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Jordskælv er i sandhed en plage for store dele af jordens befolkning. Et kraftigt jordskælv kan ikke 
alene ødelægge bygninger, broer og veje; også mennesker kan få ødelagt deres psykiske ”stabilitet” 
i mange år på grund af af de såkaldte post-traumatiske stressforstyrrelser (eller krisereaktioner), der 
kan vedblive med at pine de pågældende med ufrivillige lidelsesfulde minder, nedtrykthed og tab af 
glæde over tilværelsen.

Men som om det ikke var nok, har et amerikansk-kinesisk forskerhold nu opdaget en hidtil ukendt 
gruppe af ofre for jordskælv: De ufødte børn. Det ser nemlig ud til, at de kvinder, der er gravide, 
mens de oplever et jordskælv, påvirker deres foster på en eller anden måde, således at disse børn 
senere  i  livet  bliver  mere  ”skrøbelige”  rent  psykisk.  Det  viser  sig  ved,  at  de  oftere  bliver 
deprimerede  sammenlignet  med  de  børn,  hvis  mødre  ikke  fik  de  samme psykiske  chok  under 
graviditeten.

Det  omtalte  forskerhold  tog  udgangspunkt  i  det  voldsomme  jordskælv,  som  i  1976  ramte 
Tangshang-provinsen i Kina. Cirka 240.000 mennesker blev dræbt, og flere millioner fik dybe chok 
foruden ødelæggelse af huse og ejendom, m.v. 

Da man fra tidligere dyreforsøg vidste, at dyreunger kunne blive livsvarigt sårbare for stress, hvis 
deres ”mødre” under graviditeten var blevet udsat for alvorlige stresspåvirkninger, ville forskerne 
se, om det samme også gjorde sig gældende for mennesker. Derfor fandt de pågældende forskere 18 
år efter jordskælvet, altså i 1994, frem til 611 unge mænd og kvinder, som havde befundet sig i 
fostertilstanden under jordskælvet 18 år tidligere.

Disse  611 unge  blev  alle  udsat  for  et  systematisk  interview med hensyn til  at  afsløre  tegn på 
depression,  som  hos  mennesker  er  en  af  de  vigtigste  langvarige  følgevirkninger  af  hyppige 
stressoplevelser  i  tilværelsen.  Ved  at  sætte  en  bestemt  grænse  for,  hvor  mange  og  hvor  svære 
symptomer der skulle være til stede for at tale om egentlig depression hos de unge mennesker, fandt 
forskerne frem til, at hele 13%, altså ca. hver syvende, af de unge var præget af depressive lidelser 
på undersøgelsestidspunktet. 

For  at  undersøge,  om  dette  tal  var  ”unormalt  højt”,  blev  den  omtalte  gruppe  på  611  unge 
sammenlignet med en anden gruppe på 604 unge, der alle var født i samme område, men et år 
senere end de unge i den førstnævnte gruppe. Sammenligningsgruppen var altså vokset op i et lige 
så ødelagt miljø, så der skulle ikke være forskel på miljøet hos de to grupper  efter fødslen; den 
eneste  forskel  var,  at  den  første  gruppe  havde  befundet  sig  i  fostertilstanden,  da  deres  mødre 
oplevede det chokerende jordskælv og de stærkt belastende eftervirkninger.

I  sammenligningsgruppen  var  hyppigheden  af  depressive  lidelser  ca.  5%,  altså  noget  under 
halvdelen af hyppigheden i den første gruppe. Da de to grupper som nævnt var vokset op i stort set 
ensartede  miljøforhold,  mener  det  amerikansk-kinesiske  forskerhold,  at  den  eneste  mulige 
forklaring på, at de unge i den førstnævnte gruppe oftere blev deprimerede, måtte være, at deres 
mødre  havde  været  ude  for  de  voldsomme,  chokerende  og  stressende  begivenheder  under 
jordskælvet.

Forskerne  mener,  at  der  under  den  voldsomme  stress-tilstand  hos  de  gravide  mødre  under 
jordskælvet  blev  produceret  særlig  meget  af  det  såkaldte  stresshormon  cortisol, som  via 



navlestrengen kan være kommet ind i fostrenes hjerne og have påvirket hjernecellerne, således at de 
endnu ufødte børn blev mere sårbare over for stress senere i livet – ganske som man har fundet det i 
forsøg med flere forskellige pattedyrarter.

Det ser i øvrigt ud til, at  drenge er noget mere ”sarte” for stress hos de gravide mødre end piger. 
Forskellen mellem de to undersøgte grupper med hensyn til forekomst af depression var nemlig 
væsentligt større for drengenes end for pigernes vedkommende. Blandt de unge mænd var der tre 
gange  så  mange  deprimerede  blandt  de,  der  var  ”ramt”  af  jordskælv  i  fostertilværelsen,  mens 
hyppigheden blandt de unge kvinder ”kun” var dobbelt så høj som i gruppen, der var født et år 
senere.

Selv om lige netop jordskælv selvfølgelig er en forholdsvis sjælden kilde til  stress  hos gravide 
kvinder, så kan gravide kvinder – også i Danmark – blive stressede af mange andre ting, og det ser 
nu altså ud til, at denne stress ikke alene kan skade kvinderne selv, men også deres ufødte børn.
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