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إنه لشرف عظيم وسرور بـال لـيأ أن أتسـلم جـائزة الملـك فيصـل العالميـة للطـب والمخصصـةأ

في هـذ السـنةأ لسـرطان الـدمن إننـيأ دواذ أرـدر كـرم ممسسـة الملـك فيصـل الخيريـة ت،ـدي ار عاليـاأ فـ نني
أرى من الواجب تهنئتها على هذا السيل المتـدفق مـن الجـوائز والهبـاط الطائلـة التـي رـدمتها فـي سـبيل

دعــم البحــوط الطبيــة فــي دول كثي ـرةن إن الجــائزة التــي منحــط لــيأ ومــن ثــم علــى نحــو يــر مباشــرأ

لزمالئي في شيكا و وفي مختلـف أنحـاء العـالمأ ممـن ي،ومـون بد ارسـة التايـراط الصـباية التـي تحـدط
في أمراض سرطان الـدم والـورم اللنفـاومأ مـا هـي إي ت،ـدير واعتـراف بالمسـاهماط الهامـة التـي ح،،تهـا

هذ البحوط في طري،ة فهمنا لسرطان الـدمن دواننـي لعلـى ي،ـينأ مـن أن األطبـاء والعلمـاء العـاملين فـي
مركــز الملــك فهــد الطبــي لاطفــالأ والــذم ســيفتتي رريبــا فــي الريــاضأ سيضــيفون إلــى معارفنــا مفــاهيم
جديدة عن هذا المرض المهلكأ والذم يمكن التالب عليه في نفس الورطن

ورــد بــدأطأ عــام 8891مأ د ارســة نمــاذت التايـراط الوراثيــة التــي تحــدط فــي الخاليــا التــي أخــذط
مـن مرضـى مصـابين بسـرطان الـدمن ورـد كـان يعت،ـد فـي ذلـك الورـط بـرن هـذ التايـراط كانـط حـوادط
عشوائيةأ وأنها كانط نتيجة أكثر مما هي السبب في حدوط سرطان الدمن ورـد أظهـرط البحـوط التـي
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رمــط بهــا ونخــرون يــرم فــي بلــدان كثي ـرةأ خطــر هــذ الفك ـرةن ورــد اكتشــفنا وجــود عــدد مــن التاي ـراط
الصباية التي يتكرر حدوثها بطري،ة نوعية مميزة حيط كان يترافق حدوط كل واحدة منها

ونوعــا محــددا مــن الســرطانن وتظهــر هــذ التاي ـراط ف،ــط فــي خاليــا ســرطان الــدمأ ولــيس فــي الخاليــا

الس ــوية األخ ــرى الم ــرخوذة م ــن أولئ ــك المرضـ ـىن ور ــد كان ــط التايـ ـراطأ ف ــي ال ــب األحي ــانأ تح ــدط
انكساراط في كال الصبايينأ باعتبارهما التركيباط التي تحتوم على المورثاطأ وانت،ال أجزاء من كال
الصــبايين مــن مورعهمــان وتــمدم هــذ العمليــة إلــى حــدوط وضـ

ن،اط انفصال كال الصبايينن

يــر ســوم للمورثــاط الموجــودة عنــد

ل،د بدأنا نفهم الاموض الذم كان يكتنف الموروثـاط وكـذلك نوعيـة تلـك التايـراط الصـبايةن إن

جهودنــا المســتمرة لرفـ الن،ــاب عــن األسـرار التــي ينطــوم عليهــا كثيــر مــن التايـراط الصــبايةأ ســتعود
بعــدد مــن الفوائــد مســت،بالن أويأ ألن هــذ الطري،ــة مهمــة جــدا للتعـرف علــى المورثــاط التــي تلعــب دو ار

حاسـما وخطيـ ار فــي إحــدى م ارحــل تكـون ســرطان الــدمن ثانيــاأ يمكننــا فحـ

عمــل هــذ الموروثــاط فــي

الخاليــا الســويةأ وطري،ــة عملهــا يــر الســوية فــي الخاليــا الخبيثــةن ويمكــن اســتخدام هــذ المعلومــاط
لتحسين عملية التشخي

بلأ إنني على ي،ينأ وتح،يق عالت أفضلن ألننا عندما نفهم تمامـا المعـالم

األساسية التي تمكننا من تمييز الخلية السوية من تلك المصابة بسرطان الدمأ عندئـذ يمكننـا اسـتخدام

هذا ايختالف بارض جعل الخاليـا المصـابة بسـرطان الـدم هـدفا محـددا للعـالتأ ممـا يـمدم ذلـك إلـى

معالجة أكثر درة وفاعلية ضد هذ األمراضأ ونرمل أن تكون أرل سميةن
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REMARKS OF PROF.
JANET ROWELY
On Occasion of the Awarding
Of 1988 King Faisal International Prize

Your Roya1 Highness Prince Nayif bin Abd Al-Aziz
Your Highnesses, the Princes
Your Eminences, the Ulama
Your Excellencies
Ladies & Gentlemen

I am extremely pleased and honored to receive the King Faisal
International Prize in Medicine, which is dedicated this year to
leukemia. I appreciate the generosity of the King Faisal Foundation. It
is to be congratulated for the remarkable series of grants and awards
that it has made to support medical research in many countries. The
award to me and indirectly to my colleagues in Chicago and around the
world, who study the chromosome changes in leukemia and
lymphoma, recognizes the important contributions that these
investigations have made to our understanding of leukemia. I am sure
that the physicians and scientists at the King Fahd Children’s Medical
Center, soon to be opened in Riyadh, will add to our knowledge of this
devastating, but conquerable disease.
I began to study the pattern of genetic changes in cells from patients
with leukemia in 1965. It was thought at that time that the changes
were random and that they were the result, rather than the cause of the
leukemia. My research and that of others in many countries showed
that this idea was wrong. We discovered that there are a number of
very specific recurring chromosomes changes each one associated with
a particular type of leukemia. These changes are present only in the
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leukemic cells, not in other normal cells from these patients. The
changes most often involve breaks in two chromosomes, which are the
structures that contain the genes, and a switching of the pieces of the
two chromosomes. This results in the abnormal position of the genes
that are located at the breakpoints of the two chromosomes.
We have begun to understand the mystery of the genes and of the
specificity of these chromosomes changes. Our continuing efforts to
unlock the secrets contained in many chromosomes changes will
provide a number of benefits in the future. First, this is a very
important way to identify the genes that are critical in one step of the
leukemogenic process. Second, we can examine the function of these
genes in normal cells and their abnormal function in malignant cells.
This information can be used for improved diagnosis and, I am sure,
for better treatment. When we understand, in a fundamental sense, the
features that distinguish a normal from a 1eukmic cell, we can use this
difference to target the leukemic cells specifically and this should lead
to more precise, more effective, and one would hope, less toxic
treatment for these diseases.
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