ترجمة كلمة سعادة البروفيسور
جيفري مايكل فريدمان
الفائز ( باالشتراك ) بجائزة الملك فيصل العالمية
للطب لعام 4141هـ3144/م
الحفل الخامس والثالثون
السبت 4141/5/41هـ الموافق 3144/4/41م
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبد العزيز
ولي العهد ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
أصحاب السمو األمراء
أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة
إنني لممنون لفوزي بجائزة الملك فيصل العالمية للطب لسنة 3102م .فهذا شرف عظيم تتضاعف أهميته
بما حققه الفائزون السابقون من إنجازات علمية وضّاءة ،وبما تُضفيه جائزة الملك فيصل العالمية على الفائزين بها
من مكانة رفيعة.
كما إنني سعيد بقرار اللجنة االحتفاء بما ت َحقَّق من تَقد ُّم في بحوث البدانة .لقد كانت وجهة النظر السائدة لدى
العديدين أن الشخص البدين هو المسؤول وحده عن حالته .وإنني لفخور لكوني أحد الذين شاركوا في المجال العلمي
تطور الذي يطرح وجهة النظر البديلة ،أال وهي أن وزن الجسم يخضع لسيطرة نظام حيوي قوي يَتح َّكم في وزن
ال ُم ّ ِّ
الجسم من خالل تغيير نشاط إحدى الدوائر العصبية التي تسيطر بقوة على الرغبة في األكل .ذلك المسار العصبي
موجود لدى كافة ذوات الثدي ،وتُفسّر االختالفات في نشاطه – إلى َحد ّ كبير – وجود النحافة والبدانة بين األفراد .إن
ورثَة لبتين التي اكت ُ ِّشفت في
وجود خلل ما في
المورثات التي يَ َّ
تكون منها ذلك النظام الحيوي تُس ِّبّب البدانة ،ومنها ُم ِّ
ِّ
َّ
مختبري .واللبتين هرمون ينتجه النسيج الدهني ويفرزه في الدم فيقوم بتنظيم الدائرة العصبية التي ت َتحكم في الشهية.
مورثة لبتين إلى البدانة المفرطة ،التي يمكن عالجها بشكل فعال بإعطاء المريض هرمون
وي ُؤد ِّّي نشوء طفرة في ِّ
لبتين ال ُمشيَّد في المختبر ،كما أشارت الدراسات الحديثة إلى إمكانية استخدام لبتين في عالج عد ّة أمراض أخرى في
اإلنسان ،بما في ذلك أنماط من داء السكري .وقد يصبح قريبا واحدا من مجموعة العقاقير المستخدمة في عالج
البدانة .إن اكتشاف اللبتين والدائرة العصبية التي يسيطر عليها قد َغيَّر مفهومنا عن أسباب البدانة ووضع األسس التي
أعتقد أنها سوف ت ُ ِّّؤدي إلى ظهور أنواع جديدة من العقاقير الطبية.

في علم 0012م ،كتب ثيودور روزفلت ،الرئيس األمريكي الشهير األسبق" :إن أعظم ما يمكن أن تهبه
الحياة للمرء هي – دون شك – الفرصة لعمل شيء يستحق أن يُعمل" .والعمل العلمي يستحق فعال أن يُعمل ،فالتقد ّم
في العلوم والتقنية هو هبة كل جيل للجيل الذي يليه .إنني فخور بأن أكون جزءا من ذلك الجهد العالمي الواسع الذي
بدأت أصوله على يد أجدادنا هنا في الشرق األوسط فوضعوا بذلك أُسس الحضارة الحديثة ،وحيث َ
طبَّق بعض عمالقة
الماضي مهاراتهم ،من أمثال الخوارزمي الذي ابتدع نظام األعداد العربية ،فوضع بذلك أساس الرياضيات الحديثة.
إن االستثمار في التقنية على النحو الذي بدأ تطبيقه في المملكة العربية السعودية سوف يدفعها – دون شك – إلى
األمام.
إننا – بصفتنا علماء – نُمثّل أدوات لموجة جديدة من المعارف عبرت من الماضي واستشرفت المستقبل
من خاللنا ،وموجة المعرفة التي تُش ِّ ّكل بحوثي جزءا منها بدأت عندما اكتشف الكيميائي الفرنسي الفوازير في القرن
الثامن عشر أن الكائنات الحية تخضع للقوانين األساسية للفيزياء والكيمياء؛ بدءا بجول وماير اللذين وضعا القانون
األول للدينامية الحرارية ،ومرورا بإنجازات هيزرينجتون ورانسون – عالمي التشريح العصبي الشهيرين –
وجوردن كينيدي ورومان هارفي – عا ِّلمي وظائف األعضاء في القرن العشرين ،وبالطبع دوج كولمان الذي أشعر
باالعتزاز والبهجة لمشاركتي له في الجائزة .هذه الموجة عبرت بإيجاز من خاللي إلى مستقبل ال أراه بعد بوضوح،
ولكن هنالك بالتأكيد من يراه أو سيراه .إن ذروة الموجة التي كنت جزءا منها هي اكتشاف جزيئات تَتح َّكم في سلوك
األكل وان البدانة ليست خيارا شخصيا ،وإنني آمل وأَتوقَّع أن ال يقود ذلك الكشف إلى إنتاج عقاقير فقط ولكن إلى
تصور أَبدا أن يكون اسمي ضمن الفائزين السابقين بهذه
اإلحساس بالشخص البدين وفهمه .حينما كنت طفال لم أكن أ َ َّ
الجائزة وإنني ألتطلَّع بفخر عميق لرؤيتها تواصل ازدهارها مع تحقيق الفائزين بها في المستقبل المزيد من
االكتشافات ومع تَقد ُّم أمواج المعرفة إلى األمام.
ي بمنحي هذه الجائزة ال ُمتميّزة.
أشكركم مرة أخرى على الشرف العظيم الذي أسبغتموه عل َّ
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Your Royal Highness Prince Salman Bin Abd Al-Aziz
Crown Prince Deputy Premier, Minister of Defense
Your Royal Highnesses,
Distinguished Guests,
I am extremely grateful to receive the 2012 King Faisal International
Prize for Science . This is a deep honor that is amplified by luminous
science of the previous winners, and the great esteem receiving a
King Faisal International Prize bestows on its recipients. .

I am also pleased that the committee saw fit to recognize advances in
obesity research. The conventional view on the part of many is that
the obese are responsible for their condition. I am proud to be part of
a dynamic and fast moving field that offers the alternative view that
body weight is controlled by a powerful biologic system that regulates

body weight by changing the activity of a neural circuit that robustly
regulates the basic drive to eat. These neural pathway functions in all
mammals and differences in its activity to a large extent explain why
some people are thin and others obese. Defects in the genes that
comprise this biologic system cause obesity including the leptin gene
which my laboratory identified. Leptin is a hormonal signal made by fat
tissue that is secreted into blood and that then regulates the neural
circuit that controls appetite. A mutation in the leptin gene can cause
massive human obesity which can be effectively treated by
administering leptin made in the laboratory. Recent evidence further
suggests that leptin can be used to treat several human conditions
including several forms of diabetes and that in time it could be part of
a combination of therapies for obesity. The identification of leptin and
the neural circuit it controls is changing the perception of the causes
of obesity and laying the foundation for what in time will, I believe, new
types of medical treatment.

In 1903, Theodore Roosevelt , an illustrious former President of the
United States wrote, “Far and away the best prize that life offers is the
chance to work hard at work worth doing.”

The work of science is well worth doing. Advances in science and
technology are a gift from each generation to the next and I am proud
to be part of a world wide enterprise the origins of which began with
our forbears here in the Middle East where modern civilization began
and where some of the giants of antiquity plied their craft such as AlKharizmi who by developing the Arab numeral system created the
foundation of modern mathematics. Investment in science of
technology of the sort that has now put in place in Saudi Arabia will , I
am confident, lead the way forward.

As scientists we are the instruments of a wave of new knowledge that
passes through of us from the past and into the future. The wave of
knowledge of which my research is a part began with the realization of
the French chemist Lavoisier in the 18th Century that living organisms
are subject to the basic laws of physics and chemistry, the formulation
of the first law of thermodynamics by Joule and Meyer, passes
through Hetherington and Ranson two great neuro-anatomists and
Gordon Kennedy and Romaine Hervey two physiologists of the 20th
century and of course Doug Coleman, with whom I am proud and

pleased to share this award. This wave has coursed briefly through
me into a future that I cannot clearly see but which others undoubtedly
can or will. The culmination of the wave of which I was a part is the
realization that molecules control feeding behavior and obesity is not a
personal choice. It is my hope and expectation that this realization will
not only lead to new treatments but also lead to a greater sense of
understanding for the obese.

As a child, it would have been

inconceivable to me then that I would ever have my name listed with
the previous recipients of this award and it is the deepest of honors. I
look forward to seeing this award continuing to flourish as future
recipients make future discoveries and the wave of new knowledge
moves forward. I thank you again for the great honor conferred by this
distinguished award.

Thank you

