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Раз бі ра ю чы ся 

ў пры чы нах роз ных 

за хвор ван няў — 

ад ін фарк таў 

да атлус цен ня — 

ме ды кі, псі хо ла гі 

і ды е то ла гі на зы ва юць 

XXІ ста год дзе «эпо хай 

стрэ су»: су час ныя 

рэа ліі ўвод зяць 

ча ла ве ка ў хра ніч ны 

паў ся дзён ны стрэс, 

які пе ра тва ра ец ца 

з эпі за дыч на га ста ну 

ў свай го ро ду фон, 

на якім пра хо дзіць 

на ша жыц цё.

Ну, а са мы прос ты спо-

саб спра віц ца са стрэ сам, 

які пра па нуе нам пад свя до-

масць — з'ес ці што-не будзь 

смач нень кае. Як гэ та пра цуе, 

ча му та кая звыч ка шкод ная 

і як з тым зма гац ца, — га во-

рым са спе цы я ліс та мі На цы-

я наль най ака дэ міі на вук.

Бі або ўця кай
— Тэр мін «стрэс» ад но сіц-

ца да пра цэ саў, звя за ных з 

ус пры ман нем, ацэн кай і рэ ак-

цы яй на шкод ныя па дзеі або 

сты му лы, — ад зна чае кан-

ды дат ме ды цын скіх на вук, 

на чаль нік ад дзе ла хар ча-

ван ня РУП «На ву ко ва-прак-

тыч ны цэнтр НАН Бе ла ру сі 

па хар ча ван ні» На тал ля БЕ-

ЛЯ КО ВА. — Вост ры стрэс ак-

ты ві зуе адап тыў ныя рэ ак цыі, 

але пра цяг лы стрэс вя дзе да 

па шко джан ня рэ гу ля тар ных 

сіс тэм. Гэ та пры во дзіць да 

бія ла гіч ных змен, якія па слаб-

ля юць звя за ныя са стрэ сам 

адап тыў ныя пра цэ сы і па-

вы ша юць ўспры маль насць 

да хва роб. Чым боль шая, 

даў жэй шая і ін тэн сіў ней шая 

стрэ са вая сі ту а цыя, тым ні-

жэй шая пры ста са ва насць і, 

та кім чы нам, вы шэй шая стрэ-

са вая рэ ак цыя.

Ме ды кі ад зна ча юць, што 

«за ядан не» ха рак тэр нае 

ме на ві та для хра ніч на га 

стрэ су. Як раз ён вы клі кае 

рэ ак цыю ар га ніз ма «бі або 

ўця кай». Пры гэ тым вы зва-

ля юц ца гар мо ны над ны рач-

ні каў, ад рэ на лін і кар ты зол 

па сту па юць у кроў.

— Мэ та рэ ак цыі «бі або 

ўця кай» — ад цяг нуць як ма-

га больш на сы ча най кіс ла-

ро дам кры ві ад страў ні ка, 

ску ры і ўнут ра ных ор га наў 

і да ста віць яе да мыш цаў 

ка неч нас цяў, — ка жа спе-

цы я ліст. — Ад рэ на лін па-

вы шае час та ту сэр ца біц ця 

і кры вя ны ціск, каб кроў 

хут чэй цыр ку ля ва ла па ар-

га ніз ме і да ся га ла мыш цаў. 

А пад уз дзе ян нем кар ты зо-

лу па вя ліч ва ец ца па чуц цё 

го ла ду. Пры гэ тым у пе ча ні 

ад бы ва ец ца пе ра ўтва рэн не 

глі ка ге ну ў глю ко зу: ар га ніз-

му па трэб на энер гія для ба-

раць бы са стрэс-фак та ра мі, 

з які мі ён мо жа су тык нуц ца. 

Ме на ві та та му стрэс спры яе 

па ру шэн ню хар чо вых па во-

дзі наў і пе ра ядан ню.

Пры гэ тым, як па каз ва-

юць да сле да ван ні, уз ро-

вень стрэ су не зні жа ец ца 

на ват пас ля ве лі зар най 

пор цыі вы со ка ка ла рый най 

стра вы. На ад ва рот, пе ра-

ядан не, асаб лі ва не зда ро-

вай ежы, мо жа вы клі каць 

яшчэ боль шую за не па ко е-

насць.

— Ча ла век асаб лі ва 

схіль ны да ўжы ван ня не-

зда ро вых страў пры стрэ се, 

та му што наш ар га нізм па-

тра буе вы со ка ка ла рый най 

ежы з вы со кім утры ман нем 

цук ру і тлу шчу, — пад крэс лі-

вае На тал ля Бе ля ко ва. — На 

жаль, гэ тыя пра дук ты яшчэ 

больш уз мац ня юць стрэс, 

спры я юць хут ка му па ве лі-

чэн ню ва гі і атлус цен ню.

Яшчэ ад на пры чы на па ру-

шэн ня нар маль ных звы чак 

хар ча ван ня пры стрэ се — 

ежа ад цяг вае на шу ўва гу 

ад ду мак, якіх мы хо чам па-

збег нуць. Гэ та мо жа ча со-

ва су па ко іць ча ла ве ка, але 

праб ле мы, якія вы клі ка юць 

стрэс, па-ра ней ша му за ста-

юц ца ня вы ра ша ныя.

«Эма цы я наль ныя 
еда кі» — хто гэ та?

«Эма цы я наль ны мі еда-

ка мі» ды е то ла гі на зы ва юць 

лю дзей, якія псі ха ла гіч на 

за ле жаць ад лю бі май ежы 

і ядуць асаб лі ва шмат, ка лі 

ім дрэн на.

— Та кія лю дзі пад свя до-

ма звяр та юц ца да ежы як 

да спо са бу ўця чы ад рэ ча іс-

нас ці, імк нуц ца сха вац ца ад 

не пры ем ных пе ра жы ван няў, 

пе ра клю чыў шы ўва гу на 

смак і пра цэс па глы нан ня 

лю бі мых страў. Не кант ра-

лю е мае пе ра ядан не аказ вае 

на іх за спа ка яль нае ўздзе-

ян не. Звы чай на гэ та лю дзі 

з ня ўстой лі вай псі хі кай, якія 

пры ма юць лю быя па дзеі 

бліз ка да сэр ца. У гру пе ры-

зы кі — пад лет кі і жан чы ны.

Звыч ка «за ядаць не га-

тыў», як і ў цэ лым боль-

шасць хар чо вых звы чак і 

за леж нас цяў, фар мі ру ец-

ца яшчэ ў дзя цін стве, ка-

жуць спе цы я ліс ты. Час та 

да рос лыя спра бу юць су-

це шыць за сму ча нае дзі ця 

«смач нас ця мі» або па кі да-

юць без дэ сер ту ў па ка ран-

не за дрэн ныя па во дзі ны. 

І дзі ця ўспры мае ежу як 

сро дак кі ра ван ня эмо цы-

я мі. Уз ні кае су вязь па між 

на стро ем і ежай. Стаў шы 

да рос лым, ча ла век зноў і 

зноў вяр та ец ца да пра ве-

ра на га спо са бу пад няць 

на строй, па зба віц ца сум-

ных ду мак або па дзя ка-

ваць са бе за пос пе хі. Вы-

нік — ліш нія ка ло рыі і, як 

след ства, ліш няя ва га.

— Для баць коў пра віль-

нае ра шэн не ў стрэ са вых 

для дзі ця ці сі ту а цы ях — 

так тыль ны кан такт, — ка жа 

На тал ля Бе ля ко ва. — Ма лы 

стук нуў ся, упаў ці пла ча? Не 

трэ ба хут чэй пра цяг ваць цу-

кер ку. Лепш аб няць, па шка-

да ваць, па га ва рыць.

Чым «за ес ці» 
ту гу?

Што ра біць, ка лі ў «эма-

цы я наль ным еда ку» вы па-

зна лі ся бе? Па спра буй це 

за мя ніць «за ядан не не га-

ты ву» ін шы мі ва ры ян та мі 

за да валь нен ня. Ёга, спорт, 

тан цы, му зы ка, па да рож жа 

(хай на адзін дзень), шо пінг у 

рэш це рэшт — па пес ці це ся-

бе чым-не будзь не ядо мым. 

Ну і, зразумела, па спра буй це 

пе ра гле дзець свае пры хіль-

нас ці ў ежы, бо і ка рыс ныя 

пра дук ты мо гуць прый сці ся 

вам да сма ку. Ўжы вай це як 

ма га больш ва ды. Час та сма-

га мас кі ру ец ца пад го лад, а 

шклян ка ва ды да па мо жа су-

па ко іць нер вы. Больш ха дзі-

це пеш шу, ра бі це за рад ку — 

фі зіч ная ак тыў насць зні жае 

ўзро вень гар мо наў стрэ су ў 

кры ві.

— Ка лі ча ла век мае сі лу 

во лі і здоль ны спраў ляц ца 

са стрэ са вы мі сі ту а цы я мі, ён 

мо жа абы сці ся і без ме ды-

цын скай да па мо гі, — ка жа 

су раз моў ні ца. — Але гэ-

та пад сі лу да лё ка не ўсім. 

Так што не са ро мей це ся 

звяр тац ца да ўра ча. У на-

шай На ву ко ва-да след чай 

ла ба ра то рыі функ цы я наль-

на га хар ча ван ня спе цы я-

ліс ты дыя г нас ту юць стан 

ар га ніз ма па цы ен та і яго 

адап та цый ныя маг чы мас ці, 

агуль ную якасць фі зі я ла-

гіч ных пра цэ саў і сту пень 

іх збаланса ва нас ці на фо не 

пе ра там лен ня, ваш эма цы я-

наль ны стан пад час вост ра-

га і хра ніч на га стрэ су. І рас-

пра цу юць ін ды ві ду аль ны 

план хар ча вання.

У спі се агуль на вя до мых 

пра дук таў, якія па ляп ша юць 

на строй, — ша ка лад, фаст-

фуд, са лод кія пры сма кі, ал-

ка голь...

— Вы со кая кан цэнт ра-

цыя гар мо ну стрэ су кар-

ты зо лу ўзмац няе ця гу да 

са лё най, са лод кай і тлус-

тай ежы. Спа жы ван не та-

кіх пра дук таў вы клі кае 

вы пра цоў ку се ра та ні ну і 

да фа мі ну — гар мо наў за-

да валь нен ня. Та кім чы нам, 

«за ядан не» стрэ су час та 

пры во дзіць да ўзнік нен ня 

за леж нас ці.

Эма цы я наль нае на пру-

жан не не маг чы ма вы клю-

чыць з жыц ця, як і за ста вац-

ца ў лю бой сі ту а цыі ва ўраў-

на ва жа ным ста не, ка жуць 

спе цы я ліс ты. Па спра буй це 

на ступ ны раз, ка лі ўзнік не 

жа дан не «за ес ці стрэс», ак-

цэн та ваць ува гу на ка рыс-

ных для зда роўя пра дук тах: 

на прык лад, уз ро вень стрэ-

су не менш эфек тыў на зні-

зяць зла кі, мя са без тлу шчу 

і  чыр во ная 

рыба.

Не толь кі 
ду хоў ны 
і фі зіч ны

Го лад бы вае роз ны. 

І ра за брац ца, які ў вас, — 

сур'ез ны крок да пе ра мо гі 

над пе ра ядан нем.

«Се ра та ні на вы го лад» 

уз ні кае пры дэ фі цы це гар мо-

ну се ра та ні ну. Жыц цё зда ец-

ца «шэ рым», ні чо га не ра дуе, 

а для ўзняц ця на строю не-

аб ход ны «сты му ля цый ныя 

рэ чы вы» — са лод кае, ка ва, 

ал ка голь? Гэ та ён са мы.

— Пры хра ніч ным стрэ се 

зні жа ец ца вы пра цоў ка се ра-

та ні ну, ад каз на га за доб ры 

на строй. На ўзро вень се-

ра та ні ну аказ вае ўплыў па-

ступ лен не ў ар га нізм бял коў, 

тлу шчаў, вуг ля во даў, уклю-

чэн не ў ра цы ён не крух ма-

ліс тай ага род ні ны.

Асаб лі вая ро ля ў ме та ба-

ліз ме се ра та ні ну на ле жыць 

бял кам і тлу шчам. Пры іх 

не да стат ко вым ужы ван ні 

сін тэз се ра та ні ну ў га лаў-

ным моз гу зні жа ец ца. Вы-

нік — па гар шэн не на строю 

і па мя ці, стра та ці ка вас ці 

да жыц ця, бяс сон ні ца, дэ-

прэ сія.

ШТО РА БІЦЬ?

  Па мян ша ем спа жы-

ван не вы шэй пе ра лі ча ных 

«сты му ля цый ных рэ чы ваў» 

для па сту по ва га зні жэн ня 

за леж нас ці.

 Да да ём у ра цы ён тлу-

шчы і бял кі (асаб лі ва пра-

дук ты, якія змя шча юць амі-

на кіс ла ту трып та фан: арэ хі, 

сы ры, мя са), ві та мі ны гру пы 

В, каль цый і маг ній.

 За піс ва ем ся на кан-

суль та цыю да гі не ко ла га або 

анд ро ла га: зні жэн не сін тэ зу 

се ра та ні ну мо жа быць вы-

клі ка на не да стат ко вай вы-

пра цоў кай эст ра ге ну як у 

жан чын, так і ў муж чын.

«Мік ра эле мен тар ны го-

лад» сіг на лі зуе, што ар га ніз-

му не ха пае пэў ных мак ра- і 

мік ра эле мен таў. Хо чац ца 

ес ці па ста ян на, але што ме-

на ві та — не зра зу ме ла? Вы 

пе ра яда е це, але ад чу ван не 

«хо чац ца што-не будзь з'есці» 

не пра хо дзіць? Гэ та ён.

— На прык лад, дэ фі цыт 

у ар га ніз ме маг нію і каль-

цыю вы клі кае ў ча ла ве-

ка моц нае жа дан не з'ес ці 

неш та са лод кае, — ка жа 

На тал ля Бе ля ко ва. — Але 

ўжы ван не са лод кіх пра дук-

таў пра ва куе яшчэ боль шы 

дэ фі цыт гэ тых двух мік ра-

эле мен таў, з пры чы ны ча го 

го лад толь кі ўзмац ня ец ца. 

У вы ні ку ў ча ла ве ка з'яў ля-

ец ца ліш няя ва га і раз ві ва-

юц ца за хвор ван ні. Між тым 

маг нію і каль цыю шмат у 

арэ хах, гар бу зо вых се мач-

ках, ма лоч ных пра дук тах, 

зяленіве.

ШТО РА БІЦЬ?

 Пе ра гледзь це свой ра-

цы ён. Па спра буй це зра біць 

яго больш зба лан са ва ным.

 Вы не ве да е це ба за выя 

прын цы пы зба лан са ва на га 

хар ча ван ня? За пі шы це ся 

на кан суль та цыю да ды е то-

ла га: спе цы я ліст на ву чыць 

вас пра віль на скла даць ра-

цы ён.

  Ка лі стан «хо чац ца 

неш та з'ес ці, а што — не ве-

даю» для вас звык лы, вар-

та зра біць ана ліз кры ві на 

ўтры ман не мік ра эле мен таў, 

па вы ні ках яко га бу дзе пра-

сцей ка рэк ці ра ваць хар ча-

ван не.

«Нач ны да жор» — спа-

да рож нік су час на га ча ла-

века. Звыч ка ес ці ноч чу 

час та раз ві ва ец ца на фо не 

стрэ су. Зні жэн не ўзроў ню 

гар мо наў ра дас ці пры во-

дзіць да бяс сон ні цы і, як 

след ства, да па ру шэн ня рэ-

жы му пры ёму ежы.

ШТО РА БІЦЬ?

 Па спра буй це нар ма-

лі за ваць сон: кла дзі це ся 

ра ней, пра вет ры вай це 

спаль ню і да лей па спі се.

 Ар га ні зуй це рэ жым 
хар ча ван ня: прый дзец-
ца ес ці па га дзін ні ку. 
Ін тэр ва лы па між асноў-
ны мі пры ёма мі ежы — 

3-4 га дзі ны. Апош няя 

яда — за 2,5-4 га дзі ны 

да сну.

 Пе ра гледзь це ра-

цы ён, каб атрым лі ваць 

у да стат ко вай коль кас ці 

мікра- і мак ра нут ры ен ты — 

рэ чы вы, якія за бяс печ ва юць 

ар га нізм энер гі яй (у пер шую 

чар гу бя лок і дзевяць не за-

мен ных амі на кіс лот, не за-

мен ныя тлус тыя кіс ло ты, 

ві та мі ны А, С, D, Е, К).

 І зай мі це ся спор там — 

або, па край няй ме ры, па-

гу ляй це пе рад сном на све-

жым па вет ры.

Аляк санд ра АН ЦЭ ЛЕ ВІЧ.

Пры кме ты ча суПры кме ты ча су

СТРЭС 
НА ТА ЛЕР ЦЫ
Ча му мы «за яда ем» ня ўда чы і тры во гу 
і як не стаць «эма цы я наль ным еда ком»?


