ترجمة كلمة األستاذ الدكتور
توماس إيرل ستارزل

الفائز بجائزة الملك فيصل العالمية
للطب ( باالشتراك) عام  1241ه 4001 /م

الجمعة  1241/11/44ه الموافق  4001/4/11م
صاحب السمو الملكي األمير عبد هللا بن عبد العزيز

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني

أصحاب السمو الملكي األمراء

أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة
اسمممحوا لممي أن أتبممدم بجزيممل الشممكر لكممل مممن سممامم فممي وجممودس بيممنكم مممذا المسمماء سمواء الممذين

رش ممحوني للج ممائزة أو ال ممذين ايت مماروني له مما وأي مما بالش ممكر األسم مرة المالك ممة الس ممعودية وأبن مماء المل ممك
فيصممل الممذين أنشمأوا مممذا الجممائزة تكريممما لواحيمماء لممذكرس ائممد عنمميم كممما يسمرني أن اعبممر عممن عنمميم
شكرس وتبديرس لجامعات شيكاغو وكولورادو وبتسبرج حيث عملت في مجمال ز ارعمة األعضماء حموالي
ثالثة وأربعين عاما إن الجهود التي بذلها زمالئمي فمي تلمك الجامعمات وفمي الميتبمرات والمستشمفيات

األيممرح حممول العممالم مممي التممي سمماممت فممي إنبمماذ حيمماة مئممات األلمموا مممن مرضممي فشممل األعضمماء

المتبدم

لبد كان لجهمود العماملين فمي مجمال ز ارعمة األعضماء أثمر بعيمد حبما فبمد كمان العمالج الوحيمد بمل
ذلممك مممو العممالج المسمماند الممذس يبطمميء تممأثير الفشممل العضمموس أو يعمموا عنممه جزئيمما ولكنممه ال يو فممه

ومع تطور جراحة زراعة األعضاء أصبح ممكنا استبدال العضو التالا تماما بعضو آير سليم ممما

أدح ال م تغييممر جممذرس فممي فلسممفة عممالج الفشممل العضمموس وأسمملوبه بممدءا بممالكلي فالكبممد فاألعضمماء
األيرح مع حدوث ذلك التغيير المؤثر في المفاميم العالجية عل أن بول فكرة زراعة األعضاء لم
يتم بين يوم وليلة فبد نلت الجهمات الطبيمة والعلميمة تننمر الم ز ارعمة األعضماء باعتبارمما أمم ار غيمر

سليم من الناحية البيولوجية  -يصوصما ز ارعمة البلمب والكبمد ولكمن ذلمك الشمعور تبمدد تمدريجيا ونحمن

نرح عددا من الذين زرعت لهم أعضاء منذ السنوات األولي لنشأة مذا النوع من الجراحة أحيماء بيننما
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ومنهم احد مرضانا في شيكاغو الذس زرعت له كلية بل تسمعة وثالثمين عامما وما ازلمت تعممل بانتنمام
ومو يبلغ حاليا ستة وسبعين عاما من العمر أما أ دم مرض زراعة الكبد في العمالم فبمد أكممل واحمدا

وثالثين عاما بعد إجراء العملية

لذا وبدال من ايتفاء جراحة زراعة األعضاء من الباموس الطبي -كما يحدث لكثير ممن أننممة

العممالج الجديممدة المثي مرة للجممدل -لبممد ازدمممرت مممذا الج ارحممة وتطممورت وأدت ال م اكتشمماا المزيممد مممن
العبا ير الكابحة للرفا والتي أسهم زميلي السير روس كالن بدور فريد في ابتداعها

لبد لبي رواد زراعة األعضاء الكثيمر ممن التبمدير الممادس ولكمن أعنمم تبمدير يجدونمه ممو الشمعور

بالرضا واإلشباع الروحي فمما أعنمم أن تمرس شميئا ممن ذاتمك ولمو لممرة واحمدة علمي وجمه إنسمان آيمر
ساممت في إنباذ حياته ذلكم مو الشعور الذس يحس به كل من يعمل في مذا المجال عنمدما يمنجح

ومو نفس الشعور الذس يعينه عي تحمل اإلحباط في األو ات الصعبة

لبد مرت بي – طيلة األربعين عاما الماضية -أو ات كنت أحس فيها وكأنني مركب يسير نحمو

درا في بحر متالطم األمواج وال أنن أن أحدا في مبدورا تحمل ممذا الشمعور لتلمك السمنوات الطويلمة
إال إذا وجد بصيصا من نور يهتدس به في مشموارا و مد كانمت زوجتمي جموس -الموجمودة بيننما الليلمة-
مي ذلك النور فلوال دعمها المعنوس لي لما تمكنت من الصمود في مواجهة العواصا فشك ار لمك يما

جموس ممن أعممماق لبمي علممي كمل ممما ممت بممه وعلمي مشماركتك لممي فمي مممذا اللحنمة الياصممة فمي يتممام
الرحلة
وشك ار
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Acceptance Speech of Professor
THOMAS EARL STARZL

Co-Winner of the 2001
King Faisal International Prize for Medicine
Friday 16 February 2001 (22 Dhu Al-Qedah 1421H)

Your Royal Highness, Prince Abd Allah bin Abd Al-Aziz
The Crown Prince, Deputy Chairman of the Council of Ministers and
Head of the National Guard
Your Royal Highnesses
Your Excellencies
Distinguished Guests

I want to thank all of the people responsible for my presence here today:
those who nominated me for the King Faisal International Prize, the jury that
selected the winners, and the members of the royal family of Saudi Arabia
who established this prize to honor and perpetuate the memory of a fallen
leader. I stand indebted to the universities in Chicago, Denver, and
Pittsburgh where I worked on problems of transplantation over the last 43
years. The sacrifices by my associates and by people who worked in other
laboratories and hospitals around the world, ultimately made it possible for
hundreds of thousands of patients dying of end-stage organ failure to be
saved by transplantation.

The impact of these efforts on health care has been profound. Before
transplantation, the treatment of organ failure consisted of palliative
measures designed to slow, or compensate for, the declining function of the
organ in question. With the option of transplantation, in which the failing
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organ system was completely replaced, the philosophy by which the organspecific medical specialties was practiced was changed forever: first in
nephrology, next in hepatology, and then with all of the others.
Despite the power of the concept, however, the acceptance of
transplantation did not occur overnight. For many years, the rank and file of
the medical and scientific establishments viewed organ transplantation as a
biologically unsound undertaking and were particularly critical of efforts to
replace the liver and heart. The patients, some of whom remain, even today,
from the earliest days of transplantation, eliminated the opposition by the
mere fact of surviving. The longest continuously functioning renal allograft
in the world is in its 39th post- transplant year in one of our first Colorado
patients who now is 76 years old. The world's longest surviving liver
recipient is more than 31 years post-transplantation.
Thus, instead of disappearing from the medical armamentarium, as so
often happens with new and controversial kinds of treatment, transplantation
flourished. Growth of the field hinged on the development of progressively
more potent immunosuppressive regimens, a process in which Sir Roy Calne
played a unique role. The rewards for those who labored in these human
vineyards have been material; more importantly, they have been spiritual.
The greatest fulfillment in life is to see something of yourself, if only once,
in the face of another human being who would not have lived without your
intervention. Workers in the field have this experience on good days, and
that experience makes bearable the worst of days.
At times during the last 40 years, I have felt like a ship on a turbulent sea
of destiny. No one could survive for long like that without an orienting
beacon emanating from solid ground. My moral lighthouse was my wife,
Joy, who is here today. Without her, I would have given up half-way
through the storm. Thank you, Joy, from the bottom of my heart for what
you have done and now for sharing this special moment at the end.
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