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Penyakit cacar (smallpox) merupakan salah satu penyakit mematikan 

yang pernah ada di dunia. Diperkirakan penyakit ini sudah ada sejak beratus-

ratus tahun yang lalu. Cacar merupakan penyakit yang spesifik dan mudah 

menyebar yang hanya bisa ditularkan oleh manusia.  

Kata smallpox sendiri berasal dari bahasa latin yang berarti “berbintik” dan 

mengacu pada benjol yang muncul pada tubuh dan wajah orang yang terinfeksi. 

Penyakit ini dicirikan dengan demam tinggi dan ruam khusus pada kulit yang 

meninggalkan bekas. 

Dari abad 15-18, penyakit cacar membuat rekor di Eropa sebagai penyakit 

yang menyebabkan bencana besar terhadap kehidupan manusia, sejarah politik, 

serta sejarah ekonomi. Baru pada bulan Mei 1980, WHO menyatakan bahwa 

smallpox telah menghilang. Kasus terakhir terjadi di Somalia pada bulan Oktober 

1977.  

 

 

 

MORFOLOGI 



Penyakit cacar disebabkan oleh virus Variola. Salah satunya adalah Variola vera. 

Dilihat dari mikroskop elektron, virion dari Variola berbentuk bulat dan licin 

dengan ukuran kira-kira 302-350 nm. Virusnya sendiri berbentuk bata atau elips 

dan berukuran 400  x 230 nm. Strukturnya kompleks dan tidak memiliki 

konformasi ikosahedral atau simetri heliks seperti virus lain. Bagian luar partikel 

mengandung lekukan. Terdapat selaput luar lipoprotein yang menutupi inti dan 

dua struktur fungsi tak dikenal yang disebut badan lateral. Pada inti terdapat 

genom virus yang besar dari DNA untai ganda linear. 

 

 

SIKLUS HIDUP: 

 



Siklus hidup virus Variola terjadi di sitoplasma dengan urutan sebagai berikut: 

1. Entry 
 Partikel IMV (Intracellular mature virion) mengikat reseptor yang belum 

diketahui dan bergabung dengan membran sel. Partikel EMV (Extracellular 

mature virion) mengikat reseptor yang tak dikenal juga dan terendositosis ke 

dalam sel. 

2. Initial Uncoating 
 Partikel inti dari virus yang mengandung gen virus, DNA-RNA polymerase, 

dan enzim lainnya dilepaskan ke sitoplasma. 

3. Early Transcription 

 Gen awal (termasuk code untuk immunomodulatory protein, enzim 

replikasi dan faktor transkripsi) ditranskripsikan dan ditranslasikan dengan 

segera dari inti partikel awal ke dalam sitoplasma. 

4. Translocation 
 Partikel inti virus melakukan perpindahan ke luar nukleus sel 

5. Secondary Uncoating 

 Nukleoprotein kompleks dari virus, yang mengandung gen, dilepaskan. 

Pada tahap ini, gen virus direplikasi sebagai rangkaian transkripsi dan translasi 

dari gen intermediet. 

6. Late Transcription 
 Gen virus terbaru (code untuk protein struktural, enzim, dan faktor 

transkripsi) ditranskripsikan dan ditranslasikan. 

7. Assembly 
 Rangkaian intermediet diputuskan menjadi linear double-stranded DNA 

dan dikemas bersama protein virus terbaru menjadi immature virions (IV) 

8. Release 
 IV dewasa berubah menjadi IMV melalui mekanisme yang tidak dapat 

digambarkan. IMV dipindahkan ke batas luar dari sel dan dilepaskan melalui tiga 

jalan. Pertama, IMV dilepaskan melalui lisis sel. Kedua, IMV bisa menguncup 

melewati permukaan sel, mengambil envelope virus dari membran plasma sel. Di 

permukaan, sel yang berasosiasi dengan dengan virus envelope (CEV) didorong 



melalui actin tail sampai bersentuhan dengan sel yang kedua. Ketiga, IMV 

menguncup melalui membran plasma lalu mengambil envelope dan menjadi 

EEV. 

 

PENYAKIT  
Smallpox disebabkan oleh virus yang menyebar dari satu orang ke orang 

lainnya melalui udara. Virus ini ditularkan dengan menghirup virus dari oranr 

yang terinfeksi. Selain itu, Smallpox juga bisa menyebar melalui kontak langsung 

dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi dan objek yang terkontaminasi seperti 

baju.  

Manusia adalah host natural dari smallpox. Penyakit ini tidak dapat 

ditularkan oleh serangga maupun hewan. Jika seseorang pernah menderita 

cacar air, maka dia akan memiliki kekebalan dan tidak akan menderita cacar air 

lagi. Tetapi virusnya bisa tetap tertidur di dalam tubuh manusia, lalu kadang 

menjadi aktif kembali dan menyebabkan herpes zoster. 

Gejala penyakit mulai timbul dalam waktu 10-21 hari setelah terinfeksi. 

Pada anak-anak yang berusia diatas 10 tahun, gejala awalnya berupa sakit 

kepala, demam sedang dan rasa tidak enak badan. Gejala tersebut biasanya 

tidak ditemukan pada anak-anak yang lebih muda, gejala pada dewasa biasanya 

lebih berat.  

24-36 jam setelah timbulnya gejala awal, muncul bintik-bintik merah datar 

(makula). Kemudian bintik tersebut menonjol (papula), membentuk lepuhan 

berisi cairan (vesikel) yang terasa gatal, yang akhirnya akan mengering. Proses 

ini memakan waktu selama 6-8 jam. Selanjutnya akan terbentuk bintik-bintik dan 

lepuhan yang baru. Pada hari kelima, biasanya sudah tidak terbentuk lagi 

lepuhan yang baru, seluruh lepuhan akan mengering pada hari keenam dan 

menghilang dalam waktu kurang dari 20 hari. 

Papula di wajah, lengan dan tungkai relatif lebih sedikit; biasanya banyak 

ditemukan pada batang tubuh bagian atas (dada, punggung, bahu). Bintik-bintik 

sering ditemukan di kulit kepala. 



Papula di mulut cepat pecah dan membentuk luka terbuka (ulkus), yang 

seringkali menyebabkan gangguan menelan. Ulkus juga bisa ditemukan di 

kelopak mata, saluran pernafasan bagian atas, rektum dan vagina. Papula pada 

pita suara dan saluran pernafasan atas kadang menyebabkan gangguan 

pernafasan. Bisa terjadi pembengkaan kelenjar getah bening di leher bagian 

samping. 

Cacar air jarang menyebabkan pembentukan jaringan parut, kalaupun 

ada, hanya berupa lekukan kecil di sekitar mata. Luka cacar air bisa terinfeksi 

akibat garukan dan biasanya disebabkan oleh Stafilococcus 

 

PENGOBATAN 
Untuk mengurangi rasa gatal dan mencegah penggarukan, sebaiknya kulit 

dikompres dingin. Bisa juga dioleskan losyen kalamin, antihistamin atau losyen 

lainnya yang mengandung mentol atau fenol  

Untuk mengurangi resiko terjadinya infeksi bakteri, sebaiknya:  

- kulit dicuci sesering mungkin dengan air dan sabun  

- menjaga kebersihan tangan  

- kuku dipotong pendek  

- pakaian tetap kering dan bersih.  

Kadang diberikan obat untuk mengurangi gatal (antihistamin). Jika terjadi 

infeksi bakteri, diberikan antibiotik. Jika kasusnya berat, bisa diberikan obat anti-

virus asiklovir. Untuk menurunkan demam, sebaiknya gunakan asetaminofen, 

jangan aspirin. Obat anti-virus boleh diberikan kepada anak yang berusia lebih 

dari 2 tahun. Asiklovir biasanya diberikan kepada remaja, karena pada remaja 

penyakit ini lebih berat. Asiklovir bisa mengurangi beratnya penyakit jika 

diberikan dalam wakatu 24 jam setelah munculnya ruam yang pertama. Obat 

anti-virus lainnya adalah vidarabin. 
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