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اطالعات علمى

به نظر شما اين يك واقعيت است يا يك خيال كه 
هورمونها هيجانات ما را كنترل مي كنند؟!

بايد بدانيد كه در واقع بالعكس، اين هيجانات ما هستند كه توسط تغييرات 
بيوشيميايي در مغز هورمونهاي ما را كنترل مي كنند. براي مثال: ترس با توليد 
يك گروه از مواد شيميايي در مغز همراه است كه مي توانند ما را هوشيار و آماده 
فرار كنند. در حالي كه خوشحالي، باعث آزاد شدن مواد شيميايي ديگري مي شود 

كه انسان را آرام كرده و تسكين مي بخشد. اين موضوع 
را به راحتي مي توانيم در نمونه اي از دنياي جانوران 

مشاهده كنيم.
مادر بابون در صورتيكه تحت فشار قرار گيرد. در توليد 
بچه هاي سالم با مشكالت بيشتري روبه رو خواهد شد. 
قاعدتاً چون فشار رواني موجب توليد بي  وقفه هورمون 
استرس شده و آن هم باعث آسيب به هيپوكارپوس 
مي شود و اين آسيب رسيده به هيپوكارپوس منجر به 
نقص در يادگيري و حافظه مي گردد. بنابر اين گرچه 
ممكن است بابون ها عيناً از فشارهاي رواني مختص ما 
انسانها در رنج نباشند، ليكن آنها هم به نوعي از آفت 

استرس در عذاب هستند.
هورمون ها به شيوه هاي مختلفي، تنظيم كننده هاي 
بدن ما محسوب مي شوند. آنها توليد انرژي، آب و 
سطوح حرارت بدن ما را كنترل مي كنند. همچنين 
توان ما در برخورد با فشارهاي رواني، قدرت فكر كردن، 
درك مطالب و تمايالت جنسي، چه در مردان و چه 

در زنان را تنظيم مي كنند. تا جائيكه كوچكترين ميزان انحراف از سطوح طبيعي 
مي تواند منجر به ضعيف شدن، خسته شدن و بي  ميل شدن ما شود.

هورمون ها در واقع يكي از شگفت آورترين و پررمز و رازترين تنظيم كننده هاي 
بدن هستند كه به نوعي جنبه هاي غيرقابل رويت بدن ما را كنترل مي كنند، 
جنبه هايي كه غالباً آنها را ناديده گرفته و تعادلشان را امري عادي تلقي مي كنيم. 
البته علم پزشكي پيوسته در حال تالش براي دست يابي به روشي براي كنترل 
سطح هورمون هاي بدن است تا اطمينان حاصل كند كه شما قادر باشيد راحت و 
خوشحال زندگي كنيد. ما اميد داريم كه با استفاده از اين روش ها آينده خوبي را 
در پيش داشته باشيم. اما اين بدين معني نخواهد بود كه شما بشخصه نمي توانيد 
به ميزان كمي آنرا كنترل كنيد. بطور قطع اگر بخواهيم روي نكته اي تكيه كنيم 
اين است كه، كاستي هاي هورموني چيزي نيست كه فرد بايد فقط آنرا بپذيرد و 
مسائلي چون احساس خستگي مفرط، روابط زناشويي كمتر و يا اضافه وزن تنها 
به عنوان مسائل كيفي زندگي مورد بحث ما نيستند بلكه گاهي در حكم مشكالت 

جدي سالمتي محسوب شده و شما را بيشتر در معرض پيري قرار مي دهند.
شكي نيست كه بعضي از اختالالت هورموني (مثل ديابت) مشكالت سالمتي 

جدي تر و طوالني تري را به دنبال خواهد داشت.
اما فراموش نكنيد كه مسئله تعيين كننده اي كه سيستم غدد درون ريز شما را به 
هم پيوند مي دهد، اين است كه تمامي غدد با مغز در ارتباط هستند. پس، در اينجا 
مطلبي براي تامل وجود دارد و آن اينكه شما بدون وجود سطح مطلوب هورموني، 

عملكرد مطلوب مغزي را نخواهيد داشت.
با اينكه كنترل شما بر روي تنظيم كننده هاي هورموني نسبت به كنترلتان روي 
قسمتهاي ديگر بدن كمتر است، اما بازهم مي توانيد كاري كنيد تا همانند يك بند 
باز ماهر كه سعي در حفظ تعادل خود بر روي بند را دارد، سطوح هورموني خود را 

متعادل نگه داريد.
آيا هورمون ها كنترل گريه كردن را برعهده دارند؟

همانطور كه با عرق كردن شوري اضافي بدن دفع مي شود و ادرار، اضافات و ترشحات 
ميكروبي را خارج مي كند، اشك هم به دليلي ترشح مي شود. اشك هاي بنيادي پيوسته 
ترشح مي شوند تا چشمان ما را نرم و مرطوب نگه دارند و اين مساله در محافظت 
چشم ها در برابر آسيب هايي كه ممكن است از جريان هوا و ذرات شناور در  آن به چشم 
وارد شود اهميت بسياري دارد. اشك هاي محرك هم، زماني توليد مي شوند كه ضربه و 
آسيبي توسط باد، شن، حشرات، و يا سنگ به چشم ها 
وارد شود. هر دو نوع اشك هدفي مشتركي دارند: 
محافظت از چشمها. اما اشكهاي هيجاني در لحظات 
خاص ترشح مي شوند. بعضي اوقات در خوشحالي 
ولي بيشتر وقتها در ناراحتي و غم. اين نوع از اشكها 
محتويات بيشتري نسبت به اشكهاي بنيادي و محرك 
دارند. آنها هورمون هاي استرس را حمل مي كنند تا 
از شر آنها خالص شوند. ولي سؤال اين است كه آيا 
عامل بوجود آمدن اين نوع اشك، هورمون هاي استرس 

هستند؟
يك هورمون اصلي كه در زمان فشار رواني افزايش 
مي يابد و نام آن پروالكتين است، همراه با اين نوع گريه 
در بدن آزاد مي شود. سطح پروالكتين در بدن مستقيماً 
با دفعات گريه هاي هيجاني در ارتباط است. بطور كلي 
خانم ها بيشتر از آقايان گريه مي كنند (براساس يك 
تحقيق: نسبتاً 4 برابر بيشتر) و پروالكتين بيشتري 

دارند (حدوداً 60% بيشتر).
مطلب ديگر در ارتباط با گريه كردن اينكه، ظاهراً اشك هاي احساسي و هيجاني 
در گونه هاي ديگر پستانداران يافت نمي شوند و قصه هاي تائيد نشده از گوريل ها و 
فيل هاي گريان كه شايد روزي حقيقت آن به اثبات برسد را باور نمي كنيم و به نظر 

مي رسد كه انسانها تنها موجوداتي هستند كه گريه مي كنند.
شايد ما داراي فرايندهاي هيجاني پيشرفته تري نسبت به ديگر پستانداران هستيم. 

و از قرار معلوم اشكهاي هيجاني راهي براي تخليه احساسات شديد هستند.
پس گرچه ممكن است گريه كردن موجب خجالت شما شود اما نشان مي دهد كه 
به مرحله اي از فشار و استرس رسيده ايد كه براي سالمتي شما زيان بخش بود و بايد 

آنرا از بدنتان آزاد كنيد، پس گريه كردن هيچ اشكالي ندارد.
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