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Web Uygulama: Sadi Atılgan

Web sitemizi yenileme çalışmaları nedeniyle bu köşede güncelleme
yapamamaktayız, lütfen soru göndermeyiniz. Bilgilerinize sunarız.

Yanıtını Merak Ettiğiniz Soruları Bize İletmek İçin Tıklayınız...
Anahtar Sözcüğe Göre Arama Yapmak İçin Tıklayınız...

Son Eklenen 10 Soruyu Görmek İçin Tıklayınız...
Tüm Soruları Görmek İçin Tıklayınız...

Geri Dön...

Niye insanlar sekse ihtiyaç duyar? Neden hayatın olmazsa olmazıdır? (Dilek Palamut)

Üreme, her canlı organizmanın en temel içgüdüsü olan �neslinin devamını sağlama�nın doğal
bir dışa vurumu. Bu organizasyon düzeyi en düşük canlıda da, en yüksek canlıda da aynı. Bazı
araştırmacılarsa, devamının gelmesini isteyen esas varlığın DNA'nın ta kendisi olduğunu, ve
canlıları üremeye iten esas gücün de DNA�nın bu "iradesi" olduğunu savunuyorlar. 

Eşleşme, beraberinde bir takım fizyolojik eğilimler de getiriyor. Yakın zamanda yapılan bir
çalışma da, beyinde "ödül" merkezlerinin uyarılmasına neden olan cinsel birleşmenin, eşlerin
beyinlerinin birleşme sonrasındaki bu histen birbirlerini sorumlu tutmaları nedeniyle
birbirlerine bağlanmalarına neden olduğunu gösterdi. 

Cinsel birleşme öncesinde, sırasında ve sonrasında meydana gelen hormon seviyesi değişimleri
de "cinsel birleşmeye ihtiyaç duyma" hissinden sorumlu kabul ediliyor. Orgazm nedeniyle
omurilik sıvısına salgılanan endorfinler, mutluluk, haz, sakinlik gibi hislerin ortaya çıkmasına
neden oluyor. Cinsel birleşme öncesi ve sırasındaki heyecan nedeniyle salgılanan bir diğer
hormon olan oksitosin, eşlerin duygusal olarak birbirlerine bağlanmalarını da sağlıyor. Cinsel
birleşme ve orgazm sırasında salgılanan adrenalin hormonunun ne denli "bağımlı edici"
olabileceği zaten uzun zamandır biliniyor.

Bütün bunların yanında, uzmanlar cinsel birleşmenin, özellikle aralarında güçlü duygusal bağ
bulunan eşler arasında büyük bir paylaşım olduğuna da dikkati çekiyor.

Deniz Candaş

Geri Dön...
Yazıcı Dostu Sayfa
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