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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

6.9.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0341/2011 dėl Tarlovo cistos sindromo pripažinimo Italijoje, 
kurią pateikė Italijos pilietė Elsa Aimone Sergančiųjų Tarlovo cistos 
sindromu asociacijos (it. Associazione malati sindrome di Tarlov) vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja prašo, kad vadinamasis Tarlovo sindromas (stuburo smegenų cistų 
sindromas), didelę negalią sukelianti sunkiai gydoma patologija, Europos lygmeniu būtų 
paskelbtas retąja liga ir būtų pripažintas valstybių narių sveikatos priežiūros institucijų.
Taip pat prašoma suteikti ES finansavimą šios ligos gydymo ir prevencijos moksliniams 
tyrimams. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. birželio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 6 d.

„Peticijoje Nr. 341/2011 atkreipiamas dėmesys į iš esmės tuos pačius prašymus kaip 
ankstesnėje peticijoje Nr. 439/2009 dėl Tarlovo cistą turinčių ligonių. Tuo metu Europos 
Komisija pateikė visą peticijai išnagrinėti reikalingą informaciją. Komisijos buvo paprašyta 
paskatinti Tarlovo cistos įtraukimą į Orphanet duomenų bazę, 2010 m. liepos mėn. dalyvauti 
šiai ligai skirtame suvažiavime ir remti suinteresuotųjų subjektų iniciatyvas.

Komisija buvo pakviesta dalyvauti 2010 m. balandžio 27 d. Peticijų komiteto posėdyje, 
kuriame buvo paaiškintas bendrasis veiklos planas dėl retųjų ligų ES. Peticijos pateikėjai buvo 
informuoti, kad:
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– po diskusijų su Orphanet atstovais 2010 m. vasario mėn. Orphanet svetainėje atsirado 
specialus puslapis apie Tarlovo cistas;

– Komisija yra pasirengusi apsvarstyti dalyvavimą suvažiavime, kai tik ji gaus oficialų 
pakvietimą (to niekada nebuvo);

– Komisija paragino atitinkamus suinteresuotuosius subjektus naudotis sveikatos programos 
teikiamomis galimybėmis ir, kai ateityje bus paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, parengti ir 
pateikti pasiūlymą dėl Tarlovo cistų.

Po to Peticijų komiteto pirmininkė pasiūlė baigti peticijos Nr. 439/2009 nagrinėjimą 
atsižvelgiant į tai, kad Komisija įvykdė komiteto reikalavimus.

Komisijos pastabos 

Kaip jau paaiškinta Komisijos pateiktame atsakyme į peticiją Nr. 439/2009, Tarlovo cistos yra 
stuburo smegenų skysčio pripildytos cistos, dažniausiai pažeidžiančios nervų šaknis 
kryžkaulyje. Tačiau apskaičiuota, kad 70 proc. atlikus magnetinio rezonanso tomografiją 
nustatytų cistų nesukelia jokių ligos požymių. Tarlovo cistos požymių gali atsirasti patyrus 
šoką, traumą ar patempimą, dėl kurių ima kauptis stuburo smegenų skystis. Todėl esama 
skirtingų nuomonių dėl Tarlovo cistos priskyrimo retosioms ligoms. ES kriterijų (kaip 
nustatyta dokumente COM(2008) 679, ES liga laikoma retąja, jeigu ja serga ne daugiau kaip 
5 iš 10 000 žmonių) neatitinka ligos požymių neturintys atvejai, tačiau juos gali atitikti ligos 
požymių turintys atvejai. Tačiau kadangi neatlikta šios ligos paplitimo ir susirgimo dažnumo 
tyrimų, negalima daryti jokių oficialių išvadų. 

Atsižvelgiant į tai, iš pradžių Orphanet duomenų bazėje nenorėta pateikti Tarlovo cistos kaip 
retosios ligos, tačiau po techninių diskusijų su Orphanet atstovais ir Europos Komisijos 
prašymu 2010 m. vasario mėn. visa atitinkama su Tarlovo cistomis1 ir arachnoiditu2 susijusi 
informacija (galimybė gauti kvalifikuotas paslaugas ES, informacijos centrai, retieji vaistai, 
specialistų klinikos ir kt.) buvo įtraukta į Orphanet duomenų bazę. 

Tačiau reikėtų paaiškinti, kad Orphanet duomenų bazė nėra Europos retųjų ligų registras, kaip 
nurodyta peticijoje, bet ligų, specializuotų ambulatorinių klinikų, diagnostikos laboratorijų, 
paramos grupių Europoje žinynas, šią bazę remia Europos Komisija, laikydamasi Komisijos 
komunikate COM(2008) 679 „Retosios ligos – Europos problema“ ir 2009 m. birželio 8 d. 
Tarybos rekomendacijoje dėl retųjų ligų srities veiksmų nustatytų sąlygų.

                                               
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&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&Disease(s)/group%20of%20disea
ses=Arachnoiditis&title=Arachnoiditis&search=Disease_Search_Simple.
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Europos Komisija pažymi, kad jokių su Tarlovo cistomis ar arachnoiditu susijusių pasiūlymų 
dėl finansavimo pagal 2007–2013 m. sveikatos programą nepateikta.

Bendrąja mokslinių tyrimų programa (FP6) yra remiamas BNE projektas (BrainNet 
Europe II: Europos smegenų audinių bankas – klinikinės neurologijos ir fundamentinių 
mokslinių tyrimų tinklas), į smegenų banko tikslus įtraukiant Tarlovo cistas, siekiant ateityje 
remti praktinę patirtį centrinės nervų sistemos mokslinių tyrimų srityje. Jokių kitų pasiūlymų 
nepateikta.

Išvados

Akivaizdu, kad Tarlovo cistos, neatsižvelgiant į tai, ar jos yra klasifikuojamos kaip retoji liga, 
ir arachnoiditas yra ligos, kurioms gydyti trūksta specializuotų centrų, sveikatos priežiūros 
specialistų ir gydymo galimybių ir dėl kurių yra nepatenkinti mokslinių tyrimų poreikiai. 

Remiantis 2008–2013 m. sveikatos programos darbo planuose apibrėžtomis sąlygomis, 
pasiūlymai Tarlovo cistas turinčių ir nuo arachnoidito kenčiančių ligonių labui kurti Europos 
veiklos tinklą, kuris apimtų suinteresuotųjų subjektų dialogą, skirtą gydymui, moksliniams 
tyrimams, žinių judumui gerinti, arba dotacijas, siekiant remti ligonių organizacijų veiklą ar 
konferencijų organizavimą, gali būti pateikti pagal 2011 arba 2012 m. sveikatos programos 
įgyvendinimo darbo plano nuostatas ir sąlygas ir, jei bus įvykdyti būtini reikalavimai, gali būti 
atrinkti finansuoti.

Remiantis kvietimuose teikti paraiškas apibrėžtomis sąlygomis pagal Septintąją bendrąją 
programą (FP7, 2007–2013 m.), pvz., dėl gamtos istorijos, patofiziologinių tyrimų Europos 
mastu ir prevencinių, diagnostinių ir terapinių intervencijų tobulinimo, pasiūlymai dėl Tarlovo 
cistų ir arachnoidito mokslinių tyrimų gali būti atrinkti finansuoti, jei bus įvykdyti būtini 
reikalavimai.

Pagaliau reikėtų nepamiršti, kad tik valstybės narės ir jų atitinkamos nacionalinės sveikatos 
priežiūros institucijos yra atsakingos už sveikatos ir medicininės priežiūros paslaugų 
organizavimą ir teikimą nacionaliniu lygmeniu. Todėl gydymo bei paslaugų pripažinimas ir 
prieinamumo užtikrinimas yra valstybių narių reikalas.“


