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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0341/2011 της Elsa Aimone, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Αssociazione malati sindrome di Tarlov» (Ένωση για τη νόσο της κύστης 
Tarlov), σχετικά με την ευρωπαϊκή αναγνώριση της νόσου της κύστης Tarlov

1. Περίληψη της αναφοράς

Στην αναφορά ζητείται η αναγνώριση της νόσου της κύστης Tarlov (στο πλαίσιο της οποίας 
οι πάσχοντες αναπτύσσουν ένα είδος μηνιγγικής κύστης), μιας ασθένειας που προκαλεί 
σοβαρής μορφής αναπηρία και της οποίας είναι δύσκολη η αγωγή, τόσο σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, ως σπάνια νόσος, όσο και από τις υγειονομικές αρχές στα κράτη μέλη.
Ζητεί επίσης να παρασχεθεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για έρευνα σχετικά με τη θεραπεία 
και την πρόληψη της νόσου. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Ιουνίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Σεπτεμβρίου 2011.

Η αναφορά 341/2011 απευθύνει ουσιαστικά τα ίδια αιτήματα με μια προηγούμενη αναφορά, 
την αναφορά αριθ. 439/2009 σχετικά με ασθενείς που υποφέρουν από κύστη του Tarlov. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε, τότε, όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ανάλυση της 
αναφοράς. Ζητήθηκε από την Επιτροπή να προωθήσει τη συμπερίληψη των κύστεων Tarlov 
στη βάση δεδομένων Orphanet, να συμμετάσχει σε ένα συνέδριο σχετικά με τη συγκεκριμένη 
νόσο τον Ιούλιο του 2010 και να υποστηρίξει πρωτοβουλίες ενδιαφερόμενων μερών.

Η Επιτροπή προσκλήθηκε να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 27 Απριλίου 2010, στο πλαίσιο της οποίας δόθηκαν 
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εξηγήσεις για το γενικό πλαίσιο δράσης εντός της ΕΕ σχετικά με τις σπάνιες νόσους. Οι 
αναφέροντες ενημερώθηκαν ότι:

- μετά από συζητήσεις με εκπροσώπους της διαδικτυακής πύλης Orphanet, από τον 
Φεβρουάριο του 2010 κατέστη διαθέσιμος ένας ειδικός ιστότοπος σχετικά με τις κύστεις 
Tarlov στη διαδικτυακή πύλη Orphanet·

- η Επιτροπή ήταν πρόθυμη να εξετάσει το ενδεχόμενο συμμετοχής της στο συνέδριο εάν 
λάμβανε επίσημη πρόσκληση (κάτι που δεν συνέβη ποτέ)·

- η Επιτροπή κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να χρησιμοποιήσουν τα μέσα που παρέχονται 
στο πλαίσιο του προγράμματος για την υγεία και να συντάξουν και να υποβάλουν πρόταση 
σχετικά με τις κύστεις Tarlov σε μελλοντική πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών πρότεινε την περάτωση της εξέτασης 
της αναφοράς 439/2009, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε στις 
απαιτήσεις της εν λόγω επιτροπής.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Όπως εξηγήθηκε ήδη στην απάντηση της Επιτροπής στην αναφορά 439/2009, οι κύστεις 
Tarlov είναι σάκοι γεμάτοι με εγκεφαλονωτιαίο υγρό που επηρεάζουν συνήθως τις νευρικές 
ρίζες στο ιερό οστό. 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. 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, η βάση δεδομένων Orphanet ήταν αρχικά απρόθυμη να συμπεριλάβει τις 
κύστεις Tarlov ως σπάνια νόσο αλλά, μετά από τεχνικές συζητήσεις με εκπροσώπους της 
διαδικτυακής πύλης Orphanet και κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον 
Φεβρουάριο του 2010 όλες οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις κύστεις Tarlov1 όπως 
και την αραχνοειδίτιδα2 (διαθεσιμότητα επαγγελματικών υπηρεσιών στην ΕΕ, κέντρα 

                                               
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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αναφοράς, ορφανά φάρμακα, κλινικές εμπειρογνωμόνων κ.λπ.) εισήχθησαν στην Orphanet.

Ωστόσο, 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 8ης Ιουνίου 2009.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι δεν υποβλήθηκαν προτάσεις σχετικά με τις κύστεις 
Tarlov ή την αραχνοειδίτιδα στο πρόγραμμα για την υγεία 2007-2013 προκειμένου να ληφθεί 
χρηματοδότηση.

Το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα (ΠΠ6) υποστηρίζει το έργο BNE (BrainNet Europe II: 
Ευρωπαϊκή τράπεζα εγκεφαλικού ιστού – Δίκτυο κλινικής νευροεπιστήμης και βασικής 
έρευνας), συμπεριλαμβανομένων των κύστεων Tarlov στο πλαίσιο των στόχων για τις 
τράπεζες εγκεφάλων, προκειμένου να προωθηθεί η μελλοντική εμπειρογνωμοσύνη στην 
έρευνα για το κεντρικό νευρικό σύστημα. Δεν έχει υποβληθεί καμία άλλη πρόταση.

Συμπεράσματα

Είναι σαφές ότι οι κύστεις Tarlov, ανεξάρτητα από το εάν χαρακτηρίζονται σπάνια νόσος ή 
όχι, και η αραχνοειδίτιδα είναι νόσοι σε σχέση με τις οποίες διαπιστώνεται έλλειψη από 
ειδικευμένα κέντρα, επαγγελματίες του τομέα υγείας και επιλογές θεραπείας, καθώς και 
ανάγκες έρευνας που δεν έχουν καλυφθεί.

Υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα σχέδια εργασίας του προγράμματος για την υγεία
2008-2013, προτάσεις για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου δράσης υπέρ των ασθενών με 
κύστεις Tarlov και με αραχνοειδίτιδα, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει διάλογο μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων μερών για βελτίωση της θεραπείας, της έρευνας, της κινητικότητας της 
γνώσης κ.λπ., ή για επιδοτήσεις με σκοπό την υποστήριξη των δράσεων των οργανώσεων 
ασθενών ή τη διοργάνωση συνεδρίων, μπορούν να υποβληθούν στο πλαίσιο των μέτρων και 
των μέσων του προγράμματος εργασίας για την εφαρμογή του προγράμματος για την υγεία το
2011 ή το 2012 και θα μπορούσαν, εάν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, να 
επιλεχθούν για χρηματοδότηση.

Βάσει των προϋποθέσεων που ορίζονται στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων εντός του 
εβδόμου προγράμματος πλαίσιο (ΠΠ7, 2007-2013), για παράδειγμα σχετικά με 
πανευρωπαϊκές μελέτες φυσικής ιστορίας, παθοφυσιολογίας, καθώς και σχετικά με την 
ανάπτυξη προληπτικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων, προτάσεις σχετικά 
με την έρευνα για τις κύστεις Tarlov και την αραχνοειδίτιδα θα μπορούσαν, εάν πληρούνταν 
οι απαραίτητες προϋποθέσεις, να επιλεχθούν για χρηματοδότηση.

Τέλος, δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες εθνικές 
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υγειονομικές αρχές είναι τα μόνα που είναι υπεύθυνα για την οργάνωση και την παροχή 
υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης σε εθνικό επίπεδο. Κατά συνέπεια, η 
αναγνώριση και η διαθεσιμότητα θεραπειών και υπηρεσιών αποτελεί ζήτημα του οποίου η 
εξέταση εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.


