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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Elsa Aimone olasz állampolgár által az „Associazione malati sindrome di 
Tarlov” (a Tarlov-cisztában szenvedő betegek egyesülete) nevében benyújtott 
0341/2011. számú petíció a Tarlov-ciszta európai szintű elismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri, hogy uniós szinten, illetve a tagállami egészségügyi hatóságok 
szintjén ismerjék el ritka betegségként a nehezen gyógyítható, súlyos fogyatékosságot okozó 
betegséget, az úgynevezett Tarlov-cisztát (az ideggyökereket érintő, folyadékkal telt 
hólyagok).
Kéri továbbá, hogy biztosítsanak európai pénzügyi forrásokat a betegség kezelésével és 
megelőzésével kapcsolatos kutatásokhoz. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. június 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 6.

A 341/2011. számú petíció lényegében egy korábbi, a Tarlov-ciszta betegekről szóló 
439/2009. számú petíció tárgyát képező kéréssel foglalkozik. Az Európai Bizottság akkor 
megadta a petíció értékeléséhez szükséges valamennyi szükséges elemet. A Bizottságot 
felkérték, hogy a Tarlov-cisztás betegeket vegye fel az Orphanet adatbázisba, hogy vegyen 
részt a betegségről 2010 júliusában rendezett konferencián, valamint támogassa az érdekeltek 
kezdeményezéseit.
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A Bizottság meghívást kapott az Európai Parlament Petíciós Bizottságának 2010. április 27-i 
ülésére, amelyen felvilágosítással szolgáltak a ritka betegségekre vonatkozó uniós fellépés 
általános keretéről. A petíció benyújtói a következőkről kaptak tájékoztatást:

- Az Orphanet képviselőivel folytatott megbeszélések után 2010 februárjában az Orphanet 
weboldalán külön oldalt nyitottak a Tarlov-ciszta betegség számára;

- A Bizottság hajlandó volt a kongresszuson való részvételt mérlegelni, amennyiben arra 
hivatalos meghívást kap (amire nem került sor);

- A Bizottság felhívta az érdekelteket az Egészségügyi Program kínálta lehetőségek 
igénybevételére, valamint egy jövőbeni pályázati felhívás keretében a Tarlov-cisztára 
vonatkozó pályázat elkészítésére és benyújtására.

Ezt követően a Petíciós Bizottság elnöke javasolta a 439/2009. számú petíció lezárását, 
tekintve, hogy a Bizottság teljesítette a bizottság követelményeit.

A Bizottság észrevételei 

Amint azt a Bizottság 439/2009. számú petícióra adott válasza kifejti, a Tarlov-ciszták 
gerincfolyadékkal telt hólyagok, amelyek leggyakrabban a keresztcsont ideggyökereit érintik. 
A becslések szerint azonban az MRI-vel kimutatott ciszták 70%-a nem okoz tüneteket. A 
Tarlov-ciszták ütés, törés vagy a gerincfolyadék felgyűlését okozó behatás nyomán 
idézhetnek elő tüneteket. Ezen okok miatt volt némi vita a Tarlov-ciszták ritka betegség közé 
sorolása körül. Az uniós kritérium (a COM(2008)679 közleményben meghatározottak szerint 
az Európai Unióban 10 000 embert tekintve legfeljebb 5-nél fordul elő) a tünetmentes 
esetekre nem igaz, de a tünetekkel járó eseteknél már teljesülhet. Mindazonáltal a betegség 
gyakoriságára és előfordulására vonatkozó tanulmányok híján ebben a kérdésben hivatalos 
következtetés nem vonható le. 

Ennek következtében az Orphanet adatbázis kezdetben vonakodott a Tarlov-ciszta ritka 
betegség közé történő felvételétől, de az Orphanet képviselőivel folytatott szakmai 
megbeszéléseket követően és az Európai Bizottság kérésére a Tarlov-cisztára1 , illetve az 
Arachnoiditisre2 vonatkozó összes releváns információt (az uniós szakszolgálatok 
elérhetősége, referenciaközpontok, gyógyszerek, szakrendelések stb.) felvették az 
Orphanetbe. 

Pontosítást igényel azonban, hogy az Orphanet adatbázis nem a „ritka betegségek európai 
nyilvántartása, ahogy az a petícióban szerepel, hanem a betegségek, ambuláns szakrendelések, 
                                               
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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diagnosztikai laboratóriumok, európai támogató csoportok stb. jegyzéke, amelyet az Európai 
Bizottság támogat a „Ritka betegségek: kihívás Európa számára” című, COM (2008) 679 
bizottsági közleményben és a ritka betegségek területén megvalósítandó fellépésről szóló, 
2009. június 8-i tanácsi ajánlásban meghatározott feltételek szerint. 

Az Európai Bizottság megjegyzi, hogy a 2007–2013-as Egészségügyi Programhoz nem 
nyújtottak be finanszírozási pályázatot a Tarlov-ciszta vagy az Arachnoiditis (a pókhálóburok 
gyulladása) vonatkozásában.

A kutatási keretprogram (FP6) támogatja a BNE (BrainNet Europe II: Európai agyszövetbank 
– Klinikai idegtudományi és alapkutatási hálózat) projektet, amelybe beletartozik a Tarlov-
ciszta is, a központi idegrendszer kutatási jövőbeni szakismereteinek előmozdítás céljából az 
agybankkal kapcsolatos célkitűzés keretében. Más pályázat nem került benyújtásra.

Következtetések

Egyértelmű, hogy a Tarlov-ciszta – ritka betegséggé minősítésétől függetlenül –, illetve az 
Arachnoiditis olyan betegség, amely vonatkozásában nincsenek szakközpontok, szakemberek 
és kezelési lehetőségek, illetve a kapcsolódó kutatási igények sem teljesültek. 

A 2008–2013-as Egészségügyi Program munkaterveiben meghatározott feltételekkel – az 
Egészségügyi Program 2011-es vagy 2012-es végrehajtási munkatervében szereplő 
rendelkezések és lehetőségek értelmében – pályázatok nyújthatók be a Tarlov-ciszta és 
Arachnoiditis betegeket szolgáló intézkedések európai hálózatának létrehozására, amelynek 
része lehet az érdekeltek párbeszéde a kezelés, kutatás, tudásmobilitás stb. fejlesztéséről, 
illetve a betegszervezetek vagy konferenciák szervezetei fellépéseinek támogatására szolgáló 
támogatás, és a pályázat a szükséges követelmények teljesítése esetén finanszírozásra 
kiválasztható.

A hetedik keretprogramnak (FP7, 2007–2013) például az egész Európára kiterjedő 
természettörténeti és patofiziológiai kutatásra, valamint megelőző, diagnosztikai és terápiás 
beavatkozásokról szóló pályázati felhívásában meghatározott feltételek mellett a Tarlov-ciszta 
és az Arachnoiditis kutatására vonatkozó pályázatok a szükséges feltételek teljesítése mellett 
finanszírozásra kiválaszthatóak.

Végezetül szem előtt kell tartani, hogy kizárólag a tagállamok és illetékes nemzeti 
egészségügyi hatóságaik felelősek a nemzeti szintű egészségügyi szolgáltatások és orvosi 
ellátás megszervezéséért és nyújtásáért. A kezelések és szolgáltatások elismerése és 
elérhetősége ezért tagállami mérlegelést igényel.


