
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 
 يســتكشف الــباحــثون مــقاربــتني رئــيسيتني إلطــالــة مــدة حــياة صــحية لــإلنــسان. يــعتقد 
املـــعسكر األول أن عـــلينا أن نـــركـــز عـــلى شـــفاء اإلنـــسان مـــن املـــرض، وعـــلى إعـــاضـــة(5) 
أعــــضاء الــــجسم الــــتالــــفة بــــأعــــضاء ســــليمة، وذلــــك عــــن طــــريق مــــعالــــجات بــــالــــخاليــــا 
الجـذعـية(6). ويـعتقد املـعسكر الـثانـي أن عـلينا أن نبطئ عـملية االكـتهال aging عـلى 

املستويني الخلوي والجزيئي. 

  
كـان يـتوقـع لـألمـريـكي املـولـود قـبل مـئة سـنة أن يـعيش، وسـطيا، 54 سـنة فـقط. وقـد مـات الـعديـد 
مــن األطــفال صــغارا، فــالــوالدة كــانــت واحــدة مــن أخــطر مــا تــتعرض لــه املــرأة. ولــكن اآلن، وبــفضل 
الـلقاحـات والـصاداتantibiotic (1) وصـيانـة الـصحة الـعامـة وتـحسن الـعنايـة بـاألمـومـة، صـرنـا 
نـموت عـلى األغـلب، فـي سـن الـشيخوخـة أكـثر مـنه فـي سـن الشـباب. فـالـرضـيع الـذي يـولـد الـيوم 

سيعيش ليرى عيد ميالده الثامن والسبعني. 
  

لــقد جــرى تــحصيل املــكاســب السهــلة مــقابــل الــحصاد الــضار. فــحالــيا، ملــا كــان الــناس يــعيشون، 
أعــمارا أطــول، فــإنــهم يــواجــهون مجــموعــتني عــريــضتني مــن الــقوى الــتي تــتواطــأ لــتفرض الحــد 
البشـري املطلق. أوال، إن كـل سـنة إضـافـية نـعيشها تـعني سـنة إضـافـية مـن الـتلف املـتراكـم لـخاليـا 
الـجسم وأعـضائـه – الـتلف الـذي ال تسـتطيع أجهـزة الـترمـيم الخـلوي، الـتي غـدت بـطيئة، إصـالحـه 
كــامــال. إضــافــة إلــى ذلــك، فــان الــعمر هــو أكــبر عــامــل خــطورة لــلعلل الــقاتــلة الــشائــعة الــتي وقــف 

الباحثون عاجزين نسبيا أمامها، كالسرطان وأمراض القلب وألزهايمر. 
  

لـذلـك فـإن الـباحـثني الـذيـن يـحاولـون دفـع حـدود حـياة اإلنـسان يـسألـون: فـي أي مـن هـاتـني الـقوتـني 
عـلينا أن نـضع أمـوال الـبحث؟ أي االسـتراتـيجيتني أكـثر فـاعـلية؟ هـل نـحاول إبـطاء عـملية االكـتهال، 
أم نــحارب أمــراضــا مــخصصة؟ وبــمعنى آخــر، هــل يــموت مــعظمنا ألنــنا نــتقدم فــي الــعمر أم ألنــنا 

نمرض؟ 
  

والــعلماء الــذيــن يــدعــمون ســبيل مــقاومــة األمــراض يــحاجــون فــي أن املــقاربــة الــتدريــجية هــي أوفــر 
حــظا لــدفــع مــدة الــحياة كــي تــتجاوز مــئة ســنة. وتــقول <.S هــاربــر> [املــتخصصة فــي االكــتهال 
بمعهــد أكــسفورد الكــتهال الــسكان(2)]: «إذا تــمكنا مــن الــتركــيز عــلى األســباب الــرئــيسية لــلموت - 
الســـرطـــان واألمـــراض الـــقلبية الـــوعـــائـــية - إذا أمـــكننا فـــعال أن نـــنتصر عـــلى هـــذه األمـــراض وأن 
نسـتبدل أعـضاء الـجسم الـتالـفة، فـإنـنا سـنحصل عـلى أفـضل نـتيجة مـمكنة.» وهـي تـتوقـع أنـه إذا 
تــمكنا مــن االســتمرار فــي قهــر الســرطــان وأمــراض الــقلب وتحســني تــقنيات الــخاليــا الجــذعــية، مــثل 



إضــفاء الــطابــع الــشخصي إلــى الــنسج الــنامــية فــي املــختبر، فــإنــه يــمكننا أن نــتوقــع مــنطقيا أن 
نعيش حياة صحية نسبيا حتى مئة سنة - وربما حتى 120 سنة - في املستقبل غير البعيد. 

  
إن إطــالــة مــدة الــحياة الــفعالــة بهــذه الــطريــقة تــتطلب أن نــدرك كــيف يــمكن إصــالح عــملية االكــتهال 
الـتي يـقوم بـها الـجسم بـطريـقة طـبيعية. لـقد نـجح الـعلماء فـي اسـتخدام الـخاليـا الجـذعـية لـبناء 
رغــامــى(3) وعــظام الــفك(4). وإذا اســتمر الــبحث بســرعــة، كــما تــتوقــع <هــاربــر> وآخــرون يــعملون 
فـي املـجال نـفسه، فـلن تـبقى إعـاضـة الـنسج واألعـضاء والـعظام بـدال مـن الـتالـف مـنها خـياال عـلميا. 
وتـقول <هـاربـر>: «إن مـا نـحققه مـن تـقدمـات تـقنية صـغيرة - فـي الـجينات وفـي أبـحاث الـخاليـا 

الجذعية - هو نوع التقدمات الذي يؤدي إلى إطالة العمر.» 
  

وبـاحـثون آخـرون يـحاجـون فـي أن عـلينا مـحاربـة عـملية االكـتهال نـفسها. فـحتى لـو كـان بـإمـكانـنا 
شــفاء الســرطــان، كــما يــقول <.J .S أولــشنسكي> [الــباحــث فــي مــدرســة شــيكاغــو لــلصحة الــعامــة 
الــتابــعة لــجامــعة إلــينوي] فــإنــنا ســنظل نــواجــه مــشكالت قــلبية أو ألــزهــايــمر أو عــلى األقــل تــنكس 
الـلطخة الـصفراء(7). وبـاملـثل، فـإن طـب األمـراض الـتنكسية regenerative medicine سيحـل 
مـشكالت عـضو واحـد فـقط كـل مـرة. ويـقول أيـضا: «إن الـحصول عـلى مـريء(8) جـديـد أمـر جـيد، إال 

أن ذلك لم يؤثر في أي شيء آخر.» 
  

  
  

وهـــذه األمـــور لـــن تـــكون عـــلى هـــذا الـــنحو إذا تـــمكنا مـــن إعـــاقـــة عـــملية االكـــتهال عـــلى املســـتوى 
الجـــزيـــئي»، كـــما يـــقول <أولـــشنسكي>. ومـــقاربـــته ال تســـتهدف عـــضوا أو جـــهازا واحـــدا، إنـــما 
تســـتهدف الـــدمـــاغ والـــجسم كـــكل. ويـــقوم، هـــو وزمـــالؤه، بـــإطـــالق مـــا يـــسميه: «مشـــروع نـــموذج 
مـنهاتـان Manhattan-style إلبـطاء االكـتهال». إنـهم يـتطلعون إلـى إطـالـة حـياة صـحية لسـبع 
سـنوات، وهـذه، كـما يـقول، يـمكن تـحقيقها بـسهولـة خـالل عـقد أو عـقديـن قـادمـني. وملـا كـانـت خـطورة 



املـرض تـتضاعـف كـل سـبع سـنوات تـقريـبا، فـإن <أولـشنسكي> يـفكر أنـه يـمكننا إنـقاص خـطورة 
املرض إلى ما يقارب النصف بإبطاء االكتهال لسبع سنوات. 

  
وملـــدة طـــويـــلة، بـــقي <أولـــشنسكي> مـــتمسكا بـــرأيـــه فـــي أن االنـــتهاء الـــطبيعي والـــحيوي لـــجسم 
اإلنـسان يحـدث حـني يـبلغ مـن الـعمر 85 سـنة. عـندهـا تـكون خـاليـانـا قـد عـانـت عـلى نـحو نـمطي 
مــقدارا ال يقهــر مــن الشــدة - الــتلف الــتأكســدي الــناجــم عــن إنــتاج جــذور األكــسجني الحــرة الــتي 
تؤذي الـــدنـــا DNA والـــبروتـــينات واملـــكونـــات الخـــلويـــة املـــهمة األخـــرى. ويـــقوم <أولـــشنسكي> 
وزمـالؤه بـدراسـة األشـخاص الـنادريـن الـذيـن عـاشـوا مـدة تـتراوح بـني مـئة سـنة و 110 سـنوات أو 
أكــثر وهــم فــي حــالــة صــحية جــيدة، جســديــا وعــقليا. وقــد الحــظ أن هؤالء األشــخاص ربــما يــمرون 
بـاالكـتهال الخـلوي بسـرعـة أبـطأ. ربـما يـكون ذلـك ألن خـاليـاهـم أقـدر عـلى مـقاومـة الشـدة الـتأكسـديـة. 

وتحديد الرابط الجيني لهذا اإلبطاء قد يؤدي إلى تطوير عالجات جهازية ضد االكتهال(9). 
  

إن «عــالجــا» لــالكــتهال، إضــافــة إلــى الحــمية الــصحية الــعاديــة والــقيام بــالــتماريــن الــريــاضــية، قــد 
يـأتـي أخـيرا عـن طـريق حـبة دواء. وتـطويـر مـثل هـذا «الـعالج» املـعقد جـدا، بـوصـفه مـركـبا يـساعـد 
عــلى إعــاقــة عــملية اكــتهال الــجسم، يــتطلب جهــدا عــلميا خــاصــا. وهــذا يــعني عــادة الــعودة إلــى 
الـعمل عـلى املسـتوى الجـزيـئي وعـلى مسـتوى الـفئران. واملشـروع Mprize، املـدعـوم مـن املؤسـسة 
Methuselah، يـقدم مـكافـآت لـلباحـثني الـذيـن يـحققون رقـما قـياسـيا ألكـثر الـفئران تـعميرا. وأحـد 
املـركـبات املـرشـحة حـالـيا هـو الـرابـاميسـني rapamycin، الـذي يـعمل عـلى السـبيل الخـلوي نـفسه 
الــذي يســلكه تحــديــد الــسعرات الحــراريــة (الحــريــرات) calories. لــقد تــم تــبيان أن الــرابــاميســني 
وتحــديــد الــسعرات الحــراريــة يــعمالن عــلى إطــالــة عــمر الــفئران. وكــما هــو الــحال فــي الــعديــد مــن 
األدويــة الــحاســمة املــفترضــة األخــرى، فــإن الــرابــاميســني اليخــلو مــن الــعلل. فــالــدواء يــثبط الــجهاز 
املــناعــي. وهــذا مــا يــجعل إطــالقــه قــريــبا عــلى نــطاق واســع أمــرا غــير مــرغــوب فــيه. وتــزداد األخــبار 
التحــذيــريــة الــتي تــشير إلــى أن الــريــزفــيراتــرول resveratrol، دواء «الخــمر األحــمر»، الــذي كــان 
فـيما مـضى األمـل األكـبر كـمضاد لـالكـتهال، قـد تـعثر فـي الـدراسـات الحـديـثة. وال يجـمع الـعامـلون 
فــي حــقل إطــالــة الــعمر عــلى تــوقــع أن يــعمل الــرابــاميســني بــالــنمط نــفسه فــي اإلنــسان كــما بــدا أنــه 

يعمل في القوارض. 

فـي الـحقيقة، بـقيت أبـحاث إطـالـة الـعمر ملـدة طـويـلة فـي مسـتنقع الـعلوم الـكاذبـة، مـغمورة بـزيـت 
األفــاعــي واآلمــال الــقصيرة، ويــتحفظ كــل مــن <أولــشنسكي> و<هــاربــر> عــلى الــدعــاوى الــقائــلة 
إنـنا سـنكون قـريـبا قـادريـن عـلى أن نـعيش 150 عـامـا أو أكـثر. وأخـيرا إن أفـضل طـريـقة لـزيـادة مـدة 
الــحياة ملــعظم الــناس ســتكون غــالــبا اســتراتــيجية أعــلى مــن كــل مــا ســبق. ســنكون بــحاجــة إلــى 
عــالجــات أفــضل لــألمــراض، وتــقدمــا عــلى املســتوى الجــزيــئي وطــب األمــراض الــتنكسية والــعيش 

بالطريقة الصحية الجيدة العتيقة. 
  

وحـتى مـن دون أي اخـتراقـات عـلمية اسـتثنائـية فـي إطـالـة الـعمر وأبـحاث األمـراض، فـإن تـطورنـا 
الــعلمي املــتثاقــل - بــصرف الــنظر عــن الــتقدم فــي الــصيانــة الــصحية وصــيانــة الــصحة الــعامــة - 
سيسـتمر فـي إطـالـة أعـمارنـا. ويـزداد املـعدل الـوسـطي لـلحياة املـتوقـعة عـاملـيا بـمعدل 3 أشهـر كـل 
سـنة. وهـذا ال يـعد إنـجازا سـيئا. ومـن ثـم فـإن املـناطق املـتقدمـة، مـثل أوروبـا، تكسـب سـنتني تـقريـبا 



فـي كـل عـقد مـن الـزمـن. ونـتيجة للحـظ والـكثير مـن الـعمل الـدؤوب، فـإن مـن سـيعيش بـعد مـئة سـنة 
من اآلن، سيعتبر مدة حياتنا املتوقعة هذه األيام قصيرة إلى حد يرثى له. 

  

أسباب الوفيات 
  

الوفيات لكل 100000  (الواليات املتحدة األمريكية) 
  

  
األذيات واألسباب الخارجية األخرى. 

األسباب غير املشخصة أو غير املعروفة. 
  

العيوب الوالدية والتشوهات الخلقية األخرى.  
حاالت ما حول الوالدة للولدان واألجنة. 
الحمل والوالدة واالختالطات التوليدية. 

الكلى والتناسل وأمراض الجهاز البولي والتكاثري األخرى. 
العظام والعضالت وأمراض النسيج الضام. 

إنتانات الجلد والحروق وأمراض النسج املجاورة. 
  

املعدة والكبد والبنكرياس وأمراض الجهاز الهضمي األخرى. 
  

ذات الرئة واإلنفلونزا (الحمى الوافدة)، واألمراض التنفسية األخرى. 
  

أمــراض الــقلب وفــرط ضــغط الــدم (الــتوتــر الشــريــانــي)، وأمــراض جــهاز الــدوران 
circulatory system األخرى.  

أمراض الجهاز العصبي.  
االضطرابات السلوكية والعقلية. 

الــــداء الــــسكري والــــبدانــــة واألمــــراض االســــتقالبــــية األخــــرى املــــرتــــبطة بــــالــــغدد 
الصماء. 

أمراض الدم.  
األورام الخبيثة. 

  
اإلنتانات املنتقلة باملمارسة الجنسية، واألمراض الطفيلية واإلنتانية األخرى. 

  



  
متى نموت؟ وملاذا؟ 

  
كـم تـتوقـع أن تـعيش؟ هـذا يـعتمد عـلى عـمرك اآلن. فـاملـعدل الـوسـطي لـلعمر املـتوقـع لـشخص 
بــلغ الــثمانــني أطــول مــن الــعمر املــتوقــع لــطفل رضــيع مــا زال مــعرضــا لــعقود مــن األمــراض 
والـــحوادث املـــحتملة. إالّ أن الـــفرق بـــني االثـــنني لـــم يـــعد كـــبيرا مـــع تـــحسن مـــعايـــير الـــعيش 
والـعنايـة الـطبية إبـان نـصف الـقرن املـاضـي، ذلـك أن عـددا أقـل مـن الـناس صـار يـموت مـن 
األمــراض اإلنــتانــية أو اخــتالطــات الــوالدة؛ ثــم إن الــنظر إلــى امــتداد الــحياة املــتوقــعة عــلى 
أنـــه تـــابـــع لـــلعمر قـــد ضـــاق كـــثيرا. وقـــد انـــخفضت وفـــيات الـــرضـــع بـــمعدل 75% مـــنذ عـــام 
1960، وزادت األعــــمار املــــتوقــــعة لحــــديــــثي الــــوالدة بــــمعدل 11 ســــنة. وبــــاملــــقابــــل، فــــإن 
األشـــخاص فـــي الـــثمانـــينات مـــن الـــعمر يـــعيشون اآلن قـــريـــبا مـــن ثـــالث ســـنوات أكـــثر مـــن 

السابق. 
  

ومـع الـوقـت، فـإن هـناك مـا سـيرتـد عـلينا لـينال مـنا، وغـالـبا مـا سـيكون هـذا مـرتـبطا بـأمـراض 
الـقلب (مـع أن نسـبة الـوفـيات الـناجـمة عـن األمـراض الـقلبية الـوعـائـية هـي اآلن أقـل مـن ثـلث 
مــا كــانــت عــليه قــبل 50 عــامــا.) ونســب الــوفــيات مــن الــقاتــل الــثانــي والــثالــث - الســرطــان 
واألمـراض الـتنفسية - لـم تـتزحـزح كـثيرا، فـي حـني صـارت األسـباب األخـرى أكـثر انـتشارا 
إلــى حــد بــعيد. ومــن جــهة أخــرى، فــإن نســبة الــوفــيات مــن أمــراض الــجهاز الــعصبي، مــثل 
بـــاركـــنسون Parkinson’s وألـــزهـــايـــمر، قـــد زادت بنســـبة تـــفوق 300%، وازدادت أعـــداد 
الــحاالت الــتنكسية بنســبة تــقارب 900%. ولــعل هــذه الــتغيرات أمــر ال مــفر مــنه: بــما أنــنا 

اآلن نعيش مدة أطول، فإننا سنخضع بسرعة متزايدة إلى أمراض الشيخوخة  
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