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 ((Chronic beryllium disease מחלת בריליום כרונית 

 ORPHA133: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

פנאומוקוניוזיס המאופיין על ידי דלקת גרנולומטוטית המתרחשת באנשים המפתחים רגישות לבריליום 

(BeS .תגובה חיסונית לחשיפה סביבתית ותעסוקתית לבריליום המתווכת על ידי תאים ,)BeS  מקדימה

את מחלת הריאות העלולה להתבטא בשיעול יבש כרוני, תשישות, ירידה במשקל, כאב בחזה וקוצר נשימה 

    הולך וגובר.

 

 

 אפידמיולוגיה

בארה"ב, אם כי אין מספרים מדויקים עבור ארה"ב או  1מספר העובדים הנחשפים לבריליום הוא כמיליון 

. שכיחותה של מחלת בריליום 02%עד  1% -בקרב הנחשפים נעה מ  BeSכלל העולם. השכיחות של 

  . 122% -ל 11%נעה בטווח שבין   BeS( בקרב אנשים עם CBDכרונית )

 

 תיאור קליני

יכולה להשתנות ממחלה אסימפטומטית עד הפרעה חמורה בתפקוד הריאות. הביטויים  CBDמחלת 

מופיעים מספר חודשים עד שנים רבות לאחר החשיפה לבריליום וכוללים שיעול יבש כרוני, קוצר נשימה 

במאמץ, כאב בחזה, תשישות, חום, הזעות לילה וירידה במשקל. דווחו ביטויים נוספים מחוץ לריאות 

ם דרמטיטיס וגרנולומות בעור. פיברוזיס ריאתי מתקדם עלול בסופו של דבר להוביל לאי ספיקת לב הכוללי

( ולאי ספיקה נשימתית. כמו כן, סיכון מוגבר לסרטן ריאות נצפה  cor pulmonaleעל רקע מחלת ריאות )

 בקרב עובדים הנחשפים לרמות גבוהות של בריליום.

 

 אטיולוגיה

CBD המכילות בריליום )בדרך כלל  סגסוגותנגרמת על ידי חשיפה תעסוקתית או סביבתית לבריליום ול

קבוצה של אנשים, עלולה -באמצעות שאיבת אבק או אדים אך גם דרך מגע עם העור(. לאורך זמן, בתת

ך המצטברים בתו מומרצים Tלהופיע תגובה חיסונית המתווכת על ידי תאים, הגורמת להתפתחות תאי 

 HLA-DPB1הריאות ובסופו של דבר יוצרים גרנולומות, אשר עלולות להוביל לפיברוזיס. וריאנט גנטי בגן 

(6p21.3 שבו נמצאת חומצה גלוטמית בעמדה ,)נקשר בהתפתחות של 96 ,BeS  ו- CBD      . 

  

 טכניקות אבחון

האבחנה מבוססת על היסטוריה של חשיפה לבריליום, ממצאים קליניים אופייניים ובדיקות מעבדה. ניתן 

 CT(. צילום חזה, סריקת BeLPTבאמצעות בדיקת שגשוג לימפוציטים בנוכחות בריליום )  BeSלזהות 

דרך כלל נדרש של הריאות, בדיקת סבילות למאמץ ובדיקות תפקודי ריאות יכולים אף הם לסייע באבחון. ב

אלבאולרית להדגמת דלקת -דיגום ריאות באמצעות ברונכוסקופיה עם ביופסיה ושטיפה ברונכו

  גרנולומטוטית בריאות ו/או רגישות לבריליום.   
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 אבחנה מבדלת

האבחנה המבדלת העיקרית היא סרקואידוזיס )שכיחה ביותר(, פנאומוניטיס על רקע רגישות יתר ושחפת, 

 תעסוקתיות )כגון סיליקוזיס(. וכן מחלות ריאה 

 

 ניהול וטיפול

. הטיפול כולל המלצות להפסקת החשיפה לבריליום לפי שיקול הדעת הרפואי, ושימוש CBD -אין ריפוי ל

בטיפולים אימונוסופרסיביים כגון קורטיקוסטרואידים )פרדניזון(. מחלה סימפטומטית מוקדמת עשויה להיות 

מטופלת באמצעות קורטיקוסטרואידים בשאיפה יחד עם מרחיב סמפונות בעל פעולה קצרת טווח. 

סט וטיפולים אימונוסופרסיביים אחרים יכולים להפחית את תופעות הלוואי של סטרואידים. היעילות מתוטרק

של קורטיקוסטרואידים עלולה להיות מוגבלת ועלולות להתרחש הישנויות לאחר הפסקת טיפול או הפחתת 

קרים מינון. אנשים עם מחלה מתקדמת וקשיי נשימה משמעותיים עשויים להזדקק לתוספת חמצן. במ

באמצעות אספקת  CBDחמורים, ייתכן כי תוצע השתלת ריאות. על החולים להימנע מעישון. ניתן למנוע 

אביזרים המגנים על מערכת הנשימה וביגוד מגן לעובדים הנחשפים, וכן באמצעות מזעור החשיפה על ידי 

ים ולהגדרת אזורי משמשת לאבחון מוקדם של החול  BeLPTניהול ובקרה הנדסית במקום העבודה. בדיקת

  נוספים.        CBD -ו  BeSעבודה המיועדים לשינוי על מנת בסופו של דבר להפחית מקרי 

 

 פרוגנוזה

הפרוגנוזה משתנה, כאשר חלק מהחולים נותרים יציבים מבחינה קלינית במשך שנים רבות וחלקם חווים 

אי ספיקה נשימתית, אך ניטור וטיפול החמרת תסמינים הדרגתית לאורך זמן. ייתכן מהלך הרסני המוביל ל

  סדירים יכולים להאט את תהליך המחלה. 

 

 מבקר מומחה:

o ד"ר ליסה מאייר 

 

 21-10-0216עדכון אחרון: 

 20-21-0200תאריך תרגום: 

 

 

 תקציר זה תורגם ומוגש כשירות לציבור בתמיכת: 

 

 

 

מסמך זה מפורסם לצורך מידע בלבד. החומר המפורט בו לא נועד בשום אופן להוות תחליף לטיפול רפואי 

 מקצועי על ידי מומחה מוסמך ואין להשתמש בו כבסיס לאבחון או טיפול. 

 

 "למתן חסות אין כל השפעה על תוכן התרגום/מאגר הנתונים והוא אינו בלעדי"
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