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సూక్ష్మజీవులు - బ్యాకీ్టరియా 

కంటికి నేరుగా కనిపంచని జీవ జాలాలను సూక్ష్మజీవులు అంటారు. బ్యాకీ్టరియా, వైరస్, పో్రటోజోవా, ఫంగస్ 

మొదలైనవి సూక్ష్మజీవులకు ఉదాహరణ. వీటిలో వైరస్ తప్ప మిగతా సూక్ష్మజీవులు మానవ సంకే్షమానికి 

తోడ్పడుతున్నాయి. అదేవిధంగా హాని కలిగంచేవి కూడా ఉన్నాయి. వీటి ఉనికికి సంబంధంచిన అధాయనం 16వ 

శతాబద ంలో పో్రరంభమైంది. జెకారియస్ జానసన్ 1590లో సూక్ష్మదరిినిని కనుగొన్నాడు. ఆ తర్వాత ఆంటోని వాన్ 

లీవన్ హక్ సంయుకత  సూక్ష్మదరిినిని కనుగొన్నాడు. కొనిా సూక్ష్మజీవులను అతి శకిత మంతమైన సూక్ష్మదరిినితో 

మాతర మే చూడ్గలం. దీనిా ‘ఎలకీాాన్ సూక్ష్మదరిిని’ అంటారు. దీనిా న్నల్, రస్కా 1932లో కనుగొన్నారు. ఎలకీాాన్ 

సూక్ష్మదరిిని దాార్వ సూక్ష్మ జీవిని సుమారు లక్ష్ రెట్లు  పెదద దిగా చేసి చూడొచ్చు. 

బ్యాకీ్టరియాను 1676లో ఆంటోని వాన్ లీవన్ హక్ కనుగొన్నారు. బ్యాకీ్టరియా అని పేరు పెటీినవారు ఎహెరెన్ బరగ ్. 

బ్యాకీ్టరియా విశావాాప్త ం. దాదాపు అనిా రకాల ఆవాస్కలోు  జీవించగలుగుతుంది. ఆంథో్రకస్ను కలగజేసే 

బ్యాకీ్టరియాను కనుగొనాందుకు ర్వబరీ్ కోచ్కు నోబెల్ బహుమతి లభంచింది. ఎడ్ార్డ్ జెనార్ (1796) 

బ్యాకీ్టరియా వాాధులను - నిర్మమలించే వాాకిసనేషన్ను కనుగొన్నాడు. బెజరింక్ (1888) లగ్యామ్ మొకాల 

వేరుబుడిపెలోు  రైెజోబియం బ్యాకీ్టరియాను కనుగొన్నాడు. 

బ్యాకీ్టరియాను ‘మితుర లు, శతుర వులు, పో్కృతి ప్రరిశుధా కారిమకులు’గా పేర్ాంటారు. బ్యాకీ్టరియా క్షందోక 

పూరాజీవకణం. అతిపెదద  బ్యాకీ్టరియా - ఎపులోపసియం పసెల్సోని. అతి చినా బ్యాకీ్టరియా పీపీఎల్ఓ (పూు రో 

నుామోనియా లైక్ ఆర్వగ నిజం). పెదద పేగులో ఉండే బ్యాకీ్టరియా ఎశురీషియా కొలి. గంగా నదిలో ఉండే బ్యాకీ్టరియా - 

డీలో విబోియో బ్యాకీ్టరియో వోరస్. మటీిలో ఉండే బ్యాకీ్టరియా - కాు సీ్ట్ాడియం. 

బ్యాకీ్టరియా కణంలో సుమారు 70% నీరు, 21% పో్రటీనుు , 4.5% క్షందోకామాు లు, 3% లిపడుు , 1.5% ప్రలీశాకరైెడుు  

ఉంటాయి. కొనిా బ్యాకీ్టరియాలు కశాభాలను (Flagella) కలిగ ఉంటాయి. ఇవి చలన్ననికి, ఇతర జీవులను 

అంట్లకొని ఉండ్టానికి తోడ్పడ్తాయి.  

 

బ్యాకీ్టరియా ఆవాసాలు 
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బ్యాకీ్టరియా వివిధ ఆవాస్కలోు  జీవిసుత ంది. ఒక గాామ్ మృతిత కలో 106 - 107 బ్యాకీ్టరియాలు ఉంటాయి. మంచినీటిలో 

కంటే మురుగునీటిలో ఇవి ఎకుావగా ఉంటాయి. బ్యాకీ్టరియాలు ప్ర్వనాజీవులుగా, సహ జీవులుగా, కొనిా 

పూతికాహారులుగా జీవిస్కత యి. రైెజోబియం, ఇ-కొలీ అనే బ్యాకీ్టరియాలు సహజీవనం చేస్కత యి. ప్ర్వనాజీవ 

బ్యాకీ్టరియాలు వాాధులను కలిగస్కత యి. కొనిా బ్యాకీ్టరియాలు వేడి బుగగ లోు , అతిశీతతల పో్దేశాలోు , ఆము  (ఎసిడోఫిలిక్), 

కేార (ఆలాలోఫిలిక్), లవణ (హాలోఫిలిక్) సాభావం ఉండే పో్దేశాలోు  నివసిస్కత యి. బ్యాకీ్టరియా కణ కవచం 

మ్యారిన్/మ్యార్వమక్ ఆము ంతో నిరిమతమై ఉంట్లంది. కణ కవచంపైె ప్రు జెలాు  (కశాభాలు) ఉంటాయి. కణతాచం 

ముడ్తలను మీసోజోమ్ అంటారు. ఇది శాాసకాియలో తోడ్పడుతుంది. బ్యాకీ్టరియాలో క్షందోకం లోపంచి క్షవలం డీఎన్

ఏ మాతర మే ఉంట్లంది. దీనిా న్యాకిుయాయిడ్ అంటారు. తకుావ ప్రిమాణంలో ఉనా డీఎన్ఏను ప్రు సిమడ్ అంటారు. 

ఇది డీఎన్ఏ టెకాాలజీ/ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్లోన్య తోడ్పడుతుంది. బ్యాకీ్టరియాలో నిలా ఉండే ఆహార ప్దారథ ం 

గై్లకోజన్. కొనిా బ్యాకీ్టరియాలోు  కాొమటోఫోర్ ఉండ్టం వలు  అవి పండి ప్దార్వథ లను తయారు చేసుకోగలుగుతాయి. 

బ్యాకీ్టరియాలో దిాదావిచిితి దాార్వ పో్తుాతపతిత  జరుగుతుంది. పో్తి 18 - 20 నిమిషాలలకు ఒకస్కరి కణాలు 

దిాగుణీకరణం చందుతాయి. 

 

బ్యాకీ్టరియాలో ప్ర త్యాత్పతి్త విధానాలు 

1. జన్యాప్రివర్త న: దీనిా పోెడ్గాఫిట్ అనే శాసత ావేతత  ఎలుకలోు  ఉండే సోెపీ్రకోకస్ నుామోనియె బ్యాకీ్టరియాలో 

కనుగొన్నాడు. ఒక కణంలోని జనుా ప్దారథ ం అది పెరిగ యానకం దాార్వ వేరే కణంలోకి బదిలీ అవుతుంది. 

2. సంయుగ్మం: ఈ విధాన్ననిా లడెన్బర్గ, టాటం అనే శాసత ాజ్ఞు లు ఇ.కొలి బ్యాకీ్టరియాలో కనుగొన్నారు. కణాలు 

ప్రసపరం తాకడ్ం వలు  జనుామారిపడి జరుగుతుంది. 

3. జన్యా వాహనం: దీనిా లడెన్బర్గ, జండ్ర్ అనే శాసత ాజ్ఞు లు స్కలోమనెలాు  టైెఫి మాారియం అనే బ్యాకీ్టరియాలో 

కనుగొన్నారు. దీంటోు  వైరస్ (బ్యాకీ్టరియోఫేజ్) దాార్వ కణంలోకి జనుా ప్దారథ ం మారిపడి జరుగుతుంది. 

అభరంజన లక్ష్ణం ఆధారంగా గాామ్ ప్రజటివ్, గాామ్ నెగ్లటివ్ బ్యాకీ్టరియాలను గురిత స్కత రు. దీనిలో కాిసీల్ వయోలట్ను 

ఉప్యోగస్కత రు. ఈ అంశానిా కాిసీియన్ గాామ్ కనుగొన్నాడు. గాామ్ ప్రజటివ్సలో టైెాకోయిక్ ఆము ం ఉంట్లంది.  

బ్యాకీ్టరియా - ప్ర యోజనాలు 

 ప్రలను పెరుగుగా మారేు బ్యాకీ్టరియా - లాకీోబ్యసిలు స్ 
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 పెదద పేగులో ఉండి B12 విటమిన్ను ఉతపతిత  చేసే బ్యాకీ్టరియా – ఇ.కొలీ 

 జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్లో ఎకుావగా తోడ్పడేది - ఇ.కొలీ 

 గోబర్గాాస్ను ఉతపతిత  చేసే బ్యాకీ్టరియా - మిథనోకోకస్, మిథనో బ్యసిలు స్ 

 గంగానదిలో హానికర సూక్ష్మజీవులను నశంప్జేసేది - డీలో విబోియో బ్యాకీ్టరియో వోరస్ 

 వావస్కయ రంగంలో నతర జని స్కథ ప్న చేసే బ్యాకీ్టరియాలు - నైెటోర సో మోవాస్, నైెటోర బ్యకీర్, అజటోబ్యకీర్, 

అజోసైెపరిలు ం, కాు సీ్ట్ాడియం మొదలైనవి. 

 లగ్యామ్ (ప్పుపధాన్నాలు) మొకాలోు  నతర జని స్కథ ప్న చేసేది - రైెజోబియం. 

 రెటీింగ్ (న్నర తీయడ్ం), టానింగ్ (తోళ్ు ను ప్దును పెటీడ్ం), పొగాకు కూారింగ్, కిణానం మొదలైన పో్కాియలోు  

ఉప్యోగప్డేవి... కాు సీ్ట్ాడియం బుాటలకం, కాు సీ్ట్ాడియం ఫెలీసనియం. 

బ్యాకీ్టరియాల న్యంచి లభంచే వివిధ ర్కాల యాంటీ బయాటిక్స్ 

 సీెాపీ్రమైసిన్ - సీెాపీ్రమైసిన్ గాసియస్ (దీనిా వాకస్మన్ కనుగొన్నాడు) 

 టెటార సైెకిు న్ (ఆరోమైసిన్) - సీెాపీ్రమైసిస్ ఆరోఫేసియస్ 

 ఎరిథో్రమైసిన్ - సీెాపీ్రమైసిన్ ఎరిథో్రయస్ 

 నియోమైసిన్ - సీెాపీ్రమైసిన్ ఫో్రడియే 

 టెరా్వమైసిన్ - సీెాపీ్రమైసిస్ రియోసస్ 

 కన్నమైసిన్ - సీెాపీ్రమైసిస్ కెనోమైసిటియస్ 

 కోు రో మైసిటిన్ - సీెాపీ్రమైసిన్ వనిజ్ఞల 

 ప్రలిమికిసన్ బి - బ్యసిలు స్ ప్రలిమికాస 

సింథటిక్ రబబర్ తయారీలో అసిటో బ్యకీర్ను ఉప్యోగస్కత రు. జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్లో టార నస్ జెనిక్ ప్రు ంటస్ను 

తయారు చేసేందుకు బ్యసిలు స్ దురెంజయనిసస్, ఆగాో బ్యాకీ్టరియం ట్లామిఫేసియనస్, ఇ-కొలీ లాంటి వాటిని 

ఎకుావగా ఉప్యోగసుత న్నారు. యురేనియం, కాప్ర్ గనులోు  థయోబ్యసిలు స్ ఫెర్వకిసడెనస్ లాంటి బ్యాకీ్టరియాను 

ఉప్యోగసుత న్నారు. జ్ఞనుా ప్రిశామలోు  తయారయేా యోగార్టను లాకీోబ్యసిలు స్ శాన్ఫో్రన్సిసోా నుంచి తీస్కత రు. 

ప్ర్వావరణ ప్రిరక్ష్ణలో ఎకాోమోబ్యకీర్, అసిటోబ్యకీర్, ఫ్రు వో బ్యాకీ్టరియం లాంటివి 2, 4D, DDT తదితర్వలను 

నశంప్జేస్కత యి. 
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ప్రలను పెరుగుగా మారుడానికి ముందు ప్రలను వేడి చేసి చలాు రుుతారు. దీనేా ప్రశురైెజేషన్ అంటారు. ప్రలను 50 

– 60°C వరకు వేడి చేసి హానికర బ్యాకీ్టరియాను నశంప్ జేస్కత రు. ఈ విధాన్ననిా లూయిస్ ప్రశుర్ కనుగొన్నాడు. 

ఇతడిని సూక్ష్మజీవశాసత ా పతామహుడు అని కూడా అంటారు. 

 

వాాధులు - చికిత్సలు 

 కలర్వ వచిునపుపడు ఓఆర్ఎస్ దోావణం ఇవాాలి. ఒక గాు సు నీటిలో 3 చంచాల చకెార, 1 చంచా ఉపుపను 

కలిప ఈ దోావణానిా తయారు చేస్కత రు. 

 డిపీత రియా, కోరింత దగుగ , ధనుర్వాతాల నిర్మమలనకు DPT(టిర పుల్ యాంటీజెన్) ఇంజక్ష్న్ చేస్కత రు. 

 డిపీత రియా నిరా్వరణకు షేక్ ప్రీక్ష్ చేస్కత రు. 

 టైెఫ్రయిడ్ వాాధ పేగు భాగానికి సోకుతుంది. దీని నిరా్వరణకు వైడ్ల్ ప్రీక్ష్ చేస్కత రు. 

 క్ష్య వాాధ ఊపరితితుత లు, ఎముకలకు సోకుతుంది. దీని నిర్మమలనకు BCG టీకా, నివారణకు DOTS 

చికితస చేస్కత రు. 

 గనేరియా, సిఫిలిస్ అనేవి STD వాాధులు (Sexually Transmitted diseases) 

 బ్యసిలు స్ ఆంథో్రసిస్ దాార్వ గొరాెలోు  ఆంథో్రకస్ వాాధ వసుత ంది. 

 కుకాలు, ప్శువులోు  ట్లాబర్ కుాలోసిస్ అనేది మైకో బ్యాకీ్టరియం ట్లాబర్ కుాలోసిస్ వలు  వసుత ంది. 

 ప్శువులోు  మైకోబ్యాకీ్టరియం బోవిస్ వలు  ఆకీినో మైకోసిస్, విబోియోటిటస్ వలు  విబోియోసిస్ వాాధులు వస్కత యి. 

కలుషిత ఆహార్వనిా భుజంచినపుపడు ‘బొట్లలిజం’ వాాధ వసుత ంది. 

మొక్కలు - బ్యాకీ్టరియా వాాధులు 

 వరి బైెట్ - జాంథ్రమోన్నస్ ఒరెజైె. 

 సిటర స్ కాంకర్ (నిమమగజి) - జాంథ్రమోన్నస్ సిటెర . 

 ఆపల్ బైెట్ - ఎరీానియా అమైలోవొర్వ 

 ఆపల్, పయర్ వోణాలు - ఆగాో బ్యాకీిరియం ట్లామిఫేసియన్స. 

 ప్తిత  కోణీయ ఆకుమచు తెగులు - జాంథ్రమోన్నస్ మాల్వాసియారం. 

 సొలనేసి మొకాల వడ్ల తెగులు - సూడోమోన్నస్ సొలనేసియారం. 
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బ్యాకీ్టరియా క్లిగంచే వాాధులు 

కలర్వ - విబోియో కలర్వ 

టైెఫ్రయిడ్ - స్కలోమనెలాు  టైెఫి 

డిపీత రియా - కొరిని బ్యాకీ్టరియం డిపీత రియె 

కోరింత దగుగ  (పెరీుసిస్) - బోరిిటెలాు  పెరీుసిస్ 

ధనుర్వాతం (టెటానస్) - కొు సీ్ట్ాడియం టెటాని 

డీసెంటరీ - బ్యసిలు స్ డీసెంటరియె 

నుామోనియా - సీెాపీ్రకోకస్ నుామోనియె 

క్ష్య (ట్లాబర్ కుాలోసిస్) - మైకోబ్యాకీ్టరియం ట్లాబర్కుాలోసిస్ 

కుషీ్ట (లపో్స్ట్) - మైకోబ్యాకీ్టరియం లపోె 

పేు గు - యేరీసనియా పెసీిస్/ ప్రశుురెలాు  పెసీిస్ 

గనేరియా (కాు ప్) - నిసేరియా గనేరియా 

సిఫిలిస్ - టిర ప్రనిమా ప్రలిు డ్ం 
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