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Udvalget for Andragender

6.9.2011

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0341/2011 af Elsa Aimone, italiensk statsborger, for "associazione 
malati sindrome di Tarlov" (foreningen for oplysning om lidelsen Tarlovs cyster), 
om europæisk anerkendelse af lidelsen Tarlovs cyster

1. Sammendrag

I andragendet opfordres til, at lidelsen Tarlovs cyster (hvor patienten udvikler en form for 
meningeal cyste), der er en stærkt handicappende lidelse, som er vanskelig at behandle, 
anerkendes både på europæisk plan og af medlemsstaternes sundhedsmyndigheder som en 
sjælden lidelse.
EU opfordres også til at yde støtte til finansieringen af forskning i behandlingen og 
forebyggelsen af lidelsen. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. juni 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. september 2011.

"Andragende 0341/2011 vedrører hovedsageligt de samme anmodninger som et tidligere 
andragende, nr. 0439/2009, om patienter med Tarlovs cyster. Kommissionen fremlagde 
dengang alle de nødvendige elementer til analysen af andragendet. Kommissionen blev bedt 
om at fremme inddragelsen af Tarlovs cyster i databasen Orphanet, at deltage i en kongres om 
denne sygdom i juli 2010 og om at støtte initiativer fra interessenter.

Kommissionen blev inviteret til at deltage i mødet i Udvalget om Andragender den 27. april 
2010, hvor den generelle ramme for tiltag vedrørende sjældne sygdomme i EU blev forklaret. 
Andragerne blev informeret om, at:
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- en specifik side om Tarlovs cyster efter drøftelser med repræsentanter fra Orphanet blev 
gjort tilgængelig på Orphanets websted fra februar 2010

- Kommissionen var villig til at overveje at deltage i kongressen, så snart den modtog en 
officiel invitation (hvilket den aldrig gjorde)

- Kommissionen opfordrede de relevante interessenter til at benytte faciliteterne udbudt under 
EU's sundhedsprogram og til at udarbejde og indsende et forslag om Tarlovs cyster i en 
fremtidig indkaldelse af forslag.

Herefter foreslog formanden for Udvalget for Andragender at afslutte behandlingen af 
andragende 0439/2009, da Kommissionen havde fulgt udvalgets krav.

Kommissionens bemærkninger 

Som allerede forklaret i Kommissionens svar på andragende 0439/2009 er Tarlovs cyster 
blærer fyldt med cerebrospinalvæske, der oftest påvirker nerverødder i sakrum. 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 
undersøgelser om denne sygdoms hyppighed og forekomst, kan der ikke drages nogen 
formelle konklusioner i denne henseende.

Herefter tøvede man indledningsvis med at medtage Tarlovs cyster i databasen Orphanet som 
en sjælden sygdom, men efter tekniske drøftelser med Orphanets repræsentanter og på 
anmodning fra Kommissionen blev alle relevante oplysninger vedrørende Tarlovs cyster1

samt arachnoiditis2 (tilgængelige professionelle tjenester i EU, referencecentre, lægemidler til 
sjældne sygdomme, ekspertklinikker m.v.) i februar 2011 medtaget i Orphanet.

Det bør dog 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 m.v., 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. 

                                               
1 http://www.orpha.net/consor/cgi-
bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=10862&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=Tarlov-
cyst&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&Disease(s)/group%20of%20diseases=Perineural-cyst--Tarlov-
cyst-&title=Perineural-cyst--Tarlov-cyst-&search=Disease_Search_Simple.
2 http://www.orpha.net/consor/cgi-
bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=16721&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=Arachnoiditis&Dise
ase_Disease_Search_diseaseType=Pat&Disease(s)/group%20of%20diseases=Arachnoiditis&title=Arachnoiditis
&search=Disease_Search_Simple.
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Kommissionen konstaterer, at der ikke er indsendt forslag om finansiering vedrørende Tarlovs 
cyster eller arachnoiditis til sundhedsprogrammet 2007-2013.

Rammeprogrammet for forskning (RP6) støtter projektet BNE (BrainNet Europe II: 
Europæisk hjernevævsbank – netværk for klinisk neurovidenskab og grundforskning) og 
inddrager Tarlovs cyster i målene for hjernebanker for at fremme fremtidig ekspertise i 
forskning i centralnervesystemet. Der er ikke indsendt andre forslag.

Konklusioner

Det er klart, at Tarlovs cyster, uanset om de er klassificeret som en sjælden sygdom eller ej, 
og arachnoiditis er sygdomme med mangel på specialcentre, sundhedspersonale samt 
behandlingsmuligheder og med 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 og arachnoiditis, som kan omfatte dialoger med interessenter 
med henblik på at forbedre behandling, forskning, videnmobilitet m.v. eller tilskud til støtte af 
patientorganisationernes tiltag eller organisering af konferencer, i henhold til bestemmelserne 
og faciliteterne i arbejdsplanen for gennemførelsen af sundhedsprogrammet i 2011 eller 2012, 
og disse kan blive udvalgt til finansiering, hvis de nødvendige krav er opfyldt.

På de betingelser, der er defineret i indkaldelser af forslag i henhold til det syvende 
rammeprogram (Seventh Framework Programme) 2007-2013, kan f.eks. undersøgelser, der 
dækker Europa, af naturhistorie, patofysiologi og udvikling af foranstaltninger til 
forebyggelse, diagnose og behandling, forslag om forskning i Tarlovs cyster og arachnoiditis 
blive udvalgt til finansiering, hvis de nødvendige krav er opfyldt.

Endelig bør det erindres, at medlemsstaterne og deres relevante nationale 
sundhedsmyndigheder alene har ansvaret for organisation og levering af 
sundhedstjenesteydelser og medicinsk behandling. Anerkendelsen og tilgængeligheden af 
behandlinger og tjenesteydelser er derfor medlemsstaternes ansvar."


