كيف سيعيش كل منا حتى يبلغ املئة عام)*(
ثمة مقاربتان لألبحاث الهادفة إلى إطالة املعدل الوسطي للعمر ليصل إلى مئة عام أو أكثر.
> K.هارمون<

باختصار
يسSSتكشف الSSباحSSثون مSSقاربSSتني رئSSيسيتني إلطSSالSSة مSSدة حSSياة صSSحية لSSإلنSSسان .يSSعتقد
امل SSعسكر األول أن ع SSلينا أن ن SSرك SSز ع SSلى ش SSفاء اإلن SSسان م SSن امل SSرض ،وع SSلى إع SSاض SSة)(5
أعSS Sضاء الSS Sجسم الSS SتالSS Sفة بSS SأعSS Sضاء سSS Sليمة ،وذلSS Sك عSS Sن طSS Sريق مSS SعالSS Sجات بSS SالSS SخاليSS Sا
الجSذعSية) .(6ويSعتقد املSعسكر الSثانSي أن عSلينا أن نبط rعSملية االكSتهال  agingعSلى
املستويني الخلوي والجزيئي.

كSان يSتوقSع لSألمSريSكي املSولSود قSبل مSئة سSنة أن يSعيش ،وسSطيا 54 ،سSنة فSقط .وقSد مSات الSعديSد
مSSن األطSSفال صSSغارا ،فSSالSSوالدة كSSانSSت واحSSدة مSSن أخSSطر مSSا تSSتعرض لSSه املSSرأة .ولSSكن اآلن ،وبSSفضل
الSلقاحSات والSصادات) antibiotic (1وصSيانSة الSصحة الSعامSة وتSحسن الSعنايSة بSاألمSومSة ،صSرنSا
نSموت عSلى األغSلب ،فSي سSن الSشيخوخSة أكSثر مSنه فSي سSن الشSباب .فSالSرضSيع الSذي يSولSد الSيوم
سيعيش ليرى عيد ميالده الثامن والسبعني.
لSSقد جSSرى تSSحصيل املSSكاسSSب السهSSلة مSSقابSSل الSSحصاد الSSضار .فSSحالSSيا ،ملSSا كSSان الSSناس يSSعيشون،
أعSSمارا أطSSول ،فSSإنSSهم يSSواجSSهون مجSSموعSSتني عSSريSSضتني مSSن الSSقوى الSSتي تSSتواطSSأ لSSتفرض الحSSد
البشSري املطلق .أوال ،إن كSل سSنة إضSافSية نSعيشها تSعني سSنة إضSافSية مSن الSتلف املSتراكSم لSخاليSا
الSجسم وأعSضائSه – الSتلف الSذي ال تسSتطيع أجهSزة الSترمSيم الخSلوي ،الSتي غSدت بSطيئة ،إصSالحSه
كSSامSSال .إضSSافSSة إلSSى ذلSSك ،فSSان الSSعمر هSSو أكSSبر عSSامSSل خSSطورة لSSلعلل الSSقاتSSلة الSSشائSSعة الSSتي وقSSف
الباحثون عاجزين نسبيا أمامها ،كالسرطان وأمراض القلب وألزهايمر.
لSذلSك فSإن الSباحSثني الSذيSن يSحاولSون دفSع حSدود حSياة اإلنSسان يSسألSون :فSي أي مSن هSاتSني الSقوتSني
عSلينا أن نSضع أمSوال الSبحث؟ أي االسSتراتSيجيتني أكSثر فSاعSلية؟ هSل نSحاول إبSطاء عSملية االكSتهال،
أم نSSحارب أمSSراضSSا مSSخصصة؟ وبSSمعنى آخSSر ،هSSل يSSموت مSSعظمنا ألنSSنا نSSتقدم فSSي الSSعمر أم ألنSSنا
نمرض؟
والSSعلماء الSSذيSSن يSSدعSSمون سSSبيل مSSقاومSSة األمSSراض يSSحاجSSون فSSي أن املSSقاربSSة الSSتدريSSجية هSSي أوفSSر
حSSظا لSSدفSSع مSSدة الSSحياة كSSي تSSتجاوز مSSئة سSSنة .وتSSقول > S.هSSاربSSر< ]املSSتخصصة فSSي االكSSتهال
بمعهSSد أكSSسفورد الكSSتهال الSSسكان)» :[(2إذا تSSمكنا مSSن الSSتركSSيز عSSلى األسSSباب الSSرئSSيسية لSSلموت -
الس SSرط SSان واألم SSراض ال SSقلبية ال SSوع SSائ SSية  -إذا أم SSكننا ف SSعال أن ن SSنتصر ع SSلى ه SSذه األم SSراض وأن
نسSتبدل أعSضاء الSجسم الSتالSفة ،فSإنSنا سSنحصل عSلى أفSضل نSتيجة مSمكنة «.وهSي تSتوقSع أنSه إذا
تSSمكنا مSSن االسSSتمرار فSSي قهSSر السSSرطSSان وأمSSراض الSSقلب وتحسSSني تSSقنيات الSSخاليSSا الجSSذعSSية ،مSSثل

إضSSفاء الSSطابSSع الSSشخصي إلSSى الSSنسج الSSنامSSية فSSي املSSختبر ،فSSإنSSه يSSمكننا أن نSSتوقSSع مSSنطقيا أن
نعيش حياة صحية نسبيا حتى مئة سنة  -وربما حتى  120سنة  -في املستقبل غير البعيد.
إن إطSSالSSة مSSدة الSSحياة الSSفعالSSة بهSSذه الSSطريSSقة تSSتطلب أن نSSدرك كSSيف يSSمكن إصSSالح عSSملية االكSSتهال
الSتي يSقوم بSها الSجسم بSطريSقة طSبيعية .لSقد نSجح الSعلماء فSي اسSتخدام الSخاليSا الجSذعSية لSبناء
رغSSامSSى) (3وعSSظام الSSفك) .(4وإذا اسSSتمر الSSبحث بسSSرعSSة ،كSSما تSSتوقSSع >هSSاربSSر< وآخSSرون يSSعملون
فSي املSجال نSفسه ،فSلن تSبقى إعSاضSة الSنسج واألعSضاء والSعظام بSدال مSن الSتالSف مSنها خSياال عSلميا.
وتSقول >هSاربSر<» :إن مSا نSحققه مSن تSقدمSات تSقنية صSغيرة  -فSي الSجينات وفSي أبSحاث الSخاليSا
الجذعية  -هو نوع التقدمات الذي يؤدي إلى إطالة العمر«.
وبSاحSثون آخSرون يSحاجSون فSي أن عSلينا مSحاربSة عSملية االكSتهال نSفسها .فSحتى لSو كSان بSإمSكانSنا
شSSفاء السSSرطSSان ،كSSما يSSقول > J .S.أولSSشنسكي< ]الSSباحSSث فSSي مSSدرسSSة شSSيكاغSSو لSSلصحة الSSعامSSة
الSSتابSSعة لSSجامSSعة إلSSينوي[ فSSإنSSنا سSSنظل نSSواجSSه مSSشكالت قSSلبية أو ألSSزهSSايSSمر أو عSSلى األقSSل تSSنكس
الSلطخة الSصفراء) .(7وبSاملSثل ،فSإن طSب األمSراض الSتنكسية  regenerative medicineسيحSل
مSشكالت عSضو واحSد فSقط كSل مSرة .ويSقول أيSضا» :إن الSحصول عSلى مSريء) (8جSديSد أمSر جSيد ،إال
أن ذلك لم يؤثر في أي شيء آخر«.

وه SSذه األم SSور ل SSن ت SSكون ع SSلى ه SSذا ال SSنحو إذا ت SSمكنا م SSن إع SSاق SSة ع SSملية االك SSتهال ع SSلى املس SSتوى
الج SSزي SSئي« ،ك SSما ي SSقول >أول SSشنسكي< .وم SSقارب SSته ال تس SSتهدف ع SSضوا أو ج SSهازا واح SSدا ،إن SSما
تس SSتهدف ال SSدم SSاغ وال SSجسم ك SSكل .وي SSقوم ،ه SSو وزم SSالؤه ،ب SSإط SSالق م SSا ي SSسميه» :مش SSروع ن SSموذج
مSنهاتSان  Manhattan-styleإلبSطاء االكSتهال« .إنSهم يSتطلعون إلSى إطSالSة حSياة صSحية لسSبع
سSنوات ،وهSذه ،كSما يSقول ،يSمكن تSحقيقها بSسهولSة خSالل عSقد أو عSقديSن قSادمSني .وملSا كSانSت خSطورة

املSرض تSتضاعSف كSل سSبع سSنوات تSقريSبا ،فSإن >أولSشنسكي< يSفكر أنSه يSمكننا إنSقاص خSطورة
املرض إلى ما يقارب النصف بإبطاء االكتهال لسبع سنوات.
ومل SSدة ط SSوي SSلة ،ب SSقي >أول SSشنسكي< م SSتمسكا ب SSرأي SSه ف SSي أن االن SSتهاء ال SSطبيعي وال SSحيوي ل SSجسم
اإلنSسان يحSدث حSني يSبلغ مSن الSعمر  85سSنة .عSندهSا تSكون خSاليSانSا قSد عSانSت عSلى نSحو نSمطي
مSSقدارا ال يقهSSر مSSن الشSSدة  -الSSتلف الSSتأكسSSدي الSSناجSSم عSSن إنSSتاج جSSذور األكSSسجني الحSSرة الSSتي
تؤذي ال SSدن SSا  DNAوال SSبروت SSينات وامل SSكون SSات الخ SSلوي SSة امل SSهمة األخ SSرى .وي SSقوم >أول SSشنسكي<
وزمSالؤه بSدراسSة األشSخاص الSنادريSن الSذيSن عSاشSوا مSدة تSتراوح بSني مSئة سSنة و  110سSنوات أو
أكSSثر وهSSم فSSي حSSالSSة صSSحية جSSيدة ،جسSSديSSا وعSSقليا .وقSSد الحSSظ أن هؤالء األشSSخاص ربSSما يSSمرون
بSاالكSتهال الخSلوي بسSرعSة أبSطأ .ربSما يSكون ذلSك ألن خSاليSاهSم أقSدر عSلى مSقاومSة الشSدة الSتأكسSديSة.
وتحديد الرابط الجيني لهذا اإلبطاء قد يؤدي إلى تطوير عالجات جهازية ضد االكتهال).(9
إن »عSSالجSSا« لSSالكSSتهال ،إضSSافSSة إلSSى الحSSمية الSSصحية الSSعاديSSة والSSقيام بSSالSSتماريSSن الSSريSSاضSSية ،قSSد
يSأتSي أخSيرا عSن طSريق حSبة دواء .وتSطويSر مSثل هSذا »الSعالج« املSعقد جSدا ،بSوصSفه مSركSبا يSساعSد
عSSلى إعSSاقSSة عSSملية اكSSتهال الSSجسم ،يSSتطلب جهSSدا عSSلميا خSSاصSSا .وهSSذا يSSعني عSSادة الSSعودة إلSSى
الSعمل عSلى املسSتوى الجSزيSئي وعSلى مسSتوى الSفئران .واملشSروع  ،MprizeاملSدعSوم مSن املؤسSسة
 ،MethuselahيSقدم مSكافSآت لSلباحSثني الSذيSن يSحققون رقSما قSياسSيا ألكSثر الSفئران تSعميرا .وأحSد
املSركSبات املSرشSحة حSالSيا هSو الSرابSاميسSني  ،rapamycinالSذي يSعمل عSلى السSبيل الخSلوي نSفسه
الSSذي يسSSلكه تحSSديSSد الSSسعرات الحSSراريSSة )الحSSريSSرات(  .caloriesلSSقد تSSم تSSبيان أن الSSرابSSاميسSSني
وتحSSديSSد الSSسعرات الحSSراريSSة يSSعمالن عSSلى إطSSالSSة عSSمر الSSفئران .وكSSما هSSو الSSحال فSSي الSSعديSSد مSSن
األدويSSة الSSحاسSSمة املSSفترضSSة األخSSرى ،فSSإن الSSرابSSاميسSSني اليخSSلو مSSن الSSعلل .فSSالSSدواء يSSثبط الSSجهاز
املSSناعSSي .وهSSذا مSSا يSSجعل إطSSالقSSه قSSريSSبا عSSلى نSSطاق واسSSع أمSSرا غSSير مSSرغSSوب فSSيه .وتSSزداد األخSSبار
التحSSذيSSريSSة الSSتي تSSشير إلSSى أن الSSريSSزفSSيراتSSرول  ،resveratrolدواء »الخSSمر األحSSمر« ،الSSذي كSSان
فSيما مSضى األمSل األكSبر كSمضاد لSالكSتهال ،قSد تSعثر فSي الSدراسSات الحSديSثة .وال يجSمع الSعامSلون
فSSي حSSقل إطSSالSSة الSSعمر عSSلى تSSوقSSع أن يSSعمل الSSرابSSاميسSSني بSSالSSنمط نSSفسه فSSي اإلنSSسان كSSما بSSدا أنSSه
يعمل في القوارض.
فSي الSحقيقة ،بSقيت أبSحاث إطSالSة الSعمر ملSدة طSويSلة فSي مسSتنقع الSعلوم الSكاذبSة ،مSغمورة بSزيSت
األفSSاعSSي واآلمSSال الSSقصيرة ،ويSSتحفظ كSSل مSSن >أولSSشنسكي< و>هSSاربSSر< عSSلى الSSدعSSاوى الSSقائSSلة
إنSنا سSنكون قSريSبا قSادريSن عSلى أن نSعيش  150عSامSا أو أكSثر .وأخSيرا إن أفSضل طSريSقة لSزيSادة مSدة
الSSحياة ملSSعظم الSSناس سSSتكون غSSالSSبا اسSSتراتSSيجية أعSSلى مSSن كSSل مSSا سSSبق .سSSنكون بSSحاجSSة إلSSى
عSSالجSSات أفSSضل لSSألمSSراض ،وتSSقدمSSا عSSلى املسSSتوى الجSSزيSSئي وطSSب األمSSراض الSSتنكسية والSSعيش
بالطريقة الصحية الجيدة العتيقة.
وحSتى مSن دون أي اخSتراقSات عSلمية اسSتثنائSية فSي إطSالSة الSعمر وأبSحاث األمSراض ،فSإن تSطورنSا
الSSعلمي املSSتثاقSSل  -بSSصرف الSSنظر عSSن الSSتقدم فSSي الSSصيانSSة الSSصحية وصSSيانSSة الSSصحة الSSعامSSة -
سيسSتمر فSي إطSالSة أعSمارنSا .ويSزداد املSعدل الSوسSطي لSلحياة املSتوقSعة عSاملSيا بSمعدل  3أشهSر كSل
سSنة .وهSذا ال يSعد إنSجازا سSيئا .ومSن ثSم فSإن املSناطق املSتقدمSة ،مSثل أوروبSا ،تكسSب سSنتني تSقريSبا

فSي كSل عSقد مSن الSزمSن .ونSتيجة للحSظ والSكثير مSن الSعمل الSدؤوب ،فSإن مSن سSيعيش بSعد مSئة سSنة
من اآلن ،سيعتبر مدة حياتنا املتوقعة هذه األيام قصيرة إلى حد يرثى له.
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متى نموت؟ وملاذا؟
كSم تSتوقSع أن تSعيش؟ هSذا يSعتمد عSلى عSمرك اآلن .فSاملSعدل الSوسSطي لSلعمر املSتوقSع لSشخص
بSSلغ الSSثمانSSني أطSSول مSSن الSSعمر املSSتوقSSع لSSطفل رضSSيع مSSا زال مSSعرضSSا لSSعقود مSSن األمSSراض
وال SSحوادث امل SSحتملة .إالّ أن ال SSفرق ب SSني االث SSنني ل SSم ي SSعد ك SSبيرا م SSع ت SSحسن م SSعاي SSير ال SSعيش
والSعنايSة الSطبية إبSان نSصف الSقرن املSاضSي ،ذلSك أن عSددا أقSل مSن الSناس صSار يSموت مSن
األمSSراض اإلنSSتانSSية أو اخSSتالطSSات الSSوالدة؛ ثSSم إن الSSنظر إلSSى امSSتداد الSSحياة املSSتوقSSعة عSSلى
أن SSه ت SSاب SSع ل SSلعمر ق SSد ض SSاق ك SSثيرا .وق SSد ان SSخفضت وف SSيات ال SSرض SSع ب SSمعدل  %75م SSنذ ع SSام
 ،1960وزادت األعSS Sمار املSS SتوقSS Sعة لحSS SديSS Sثي الSS Sوالدة بSS Sمعدل  11سSS Sنة .وبSS SاملSS SقابSS Sل ،فSS Sإن
األش SSخاص ف SSي ال SSثمان SSينات م SSن ال SSعمر ي SSعيشون اآلن ق SSري SSبا م SSن ث SSالث س SSنوات أك SSثر م SSن
السابق.
ومSع الSوقSت ،فSإن هSناك مSا سSيرتSد عSلينا لSينال مSنا ،وغSالSبا مSا سSيكون هSذا مSرتSبطا بSأمSراض
الSقلب )مSع أن نسSبة الSوفSيات الSناجSمة عSن األمSراض الSقلبية الSوعSائSية هSي اآلن أقSل مSن ثSلث
مSSا كSSانSSت عSSليه قSSبل  50عSSامSSا (.ونسSSب الSSوفSSيات مSSن الSSقاتSSل الSSثانSSي والSSثالSSث  -السSSرطSSان
واألمSراض الSتنفسية  -لSم تSتزحSزح كSثيرا ،فSي حSني صSارت األسSباب األخSرى أكSثر انSتشارا
إلSSى حSSد بSSعيد .ومSSن جSSهة أخSSرى ،فSSإن نسSSبة الSSوفSSيات مSSن أمSSراض الSSجهاز الSSعصبي ،مSSثل
ب SSارك SSنسون  Parkinson’sوأل SSزه SSاي SSمر ،ق SSد زادت بنس SSبة ت SSفوق  ،%300وازدادت أع SSداد
الSSحاالت الSSتنكسية بنسSSبة تSSقارب  .%900ولSSعل هSSذه الSSتغيرات أمSSر ال مSSفر مSSنه :بSSما أنSSنا
اآلن نعيش مدة أطول ،فإننا سنخضع بسرعة متزايدة إلى أمراض الشيخوخة
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