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النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

وزير الدفاع والطيران والمفتش العام

أصحاب السمو األمراء

أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة
يسعععدني جععدا ويش عرفني أن أمععنج جععائزة الملععك فيصععل العالميععة فععي الطععب باالشععتراك ويس عرني أن

أتوجععب بالشععكر الجزيععل لجععائزة الملععك فيصععل العالميععة لتوععديررا أعمععالي والعتباررععا علععم المناعععة مجععاالا

حيويا ضمن علوم الطب الحديثة .من البديهي أن بحوثنا حول نظام التعرف المناعي في خاليعا التعاء
ا
عير مععن جهععد أكبععر بكثيععر يععتم فععي امععاكن أخععر لمعرفععة الكيفيععة التععي
وكيفيععة تطععورس ليسع إال جععزاءا يسع اا
تععرثر بهععا خاليععا التععاء علععن نظععام المناعععة وبالتععالي علععن مسععار العديععد مععن األم ع ار

ضمنها االم ار

المتعلوة بزراعة األنسجة ورف
المعدية.

علن مختلف األم ار

األنسجة السرطانية وأمع ار

المختلفععة ومععن

المناععة الذاتيعة ععالوة

لوععد عبععر مرسسععة الملععك فيصععل فيمععا مضععن عععن توععديررا ودعمهععا للبحععو المتعلوععة بععاألم ار
المعدية كالمالريا ومر

نوص المناعة المكتسبة .وبالتالي ,فإن ما وجدتب اآلن من دعم لي ,وبالتالي

للبحو في مجال المناعة ,رو دون شك مرشر علن إيمان المجتمع العلمي بأرمية علعم المناععة ومعا
في مختلف أنحاء الععالم .فمعع اسعتمرار خطعورة

مرخر من تطور في عالج األم ار
اا
تحوق من خاللب
م ععر نو ععص المناع ععة المكتس ععبة وظه ععور أمع ع ار مواوم ععة للعو ععا ير مث ععل ال ععدرن وك ععذلك الفش ععل ف ععي
استئصال األم ار

المنوولة بوساطة النوا ل الحية في المناطق االستوائية ,فإن رنالك بالتأكيد ضرورة
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للكشععف عععن اآلليععا
إحدا

األساسععية المتعلوععة بععدور النظععام المنععاعي س عواء فععي الععدفاع عععن الجسععم أو فععي

المر .

إن العلوم الحياتية الحديثة تعكس تداخال بين العديعد معن الحوعول العلميعة والتخصصعا
مما يسعمج للبعاحثين امثعالي باالنتوعال بعين التخصصعا  .فعي السعبعينيا ؛ بعدأ
أدرس علم الفيروسا

كولتر .بعد ذلك أجري

وكن

أثناء تلك السنوا  ,سنح

أنا بالذا

أجر بحوثا حول فيروسا

بحوثاا حول نشأة خاليا الدم الحمراء وفيروسا
لعي الفرصعة لعتعلم الكثيعر معن توانعا

المختلفعة

مثعل الكثيعرين ييعر ,

بيكورنا مع روالند روكعر وجعون

رترو مع ماكلخ وروارد تيمن.
تظهعر

البيولوجيعا الحيويعة التعي بعدأ

فععي ذلععك الو ع  ,ممععا يسععر لععي أداة مكنتنععي مععن الولععوج فععي حوععل المناعععة والععذ أخععذ يتطععور بسععرعة
مذرلععة فععي الثمانينععا  ,فبععدأ

أولععن محععاوالتي لسلسععلة المورثععا

المتعلوععة بتمععايز خاليععا التععاء و ععدرتها

علععن معرفععة المسععتجدا  .و ععد أثععار حماسععي لععذلك العمععل معرفتععي أن العديععد مععن نعوات تلععك المورثععا
النوعية الخاصة بخاليا التاء يتم التعبير عنها فعي مختلعف أطعوار نشعأة تلعك الخاليعا وأن جزيئعا

رعذس

دور
النوات تلعب دون شك دو ار في تمكعين خاليعا التعاء معن التععرف علعن األجسعام المريبعة كمعا تلععب اا
في نشوء النسيال المختلفة من رذس الخاليا.
إن المورث ععا

الت ععي تحم ععل الش ععفرة الخاص ععة ب ععالتعرف عل ععن األجس ععام المريب ععة ر ععي بالش ععك أكث ععر
؛ ونحعن

أمر يسهل تبريرس أن نخو
منطويا أو اا
وتحديا للعول البشر  .لذلك لم يكن
يموضا
المورثا
ا
ا
ا
الذين كنا نعمل في مختبر صمير لم ينجز شيئا مهمعا معن بعل فعي مجعال المناععة؛ فعي مشعروع بحع
ردفععب الوحيععد سلسععلة المورثععا

الخاصععة بمسععتوبال

وبدأنا نعمل في عزل المورثا

النوعية لتلعك الخاليعا والتعي تعتحكم فعي تمايزرعا ووظائفهعا .ولكعي يعنجج

ذلك األسلوب ,كان البد لنعا أن نفتعر
وأن نعتمععد كععذلك عل ععن المكونععا

تح ع

خاليععا التععاء .ولكننععا ببسععاطة خضععنا تلععك التجربععة

أن المورثعا

الخاصعة بمسعتوبال

الجزيئي ععة للحم ع

عادر فععي د ارسععا
الطريوععة مطبوععة إال نع اا
مودورنا االعتماد علن طريوتنا للوصول إلن مستوبال

النع عوو الديوكسععي ريبععوز ول ععم تكععن تل ععك

المناعععة بالنسععبة للخاليععا ذوا

استطع

األنويععة .وبكععل تأكيععد لععم يكععن فععي

خاليا التاء .لعذلك تملكتنعي درشعة بالمعة حينمعا

سنة 4991م؛ وذلك بعد الويام بعزل وتوصيف األلوف من نسيال

سلسلة المورثا

المسرلة عن مستوبال

خاليعا التعاء مورثعا

خاليا التاء النوعية ,من

خاليا التاء مع زميلي يوسوكو ياناجي.
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نوعيعة

حععد

فععي العلععوم الحديثععة ال يمكععن عععادة أل مختبععر أن يعمععل فععي مشععروع بحثععي مه عم منفععردا والععذ
فععي حالتنععا أنععب وفععي تلععك السععنة نفسععها تمكن ع

جامعة ستانفورد من سلسلة نفس رذس المورثا

مجموعععة البح عا

التععي يوودرععا مععارك ديفععز فععي

وبنفس االسلوب الذ استخدمناس.

تمام عا فععي حوععل المناعععة ,فوععد كععان
فععي ذلععك الو ع لععم تكععن أرميععة رععذا العمععل وتطبيواتععب واضععحة ا
مهما مثال إنشاء نموذج واضج لمستوبل خاليا التاء وكان ذلك األمر يعتمد علن توفير معلوما ععن
بن ععاء مركب ععا
مستوبال

إلن نسيال

التواف ععق النس ععيجي الرئيسع عب ولك ععن ربم ععا ك ععان أكث ععر األم ععور إث ععارة فيم ععا يخ ععص مورث ععا

خاليا التاء رو تحديد ما يتم عند إنضاج تلعك الخاليعا فعي المعدة التيموسعية وبالتعالي تفرعهعا
وكذلك دوررا في آلية التحمل المناعي وري أمور أمكعن التوصعل إليهعا جزئيعا ععن طريعق

نول رذس المورثا

للفئران .أما اآلن فإن مورثعا

مسعتوبل خاليعا التعاء أصعبح

أداة رئيسعية فعي د ارسعة

آلية التعرف المناعي في خاليا التاء وكذلك لمعرفة نشأة األورام الخبيثة في رذس الخاليا.
منعذ أواخععر الثمانينيعا

وحتععن يومنعا رععذا انصععب إرتمامنعا فععي د ارسععة التحععوير الععوراثي فععي الفئعران

وذلك في ضوء التودم الذ تحوعق باسعتخدام الخاليعا الجذعيعة الجنينيعة واكتشعافنا أن حوعن تلعك الخاليعا
في كيس األورمة يسعارم فعي نشعأة الخاليعا االنباتيعة لوجنعة ويسعمج بالتعالي بانتوعال المعادة الوراثيعة إلعن

جنععين الفععأر .و ععد اسععتطعنا خععالل السععنوا
لالستفادة منها في دراسا

المناعة ومازال

الخمععس الماضععية مععن اعععداد نمععاذج حيوانيععة مثيعرة االرتمععام
جهودنا في رذا الصدد مستمرة.

إن ما أجريناس من بحو في مختبرنا ليس

سو جزء يسعير معن جهعد رائعل ينشعد زيعادة المعرفعة

عععن كيفيععة نشععأة خاليععا التععاء و ععدرتها علععن التعععرف .ولكععن يحععدونا األمععل فععي أن تسععهم رععذس األعمععال
مجتمعة في زيادة فهمنا لوظعائف خاليعا التعاء وفعي مسعاعدتنا فعي اسعكا

النوعية لخاليا التاء مما يسمج لنا بالسيطرة علن المشكال
األعضععاء وكععذلك نأمععل أن تسععاعدنا رععذس الد ارسععا

أو زيعادة بعع

المناعية كأم ار

المناعة الذاتية ورفع

فععي كسععب المعرفععة ضععد األم ع ار

تطوير عوا ير جديدة تووم علن أساس العالج المناعي للسرطان.

االسعتجابا

المعديععة وفععي

عدير لععي وحععد فععال بععد أن أنععوس بالعديععدين ممععن سععاعدوني مععن
إن مععا نلتععب مععن توععدير ال يعتبععر توع اا
الباحثين في مختبر خالل الخمس عشرة سنة الماضية والذين أدين لهم بالكثير .والبد كذلك أن أعبر
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عن شكر لمعهد أونتاريو للسرطان وجامعة تورنتو والمرسسا

الكندية التي دم

لي الدعم .كما ال

يسعني إال أن أعبر عن امتناني لزوجتي وأطفالي لعتفهمهم لطبيععة عملعي وصعبررم علعن مايسعببب لهعم
من إرباك ال ينتهي.
والشكر لكم جميعا.
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Speech of
PROFESSOR TAK WAH MAK
Co-winner of the 1995 King Faisal International Prize
for Medicine (Molecular Immunology)

Your Royal Highness Prince Sultan ibn Abd Al-Aziz,
Your Royal Highnesses,
Your Excellencies,
Distinguished Guests,

I am delighted and honoured to be a Co-recipient of The King Faisal
International Prize for Medicine. I would, of course, like to thank The King
Faisal Foundation for acknowledgment of our work, and for recognizing
immunology as an important area of modern medical science. Obviously,
our work on T Cell recognition and development is only a small part of a
much greater effort to understand how T Cell can influence the immune
system and consequently impact on a variety of different diseases, like those
of tissue transplantation, tumor rejection, autoimmune diseases and
infection.
The King Faisal Foundation has previously demonstrated its
understanding of the urgency and importance of research on infectious
diseases such as malaria and AIDS. The support given here to me, and thus
to the field of immunology, is indeed an indication that the scientific
community believes in the importance of immunology to new progress in the
cure of disease throughout the world. With the continuing threat of AIDS,
the emergence of drug-resistant diseases like tuberculosis, and the failure to
eradicate vector-born diseases in equatorial regions, there is indeed ever
greater significance to unraveling the basic mechanisms of the immune
system in protection and pathology of disease.
Modern biological science is an overlap of many different fields and
specialities, which allows investigators like myself to move across
disciplines. Like many others in the 1970s, I began my training as a
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virologist, in. my case working on picornovirus with Roland Rueckert and
John Colter. Later I worked on hematopoiesis and retroviruses with E. A.
McCulloch and Howard Temin. During those years I had the opportunity to
learn many of the then new techniques of molecular biology, which gave me
the tools to venture into the rapidly expanding field of immunology in the
early 1980s. I began with the attempt to clone genes involved in T Cell
differentiation and antigen recognition. I was motivated by the knowledge
that many T cell-specific gene-products were expressed at various stages of
T cell development, and that these molecules were undoubtedly involved in
T cell antigen-recognition and selection.
Without a doubt, the most elusive and intriguing genes in T cells were
those coding for antigen recognition. However, being a relatively small
laboratory with no prior achievements in immunology, it would have been
foolhardy—and indeed difficult to justify—a research project that had as its
sole objective the cloning of the T cell receptor genes. We simply set out to
isolate T cell specific genes involved in differentiation and function. If this
approach was to work, we had to assume that the T cell receptor genes were
T cell specific; in addition, we had to rely on DNA subtraction, a method
with little previous application in eukaryotic genetics. We certainly could
not count on our strategy delivering us the T cell receptor. So it was with
great astonishment, and after the isolation and characterization of thousands
of T cell-specific clones, that Yusuke Yanagi and myself cloned the T cell
receptor in. 1983. In modern science it is uncommon that any one laboratory
is working alone on an important project. As it happened, that very year the
group of Mark Davis at Stanford University cloned the same T cell receptor
gene using an approach identical to ours.
Cloning the T cell receptor did turn out to be. of significance to the field
of immunology. It was very important, for example, to clearly establish a
one receptor model for T cells - a paradigm that relied heavily on structural
data for MHC-peptide complexes. But perhaps the most exciting
employment of TCR genes was in the delineation of thymic selection events
and mechanisms of immune tolerance, developments made possible in part
by the advent of T cell receptor transgenic mice. Now TCR genes are used
as standard tools to study T cell recognition development and T cell
malignancies.
Towards the end of the 1980s our laboratory became involved in a theme
that has preoccupied us eversince – we have been producing and analyzing
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genetically modified mice. The ability to generate these animals was made
possible in the 1980s by new advances in the manipulation of embryonic
stern (ES) cells, and by the discovery that ES cells injected into blastocytes
would contribute to germ cell embryogenesis and allow transmission of
genetic material. In the past five years we have produced a number of
interesting animal models for the study of immunology. Our efforts continue
along these lines today.
Our laboratory’s work is only one small part of a very large effort to
better understand T cell development, amid recognition. Collectively,
however, I hope these explorations into T cell function will help us in our
efforts to silence or augment specific T cell responses, and allow us to
control autoimmunity and transplant rejection, win the fight against
infectious disease,. and succeed in the development of immunologicallybased therapies against cancer.
Today’s award must not recognize only my efforts, but must also pay
tribute to the many people who have been associated with the laboratory
throughout the last 15 years - whom I am indebted. Acknowledgment
should also be given to the Ontario Cancer Institute, the University of’
Toronto, and the granting agencies in Canada which have supported our
work. I ant also grateful to my wife and children for their understanding, and
for graciously tolerating a hectic and unending schedule.
Thank you.
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