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Inleiding

• Blootstelling aan metalen kan leiden tot ziekten (o.a. 
pneumo-interstitieel longleiden)

• LTT spoort overgevoeligheid op (o.a. aan metalen)

• Meeste studies en evidentie voor beryllium
A d t l i i t di l ht lt t t– Andere metalen: weinig studies en slechte resultaten te 
weerhouden in beperkte studies



Inleiding
Beryllium: voorkomen

“bertandrite” “beryl – smaragd”



Inleiding
Beryllium: gebruik

Ruimtevaart Nucleaire industrie
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Auto-industrie



Inleiding
Beryllium: gevaren

1) Acute blootstelling aan hoge dosis
=> Acute pneumonie

3) Chronische blootstelling met sensitisatie
=> Chronische berylliose (CBD)> Chronische berylliose (CBD)

4) Carcinogene werking 
=> Longkanker
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Chronische berylliose

- Voor het eerst beschreven in 1946 als een “syndrome of
advanced pulmonary granulomatous disease” door Hardy
en Tabershaw

I d VS ij h tti 134 000 t t 800 000- In de VS zijn er naar schatting 134.000 tot 800.000
huidige en voormalige werknemers blootgesteld aan
b lli (0 05% 0 28% d b lki )beryllium (0.05%-0.28% van de bevolking)

- De prevalentie van chronische berylliose is echter niet
goed gekend



Chronische berylliose
Pathogenese

T-cell mediated

Newman LS, Lloyd J, Daniloff E. The natural history of beryllium sensitization and chronic beryllium disease. 
Environ Health Perspect. 1996 Oct;104 Suppl 5:937-43.



Chronische berylliose
Symptomen

- Aspecifiek: droge hoest, korte adem, nachtzweten, 
vermoeidheid, gewichtverlies

- Fibrose van de long met niet verkazende granulomen 
die kan lijden tot cor pulmonale en dood

- Granuloma ook mogelijk in andere organen
- Verloop is zeer variabel
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Symptomen

Newman LS, Lloyd J, Daniloff E. The natural history of beryllium sensitization and chronic beryllium disease. 
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Chronische berylliose
Diagnose

Combinatie van volgende 3 bevindingen:

1)Vroegere blootstelling aan Be) g g

2)Positieve Beryllium Lymfocyten Proliferatie test 
(BeLPT) op bloed of BAL vocht(BeLPT) op bloed of BAL-vocht

3)Aanwezigheid van niet-verkazende granulomas en/of 
mononucleaire interstitiële celinfiltraten bij ongbiopt 
(indien niet aanwezig: Beryllium gesensitiseerd)
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LTT i l t tLTT: een speciale test…

♪♫♪♫♫♫♪♫♪♫♫
♪♫♫ ♫



Chronische berylliose
Lymfocyten transformatie test

Thiel A, Scheffold A, Radbruch A. Antigen specific cytometry-New tools arrived! Clin Immunol. 2004 
May;111(2):155-61. 



Chronische berylliose
LTT - LPT

Ponce et al. Policy Analysis and Clinical Research on Occupational Beryllium Exposure at DOE Sites



Chronische berylliose
Lymfocyten Proliferatie Test

• DNA-synthese (thymidine analoog incorporatie, cel 
cyclus analyse)cyclus analyse)

• Metabole activiteit (mitochondrale reductasen• Metabole activiteit (mitochondrale reductasen, 
intracellulair ATP, intracellulair fosfatase,…)

• Mediatoren (IL-2, IFN-gamma,…)

• Celdelingen (CFSE)



Chronische berylliose
Lymfocyten transformatie test

Gebruik

- Immuundeficiënties

- Exogene antigenen (infectieus, metalen,geneesmiddel,…)

- Endogene antigeneng g

Klassiek met [3H]-thymidine incorporatie

Inbegrip van controle cultuur (zonder stimulans)- Inbegrip van controle cultuur (zonder stimulans)

- Inbegrip van positieve controle (mitogeen)

BeLPT kan op  bloed of BAL–vocht

BeLPT spoort overgevoeligheid op voor Beryllium



Chronische berylliose
Gebruik BeLPT

Screenen risicopopulatie

Bevestiging diagnose bij 
klinisch vermoeden

Newman LS, Lloyd J, Daniloff E. The natural history of beryllium sensitization and chronic beryllium disease. 
Environ Health Perspect. 1996 Oct;104 Suppl 5:937-43.



Kritische testevaluatie

1) Wat is de performantie van BeLPT voor het bevestigen1) Wat is de performantie van BeLPT voor het bevestigen
van de diagnose van chronische berylliose bij klinisch
verdachte patiënten?verdachte patiënten?

2) Wat is het nut van BeLPT voor het vroegtijdig opsporen ) g j g p p
van gesensitiseerde personen?

3) W t i d b t th d l i B LPT? Zij i t3) Wat is de beste methodologie voor BeLPT? Zijn er niet 
radio-actieve alternatieven?



Kritische testevaluatie

1) Wat is de performantie van BeLPT voor het bevestigen1) Wat is de performantie van BeLPT voor het bevestigen
van de diagnose van chronische berylliose bij klinisch
verdachte patiënten?verdachte patiënten?

2) Wat is het nut van BeLPT voor het vroegtijdig opsporen ) g j g p p
van gesensitiseerde personen?

3) W t i d b t th d l i B LPT? Zij i t3) Wat is de beste methodologie voor BeLPT? Zijn er niet 
radio-actieve alternatieven?



BeLPT voor diagnose CBD

E ij d t h lijk d b d
Diagnostische performantie

- Er zijn geen goede wetenschappelijk-onderbouwde
studies die de sensitiviteit en specificiteit van BeLTP
h bb d hthebben onderzocht.



BeLPT voor diagnose CBD

E ij d t h lijk d b d
Diagnostische performantie

- Er zijn geen goede wetenschappelijk-onderbouwde
studies die de sensitiviteit en specificiteit van BeLTP
h bb d hthebben onderzocht.

=> problemenp
1) Niet-onafhankelijke referentie methode voor de

diagnose van CBD ( en BeS)g ( )
2) Personen die negatief testen voor BeLPT werden

nooit verder onderzocht om CBD uit te sluiten
3) Sterk uiteenlopende methodologie waardoor

geen meta-analyse mogelijk
4) Slechte reproduceerbaarheid resultaten



BeLPT voor diagnose CBD
Sterk uiteenlopende methodologie

Borak J, Woolf SH, Fields CA.Use of beryllium lymphocyte proliferation testing for screening of asymptomatic individuals: an 
evidence-based assessment. J Occup Environ Med. 2006 Sep;48(9):937-47. 
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BeLPT voor diagnose CBD
Slechte reproduceerdbaarheid

- κ= 0.2- 0.6 (inter)( )

- κ= 0.3- 0.6 (intra)
Matig tot slecht



BeLPT voor diagnose CBD
Andere hiaten

- Beoordeling bronchoscopiën/ biopten

- Niet overal informatie over gevolgd protocol, variatie in g g p ,
protocols (ondanks poging tot standaardisatie door DOE)

V hil i b ikt SI t ff’- Verschil in gebruikte SI cut-off’ s 

- Weigering van sommige patiënten om een 
bronchoscopie te ondergaan



Man, man,… , ,
miserie miserie



Dat denk ik 
er ook an!er ook van!
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BeLPT - PPV

Bij i bl t t ld kl i 1 t t 16%• Bij screening blootgestelde werklui van 1 tot 16% 
positieve BeLPT’ s

• Meestal minder dan 50% CBD

• Indien vermeld, nog kleinere fractie klinische symptomen

• Voorkomen van BeS bij niet-blootgestelde mensen?? 
(1%)

• PPV van 11 tot 100% voor CBD gerapporteerd



Vroegtijdige detectie?
Wat niet weet , niet deert…?

5.8% / jaar?

??????

Newman LS, Lloyd J, Daniloff E. The natural history of beryllium sensitization and chronic beryllium disease. 
Environ Health Perspect. 1996 Oct;104 Suppl 5:937-43.



Nut vroegtijdige detectie?
Baat het niet, dan schaadt het niet…?

Exposure limieten?

Blootstelling vermijden?Blootstelling vermijden?

Corticosteroiden?/ 
blootstelling?

Corticosteroiden
Newman LS, Lloyd J, Daniloff E. The natural history of beryllium sensitization and chronic beryllium disease. 

Environ Health Perspect. 1996 Oct;104 Suppl 5:937-43.
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Procedure UZ Leuven

• Afzonderen PMBC (perifere mononucleaire cellen)(p )

• Incuberen in aanwezigheid van antigen over een range 
4 9van concentraties (10-4 M tot 10-9 M)

N 5 6 d ik t [3H] th idi• Na 5-6 dagen spiken met [3H] thymidine 

• Meten opgenomen radioactiviteit van cultuur met antigen• Meten opgenomen radioactiviteit van cultuur met antigen 
versus opgenomen radioactiviteit in controlecultuur 
(spontane proliferatie) (Stimulatie – index (SI))

• Cut-off vanaf 5 zwak positief, vanaf 10 positief



Vergelijk 

V lijk t l UZ L DOE ifi ti• Vergelijk protocol UZ Leuven ↔ DOE – specificaties 
(2001) voor [3H] Thymidine BeLPT
→ Aantal verschilpunten op vlak van opzet en→ Aantal verschilpunten op vlak van opzet en 
berekening van SI
– 2 keer oogsten van cellen (dag 4/5 en 6/7)
– Getest bij minder concentraties en met meer controles
– Statistische aanpak berekening positief resultaat + opstellen 

referentiewaarden bij niet blootgestelde vrijwilligersj g j g

• Vergelijk UZ Leuven ↔ BISAC consensus (1995)
– Cut- off van 3.0 voorgesteld 



Alternatieven 

• Verschillende niet – radioactieve alternatieven (vb. 
ELISA op basis van anti-BrdU, kleurverandering op basis 
van reductie tetrazoliumzouten) vaak in experimentelevan reductie tetrazoliumzouten), vaak in experimentele 
setting en niet beproefd met beryllium

• Recent enkele nieuwe protocols beschreven, specifiek 
voor beryllium, gebruik makende van flow cytometrieoo be y u , geb u a e de a o cy o e e
– Milovanona TN et al. Flow cytometric test for beryllium 

sensitivity. Cytometry B Clin Cytom. 2004 Jul;60(1):23-30. 
– Farris GM et al. Detection of beryllium sensitivity using a flow 

cytometric lymphocyte proliferation test: the Immuno-Be-LPT. 
Toxicology. 2000 Feb 21;143(2):125-40.



BrdU incorporatie + FlowBrdU-incorporatie + Flow

Thiel A, Scheffold A, Radbruch A. Antigen specific cytometry-New tools arrived! Clin Immunol. 2004 
May;111(2):155-61. 



CFSE (carboxyfluoresceine-diacetaat-
succinimidyl ester)

Thiel A, Scheffold A, Radbruch A. Antigen specific cytometry-New tools arrived! Clin Immunol. 2004 
May;111(2):155-61. 



Finale bemerkingen
• BeLPT: “In het land der blinden, is éénoog koning”

– Voor klinisch sterk verdachte gevallen

• Cut off (BISAC of DOE)• Cut-off (BISAC of DOE)

Flow cytometrische 
[3H] Thymidine assay

-gestandaardiseerd en

y
assays

meest gebruikt

-radioactief

-niet radioactief

-subsets van reagerende 

cellen + andere merkers 

(specifieker?)

i t l-experimenteel



To Do’s

1) cut off aanpassen voor Be (en voor geneesmideelen?)1) cut-off aanpassen voor Be (en voor geneesmideelen?)

2) Toekomst

1) Aanpassen protocol naar DOE-specificaties?

2) Testen CFSE techniek? (in breder kader)

Te weinig positieve stalen voor Be alleen- Te weinig positieve stalen voor Be alleen

- Proefnemingen voor meer aangevraagde testen

- Extrapoleren naar beryllium (zeker gezien
publicaties hieromtrent specifiek voor beryllium)publicaties hieromtrent specifiek voor beryllium)


