
A.a.: de bacterie met de lange naam 

Samenvatting. Naar aanleiding van de introductie van de `chairside-test' (Evalusite van Kodak) voor 
onder andere de bacterie Actinobacillus actinomycetemcomitans (A.a.) is de relatie tussen A.a. en 
parodontale afbraak aan een nader onderzoek onderworpen. A.a. wordt geassocieerd met kaakab-
cessen, hersenabcessen, endocarditis en gelokaliseerde juveniele parodontitis (LIP). Echter, in alle 
parodontologische studies is gevonden dat de bacterie ook voorkomt in pockets en personen zonder 
parodontale afbraak. Op grond van longitudinaal onderzoek wordt geconcludeerd, dat er geen bewijs 
is voor een causaal verband tussen A.a. en parodontale destructie, dat de detectie van A.a. niet wijst 
op vatbaarheid voor alveolair botverlies en dat de gevoeligheid van een test op A.a. te gering is voor 
het vaststellen van progressieve parodontitis. Louter de aanwezigheid van A.a. blijkt ondanks zijn 
virulentiefactoren onvoldoende te zijn voor het veroorzaken van een infectie. 

Gesteld wordt dat ter voorkoming van overbehandeling en medicalisering, het gebruik van 
bacteriologische tests en breedspectrumantibiotica dienen te worden beperkt tot parodontitis-
patiënten die niet reageren op de initiële therapie en progressieve parodontale afbraak tonen. 
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1 Inleiding 

De introductie van een `chairside' bacterio-
logische test (Evalusite van Kodak) voor 
onder andere Actinobacillus actinomyce-
temcomitans (A.a.) zal menig tandarts in de 
verleiding brengen eens te kijken of deze 
inmiddels zo bekende `bacterie met de lan-
ge naam' ook bij zijn patiënten voorkomt. 
Maar wat zal de conclusie zijn als de test 
positief uitvalt? Zal met zo'n test het voor-
schrijven van antibiotica door tandartsen 
toenemen en welke antibiotica zullen dan 
worden gekozen? 

2 Beschrijving van de soort 

2.1. A.actinomycetemcomitans 

Actinobacillus 	actinomycetemcomitans 
(A.a.) behoort tot dezelfde familie als Hae-
mophilus en Pasteurella. Het is een Gram-
negatief staafje dat voor het eerst in 1912 
werd beschreven als een bacterie die geas-
socieerd was met de toen nog als schimmels 
aangeduide actinomyceten; vandaar de 
lange soortnaam. 

A.a. is een facultatief-anaëroob orale 
bacterie die zowel groeit in de aan- als 
afwezigheid van 02  en door CO2  wordt 
gestimuleerd. De bacterie produceert 
weefselbeschadigende factoren en maakt 
stoffen die de cellulaire afweer onderdruk-
ken door de chemotaxie te remmen, leuco-
cyten en monocyten te lyseren en de aan-
maak van lymphocyten te verminderen. 
A.a. blijkt invasief tot in het parodontale 
bindweefsel en wordt geassocieerd met 
kaakabcessen, hersenabcessen, endocardi-
tis en gelokaliseerde juveniele parodontitis 
(LiP) • 1  

2.2 Pathogeen of opportunist? 

De genoemde eigenschappen van A.a. 
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wekken de indruk dat we te maken hebben 
met een geducht pathogeen. Maar Kilian 
heeft al in 1975 laten zien dat A.a voorkomt 
in de tandplak van gezonde tandheelkundi-
ge studenten.2  In alle latere studies naar de 
relatie tussen A.a. en parodontale destruc-
tie is gevonden dat de bacterie ook voor-
komt op plaatsen zonder pa'rodontale af-
braak in patiënten en gezonde probanden 
(tabel I).3-6  Bij proefdieren bleek de alveo-
laire botafbraak bij de met A.a. beënte 
ratten van dezelfde orde of minder dan bij 
de ratten beënt met andere Gram-nega-
tieve bacteriën. Bovendien leden alle rat-
ten aan ernstige haarimpactie, die zelfs on-
der steriele omstandigheden in korte tijd 
tot botafbraak leidt. Voor de postulaten 
van Koch is in de bewijsvoering van een 
specifieke A.a.-infectie derhalve onvol-
doende evidentie. 

Toch wordt A.a. door velen op zijn minst 
gezien als potentieel pathogeen. Een ver-
klaring voor de aanwezigheid van A.a. op 
plaatsen zonder parodontale destructie zou 
te vinden zijn in virulentieverschillen en 
verschillen in de weerstand van de gast-
heer. Bijvoorbeeld binnen de soort A. acti-
nomycetemcomitans zijn drie serotypen a, b 
en c bekend, waarvan serotype c vaker in 
gezonde patiënten wordt aangetroffen dan 
serotypen a en b. Daarenboven wordt sero-
type c vaker in extra-orale infecties aange-
troffen. Het verschil tussen serotypen zou 
bepalend kunnen zijn voor het ziektever-
wekkend vermogen.4  Tevens wordt gesteld 
dat bij alle infectieziekten dragers voorko-
men, personen die besmet zijn maar geen 
ziekteverschijnselen tonen of een subklini-
sche infectie hebben doorlopen. Vestiging 
van A.a. in de mond leidt derhalve niet 
noodzakelijkerwijs tot parodontale af-
braak. 

In het serum van gezonde proefpersonen 
worden antistoffen tegen A.a. aangetroffen 
hetgeen duidt op een contact tussen de 
bacterie en het immuunsysteem. Hetzelfde 
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geldt voor de andere restdente bacteriën 
waartegen de gastheer een tolerantie ont-
wikkelt. Deze tolerantie stelt de gastheer in 
staat in evenwicht te leven met de lichaams-
eigen bacterieflora. Onder ongunstige om-
standigheden kunnen bacteriën van die flo-
ra aan de controle van de gastheer ontsnap-
pen en een opportunistische infectie ver-
oorzaken. Op grond van het bovenstaande 
kan A.a. worden beschreven als een lid van 
de mondflora dat soms betrokken is bij 
ernstige infecties. 

3 Parodontitis en A.a. 

3.1 Parodontitis 

De gegeneraliseerde vorm van juveniele 
parodontitis en parodontitis bij volwasse-
nen worden niet op de eerste plaats geasso-
cieerd met A.a. maar met bacteroïdes, spi-
rocheten, eubacteriën en peptostreptokok-
ken. Bij parodontitis komt A.a. voor bij 50 
60% van de patiënten (tabel 

In een uitgebreid onderzoek van de sub-
gingivale flora van patiënten met destruc-
tieve parodontitis vonden Dzink en mede-
werkers in pockets met actieve afbraak ver-
hoogde aantallen van verschillende Gram-
negatieve anaërobe bacteriesoorten.11  Een 
verhoging van A.a. werd in slechts 15% van 
de actieve plaatsen gevonden. Bij de bere-
kening van het relatieve risico op een ac-
tieve pocket vonden zij voor A.a. een risico 
van 66%, voor de anaërobe bacteriën lag 
het risico op afbraak veel hoger. In een 
recent zeer uitgebreid onderzoek werd 
A.a. aangetroffen op 4% van de monster-
plaatsen.10  In de statistische analyse kwam 
men tot zes clusters van 14 verschillende 
bacteriesoorten, bij drie van de zes clusters 
was ook A.a. van belang. 

Op zoek naar indicatoren voor parodon-
tale afbraak vonden Haffajee en medewer-
kers echter geen verschil in de prevalentie 
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Prevalentie van A.a. in: 

Studie Personen 

n 	 prey 
Pockets 

Slots 198(1-; 21 28% 126 

Zambon 19834 142 17% 

Savitt 1984' 6 20 

Gunsolley 1990' 18 61% 120 

prey 

11% 

5% 
27% 

n 	 prey n prey 

Slots 19803 12 50% 49 35%, 
Zambon 1983' 134 21% 
Savitt 1984' 12 30 10 
Bragd 1987" 13(I 50"4, 
Rodenhure 199(111 138 54% 

Gunsolley 19906 22 59% 121 30% 
Haffajec 1992" 90 62% 2299 4% 

Studie 

Prevalentie van A.a. in: 
Patiënten Pockets 

Bacteriën 
Onbehan- 
delde 	Refractaire 
patiënten 	patiënten 
regio A'dam* regio A'dam 

Refractaire 
patiënten 
regio Nijmegen** 

A. actinom vice-

temcomitans 
P. gingivalis* 

P. inter,ned,a 
een of meer van 
de 3 soorten 

54% 
48% 
63% 

97% 

55% 
27% 

59% 

91% 

38% 
53% 
63% 

67% 

Tabel 11. Prevalentie van A.a. in parodontitis bij volwassenen. 

Tabel111. Prevalentie van A.a. in LJP patiënten. 

Prevalentie van A.a. in: 
Sn~díe Patichuen Pockets 

n 	 prey n P1-e`' 

Slots 1980' 10 	90°% 34 8(1'3b 

Zambon 1983' 29 	 97% 
Savitt 1984' 12 38 38% 
yid Velde 198914 17 	41% 35% 

Ashley 1989`' 6 	50% 6 50% 

Gunsolley 19906 30 	66% 325 35% 

Aass 1992" 46 	40% 21* 57% 

* plaatsen met botafbraak 

Tabel IV. Waarneming van Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis en 
Prevotella intermedia in onbehandelde en refractaire parodontitis patiënten in de regio's Amsterdam* 
en Nijmegen. 

Mikx:A.a. 

van A.a. tussen actieve en niet actieve pa-
rodontitis-patiënten.12 Ook anderen ko-
men tot de conclusie dat een test met alleen 
A.a. als indicator niet kan worden gebruikt 
voor een betrouwbare indicatie van pro-
gressieve parodontitis.8' 13 

3.2 Juveniele parodontitis 

De lokale parodontale destructie bij jonge 
•mensen met diepe pockets en weinig sub-
gingivale plak, wordt sinds de herontdek-
king van A.a. niet meer aangeduid met de 
naam Periodontosis', die naar een systemi-
sche oorzaak verwijst, maar met de naar 
een ontsteking wijzende naam 'Localized 
Juvenile Periodontitis' (UP). 

UP is een zeldzame aandoening die bij-
voorbeeld in Amsterdam bij minder dan 
0,3% van de onderzochte adolescenten 
werd waargenomen en bovendien relatief 
vaker werd aangetroffen bij kinderen van 
Surinaamse ouders.14 De ziekte vertoont 
een bepaald gelokaliseerd patroon waarbij 
om onbekende reden de eerste molaren en 
incisieven zijn betrokken vandaar de naam 
gelokaliseerde juveniele parodontitis 
(UP). De ziekte is familiaal en de preva-
lentie verschilt per etnische groep. Of-
schoon er aanwijzingen zijn dat LJP berust 
op genetische factoren en afwijkingen van 
de leucocyten, overheerst de hypothese dat 
UP een infectieziekte is die veroorzaakt 
wordt door de familiale overdracht van 
A.a. op jonge leeftijd. t5 

3.3 Is UP een specifieke infectie? 

A.a. komt voor in 40-97% van de patiënten 
met gelokaliseerde juveniele parodontitis. 
In deze UP-patiënten wordt A.a. aange-
troffen in 35-80% van de pockets (tabel 
III). Het aandeel van A.a. in de subgingiva-
le flora van deze pockets ligt rond de 5%. In 
vergelijking met gezonde probanden en an-
dere parodontitis-patiënten kan gesteld 
worden dat A.a. vaker en in hogere percen-
tages wordt aangetroffen in UP-patiënten 
ofschoon vaak in pockets van UP-pa-
tiënten geen A.a wordt waargenomen en 
anaërobe bacteriën overheersen.5 De mo-
gelijkheid dat die variatie in de waarneming 
van A.a. te wijten is aan technische proble-
men wordt niet waarschijnlijk geacht. Im-
mers in de meeste studies wordt gebruik 
gemaakt van selectieve media waardoor de 
detectiegrens voor A.a. onder de 0,1% ligt. 
Dit wordt onderschreven door Asikainen 
en medewerkers die bovendien tot de con-
clusie komen dat bij Finse adolescenten 
geen relatie is tussen UP en A.a. 1s 

Een onderzoek met een zeer gevoelige 
immunofluorescentie-methode bij 23 Afro-
Amerikaanse families laat zien dat in 24% 
van de onderzochte personen geen aan-
hechtingsverlies voorkwam ondanks het 

Tabel I. Prevalentie van A.a. in gezonde personen. 

* 

** 

a) 

Rodenburg, van Winkelhoff en medewerkers 1990g. 
Laboratorium voor orale microbiologie KUN Nijmegen periode 1991-1992 
Porphyromonas gingivalis en Prevotella intermedia werden voor 1989 Bacteroides gingivalis en 
Bacteroides intermedius genoemd. 
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gegeven dat in meer dan de helft van hen 
A.a. in vaak hoge percentages werd aange-
troffen.6  

De geringe correlatie tussen de aanwe-
zigheid van A.a. en de klinische status in 
adolescenten en UP-patiënten, stroken 
niet met de infectiehypothese. Naast het 
feit dat een correlatie nog geen bewijs is 
voor een causaal verband zou bij een speci-
fieke infectie met name bij UP-patiënten 
een hoge prevalentie van A.a. op de plaat-
sen met lokale afbraak moeten voor-
komen. 

Ook in tieners met pericoronitis bij een 
derde molaar werd geen verschil gevonden 
in de aanwezigheid van A.a. tussen gezon-
de en ontstoken plaatsen. Distaal en me-
siaal van de M3 vormde A.a. 0,01-1% van 
de plaqueflora.19  Louter de aanwezigheid 
van A.a. blijkt ondanks de virulentie facto-
ren van deze bacterie onvoldoende te zijn 
voor het veroorzaken van een infectie. 

3.4 Longitudinaal onderzoek 

In longitudinale studies kan het bewijs van 
een causaal verband worden vastgesteld 
aan de hand van de kolonisatie van een 
micro-organisme en de daarop volgende 
ontwikkeling van een infectie. 

In een aantal studies is gekeken naar de 
aanwezigheid van A.a. bij adolescenten en 
de ontwikkeling van UP over een periode 
van enkele jaren. Asikainen en medewer-
kers vonden in 5 van de 87 gezonde tieners 
A.a.20  Na 2 jaar werd de bacterie nog in 3 
personen aangetroffen, in de tussentijd 
werd geen meetbare verandering van het 
parodontium waargenomen. Ashly en me-
dewerkers vonden A.a. bij 3% van de on-
derzochte adolescenten.16  In de onder-
zoekperiode van 2 jaar vertoonden 6 perso-
nen enig aanhechtingsverlies. A.a. bleek 
aanwezig in 3 van de 6 actieve plaatsen en in 
2 van de 6 controleplaatsen. Een prevalen-
tie van 60% werd waargenomen voor A.a. 
op plaatsen met actieve botafbraak bij een 
groep van 46 teenagers.17  In deze groep 
werd A.a. ook frequent aangetroffen op 
plaatsen die na vier jaar geen verdere botaf-
braak vertoonden evenals op de contralate-
rale gezonde plaatsen. Het risico op botaf-
braak bij het aantreffen van A.a. was in 
deze groep 50-75%. 

Geen van deze longitudinale studies le-
vert een bewijs voor een causaal verband 
tussen A.a. en parodontale destructie. Er 
zijn geen aanwijzingen dat de detectie van 
A.a. wijst op vatbaarheid voor alveolair 
botverlies en geconcludeerd wordt dat de 
gevoeligheid van een A.a.-test te gering is 
voor het vaststellen van progressieve paro-
dontitis.$' 13, 17 

In verscheidene longitudinale studies 
wordt melding gemaakt van personen waar 
A.a. na verloop van tijd niet meer wordt 
aangetroffen. Skaar en medewerkers von- 

den zelfs bij zeven van de tien A.a.-posi-
tieve patiënten na 4 jaar geen A.a. terug.21  

Met het spontaan verdwijnen van A. a. of in 
ieder geval de reductie van A.a. tot onder 
de detectiegrens wordt vaak geen rekening 
gehouden. 

4 Hypothesen 

Een interessante synthese tussen bacteriële 
en gastheer-factoren brengen Zambon en 
medewerkers met de hypothese over het 
ontbreken van bepaalde hechtingsmolecu-
len op de afweercellen van LJP-pa-
tiënten.22  Zij stellen dat de afwijkingen van 
de zogenaamde HLA-DQ-moleculen bij 
een lage kolonisatie van A.a. zouden kun-
nen leiden tot het niet ontwikkelen van een 
immuunrespons tegen deze bacterie. On-
der die omstandigheden zou A.a. verlies 
van parodontale aanhechting en alveolair 
bot kunnen veroorzaken en ongeremd kun-
nen uitgroeien, totdat er zoveel bacteriën 
zijn dat een directe stimulatie van de B-
lymfocyten optreedt en specifieke antistof-
fen worden geproduceerd. Deze immuno-
globulines zouden vervolgens de groei van 
A.a. beperken tot de plaatsen van de ini-
tiële vestiging, de molaar/incisieven-regio's 
en ten slotte leiden tot eliminatie van de 
bacterie en het aflopen van de ziekte. De 
onderzoekers houden er verder geen reke-
ning mee dat zo'n afwijking van de hech-
tingsmoleculen ook van invloed zal zijn bij 
een infectie door andere bacteriën. 

Immunoglobulines staan op een geheel 
andere manier centraal in de hypothese 
betreffende consortia.23  Een consortium is 
een groep van verschillende bacteriesoor-
ten die tezamen verantwoordelijk zijn voor 
de parodontale afbraak, bijvoorbeeld door 
immunoglobulines af te breken en te ge-
bruiken voor de groei. Deze bacteriesoor-
ten zijn daartoe slechts tezamen in staat; 
ontbreekt er een dan wordt de uitgroei van 
de andere onderdrukt. Een consortium is 
tot meer groei en afbraak in staat dan zijn 
afzonderlijke leden. Recent bacteriolo-
gisch onderzoek ondersteunt deze hypo-
these in zoverre dat parodontale afbraak 
wordt gecorreleerd aan clusters van voor-
namelijk Gram-negatieve anaërobe bacte-
riën.10  Ook de microscopische telling van 
spirocheten in subgingivale plaque berust 
op de correlatie tussen de groep van anaë-
robe bacteriën en parodontitis. De spiro-
chetentelling wordt gebruikt ter karakteri- 

sering van de subgingivale flora en is met 
succes toegepast ter beperking van de zoge-
naamde recall-behandeling van parodon-
titis-patiënten.24  

5 Refractaire parodontitis 

In Gothenburg werd bij 10 patiënten on-
danks scaling rootplaning en flapoperatie 
verdere afbraak waargenomen.25  Bij deze 
patiënten werd in 80% van de pockets A.a. 
aangetroffen, bij onbehandelde patiënten 
was dat 30%. Een verschil in prevalentie 
van A.a. tussen onbehandelde en refractai-
re parodontitis-patiënten werd in de regio 
Amsterdam niet waargenomen (tabel IV), 
hetgeen zowel door een verschillende defi-
nitie van de refractaire parodontitis-patiënt 
als door verschillen in samenstelling van de 
patiëntenpopulaties kan worden veroor-
zaakt. Ook de verschillen in prevalentie 
van A.a., 38% versus 55%, tussen de re-
gio's Nijmegen en Amsterdam kunnen 
hiermee worden verklaard (tabel IV). 

De overeenkomst in subgingivale flora 
van de onbehandelde en refractaire paro-
dontitis-patiënten duidt erop dat in de re-
fractaire patiënten de ongewenste anaëro-
be bacteriën nog aanwezig zijn en dat de 
ingestelde therapie de pocketflora niet 
heeft gewijzigd. Het ligt voor de hand bij 
deze patiënten te zoeken naar een andere 
behandelingsstrategie. Overigens blijkt uit 
de tabel dat een test op A.a. en de twee 
andere bacteriesoorten meestal positief uit-
valt. 

6 Antibiotica 

Antibiotica worden uitsluitend aanbevolen 
ter ondersteuning van de mechanische pa-
rodontale behandeling van refractaire pa-
rodontitis-patiënten.26' 27  Het voorschrij-
ven van antibiotica zonder subgingivale rei-
niging wordt afgewezen. Ter onderdruk-
king van het anaërobe deel van de subgingi-
vale flora kan het breedspectrumantibioti-
cum amoxicilline of clindamycine worden 
gebruikt, maar metronidazol verdient de 
voorkeur.28  Metronidazol is in tegenstel-
ling tot amoxicilline specifiek werkzaam 
tegen anaërobe bacteriën en leidt niet tot 
de complicaties die voor clindamycine en 
amoxicilline zijn beschreven. Ofschoon zo-
wel het causale verband tussen A.a. en 
parodontale destructie als de waarde van 

Summary 

A.A.: THE BACTERIUM WITH THE LONG NAME 
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The introduction of Kodak's chairside test kit, Evalusite, for Actinobacillus actinomycetemcomitans 
(A.a.) and two other oral bacteria has stimulated this study of the relation between A.a. and 
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Mikx: A.a. 

A.a. als indicator ter discussie staan, is het 
eerder zo dat men, om A.a. te bestrijden, 
naar zware middelen grijpt: de zogenaam-
de combikuur van amoxicilline met metro-
nidazol.26  Recent onderzoek heeft aange-
toond dat A.a. ook met alleen metronida-
zol te bestrijden is.30  

De recente introductie in Nederland van 
een `chairside'-test voor drie bacteriesoor-
ten en de kennis over prevalentie van deze 
bacteriën in parodontitispatiënten (tabel 
IV) zijn een uitdaging om te speculeren 
over toekomstige ontwikkelingen. 

Als we aannemen dat in Nederland 15-
30% van de patiënten niet of onvoldoende 
reageert op scaling en rootplaning, al of 
niet met flapoperatie, en dat de prevalentie 
van A.a. in deze refractaire parodontitispa-
tiënten 38-58% is, dan zou bij 5-17% van de 
patiënten het uitblijven van een behande-
lingseffect gerelateerd kunnen worden aan 
A.a. Als het gebruik van de `chairside'-test 
en de gecombineerde antibioticumkuur ter 
bestrijding van A.a. beperkt blijft tot deze 
specifieke patiëntengroep dan zijn de on-
vermijdelijke bijwerkingen (ernstige diar-
ree, candidose, exantheem en sensibilisa-
tie) waarschijnlijk nog beheersbaar.26  Het 
is echter niet ondenkbaar dat een `chairsi-
de'-test wordt toegepast bij parodontitis-
patiënten ook zonder enige garantie op een 
kwalitatief goede initiële therapie. Naar 
verwachting zal de test dan bij 97% van de 
patiënten een positieve uitslag geven (tabel 
IV). Als aan deze uitslagen het voorschrij-
ven van breedspectrumantibiotica wordt 
gekoppeld, dreigt een ernstige overbehan-
deling en medicalisering van de paropa-
tiënt. In Pennsylvania (USA) is aange-
toond dat het voorschrijven van breedspec-
trumantibiotica leidt tot de vestiging van 
gisten en darmbacteriën in de pockets van 
parodontitis-patiënten.29  De bestrijding 
van deze vaak resistente micro-organismen 
maakt het gebruik van weer andere soms 
meer toxische antibiotica noodzakelijk. De 
gezondheidsrisico's van een dergelijk voor-
schrijvingsgedrag staan in geen verhouding 
tot mogelijke tienden van millimeters aan-
hechtingswinst. 

Om genoemde bezwaren van overbehan-
deling met antibiotica te voorkomen lijkt 
het beter om na de subgingivale reiniging 
een evaluatie van de subgingivale plaque 
uit te voeren, bijvoorbeeld door middel van 
een microscopische telling van spirocheten, 
waarbij het percentage spirocheten wordt 
gebruikt als indicator van een anaërobe 
microflora.24  Vervolgens zou, uitsluitend 
bij de parodontitis-patiënt die niet reageert 
op de initiële therapie, op grond van zo'n 
eenvoudige spirochetentelling tot een bac-
teriële analyse van de subgingivale plaque 
kunnen worden besloten, ten einde een 
keuze te maken voor een antimicrobiële 
ondersteuning van de mechanische behan-
deling.27  

periodontal destruction. A.a. has been associated with oral abscesses, brain abscesses, endocarditis 
and localized juvenile periodontitis. However in all periodontal studies A.a. also has been observed in 
`ordinary' periodontal pockets and subjects without active periodontal destruction. Based on longitu-
dinal studies it is concluded, that there is no proof for a causal relationship between A.a. and 
periodontal destruction, that the detection of A.a. is not indicative for future alveolar bone loss and 
that the sensitivity of a test for A. a. is too low for the diagnosis of progressive periodontitis. The sheer 
presence of A.a. in spite of its virulence factors is not sufficient to cause periodontal destruction. It is 
stated that, in order to prevent overtreatment and medicalization, the use of bacteriological tests and 
broad spectrum antibiotics should be restricted to patients with progressive periodontal destruction 
not responding to standard treatment. 
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