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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0341/2011, ko „associazione malati sindrome di Tarlov” 
(Tarlov cistas slimības asociācija) vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgā 
Elsa Aimone, par Tarlov cistas slimības atzīšanu Eiropā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumrakstā pausts aicinājums atzīt Tarlov cistas slimību (kurā slimniekiem attīstās 
meningeālās cistas veids), smagu invaliditāti izraisošu slimību, ko ir grūti ārstēt, par retu 
slimību gan Eiropas līmenī, gan no dalībvalstu veselības iestāžu puses.
Tajā arī lūgts sniegt Eiropas finansējumu slimības ārstēšanas un profilakses pētniecībai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 28. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. septembrī

Lūgumrakstā Nr. 341/2011 ietverts praktiski tāds pats lūgums kā iepriekš iesniegtā 
lūgumrakstā Nr. 439/2009 par Tarlov cistas pacientiem. Eiropas Komisija toreiz sniedza visu 
lūgumraksta analīzei nepieciešamo informāciju. Komisijai tika lūgts sekmēt Tarlov cistas 
iekļaušanu Orphanet datubāzē, 2010. gada jūlijā piedalīties kongresā, kas veltīts šai slimībai, 
un atbalstīt ieinteresēto pušu iniciatīvas.

Komisiju uzaicināja piedalīties Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komitejas sanāksmē 
2010. gada 27. aprīlī, kurā izskaidroja kopējos pamatprincipus rīcībai reto slimību jomā.
Lūgumraksta iesniedzējus informēja par to, ka:

- pēc diskusijām ar Orphanet pārstāvjiem Orphanet tīmekļa vietnē izveidoja īpašu lapu Tarlov
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cistas slimībai; lapa ir aktīva kopš 2010. gada februāra,

- Komisija bija gatava apsvērt iespēju piedalīties kongresā, ja tā saņemtu oficiālu 
uzaicinājumu (bet tas netika saņemts),

- Komisija aicināja attiecīgās ieinteresētās puses izmantot iespējas, ko sniedz Veselības 
aizsardzības programma, un sagatavot un iesniegt priekšlikumu attiecībā uz Tarlov cistas 
slimību nākamajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.

Saskaņā ar šo Lūgumrakstu komitejas priekšsēdētājs ierosināja slēgt lūgumraksta 
Nr. 439/2009 lietu, uzskatot, ka Komisija ir izpildījusi komitejas prasīto.

Komisijas komentāri

Kā jau izskaidrots iepriekš Komisijas atbildē uz lūgumrakstu Nr. 439/2009, Tarlov cistas ir 
maisveida dobumi, kuros atrodas cerebrospinālais šķidrums, kas visbiežāk ietekmē krustu 
kaula apvidū esošās nervu saknītes. Tomēr ir aprēķināts, ka 70 % no cistām, kas novērotas ar 
magnētiskās rezonanses attēlveidošanu (MRI), nerada simptomus. Tarlov cistas var kļūt 
simptomātiskas pēc trieciena, traumas vai piepūles, kas rada cerebrospinālā šķidruma 
daudzuma pieaugumu. Šo iemeslu dēļ ir notikušas dažas diskusijas par to, vai Tarlov cistas 
klasificēt kā retu slimību. ES kritēriji (slimība, kura skar ne vairāk kā 5 no 10 000 ES 
iedzīvotāju, kā tas noteikts COM(2008) 679) netiek izpildīti asimptomātiskos gadījumos, taču 
tie tiek izpildīti simptomātiskos gadījumos. Tomēr pētījumu trūkums par šīs slimības izplatību 
un sastopamību neļauj izdarīt oficiālus secinājumus par šo tēmu.

Tādēļ Orphanet datubāzē sākotnēji nevēlējās iekļaut Tarlov cistu kā retu slimību, bet pēc šā 
jautājuma apspriešanas ar Orphanet pārstāvjiem un pēc Eiropas Komisijas lūguma 2010. gada 
februārī visu ar Tarlov cistām1, kā arī arahnoidītu2 saistīto informāciju (profesionālu 
pakalpojumu ES, uzziņu centru, reto slimību zāļu, speciālistu klīniku utt. pieejamība) iekļāva 
Orphanet.

Ir jāprecizē, ka Orphanet datubāze nav „Eiropas reto slimību reģistrs”, kā tas minēts 
lūgumrakstā, bet slimību, specializētu ambulanču, diagnostikas laboratoriju, atbalsta grupu 
Eiropā utt. datu krātuve, ko atbalsta Eiropas Komisija saskaņā ar nosacījumiem Komisijas 
paziņojumā COM (2008)679 „Retās slimības — Eiropas mērogā risināmie uzdevumi” un 
Padomes 2009. gada 8. jūnija ieteikumā par rīcību reto slimību jomā.

Eiropas Komisija konstatē, ka Veselības aizsardzības programmas 2007.–2013. gadam 
                                               
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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ietvaros finansējuma saņemšanai nav iesniegts neviens priekšlikums attiecībā uz Tarlov
cistām vai arahnoidītu.

Pētniecības pamatprogrammas (6.PP) ietvaros tiek sniegts atbalsts BNE projektam (BrainNet 
Europe II: Eiropas smadzeņu audu banka — klīniskās neirozinātnes un fundamentālo 
pētījumu tīkls); Tarlov cistas slimība ir iekļauta kā viens no mērķiem attiecībā uz audu 
noglabāšanu smadzeņu audu bankās, lai sekmētu turpmākus atklājumus centrālās nervu 
sistēmas izpētē. Citi projektu priekšlikumi nav iesniegti.

Secinājumi

Ir skaidrs, ka Tarlov cistas, neskatoties uz to, vai slimība tiek vai netiek klasificēta kā reta, un 
arī arahnoidīts ir slimības, kurām trūkst specializētu centru, veselības nozares speciālistu un 
ārstēšanas iespēju, kā arī netiek nodrošinātas nepieciešamās to izpētes iespējas.

Saskaņā ar nosacījumiem, kas definēti Veselības aizsardzības programmas 2008.–
2013. gadam darba plānos, atbilstoši Veselības aizsardzības programmas īstenošanas darba 
plāna 2011. vai 2012. gadam noteikumiem un iespējām var iesniegt priekšlikumus tāda 
Eiropas tīkla izveidei, kas aptvertu rīcības Tarlov cistas un arahnoidīta pacientu interesēs un 
kurā varētu iekļaut ieinteresēto pušu dialoga iespējas ārstēšanas, izpētes, zināšanu mobilitātes 
u. c. uzlabošanai vai grantus pacientu organizāciju rīcību vai konferenču organizēšanas 
atbalstam; ja projekts atbildīs noteiktajām prasībām, tā izpildei var tikt piešķirts finansējums.

Saskaņā ar nosacījumiem, kas definēti uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus Septītās 
pamatprogrammas (7.PP, 2007.–2013. gadam) ietvaros, piemēram, par Eiropas mēroga 
pētījumiem dabas vēstures vai patoloģiskās fizioloģijas jomā un par profilaktisku, 
diagnostisku un terapeitisku ārstniecības metožu izstrādi, priekšlikumiem par Tarlov cistu un 
arahnoidīta pētījumiem, ja tie atbilstu noteiktajām prasībām, varētu piešķirt finansējumu.

Visbeidzot, jāpatur prātā, ka tikai un vienīgi dalībvalstis un to attiecīgās valsts veselības 
aizsardzības iestādes ir atbildīgas par veselības aizsardzības pakalpojumu un medicīniskās 
aprūpes organizēšanu un nodrošināšanu valsts līmenī. Tādējādi ārstniecības pasākumu un 
pakalpojumu atzīšana un pieejamība ir dalībvalstu kompetencē.


