
Доброволното съгласие за дарителство на 

костен мозък е важен и дългосрочен 

ангажимент  

 

Ако решите да бъдете донор на костен мозък вие 
ставате част от близо 22  млн доброволни донори 
от цял свят, включени в световния регистър 
(BMDW),  готови да дарят живот на много 
чакащи и нуждаещи се болни. Вие може да 
бъдете този, от който се нуждае някой от 
пациентите, намиращи се навсякъде по света. 
 
Минимални изисквания за да станете 

дарител на костен мозък 

- Възраст над 18 и под 45 години 
- Добро здравословно състояние 
- Да не сте носител на инфекциозни 

заболявания 
- Да приемете условията за участие в 

системата на донорство (напр. да 
информирате регистъра при сериозни 
заболявания, промяна на адреса и др.). 

 

 
 
 

„Човек минава през живота си само веднъж. 

И ако има някое добро, което може да 

извърши, нека го направи сега. Защото едва ли 

ще има възможност повторно да мине по 

този път.” 
 

 

 

 

„Помагаме, защото 

нечий живот зависи 

от това.“ 

 

 

За подробна информация относно 

даряването на 

костен мозък, може да се обърнете към 

Българския 

регистър на донори на стволови клетки 

от костен мозък и периферна кръв 

УМБАЛ „Александровска” 

на тел.: 02/9230 496 

e-mail: bulregistry@gmail.com 
 

 

 

 
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

МИНИСТЕРСТВО НА 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Н А Ц И О Н А Л Н А  П Р О Г Р А М А  З А  

Р А З В И Т И Е  Н А  

Т Р А Н С П Л А Н Т А Ц И Я Т А  Н А  

С Т В О Л О В И  К Л Е Т К И  В  

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

2 0 0 7  –  2 0 1 3 Г .  

 

 

 

ДАРИ КОСТЕН МОЗЪК 
 

 

 

ПОДАРИ НАДЕЖДА!!! 
 

 



 

Лечение чрез стволови клетки 

Трансплантацията на стволови клетки е модерен 
и високо ефективен метод за лечение, 
предлагащ уникалната възможност за 
дълготраен контрол на болестта при пациенти с 
ракови кръвни заболявания,  първични имунни 
дефицити, а напоследък и при редица  други 
болести. Понастоящем възможността за 
терапевтично приложение на стволови клетки се 
проучва интензивно не само при болести на 
кръвта, но и при други 
злокачествени,дегенеративни,имунодефицитни, 
автоимунни и генетични болести с лоша 
прогноза и висока смъртност.  
Този вид лечение води до висока ефективност на 
терапията и повишаване на преживяемостта при 

пациенти с ракови кръвни заболявания. 
Повечето пациенти с такава трансплантация  се 
връщат към  нормален живот и социално-
икономическа активност.  
Основни източниците на стволови клетки са: 
костен мозък, периферна кръв и кръв от пъпна 
връв. 
 
Какво представлява костният мозък? 

 

Костният мозък е тъкан в костите, която 
произвежда кръвните клетки: 

- еритроцити, които пренасят кислорода 
- бели клетки, които се борят с 

инфекциите 
- тромбоцити, които предотвратяват 

кървенето 
Костният мозък няма нищо общо с гръбначния 
мозък, който е разположен в гръбначния стълб и 
представлява нервна тъкан. Заболяванията на 
кръвта може да доведат до много тежки 
последствия, което често налага присаждане на 
костен мозък. В някои случаи това става с 
използване на клетки от костния мозък на 
болния, или т.нар. автотрансплантация. Ако това 
е невъзможно се налага присаждане на костен 

мозък от друг човек, т.нар. алогенна 
трансплантация. 
 
В какви случаи е необходимо да се присади 

костен мозък? 

 

1. Ракови болести на кръвта – остри и 
хронични левкемии, някои болести на 
лимфната система 

2. Анемии – вродени или  придобити 
анемии, след инфекции, химично 
отравяне и други 

3. Тежки имунни дефицити или 
наследствена аномалия  

4. Наследствени болести на обмяната 
 
 

Присаждането на костен мозък 

позволява възстановяването на 

имунната система и излекуването 

на тежки, понякога смъртоносни 

болести 
 
 
Как се взема костен мозък? 

 

Когато болен, с който сте съвместим, има нужда 
от вас, ще бъдете извикан. На този пациент, 
който ще остане неизвестен за вас, трябва да 
посветите два дни. 
 
Преди вземането 

В интерес на вашето здраве, така и на здравето 
на болния ще се направят някои изследвания. 
Лекарите ще ви разпитат за здравословното ви 
състояние и начина ви на живот, който би могъл 
да се отрази върху здравето ви. 
 
Вземането 

Извършва се под обща упойка. Костен мозък се 
взема чрез пункция на тазовата кост. Обемът 
зависи от вашето тегло. Вашият костен мозък е 
жива тъкан, която се възстановява много бързо. 
Освен класическите рискове на упойката, 
дарителството на костен мозък е безопасно. 

Присаждането 

 

Преди присаждането костният мозък на болния 
трябва да бъде напълно или частично разрушен 
чрез облъчване и/или химиотерапия. Той повече 
не е в състояние да произвежда живи кръвни 
клетки. Ето защо присаждането трябва да стане 
изключително бързо. Костният мозък на 
дарителя се присажда на болния чрез 
интравенозна система, както при 
кръвопреливане. 
 

Дарителство на стволови клетки от 

периферна кръв 

 

В редица случаи се предпочита дарителство на 
периферни стволови клетки, вместо на костен 
мозък. Нормално в периферната кръв 
циркулират много малко стволови клетки. За 
стимулиране на продукцията им от костния 
мозък на донора е необходимо инжектиране 
подкожно на медикаменти. Процедурата на 
вземане на стволови клетки от кръвта се нарича 
левкафереза, безболезнена е, не изисква обща 
упойка и трае около 3-4 часа. 
 
Тъканна съвместимост между донор и 

реципиент 

Съвместимостта между дарителя на костен мозък 
и болния на когото ще се присажда е най-
важният елемент при трансплантацията. Ако 

вероятността за намиране на съвместим донор в 
една фамилия е 25%, тя може да спадне до 1/1 
000 000, дори по-малко, когато се търси между 
случайни индивиди. Ето защо преди 25 години е 
създаден световния регистър (BMDW)  за донори 
на стволови клетки от  костен мозък и 
периферна кръв  от цял свят. Към момента 
общият брой на регистрираните донори в него е 
близо 22 милиона  като техният брой 
непрекъснато се увеличава. Българския регистър 
на донори на стволови клетки от костен мозък и 
периферна кръв е пълноправен член на BMDW 
от 2005 г. 
 


