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 ما هي التلريات ؟
هو مرض يسببه نوع من  "tularemia" التلريات 

يمكن . القدرة على االحتماللها الجراثيم شديد العدوى و
لجراثيم أن تعيش حتى عدة أسابيع في القش أو لهذها ا

 .الماء أو التراب أو جيف الحيوانات
 

تختلف أعراض 
التلريات تبعًا لكيفية 

يمكن أن . تعرضك لها
 قروحًا جلدية أو تشمل
فاوية متورمة مغددًا ل

وموجعة أو عيونًا 
في ً املتهبة أو ألم

البلعوم أو تقرحات في 
إذا استنشقت الجراثيم، فيمكن . االلتهاب الرئويالفم أو 

أن تتضمن األعراض حمى مفاجئة وقشعريرة 
وصداعًا وأوجاعًا عضلية وآالم في المفاصل وسعاًال 

 إذا تطورت التلريات إلى .ضعفًا متزايدًاو جافًا 
، يمكن أن تسبب آالمًا صدرية أو االلتهاب الرئوي

 ً.اتنفسي تدفقًا دمويًا أو صعوبة في التنفس أو فشًال
 

تظهر األعراض غالبًا بعد ثالث إلى خمس أيام من 
تعرضك للجراثيم، لكنها يمكن أن تظهر في أي وقت 

 .بين يوم إلى أربعة عشر يومًا بعد التعرض
 

 أو المصابون بعدوى عامة -ن مرضى الرئة يكو
 في خطر حقيقي إال إذا تم عالجهم -بالتلريات

إذا لم يتم العالج، يمكن أن يموت . بالمضادات الحيوية
 من الناس المصابين بهذا النوع من %60 -%30

 .المرض
 

 شخص سنويًا بمرض )200( يئتاُيصاب حوالي م
 -ء البالد مصادر الطبيعة في أرجاالالتلريات من 

  معظمهم في القسمين الغربي والجنوبي األوسط من
تم اإلبالغ عن خمس حاالت في . الواليات المتحدة

 على مدى السنوات العشر Minnesotaمينيسوتا 

 .األخيرة

 ؟"التلريات"آيف تصاب بمرض 
 حيث يمكن لعدد -من السهل التقاط مرض التلريات

. ب لك المرض جرثومة أن تسب50-10 قليل يتراوح بين
الحيوانات على تشمل المصادر الطبيعية للجراثيم 

الصغيرة مثل فئران الحقل والفئران والسناجب 
 .واألرانب واألرانب البرية

 
 : الناسصاب بهايمكن أن ي

من قرصة القراد والذباب القارص والحشرات  ●
 األخرى

بالتعامل مع الحيوانات المصابة أو جيف  ●
 الحيوانات

 التماس المباشر مع الغذاء والماء باالستهالك أو ●
 والتراب الملوثة

باستنشاق الجراثيم التي يحملها الهواء في المخبر  ●
  المشابهةماآنأو األ

 
إن استخدام التلريات آسالح سيستلزم ربما إطالقها في 

 .الهواء، في منطقة مأهولة
 

 هل يمكن أن ينتقل إليك من أناس آخرين؟
رض من شخص إلى لم يسبق أن عرف بانتقال الم

آما إنه من غير المحتمل أن يستمر الناس في . آخر
آما . المرض بعد إطالق الجراثيم أول مرةب إلصابةا

يعتقد أن الجراثيم التي يتم إطالقها في الهواء ال تعيش 
 .طويًال

 
 لماذا ُتعتبر سالح إرهاب محتمًال؟

على الرغم من صعوبة عمل ذلك، إال أن إطالق 
 يمكن أن - في منطقة مأهولة -لهواء التلريات في ا

 اتقد تكون ُأولى عالم. يكون سالح إرهاب فعال
هجوم محتمل بـ التلريات هي موجة من الناس يطلبون 

دة يمكنها حمل جرثومة قرا
 التلريات
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  الصفحة الثانية–التلريات 
 

العالج الطبي، بعد حوالي ثالث إلى خمس أيام قد 
يموت العديد من الناس إذا لم يحصلوا على العالج 

 .بالمضادات الحيوية

 50 أن  (WHO)ميةقدرت منظمة الصحة العال
 التي -من جرثومة التلريات) ليبرات 110(آيلوغرامًا 

يتم إطالقها في الهواء فوق مدينة عدد سكانها خمسة 
تعتقد .  ستسبب مشاآل خطيرة جدًا-ماليين نسمة 

 أن هجومًا آهذا  (WHO)منظمة الصحة العالمية
سيؤدي إلى حوالي مائتين وخمسين ألف حالة مرض 

 . ألف حالة وفاةشديد وتسعة عشر
 

لدى مرض التلريات عّدة سمات بحيث أّن المراآز 
 (CDC)  المرض و الوقاية  علىسيطرةلاألمريكّية ل

اعتادت التعّرف على أسلحة اإلرهاب البيولوجّي 
 :المحتملة

هناك طرق سهلة لنشرها مع أنه ليس من  •
الممكن انتقالها من شخص إلى آخر، إال أن 

  .انتشارها سهل
ون لها تأثير آبير على الصحة البشرية،  قد يك •

  . بما في ذلك نسبة وفيات مرتفعة
 .ةقد تسبب هلعًا عامًا وفوضى اجتماعي •
إن اإلجراءات الخاصة ضرورية للتحضير  •

 (tularemia)لهجوم محتمل لمرض التلريات 
 

 هل يمكن عالجه؟
يمكن استخدم المضادات الحيوية لمعالجة مرضى 

بشكل  يسببه استنشاق التلرياتالرئة و المرض الذي 
 من 60 %-30%إذا لم يتم العالج، يمكن أن يموت . عاّم

بالمعالجة، . الناس المصابين بهذا النوع من المرض
فإن معّدل الوفيات الحالّي لمرض التلريات في 

  .ن بالمئةيالواليات المّتحدة أقّل من اثن
 

 هل يمكن منع حدوثه؟
تفحص حاليا . ماية العامةال يتوافر حاليًا أي لقاح لح

إدارة الغذاء والدواء األمريكّية مصل محتمل لعّمال 
 .المختبرات

 
ماذا علّي أن أفعل إذا اعتقدت أنني قد تعرضت لمرض 

 التلريات؟
إذا تعرضَت لمرض التلريات، فإّنه من المستبعد أنك 

ولكن، إن آنت قلقًا بشأنه، تحدث إلى طبيبك . ستعرف
ت أية أوضاع أو أنشطة مريبة في إذا الحظ. فورًا

 بما في ذلك االستخدام المحتمل لجراثيم -محيطك 
 . أخطر السلطة القانونية المحلية-ممرضة آأسلحة 


