dengan demam tinggi, nyeri kepala dan mual-

mual yang sering muncul tiba-tiba.  

Kulit sering ditemukan ulkus (tukak).  

 

 

 



  

Contoh gejala pada manusia 

 

Kelenjar limfe membengkak dengan konsistensi lunak. 

 

Pencegahan dan Pengendalian 

Manusia memperoleh tularemia karena menangani kelinci atau tikus air yang terinfeksi 

atau karena gigitan kutu atau pinjal rusa yang terinfeksi. Lebih jarang, sumbernya adalah 

air atau makanan yang terkontaminasi atau kontak dengan anjing atau kucing yang telah 

menangkap hewan liar yang terinfeksi. Penghindaran merupakan kunci pencegahan. 

Infeksi pada hewan liar tidak dapat dikendalikan. 

Orang yang memiliki resiko sangat tinggi, terutama karyawan laboratorium, dapat 

fiimunisasi dengan memberikan strain Francisella tularensis hidup yang telah 

dilemahkan, yang dapat diperoleh dari US Army Medical Research Institute of Infectious 

Diseases, Fort Detrick, Frederick, MD 21701. Vaksin diberikan lewat beberapa kali 

tusukan melalui kulit. Meski tidak 100% protektif, vaksin ini memberikan imunitas 

sebagian. Vaksin hidup yang serupa telah diberikan di Rusia secara besar-besaran. 

Obat  

Obat pilihan adalah streptomisin atau gentamisin, diberikan selama 7-14 hari; sedangkan 

tetrasiklin dan kloramfenikol bersifat bakteriostatik jika diberikan kurang dari 14 hari, 

relaps lebih sering terjadi dibandingkan pengobatan dengan menggunakan streptomisin. 

Tetrasiklin mungkin sama efektifnya, tapi kekambuhan penyalit lebih sering terjadi. 

Seftriakson tidak efektif. 
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