
 
 
 

(БРУСНИЦА, ДРЕБНА ШАРКА) 
 

Морбили /дребна шарка/ е широко 
разпространено инфекциозно 
заболяване от групата на въздушно-
капковите инфекции. Клинично се 
характеризира с катарални явления 
от страна на дихателните пътища, 
конюнктивит, обрив от дребни 
червени мехурчета и подчертано 
циклично протичане. 
 

Болестта се предизвиква от 
вирус, отличаващ се със слаба 
устойчивост във външна среда. 
Заразата се предава по въздушно-
капков път. Почти е невъзможно да 
се осъществи заразяване чрез трето 
лице или посредством предмети, тъй 
като извън организма на болния 
вирусът губи патогенните си 
свойства в течение на няколко 
минути.  

 

 
 
 
Източник на заразата е болният 
човек. След боледуване от морбили 
 

не се установява заразоносителство. 
Болният е източник на зараза от 
началото на заболяването до петия 
ден от появата на обрива, а при 
усложнения заразоносителството  
може да продължи до десетия ден. 
 

 
 
За входна врата на вируса служат 
горните дихателни пътища и 
конюнктивитите.  Той поразява 
предимно лигавицата на дихателните 
пътища, лигавицата на устната 
кухина и червата, нервната система и 
други. 
След преболедуване от морбили се 
изгражда траен имунитет. 
 

Заболяването протича в четири 
периода. 

1. Инкубационният период 
продължава от 9 до 11 дни и не се 
наблюдават клинични прояви. 

2. Катарален стадий – 
болестта започва с висока 
температура, която бързо достига до 
38 – 39°С, главоболие, обща 
отпадналост, намаляване на апетита. 
Характерни са остри възпалителни 
явления от страна на дихателните 
пътища и конюнктивит. Появява се 
кихане и суха, упорита кашлица. 
През първите дни гърлото е дифузно 
зачервено, като на втория–третия 
ден по лигавицата на твърдото и 
мекото небце се появяват 
яркочервени петна с неправилна 
форма и големина на лещено зърно. 
Понякога в края на катаралния 
стадий се наблюдава преходен 
обрив, състоящ се от немного на 
брой розовочервени петна, 
разпръснати по кожата на лицето и 
гърба. След няколко часа те 
изчезват. Катаралният период 
продължава три-четири дни, като от 
средата на периода температурата 
може да се нормализира. 

3. Обривен стадий – 
обикновено на четвъртия – петия ден  
температурата отново се повишава 



до 39 – 39,5°С. Общото състояние на 
болния се влошава – става 
неспокоен и отпуснат, с лош сън. 
Настъпва безапетитие. През този 
период се появява траен обрив по 
кожата, най-напред зад ушите, и 
бързо се разпространява по лицето и 
врата, като постепенно обхваща 
гръдния кош. Впоследствие се 
разпространява и по цялото тяло. В 
началото обривните единици са 
малко на брой – леко надигнати 
малки розовочервени петна с 
неправилна форма. Те бързо 
нарастват до големината на лещено 
зърно. 
На третия ден от обривния стадий 
петната започват да избледняват и в 
продължение на два до три дни 
изчезват изцяло. 
До деветия ден от началото на 
заболяването температурата спада и 
човек започва да се възстановява, 
общото състояние постепенно се 
подобрява. Катаралните явления 
отслабват  и в продължение на 
няколко дни изчезват. 
 

Всички болни от морбили 
подлежат на домашна или 
болнична изолация.  
 

В болница се изолират само тежките, 
усложнени случаи. 

При съмнение за заразяване с 
морбили, специалистите съветват да 
се потърси лекарска помощ. 
 
Профилактиката се извършва с 
активна имунизация на деца на 13 
месеца и реимунизация на 12 
години. 
 
 

  
 
 
• Избягвайте близък контакт с болни  
хора.  
• Ако сте болни, останете изолиран 
вкъщи. Не ходете на работа или на 
училище, не излизайте навън. 
Избягвайте компаниите или масовите 
събирания - това ще предпази 
останалите от заразяване.  
• Покривайте устата и носа си с 
кърпичка, когато кихате и кашляте.  
• Често мийте ръцете си с вода и 
сапун, особено след кихане и 
кашляне.Използвайте дезинфектанти 
за ръце на алкохолна основа.  
• Добре почиствайте твърдите 
повърхности (дръжки на врати и др.), 
като използвате обикновен 
почистващ препарат. 
• Носете маска, когато се грижите за 
друг болен. 
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