
 التشوهات الجنينية والضغوط النفسية   
أن الحزن يؤثر بشكل كبير على تطور وتشكل الجنين في بطن  الباحثون وجد   

أمه! فقد قال باحثون إن الضغوط العاطفية والنفسية الشديدة التي تتعرض لها المرأة 
خالل فترة الحمل وحتى قبلها يمكن أن تكون عاماًل في ظهور إصابة الجنين 

 بتشوهات متنوعة.

ية خالل الحمل، مثل فقدان الوظيفة أن الضغوط النفسية القو بعض الدراسات ذكرت 
أو الطالق أو االفتراق بين األزواج أو الحزن على ميت، يمكن أن تؤدي إلى حاالت 
غير طبيعية في الجنين وتشوهات كالشرم أو انشقاق الشفة والحلق، وغيرها. فحص 

 0891رك خالل الفترة ما بين افريق البحث السجالت الطبية ذات العالقة في الدنم
للتعرف على النساء اللواتي تعرضن لضغوط نفسية حادة وقوية بسبب  0889و

شهرا من اإلنجاب. وقارن الباحثون  01حوادث مهمة ومؤثرة في حياتهن حدثت قبل 
ألف حالة والدة لنساء لم  91امرأة مرَّت بتجارب نفسية صعبة، ونحو  0611بين 

ريب وعزيز بسبب الموت، يتعرضن لمثل هذه التجارب، ومنها مثاًل فقدان شخص ق
أو اكتشاف حالة سرطان خطيرة لدى قريب، وغيرها من األمور العاطفية الضاغطة 

 نفسيًا. 

وتبين للباحثين أن معدل اإلصابة بالتشوهات الخلقية لمواليد من تعرضن للضغوط 
يبلغ ضعف المعدل عند النساء األخريات، كما لوحظ أن النساء اللواتي يحملن مرتين 

بتين أكثر عرضة من غيرهن إلنجاب طفل مشوه. ووجد الباحثون أن فرص متعاق
تعرض الجنين لتشوهات خلقية تزداد عندما تحزن األم لفقدان أحد أطفالها خالل 
األشهر الثالث األولى من الحمل، وتزداد نسبة الخطورة إذا كان الموت غير متوقع، 

تفاع هرمون الكورتيزون الذي ويقدر العلماء أن يكون الضغط النفسي سببًا في ار 
يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتقلص نسبة األوكسجين في األنسجة، وهما 

 عامالن يتسببان في تشوهات خلقية عند الجنين. 



 

 

 

يؤكد العلماء أن الحزن يؤثر سلبياً على الجنين، ودرجة التأثير ليست بسيطة بل قد 

يؤدي إلى تشوهات خلقية خطيرة، ألن مراحل تطور الجنين حساسة جداً وتتأثر بأي 

شيء، لذلك أنصح كل أم حامل أن تكثر من االستماع إلى القرآن )تسمع جنينها 

الجنين أكثر استقراراً السيما أن  صوت القرآن كل يوم(، فهذا العمل سيجعل

الدراسات الحديثة تؤكد أن الجنين يسمع األصوات من حوله ويتأثر بها. كما أن 

االستماع إلى القرآن يؤدي إلى استقرار عمل قلب األم واطمئنانها مما يؤثر على 

 الجنين إيجابياً، فينمو بشكل جيد.

 


