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    توسيناكسي زادسازي آرضايت از زندگي و 

  در مغز  (هورمون عصبي شيميايي)
 ،* 1علي اكبر موسوي موحدي ،1،2، توماس هارتل1سميه قره قومي

  چكيده
متغيرهاي متفاوتي بستگي دارد  كند و به  رضايت از زندگي بيانگر نگرش مثبت فرد نسبت به جهاني است كه در آن زندگي مي 

گردد. بررسي جوانب مختلف ايجاد رضايت از زندگي از  كه يك سوي اين نيازها به اجتماع و سوي ديگر آن به شخص برمي
هر و  گرفته  صورت  مختلف  علوم  آنها  طريق  از  متپايه  يك  و  اساسي  كردههاي  مشخص  مسير  اين  در  را  بررسي  امايزي  ند. 

ثر در بروز رفتارهايي بوده كه در نيل به رضايت از زندگي و  ؤشيمي م-حاكي از وجود عوامل زيست  هاي بيولوژيكيسيستم
ساز شناسايي دقيق عوامل  تواند زمينههاي خاص در افراد با سنين مختلف ميرديابي مكانيسمباشند.  مي  مؤثر احساس ارزشمندي  

  ها گردد. در بروز اين ويژگي مؤثر
هاي  نعنوان هورموبهدوپامين  -سروتونين-توسينباشد. اكسيمغز ميشيميايي  - عصبيرضايت از زندگي در ارتباط با تركيبات  

- اكسي  شود فرد موجي از احساسات مثبت را دريافت كند.اند كه افزايش آنها در روابط اجتماعي باعث ميهشادي شناخته شد 
هورمون   يك  دارد.  اسيدآمينه  9توسين  شيردهي  و  زايمان  تنظيم  در  مركزي  نقش  و  شده  سنتز  هيپوتاالموس  در  كه  بوده  اي 

هاي رحم  سلولي در ميوفيبريل   دستي و افزايش كلسيم داخل توسين باعث ايجاد يك آبشار پايينهاي اكسي شدن گيرنده فعال
عنوان يك نوروپپتيد  توسين بهاكسيهمچنين    ت خواهد شد.اين امر باعث تقويت و افزايش دفعات انقباضا  شود كه نهايتاً مي

كند كه محصول اين رفتارها در  دوستانه فراهم ميچندعملكردي زمينه را براي بروز رفتارهاي سخاوت، اعتماد و روابط نوع
    رضايت از زندگي و احساس ارزشمندي در افراد مي باشد.  سنين باال، القاي

باورهاي معنوي و رضايت از زندگي مسئله بسيار جالب توجهي بوده كه نيازمند نگرشي    -ارتباط چندجانبه سيستم هاي زيستي
است.   آن  مختلف  جوانب  شناسايي  جهت  در  در  ياجتماع  ي رفتارها  ييايميش   -يعصب  يبسترها  ييشناساكامل    ن ي سن   افراد 

  شود. زيستيبه و ارتباط آن با ياز زندگ ت يرضا جاد يروشن در نحوه ا  ج يبه نتا  ي اب يدست ساز نه يزم  توانديمختلف م
  زيستيبه ، روابط اجتماعي، توسيناكسيرضايت از زندگي، باورهاي معنوي،  واژگان كليدي:
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 مقدمه 

لفه اساسی در بررسی کیفیت عنوان یک مؤرضایت از زندگی به
در  مختلفی  عوامل  و  علل  و  بوده  مطرح  مختلف  افراد  زندگی 

می دخیل  آن  دریچهایجاد  از  اندیشمندان  و  هاي  باشد. محققان 
مختلف بر شناخت جوانب این موضوع متمرکز شده و سعی در  

بیولوژیکی داراي    شناخت این مسئله دارند. در این بین، مطالعات
ب پایهه سهم  شناخت  در  زیستسزایی  از -هاي  رضایت  شیمی 

گیري هاي کلیدي در شکلزندگی ایفا کرده و موفق به درك جنبه 
نوروپپتیدهاي ترشح  و  تولید  است.  گردیده  رضایت  چند    این 

عملکردي در بدن انسان با طیف وسیع عملکردي خود منجر به  
مجموعه میبروز  رفتارها  از  ایجاد اي  باعث  درنهایت  که  شود 

خواهد شد ارزشمندي  احساس  و  زندگی  از  .  ]2،  1[  رضایت 
اثر تحریکات اکسی باال در    توسین و شیب ترشح آن در سنین 

اعتماد، سخاوت و  بر میزان    تواند مستقیماًمختلف می   اجتماعی
زمینه  تأثیردوستی  نوع و  نوع  گذاشته  اعمال  از  بسیاري  ساز 

خیریه و  در  دوستانه  شوداي  دیگر،.  ]3[  افراد  طرف  بحث    از 
مورد معنوي  باورهاي  و  زندگی  از  از    رضایت  بسیاري  توجه 

هاي مکرر ادیان مختلف به  اندیشمندان بوده و توجه به توصیه
نوع ایجاد   دوستانهرفتارهاي  در  رفتارها  این  نقش  از  حاکی 

هاي  . پایه]4[  باشدیت از زندگی و احساس ارزشمندي میرضا
زندگی از  رضایت  بین  مشترك  و  و    -اساسی  معنوي  باورهاي 

صورت دقیق مورد  تواند به دوستانه در اجتماع میرفتارهاي انسان
گیرد. در این مقاله سعی بر آن است که به معرفی    مطالعه قرار 

شیمیایی اساسی در بروز این رفتارها و  -عصبیترکیبات  کی از  ی 
از زندگی بر پایه باورهاي   نقش آن در ایجاد احساس رضایت 

نوروپپتید   معرفی عملکردهاي مختلف  به  تمرکز کرد و  معنوي 
 دوستانه پرداخت.  توسین در بروز رفتارهاي نوعاکسی

 روش  

هاي تحقیقاتی در مورد یافته  ترینگیري از تازهاین مطالعه با بهره
  توسین در انسان از نقش و عملکردهاي مختلف نوروپپتید اکسی

هاي مورد نظر  اي و جستجوي کلیدواژه یق مطالعات کتابخانهطر
   نگارش گردیده است.هاي علمی معتبر در پایگاه

 رضایت از زندگی

 اند که  اندیشمندان در طول تاریخ همواره بر این باور بوده 

و    هایی مانند دوست داشتن، شادکامی، استقالل شخصیویژگی
هاي اساسی رضایت از زندگی  لفه حمایت اجتماعی از جمله مؤ 

دنبال  ها بوده و افراد به انسان  مهمهدف  یک    زیستیبه باشد.  می
. امروزه  ]5[  باشندثر براي رسیدن به آن میهاي مناسب و مؤروش

دستخوش   زیستیبه یابی به  با تغییر شکل زندگی، مسیرهاي دست
شده   انسانتغییرات  سالم  زندگی  و  تکامل  روند  دچار  ها  و 

ت و نشاط عمومی  هایی شده است. براي دستیابی به سالمشکاف
باید در جهت افزایش امید،  می هاي اجتماعی  افراد و کاهش تنش

در میزان رضایت    مؤثرکننده و  عنوان متغییرهاي تعیینخوشبینی به
. رضایت از زندگی را در کل  ]6[  از زندگی افراد گام برداشت 

عنوان یک فلسفه کلیدي در نظر گرفت که شخص به  توان به می
به  و  کرده  انتخاب  خود  زندگی  براي  آگاهانه  صورت  صورت 

از  ]7[  ناخودآگاه همواره آن را در ذهن خود دارد انسانی  . هر 
تواند اوضاع فردي خود را خود، می  طریق تحلیل شرایط پیرامون

رضایت از زندگی،   ،  زیستیبه مورد ارزیابی قرار دهد. موضوع  
باشند که توجه سالمت اجتماعی از جمله مباحثی میشادکامی و  

-ه خود جلب کرده و محققان از جنبهبسیاري از اندیشمندان را ب 
اساسی اصول  شناخت  و  یافتن  در  سعی  مختلفی  این    هاي 

ها عمر در بعضی از مناطق کشور ژاپن، انسان موضوعات دارند.  
  برگرفته   طوالنی باالي صد سال دارند که داراي رضایت از زندگی

داري، پیشتازي،  از سبک زندگی (ایکیگاي) با محوریت ارزشم 
ب آهزیباشناختی  جنبه  . ]8[  اندورده دست  از  قابل یکی    تأمل هاي 

  لکولی و و مکانیزم م  رضایت از زندگی شناخت اصول بیوشیمیایی
به موضوع  این   که  مورد  بوده  این  در  متعددي  مطالعات  تازگی 

هاي ارزشمندي را در این حیطه  اند یافتهصورت گرفته و توانسته 
 دست آورند. به

 هاي بیوشیمیایی رضایت از زندگی  پایه

مشخص گردیده است که  بر اساس مطالعات متعدد انجام شده،  
از   پس  زندگی  از  رضایت  میزان  و  کمکی  میانسالی رفتارهاي 

به حفظیابد.  افزایش می که   رضایت درونی،   در شیمی عصبی 
رضایت زندگی  یک  داشتن  و  اجتماعی  کمک روابط  بخش 

سن  ،کندمی افزایش  می  با  شناسایی  تقویت   بسترهايشود. 
صبی رفتارهاي اجتماعی در افراد مسن ممکن است  ع  -لکولیوم

 .  ]2[  هاي جدیدي را در مورد رضایت از زندگی فراهم کندبینش
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به  بدن  بر  پیري  فیزیکی  و  اثرات  است  گردیده  مستند  خوبی 
قرار    طور گسترده موردمطالعهات آن بر عملکرد شناختی بهتأثیر

یادگیري   پردازش،  و سرعت  کارایی  افزایش سن  است.  گرفته 
توجیه و حل مسئله را مختل    سریع و حافظه فعال و همچنین

به   کرده تغییرات  این  با  که  مغز  خاکستري  حجم  کاهش  دلیل 
هاي  . رفتارهاي اجتماعی و واکنش]11-9[  باشدافزایش سن می 

. سالمندان در  ]14-12[  یابدعاطفی نیز با افزایش سن تغییر می
داوطلبانه   هاير تمایل بیشتري براي فعالیتتمقایسه با افراد جوان

می نشان  خیریه  امور  پاسخ ]17-15[  دهندو  عصبی.    - هاي 
شیمیایی مرتبط با سن ممکن است توضیحی براي اجتماعی بودن 

احتمالی براي بروز ترکیبات شیمیایی  ه دهد. یکی از  ئسالمندان ارا 
توسین نوروپپتیدي اکسی-دهنده عصبیانتقال  ،رفتارهاي همدالنه

)OT(  توسین با رفتارهاي همدالنه مرتبط  باشد. رهایش اکسیمی
یا تحریک ترشح صورت اگزوژن  بوده و مدیریت مقادیر آن به 

. همچنین در حضور  ]18[  باعث افزایش همدلی خواهد شد آن  
اگزوژن،توسین  اکسی  یا  اعتماد  آندوژن  در   افزایش سخاوت و 

باشد. بر اساس  میان سایر رفتارهاي اجتماعی بسیار مشهودتر می 
اکسی ترشح  مختلف  سالمندان مطالعات  در  اثر    توسین  در 

جوان بوده که این امر  افراد  بیشتر از    مختلفاجتماعی    تحریکات
ر شیب سنی دسالمندان همراه بوده و همین امر  بودن  با اجتماعی

تغییرات  بنابراین    .]19[  باشدگذار میتأثیررضایت از زندگی نیز  
صورت خطی با رضایت از زندگی مرتبط  توسین به ترشح اکسی

در  .  باشدمی از زندگی  افزایش رضایت  مختلف  مطالعات  طبق 
اکسی میزان  افزایش  با  میانسالی  از  بعد  ارتباط سنین  توسین 

همچنین میزان رضایت از زندگی در میان  .  ]20،21[  مستقیم دارد
وضعیت   سالمت،  با  و  بوده  متغیر  دینداتأهلسالمندان  و  ،  ري 

در پاسخ    توسینترشح اکسی.]4[  باشدعملکرد شناختی مرتبط می 
محرك  سنین به  سایر  با  مقایسه  در  مسن  افراد  در  عاطفی  هاي 

هاي توسین بر روي فعالیت باالتر بوده و این افزایش مقادیر اکسی 
افراد   به می  تأثیراجتماعی  امر  همین  و  متغیر گذارد  یک  عنوان 

اقدامات اجتماعی شناخته شده است.  -عصبی شیمیایی و معیار 
افزایش رضایت از زندگی،    توسین منجر به افزایش ترشح اکسی

شود.  و کمکی می   ايشاخص بر رفتارهاي خیریه  تأثیرقدردانی و  
عنوان یک توضیح عصبی  تواند بهتوسین میسطوح باالي اکسی

.  ]22[  براي تمایل باالي افراد مسن براي امور خیریه مطرح شود
یک ضددرد قوي شناسایی  عنوانبه از طرف دیگر، این هورمون  

تواند با افزایش درد و انزواي افراد  شده است که کاهش آن می 
مسن مرتبط بوده و افراد در سنین باال در صورت کاهش مقادیر  

نسبت به درد حساسیت بیشتري داشته و همین امر   توسینسی اک
در    .]23،24[  هاي بدنی شود گیري آنها از فعالیت منجر به کناره

یک    عنوانبه تعامالت اجتماعی    توان بیان کرد که حالت کلی می
دهنده اثر  توسین بوده و همین امر نشانمحرك مثبت ترشح اکسی

 باشد.هاي اجتماعی و رفتارهاي اجتماعی میدوجانبه بین فعالیت

 گیري رضایت از زندگینقش باورهاي معنوي در شکل

اکسی قابل نوروپپتید  بیولوژیکی  واسطه  یک  براي  توسین  قبول 
 عنوانبه نقش دوجانبه معنویت    .]25،26[  تجربیات معنوي است

از   قدرتمند  دفاع  و  جهت  یک  از  همبستگی  و  همدلی  عامل 
شگفتبه الهی  هاي  ارزش  اکسیطور  اثرات  با  توسین  انگیزي 

مشابه با اعمال عشق و محبت مادر به نوزاد   مشابهت دارد. دقیقاً
در مقابل حالت تدافعی همان مادر در مقابل عوامل غریبه براي  

. در بسیاري از تظاهرات  است  ایجاد حس امنیت کامل در نوزاد
اعتقادات   و  معنوي  باورهاي  ردپاي  انسانی،  رفتارهاي  ظاهري 

به  قابلانسانی  گوضوح  باعث  امر  همین  و  بوده  ردیده  مشاهده 
مکانیسم  است شناخت  به  دانشمندان  ریشه هکه  دقیق  هاي  اي 

. دینداري از  رضایت از زندگی در افراد مختلف بپردازند اساسی  
-27[  دگی شناخته شده استت از زندر رضای   مؤثرجمله عوامل  

ابعاد رفاه معنوي مانند روابط بین فردي، داشتن هدف در    .]29
اعمال دینی نقش بسزایی   تفکر و   زندگی و ترکیب این ابعاد با

  عنوان به در ارتقا و افزایش امید در افراد داشته بنابراین معنویت  
  شود یک عامل مهم در حفظ سالمت و تندرستی محسوب می

  مؤثر ی از اثر مثبت و  مطالعات انجام شده حاک  ازبسیاري    .]6[
میمعنویت   زندگی  از  رضایت  مطالعات  بر  همچنین  باشد. 

و تغییر  الهی  دهنده یک همبستگی مثبت بین تعهد  مختلف نشان
اکسی تعامل سه  توسین می در ترشح  باشد. در حالت کلی یک 

تواند براي ایجاد شرایط  دینداري می-فرهنگ  -هاجانبه بین ژن
شود  زیستیبه گرفته  نظر  ترشح    . ]24[  در  بین  مشترك  رابطه 

تواند به توضیح  در رضایت از زندگی و دینداري می  توسیناکسی
بیشتري برخوردار  عاطئله که چرا سالمندان از حس  این مس فه 

کمک   اکسیهستند  گیرنده  مختلف  مطالعات  طبق  توسین  کند. 
)OTR(    و بوده  مرتبط  انسان  در  اجتماعی  تصمیمات  با 

اکسیپلی گیرنده  ژن  در  با  مورفیسم  مستقیمی  ارتباط  توسین 
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-همچنین تصور می. ]24[ تعامالت و تصمیمات اجتماعی دارد
م کننده قدرت پیوند و تنظیتوسین منعکسود که سطوح اکسیش

هاي انیسمزیربناي مک  عنوانبه  و  استرس در روابط اجتماعی بوده
توسط آن اعتقاد به زندگی پس   و  ]30[شود  مطرح میبیولوژیکی  
ب مرگ  و جسمانی  از  روانی  میا سالمت  این گردد مرتبط  در   .

داراي   خداوند  و  انسان  بین  ایمن  دلبستگی  یک  ایجاد  نظریه، 
می و  بوده  روانی  سالمت  مهارت مزایاي  مقابلهتواند    اي هاي 

باشد داشته  دنبال  به  مثبتی  روانی  عملکرد  و  و سالمت    خوب 
با چهره]32،  31[ ایمن  هاي معنوي زندگی  . دلبستگی نهانی و 

پس از مرگ مانند خداوند باعث کاهش استرس و اضطراب در  
بنابراین   ؛شودتوسین میاي اکسیحفظ سطوح پایه  افراد و متعاقباً

تري به زندگی پس  که اعتقاد قوي  تريتوسین در افراد مسناکسی 
کنند داراي نوسانات شدید نبوده و همین سطوح از مرگ ابراز می

اکسی نیروي  پایه  به  اعتقاد  از  حاصل  آرامش  همراه  به  توسین 
از زندگی کافی   ایجاد رضایت  این افراد براي  پنهان در  معنوي 

ت  براي ایجاد رضای توسین  اکسی آستانه    باشد. بنابراین سطوح می
در افرادي که دلبستگی قوي با قدرت الیزال الهی دارند  از زندگی  

تري دارند نسبت به  و به جهان پس از مرگ و معاد اعتقاد قوي
پایین ندارند  امر  این  به  راسخ  باور  که  است  افرادي    . ]30[تر 

  هاي یک عامل در وابستگی  عنوانبه سین  تونقش اکسیهمچنین  
در کنار .  ]33[  نوزاد) به اثبات رسیده است  -اجتماعی (مانند مادر 

می زندگی  از  رضایت  اجتماعی  پیامدهاي  فردي،  تواند  اثرات 
سالمت فرد و جامعه را تضمین کرده و با ایجاد امید و خوشبینی  

اعتمادي و انزوا منجر به پیشرفت و بقاي جامعه  و از بین بردن بی
 .  ]34[ شودمی

 ) OT(  توسیناکسیسنتز و ترشح هورمون  

الیگوپپتیدي   OT)(  توسیناکسی نوروهیپوفیزیال  هورمون    یک 
صورت طبیعی  بوده که در پستانداران وجود دارد. این هورمون به 

-در هیپوتاالموس سنتز و در هیپوفیز پسین ذخیره و ترشح می

دلیل نقش ویژه آن در شیردهی و  گردد. اولین بار این هورمون به 
هاي  توسین از واژهي اکسیتوجه قرار گرفت. واژه   زایمان مورد 

سریع«ناي  معبه   ) (wκvɛ, Ʈoκoxɛیونانی اثر    » تولد  از  پس 
 Daleتوسط    1906انقباضی آن بر رحم گرفته شده که در سال  

توالی  ]1[  مطرح شد در سال    ايمینهاسیدآ  9.  پپتید    1953این 
شناسایی گردید و پس از آن این هورمون به صورت مصنوعی  

گردید اکسی]35[  سنتز  شامل  .  توالی    9توسین  با  اسیدآمینه 
-ستئینسی-آسپارژین-گلوتامین-ایزولوسین-تیروزین-سیستئین

سولفیدي بین دو  که یک پل ديبوده  گالیسین  -لوسین- پرولین
 . ]36[)  1(شکل  شودیرزیدیوي سیستئین تشکیل م

الیگوپپتیدها مانند   این هورمون داراي ساختاري مشابه با سایر 
اسیدآمینه با یکدیگر تفاوت دارند.    2تنها در    وازوپروسین بوده و

 توسینساختار نوروپپتید اکسی :1شکل
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در موش و کروموزم    2توسین در موقعیت کروموزم  ژن اکسی
  توسین ساز اولیه اکسیدر انسان شناسایی گردیده است. پیش 20

هورمون داراي سه  پرواینترون بوده و پري  2اگزون و    3شامل  
پپتید سیگنال الیگوپپتید (بخش   باشد تایی) و نوروفیزین می  9، 

هاي دیگر، تاکنون تنها یک  . برخالف هورمون ]38،   37[)2  (شکل
اکسی براي  اکسیگیرنده  گیرنده  است.  -توسین شناسایی شده 

گیرنده  )OTR(توسین خانواده  به  با  متعلق  شده    Gهاي جفت 
  شود لینک می  Cبه فسفولیپاز    11qαGها بوده که از طریق  پروتئین

اکسی ]39[ هسته.  در  اول  مرحله  در     PVNهايتوسین 
)Paraventricular  و  (SON  )Superoptic(   هیپوتاالموس  

 .  ]41، 40[ شودساخته شده سپس به هیپوفیز منتقل می
نده  دهیک هورمون و یک انتقال  عنوانبه توسین  در انسان اکسی
هاي مختلف اثرات آن بر روي  کند و در طی دهه عصبی عمل می
صاف   پستان  (  رحمماهیچه  و  زایمان)  زمینه  زمینه (در  در 

.  ]42[  درمانی مورد استفاده قرار گرفته است  صورتشیردهی) به
انتقال این  بهعملکرد  عصبی  قابل دهنده  با  طور  توجهی 

عصبی  دهندهانتقال اسید  معمول  هاي  گاماآمینوبوتیریک  مانند 
هاي نوروپپتیدي مانند  دهندهمتفاوت است به این معنی که انتقال

توسین داراي دو اثر مستقیم از طریق رهایش آکسونی از  اکسی 
دلیل رهایش  و همچنین اثرات حجمی منتشر به   PVNهاي  نورون

از نورون اثر هاي ماگنوسلوالري می سوماتودندرتیک  این  باشد. 
به  منحصربهاخیر  طری طور  از  میفرد  رخ  نوروپپتیدها  دهد.  ق 

به  کوتاهبنابراین  انتشار  مایع دلیل  و  سلولی  خارج  مایع  در  برد 
طیف وسیعی از اثرات   هادهنده، این انتقال)CSF(مغزي نخاعی 

 .  ]43[  دندهرا نشان می

 در بدن  )OT(  توسیناکسیعملکردهاي متنوع 

چندعملکردي داراي دامنه  یک نوروپپتید    عنوانبه توسین  اکسی
  توسین و گیرنده آن معموالً بیان اکسیباشد.  اثر بسیار متنوعی می 

اصلی آن در رفتارها    سبت به مردان بیشتر بوده و نقشدر زنان ن
به  فیزیولوژي  هورمونو  به  استروئیدي  شدت  جنسیت  هاي  و 

بین مغز  هاي اکسیگیرنده   وابسته است. همچنین توزیع توسین 
در    βاستروژن  هاي  گیرندهباشد.  مختلف متفاوت می  هايجنس
-ژن اکسی برنده  پیششود.  دیده می   SONو    PVNهاي  نورون

وسین در انسان و موش حاوي عناصر گیرنده استروژن بوده و  ت
شود و بیان  یدي تحریک میئهاي تیروتوسط استروژن و هورمون 

شدت  همچنین در کلیه به توسین را در رحم و  هاي اکسیگیرنده
توسین در  هاي اکسیهمچنین بیان گیرنده  . ]44[  دهدافزایش می

در طی حاملگی و شیردهی افزایش هاي میواپیتلیال پستان  سلول
گعالوه   .]46،  45[  یابدمی عناصر  تعداد  رندهیبر    ي استروژن، 

اعناصر پاسخ  از جمله  گری عناصر د به  عناصر   ن،ینترلوکی دهنده 
ر  ودر پروموت  زین  AP1-4  هاي گاهی و جا  cAMPدهنده به  پاسخ

اکس دارد  نتوسییژن   توسیناکسی از طرفی دیگر،  .  ]1[  وجود 
بارز در تنظیم هموستازي مایعات بدن و همچنین   داراي نقش 

 عنوانبه   توسیناکسی  .]47[  باشدتنظیم ضربان و انقباض قلب می 
تنظیم طیف وسیعی از رفتارها نقش   دهنده عصبی درانتقال  یک

پوشانی  هم  سیاري از مواقع این رفتارها با یکدیگرداشته که در ب
تماعی و  رفتارهاي اج  دهند که این رفتارها به دو گروهنشان می

دسته میغیراجتماعی  یک  ]48[  شوندبندي  تشخیص  توانایی   .
شکلهم و  آن  به  مناسب  پاسخ  تعیین  براي  حافظه  «گیري  نوع 

رفتار  »اجتماعی یک  نمایش  اجتماعی    براي  گروه  در  مناسب 
گیري حافظه اجتماعی افراد بسیار حیاتی باشد. شکلضروري می 

 توسینپرو هورمون اکسیپري :1شکل 
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با تشخیص چهره بوده و  اکسی  تأثیر  .باشدمی توسین در رابطه 
آن منجر به بهبود حافظه    توسین و یا کاربرد اگزوژنترشح اکسی

پیوند اجتماعی بین افراد    شود.شخص براي تشخیص چهره می
پرانگیزه از  یکی  می مختلف  که  بوده  اجتماعی  رفتارهاي  ترین 

انزواي اجتماعی مقابله کند.  تواند با استرس و اضطراب ناشی از  
در انسان را    توسین تعامالت اجتماعی و احساس دلبستگیاکسی

ي اول و اوایل زایمان  ماههو افزایش سطح آن در سهتسهیل کرده  
 دهد همبستگی مثبت نشان میمهر مادري،    با احساس دلبستگی

اکسی.  ]1[ نقش  اخیر  مطالعات  درطبق  میزان  توسین  کاهش 
همچنین و التهاب نیز ثابت گردیده است. ایشی هاي اکساسترس

از   تعدادي  در  هورمون  این  نقش  مورد  در  گسترده  مطالعات 
دست آمده  اختالالت عصبی روانشناختی انجام گرفته و نتایج به

در    مؤثربارز و  توسین داراي اثرات درمانی  دهد اکسینشان می
هاي مختلف از جمله اوتیسم و اسکیزوفرنی بوده  مقابله با بیماري

ا بالینی مثبت در کو  بیماري اهش عالیم  ثرات  این  ها  اصلی در 
 .  ]50، 49[  دهدنشان می

در سطوح فردي، بین   زیستیبهدر    توسیناکسینقش  
 فردي و اجتماعی 

ی زندگی از قبیل زندگی سالم و با نشاط توام با دید  مسائل اساس
هاي فرهنگی  ارزش  تأثیر شدت تحت  به   مثبت نسبت به زندگی

می و  بوده  کشوري  یک  هر  و    اثرتوان  شخصیت  بین  متقابل 
کننده رضایت  سویه تعیین  گرفت که این اثر دو   فرهنگ در نظر

د خواهد بود. احساس رضایت از زندگی در نتیجه افر ااز زندگی  
ایجاد می به اهدافش  انسان  بنابراین واژه رضایت  دستیابی  شود 
  و همبستگی اجتماعی است.   یکی از ارکان اساسی سالمت روانی

اعتما شبکهاحساس  برقراري  د،  توانایی  و  قوي  اجتماعی  هاي 
را   زیستیبه ارتباط با دیگران از جمله عوامل مطلوبی هستند که  

دهند در مقابل ترس، اضطراب، انزوا، فقدان حمایت  افزایش می
اجتماعی و همچنین عوامل خطر فیزیولوژیکی مانند فشار خون 

هورمون  ترشح  و  ایجاد  باال  براي  همگی  استرس  شرایط  هاي 
انسان  زیستیبه فیزیکی  و  میعاطفی  مضر  از    .]29[  باشندها 

نوع صفتی نیکو محسوب دوستی و کمک به همهاي دور نوعزمان
این ویژگی با  افراد  بارز درشده و  از  هاي  کل احساس رضایت 

احساس رضایت از زندگی    کردند.زندگی بیشتري را تجربه می
اکسی است.  مرتبط  مغز  شیمیایی  مواد  - دوپامین-توسینبا 

هاي شادي مطرح بوده و افزایش  عنوان هورمونسروتونین تحت
می منجر  اجتماعی  روابط  در  آنها  از تولید  موجی  فرد  که  شود 

 ).  3 احساسات مثبت را دریافت کند (شکل
 

 عملکرد هورمون هاي شادي  :3شکل 

 
تواند به ایجاد توسین با کاهش سطوح استرس و نگرانی میاکسی

حالت آرامش و شادي و ثبات فیزیولوژیکی کمک کند. همچنین  
اجتماعی  روابط  و  شادي  بین  مختلف  مطالعات  اساس  بر 

معنی اکسیهمبستگی  دارد،  وجود  میداري  تواند  توسین 
ایجاد  مکانیسمی باشد که از طریق تسهیل روابط اجتماعی باعث  

شود شادتر  هورمون    عنوانبهتوسین  اکسی.  ]51[  زندگی  یک 
آل  ایده  زندگیچندکاره نقش بسزایی در روند تعامالت انسان و  

و داوطلبانه در   ايتمایل بیشتر نسبت به اعمال خیریهکند.  ایفا می
توسین  سنین باال از طریق تحریک افزایش تولید و ترشح اکسی

دهنده ارتباط خطی بین این نوروپپتید و احساس  تواند نشانمی
   ضایت از زندگی در افراد باشد.ر ارزشمندي و نهایتاً

 گیري نتیجه

مورد    لکولیوتوان با نگاه مها را می اعمال و رفتار انسان  هامروز
هاي درونی او همراه با  بررسی قرار داد. کارهاي انسان و واکنش

ها نقش عمده در  لکولوباشد. ممی  هاي جدید شیمیاییواکنش
ها دارند. هر کسی حسب اعمال و رفتار خود  اعمال و رفتار انسان

هاي مولکولی خواب، شادي،  واکنش لکولی است.  و داراي اثرات م
توان  لذا می   .نمایندمین میأ آرامش او را تمندي،  ترس، رضایت

است    بیوشیمیایی/گفت از یک منظر انسان یک واکنشگر شیمیایی
و از منظر دیگر یک موجود الهی است که با پیوند با خداوند یک  
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است   ابدي  اصلیموجود  زندگی  ادامه که  دیگر  دنیاي  در  اش 
اما  می را می آیابد  ابدي  بسازدن زندگی  دنیا  شناسایی    .باید در 

عصبی در  شی-بسترهاي  افراد  اجتماعی  رفتارهاي  سنین میایی 
ساز دستیابی به نتایج روشن در نحوه ایجاد تواند زمینهمختلف می

با   آن  ارتباط  و  زندگی  از  احساس    زیستیبه رضایت  شود. 
شود  ارزشمندي و رضایت از زندگی از طرق مختلف ایجاد می

امکان پذیر است. نگاه  که فهم کامل آن از طریق علوم مختلف 
بیوشیمیایی به این مسئله و مطالعات مختلف، ردپاي تعدادي از  

دهد که نقش بالقوه در افزایش اعمال  ترکیبات زیستی را نشان می
القاي رضایت از زندگی بیشتر را در افراد    اًانسان دوستانه و نهایت

 ایفا می کند. 
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