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أصحاب الفضيلة والمعالي السعادة
إنني لسـعيد للاايـة بتسـلمي جـائزة الملـك فيصـل العالميـة فـي العلـوما وأكثـر مـا يزيـد سـعادتي أن
يشاركني فيها عالمان جليالن وصديقان هما هيو بالم وجيمس روثمان.
إن جــائزة الملــك فيصــل العالميــة امتــداد لتقليــد علــيم مــن تقاليــد المســلمينا وهــو تكــريم العلــما
والريــادة فيــه .وهــذا أمــر خــد بــدأل يلفــاء المســلمين منــذ خــرون عــدة .وبينمــا كانـ
المللمة حقق العلماء المسلمون إنجا از هائلة في الرياضيا

نــالول مــن تقــدير واعت ـ ار

أوربــا تعــيش عصــورها

والفيزياء والكيمياء والطب .ولم يكـن مـا

ـر علــح مــا خــدمول مــن حلــول عملي ـة لمواضــيش شــتح فــي الفلــك
بفضــلهم خاصـ ما

أيضا نالوا التقدير واإلعجاب بسبب نلرياتهم العميقة في سائر ضروب المعرفـة
والطب فحسبا وانما م
األيرى.

إن ابــن ســيناا الــذي نعرفــه فــي الاــرب باســم افيســيناا ولــد فــي أواســط ســياا ولكنــه ومــن خلــب
اإلمبراطوريــة اإلســالميةا عمــل مــن أجــل العــالم كلــه .وخــد امت ـد

أعمالــه لتشــمل أوربــا ب ســرهاا ولــل

كتابــه الفــذ وخــانون الطــبوا بعــد ترجمتــها أهــم مرجــش طبــي فــي أوربــا علــح مــدى يمــس مئــة عــام .إن

علماء اليوما ك سالفهم علماء المسلمينا ينتمون إلح العالم ب سرلا ال إلح أوطانهم الصايرة.
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فــي زمــن ابــن ســينا لــم يكــن معروفــا أن اليليــة هــي وحــدة الحيــاة األساســية .فهــذل المعلومــة خــد
عامـاا أن
عرف خبل مئة عام فقط .كذلك لم يعر ا إال بعد اكتشا المجهر اإللكتروني خبل يمسين م
اليليــة تنقســم إلــح أخســام ميتلفــة يــندي كــل خســم منهــا وليفــة محــددة .وتلــك الولــائ بهــا ألــو مــن
جزئيا

البروتينا

هذل البروتينا

المتيصصة الموجودة دايل تلك األخسام .وخد تركز بحوثنا في دراسة كيفية خيـام

ب داء ولائفها المتيصصة.

لقد بدأنا بفرضية أن البروتينا

يتم فرزها وتوزيعهـا دايـل اليليـة علـح نحـو يشـبه فـرز الرسـائل

البريديـة وتوزيعهــاا فكـ ن لكــل بــروتين رمـزل البريــدي اليـاك بــه الــذي يمكنـه مــن الوصـول إلــح المكـان

المحــدد لــه فــي خســم مــن أخســام اليليــة .وبــالطبش فــان انتقــال البروتينــا

مــن خســم إلــح يــر يحتــا إلــح

تماما مثلما يوجد لكل حي من أحياء المدينة رمزل البريدي الياك بالحي.
رموز بريدية ميتلفةا م
وخــد أمكــن التعــر علــح االيــة أو الرمــز البريــدي اليــاك بكــل خســم مــن أخســام اليليــةا أي علــح
النلم التي يمكن بوساطتها فرز البروتينا ا وتوجيهها ونقلها إلح مواضعها الصـحيحةا ويـتم توصـي
تلــك االيــة بدخــة وتحديــد ســماتها ويصائصــها .فــاذا مــا حــد

يلــل س ـواء فــي نلــام فــرز البــروتين أو

التعر عليه فان النتيجـة هـي انتقـال ذلـك البـروتين إلـح موضـش سيـر مناسـب دايـل اليليـة ممـا خـد ال
يتالءم مش استمرار الحياة أو يندي إلح نشوء بعض األمراض اليطيرة مثـل األورام اليبيثـة .ومـن هـذا
المنطلق فان هذل الدراسا

سو

تساعد علح تطوير أساليب عالجية حديثة لهذل األمراض.

إنــه لشــر علــيم لــي أن أنــال جــائزة الملــك فيصــل العالميــة فــي العلــوم .والبــد أن أنتهــز هــذل
ممكنــا أن أنجــز العمــل الــذي تكرمــونني مــن أجلــه ل ـوال مــا وجدتــه مــن
المناســبة ألخــول ب ـ نني مــا كــان
م
التشــجيش والمثــل األعلــح مــن أســتاذي جــور بــاالدا ومــا وجدتــه مــن عــون مــن طــالب الد ارســا العليــا
وزمــالء مــا فــوق الــدكتورال الــذين يعملــون ضــمن فريقــي .فلهــم جميعــا ولمنسســة الملــك فيصــل الييريــةا
أتقدم بالشكر والعرفان.
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ACCEPTANCE SPEECH
By
GÜNTER BLOBEL
Co-Winner of the 1996 King Faisal
International Prize for Science

Your Royal Highness Prince Sultan ibn Abdul Aziz,
Your Royal Highnesses,
Your Excellencies,
Distinguished Guests,
It is a great pleasure to accept the 1996 King Faisal International Prize for
Science and to share it with my distinguished colleagues and friends Hugh
Pelham and James Rothman.
The King Faisal International Prize for Science continues the great
tradition of Muslim patronage of science and scholarship that began
centuries ago under the Islamic caliphs. It led to a renaissance of the
sciences centred in the Islamic world and a tremendous expansion of human
knowledge. At a time when Europe was in the dark ages, scientists in the
Islamic world made profound contributions to mathematics, physics,
chemistry, and medicine. Muslim scientists were valued not only for their
investigations of practical problems in astronomy and medicine, but also for
their theoretical insights into various fields of knowledge. They were
welcomed and supported in their own countries of birth and in other parts of
the Islamic world. Ibn Sina, known in the West as Avicenna, although born
in Central Asia, had an international career in the central lands of the Islamic
Empire. One can say that his career also encompassed Europe in that the
translation of his great Canon of Medicine remained the most definitive
textbook of medicine in Europe for 500 years. Scientists today resemble
their Muslim predecessors in being true international citizens of the world.
At the times of Ibn Sina it was not known that the cell is the basic unit of
life. This knowledge was acquired only a hundred years ago. And only 50
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years ago, using electro microscopy, was it discovered that the cell is
organized into many distinct compartments, each performing different
functions. These functions are carried out by thousands of proteins
specifically localized to these compartments. My work has dealt with the
problem of how proteins are directed to these specific cellular addresses. We
first postulated that, like the mail, proteins are distributed to distinct cellular
compartments with the help of a zip code that is tagged on each protein. Of
course, distribution of a protein to each of the cellular compartments would
require a different zip code, very much like the distribution of a letter to a
city employs a city-specific zip code. Indeed, cell compartment-specific zip
codes could be identified. Moreover, the machineries which recognize the
various zip codes and allow transport of proteins to their specific cellular
compartments were isolated and characterized. Errors either in the zip code
or malfunctioning of the corresponding zip code recognition machineries
lead to protein mislocalization which, in turn, has been shown to be either
incompatible with life or to result in a number of diseases, including cancer.
This knowledge will help to develop rational cures for these diseases.
It is a very great privilege to receive The King Faisal International Prize
for Science. Without the inspiration from my brilliant teacher George Palade
and from many outstanding graduate students and post-doctoral fellows who
collaborated with me, I would not have been able to accomplish the work for
which I am honoured. I extend my profound thanks to them and to The King
Faisal Foundation for recognizing this work.

4

