ترجمة كلمة الدكتورة

فرانسواز باري -سنوسي
الفائز (باالشتراك) بجائزة الملك فيصل العالمية
للطب لعام 4141هـ 4991 /م

صاحب السمو الملكي األمير عبد هللا بن عبد العزيز ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني

أصحاب السمو

أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة
إن قرار هيئتكم الموقرة منحي جائزة الملك فيصل العالمية في الطب لهذا العـام إنمـا هـي تتـوي
لعشر سنين من البحث العلمي المتصل حول مرض نقص المناعة المكتسب.
ويزيــد مــن فعــري واعت ـزازي أن أمــنل تلــك الجــائزة باالشــتراك م ـ جــين – كلــود شــيرمان ولــوك

مونتانييه على اعتبار ان ما قمنا به سويا يمثل مساهمة رئيسة واثراء للمعرفة في هذا الحقل الطبي.

قبل عشر سنوات ،وفي مايو عام 4991م ،وصفنا للمرة األولى العامـل المسـبب لمـرض نقـص

المناعـة المكتسـب ونشـرنا نتائجنـا انئــذا فـي مجلـة ،العلـوم ،،بعـدها سـمي ذلـك الفيـروس بفيـروس نقــص
المناعة البشري –النوع األول ،وفي غضون سنة من ذلك التاريخ جمعنا من البيانات واألدلة ما يثبـت
الدور األكيد للفيـروس فـي إحـداث ابصـابة بـذلك المـرض والـذي نحسـبه أعطـر مـرض عرفتـه البشـرية

في هذا القرن .لقد عزلنـا فيـروس نقـص المناعـة البشـري مـن عـدد كبيـر مـن المصـابين بمـرض ابيـدز
أو باألعراض ذات العالقة به بمـن فـيهم العديـد مـن األفـراد المتبـرعين بالـدم أو المتلقـين لـه .وأثبتنـا أن
األجسام المضادة للفيروس ال توجد إال عند تلك الفئات من الناس.
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ثم أثبتنا للمرة األولى أيضا أن فيروس نقص المناعة البشـري يسـتهدف أساسـا أنواعـا معينـة مـن

العاليـ ــا الليمفيـ ــة المسـ ــماة (س ،د )1 ،ذات األهميـ ــة القصـ ــوم فـ ــي الن ـ ــام المنـ ــاعي علـ ــى مقاوم ـ ــة
الميكروبات.
في الوقت نفسه شاركنا في تطوير اعتبارات تشعيصية مازالت مستعدمة بكثرة حتى يومنـا هـذا

للكشف عن العدوم بفيروس نقص المناعة المكتسب .كما شاركنا في أولى العطى الرامية إلى معرفـة

الجزيئــات الدقيقــة للفيــروس ممــا أثمــر عنــه اكتشــاف التركيــب الــوراثي الفريــد لــذلك الفيــروس ،وبعاصــه
مورثاته المن مة وتباينه الوراثي المفرط.
لقد كانـت تلـك الد ارسـات نقطـة انطـالد لعـدد هائـل مـن البحـوث فـي كثيـر مـن األوسـاط العلميـة

والطبيــة علــى نطــاد العــالم باس ـري واليــوم يمكننــا القــول أن فيــروس نقــص المناعــة البشــري هــو أكثــر
فيروس تم وصفه وتحديد أدد جزئياته على ابطالد .لكن على الـرغم مـن الزيـادة الهائلـة فـي معرفتنـا
بهذا الفيروس عبر العشر سنوات الماضية فإننا مازلنا في أول الطريد ،وأمامنا شـوط طويـل البـد مـن

قطعه قبل الوصول إلى لقاحات وأن مة عالجية فعالة.

لــذلك الســبب ،يجــب اعتبــار مــا قمنــا بــه حتــى اان عمــال متواضــعا فــالبرغم مــن التطــور العلمــي

الكبيــر الــذي تحقــد فــي الســنوات األعيـرة ،مازلنــا نواجــه مرضــا بــال التعقيــد تتــداعل فيــه اليــات مناعيــة
وفيروســية نجهــل الكثيــر عنهــا .واليــوم تســتمر المحــاوالت فــي معتبــري بمعهــد باســتير وفــي كثيــر مــن

المعتبرات العالميـة األعـرم للكشـف عـن حقيقـة هـذي االيـات .إن الت لـب علـى تلـك المشـكلة أمـر مهـم
جـدا فــي كسـب المعركــة ضــد المـرض وينب ــي لنــا اسـت الل كــل لح ـة تتــاة لنــا لمواجهتـه ،عاصــة فــي

الدول النامية.

إن الــدوائر العلميــة والطبيــة باســرها بحاجــة إلــى الــدعم والتشــجي  .وبوصــفي مــن المنتمــين إلــى

المجتم العلمي فإنني أعتبر فوزي بالجائزة ،الذي يشرفني أيما شرف ،ال يمثل تقـدي ار لـي وحـدي بقـدر
ما هو تشجي لكافة للعلماء والباحثين كافة في هذا المجال.
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وكــم يســعدني أن أعبــر عــن تقــديري الشعصــي لك ـل مــن تعــاونوا معــي داعــل معهــد باســتير أو

عارجه .فالتكريم الذي منحتموني إياي يشملهم جميعا .ولوالهم لما كنت اليوم بينكم هنا في الرياض.

أمــا اعــر الكلمــات فاوجههــا للمســفولين كافــة فــي مفسســة الملــك فيصــل .لكــن األحاســيس التــي
ت مرني في هذي اللح ات تجعلني عاجزة عن التعبير عن حقيقة مشاعري وتقديري لهم.
لذا اكتفي بان أقول لهم أشكركم جدا جدا جدا.
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Speech of
DR. FRANCOISE BARRE-SINOUSSI
Co-Winner of the 1993 King Faisal International Prize for
MEDICINE
(Acquired Immunodeficiency Diseases)

Your Royal Highnesses
Distinguished Guests
It is ten years of research in the field of AIDS that the Committee of the
King Faisal International Prize for Medicine has decided to acknowledge
today.
I am more than honoured to have been jointly selected with Jean-Claude
Chermann and Luc Montagnier as major contributors to scientific progress
in this area of Medicine.
Ten years ago, in May 1983, we described, in Science, the first
identification of the causative agent for AIDS, later on designated as HIV-1.
In about a year, we accumulated data that were proving the role of HIV-1
from numerous patients with AIDS or with AIDS related symptoms,
including blood donors and their recipients. We showed that only patients
with AIDS, with AIDS-related symptoms or patients considered at risk for
AIDS at that time were presenting antibodies against HIV-1.
We first demonstrated that one major target of HIV-1 was the population
of blood cells disappearing in AIDS patients, namely the CD4+
lymphocytes. We showed that HIV-1 was killing such cells, essential for the
immune defense of the organism against microbial infections. In parallel, we
participated in the development of the diagnostic tests that are still
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commonly used today for detecting an infection with the AIDS virus in
human beings.
We also participated in the first step of the molecular characterization of
HIV-1 that led to the discovery of its peculiar genetic organization with
regulatory genes and of its high genetic variability.
On is basis, a tremendous amount of work has been developed by the
scientific and medical communities worldwide. Today, HIV is probably the
best characterized viral agent! However, even if our knowledge of AIDS
disease has enormously increased during those ten years, there is still a long
way to cover, in particular to arrive at effective vaccine and therapies.
We, thus, should still be modest! The recent scientific progress also
demonstrated that we have to face a very complex infectious disease.
Multiple immunological and virological mechanisms appear to be involved
in AIDS pathogenesis and we are still far from knowing all of them. Today,
my laboratory at Pasteur Institute, as well as many others in the world, is
trying to penetrate some of those mechanisms. We all are aware that we
have to get over difficulties to win the fight against the AIDS virus. We
should not loose any time facing a very urgent and dramatic situation, in
particular in developing countries.
All the scientific and medical communities need to be encouraged worldwide. As a representative of the scientific community, I consider the award
that I have the honour to receive today not only as a recognition of our work
but mainly as an encouragement for all the scientists involved in the field of
AIDS. On behalf of all of them, I would like to express our sincere thanks to
the King Faisal Foundation for awarding the Prize this year for research on
AIDS.
I would like also to express my personal thanks to all my collaborators
inside and outside the Pasteur Institute. This award is also dedicated to them.
Without them, I will not be in Riyadh today.
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I cannot finish without thoughts for my family, friends and close relatives
who all during those years helped me so much by their patience and
understanding. Many thanks to all of them.
My last words will be for the members of the King Faisal Foundation.
The emotion that I feel at this moment is so high that I really do not know
how to express all my gratitude to them.
I will simply say many, many, many thanks.
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