
 

 חידת מחלתו של לנין ובריאותם של מנהיגים

 רות לנוירולוגיה ולטוקסיקולוגיהיפרופ' יורם פינקלשטיין, מנהל היחידה והש

 

לנין, מייסד ברית  'של ולדימיר איליץ מחלתובשנים האחרונות פרסמנו שני מאמרים העוסקים ב

ופרופ' ולדימיר לרנר  הפסיכיאטרים פרופ' אליעזר ויצטום עםהמועצות. המאמרים נכתבו 

 European Journal of העת -הראשון ראה אור בכתב מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. מאמרנו

Neurologyצוטט ב ,- New York Times תון המדעי יהעל ידי ונבחר עDiscovery מאהכאחד מ 

 Human Pathologyהנושא בכתב העת  הועלהלאחרונה  המאמרים המשפיעים בעולם בעת פרסומו.

  ונתבקשנו לדון בו שנית.

 

: האם ניתן לאזרחים מידע נכון על בריאות היסטורי כללי מהיבטבמחקרנו נבעה נו גהשאלה שהצ

לא רק במדינות טוטליטריות, אלא גם  –וסתר מצב בריאותו של המנהיג ממקרים רבים במנהיגיהם? 

בור יבמדינות דמוקרטיות. כאשר הפגימה הרפואית היא מוחית, חוליים של מנהיגים מוסתר מפני הצ

פיהן נאכפות תקנות, על  הציבורהאזרחים. על  כללים החלים על שארבניגוד ל ,זאת אף ביתר שאת.

במקצועות בהם מוטלת  ביותר היאקה הדוהעובד אשר חלה מושעה מתפקידו עד להחלמתו. האכיפה 

 ברכב ציבורי( או טיס. עיקרעל העובד אחריות לחיי הזולת, כגון רפואה, נהיגה )ב

 

הסתרת המידע גורמת להיוותרותם של מנהיגים חולים בתפקידם, למרות שאינם כשירים עוד למלאו. 

רייגן,  עדוילסון וונשיאי ארצות הברית מ :במדינות דמוקרטיות דוגמאות רבות לכך היו 02-במאה ה

ועוד. תפקודו  , מאו צה טונג בסיןכראש ממשלת בריטניהבתקופת כהונתו האחרונה וינסטון צ'רצ'יל 

, מחלתו של לנין הסתרתבולטת בהקשר זה . עלה אף הוא לדיון בעת מלחמת לבנוןמנחם בגין של 

  במדינה ששלטונה רודני.

 

ברית  קריסתעד ללאחר מחלה קשה.  35העובדה המרכזית אינה שנויה במחלוקת: לנין מת בגיל 

החל מגיל אחרונות, הבשנותיו בריאותו  דרדרותיהנחשפו פרטים מהימנים מועטים בלבד על  המועצות

דתי לדמותו של לנין, רווחו במשך  למרות המאמצים שנעשו בברית המועצות לשמר יחס מעין. 32

נגוע בעגבת. בשני מאמרינו נבחנו עדויות  היותועל השמועה אודות מחלתו, ובפרט שנים שמועות 

סקרנו את מחלתו על פי מקורות ברוסית, אודות מחלתו של לנין.  שנחשפו לאחרונה היסטוריות

במהלך  ם שנקראו לטפל בלניןהרופאיאחדים מציטטנו מיומניהם האישיים של בפולנית ובגרמנית. 

, חלקם מומחים לטיפול שמונה מהם זרים מגרמניה ומשבדיהורופאים, רובם רוסים  02 –מחלתו  

 .בעגבת

   

. לאחר ההדבקה בפגיעה בעור ובריריותראשוני מחלת העגבת היא מחלת מין, המסתמנת בשלב ה

במהלכה הטבעי )ללא במשך שנים.  , ברציפות או לסירוגין,הראשונית החולה יכול לשוב ולתפקד

התרופה . עגבת שלישונית – פוגעת המחלה במערכת העצבים המרכזית ,כעשרים שנהכחלוף וטיפול( 



הדרך,  מותרפית פורצתיהתרופה הכ –הסלוורסן  תהטיפול בעגבת היליחסית  הראשונה היעילה

 גרמני ד"ר פאול אהרליך.-הרופא היהודי בידי 9121 -שפותחה ב

 – הסלוורסןלהמצאת  בשנים שקדמוהסתמנו בלנין הראשונית אך נראה שתהליכי המחלה 

 אז בשווייץאושפז  יו, הואמכתבאחד מבבעצמו  יןיצ. כפי ששנות העשרים לחייוב, בהיותו 9913-ב

-בפקדה אותו התייחסות למחלה ש הובאהכרונותיה של אשתו יבז ."לאחר שהשתובב" שבועייםל

 ואשר כללה פריחה עורית.  9120

 

לנין, שהפך לעצבני ולרגזני. מזכירתו  או בסמוך לכך הסתמנו שינויים ניכרים בהתנהגותו של 9102-ב

מסוגל היה סיפרה שדרש להתקין בידוד אקוסטי בכל החדרים בהם שהה, כדי למנוע רעש. הוא לא 

 - 9100)בשנתיים האחרונות לחייו לנגינה בכינור, שגרמה לו לסבל.  לא יקה ובפרטזלהאזין עוד למו

 .בדן יכולת הדיבורוובא שיתוק חלקירועים של שבץ מוחי, שהסתמנו ביבשלושה א לקההוא ( 9101

 

תרופה הסגולית סיון טיפולי ביבמצבו של לנין, נעשה נ ניכרתה , כשנה לאחר ההחמרה9105במרס 

שר באישור ו רופאים בכירים מרוסיה, גרמניה ושבדיה 93קונסיליום של  בהמלצת. זאת, רסןווסל

רסן הניב תוצאות חיוביות אך הופסק לאחר וו. הטיפול בסלהסובייטי עממי(הקומיסר ה)הבריאות 

 . של לנין הורע מצבו הטיפול לוואי קשות. עם הפסקת חודשיים עקב תופעות

 

הוא דיווחו המפורט של לאחר התפרקות ברית המועצות  הוצאו מהגניזהשאחד המקורות 

פלו בלנין. הוא זומן לטפל בלנין יצוות הרופאים שטעם אוסיפוב, שנמנה  ויקטורהפסיכיאטר פרופ' 

קרמר, שטיפל  וסיליהנוירולוג פרופ' הוא יומנו של  שנחשף כשנה וחצי לפני מותו. מקור חשוב נוסף

שנגלו הסימנים הקליניים  כאשרשל לנין נמשכה כשנתיים וחצי, לנין. ביומן נכתב שמחלתו הגלויה ב

מהלך הרגיל של טרשת העורקים של המוח. המחלה היתה קשה תאמו את הלא רופאיו  לעיני

 .ים אלהיומנשני ומפושטת. האפשרות שלנין לקה בעגבת נרמזה בזהירות ב

 

שבוצעה בנוכחות ששה , שלאחר המוות נתיחהה דו"חגירסאות שונות לשמונה שלוש עד  נכתבו

בתיאורים ולוקים בסתירות פנימיות אף זה ומזה  שונים. הדו"חות הסובייטי הבריאות רשרופאים ו

הבריאות הסובייטי, שניתנה  רשרקע הוראתו של ניתן להסביר זאת על . מובנים-בלתיאנטומיים 

  עגבת.היה נגוע בלהוכיח ולהצהיר שלנין לא  –לפתולוג הראשי 

 

פרטי מחלתו של לנין. תואמת את במחלת העגבת,  הנגרמתבמערכת העצבים הידועה הקלינית הפגיעה 

הסתיידות וניכרת עורקים טרשת ובה  לאחר המוות תובנתיחכך גם הפגיעה הפתולוגית, שנצפתה 

הבריאות הסובייטי, שנכח בנתיחה, כותב בזיכרונותיו שהפגיעה בכלי הדם  שר. בכלי הדםנרחבת 

 הדם[ במלקחיים נשמע צליל מתכתי, והחלל של כלי עד כי "בזמן שנגעו בהם ]בכלי הייתה כה קשה

 היו להיגרםיכולים  אלההדם היה כה מוצר שאי אפשר היה להכניס בהם אפילו שערה". ממצאים 

 . שלישונית מפגיעה של עגבת

 

 עד היוםמר נשה אנליזה בשיטות חדישות למוחו של לנין,עריכת  –עדיין נותר מוצא לפתרון התעלומה 

 .יתירו לבצעה השלטונותספק רב אם במכון לחקר המוח במוסקבה. 



 

בעוד שלנין ם של מנהיגים. יהתוות במחלכרוכפרשת מחלתו של לנין מדגימה היטב את הדילמות ה

בחשאי , ניצל סטאלין את הריק המנהיגותי והשתלט הפך לצל חיוור של עצמולסירוגין  צלולה

המפלגה הקומוניסטית. התוצאות היו הרות אסון למיליוני אזרחים בברית בהדרגה על מנגנון ו

 המועצות ואף שינו את מהלך ההיסטוריה.

  

בפגיעות  , ללקותעוצמה רבהסמכויות ובידיהם ש ,מנהיגים יםעלולגם במשטרים דמוקרטיים 

 לפים. בעת חולשתם הם אף עלולים להיות מוחהחלטות שגויותהמובילות ל נוירופסיכיאטריות

 פיקוח עלל רפואיותועדות  של הקמתןנדרשת על כן . בשמם שיפעלו הסובבים אותם, בידילמעשה 

דין ובעלי  , עורכינהגים, טייסיםשל  כשירותםפיקוח על בכיום מקובל בדומה ל ,כשירותם של מנהיגים

 .  מקצועות רפואיים

 

 

 

 

 

 


