
أكد بحث جديد أن الخلود 

والشباب األبدي يُعتربان 

من األساطري، ما ينهي أخرياً 

الجدل حول فكرة العيش 

إىل األبد.

وبدعم من الحكومات 

والرشكات واألكادمييني 

واملستثمرين يف صناعة 

تبلغ قيمتها 110 مليارات 

دوالر )82.5 مليار جنيه 

إسرتليني( - وتُقدر قيمتها 

بـ610 مليارات دوالر 

بحلول عام 2025 - أمىض 

العلامء عقوداً يف محاولة 

لتسخري قوة الجينوم والذكاء 

الصناعي إليجاد طريقة 

ملنع أو حتى عكس عملية 

الشيخوخة، بحسب صحيفة 

»الغارديان«.

لكن دراسة غري مسبوقة 

أكدت اآلن أننا رمبا ال 

نستطيع إبطاء معدل تقدمنا 

يف السن بسبب القيود 

البيولوجية.

وتهدف الدراسة، من خالل 

تعاون دويل لعلامء من 14 

دولة، مبا يف ذلك خرباء من 

جامعة أكسفورد، إىل اختبار 

فرضية »املعدل الثابت 

للشيخوخة«، التي تقول إن 

اإلنسان لديه معدل ثابت 

نسبياً للشيخوخة من مرحلة 

البلوغ.

وقال خوسيه مانويل أبورتو 

من مركز »ليفرهومل« للعلوم 

الدميوغرافية يف أكسفورد: 

»تدعم النتائج التي توصلنا 

إليها النظرية القائلة بأنه، 

بدالً من إبطاء معدل املوت، 

يعيش املزيد من الناس لفرتة 

أطول بسبب انخفاض معدل 

الوفيات يف األعامر األصغر«.

وأضاف أبورتو: »لقد قارنا 

بيانات املواليد والوفيات 

من البرش والرئيسيات غري 

البرشية، ووجدنا أن هذا 

النمط العام للوفيات كان 

هو نفسه يف كل منهم... 

وهذا يشري إىل أن العوامل 

البيولوجية، وليست العوامل 

البيئية، تتحكم يف نهاية 

املطاف بطول العمر«.

وتابع: »أكدت اإلحصائيات 

أن األفراد يعيشون لفرتة 

أطول مع تحسن الظروف 

الصحية واملعيشية مام يؤدي 

إىل زيادة طول العمر بني 

جميع السكان«.

وأدى الجدل حول املدة التي 

ميكننا أن نعيشها إىل تقسيم 

املجتمع األكادميي لعقود من 

الزمن، مع البحث عن حياة 

طويلة وصحة نشطة بشكل 

خاص يف اململكة املتحدة، 

حيث يوجد عىل األقل 260 

رشكة و250 مستثمراً و10 

مؤسسات غري ربحية و10 

مختربات بحثية تستخدم 

أحدث التقنيات.

وأضاف: »املزيد واملزيد من 

الناس يعيشون لفرتة أطول 

بكثري اآلن. ومع ذلك، فإن 

املسار نحو املوت يف سن 

الشيخوخة مل يتغري... تشري 

هذه الدراسة إىل أن علم 

األحياء التطوري يتفوق 

عىل كل يشء، وحتى اآلن، 

مل تتمكن التطورات الطبية 

من التغلب عىل هذه القيود 

البيولوجية«.
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