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ВЪВЕДЕНИЕ
Това проучване не е спонсорирано от трети институции извън

структурата на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

Авторите не декларират наличието на конфликти на интереси.

Психоемоционалното напрежение (ПЕН) се определя като

състояние, при което индивидът възприема околната среда като изчерпваща или

надвищаваща собствените му възможности за адаптация.1 Включен като

взаимозаменяем термин е „Стрес“, определян като „Неспецифичен отговор на всяко

поставено пред организма изискване“.2

Една от най-често цитираните професии, асоциирана с високи

нива на ПЕН, е тази на ръководните кадри3,4,5. За целите на нашето проучване

характеризираме „Ръководни кадри“ като „Лица на средна или висша ръководна

позиция със стаж на нея от поне 5 (пет) години и отговарят за поне 5 (пет) души.“

ЦЕЛ на този обзор е да се разкрие влиянието на храненето върху

ПЕН, както и възможностите на адекватните лечебни хранителни режими за контрол

на ПЕН. Взаимоотношенията между стреса и храненето (и в патологичен и в

терапевтичен аспект) рядко са били обект на задълбочени изследвания6, като едва в

последните години става налично задоволително количество научна литература. В

контекста на ПЕН, индуцирано от професионални фактори при ръководни кадри7,

тези проучвания са рядкост и представляват значителен интерес.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Проведен бе обзор на наличната научна литература, като за целта

бяха използвани онлайн базите данни: “Google Scholar”, “Pubmed” и “Scopus” с

ключовите думи “stress”, “eating”, “managerial personnel” и “managers” в няколко

комбинации. Търсенето доведе до n=39 на брой статии, които да отговарят на

изискванията ни и са релевантни на проучването. Наличната информация бе

съпоставена и със случаи от клиничната дейност от няколко частни практики на

специалисти по „Хранене и диететика“ на територията на гр. Варна. В това
проучване не са представени лични данни на пациенти.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Екстензивно е проучена връзката на храненето със стреса в 

контекста поведенческите промени, до които ПЕН често води. Не е достатъчна 

информацията обаче за възможностите за контрол над него при ръководни кадри, 

посредством адекватен алиментарен прием. Бъдещи изледвания би било редно да 

се фокусират върху възможностите на хранителните режими за повлияване на 

състоянията на ПЕН, както и ефикасността им в дългосрочен план.

РЕЗУЛТАТИ

Количествената оценка на стреса не е праволинейна задача, 

поради строгата специфичност на индивидуалния отговор. Различните сектори8, 

възрасти3, географски локации9 и дори полове10, играят немалка роля върху 

процесите на адаптация.

Влиянието на стреса върху храненето най-често бива разглеждано 

като причина за отключване на патологично поведение (стресово хранене), за 

оценката на което „Salzburg stress eating scale”11 е адекватен ресурс, що се отнася до 

ръководни кадри.

По-малко застъпена в литературата е терапевтичната роля на 

храната – основно се акцентира върху:

- Серотонинергичната активност в мозъка в условия на стрес и парадоксалния 

ефект на индуцираното желание за въглехидратен прием от нея (резорбция на 

триптофан в централната нервна система);

- Анорексигенните ефекти на кортизола в острата фаза на стреса и 

орексигенните ефекти на остатъчния кортизол;

- Ползите от приема на кафе като хранителна добавка;

- Night eating syndrome;

- Ефективността на хранителните антиоксиданти6

Като основни моменти в оценката на храненето при стрес при 

ръководни кадри трябва да се изведат допълнителните теренни фактори, а именно: 

хронификацията на стреса и Burn-out синдрома, адинамията и липсата на 

ефективно прилагани модалности за справяне със стресовите фактори.12
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