कपाळशूळ
“गाऊ नकोस ग! आिण �दवा मालव ना! सहन होत नाही मला!”
“गेले तीन �दवस दुखतंय तुझं डोकं ! चेपून देऊ?”
“नको! उज�ा बाजूला हात लावला तरी गळवासारखं दुखतंय. ठणठणतंय! आिण उलटी येतेय.
दूरच रहा!”
मनूची डोके दुखी पुन्हापुन्हउसळे . डा�ा-उज�ा कु ठल्यातरी एका बाजूचं डोकं दुखायला लागे.
�ोिसनची गोळी घेऊनही थांबत नसे. त्याच �दवसचे �दवस वाया जात. शेवटी कधीतरी उलटी
झाली क� त्याला गाढ झोप लगे आिण मगच आराम िमळे .
ही अधर्िशशीच ऊफर माय�ेनची लक्षणं आहेत. अस� डोकेदुखीमुळे मनूच्या ऑ�फसात बुट
होत; घरची मह�वाची कामं रा�न जात; घरच्यांबरोबर आनंदात वेळ घालवणंही जमतनसे!
�ागा-काळजी-नैराश्यान त्यचं िजणं झाकोळू न जाई. कधीकधी तर आत्महत्येचे िवचारह
मनात येत!
अधर्िशशीजगातल्या बारा ट�े लोकांनाहैराण करते. ितच्या �ासाने ितश-चािळशीच्या
दरम्यानच्य२४% कत्यार् ि�यांचे दरमहा �कत्येक �दवस वाया जातातरीही ितच्यावर
कडक कॉफ�, सुंठीचा लेप, घरातलीच गोळी असेच उपाय के ले जातात. ते दुखणं डॉक्टरांपय�त
पोचतही नाही! एक ‘आजार’ म्हणूनमाय�ेनचा मान राखला जात नाही. त्या अपमानाने तो
दुवार्स अिधकच कोपतो
माय�ेन हा मधुमह
े , र�दाब यांच्यासारखा च�गट आनुवंिशक आजार आहे. त्याचं आिण
आकडीचं जवळचं नातं आहे. त्या दोन्ही आजारांत म�दू िचडिचडा झालेला असतो. बारक्या
कु रापतीने भांडण वाढू न गावभर दंगा पेटावा तशीच म�दत
ू क्षुल्लक कारणां
िवजेची/अिस्थरतेच लाट उसळते. त्यवेळी बऱ्याचदा मुंग्या येणं, चेहराहात बिधर होणं,
डोळ्यांसमोर वे�ावाक�ा रेषा नाचणं वगैरेसु�वातीचे �ास होतात. त्या अिस्थरचा
म�दत
ू ल्यार�वािहन्यांवर प�रणाम हतो. �त्येक वेळी माय�ेनने डोकं दुखतं तेव्हा चेहऱचे
म�ातंतू अिधक संवेदनाशील होतात आिण म�दच्या
ू
आवरणांना सूज येत.े सीरोटोिननसारख्या
रसायनांचं म�दत
ू लं �माण वाढतं. माय�ेनचे अनेक �कार असतात. त्यांच्यातल्या का
�कारांकडे दुल्क्ष झालं
र
दृि�दोष, पक्षघात यांच्यासारखे कायमस्व�पी गंभीर प�रणाम
शकतात. म्हणूनमाय�ेनसाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेणं, त्यांच्याकडून आजार समजू
आिण त्यांनी सांिगतलेला मागर् काटेकोरपणे पाळणं आवश्यक अस
माय�ेनला कारणीभूत ठरणारी खुसपटं अनेक �कारची असतात. म�, श�गदाणे, चॉकोलेट,
अ�रांच-े फु लांचे वास, उन्हाचीितरीप, उपास घडणं, झोपेची कमतरता, दाटू न आलेलं मळभ,

जोरजोरात के लेला �ायाम, बायकांची मािसक पाळी असं कु ठलंही खुसपट अधर्िशशीला
िनिम�ाला पुरतं. त�ण, कत्यार् वयाच्या धावपळीशा �कत्येक िनि�ांशी रोज गाठ पडते.
�त्यकाच्यामाय�ेनची िनिम�ं वेगळी असतात. ज्यालात्याला आपली िनिम�ं सांभाळावी,
टाळावी लागतात. त्यासाठी आध ती न�� कु ठली ते शोधावं लागतं. डॉक्टरांच्या सांगण्याव
मनूने दर वेळच्या डोकेदुखीची तपशीलवार न�द ठेवल. भुकेल्यापोटी उन्हात भटकलं, श�गदाण
खाल्ले, चॉकोलेट खाल्लं, िसनेमा बिघतला क� अधर्िशशीची घंटा वाजतएकाएक� अनावर
जांभया यायला लागल्यातर ती डोके दुखीची नांदी असते हे त्या न�दीव�नचत्यच्या ध्याना
आलं. डोळ्यांपुढेरं गीबेरंगी काजवे चमकणं, जीभ जड होणं, गालाला मुग्या येणं
ं
हा माय�ेननाटकाचा पिहला अंक समजला. त्याचवेळी योग्य औषध तलं तर कपाळशूळाची एन्�ी
थोपवता येते हेही कळलं.
अधर्िशशीची डोकेदुखी एकदा सु� झाली क� ती आटोक्यात आणणं कठीण असतं�ाथिमक
लक्षणं �दसल्या�दसल्याच औषध घेतलं ितची घोडदौड थांबवता येते. त्यावेळी साध्य
�ोिसनच्या गोळ्यांनी काम भागू शकतंत्यासोबतकडक कॉफ� घेतली तर अिधक आराम
िमळतो. पण डोके दुखी ती� झाली तर मा� म�दम
ू धले माय�ेनचे प�रणाम नेमके पणाने
थांबवणारी खास औषधं घ्यावी लागतात.त्याखास औषधांबरोबर �ोिसन-�ुफेनसारख्या
गोळ्या घेतल्या तर तो ज-उपचार अिधक गुणकारी ठरतो. रासायिनक प�रणामांसाठी
��प्टा गटातल्या हेडसेट/माय�ाटानसारखी आिण र�वािहन्यांना ताळ्यावर आणायल
अग�टमीन गटातली डीएचई/डायहायडरगॉटसारखी औषधं लागू पडतात. उल�ा होत असल्या
तर सुिमनाटचं त्वचेखालीटोचायचं इं जेक्शन इन्सुिलनसारखं स्वतःचं स्वतःला घेता ये
सुिमनाट-एन-स्पाय/डायहायडरगॉट हे नाकात घ्यायचे फवारे आहे तशा पध्दत�नीदहा-बारा
िमिनटांत आराम िमळतो. एका गटातल्या खा�ा औषधाने गुण आला नाही तरी त्याच
गटातल्या दुसऱ्याने तो येऊ शकतो. ितथेह‘�पडे �पडे अधर्िशशी िभ�’च असते. �दयिवकार,
स्�ोक, वगैरे आजार असले तर मा� त्या दोन्ही गटांतली औषधं घेऊ नय तशा �ग्णांसाठी
सीजीआरपी-इिन्हिबटर �ा न�ाऔषधगटावर संशोधन चालू आहे.
मनूची डोके दुखी सुमा��प्टानच्, नाकातल्या फवाऱ्याने हटकून कमी व्हायला लागली. त्य
आत्मिव�ास भलताच वाढला आिण त्याने भर दुपारच्या उन्हातून िसनेमाला जाऊन  साठी
श�गदाणे खाल्ले आिण वर चॉकोलेट आईस��ममटकावलं. सगळ्या �ठणग्या एकदम पडल्या
माय�ेनचा भडका झाला. सुमा��प्टा-�ुफेन-कॉफ�, सगळे रामबाण �थर ठरले. फोनवर
फॅ िमली डॉक्टर भेटेनात. मनू हैराण झाला. शेवटी बायकोने त्याला हॉिस्पटलच्या इमजर्
नेलं.

माय�ेनच्य नेमक्य औषधांनीही दुखणं हमखास क�ात येतंच असं नाही. म्हणून तशा
िवकोपाला गेलले ्या दुखण्तून सुटका करणारी वेगळी औषधं जवळ तयार ठे वावी लागतात.
�ुफेनच्या गटातली व्होव्हेरॉनसारखी अि�भावी औषधं, पे�रनॉमर्/फेनगार्नसारखउलटी
थांबवणारी औषधं आिण लायोरे सालसारखी �ायू िशिथल करणारी औषधं यांच्या
जोडउपचारांनी आणीबाणी आटोक्यत येते. �ेड्िनसोलोनसारख्यास्टीरॉइड्सही उपयोग
होऊ शकतो. कोडीनसारख्या जालीम दुखदबाव द�ांनी तात्पुरता आराम पडतो पण पुढच
अधर्िशशीचा फेरा अिधक लवकर, कधीकधी रोजच यायला लागतो. काही झोपेच्य
गोळ्यांनीही तोच तोटा होतो.
पण तशी आणीबाणीची पाळीच येऊ नये आिण अधर्िशशी वारंवार चाळवू नयेम्हणूनिवशेष
काळजी घेता येते. न झोपता, रे ड-वाईन पीत, रा�भर नाचणं वगैरे माय�ेन चाळवणारी
िनिम�ं टाळता येतातच. पण तेव�ाने भागत नाही. काहीजणांत नेमक्या गुणकारी औषधांपैक�
वेगवेगळ्या दोघाितघांचा �योग क�नही फायदा होतनाही. दरमहा त्यांच पंधरा �दवसां�न
अिधक काळ अस� डोके दुखीने िशणण्यात जातो तशी डोके दुखी सतत तीन मिहने चालली तर
म�दच
ू ा तो सततचा िचडिचडेपणा कमी करणारी खास औषधं िनयिमतपणे �ावी लागतात.
इन्डेरलसारखी र�दाबावरची औषधं, काही आकडीवरची औषधं �कवा बोटॉक्ससारखं
िवषामृत वापरल्यानेत्यांचा �ळ�ळ म�द ू शांत होतो हे आता िसध्द झालं आहे.िनयिमतपणे
घेतल्याने अधर्िशशीचं �माण कमी करणारइतरही सुमारे शंभर औषधं के वळ योगायोगाने
डॉक्टरांच्यध्यानात ली आहेत. त्यांच्यावशा�शुध्द�योग चालू आहेत.
माय�ेन टाळणारी तशी औषधं �कमान तीन मिहने तरी घेतल्याखेरीज त्यांनी गुण येणार क
नाही ते न�� समजत नाही. काही माणसांत एकाच औषधाने उ�म गुण िमळतो. पण बऱ्याच
वेळा दोन-तीन वेगवेगळी औषधं एक� चालू ठे वावी लागतात. �त्येक �ग्णात वेगळ्
जोडउपचाराने फायदा होतो. नेमक्या कुठल्या औषधां आराम िमळे ल ते समजायला वेळ
लागतो. तोवर धीर धरावाच लागतो.
�त्येकच्या माय�ेनची िनिम�ं, लक्षणांचे �कार आलागू पडणारी औषधं वेगवेगळी
असल्यामुळ डॉक्टर आिण �ग्ण या दोघांनी िमळून ते कोडं एकजुटीने सोडवा लागतं. ब�तेक
डॉक्टरांना अधर्िशशीचे काही उपाय मािहती असतात. पण अलीकडचे नवे, �भावी इला
बऱ्याचजणांना ठाऊक नसतात. म्हणून अधर्िशशीसाठी सल्ला घेताना तो-िवकारांच्या
तज्ज्चा घ्यावा.आपल्या फॅिमली डॉक्टरांनाही त्या संवादात सहभागी क�न घ्यादोन्ही
डॉक्टरांशी बोलून आपला आजार आिण त्याच्यावरची उपचारपध्दती नीट समजून घ्य

म्हणजे �त्येक वेळ�ाथिमक �ास सु� झाले क� डॉक्टरांची वाट बघण्यात वेळ वाया
दवडता तत्काळ आपले आपणयोग्यउपचार सु� करता येतात.
र�वािहन्यांमधले फेरफार होणं आिण म�दूच्या आवरणांना सूज येणं हगंभीर प�रणाम
होण्यापूव�च जर म�दूमधल्या ���येला नेमक्या औषधांनी लगाम घालता आला डोके दुखी
वेळीच थांबेल आिण िशवाय त्या ���येने म�दूला होणारी इजाही टळेल. डोकेदुखी आटोक्या
येइनाशी झाली तरी आणीबाणीचे इलाजही स्वतःच करता यतील. पण तशी वेळ आली तर
शक्यतो डॉक्टरांना बोलावणबरं .
ज्यांना माय�ेनचा �ास होतो त्यांचीह�त्येक डोकेदुखी माय�ेमुळेच असते असं नाही.
रोजच्या ताणतणावांमुळे, मानेच्या सांध्यांच्या दुखण्यामुळे, डोळे , सायनस यांच्या
�ासामुळे दुखणारं डोकं मूळ कारण दूर झालं क� शांत होतं. त्याउलट नवीच डोकेदुखी अचानक
सु� झाली; ती कायम ठाण मांडून रािहली आिण ितच्यासोबत�खर �काश आिण मोठा आवाज
अस� होणं, डोक्यातलाठणठणाट, त्वचा दुखणं, मळमळ वगैरे माय�ेनची लक्षणं नसली
काहीतरी मोठा धोका असल्याची जाणीव होत. तशा दुखण्यात म�दूतल्या �ूमर �कव
र��ावासारख्यागंभीर आजारांची शक्यता लक्षात घेऊन आवश्यक तपास करता ये
आधी कधीही दुखलं नसेल इतकं ठणठणून डोकं दुखायला लागलं; सोबत आकडी �कवा
पक्षघाताचा �ास झाला �कवनवीच, जीव घाबरा करणारी, भेवडवणारी लक्षणं �दसायल
लागली तर डॉक्टरांकडे �कवा हॉिस्पटलच्या इमजर्न्सी �ममध्ये धाव घ ेणं केव्हाही
असतं.
तशा सगळ्या धावपळीला, रोजची पथ्यं काटेकोरपणे पाळायला भोवतालच्या माणसांच
सहकायार्ची गरज असते.अधर्िशशी हे एक�ाने पेलायचं दुखणं नव्हेमनूच्या डोकेदुखीचा �ास
�त्य-अ�त्यक्षपणे सगळ्या घरादाराला, िम�ांना, ऑ�फसातल्या सहकाऱ्झाला. पण
आजाराच्या कासािवशीतसुध्दा मनूनआपल्या सगळ्या गोतावळ्यासतत जपलं. आजारामुळे
होणारा आपला नाइलाज त्यांन समजावून सांिगतला. गैरसमज टळले.
आता बरं च बरं वाटत असलं तरी मनू िनयिमत डायरी ठे वतो. गरजेची सगळी औषधं नेहमी
हाताशी ठे वतो आिण वेळीच घेतो. त्यचे सगळे मानिसक आिण शारी�रक ताणतणाव कमी
राखायला त्याची सगळी माणसं सत झटतात. िशवाय ऐनवेळी मदतीला त्यांच्यापैक� कुना-कु णी धावून येतं. तशा भ�म आधारामुळे �कत्येक आणीबाणीच �संग घरच्या घरीच
िनस्तरता येता. म्हणू मनूचा माय�ेन मुठीत रहातो.

आपल्या आजाराची चालचलणूक नीट समजून घेऊनजर त्याला �ितबंधक उपायाचा लगाम
घातला, वेळीच योग्य औषधांचा मिलदा चा�न शांत केल आिण वाटेतले िनिम�ांचे खाचखळगे
टाळले तर �कृ तीचा घोडा डोकं वर क�न मो�ा �दमाखात मैलोन्मैल चालत राहील.
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