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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0439/2009, της κ. Elsa Aimone (ιταλικής ιθαγένειας), η οποία 
συνοδεύεται από 86 υπογραφές, σχετικά με ασθενείς που υποφέρουν από κύστη 
του Tarlov

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ζητεί, εξ ονόματος των ασθενών που υποφέρουν από την αποκαλούμενη 
«κύστη Tarlov», να αναγνωριστεί επισήμως ως σπάνια νόσος λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα 
που παρουσιάζει. Οι ασθενείς με κύστη Tarlov υποφέρουν από χρόνιους πόνους, ενώ δεν 
υπάρχει η κατάλληλη θεραπεία. Η αναφέρουσα ζητεί, μεταξύ άλλων, να δοθεί ευρωπαϊκή 
χρηματική στήριξη για την έρευνα στο συγκεκριμένο τομέα, την ίδρυση φόρουμ ασθενών 
που υποφέρουν από την κύστη Tarlov και την καταπολέμηση του χρόνιου πόνου. Είναι της 
άποψης ότι η προστασία της υγείας αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και ότι η απαλλαγή από 
τον πόνο ή τουλάχιστον η καταπολέμησή του πρέπει να αποτελεί έναν από τους στόχους της 
πολιτικής.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Ιουνίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2009.

Οι κύστεις Tarlov είναι σάκοι γεμάτοι με εγκεφαλονωτιαίο υγρό που επηρεάζουν συνήθως τις 
νευρικές ρίζες στο ιερό οστό, την ομάδα οστών στη βάση της σπονδυλικής στήλης. Ωστόσο, 
υπολογίζεται ότι το 70% των κύστεων που εντοπίζονται μέσω μαγνητικής τομογραφίας δεν 
προκαλούν συμπτώματα. Οι κύστεις Tarlov μπορεί να γίνουν συμπτωματικές μετά από σοκ, 
τραυματισμό ή έντονη προσπάθεια που προκαλεί τη συσσώρευση εγκεφαλονωτιαίου υγρού.
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Για τους λόγους αυτούς έχουν εκφραστεί διαφωνίες σχετικά με την ταξινόμηση των κύστεων 
Tarlov στην κατηγορία των σπάνιων νόσων. Το κριτήριο της ΕΕ (νόσος με επιπολασμό όχι 
μεγαλύτερο από 5 ανά 10°000 άτομα στην ΕΕ όπως ορίζεται στο έγγραφο COM(2008) 679) 
δεν πληρούται από τις ασυμπτωματικές περιπτώσεις, αλλά ενδέχεται να πληρούται από τις 
συμπτωματικές περιπτώσεις. Ωστόσο, ελλείψει μελετών σχετικά με τον επιπολασμό και την 
επίπτωση της συγκεκριμένης νόσου, δεν μπορούν να εξαχθούν επίσημα συμπεράσματα για το 
ζήτημα αυτό.

Κατόπιν τούτου, στη βάση δεδομένων Orphanet θα εισαχθούν τους προσεχείς μήνες, μετά 
από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όλες οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις 
κύστεις Tarlov (διαθεσιμότητα επαγγελματικών υπηρεσιών στην ΕΕ, κέντρα αναφοράς, 
ορφανά φάρμακα, κλινικές εμπειρογνωμόνων κ.λπ.). Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η βάση 
δεδομένων Orphanet δεν είναι το «ευρωπαϊκό μητρώο σπάνιων νόσων» όπως περιγράφεται 
στην αναφορά, αλλά ένα ευρετήριο νόσων, ειδικευμένων εξωτερικών ιατρείων, διαγνωστικών 
εργαστηρίων, ομάδων στήριξης στην Ευρώπη κ.λπ., το οποίο υποστηρίζεται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει όσων προβλέπονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
COM(2008)679 «σχετικά με τις σπάνιες νόσους: οι ευρωπαϊκές προκλήσεις» και στη 
σύσταση του Συμβουλίου «σχετικά με μια ευρωπαϊκή δράση στον τομέα των σπάνιων νόσων 
της 9ης Ιουνίου 2009.

Ωστόσο, είναι σαφές ότι, ανεξάρτητα από το εάν οι κύστεις Tarlov χαρακτηρίζονται σπάνια 
νόσος ή όχι, διαπιστώνεται έλλειψη από ειδικευμένα κέντρα, επαγγελματίες του τομέα υγείας 
και επιλογές θεραπείας αναφορικά με τη συγκεκριμένη νόσο, καθώς και ανάγκες έρευνας που
δεν έχουν καλυφθεί.

Υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα σχέδια εργασίας του προγράμματος υγείας 2008-
2013, μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου δράσης 
υπέρ των ασθενών με κύστεις Tarlov, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει διάλογο μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων μερών για βελτίωση της θεραπείας, της έρευνας, της κινητικότητας της 
γνώσης κ.λπ.
Η επιλογή μιας πρότασης αυτού του είδους για χρηματοδότηση μπορεί να συνεισφέρει στη 
βελτίωση της κατάστασης στο μέλλον.


