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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0439/2009 af Elsa Aimone, italiensk statsborger, og 86 
medunderskrivere, om patienter med Tarlovs cyster

1. Sammendrag

Andrageren søger på vegne af patienter med Tarlovs cyster at opnå officiel anerkendelse af 
denne lidelse som et sjældent syndrom, idet hun påpeger, at patienter med Tarlovs cyster har 
kroniske smerter, og at der ikke findes nogen hensigtsmæssig behandling. Hun søger derfor 
om EU-midler til forskning, oprettelse af et forum for patienter med dette syndrom og til 
foranstaltninger, der kan mildne der kroniske smerter, som disse patienter lider af. Hun mener, 
at retten til sundhedspleje er en grundlæggende rettighed, og at det må være en strategisk 
målsætning at forebygge eller i det mindste mildne lidelser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. juni 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2009.

"Tarlovs cyster er blærer fyldt med cerebrospinalvæske, der oftest påvirker nerverødder i 
sakrum, som er gruppen af knogler ved slutningen af rygsøjlen. Det vurderes dog, at 70 % af 
de cyster, der findes ved MRI, ikke giver nogen symptomer. Tarlovs cyster kan blive 
symptomatiske efter chok, traumer eller anstrengelser, der medfører opbygning af 
cerebrospinalvæske. Der har derfor været en del polemik i forbindelse med at klassificere 
Tarlovs cyster som en sjælden sygdom. EU's kriterium (en sygdom, der rammer højst fem ud 
af 10.000 personer i EU i henhold til KOM(2008)0679) opfyldes ikke af de asymptomatiske 
tilfælde, men kan opfyldes af de symptomatiske tilfælde. Da der imidlertid ikke findes 
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undersøgelser om denne sygdoms prævalens og incidens, kan der ikke drages nogen formelle 
konklusioner i denne henseende.

Databasen Orphanet vil herefter på Kommissionens anmodning i de kommende måneder 
indføre alle relevante oplysninger om Tarlovs cyster (tilgængelige professionelle tjenester i 
EU, referencecentre, lægemidler til sjældne sygdomme, ekspertklinikker mv.). Det bør 
præciseres, at Orphanet-databasen ikke er et europæisk register over sjældne sygdomme som 
nævnt i andragendet, men et register over sygdomme, specialambulatorier, 
diagnoselaboratorier, støttegrupper i Europa mv., som støttes af Kommissionen på de 
betingelser, som fremgår af Kommissionens meddelelse KOM(2008)0679, "Sjældne 
sygdomme: En udfordring for Europa", og Rådets henstilling om et europæisk tiltag 
vedrørende sjældne sygdomme af 9. juni 2009.

Det er dog klart, at Tarlovs cyster, uanset om de er klassificeret som en sjælden sygdom eller 
ej, er en sygdom med mangel på specialcentre, sundhedspersonale samt 
behandlingsmuligheder og udækkede forskningsbehov.

På de betingelser, der er defineret i arbejdsplanerne for sundhedsprogrammet 2008-2013, kan 
der fremsendes forslag om oprettelse af et europæisk netværk for foranstaltninger til fordel for 
patienter med Tarlovs cyster, som kan omfatte dialoger med interessenter med henblik på at 
forbedre behandling, forskning, videnmobilitet mv.
Bevares et sådant forslag med henblik på finansiering, kan det hjælpe med at forbedre 
situationen i fremtiden."


