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صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبد العزيز

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام

أصحاب السمو واألمراء أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة
إنـ لشــرظ ع ـيم أن أتســلم جــائزة الملـك فيصــل العالميــة مـن رجــال يحــاف ون علـ حضــارة كــان

الغــرب فيمــا مض ـ ينلــل العلــم منلــا فقــد ضــم ا ســسم أناســا عديــدين جــابوا أركــان الــدنيا ســعيا وراء
المعرفــة فــدونوا العلــوم وطوروهــا بالن ريــة والتجربــة وبينمــا كان ـ
حمل المسلمون شعلة العلم وأبقوا عليلا حية متقدة.

كان

أوروبــا تعــيش فــي عصــور ال ــسم

لقــد عــرظ علــم الكيميــاء طريق ـ إل ـ أوروبــا فــي القــرون الوســط مــن ــسل ملفــا
مفتاحا للكيمياء الطبية في أوروبا .أما مؤلفا

في أوروبا لقرون عدة لذا جاء ذكره في حكايا

ابن سـينا فقـد لـ

ال ـرازت التــي

المرجـ األساسـي فـي الطـب

(كانتربرت) إحدى أهم األعمال في األدب ا نكليزت

التــي كتبلــا جفــرت تشوســر فــي القــرن ال ارب ـ عشــر المــيسدت .لقــد كــان التواصــل عل ـ أشــده فــي ذلــك
الزمــان وا,ن فــي عص ـرنا هــذا ترع ـ مؤسســة المل ــك فيصــل تلــك التقاليــد وتحــاف عل ـ التواص ــل

الفكرت وا بداعي الذت يت ط حواجز اللغة وا تسظ الثقافا .
إن أعمـالي تمثلـ

فـي تطـوير ط ارئـا نتـاا األجسـام المضـادة البشـرية بالوسـائل الصـناعية أت

في أنبوب اال تبار .فاألجسام المضادة تلعب دو ار جوهريا في تمكين الجسـم مـن مقاومـة المـر  .إن
األجس ــام المض ــادة الطبيعي ــة تتع ــرظ علـ ـ األجس ــام الغريب ــة مث ــل الفيروس ــا

والبكتيري ــا والطفيلي ــا

فتــدمرها .ولكــل جســم مضــاد تركيــب ــاو يتناســب نوعيــا م ـ األجســام الغريبــة تناســب المفتــا م ـ
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القفــل ومــن ثــم ف ـ ن الجســم المضــاد لكــائن ممــر
الكائنا

مــا ال يــؤثر إال عل ـ ذلــك الكــائن دون ي ـره مــن

الممرضة األ رى.

مــن الملــم طبعــا أن تتعــرظ األجســام المضــادة علـ العوامــل الغريبــة فقـط وأال تلــاجم أنســجتلا.
فنشوء أجسام مضادة لل لية العصبية مثس سوظ يؤدت إل إتسظ العصبا

وا صابة بالشلل .ولكن

لحسن الح ف ن لجسم ا نسـان آلياتـ ال اصـة التـي تمكنـ مـن الـت لو مـن هـذا النـوع مـن األجسـام

المضــادة فــي مرحلــة مبك ـرة .لكــن هنالــك حــاال

تتطلــب فعــس وجــود أجســام مضــادة لــبع

ال سيــا

الموجودة بالجسم .فنحن مثس بحاجة إل أجسام مضادة تدمر ال سيا السـرطانية .ولمـا كـان مسـتحيس
قيام الجسم بتشييد مثل هـذه األجسـام المضـادة فقـد أضـح ضـروريا تشـييدها ـارا الجسـم فـي أنبـوب

اال تبــار.كيظ نفعــل ذلــكتإن التقنيــة السزم ـة صــعبة ولكــن الفكـرة بســيطة للغايــة ويمكــن شــرحلا مــن
سل المثال التالي :تصور أنك تريد أن تفتح بابا مغلقا ليس لديك مفتاح إنك إن صنع

عددا قليسا

من المفاتيح الم تلفة بطريقة عشوائية فاالحتمال ضعيظ أن تنجح في فتح البـاب لكـن كلمـا زاد عـدد
ـددا هـائسا مـن
المفاتيخ التي تصن زاد فرصتك في الحصول عل مفتا مناسب .أما إذا صـنع ع ا
المفـاتيح الم تلفــة ف نــك بــس شــك ســوظ تــنجح فــي فــتح البــاب وربمــا أت بــاب آ ــر .وهــذه هــي الوســيلة
التي يلجأ إليلا اللو البارع.

دعونــا ا,ن نتصــور أن الجســم المضــاد هــو المفتــا الــذت ننشــده وال ليــة الســرطانية هــي القفــل.
نحــن قمنــا بتطــوير تقانــة تمكننــا مــن الحص ـول عل ـ األجســام المضــادة المناســبة أو المفــاتيح التــي
تقضــي عل ـ هــذه ال ليــة فقــد تمكنــا مــن تــوفير مجموعــة مــن المورثــا

المضادة فدمجناها ضمن الم زون الوراثي لبع

الفيروسا

المســؤولة عــن إنتــاا األجســام

بحيث أصبح كـل جـزتء فيروسـي قـاد ار

عل طر نوع م تلظ من األجسام المضادة علـ سـطح  .بعـد ذلـك تـتم إضـافة الجزيئـا

الفيروسـية

إل ال سيا السرطانية وعندها سوظ يلتصا الجسم المضاد المناسب م تلـك ال سيـا .وهكـذا يمكننـا
الحصول عل أجسام مضادة صنعية فعالة ضد م تلظ األشياء سواء كان
أوميكروبــا

سيا ير مر وب فيلـا

ريبــة تغــزو الجســم .إن هــذه التقانــة ال تحتــاا جـراء تحصــين فــي ا نســان أو الحي ـوان

وفي اعتقادنا أنلا سوظ تفيدنا الفي عسا السرطان فقط وانما كذلك في عسا األم ار
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المعدية.

تامـ ا يسـرني أن أعـرب عـن ع ـيم امتنـاني لمؤسسـة الملـك فيصـل لمنحـي هـذه الجـائزة .إن هــذه

المناسبة تفتح عيني عل عـالمكم وعلمـائكم وعلـ فـرو التواصـل الحضـارت؛ آمـس فـي الوقـ

نفسـ

أن يكـون هـذا التقـدير حــاف از لـي نحـو مزيــد مـن العمـل لسســتفادة مـن األجسـام المضــادة فـي الطـب بمــا

يحقا ال ير للناس كافة.
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Speech of
DR. GREGORY PAUL WINTER
Co-winner of the 1995 King Faisal International Prize
for Medicine (Molecular Immunology)

Your Royal Highness Prince Sultant ibn Abd Al-Aziz
Your Royal Highnesses
Your Excellencies
Distinguished Guests
It is a great honour for me to receive The King Faisal International Prize
from the “custodians” of a civilization that in former times taught sciences to
the West. Islam has embraced many peoples, seeking out knowledge from
the far corners of the world, writing it down, and developing science by
theory and experiment. In the Dark Ages of Europe it was the Muslim world
that kept alive the flame of science.
The science of alchemy was brought into Europe in the Middle Ages by the
writings of Al-Razi and provided a key strand in the development of medical
chemistry in Europe. The writings of Ibn Sina provided Europe’s principal
text on medicine for centuries; for example Ibn Sina is mentioned in the
“Canterbury Tales” by Geoffrey Chaucer, one of the most important
manuscripts of English literature, and dating from the 14th century. This was
an age in which the cross-fertilization of Europe and the Muslim world was
at its most intense. In our own age, The King Faisal Foundation stands for
such traditions of thought and scholarship that transcend the barriers of
language and culture.
My own work has involved the development of a technology for making
artificial human antibodies in tile test tube. Antibodies are a key part of our
natural defense against disease. Natural antibodies recognize “foreign
invaders” such as viruses, bacteria, and parasites and destroy them. Each
antibody has a different shape and fits the invader like a key fits a lock so
that, for example, antibodies against one disease do not work against others.
It is important that antibodies recognize only foreign invaders and do not
attack our own tissues; for example antibodies against nerve cells can lead to
nerve damage and paralysis. Fortunately the body has special mechanisms
that generally eliminate such antibodies at an early stage. However, for some
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purposes, it would be desirable to make antibodies against our own cells, for
example, to destroy cancer cells. As it is impossible to make such antibodies
in the body, we decided that we would have to make them outside the body,
in the test tube.
How could we do this? The technology is difficult, but the idea is simple,
and can he explained by an analogy. Suppose you needed to open a locked
door but did not have the key. You could make a few different keys at
random and try them, but it is unlikely that you would be successful.
However the more keys you made, the greater the chances that you would
find one that fits and unlocks the door. If you made a huge number of keys,
not only you would be able to open that door but virtually any other door. In
fact this is the strategy of a master thief.
So now imagine that the antibody is the key and the cancer cell is the lock.
We have developed techniques for making huge numbers of different
antibodies and also techniques for finding the ones that “fit”. We create a
population of antibody genes, and haste the genes into a virus, so that each
virus particle displays a different antibody “key” on its surface. The
population of virus particles is then added to cancer cells; the correct
antibody “key” sticks the virus to the cells. In this way we have been able to
select artificial antibodies against many different things, against human cells
and against foreign invaders. The technique does not require animal or
human immunization and we believe that such antibodies will not only be
useful in cancer therapy, but in infectious diseases.
I am most grateful to the generosity of The King Faisal Foundation in
awarding this Prize. Not only is it opening my eyes to another world of
scholars and disciplines with the potential for cross-fertilization, but I am
hopeful that the public recognition may further promote the application of
antibodies in medicine for the common good.
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