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صاحب السمو الملكي األمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية

أصحاب السمو األمراء

أصحاب الفضيلة والمعالي

السادة الحضور

إنــش لشــرف ع ــيم ل ــي أن أمــن

العالمية للطب هذا العام.

باالشــتراك م ــت الــدكتورة جانيــز روال ــي جــائزة الملــك فيص ــل

وقد كان من حسن ح ي أنني خالل الخمس عشرة سنة الماضية التي أجريز خاللهـا بحـو ي
فـي ســرطان الـدم تعاونــز مـت ك يــر مـن األطبــاء والعلمـاء البــارزين فـي شــت أنحـاء المملكــة المتحــدة

وفي مناطق أخرى ك يرة مـن العـالم منـذ عهـد قريـب .كمـا أود أن أعبـر عـن شـكرل للـدعم الـذل أسـدتش
لــي عــائلتي والجمعيــاز الخيريــة الطبيــة التــي رعــز بحــو ي فــي المملكــة المتحــدة وصــندوق بحــو

السرطان اإلنكليزل باإلضافة إل صندوق بحو سرطان الدم منـذ عـام 8810م .وقـد تلييـز تـدريبي

األولي كخبير في علم الحيـوان ولكـن مـن حسـن الطـالت أننـي أطلعـز علـ مبحـ

المناعـة علـ يـد

الراحل السير بيتر ميـداوور الحـائز علـ جـائزة نوبـل والـذل يعتبـر مـن أبـرز العلمـاء فـي بلـدل .وقـد

كــان مبحـ

المناعــة خــالل الســتينياز والســبعينياز فــي طليعــة البحــو الطبيــة الحيويــة حيـ

بــدأنا

نفهــم ألول م ـرة الط ارئــق التيني ــة الخلويــة والكيميــا حيويــة األساس ــية والتــي تشــكل األســاس الس ــتجابة
الجسم المناعية للعدوى .وقد تركزز دراساتي في ذلك الحين عل الخصائص الجوهرية لخاليـا الـدم

البيضــاء التــي يطلــق عليهــا الكريــاز اللنفاويــة وأرســيز األســاس لد ارســة ســرطان الــدم والــورم اللنفــاول
حي

أصبحز وك يرون غيرل بعدها قادرين عل الشروع فيها في مطلت السبعينياز.
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وقــد تمكنــا مــن خــالل اســتخدامنا للطــرق التينيــة للمناعــة مــن التعــرف علـ أنمــاط مختلفــة مــن

الخاليا اللنفاوية وعزل جزيئاز مهمة منها وتحديد خصائصها .وقد أفضز هذه الدراساز إل إدراكنا
التام أن سرطان الدم الذل يحد

في فترة الطفولة يكون ذا أصول خلوية متنوعـة وأن خاليـا سـرطان

الــدم كانــز تم ــل ضــروبا مختلفــة مــن الخاليــا اللنفاويــة الســوية كمــا فــي شــجرة عائلــة أو شــجرة نســب.
وعــالوة علـ ذلــك تــم اكتشــاف أن خاليــا ســرطان الــدم تكــون علـ نحــو دائــم غيــر ناضــجة وأمكــن
وقــف نموهــا .وقــد كــان لهــذه المالح ــاز وأم الهــا حــول ســرطان الــدم والــورم اللنفــاول اللــذين يصــيبان
البالغين أهميتها إذ وفرز األساس اإلحيائي لنوع قابلية التغير الهائلة التي تط أر عل التنبؤ باالتجاه

الـذل يحتمــل أن يتخـذه ذلــك المـرأ .كمــا أن هـذه المالح ــاز أدز أيضـا إلـ إدخـال ط ارئــق تينيــة
جديدة في التشخيص للدراساز السريرية واألمراأ الوبائية باإلضافة إلـ تيـديم أشـكال عـالي جديـدة

باستخدام األجسام المضادة.
وقد قام صندوق بحو سرطان الدم خالل عام 8810م بمساعدة سخية من بالدكم .بتأسيس
مركــز فــي لنــدن غرضــش د ارســة علــم األحيــاء الخلــول والجزيئــي الخــاص بســرطان الــدم والــذل أتــول

إدارتــش .وقــد مكننــا هــذا اإلنجــاز مــن توســعة جهودنــا لتيصــي إمكانيــة الســيطرة علـ خاليــا الــدم الســوية
والتعرف عل التغيراز الجزيئية التي تط أر علـ خاليـا سـرطان الـدم .وتمـدنا االكتشـافاز التـي تحييـز

في هذه الميادين بالعون للتوصل إل فهم أفضل لعلم حياة سرطان الدم ووفرز لنـا طـرق فهـم جديـدة
وم يرة في التشخيص والمعالجة.
ولكن بي

هناك الك ير مما ينبغي إنجازه .وبالرغم من التيدم المهـم الـذل حيينـاه علـ صـعيد

معالجــة بعــأ أنـواع ســرطان الــدم وخاصــة الــذل يصــيب األطفــال فــرن أنواعــا مــن هــذا المــرأ ــل

نجــام معالجتهــا عصــيا .ومــا ن ـزال نجهــل ســبب مع ــم أن ـواع ســرطان الــدم واألورام اللنفاويــة بمــا فيهــا

األورام اللنفاوية المعوية والتي تعتبر من األمراأ الشائعة نسبيا في المملكة العربية السعودية وبعأ
بلدان الشرق األوسط األخـرى .نواننـا لنتطلـت بتفـاؤل إلـ العيـد اليـادم حيـ

سـيكون برمكاننـا وأنـا وا ـق

مــن ذلــك الســيطرة عل ـ هــذه األن ـواع المميتــة مــن الســرطان عــن طريــق الييــام بمجهــود موحــد قوامــش
الطرائق التينية السريرية وعلوم األمراأ الوبائية والمناعية والجزيئية.

إنني أشكركم عل كرم ضيافتكم ودعمكم السخي وتشجيعكم لبحو ي.
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وأخي ـ ار فــرنني أنتهــز الفرصــة نيابــة عــن العــاملين فــي مجــال البحــو الطبيــة فــي شــت أنحــاء

العالم ألشكركم .وأشكر هذه البالد للـدعم السـخي الـذل قدمتـش ومـا تـزال تيدمـش والـذل سـيمكننا مـن
خوأ معركتنا ضد المرأ وآالمش.
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Speech of Professor
M.F. Greaves
On the Occasion of the Awarding of the
King Faisal International Prize 1988 (1408.H.)

Your Royal Highness Prince Nayif bin Abd Al-Aziz
Your Highnesses, the Princes
Your Eminences, the Ulama
Your Excellencies
Ladies and Gentlemen
I am greatly honoured that your Committee has awarded me the 1988
King Faisal International Prize for Medicine, jointly with Professor Rowley.
During the fifteen years that I have carried out research into Leukaemia, I
have had the good fortune to collaborate with many outstanding physicians
and scientists throughout the United Kingdom and, in more recent years, in
many other parts of the world. I should also like to acknowledge the support
of my family and of the medical charities that have sponsored my research.
in the U.K. — the Imperial Cancer Research Fund and, since 1984, the
Leukaemia Research Fund. My early training was as a zoologist but I had
the good fortune to be introduced to the subject of immunology by the late
Sir Peter Medawar, a Nobel laureate and one of my country’s most
outstanding scientists. In the late 1960’s and 70’s, immunological science
was at the forefront of bio—medical research as we began to understand for
the first time the basic cellular and biochemical mechanisms underlying the
body’s immune response to infections. My studies at this time focussed on
the fundamental properties of blood white cells, called lymphocytes, and set
the foundation for the work on Leukaemia and lymphoma which1 I and
others were then able to embark upon in the early 1976’s.
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Using immunological techniques, we were able to identify different types
of lymphoid cells and to isolate and characterise important molecules from
these cells. These studies led to the appreciation that childhood Leukaemias
were of diverse cellular origins and that the Leukaemic cells represented
different varieties of normal lymphoid cells, as in a family tree or pedigree.
Furthermore, the Leukaemic cells were discovered to be permanently
immature; their development had been arrested. These and similar
observations on adult Leukaemia and lymphoma were important in that
they provided the biological basis for some of the considerable variability
in prognosis that exists. They led also to the introduction of new diagnostic
techniques for clinical and epidemiological studies, as well as to the
introduction of novel forms of therapy using antibodies.
In 1984, aided by a most generous gift from your Majesty, the
Leukaemia Research Fund established, in London, the Centre for the study
of the Cellular and Molecular Biology of Leukaernia of which I am
Director. This enabled us to expand our efforts to investigate the control of
normal blood cell production and to identify molecular changes in
Leukaemic cells. Discoveries in these fields are now helping us to better
understand the biology of Leukaemia and provide us with exciting new
approaches to diagnosis and therapy.
Much remains to be done. Despite major advances in the treatment of
some forms of Leukaemia, especially in children, other types of the disease
remain difficult to treat successfully. We still do not know the cause of
most forms of are relatively common in Saudi Arabia and other countries
of the Middle East. We can look forward however with optimism to the
next decade during which a combined attack by molecular, immunological,
epidemiological and clinical techniques will, I am sure, enable us to control
these once lethal forms of cancer.
I thank you for your kind hospitality and your most generous support
and encouragement for my work.
Finally, on behalf of medical research workers throughout the world,
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may I take this opportunity to thank your Majesty and all Saudi people for
the immense support that you have given and continue to give which
enables us to fight disease and suffering.

6

