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رياض سركيس :د ّربنا الكالب على كشف
املصابني بكورونا من رائحة التع ّرق

تاليا كلفة الفحص ،ونزيح عن املريض
مشقة الفحص عرب املنخار وهو مزعج
جدا .الفحص عرب الكالب مل نستخدمه
حتى نلغي فحص الـ  ،PCRلكننا نجحنا
يف هدفنا العلمي الذي سيساعد جدا يف
ظل الكثافة السكانية ويف حاالت الفقر.
فالشعوب والدول ميكن ان تستخدمه
من دون صعوبة ،ألن كلفة فحص PCR
مرتفعة جدا .منذ انتشار الوباء ،تكلف
لبنان نتيجة الفحوصات التي اجراها نحو
 80مليون دوالر ،بينام ندفع مثن الكالب
مرة واحدة .ان تطبيق هذا املرشوع يوفر
كثريا من الناحية املادية ،علام ان مثة حاالت
يتبني بالفحص الطبي انها سلبية فتضطر
للذهاب اىل الحجر .بينام اذا اخذنا عينات
منها واخضعناها لتقنية الكالب وتبني انها
ايجابية ،وبعد اسبوع اعيد الفحص الطبي
وتبني انه ايجايب ،فعندما يحدد الكلب
الحالة علينا اخذ االمر عىل محمل الجد
وعدم التهاون.

فرضت جائحة كورونا نفسها اكرث من ضيف ثقيل عىل البرشية ،وتحولت اىل عدو قاتل اذا مل يتم التعامل معه برسعة لجهة
الكشف املبكر والحجر والعالج الطبي .ومبا انه مل يتم اكتشاف عالج مضاد للفريوس ،انصبت الجهود عىل تطوير التقنيات التي
تسهل عملية تحديد املصابني ،اال ان االمر بقي مع هامش خطأ كبري

مرة جديدة تتفتق العبقرية اللبنانية عن
انجاز جديد .هذا البلد الذي يختزن كنزا
نادرا جدا من العقول املغيبة محليا لكن
تستفيد منها كل دول العامل .قيض للعامل
اللبناين الربوفسور رياض رسكيس ان يكون
عقال طبيا متميزا .اشتهر باخرتاعاته السيام
ما يتعلق بالكشف املبكر عىل االمراض
املستعصية ،علام انه يعمل منذ  12عاما
عىل تقنية كشف االمراض من خالل رائحة
االفرازات الجلدية ،اي التعرق ،وتدريب
الكالب عىل تحديد نوع محدد من الرائحة
تنبعث نتيجة اصابة االنسان مبرض معني.
حاليا ،يعمل رسكيس عىل هذا االمر يف ما
خص فريوس كورونا ،وقد متكن من توظيف
تقنية الكشف عرب الكالب بنجاح باهر ،ما
دفع الجهات الرسمية ،السيام العسكرية
واالمنية اىل تبنيها.
"االمن العام" التقت الربوفسور رسكيس
الذي رشح تفاصيل الفكرة التي عمل عليها
وتحولت اىل حقيقة مطلوبة.
■ كيف تكونت فكرة االستعانة بالكالب
املدربة للكشف عن املصابني بفريوس
كورونا؟
□ فكرة االستعانة بالكالب هي فكرة قدمية
اعمل عليها منذ  12سنة لكشف االمراض
املزمنة السيام االمراض الرسطانية .وكوين
جراح امراض رسطانية ،كلام كنت اقوم بعملية
جراحية ملريض احزن الن يف لبنان  90يف
املئة من الحاالت قد تخطت املرحلة الثانية،
وبالتايل نوجههم اىل العالجات الكيميائية
واالشعة ،ونكون امام شخص نعالجه وقد
تحدد عمره .لذلك ،كانت الفكرة العمل عىل
كشف االمراض من خالل تعبريها ،اي نتيجة

التعرق الذي يعطي عالمات معينة .وقد
تأكدنا ان كل نوع رسطان يفرز رائحة خاصة
عىل الجلد .اذ هناك  150الف رائحة عىل
الجلد متيز كل انسان ،بحيث ال يوجد شبه
بني انسان وآخر حتى لو كانا توأمني حيث
لكل انسان رائحة مختلفة ،وكل تعبري خاليا
يف الجسم ينبعث عرب الجلد .ومبا اننا نجحنا
يف الكشف املبكر عن انواع الرسطانات عرب
الكالب املدربة ،بدأنا حاليا باالمراض املزمنة
العصبية ،السيام مرض الباركنسون والتصلب
اللوحي وااللزهامير ،وهي امراض مرتبطة
بتأثريات الجهاز الهضمي ونوعية البكترييا
يف الجسم ،وتؤدي اىل تكاثر الكثافات
السامة حول االعصاب يف املعدة والتي
تسبب تسمام بالعصب املوصل اىل الدماغ
بحيث ال يستطيع العمل بشكل طبيعي ،ما
يؤدي اىل ظهور املرض .كل هذا العلم الذي
توصلنا اليه ،عندما بدأت جائحة كورونا،
حرض يف ذهني ان هذا املرض معد اىل هذا
الحد ،لذا من املؤكد ان لديه عالمة جلدية
تعبريية .فتكلمت مع فريق البيطرة يف
مستشفى  Maison Alfortومع الربوفسور
 Dominique Grand – jeanاملسؤول عن
الكالب البوليسية وهو ايضا ضابط االمن يف
باريس .يف البداية اعترب ان الفكرة صعبة ألن
العمل هو عىل فريوس ،فكان جوايب :صحيح
انه فريوس وليس له سابقة لكن علينا تجربة
االمر .لقد تكونت لديّ شكوك من خالل
معاينة املرىض ألن طريقة تعرقهم غريبة،
فقرر دعمي من خالل تزويدي الكالب.
بارشت تنفيذ الربنامج من خالل الكالب
املدربة عىل كشف املتفجرات ،ويف خالل
اسبوع اعطت ان هناك عالمة غريبة جديدة،
وقمنا بتشبيه هذه العالمة الجديدة ملرىض

كورونا الذين ثبت اصابتهم من خالل فحص
 .PCRبدأ الكلب بالتمييز بني املصاب وغري
املصاب ،لذا تأكدنا من وجود مادة جديدة
تفرز نتيجة االصابة بكورونا.
■ ملاذا تم اختيار كالب مدربة عىل كشف
املتفجرات؟
□ ألن هذه الكالب مدربة عىل كيفية
كشف املتفجرات من خالل الرائحة ،وما
علينا سوى تغيري الرائحة .هذا االمر يحتاج
اىل اسبوعني ،وقد تبني ان فريوس كورونا له
رائحة قوية جدا مكنتنا من تدريب الكالب
خالل خمسة ايام .بعدما تأكدنا من نجاح
التدريب ،انتقلنا اىل املرحلة الثانية وكانت
مبساعدة وزير الصحة ،بحيث استحصلنا
عىل تعرق  256مريضا بكورونا موجودين يف
املستشفيات الحكومية .وضعنا التعرق عىل
قاعدة داخل املخترب من بني اربع قواعد،
وعندما مير الكلب يحدد من خالل حاسة
الشم السلبي من االيجايب من خالل جلوسه
قبالة تعرق املصاب .لكن الطريقة االرسع
للكشف هو ان مير الكلب املدرب خلف
االشخاص الجالسني او الواقفني ضمن صف
مع تحقيق تباعد يصل اىل مرت ونصف مرت.
علام انه يف امكان  4كالب الكشف عىل 4
االف شخص يف اليوم ،وكل كلب يعمل نحو
عرشين دقيقة ويرتاح املدة ذاتها .ميكن
الكشف عرب الكالب من خالل طريقتني:
الكشف املبارش او االستحصال عىل التعرق.
النقطة االهم ان تعرق الناس تختلف رائحته
حسب العرق ،بينام تبني ان تعرق كورونا
هي الرائحة ذاتها لدى كل املصابني ،وكل
تحرك خاطئ يف جسم االنسان ينتج ترسبات
خاطئة عىل الجلد.

الربوفسور رياض رسكيس.

■ هل من فارق يف دقة تحديد املصابني
بكورونا بني الفحص العادي ( )PCRوعرب
الكالب؟
□ فحص  PCRعرب املنخار يصل هامش
الخطأ فيه اىل  30يف املئة ،بينام نسبة الخطأ
يف كشف الكالب متدنية جدا.
■ من هي الجهات الخارجية التي تساعد
لبنان عىل هذا املرشوع املهم؟
□ الجهة االساسية الخارجية التي تساعدنا
هي الدولة الفرنسية .كوين احمل الجنسية
الفرنسية افرتض الفرنسيون انني يجب
ان اعمل عىل املرشوع يف فرنسا وليس
يف لبنان .اول املستفيدين من املرشوع
امارة ديب التي ستبدأ تطبيقه ،واشرتطت
عىل الفرنسيني الذين زاروها عدم ادخال
لبنان من ضمن الفريق الفرنيس االمارايت
الذي سينفذ املرشوع ،مع تقديرهم
لكوين انا اللبناين الفرنيس صاحب الفكرة
واملرشوع .هذا االمر ازعجني كثريا،
وابلغت الفريق الفرنيس ان يوصلوا اىل
االماراتيني انني لبناين واعتز بلبنانيتي وال

تعرّق املصابني
بكورونا يفرز الرائحة
الكريهة ذاتها

مانع عندي من تنفيذ املرشوع عندهم
الن املشكلة لديهم من جراء كورونا كبرية
جدا .كام انني ال امانع يف تنفيذ املرشوع
يف االمارات ،علام ان لبنان يف ازمة كبرية.
بدأت ديب وتشييل عملية التنفيذ عىل
االرض ،وكذلك بارشت فرنسا تطبيق
املرشوع يف الداخل الفرنيس.
■ ما هو االمر املهم جراء تطبيق هذا
املرشوع يف لبنان؟
□ املهم ان التقنية تم تأكيدها ،وهي
بخسة وغري مكلفة .صحيح ان سعر الكلب
مرتفع ،لكن سنشرتيه ملرة واحدة .سنوفر

■ كيف متت عملية التدريب وعىل ماذا
استندت؟
□ حصلت العملية يف لبنان .والنني اعمل عىل
املرشوع منذ  12عاما اقمت مدرسة يزورها
كل سنة الفريق الفرنيس البيطري املتخصص
للكشف عىل الكالب .ننفذ الربنامج العلمي
كامال ويتم االمر تحت االرشاف العلمي .ما
نقوم به هو انجاز برنامج التدريب كامال مع
جهوزية الكالب فمع والدة الفكرة اوقفنا
الربنامج املعد للكالب لفرتة وحولناه اىل
كشف مرىض كورونا .بعدما وصلنا اىل النجاح
املميز بالتزامن مع العمل الذي كانت الفرق
املتخصصة بفرنسا تقوم بانجازه ،نفذنا اول
مرشوع معا ونجحنا .نتيجة التدريب متكن
الكلب من كشف املصاب بكورونا بنسبة
 99اىل  100يف املئة .بعدما تأكد نجاح
االختبارات يف لبنان ويف فرنسا ،عمدنا اىل
تغيري الروائح وادخلنا اشخاصا من جنسيات
مختلفة ،فتبني ان الرائحة هي ذاتها لكل
املصابني .انجزنا الربامج الطبية وبارشنا وضع
الخطط ليك يكون املرشوع يف خدمة املنفعة
العامة خالل آب الجاري.
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تقنية الكالب
املدربة
ناجحة جدا
وبخسة
ماديا.

■ من هي الجهات الرسمية التي
شاركت يف التدريب؟
□ انتهينا من املرحلة التدريبية العلمية
ووضعت يف ترصف الجهات املعنية
لتطبيقها ميدانيا .الدولة الفرنسية بادرت
اىل طرح املوضوع عرب سفارتها يف لبنان
التي اتصلت برئاسة مجلس الوزراء،
وطلبوا منها االتصال بالعامل اللبناين
الربوفسور رياض رسكيس ،فتلقيت اتصاال
من رئاسة مجلس الوزراء وحصل اللقاء يف
حضور الفريق الفرنيس الذي ضم مدربني
ومهندسني وتطبيقيني واطباء بيطريني.
حصل تعاون مع كل الجهات االمنية من
الجيش وقوى االمن الداخيل واالمن العام
وامن الدولة وامن املطار ولواء الحرس
الجمهوري ،بالتنسيق مع مجلس الوزراء.
ثم اجتمعت مع كل من قائد الجيش
العامد جوزف عون واملدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم واملدير العام
لقوى االمن الداخيل اللواء عامد عثامن،
وقدم القادة الثالثة كل الدعم النجاح
املرشوع .قمت بتوضيح الناحية العلمية
ورشحتها ،ووفرت االجهزة العسكرية
واالمنية ضعف حاجتنا من الكالب .جرى

فرنسا هي الجهة
الخارجية الوحيدة التي
تساعدنا حاليا

التدريب يف قرية التدريب (عرمون)
التابعة لقوى االمن الداخيل.
■ متى ستتم االستعانة بالكالب املدربة
للكشف عىل املصابني بكورونا؟
□ يريد وزير الصحة العامة ان يتحقق
ذلك اليوم قبل الغد .يف التجربة االخرية
مل يخطىء اي كلب يف تحديد تعرق
املصاب بكورونا وهذا ما ادهش الفريق
الفرنيس .مع التأكيد هنا عىل اهمية
التنسيق االداري االمني ،وسهولة اآللية
التي ستعتمد ،ما سيؤدي اىل مساعدة
الجميع .هديف العلمي عدم االبقاء عىل
مرىض مجهولني او من دون كشف ،الن
عدم الكشف يؤدي اىل انتشار الوباء.

■ هل من دور مخصص لالمن العام يف
انجاز هذه املهمة؟
□ مبا اننا قررنا البدء من املطار ،سيكون
الدور االساس لالمن العام ،اذ لوال
الوافدين ملا انترش كورونا يف لبنان .بينام
يف اوروبا حيث الدول مفتوحة عىل
بعضها البعض والوباء منشأه داخيل،
تط ّبق تقنية الكالب عىل االرض وليس
يف املطارات .ودور االمن العام سيكون
االستفادة من التقنية يف مكاتبه ومراكزه،
ويف العالقات مع الناس ،الننا نحن امام
وباء ال نعرف من اصاب .فحني يوجد
كلب مدرب يكشف االصابات صباحا
ومساء ،نحد بشكل كبري جدا من انتشار
الوباء .هذه التقنية تحتاجها كل االجهزة
االمنية للحفاظ عىل قادتها وضباطها
وافرادها ،الن الكلب اذا اكتشف ان
الزائر مصاب ميكن منعه من الدخول
اىل مكتب القائد او املدير او اىل اي من
املراكز ويتم التعامل معه من منطلق
العالج الطبي .ما اود ان اؤكده انه ال
يوجد عمليا تقنية مامثلة بهذه السهولة
وهذه الرسعة ،ونحن نضع هذا االنجاز
يف خدمة االنسان.
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