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Teun Bousema (Department of Medical Microbiology & Radboud Center for Infectious 

Diseases, Radboud University Medical Center, Nijmegen, the Netherlands; Department 

of Infection Biology, Faculty of Infectious and Tropical Diseases, London School of 

Hygiene & Tropical Medicine, London, United Kingdom) és mt. végignézték az Eon-

Productions 1962 és 2021 között készített 25 Bond-filmjének teljes anyagát. Összesen 

3.113 órányit moziztak. A brit kém 86 alkalommal utazott külföldre és 47 földrajzilag 

azonosítható helyszínen fordult meg, amelyek során számos egészségi kockázattal 

szembesült. A kutatók az értékelés során az amerikai Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) utazási ajánlásait vették figyelembe, amelyeket az adott utazások 

történelmi kontextusába ágyazva interpretáltak. A filmekben megjelenő kockázatokat hat 

csoportba osztották: szexuális úton terjedő betegségek, levegőben terjedő betegségek, 

arthropódák által terjesztett betegségek, más vektorok által terjesztett fertőzések és 

elhanyagolt trópusi betegségek, az utazásra való felkészületlenségből származó 

kockázatok.  

Konkrétan: James Bondnak az elmúlt hatvan év során 59 szexuális kapcsolata volt 

(filmenként 2,4), többnyire teljesen spontán módon, minden előzmény nélkül. Teljesen 

fittyet hányt a higiéniára és az élelmiszerbiztonságra. A 25 filmben kétszer mosott kezet, 

egyik alkalommal miután egy ellenségét belefojtotta az iszapfürdőbe. Mosatlan, 

hámozatlan gyümölcsöt fogyasztott. Nyers osztrigát fogyasztott, a hűtőlánc mellőzésével. 

Mértéktelenül vedelte az alkoholt. Törökországban rakival fertőtlenítette egy bajtársa 

sebét, amely erre alacsony etanoltartalmánál fogva nem is alkalmas. 1967-ben Japánban, a 

H2N2-madárinfluenza-járvány tetőzése idején, távolságtartás nélkül járkált a tömegben és 

álca gyanánt felvette egy másik személy maszkját. Egy patkányokkal teli hajón utazott, 

minden óvintézkedés nélkül. A Karib-szigeteken és Indiában számos trópusi betegség 

leselkedett rá, mivel rendszerint mezítlábasan járkált, bármikor megmarhatta volna egy 

kígyó és megcsíphette volna egy homoki bolha (Tunga penetrans), vagy mérges ízeltlábú. 

Búvárkodás alkalmával keszonbetegség fenyegette.  

Könnyelműségéből, alacsony veszélyérzetéből a kutatók arra következtetnek, hogy Bond 

akár toxoplazmózisban, a magatartást módosító parazitafertőzésben is szenvedhetett.  
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