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Глава 1

Второ съзряване
Защо менопаузата е важна

Менопаузата е пубертет наобратно – преход от една биологична 
фаза на функциониране на яйчниците към друга, но начинът, по 
който гледаме на тези две събития, не би могъл да е по-разли-
чен. Пубертетът често е сюжет, или поне има поддържаща роля 
в романите за тийнейджъри и младежи. (Благодаря на Господ за 
Джуди Блум!*) Той често присъства като тема – поне основните 
неща за него – в училищните програми по биология и в сексуал-
ното образование (въпреки че, за съжаление, то не е универсал-
но или пък невинаги е точно).

Медицинските специалисти също проверяват основните 
белези на пубертета – например развитието на гърдите и поя-
вата на пубисно окосмяване, – за да се уверят, че той протича 
както трябва. Дори и елементарното отбелязване на височината 
с молив на рамката на вратата в периоди на бързо израстване е 

 * Джуди Блум е американска авторка на бестселъри в областта на 
детската и юношеската литература, както и на любовни романи. У 
нас са издадени „Фъстъчето е цар“ (София: Кръг, 2020) и „Сестри 
за лятото“ (София: Мойри, 1998). [Всички бележки без изрично 
упоменатите са на преводача.]
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простичко утвърждение за настъпването на пубертета. Съзрява-
нето – преходът от детството към тийнейджърството и зрелост-
та – обикновено се празнува или поне се отбелязва в множество 
култури и религии (макар да е важно да вметнем, че наличието 
на менструален цикъл не превръща по магически начин момиче-
то в жена). Пубертетът също така е и спусък за развиването на 
определени медицински състояния – например акне, болезнена 
менструация и депресия, – и дори може да сложи началото на 
събития, които един ден да доведат до рак на гърдата.

Степента и точността на познанията за пубертета варират в 
различните култури, училища и семейства, но почти всеки е спо-
собен да признае съществуването му и като цяло успява да го-
вори за пубертета, без да го превръща в болест или да представя 
детството – времето, когато тези признаци не са се проявявали – 
като златен стандарт за здраве.

Въпреки че менопаузата е универсално преживяване за вся-
ка жена с яйчници и достатъчна продължителност на живота, 
тя е обвита в потайност, за разлика от пубертета. Менопаузата 
не влиза в училищните програми, а медиците рядко я обсъждат 
предварително. Обикновено началото на разговора се поставя 
едва след като жената спомене за притесненията си, че „това“ 
може и да е менопауза. Когато менопаузата се обсъжда в запад-
ното общество, на нея често се гледа негативно, като на жестока 
шега и дори като на болест. Това идва от вредното убеждение, че 
жените губят стойността си, след като вече не могат да се възпро-
извеждат, и от невярната хипотеза, че менопаузата е биологичен 
дефект, тъй като няма своя еквивалент при мъжете, които произ-
веждат сперма до старостта си. Но ако погледнем този аргумент 
от друг ъгъл, може също да кажем, че мъжете имат биологичен 
дефект, защото не са в състояние да забременеят или защото раз-
виват сърдечни проблеми по-рано от жените. Освен това нека да 
сме реалисти. Макар че на теория мъжете притежават биологич-
ните механизми да се възпроизвеждат до смъртта си, остаряване-
то значително повлиява върху мъжката фертилност, както и вър-
ху физическата способност на мъжете да са сексуално активни.

Когато тялото на хетеросексуалния мъж се използва като 
т.нар. стандарт, лесно е да гледаме на женското тяло като на де-
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фектно. Това е основен принцип на патриархалното мислене. 
Така че нека да поставим нещата на местата им. Менопаузата за-
служава поне същото внимание като пубертета (бих казала дори 
и по-голямо) и тя е също толкова болест, колкото е болест и да 
си мъж.

Какво представлява менопаузата
Думата е изкована през 1812 г. от д-р Шарл дьо Гардан, френски 
лекар, който започнал с думата ménèpausie, комбинация от menes, 
гр. „месец“, и pausie, гр. „прекъсване, спиране“ (обичаен термин 
за тази фаза от живота). През 1821 г. Дьо Гардан осъвременил 
термина на ménopause, „менопауза“.

(Медицинска менопауза)

ПостменопаузаРепродуктивна Преход към менопаузата

Период, предшестващ последната менструация (ПППМ)

 

Менопаузен континуум, менопаузно преживяване

Пременопауза

Перименопауза

1 г.

Фигура 1. Фази на яйчниковата функция

Менопаузата настъпва, когато в яйчниците няма повече фо-
ликули, способни да овулират, което означава, че няма повече 
яйцеклетки. Средната възраст, когато става това, е 50 до 52 го-
дини. Една от определящите характеристики е драматичният 
спад в нивата на естрогена, тъй като фоликулите са основният 
източник на естроген. Именно спадът на естрогена причинява 
много от симптомите и медицинските проблеми, уникални за 
менопаузата; но има и нови изследвания, които подсказват, че 
и други хормонални промени (ще ги обсъдим по-късно) също 
са важни.
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Казано на езика на медицината, преходът към менопаузата 
е периодът, предшестващ последната менструация (ПППМ), 
който маркира менопаузата, а всичко след това е постменопауза 
(вж. фиг. 1). Тъй като не е възможно да знаем коя менструация 
е последната, докато... ами, не се окаже последната, менопаузата 
формално се потвърждава 12 месеца след ПППМ.

Преходът към менопаузата е периодът от време преди 
ПППМ, който се характеризира с хормонални колебания, во-
дещи до нередовни менструации и симптоми като горещите 
вълни. Има други два разпространени термина за прехода към 
менопаузата: пременопауза, който е взаимозаменяем с прехода 
към менопаузата; и перименопауза (да не се бърка с пременопа-
узата, която е отделен термин), включващ прехода към менопау-
зата, както и първата година след ПППМ.

Дължината на прехода към менопаузата (или пременопауза-
та) може да варира значително при различните жени и невинаги 
е възможно да се определи точна начална дата. По време на пре-
хода към менопаузата може да има множество фалшиви финали, 
когато жената си мисли, че последният ѝ цикъл е настъпил, но 
всъщност не, не е настъпил още, а за други преживяването на 
менопаузата може да се усеща повече като постепенен криво-
личещ процес. Или и двете. Единственото предсказуемо нещо 
при прехода към менопаузата е нейната непредсказуемост.

Към объркващата терминология се добавя и разговорният 
начин, по който обсъждаме менопаузата. Много жени и здрав-
ни работници, които се грижат за тях, често използват думата 
„менопауза“ по-свободно, например „Преживявам менопауза“ 
за прехода към менопаузата или пък „В менопауза съм“ за фа-
зата на постменопаузата. Аз съм привърженичка на използва-
нето на термина „менопауза“, който обхваща целия континуум 
или преживявания от прехода към менопаузата нататък, тъй 
като симптомите и медицинските състояния, свързани с мено-
паузата, не започват и не спират по магически начин с послед-
ната менструация. Времето на ПППМ има значение за изсле-
дователски цели, за фертилността и за оценката на абнормното 
маточно кървене, но иначе е по-скоро бележка под линия, от-
колкото водещ абзац. 


