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صاحب السمو الملكي األمير عبد هللا بن عبد العزيز ولي العهد،
نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني
أصحاب السمو
الضيوف األكارم
إنــش لشــرف كبيــر لــي أن أنــال جــائزة الملــك فيصــل العالميــة للعلــوم وأود أن أ ــدم لكــم عمي ـ
امتناني لتكرمكم بتقدير إسهاماتي في مجال المورثات الجزيئية
إن الســعي وراء البحــم العلمــي يتطلــب ــد ار مــن الموهبــة والمعرفــة ،يــر أن أهــم شــروطش أن

يكـون الباحـم فـي المكـان المفئـم فـي الو ـت المفئــم ،وهـذأ مسـظلة حـا ولـذا أعـد نفسـي محاواــا أن
ولــدت عــام 4911م ،فلمــا كشــف واتســن وكريــك تركيــب الحمــض النــووو الديوكســي ريبــورو )(DNA
كنت من الشباب بحيم وعيت المضمون الثورو لهذا الكشف ،ومن النضج بحيم استفدت منش
ف ــي ع ــام 4991م جئ ــت إل ــر كيمب ــردا بـ ـ نكلت ار ألعم ــل مـ ـع فرانس ــس كري ــك ف ــي وح ــدة مجل ــس

البحــوم الطبيــة التابعــة لماتبــر كافنــدب ،وبــدأنا بحوثنــا حــول المورثــات الجزيئيــة ،فتمكنــا مــن إيجــاد
الوصلة الحيوية التي تربط بنية المادة الوراثية بوايفتها في الكائنات الحية لقد تزامنت حيـاتي العلميـة
مع الكشوف الكبرى التي تمت في مجال األحياء الجزيئية والمورثات وهيمنت علر البحم العلمي في
هــذا المجــال اــفل النصــف الثــاني مــن هــذا القــرن و ــد شــهدت علمنــا ،علــم المورثــات ،وهــو ينمــو فــي
هذأ الفترة منتقف من بدايات صغيرة إلر علم كبير واسع االنتشار
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لقد أاهر تركيب الحمض النووو الديوكسي ريبوزو ) (DNAكيف يتكاثر وكيف يتحول ،كذلك
تولد عنش ما صار يسمر "فرض التوالي" ،ومعناأ أن التسلسل الاطي فـي األمـواا النوويـة فـي حمـض
دو إن أو ) (DNAيحــدد تسلســل الحمــوض األمينيــة فــي البروتينــات ،وأن البنــاء المعقــد ذا األبعــاد
الثفثــة والــذو تتكــون منــش البروتينــات وتقــوم عليــش وايفتهــا ،هــو فــي الوا ــع نــاتج عــن تسلســل الحمــض
األميني وليس ماتلف المصدر و د أثار هذا (الفرض) سؤالين:
أولهما :ما العف ة بين األمواا النووية والحموض األمينية؟
وثانيهما :كيف تنتقل المعلومات من دو ان أيش DNA؟
ك ــان جـ ـواب السـ ـؤال األول مم ــا ح ــددأ ــانون المورث ــات أم ــا السـ ـؤال الث ــاني فظجي ــب باكتش ــاف
الحمــض النــووو الريبــوزو النا ــل ) (RNAاســتادمنا فــي عملنــا فيروســا مــن فيروســات العثــو الكتيــرو
هــو الملــتهم ت-ع ) (PHAGEفظثبتنــا باســتادامش فــي تجــارب وراثيــة بحتــة ــانون المورثــات ثفثــي
واستفدنا من الاصائص البيولوجية الكيميائية للافيا المصابة بملـتهم الجـراثيم فـي إثبـات وجـود النا ـل
ار ان أي ــش ) ،(RNAك ــذلك اكتش ــفنا أن بع ــض التحـ ـوالت كان ــت ي ــر ذات معن ــر ألنه ــا تو ــف نم ــو
سلسلة الببتيد ثم اكتشفنا فيما بعد تركيب الثفثينات الثفم التي تقضـي علـر تلـك السلسـلة ،وبينـا أن

العوامــل الكابتــش فيهــا تبــدالت فــي أنتيكودونــات حمــض ار ان أيــش النا ــل فــي مبتــدأ العقــد الســادس مــن
هــذا القــرن أعجبــت بقــوة التحليــل الــوراثي فاجتهــدت فــي تطــوير كــائن تجريبــي ،وهــي الــدودة الســلكية
(كــاينور هابــد ايــتس اليكــنس) ليكــون نموذجــا لد ارســة النمــو والســلوك د ارســة وراثيــة و ــد أصــب هــذا
اإلجراء اآلن عمف علميا ناجحا منتش ار في العالم
تمكن ـ ــت م ـ ــن تحلي ـ ــل موث ـ ــات ه ـ ــذا الك ـ ــائن وعزل ـ ــت وفص ـ ــلت أكث ـ ــر م ـ ــن أل ـ ــف م ـ ــن الطفـ ـ ـرات
) (MUTANTSوبالتعاون مع بعض الـزمفء بـدأنا مشـروعا طـويف مـن البحـم بهـدف تعريـف البنـاء
الالــوو لهــذا الكــائن وبــذا أصــبحنا اليــوم نعــرف ك ـل افيــاأ ،وعــددها ألــف تقريبــا ،وكــذلك وصــفت
األعصاب فيش ثم جاءت أبحام سلستن فبينت كيف تتكاثر الافيا في عملية النمو

ومع تطور مناهج البحم في مجال دمج المورثات ) (CLONINGوتتالر سفسل دو ان أيـش

في منتصف السبعينيات ،أصب من الواض أنش يوجد منهج جديد لدراسة علـم المورثـات ولـذا أصـب
هذا الحقل المجال الرئيس الهتمامي العلمي
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يعتمد علم المورثـات التجريبـي التقليـدو اعتمـادا تامـا علـر تربيـة الكائنـات ،أمـا المنـاهج الجديـدة
في البحم فف تفعـل ذلـك بـل لقـد حررتنـا مـن هيمنـة دورات الحيـاة العضـوية فظصـب ب مكاننـا اليـوم أن
ندرس مورثات جميع الكائنات ومن ضمنها اإلنسان ويوجد اليوم تعاون دولي يتزايد باستمرار ويهـدف
إلــر فهــم الصــبغية اإلنســانية وذلــك لغرضــين :أولهمــا مــا ســيزودنا بــش مــن المعرفــة ألم ـراض اإلنســان،

وثانيهما ألنش سيزيدنا فهما لتطور التعقد البيولوجي
إن الدراسة المباشرة للمورثات والصبغيات علم جديد ياتلف عن علم األحياء التجريبي ااـتفف
علم الفلك عن علـم الفيزيـاء التجريبـي ولقـد سـميت هـذا العلـم "الجينونوميـا" أو علـم "الماـزون الـوراثي"

) ،(GENONOMYوهــو كعلــم الفلــك يعتمــد علــر المشــاهدة والقيــاس وفــي هــذا الشــبش بــين العلمــين
عم ـ مؤكــد إذ أن اات ـراع التتــالي ) (SEQUENCINGيشــبش اات ـراع ــاليليو للنــااور (التلســكوب)
يستعمل علماء الفلك نوااير وية للنار إلر أجسام بعيدة ،وكلما زاد بعد تلـك األجسـام زاد بعـد الـزمن
الــذو يناــرون إليــش فــي الماضــي ألن الضــوء ــد اســتغر ذلــك الــزمن فــي الوصــول إلينــا إن الد ارســات
التفصــيلية للمتتاليــات الجيونوميــة للكائن ـات المعاص ـرة تمكننــا نحــن كــذلك مــن إعــادة تركيــب المورثــات
والجينومات الااصة بالكائنات البائدة بل لعلنا نسـتطيع أن نقـول أن جينومـات الكائنـات العليـا تعكـس

إلر حد ما بنية المورثات الااصة بالكائنـات الصـغيرة البدائيـة ألن تطـور المورثـات تباطـظ كثيـ ار عنـدما
زاد تعقد التنايم البيولوجي للكائنات لعل من المفئم أن أذكر كل هذا ألن الكائنات القديمة د الفـت
وراءها بقايا منها هذا النفط لذو هو ثروة بفدكم ،وألنها أيضـا الفـت مورثاتهـا التـي ذابـت عبـر الـزمن
في جينوماتنا وصبغياتنا فظصبحت ميراثا يعيننا علر فهم الماضي
أشكركم مرة أارى علر منحي الجائزة وأشكركم علر دعوتي إلر هنا الستفمها
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Speech of
PROFESSOR SYDNEY BRENNER
Winner of the 1992 King Faisal International Prize
For SCIENCE (Biology)

Your Royal Highnesses,
Distinguished Guests,
Gentlemen,

I am most proud to have been awarded the 1992 King Faisal International
Prize for Science and wish to express my deep appreciation of your generous
recognition of my work in molecular genetics.
The pursuit of scientific research demands some talent and knowledge
but the most important requirement is to be in the right place at the right
time. I count myself as fortunate to have been born in 1927 so that when the
structure of DNA was discovered by Watson and Crick in 1953 I was young
enough to grasp its revolutionary content and yet old enough to do
something about it. And when I came to Cambridge in 1956 to join Francis
Crick in the MRC Unit at the Cavendish Laboratory, to begin our research in
molecular genetics, we were able to add the significant biological
component that ultimately linked the structure of the genetical material with
its function in living systems. My scientific life has been contemporaneous
with the great developments in molecular biology and genetics that have
dominated the last half of this century and I have witnessed the growth of
our science from its small beginnings into the large, pervasive discipline that
it has become today.
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The structure of DNA explained how it could replicate and mutate and it
also generated what came to be called the Sequence Hypothesis. This stated
that the linear sequence of nucleotides in DNA specifies the sequence of
amino acids in proteins and that the comp1ex three dimensional structure of
proteins, on which their function depends, is the product of the amino acid
sequence and is not separately determined. This raised two questions: What
is correspondence between nucleotides and amino acids? How does
information get out of DNA into protein? The first was answered by the
determination of the genetic code; the second was solved by the discovery of
messenger RNA. Our work used a bacterial virus, phage T4; with it we
proved by pure genetic experiments that the code was triplets code, and we
exploited the biochemical properties of bacteriophage infected cells to
demonstrate the existence of messenger RNA. We also discovered that
certain mutations were “nonsense” because they terminated the growing
polypeptide chain and we later worked out the structure of the three chain
terminating triplets and showed that their suppressors were alterations in the
anticodons of transfer RNAs.
In the early 1960s, impressed with the power of genetical analysis, I set
out to develop a new experimental organism, the nematode, Caenohabditis
elegans, as a model for the genetical study of development and behaviour.
This is now a successful worldwide scientific enterprise. I worked out its
genetics and isolated, mapped and characterized more than a thousand
mutants and, with colleagues, began a lengthy project to define the entire
cellular structure of the organism from serial section electron mierographs,
so that today we know all of the cells, about a thousand, and the connections
of all the neurons. Sulston’s work established the cell lineage, that is, how
the cells are uniquely generated during growth.
With the advent of methods of cloning and of sequencing DNA in the
mid-1970s, it became clear that this offered a radically new approach to the
study of genetics, and this field is now my main scientific interest. Classical
experimental genetics depends totally on the breeding of organisms, but the
new methods do not; they have liberated us from the tyranny of organismic
life cycles and now we can study the genes of all organisms, including Man.
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There is today an expanding international collaboration aiming to
characterize the human genome, both far the knowledge it will be bring to
the understanding of human disease, and also for the part it will play in
understanding the evolution of biological complexity. The direct study of
genes and genomes is a new science and differs from experimental physics. I
have given it the name of genomy and, like astronomy, it relies largely on
observation and measurement. In fact, the analogy is quite deep and the
invention of sequency can be likened to the invention of the telescope by
Galileo. Astronomers use powerful telescopes to look at distant objects and,
the more distant the object, the further back in time they can see because it
has taken the light that time to reach us. Detailed studies of genomic
sequences of contemporary organisms also allow us to reconstruct the genes
and genomes of long extinct organisms. It can be plausibly argued that the.
genomes of higher organisms reflect the gene structure of very primitive
microorganisms roughly because gene evolution became vastly slowed
down as the complexity of biological organisation increased. It is fitting that
I say these words here, because not only have ancient organisms left their
residues in the form of oil, the wealth of your country, they have also left
their genes, somewhat corroded by time, in our genomes, a legacy of
knowledge of the past.
I thank you again for the Prize and for the invitation to come here to
receive it.

6

