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АННОТАЦИЯ 

 

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. 

Денсаулық сақтау саласындағы басым бағыттардың бірі - Қазақстан 

Республикасында трансплантологияны дамыту. Медицина ғылымының бұл 

бағыты Мемлекет басшысының 2010 жылғы 29 қаңтардағы «Жаңа онжылдық 

- жаңа экономикалық өрлеу - Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» (Мемлекет 

басшысы Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы, 2010) Қазақстан 

халқына жолдауында көрініс тапты. 

Дүние жүзінде гемопоэтикалық дің жасушаларын 

трансплантациялауға(бұдан әрі - ГДЖТ) донор болу - қоғам мен денсаулық 

сақтау органдарының үнемі назар аударуын қажет ететін маңызды 

мәселелердің бірі. Қазіргі уақытта Қазақстан Республиасында ГДЖ 

донорларын іздестіру, трансплатация жасау жағдайы өте қиын. Соңғы 

жылдары арнайы қан компоненттерінен дайындалған гемопоэтикалық 

жасушалар трансплантациясы сияқты жоғары технологиялық әдістермен 

емдеу қажеттілігі туды. Бұл әдістердің тәжірибеге көбірек енгізілуі донорлық 

кадрларға қажеттіліктің артуын туғызуда. 

Гемопоэтикалық бағаналы жасушаларды трансплантациялау адамның 

көптеген созылмалы ауруларын емдеп, өмір сүру сапасын жақсартуға әкеледі. 

Егер адам өз клеткаларын бағаналық қаннан немесе сүйек кемігінен 

сақтал,маған болса, онда оған көмекке донорлар келеді (Almeida-Porada G. 

соавт. 2001; Смолянинов А.Б. соавт. 2005). 

Бүгінгі таңда 50-ден астам елден 27 миллионнан астам ГДЖ донорлары 

бүкіл әлем бойынша сүйек кемігін донорлары тіркеліміне біріктірілген (бұдан 

әрі - BMDW) және олардың саны жыл сайын өсуде (www.bmdw.org). 

ГДЖТ клиникада жасушалық технологияны сәтті және кеңінен 

қолданудың ең жарқын мысалы болып табылады. Барлық дамыған елдерде 

ГДЖТ терапияның қол жетімді әдісіне айналды, бұл құбылыс балалар 

онкогематологиясында ерекше маңызды болып табылады. Бір кездері 

диагнозы «өлім жазасы» болып табылған мыңдаған адамдардың өмірін сақтау 

әдісі кеңінен қолданыла бастады (Румянцев А.Г., Аграненко В.А., педиатрия 

мен неонатологиядағы қан құю терапиясы. Мәскеу: MAKS Press - 2002. 644 

бет.). 

Қазақстанда соңғы 20 жыл ішінде 0-ден 14 жасқа дейінгі балаларда 

алғашқы қойылған диагноздар ішінде иммундық механизмге қатысты қан, қан 

түзуші органдардың бұзылулары ауруларының көбеюі байқалды. 1991 жылдан 

бастап аурулардың барлық топтары арасында алғашқы рет қойылған диагноз 



бұл топ үшін 7-ші позициядан 4-ке көтерілді. Қазіргі уақытта 0-ден 15 жасқа 

дейінгі балалардың аурушаңдығы 12-15% аралығында болып тұрғаны 

байқалады. Сонымен қатар Еуропа елдерінде де, АҚШ-та да осындай үрдіс 

байқалады. Балалар арасында қатерлі ісікке шалдыққандардың ішінде 

лейкемия 32% -дан 34% -ға дейін бірінші орын алады (Карачунский А.И. 

соавт. Диссертациялар мен тезистердің ғылыми кітапханасы 

http://www.dissercat.com/content/kliniko-konstitutsionalnye-vzaimosvyazi -pri-

ostrom-limfoblastnom-leykoze-u-detei # ixzz5Uk49RUXH, 1998). 

ГДЖТ белсенді қолдануға кедергі келтіретін факторлардың бірі - HLA-

ның(адамның лнйкоцитарлық антигендері) сәйкестігі бар донорды анықтау 

мүмкіндігінің аздығы. Орташа популяцияда үйлесімді донорды таңдау 

ықтималдығы 25-30%-дан аспайды, ал Қазақстан халқының этникалық 

азшылықтары үшін - шамамен 10%-дан төмен. 

Соңғы үш жыл ішінде гемопоэтикалық жасушаларды 

трансплантациялау үшін 400 миллион теңгеден асатын науқастар 

Қазақстаннан алыс және жақын шетелдерге жіберілді. Осыған байланысты 

өзінің ГДЖ тіркелімін құру мен дамытудың өзектілігі айқын. 

Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, Қазақстан Республикасы 

халықтарының генофонды құрамындағы популяция құрылымын талдау, ұқсас 

фенотиптердің сәйкес келу ықтималдығын бағалау ғылыми және қолданбалы 

зерттеулердің өзекті бағыты болып табылатыны белгілі. 

Зерттеудің мақсаты: Қазақстан Республикасында гемопоэтикалық дің 

жасушалары тіркелімін құруға арналған технологиялар мен әдістемелік 

ұсыныстар жиынтығын әзірлеу 

Зерттеудің міндеттері: 

1. Қазақстан Республикасында ГДЖ тіркелімін құрудың ағымдағы 

жағдайын зерделеп, кешенді талдау жүргізу. 

2. ГДЖ донорлығы бойынша тұрғындарға әлеуметтік бағалау мен талдау 

жүргізу 

3. Қазақстан Республикасында ГДЖ тіркелімін дамытудың негізгі 

бағыттарын анықтау. 

4. ГДЖ тіркелімін дамыту бойынша нұсқаулықтарды, құралдар мен 

технологияларды әзірлеу. 

Зертеудің ғылыми жаңалығы: 

• Қазақстан Республикасында алғаш рет ГДЖ тіркелімі айналасында 

қалыптасқан жағдайға талдау жасалды және ГДЖ тіркелімін жетілдіруге 

арналған әдістемелік ұсыныстар жасалды. 

• Қазақстан Республикасында алғаш рет ГДЖ тіркелімін халықаралық 

тіркелімге (ГДЖ халықаралық тіркелімдер қауымдастығы) интеграциялау 

және интеграциялау мүмкіндігін зерделеу бойынша жұмыс жүргізілді. 

Зерттеудің практикалық маңыздылығы: 

Халықаралық стандарттарға сәйкес келетін гемопоэтикалық дің 

жасушаларын донорлаудың заңнамалық базасын жетілдіру қажеттілігі 

дәлелденді. 



Соңғы онжылдықта қатерлі ісік ауруының өсуі және Қазақстан 

Республикасында лейкоз ауруының өсуі дәлелденді. 

Қан тапсырып донор болу гемопоэтикалық жасушалар донорлығына 

қатысу үшін оң әсерін тигізетіні анықталды. 

Гемопоэтикалық дің жасушаларын донорлау проблемалары туралы кең 

хабардар болу бұл мәселенің уәждемесін дамытуға ықпал ететіні анықталды. 

Гемопоэтикалық дің жасушаларының донорлығын дамыту үшін толық 

және ауқымды қаржыландыру қажеттілігі дәлелденді 

Тіндерді иммунологиялық типтеу үшін зертханалар құру қажеттілігі 

дәлелденді. 

Қорғауға шығарылатын қағидалар: 

1. Қазақстан Республикасындағы ересектер мен балалар арасында 

қатерлі ісік пен онкогематологиялық аурудың көбеюі емдеудің жоғары 

мамандандырылған әдістерін, соның ішінде ГДЖ трансплантациясын 

дамытуды қажет етеді. 

2. Қазақстан халқының ГДЖ донорлығына қатынасы, сондай-ақ 

донорлықпен байланысты Қазақстан Республикасының қан қызметінде де 

ГДЖ донорлығын дамытуды талап ететіні, ал ГДЖ донорының «портреті» 18-

25 жас аралығындағы жас адам ені анықталды. 

3. Қазақстан Республикасындағы және жаһандық генофондыдағы HLA 

аллельдерін салыстырмалы талдау ГДЖ донорларының Қазақстандық 

тіркелімін құру және шетелдік тіркелімдермен халықаралық интеграцияны 

дамыту қажеттілігін көрсетті, бұл ГДЖ донорлар тіркелімін құру бойынша 

маркетингтік зерттеулермен расталады. 

Диссертацияның апробациясы: 

Зерттеудің негізгі нәтижелері келесі конференцияларда баяндалды және 

талқыланды: 

II Евразиялық конгресс, Санкт-Петербург, Ресей Федерациясы, 23-24 

шілде, 2016 ж. - «Қан донорлығын дамытудың өзекті мәселелері» - 

«Гемопоэтикалық дің жасушалары донорлығын жақсарту үшін халықтың 

қажеттіліктерін зерттеудің маркетингтік технологиялары»; 

«ХХІ ғасырдың онкологиясы» ХХ Халықаралық ғылыми 

конференциясы, Дагомыс, Ресей Федерациясы, 2016 жылғы 1–7 мамыр - 

«Қазақстанда гемопоэтикалық дің жасушалар донорларының тіркелімін құру 

негіздемесі»; 

Трансфузиологтардың III Евразиялық конгресі «Қан донорлығын 

дамытудың өзекті мәселелері», 2018 жылғы 4-6 сәуір, Астана, Қазақстан. 

Тақырыбы: «PEST, SWOT талдау әдісін қолдана отырып, Қазақстан 

Республикасында гемопоэтикалық дің жасушалар донорларының тіркелімін 

жасауды маркетингтік талдау»; 

«ХХІ ғасырдың онкологиясы» XXII Халықаралық ғылыми 

конференциясы, Подгорица, Черногория, 29 сәуір - 5 мамыр, 2018 жыл - 

«Гемопоэтикалық дің жасуша донорларының Қазақстандық тіркелімін Ресей 

Федерациясының тіркелімдерімен салыстырмалы талдау»; 



Халықаралық қатысушылармен Бүкілресейлік конференция «Сүйек 

кемігі донорлар тіркелімі: бүгін және ертең», Қазан, 13-14 қараша, 2018 жыл, 

«Қазақстанда сүйек кемігі донорлығының дамуы». 

VI халықаралық Фараби оқулары, «Фараби Әлемі» халықаралық 

ғылыми конференциясының материалдары, Алматы, Қазақстан, 8-11 сәуір, 

2019 жыл - «Қазақстан Республикасында гемопоэтикалық дің жасушалар 

донорларының тіркелімін құру қажеттілігі». 

Диссертация тақырыбы бойынша жарияланымдар: 

Зерттеу нәтижелері 10 жарияланымда жарияланды, оның ішінде 

SCOPUS тізіміне енген журналда 1 мақала, РҒЗИ-нің жоғары импакт-факторы 

бар 1 мақала, жетекші рецензияланған ғылыми журналдар мен ҚР БҒМ 

Жоғары аттестаттау комиссиясы ұсынған жарияланымдардың тізіміне енген 4 

мақала және 4 мақала басқа медициналық журналдарда. 
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диссертации Имашпаева Дулата Макамбетулы на соискание степени 

доктора философии (PhD) по специальности 6D110200 «Общественное 

здравоохранение» 

 

Совершенствования развития Регистра доноров гемопоэтических 

стволовых клеток в Республике Казахстан 

 

 Актуальность темы исследования.  

Одним из приоритетных направлений в области здравоохранения 

является развитие трансплантологии в Республике Казахстан. Данное 

направление медицинской науки было отражено в послании Главы 

государства народу Казахстана от 29 января 2010 года «Новое десятилетие – 

новый экономический подъем – новые возможности Казахстана (Послание 

Главы государства Назарбаева Н.А. народу Казахстана, 2010). 

Донорство гемопоэтических стволовых клеток (далее - ГСК) во всем 

мире является одной из важнейших проблем, которая требует постоянного 

внимания к себе со стороны общества и органов здравоохранения. В 

Казахстане состояние донорства в настоящее время является особенно 

сложным, поскольку за последние годы развивается необходимость в 

обеспечении специально подобранными компонентами крови 

высокотехнологичных методов – таких, как трансплантация гемопоэтических 

стволовых клеток (далее - ТГСК). Эти методы все шире внедряются в 

практику, что также сопряжено с повышением потребности в донорских 

кадрах. 

Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток приводит к 

улучшению качества жизни при многих хронических заболеваниях человека. 

Если человек не сдал собственные клетки на хранение из пуповинной крови 

или костного мозга, то тогда ему на помощь приходят доноры (Almeida-Porada 

G. et al., 2001; Смолянинов А.Б. и др. 2005). 

На сегодняшний день более 27 млн. доноров гемопоэтических 

стволовых клеток из 50 стран мира объединены в международном регистре 

Bone Marrow Donors Worldwide (далее - BMDW) и их количество растет с 

каждым годом (www.bmdw.org). 

ТГСК на сегодняшний день является наиболее ярким примером 

успешного и широкого применения клеточных технологии в клинике. ТГСК 

во всех развитых странах стала абсолютно доступным методом терапии, 

особенно значимым это явление стало в детской онкогематологии. Метод 

спасения жизни тысячам людей, для которых некогда их диагноз звучал как 

«смертный приговор» (Румянцев А.Г., Аграненко В.А., Гемотрансфузионная 

терапия в педиатрии и неонатологии. Москва: МАКС Пресс – 2002г. 644 стр.) 

В Казахстане за последние 20 лет наблюдается рост числа заболеваний 

крови, кроветворных органов и отдельных нарушений с вовлечением 

иммунного механизма с впервые установленным диагнозом среди детей в 

http://www.bmdw.org/


возрасте от 0 до 14 лет. С 1991 года данная группа с впервые установленным 

диагнозом среди всех групп заболеваний поднялась с 7 позиции на 4. В 

настоящее время показатели заболеваемости детей от 0 до 15 лет колеблется 

12-15% и подобная тенденция просматривается, как в европейских странах, 

так и в США. При этом у детей в структуре злокачественных опухолей первое 

место занимает лейкозы от 32 до 34% (Карачунский А.И. и др., Научная 

библиотека диссертаций и авторефератов 

disserCat http://www.dissercat.com/content/kliniko-konstitutsionalnye-

vzaimosvyazi-pri-ostrom-limfoblastnom-leikoze-u-detei#ixzz5Uk49RUXH, 1998 

г.). 

Одним из факторов сдерживающих активное применение 

трансплантации гемопоэтических стволовых клеток является низкая 

вероятность обнаружения HLA – совместимого родственного донора - в 

стандартной популяции вероятность подбора совместимого донора не 

превышает 25-30%, -  для этнических меньшинств Казахстана - около 10%. 

За последние три года из РК в страны дальнего и ближнего зарубежья на 

трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток направлено пациентов на 

сумму более 400 млн. тенге. В связи с этим стоит острый вопрос создания и 

развития собственного Регистра ГСК. 

Исходя из сказанного, анализ структуры популяции в генофонде 

народов Республики Казахстан, оценка вероятности совместимости 

идентичных фенотипов является актуальным направлением научно-

прикладного исследования. 

Создание Регистра доноров гемопоэтических стволовых клеток в РК 

является задачей, требующей тщательного анализа и разработки на его основе 

новых современных наиболее эффективных методов привлечения доноров и 

вероятности подбора совместимого донора гемопоэтических стволовых 

клеток. 

Цель исследования: 

Разработка комплекса технологий и методических рекомендации к 

развитию Регистра доноров гемопоэтических стволовых клеток в Республике 

Казахстан 

Задачи исследования: 

1. Изучить и провести комплексный анализ существующей ситуации 

создания регистра ГСК в Республики Казахстан. 

2. Провести социологическую оценку населения о донорстве ГСК  

3. Выявить основные направления развития регистра ГСК в Республике 

Казахстан. 

4. Разработать методические рекомендации, инструменты и технологий по 

рекрутингу доноров гемопоэтических стволовых клеток.  
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Научная  новизна: 

• Впервые в РК проведен  анализ ситуации сложившейся вокруг регистра 

ГСК и разработаны  методические рекомендации  по  

совершенствованию развития регистра ГСК. 

• Впервые в РК проведена работа по изучению возможности интеграций 

казахстанского регистра с международным регистром ГСК 

(международное сообщество регистров ГСК) и сделана интеграция.  

Практическая значимость.  

Доказана необходимость совершенствования законодательной базы 

донорства гемопоэтических стволовых клеток для соответствия 

международным стандартам. 

Доказан рост онкологической заболеваемости в последнее десятилетие 

и рост заболеваемости лейкозами в Республике Казахстан. 

Выявлено, что участие в донорстве крови является положительным 

моментом для участия в донорстве гемопоэтических стволовых клеток. 

Выявлено, что широкая информированность о проблемах донорства 

гемопоэтических стволовых клеток способствует развитию мотивации к 

данной проблеме. 

Доказана необходимость полноценного финансирования развития 

донорства гемопоэтических стволовых клеток 

Доказана необходимость развития лабораторий иммунологического 

типирования тканей. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Рост онкологической и онкогематологической заболеваемости среди 

взрослых и детей в РК требует развития высокоспециализированных методов 

лечения, включая трансплантацию ГСК. 

2. Отношение населения Казахстана, к донорству ГСК, а также связь с 

донорством крови требует развития донорства ГСК в системе службы крови 

РК, при этом «Портрет» донора ГСК – молодой человек в возрасте от 18 – 25 

лет, в анамнезе донорство крови. 

3. Сравнительный анализ HLA-аллелей в РК и в мировом генофонде 

показал необходимость создания казахстанского регистра доноров ГСК и 

развития международной интеграции с иностранными регистрами, что 

подтверждается маркетинговыми исследованиями формирования Регистра 

доноров ГСК. 

Апробация диссертации 

Результаты исследования доложены и обсуждены на: 

II Евразийском конгрессе г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 23-

24 июля 2016 год  – «Актуальные вопросы развития безвозмездного донорства 

крови» – «Маркетинговые технологии изучения потребности населения для 



улучшения агитационной деятельности к донорству нкмопоетических 

стволовых клеток»; 

XX международная научная конференциия «Онкология XXI веке», 

Дагомыс, Российская Федерация, 1 – 7 Май 2016 год – «Обоснование создания 

регистра доноров гемопоэтических стволовых клеток в Казахстане»; 

III Евразийский конгресс трансфузиологов «Актуальные вопросы 

развития безвозмездного донорства крови», 4-6 апреля 2018 г., Астана, 

Казахстан. Тема: «Маркетинговый анализ развития регистра доноров 

гемопоэтических стволовых клеток в Республике Казахстан методом PEST, 

SWOT анализа»; 

XXII международная научная конференция «Онкология XXI веке», 

Подгорица, Черногория, 29 Апрель – 5 Май 2018 г. – «Сравнительный анализ 

Казахстанского регистра доноров гемопоэтических стволовых клеток с 

регистрами Российской Федерации»; 

Всероссийская конференция с международным участием «Регистры 

доноров костного мозга: сегодня и завтра», Казань, 13-14 ноября 2018 г., 

«Развитие неродственного донорства костного мозга в Казахстане».  

 VI международные Фарабиевские чтения, материалы международной 

научной конференции  «Фараби әлемі», Алматы, Казахстан, 8-11 апреля      

2019 год – «Необходимость создания регистра доноров гемопоэтических 

стволовых клеток в Республике Казахстан». 

Публикации по теме диссертации 

 Результаты исследования опубликованы в 10 печатных работах, в том 

числе 1 статья – в журнал входящий в список SCOPUS, 1 статья имеющих 

высокий импакт-фактор РИНЦ, 4 статьи входящих в перечни ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК 

Министерств образования Казахстана и 4 статьи в других медицинских 

жураналах. 
 

  



ANNOTATION 

 

for Imashpayev Dulat Makambetuly's dissertation submitted for the degree of 

Doctor of Philosophy (PhD) in specialty 6D110200 "Public Health" 

 

Improving the development of hematopoietic stem cell donors Register in the 

Republic of Kazakhstan 

 

Significance. 

One of the priority strands in the field of healthcare is the development of 

transplantology in the Republic of Kazakhstan. This strand in medicine was reflected 

in the message of the Head of State to the people of Kazakhstan dated January 29, 

2010 “New Decade - New Economic Growth - New Opportunities for Kazakhstan 

(Message from the Head of State N. Nazarbayev to the people of Kazakhstan, 2010). 

The donation of hematopoietic stem cells (here in after - HSC) throughout the 

world is one of the most important problems, which requires constant attention to 

themselves from society and health authorities. Nowadays donation status is 

challenging in Kazakhstan, because recently the need to provide specially selected 

blood components with high-tech methods, such as hematopoietic stem cell 

transplantation (hereinafter referred to as HSCT) increased. These methods are 

widely implemented in practice, which is also associated with an increase in the need 

for donor resources. 

Hematopoietic stem cell transplantation leads to an improvement in the 

quality of life in many chronic human diseases. If a person has not deposited his own 

cells from cord blood or bone marrow, then donors help (Almeida-Porada G. et al., 

2001; Smolyaninov A.B. et al. 2005). 

Today, more than 27 million hematopoietic stem cell donors from 50 countries 

are combined in the Bone Marrow Donors Worldwide international registry 

(hereinafter - BMDW) and their number is growing every year (www.bmdw.org). 

Today HSCT is the most striking example of the successful and widespread 

use of cell technology in the clinic. In all developed countries HSCT has become an 

affordable method of therapy, this phenomenon has become especially significant in 

pediatric oncohematology. The method of saving the lives of thousands of people 

for whom their diagnosis once sounded like a “death sentence" (Rumyantsev A.G., 

Agranenko V.A., Blood transfusion therapy in pediatrics and neonatology. Moscow: 

MAKS Press – 2002, 644 pp.) 

Over the past 20 years in Kazakhstan there has been an increase in the number 

of blood diseases, blood-forming organs and certain disorders involving the immune 

mechanism with the first diagnosis among children aged 0 to 14 years old. Since 

1991 this group with the first diagnosis among all groups of diseases has risen from 

7th position to 4th. At present, the incidence rate of children from 0 to 15 years old 

ranges from 12-15% and a similar trend is observed both in European countries and 

in the USA. Moreover, among children`s structure of malignant tumors, leukemia 

from 32 to 34% takes the first place (Karachunsky A.I. et al., Scientific library of 

dissertations and abstracts disserCat http://www.dissercat.com/content/kliniko-



konstitutsionalnye-vzaimosvyazi -pri-ostrom-limfoblastnom-leikoze-u-detei # 

ixzz5Uk49RUXH, 1998). 

One of the factors hindering the active use of hematopoietic stem cell 

transplantation is the low probability of HLA detection - a compatible related donor 

- in the standard population, the probability of selecting a compatible donor does not 

exceed 25-30% - for ethnic minorities of Kazakhstan - about 10%. Over the past 

three years, patients have been sent from Kazakhstan to the countries of far and near 

abroad for hematopoietic stem cell transplantation for over 400 million tenge. In this 

regard, there is an urgent issue of creating and developing its own HSC Register. 

As listed above a gene analysis of the population structure of people of the 

Republic of Kazakhstan, an assessment of the likelihood of compatibility of identical 

phenotypes is an actual area of scientific and applied research. 

The creation of the Register of hematopoietic stem cell donors in the Republic 

of Kazakhstan is a task that requires careful analysis and development on its basis 

of new modern most effective methods for attracting donors and the probability of 

selecting a compatible hematopoietic stem cell donor. 

Research purpose: 

Implementation of a set of technologies and methodological recommendations 

for the development of the hematopoietic stem cell donors Register in the Republic 

of Kazakhstan. 

Research objectives: 

1. To study and conduct a comprehensive analysis of the current situation of 

the creation of the HSC register in the Republic of Kazakhstan. 

2. To conduct a sociological assessment of the population on the donation of 

HSC. 

3. To identify the main strands of the development of the HSC register in the 

Republic of Kazakhstan. 

4. To develop guidelines, tools and technologies for the recruitment of 

hematopoietic stem cell donors. 

Novelty: 

• For the first time in the Republic of Kazakhstan, an analysis was made of 

the situation that has developed around HSC register and methodological 

recommendations have been developed to improve the development of the HSC 

register. 

• For the first time in the Republic of Kazakhstan, work was carried out to 

study the possibility of integrating the Kazakhstani registry with the international 

registry of HSC (the international community of HSC registers) and integration was 

done. 

Practical significance: 

The necessity of improving the legislative framework for hematopoietic stem 

cell donation to meet international standards is proved. 

An increase in cancer incidence in the last decade and an increase in the 

incidence of leukemia in the Republic of Kazakhstan has been proven. 

It was revealed that participation in blood donation is a positive moment for 

participation in hematopoietic stem cell donation. 



It was revealed that wide awareness of the problems of hematopoietic stem 

cell donation contributes to the development of motivation for this problem. 

The need for full funding for the development of hematopoietic stem cell 

donation has been proven 

The necessity of developing laboratories for immunological typing of tissues 

has been proved. 

Provisions for the defence: 

1. The increase in cancer and oncohematological morbidity among adults and 

children in the Republic of Kazakhstan requires the development of highly 

specialized methods of treatment, including HSC transplantation. 

2. The attitude of the population of Kazakhstan to HSC donation, as well as 

the relationship with blood donation, requires the development of HSC donation in 

the blood system of the Republic of Kazakhstan, while the “Portrait” of the HSC 

donor is a young man aged 18-25, a history of blood donation. 

3. A comparative analysis of HLA alleles in the Republic of Kazakhstan and 

in the global gene pool showed the need to create a Kazakhstan registry of HCS 

donors and to develop international integration with foreign registers, which is 

confirmed by marketing research on the formation of the HCS Donor Register. 

Pilot: 

The results of the study were reported and discussed on: 

II Eurasian Congress, St. Petersburg, Russian Federation, July 23-24, 2016 - 

“Actual issues of the development of gratuitous blood donation” - “Marketing 

technologies to study the needs of the population to improve campaigning for 

donation of nkmopoietic stem cells”; 

XX International Scientific Conference “Oncology of the XXI Century”, 

Dagomys, Russian Federation, May 1–7, 2016 - “Justification for the creation of a 

register of hematopoietic stem cell donors in Kazakhstan”; 

III Eurasian Congress of Transfusiologists “Actual Issues of the Development 

of Gratuitous Blood Donation”, April 4-6, 2018, Astana, Kazakhstan. Topic: 

“Marketing analysis of the development of the register of hematopoietic stem cell 

donors in the Republic of Kazakhstan using the PEST, SWOT analysis method”; 

XXII International Scientific Conference “Oncology of the XXI Century”, 

Podgorica, Montenegro, April 29 - May 5, 2018 - “Comparative analysis of the 

Kazakhstan registry of hematopoietic stem cell donors with registers of the Russian 

Federation”; 

All-Russian conference with international participation “Bone marrow donor 

registers: today and tomorrow”, Kazan, November 13-14, 2018, “Development of 

unrelated bone marrow donation in Kazakhstan”. 

VI international Farabi readings, materials of the international scientific 

conference “Farabi Alemi”, Almaty, Kazakhstan, April 8-11, 2019 - “The need to 

create a register of hematopoietic stem cell donors in the Republic of Kazakhstan”. 

Publications:  

The research results were published in 10 publications, including 1 article in 

the journal included in the SCOPUS list, 1 article with a high impact factor of the 

RSCI, 4 articles included in the lists of leading peer-reviewed scientific journals and 



publications recommended by the Higher Attestation Commission of the Ministry 

of Education of Kazakhstan and 4 articles in other medical journals. 

 

 

 


