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I. Tổng quan

Burkhoderia cepacia complex (BCC) là 1 phức hợp vi khuẩn burkhoderia cepacia hiện nay gồm
khoảng gần 20 loài khác nhau nằm trong môi trường đất và cây trồng. BCC thuộc chủng gram
âm hiếu khí. Sinh trưởng trong điều kiện môi trường dinh dưỡng tối thiểu và có thể tồn tại trong
môi trường chất khử trùng. BCC trong điều kiện tại bệnh viện không thể phân tích thành từng
loài. Chỉ có 3% phòng thí nghiệm trên thế giới có thể phân lập thành loài riêng biệt.

BCC có khả năng tồn tại trong thời gian dài với môi trường ẩm. Trong lịch sử được coi là một
sinh vật có khả năng gây bệnh, và cả tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với các chất tiết truyền
nhiễm và lây lan theo giọt đều có liên quan đến việc lây truyền. do đó việc phân lập điều trị và
cách ly bệnh nhân nên được thực hiện càng sớm càng tốt.

Những vi khuẩn này có sự phân bố rộng rãi trong môi trường, khả năng trao đổi chất linh hoạt
đặc biệt, bộ gen phức tạp với ba nhiễm sắc thể, và khả năng đột biến và thích nghi nhanh
chóng. Ngoài ra, chúng thể hiện khả năng đề kháng vốn có đối với thuốc kháng sinh và thuốc
sát trùng, cũng như khả năng tồn tại trong điều kiện hạn chế dinh dưỡng và chuyển hóa chất
hữu cơ có trong môi trường thủy sinh đa dưỡng

II. Sự lây nhiễm

Con đường lây nhiễm của BCC khá đa dạng, có thể xâm nhập trực tiếp vào cơ thể thông qua
các vết thương hoặc vết trầy xước trên da. Tại các vị trí bị tấn công, một số mụn mủ nhỏ sẽ
xuất hiện, đôi khi có thể tạo thành các áp xe lớn.

Nếu như bệnh nhân là người đang bị suy yếu miễn dịch do các nguyên nhân khác, hoặc đang
mắc phải bệnh lý mãn tính như suy gan mạn, suy thận man, bệnh lý tim mạch bẩm sinh, bệnh
phổi mãn tính…, vi khuẩn sẽ xâm nhập trực tiếp vào máu, gây ra các biểu hiện lâm sàng
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nghiêm trọng tương tự như nhiễm trùng máu.

Xem tiếp tại đây
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