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صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبد العزيز
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام
أصحاب السمو األمراء
أصحاب الفضيلة والمعالي السعادة
إنه لشرف عظيم لـي أن أنـال جـائزة الملـك فيصـل العالميـة فـي العلـومف فلـد عـرف الملـك فيصـل
بحبه للخير وحرصه على ما ينفـ اننسـانيةف ونحـن العلمـاء تـدفعنا الريبـة فـي فلـم العـالم الـ

نعـيش

في ــهي ويح ــدونا األم ــلي ب ــل انيم ــاني ب ــتن تل ــود المعرف ــة التـ ـي نكتس ــبلا إل ــى تحليـ ـ المنفع ــة ل نس ــاني
وبالتالي فإن تلدير أعمالنا يدفعنا إلى ب ل المزيد من الجلد ويشجعنا إلى حد كبيرف
إن البحوث التي قمت بلاي وزميلي الدكتور بلوبل والدكتور روثماني تتعلـ بد ارسـة الكيفيـة التـي
تلــوم بواســطتلا الخبيــا بــإفراز البروتينــاتف وه ـ مســتلة معلــدة وبال ــة األهميــة ألشــكال الحيــاة الراقيــة
كافــةف إن البروتينــات التــي تفرزهــا الخبيــا تــدخل أوال فــي قســم خــاة بلــا داخــل الخليــةي ثــم تنلــل عبــر
أقســام عــدة أخــرإ قبــل إطبقلــا خــارح الخليــةف وتحتــو تلــك األقســام علــى بروتينــات عــابرة فــي طريللــا

إلى سطح الخليةي وأخرإ تنحصر وظيفتلا داخل الخلية فـب تفـرزف وأثنـاء حركـة هـ البروتينـات عبـر
أجزاء الخلية يتم تصنيفلا وفرزهاي بحيث يصـل كـل واحـد منلـا إلـى مكانـه الصـحيحف وقـد كـان اللـدف
من د ارسـاتنا هـو التعـرف علـى السـمات المميـزة التـي يخـتة بلـا كـل قسـم مـن أقسـام البروتينـات وفلـم
الط ارئ ـ التــي يمكــن بوســاطتلا التعــرف علــى تلــك األقســام وفرزهــاف وقــد وجــدنا أن بع ـ

البروتينــات

تحتفظ بمواق ثابتة داخل الخلية في تنسي يشبه ما يحـدث فـي المكتبـةف فالمكتبـة تبلـى مرتبـة ريـم أن
الكتب تنلل وتعاد إلى األرفف بشكل مستمرف وبالمثل فإن البروتينات تخرح من أقسام الخلية المختلفـة

لتحل محللا بروتينات أخرإ على نحو مستمرف
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وعلــى الـريم مــن أن دافعنــا هــو معرفــة كيفيــة عمــل الخليــة الســوية فإننــاي بطبيعــة الحــالي نعــرف
أيضــا مــا يحــدث عنــدما تختــل وظــائف الخليــةف فالعديــد مــن األمـ ار

الوراثيــة مثــل التليــف الكيســي مــا

هــي إال نتيجــة لفشــل بروتينــات معينــة فــي متابعــة مســارها انف ـراز إلــى ســطح الخليــةف وفــي بع ـ
األم ار

األخرإ تدخل بروتينات سامة فتتلفلا من خبل مسار إفراز معكوسف
فس ــموم الك ــوليراي م ــثبي تك ــبح نظ ــام ف ــرز البروتين ــات بتللي ــدها لس ــمات البروتين ــات المليم ــة ف ــي

الخبياي مما يمكنلا من االنتلال عميلا إلى داخل خبيا األمعاء فتتلفلاف ولربما يؤد فلمنـا لمثـل هـ

يوما ما إلى تحسين وسائل عبح كثير من األم ار
اآلليات ً

الخطيرةف

إن التلــدم العلمــي ال يتحل ـ إال بجلــود العديــد مــن النــاس وت ـ زرهم واننــي لجــد ســعيد أن عملــت
ـرداي ولكـن البـد
ـردا ف ً
خبل السنوات الماضية م بع زمبئي المتميزين وهم كثر يصعب حصـرهم ف ً
لي من انشادة باثنين منلم نسلاماتلم الجليلة وهما مايكل لويسي وهو أول شخة انضم إلى فريلـي
ومــازال يعمــل معــيي وســين مــونرو وهــو أول طببــي فــي الد ارســات العليــاي ويلــود اآلن فريلــه الخــاة

على ملربة منيف
للد كان من حسن حظـي أن أنـال طـوال حيـاتي العلميـة دعـم مجلـس البحـوث الطبيـة البريطـاني
عل ـى نحــو ســمح لــي بمتابعــة طريلــي فــي مجــال البحــث العلمــيف إن ه ـ مي ـزة عظيمــةي ولكننــا أيضــا
ملتزمون بحسن استخدام الموارد المتاحة لناف وانه لشيء يثلج صدر أن نرإ تلدير جلودنا على نحو
عالمي من مؤسسة رفيعة المستوإ كمؤسسة الملك فيصل الخيريةف
ختاما أنتلز ه الفرصة للتعبير عن امتناني لكم على ما أحطتمونـا بـه مـن حفـاوة وكـرمف وانلـا
ً
حلا مناسبة سوف ن كرها على الدوامف
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ACCEPTANCE SPEECH
By
HUGH R. B. PELHAM
Co-Winner of the 1996 King Faisal
International Prize for Science
(Biology)

Your Royal Highness Prince Sultan ibn Abdul Aziz,
Your Royal Highnesses,
Your Excellencies,
Distinguished Guests,
It is a great honour to be a recipient of The King Faisal International
Prize for Science. King Faisal is remembered for his great benevolence and
his devotion to the welfare of others. As scientists, we are motivated by a
desire to understand the world we live in but I hope and believe that the
knowledge we gain will lead to the betterment of mankind and thus that we
are also working for the benefit of others. To have our efforts recognized is
an enormous encouragement.
My own work, like that of my colleagues Drs. Blobel and Rothman, is
concerned with the way in which cells secrete proteins. This is an intricate
process of fundamental importance to all higher life forms. Secretory
proteins are first inserted into a special compartment inside the cell and then
moved through several more before finally being released to the outside. The
compartments contain a mixture of proteins: those in transit to the surface
and others, whose functions lie within the cell, which stay behind. As the
proteins move through the cell they are continually sorted, thus ensuring that
each one ends up in the right place. Our goal has been to identify the
features that distinguish the different classes of protein and to understand the
ways in which those features are recognized and sorting achieved. We have
learned that few proteins have a fixed location—the apparent orderliness of a
cell is like the order one sees in a library which remains tidy despite the fact
that books are constantly being removed from the shelves and returned to
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them. In the same way, proteins are constantly being lost from and returned
to the various cellular compartments.
Although our desire is to understand how cells work, we also learn what
happens when they do not work properly. Many inherited diseases, such as
cystic fibrosis, are a consequence of particular proteins failing to follow the
secretory pathway to the cell surface. In other diseases, toxic proteins enter
cells and poison them, using the secretory pathway in reverse. Cholera toxin,
for example, subverts the sorting system by imitating the features of a
resident cellular protein, thereby ensuring that it is transported deep into the
cells of the intestine where it does its damage. An understanding of such
mechanisms may one day lead to improved treatments for these serious
diseases.

Progress in science often depends on the efforts of many people, and I
have had the pleasure of working with excellent colleagues over the years.
These are too numerous to mention individually, but I would like to
acknowledge two who have made particularly significant contributions:
Michael Lewis, who was the first person to join my group and is with me
still, and Sean Munro, my first graduate and now a close neighbour with a
group of his own.
Throughout my independent career I have been fortunate enough to be
supported by the Medical Research Council of Great Britain in a way that
has allowed me to pursue the path of discovery wherever it leads. For a
scientist this is a great privi1ege but there is also an obligation to use well
the resources that are provided. It is thus very gratifying to see that our
efforts have received international acclaim from such a prestigious
organization as The King Faisal Foundation.
I would like to take this opportunity to express my gratitude to our hosts
for their most generous hospitality. This is truly an occasion to remember.
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