
Varicella zoster................!!!!!!!!!!!!!!!!!!,,,,, DuH,,cacar air!! 
 
 Cacar air adalah salah satu penyakit yang umum ditemui pada anak-anak. 90% 
kasus cacar air dialami oleh anak-anak yang berusia kurang dari 10 tahun, dan lebih dari 
90% orang telah mengalami penyakit cacar air pada usia 15 tahun. Penyakit cacar air ini 
disebabkan oleh infeksi primer dari virus varicella zoster, namun setelah sembuh, virus ini 
tidak benar-benar hilang dari tubuh. Virus ini akan menetap di bagian saraf tertentu dan 
nantinya akan menyebabkan herpes zoster atau cacar ular. Herpes zoster hanya terjadi 
sekali seumur hidup dan pada usia di atas 60 tahun. 
 
 Varicella zoster merupakan kelompok virus herpes, yang berukuran 140-200 µ, 
berinti DNA. 
 

 
 
 
 
Klasifikasi 
Varicella zoster diklasifikasikan sebagai 
berikut: 
Family            : Herpesviridae  
   sub family   : Alphaherpesvirinae 
Genus            : Varicellovirus 
Species          : Varicella zoster 
 
 
 
 
          
 

 

      
 
 
 
 
 

Proses eksositosis oleh virus

                        

 
Gejala 
Gejalanya mulai timbul 10-21 hari setelah terinfeksi. Pada anak-anak yang 

usianya berkisar 10 tahun gejala pertamanya adalah sakit kepala, demam sedang, dan 



rasa tidak enak di badan.Gejala tersebut tidak ditemukan pada anak-anak di bawah usia 
10 tahun dan akan menjadi gejala yang berat jika menyerang anak yang lebih dewasa. 

24-36 jam pertama setelah timbulnya gejala awal, muncul ruam di badan dan 
kemudian tersebar ke wajah, tangan, dan kaki. Selain itu ruam juga akan muncul di selaput 
mukosa seperti di bagian dalam mulut atau vagina. Ruam yang awalnya berbentuk bintik-
bintik merah datar (makula), akan menjadi bintik-bintik menonjol (papula), membentuk 
lepuhan berisi cairan (vesikel), yang terasa gatal, dan pada akhirnya mengering. Proses ini 
memakan waktu 6-8 jam, selanjutnya akan terbentuk bintik-bintik dan lepuhan baru. 

Pada hari kelima biasanya tidak terbentuk lepuhan baru, seluruh lepuhan akan 
mengering pada hari keenam, dan akan menghilang dalam waktu kurang dari 20 hari. 

Penularan 
Virus varicella zoster menyebar melalui udara. Orang dengan daya tahan tubuh 

rendah dapat terserang virus ini. Penularan dapat muncul sejak 48 jam sebelum ruam 
pertama muncul hingga 5 hari setelahnya. Setelah tertular, biasanya dibutuhkan 
waktusekiter 10-21 hari gejala pertama muncul. Jangka waktu ini dikenal sebagai masa 
inkubasi. Cacar air ditularkan melalui udara prnapasan, kontak langsung dengan cairan 
ruam, dan kontak dengan cairan yang tekena cairan ruam, seperti handuk, seprei, atau 
selimut 

 
 
Pengobatan 
Pengobatan di rumah pada cacar air ditujukan untuk meringankan gejala, yang 

dapat dilakukan dengan: 
- Istirahat secukupnya 
- Mandi dengan air hangat atau air dingin setiap 3-4 jam pada hari-hari pertama 

untuk mengurangi rasa gatal 
- Pemberian calamine lotion untuk mengurangi rasa gatal 
- Dapat diberikan bedak basah atau bedak kering yang mengandung salisil 2% 

atau mentol 1-2%  
- Bagi anak kecil, dianjurkan untuk memakai sarung tangan untuk mencegah 

menggaruk ruam-ruam 
- Makan makanan yang lembut dan berikan minum air dingin jika terdapat ruam 

di dalam mulut. 
- Hindari makanan dan minuman yang terlalu asam, seperti jus jeruk, dan 

hindari juga garam 
- Kulit dicuci sebersih mungkin  dengan sabun 
- Menjaga kebersihan tangan 
- Kuku dipotong pendek 
- Baju harus kering dan bersih 
Sedangkan untuk pengobatan medis dapat dilakukan dengan menggunakan: 
- Paracetamol untuk menurunkan demam, atau asetaminofen 
- Antibiotik, jika ada infeksi bakteri 
- Obat anti-virus asiklovir, jika kasusnya terlalu berat (diberikan pada anak 

berusia lebih dari 2 tahun atau remaja karena pada remaja, penyaakit ini lebih 
berat)  

- Obat anti-virus vidarabin 



Pencegahan 
 Cacar air dapat dicegah dengan melakukan vaksinasi. Vaksinasi diberikan pada 
kelompok-kelompok berikut: 

 Anak-anak dengan usia 12-18 bulan yang belum pernah mengalami cacar 
air diberikan satu dosis vaksin 

 Anak-anak dengan usia 19 bulan hingga 13 tahun yang belum pernah 
mengalami cacar air diberikan satu dosis vaksin 

 Orang dewasa yang belum pernah mengalami cacar air dan bekerja atau 
tinggal di lingkungan yang sangat mudah terjangkit cacar air 

 Wanita reproduktif yang belum pernah mengalami cacar air dan tidak 
dalam kondisi sedang hamil 

 Orang dewasa dan remaja yang belum pernah mengalami cacar air dan 
tinggal dengan anak-anak 

 Orang yang hendak bepergian ke luar negeri dan belum pernah 
mengalami cacar air 

Voricella Zoster Immunoglobulin (VZIG) adalah zat kekebalan terhadap virus 
penyebab cacar air. VZIG hanya diberikan pada kelompok-kelompok tertentu: 

 Orang dengan sistem kekebalan rendah 
 Wanita hamil yang terpapar kasus cacar air dan belum pernah terkena 

cacar air sebelumnya 
 Bayi dibawah usia 28 hari yang lahir dari usia kahamilan kurang dari 28 

minggu atau berat lahirnya kurang dari 1000 gram 
 Bayi dibawah usia 28 hari yang ibunya terpapar kasus cacar air atau yang 

mengalami cacar air antara 7 hari sebelum persalinan hingga 7 hari 
setelah persalinan 

 


