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"Една малка част от твоята кръв  може да 

спаси един човешки живот" 

 

КАКВО ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ ДОНОР? 

Донорството на тъкани и клетки и тяхното приложение при хората 

продължават да бъдат бързоразвиващи се звена в медицината. В 

световен мащаб потенциалните донори на стволови клетки са 30 

милиона. В България техният брой е под 3000. 

Трансплантацията на стволови клетки е метод за лечение на 

ракови кръвни заболявания, първични имунни дефицити и ред други 

заболявания. Лечението е често животоспасяващо и при успех 

позволява на пациентите да се върнат към нормален живот.  

Източници на стволови клетки са костният мозък, периферната кръв, 

кръвта от пъпна връв. 

Всяка година стотици възрастни и деца се нуждаят от трансплатация 

на стволови клетки - процедура, която може да бъде единствения им 

шанс за оцеляване. Въпреки, че някои пациенти с левкемия и други 

видове рак на кръвта имат генетично идентични фамилни членове, 

които могат да бъдат донори, около 70% от пациентите нямат такива. 

Тези пациенти са  зависими от намирането на неродствен съвместим 

донор, който желае да дари стволови клетки.  

Българският регистър за донори на стволови клетки от периферна 

кръв и костен мозък (BBMDR) е създаден през 2002, а от 2005  е приет 

за член на световния регистър за донори (BMDW). Към момента 

регистрираните доброволни донори в Българския регистър за донори 

на стволови клетки от костен мозък и периферна кръв са над 2600.  

Само за последните няколко години техният брой се  е увеличил 

почти 6 пъти. Голям принос за бързото нарастване на броя на 

доброволните донори е създадената мрежа от донорски пунктове в  



цялата страна за вземане на кръвни проби от желаещите да станат 

донори, което се осъществи с активното участие  на регистъра, 

пациентската организация на болните с лимфома в България. Всичко 

това е възможно благодарение на желанието на хората да помогнат на 

ближния си. Въпреки, че минималният брой донори за нашата страна 

е 10 000, което е свързано с особеностите на генофонда на 

българската популация, България все още остава далеч от 

постиженията на голяма част от европейските страни.  

От направените анализи и наблюдения по темата през последните 

години се вижда, че една от основните причини за недостатъчния 

брой донори на стволови клетки е оскъдната информираност на 

обществото, както и слабата колаборация между институции, 

пациентски организации и неправителствени организации и 

фондации, имащи отношение по въпросите на донорството на тъкани 

и клетки.  

Силната информираност на обществото е свързана и с широкото 

медийно отразяване на кампании, инициирани от държавни и 

неправителствени организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      


