
Ένα εκλαϊκευμένο άρθρο που επιχειρεί με την έντεχνη προσπάθειά του να αποσπάσει τη προσοχή 
του αναγνώστη από τα καίρια ζητήματα, επικεντρώνοντας σε δευτερεύοντα, όπως 
- το ότι δεν υπάρχουν δήθεν κανόνες και οδηγίες ασφάλειας για τους ερευνητές ή ότι αυτές που 
υπάρχουν δεν τηρούνται και δεν εφαρμόζονται πάντοτε
- υποβιβάζοντας το επίπεδο της βιοασφάλειας σε επίπεδο βιοασφάλειας στο προσωπικό της έρευνας
πεδίου,
- αναζητώντας δήθεν την κατάλληλη και ασφαλέστερη προστατευτική ενδυμασία των ερευνητών,

όταν από τέτοιου είδους «πειραματικές» επιχειρήσεις απειλείται η βιοασφάλεια ολόκληρου του 
πλανήτη.
Παρ’ όλα αυτά δεν καταφέρνει να απομακρύνει τη σκέψη από τα αναπάντητα ερωτήματα, που
ιδιαίτερα μετά τη τραγική και οδυνηρή σε παγκόσμιο επίπεδο εμπειρία από τη πανδημία της 
COVID-19, βασανίζουν το μυαλό της πλειοψηφίας των κατοίκων του πλανήτη, σχετικά με τη 
προέλευση του ιού SARS – COV 2 και τη νοσογόνο δράση του με τα ιδιαίτερα επιδημιολογικά
του χαρακτηριστικά.

Τα ερωτήματα αυτά καθίστανται όλο και πιο έντονα όταν αποκαλύπτονται σήμερα με τραγικό
τρόπο 
- τα κενά της επιστημονικής έρευνας
- οι πηγές  χρηματοδότησης που παραπέμπουν σε κυκλώματα
- τα άγνωστο από που κατευθύνονται και σε τι αποσκοπούν περίεργα έως και ύποπτα 
προγράμματα ερευνών
- ανυπαρξία αξιόπιστων διεθνών οργανισμών για τον έλεγχο της επιστημονικής έρευνας, σε 
συνδυασμό με την αδράνεια των υφιστάμενων που σήμερα «λειτουργούν», δηλώνοντας 
αναρμόδιοι, εκεί που θα πρεπε να αποτελούν δικλείδες ασφαλείας και βαλβίδες προστασίας 
για τον παγκόσμιο πληθυσμό.

Τέλος τα ερωτήματα αυτά σήμερα γίνονται εφιάλτης για όσους πήραν στα σοβαρά τις 
αποκαλύψεις του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας για τη παράνομη δραστηριότητα των 
αμερικανικών βιολογικών εργαστηρίων στην Ουκρανία, αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές 
του κόσμου. 

Αποφεύγοντας να δώσει απαντήσεις και μη καταφέρνοντας να αναδείξει τα δευτερεύοντα ως κύρια 
προβλήματα, το μόνο που καταφέρνει το άρθρο που ακολουθεί είναι να αναδεικνύει το 
αυτονόητο:
να μας θυμίζει δηλαδή ότι ο κίνδυνος είναι υπαρκτός, ότι ελοχεύει και ότι υπάρχουν κάποιοι 
που παίζουν μαζί του είτε εναλλακτικά, είτε συνδυαστικά με την πυρηνική λαίλαπα.

Ας προσέξουμε όμως γιατί το κουτί της Πανδώρας ανοιγόκλεισε αρκετά ενδεικτικά, ώστε να 
πάρουμε μια μικρή γεύση και από τα δυο στοιχεία του  περιεχομένου του.

Οπότε όταν συμβούν, δεν μπορούμε να μιλάμε για εκπλήξεις. 

Το περιστατικό της νόσησης μιας βιολόγου - μελετητή της άγριας φύσης, αναδεικνύει του 
κινδύνους που ενέχει το κυνήγι των ιών.

Μια  μεταπτυχιακή φοιτήτρια νόσησε από έναν νέο ιό μετά από έρευνα που έκανε σε άγριες 
νυχτερίδες στην Ουγκάντα και το Σουδάν.

Σάρον Λέρνερ
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The Intercept

Η νόσος του υπήρξε μυστηριώδης. Μια 25χρονη μεταπτυχιακή φοιτήτρια είχε νοσηλευτεί με 
υψηλό πυρετό, μυϊκούς και αρθρικούς πόνους, δύσκαμψία στον αυχένα, κόπωση, πληγές στο λαιμό 
της και μεταλλική γεύση στο στόμα της. Σύντομα εμφάνισε ένα αιφνίδιο εξάνθημα (rush). Για να 
θέσουν τη διάγνωση, οι γιατροί της είχαν στη διάθεσή τους ένα σημαντικό στοιχείο: Λίγες ημέρες 
νωρίτερα, η γυναίκα είχε επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες από μια εξερευνητική αποστολή 
πεδίου στο Νότιο Σουδάν και στην Ουγκάντα, όπου είχε καταφέρει να πιάσει νυκτερίδες και 
τρωκτικά και να συλλέξει το αίμα και τους ιστούς τους. Οι πληροφορίες αυτές αποδείχθηκαν 
κρίσιμες. Επιπλέον είναι πολύ σημαντικές, δεδομένων των ανησυχιών ότι η πανδημία του νέου - 
κορονοϊού θα μπορούσε να έχει προέλθει από ερευνητικό ατύχημα. Τρεις ημέρες μετά την 
εισαγωγή της στο νοσοκομείο το 2012, οι εξετάσεις έδειξαν ότι η φοιτήτρια είχε μολυνθεί από έναν
νέο ιό που μολύνει ένα είδος νυχτερίδας φρούτων που ζει στις αγροτικές περιοχές της Ουγκάντα.

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια ανέρρωσε και έφυγε από το νοσοκομείο δύο εβδομάδες αργότερα. Όμως
το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε στο περιοδικό Emerging Infectious Diseases το 2014, 
αποδείχθηκε επιστημονικά σημαντικό. Όχι μόνο επέτρεψε την ταυτοποίηση του ιού Sosuga - ενός 
παραμυξοϊού που πήρε το όνομά του από το Νότιο Σουδάν και την Ουγκάντα - και τη γνώση ότι ο 
ιός της νυχτερίδας μπορεί να μολύνει και να μολύνει ανθρώπους, αλλά η μόλυνση της γυναίκας 
υπέδειξε επίσης τους κινδύνους που εγκυμονεί το είδος της έρευνας που έκανε: παγίδευση, 
επεξεργασία και εκτομή ζώων ύποπτων για μόλυνση από νέους ιούς που προκαλούν ασθένειες.

Οι ειδικοί σε θέματα βιοασφάλειας ανησυχούν εδώ και καιρό για το ενδεχόμενο ότι οι επιστήμονες 
που αναζητούν επικίνδυνους ιούς στη φύση μπορούν να μολυνθούν κατά λάθος κατά τη διάρκεια 
είτε της σύλληψης είτε της επαφής με το σάλιο, τα ούρα ή τα κόπρανα των ζώων. Η περίπτωση του 
ιού Sosuga δείχνει ότι οι ανησυχίες αυτές είναι βάσιμες.

Ο κυνηγός ιών Μάικλ Κάλαχαν, γιατρός λοιμωξιολόγος που έχει εργαστεί για λογαριασμό των 
ομοσπονδιακών υπηρεσιών σε θέματα παγκόσμιας επιδημίας ασθενειών και εντοπισμού παθογόνων
μικροοργανισμών της άγριας πανίδας, περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο τους υψηλούς κινδύνους που 
αντιμετωπίζουν οι ερευνητές πεδίου. «Τα σπαρταριστά, με νύχια και δόντια ζώα δαγκώνουν και 
γρατζουνάνε κατά τη διάρκεια της συλλογής σωματικών υγρών. Τα δόντια και τα νύχια διαπερνούν 
εύκολα τα λεπτά γάντια που απαιτούνται για τη διατήρηση της επιδεξιότητας κατά το χειρισμό 
ευαίσθητων άγριων ζώων», έγραψε στο Politico το 2021. «Το γεγονός ότι πως τυχαίνει και οι 
ερευνητές δεν μολύνονται κάθε φορά που κάνουν συλλογή στο πεδίο, είναι ένα ερώτημα που 
συνεχίζει να» μας απασχολεί».

Με περισσότερους από 6 εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν πλέον πεθάνει από τη Covid-19, το 
καταστροφικό ενδεχόμενο να μολυνθεί ένας ερευνητής από ένα παθογόνο της άγριας πανίδας έχει 
γίνει αναπόφευκτο. Ενώ η προέλευση της τρέχουσας πανδημίας είναι ακόμη ασαφής, παραμένει 
πιθανό ότι το κυνήγι του ιού θα μπορούσε να είναι η αιτία. Ο Ρόκο Καζαγκράντε, ένας βιοχημικός 
που προσλήφθηκε από το Γραφείο Επιστημονικής Πολιτικής των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας για 
να αξιολογήσει τους κινδύνους από την έρευνα κέρδους λειτουργίας1, πιστεύει ότι μια φυσική 
διάχυση του ιού από τα ζώα στους ανθρώπους, ένα εργαστηριακό ατύχημα ή αυτό που αποκαλεί 
«ατύχημα με βάση την αναζήτηση είναι εξίσου πιθανές πιθανές αιτίες της εκδήλωσης της 

1 Σημ. μετ. Η έρευνα κέρδους λειτουργίας είναι ιατρική έρευνα που τροποποιεί γενετικά έναν οργανισμό με τρόπο 
που μπορεί να ενισχύσει τις βιολογικές λειτουργίες των γονιδιακών προϊόντων



επιδημίας. Φαντάζεται το σενάριο της αναζήτησης ως εξής: «Οι ερευνητές στο Γουχάν που 
αναζητούσαν ιούς νυχτερίδων βρήκαν έναν και μολύνθηκαν εκτός εργαστηρίου».

Ακόμη και αν παραμένει η πολύ ρεαλιστική πιθανότητα ότι η αναζήτηση νέων ιών οδήγησε σε αυτό
το κατακλυσμιαίο γεγονός, οι επιστήμονες που ελπίζουν να αποτρέψουν τις ιογενείς επιδημίες 
συνεχίζουν να αναζητούν νέους κορονοϊούς νυχτερίδων και άλλους πιθανούς παθογόνους 
παράγοντες πανδημίας σε όλο τον κόσμο.

Ρωτήστε τις νυχτερίδες

Η αναζήτηση παθογόνων παραγόντων που μολύνουν τα ζώα καθοδηγείται από την επιθυμία να 
αποτραπεί και να προετοιμαστεί η κατάλληλη αντιμετώπιση σε περίπτωση πιθανής μετάδοσής τους
στους ανθρώπους. Αλλά αυτό το εγχείρημα, το οποίο πραγματοποιείται σε ολόκληρο τον κόσμο και
χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, μπορεί μερικές φορές να 
οδηγήσει σε μόλυνση του ανθρώπου. Να έχει δηλαδή ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, με εκείνο που 
επιδιώκει να αποτρέψει2.

Το κυνήγι των ιών - ή η οικολογία των ασθενειών της άγριας πανίδας, όπως προτιμά να το 
αποκαλεί η Ντι Αν Ρίντερ - είναι ένας τομέας που έχει τεθεί υπό αυξανόμενο έλεγχο κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας της Covid-19. Για τη Reeder, καθηγήτρια βιολογίας στο Κολέγιο Bucknell, 
η οποία ηγήθηκε της αποστολής του 2012 στην οποία μολύνθηκε η μεταπτυχιακή φοιτήτρια, ένας 
από τους κεντρικούς σκοπούς της έρευνάς της στην Αφρική σχετικά με τις ανοσολογικές 
αντιδράσεις των νυχτερίδων στους ιούς είναι να κατανοήσει πώς μπορεί να αντιδράσει ο άνθρωπος 
στους ίδιους μολυσματικούς παράγοντες, αποκτώντας γνώσεις που, όπως υποστηρίζει, μπορούν να 
μας προστατεύσουν εάν οι παθογόνοι παράγοντες μεταπηδήσουν από τα ζώα στον άνθρωπο. «Αν 
θέλετε να καταλάβετε πώς να επιβιώσετε από έναν κορονοϊό, ή αν θέλετε να καταλάβετε πώς να 
επιβιώσετε από έναν ιό της οικογένειας των φιλοϊών - ο Έμπολα εντάσσεται σε αυτη τη κατηγορία 
- πρέπει να ρωτήσετε τις νυχτερίδες, επειδή ξέρουν πώς να το κάνουν3», δήλωσε η Ρίντερ.

Η Ρίντερ, η οποία τοποθέτησε το πρώτο δίχτυ νυχτερίδας στο Νότιο Σουδάν το 2008, συνεχίζει να 
κάνει έρευνα για την άγρια ζωή στην Ουγκάντα. Κανείς δεν έχει αναφέρει προηγουμένως τη σχέση 
της με το εν λόγω εγχείρημα. «Ουδέποτε επικοινώνησε μαζί μου δημοσιογράφος για τη 
συγκεκριμένη ιστορία», δήλωσε η Ρίντερ, αφού ρωτήθηκε αν η μόλυνση από τον ιό Sosuga συνέβη
κατά τη διάρκεια της έρευνας σε μια από τις αποστολές της. «Πάντα με εξέπληττε αυτό». Η Ρίντερ 
δεν επιβεβαίωσε την ταυτότητα του ερευνητή του προγράμματός της που αρρώστησε, 
επικαλούμενη λόγους προσωπικών δεδομένων.

Η υπόθεση Sosuga δείχνει ότι οι ανησυχίες σχετικά με τη μετάδοση του ιού από τα άγρια ζώα 
στους ερευνητές δεν είναι μόνο θεωρητικές. Εξακολουθεί να μην είναι σαφές πώς ακριβώς συνέβη 
η μόλυνση. Ενώ η μεταπτυχιακή φοιτήτρια χρησιμοποιούσε μόνο περιστασιακά προστατευτικό 
εξοπλισμό όταν εργαζόταν με δείγματα ζώων, όταν επισκέφθηκε τις σπηλιές νυχτερίδων φορούσε 
μια ειδική για το σκοπό αυτό «χάρτινη στολή Tyvek» που έχει γίνει το σήμα κατατεθέν των 
κυνηγών ιών, μπότες από καουτσούκ, γάντια ανθεκτικά στα δαγκώματα και ακόμη και μια 
αναπνευστική συσκευή με αέρα, γνωστή ως PAPR, που μοιάζει με κράνος αστροναύτη. Η 
ερευνήτρια δεν ανέφερε ότι δαγκώθηκε ή γρατζουνίστηκε από κανένα από τα ζώα που συνάντησε.

2 Σημ. Μετ. αυτό βέβαια είναι το καλό σενάριο, γιατί υπάρχει πάντα το κακό - που είναι μάλλον το συνηθέστερο - 
δηλαδή ότι γνωρίζοντας ότι να μετατρέπεις το ενδεχόμενο σε εργαλείο, τη πιθανότητα σε μηχανισμό, την αποτροπή
σε μετάδοση - διασπορά και το αποτέλεσμα σε όπλο.

3 Σημ. Μετ. Με τη προϋπόθεση ότι είσαι ο Μπάτμαν !



«Ίσως έξω από τη σπηλιά, πριν φορέσουν τις αναπνευστικές συσκευές, να ακούμπησε σε έναν 
βράχο που υπήρχαν ούρα, γιατί ξέρουμε ότι μπορεί ο ιός να βρίσκεται στα νεφρά του 
συγκεκριμένου είδους νυχτερίδας», υποθέτει η Ρίντερ. «Αλλά αυτό είναι μόνο εικασίες, που είναι 
και ηπλευρά που τρομάζει».

Καουμπόηδες και καουμπόισσες

Η Ρίντερ έχει στο πορτοφόλι της μια κάρτα που ελπίζει ότι οι επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου 
θα διαβάσουν σε περίπτωση που κάποια μέρα καταλήξει και η ίδια στα επείγοντα περιστατικά με 
μια μυστηριώδη μολυσματική ασθένεια. «Σε αυτή αναγράφεται, 'Προσοχή ιατρικό προσωπικό: 
Μελετώ τις ασθένειες της άγριας ζωής. Εδώ είναι όλα τα πράγματα για τα οποία θα πρέπει να με 
εξετάσετε σε περίπτωση που εμφανιστώ στα επείγοντα περιστατικά», μας εξηγεί.

Η Ρίντερ περιγράφει τον εαυτό της και άλλους ερευνητές στον τομέα της ως «κάπως σαν τους 
καουμπόηδες και τις καουμπόισσες - πηγαίνουμε σε ένα ξένο μέρος και πιάνουμε εξωτικά 
πράγματα». Ωστόσο, έχει γίνει όλο και πιο προσεκτική κατά τη διάρκεια των ετών που εργάζεται 
σε αυτό τον τομέα. «Όταν πρωτοξεκίνησα αυτή τη δουλειά, κανείς δεν φορούσε ειδικές στολές 
προστασίας. Απλώς δεν υπήρχε κάτι τέτοιο», είπε. «Πίστευα ότι ήμασταν εντάξει αρκεί να μην είχα
το φλιτζάνι του καφέ μου στο ίδιο τραπέζι όταν έκανα τις εκτομές».

Παρά την αυξανόμενη ανησυχία της για τη βιοασφάλεια, η Ρίντερ είχε και η ίδια μερικές 
ανησυχητικές εμπειρίες με νυχτερίδες. «Με δάγκωσε κάποτε μία. Το μεγάλο δόντι, ο κυνόδοντας 
μπήκε κατευθείαν στην άρθρωση του δακτύλου μου και επί δύο χρόνια, όποτε έκανε κρύο, η 
έρθρωσή μου πονούσε», θυμήθηκε πρόσφατα. Επίσης το 2017, η Ρίντερ καρφώθηκε με μια βελόνα 
που μόλις είχε βγει από μια νυχτερίδα, για την οποία ήξερε ότι θα μπορούσε να μεταφέρει τον 
θανατηφόρο ιό Έμπολα.

«Ήμουν εντυπωσιακά ήρεμη. Έτσι, έγραφα σημειώσεις στο σημειωματάριό μου, άρχισα να μετράω
21 ημέρες, που είναι η περίοδος επώασης του Έμπολα», διηγείται η Ρίντερ. «Βασικά είμιοα κάπως 
κάπως επιπόλαιη σε αυτό το θέμα. Αλλά μπορώ να σας πω ότι ήξερα πότε τελείωσαν αυτές οι 21 
ημέρες».

Ωστόσο, ακόμη και μετά από αυτές τις εμπειρίες, η Ρίντερ δήλωσε ότι υπάρχουν σπάνιες στιγμές 
που εξακολουθεί να αποφεύγει τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό: «Αν έχω πιάσει μια ζωντανή 
νυχτερίδα, δεν μπορώ να πάω σε ένα χωριό και να εμφανιστώ με τη διαστημική μου στολή».

Οι περισσότερες επαφές με νυχτερίδες δεν προκαλούν ασθένειες. Αλλά ο κίνδυνος ιογενών 
λοιμώξεων παραμένει - ενώ πολλοί επαγγελματίες επιστήμονες και ερασιτέχνες δεν παίρνουν καν 
τις βασικές προφυλάξεις για να προστατευτούν από αυτές, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε 
το 2021 στο Biodiversity Data. Οι συγγραφείς, στους οποίους περιλαμβάνεται και η Ρίντερ, 
ανέλυσαν 759 από τις περισσότερες από 43.000 φωτογραφίες ανθρώπων που κρατούν νυχτερίδες, 
οι οποίες έχουν τραβηχτεί και έχουν μεταφορτωθεί από τη δεκαετία του 1980 στο iNaturalist, μια 
δημοφιλή εφαρμογή παρακολούθησης της βιοποικιλότητας. Ενώ το ποσοστό των χρηστών της 
εφαρμογής που φορούσαν γάντια όταν κρατούσαν νυχτερίδες αυξήθηκε με την πάροδο του χρόνου,
ακόμη και το 2021, λιγότεροι από τους μισούς ανθρώπους που κρατούσαν νυχτερίδες, νεκρές και 
ζωντανές, φορούσαν γάντια.

«Αυτή η έλλειψη τήρησης ακόμη και ελάχιστων πρακτικών βιοασφάλειας μπορεί να θέσει σε 
κίνδυνο τόσο την ασφάλεια της νυχτερίδας όσο και του χειριστή», κατέληξαν οι συγγραφείς.



Η Ρίντερ δήλωσε ότι όσοι συνεχίζουν να περιφρονούν ανοιχτά τις συστάσεις για τη χρήση 
προστατευτικού εξοπλισμού αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο την αποδοκιμασία της 
επιστημονικής κοινότητας. «Αν κάποιος βρίσκεται σε ένα συνέδριο και δείξει φωτογραφίες του στο
πεδίο χωρίς να φοράει μάσκα προσώπου και χωρίς να φοράει γάντια, ακόμη και γάντια από λατέξ, 
υπάρχει μια μικρή κριτική», είπε. «Ένα είδος δημόσιας ντροπής».

Ο κίνδυνος είναι συνεχής.

Όπως καθιστά σαφές μια πρόσφατη έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δεν υπάρχει 
ακόμη καμία οριστική απόδειξη για το πώς προέκυψε η Covid-19. Μια μόλυνση που ενδεχομένως 
συνέβη κατά τη διάρκεια της συλλογής επικίνδυνων νέων κορονοϊών από νυχτερίδες είναι μεταξύ 
των πιθανών εξηγήσεων για το αρχικό ξέσπασμα κοροναϊού στη Γουχάν το 2019. Δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, τα οποία χρηματοδότησαν έμμεσα την έρευνα για τον 
κοροναϊό των νυχτερίδων στο Ινστιτούτο Ιολογίας Γουχάν στην Κίνα, εξακολουθούν να 
αγωνίζονται να κατανοήσουν πλήρως τις προφυλάξεις βιοασφάλειας που ελήφθησαν στο πλαίσιο 
της εν λόγω έρευνας. Ωστόσο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ συνεχίζει να υποστηρίζει παρόμοιες έρευνες 
σε όλο τον κόσμο, με επιχορηγήσεις σε πολυάριθμες οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
EcoHealth Alliance, της επιχορηγούμενης από το NIH (ΕΣΥ) που συνεργάστηκε με το ινστιτούτο 
Wuhan.

Η EcoHealth Alliance, μια μη κερδοσκοπική ερευνητική ομάδα με έδρα τη Νέα Υόρκη, έλαβε 
επιχορήγηση ύψους 3,1 εκατομμυρίων δολαρίων το 2014 από το NIH, μέρος της οποίας 
δαπανήθηκε για τη συλλογή νέων κορονοϊών νυχτερίδων στην αγροτική Κίνα. Συγκεκριμένα, ο 
οργανισμός χορήγησε υποτροφία ύψους περίπου 750.00 δολαρίων σε ερευνητές του Ινστιτούτου 
Ιολογίας της Γουχάν. Τον Απρίλιο του 2020, κατόπιν αιτήματος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το 
NIH ανέστειλε την εν λόγω επιχορήγηση. Όμως, τέσσερις μήνες αργότερα, το NIH χορήγησε στην 
EcoHealth Alliance μια άλλη, μεγαλύτερη επιχορήγηση. (Το «The Intercept» απέκτησε τα έγγραφα 
της επιχορήγησης μέσω μιας αγωγής κατά του NIH για τον νόμο περί ελευθερίας της 
πληροφόρησης).

Όπως και η πρώτη χρηματοδότηση, έτσι και η δεύτερη - με τίτλο «Understanding the Risk of 
Zoonotic Virus Emergence in Emerging Infectious Disease Hotspots of Southeast Asia» 
(Κατανοώντας τους κινδύνους εκδήλωσης ιών ου προκαλούν ζωονόσους σε εστίες 
νεοεμφανιζόμενων λοιμωδών νοσημάτων στη Νοτιοανατολική Ασία) - χρηματοδοτεί τη συλλογή 
των «ιών με υψηλό ζωονοσογόνο δυναμικό», - όπως τους αποκαλεί - από απομακρυσμένες 
περιοχές στη Νοτιοανατολική Ασία. Χρηματοδοτεί επίσης πειράματα που περιλαμβάνουν τη 
μόλυνση εξανθρωπισμένων ποντικιών4 με υβριδικούς ιούς που δημιουργήθηκαν από τους νέους 
ιούς, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να μετρήσουν την απειλή που αποτελούν οι εν λόγω ιοί στον 
άνθρωπο. Η επιχορήγηση θα συνεχιστεί μέχρι το 2025.

Άλλοι επίσης τομείς της αμερικανικής κυβέρνησης συνεχίζουν να χρηματοδοτούν τη συλλογή και 
τη μελέτη νέων ιών που θα μπορούσαν να μολύνουν τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένου του 
DEEP VZN, ενός έργου ύψους 125 εκατομμυρίων δολαρίων που χρηματοδοτείται από την 
Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ, και του προγράμματος Ecology and Evolution of 
Infectious Diseases Program (πρόγραμμα Οικολογίας και εξέλιξης των λοιμωδών νοσημάτων), το 
οποίο χρηματοδοτείται από κοινού από το NIH, το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ και το Εθνικό 
Ίδρυμα Επιστημών.

Παρά τις ανησυχίες για τα κενά βιοασφάλειας στην έρευνα που χρηματοδοτείται από τις ΗΠΑ στη 
Γουχάν και την έλλειψη εποπτείας τόσο από το NIH όσο και από την EcoHealth Alliance, δεν 

4 Σημ. Μετ. ποντίκια στα οποία έχει γίνει εμφύτευση κυττάρων από ανθρώπινο ιστό



υπάρχουν συμφωνημένα πρότυπα για την διαφύλαξη της ασφάλειας όσον αφορά την εν εξελίξει 
έρευνα.

«Επί του παρόντος, υπάρχουν πολύ λίγες οδηγίες βιοασφάλειας ειδικά για αυτού του είδους τις 
βιολογικές εργασίες πεδίου», έγραψε η Φίλιπα Λέντζος, ειδικός σε θέματα βιοασφάλειας που 
εργάζεται στο King's College του Λονδίνου, σε ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων με το The 
Intercept. «Πρόκειται για ένα σημαντικό κενό στη διαχείριση του βιολογικού κινδύνου που πρέπει 
επειγόντως να αντιμετωπιστεί τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, τουλάχιστον επειδή 
αυτού του είδους οι έρευνες πεδίου αυξάνονται».

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο Ντέιβιντ Γκίλουμ, βοηθός αντιπρόεδρος για την 
περιβαλλοντική υγεία και ασφάλεια στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, ξεκίνησε 
συναντήσεις με μια μικρή ομάδα εμπειρογνωμόνων μέσω του Zoom για να συζητήσουν τις 
πρακτικές βιοασφάλειας για τους ερευνητές που εργάζονται με νυχτερίδες στη φύση. «Πρόκειται 
για οδηγίες σχετικά με το τι πρέπει να φορούν ως ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, τι 
εμβολιασμούς πρέπει να κάνουν πριν πάνε σε μια συγκεκριμένη περιοχή, τι φάρμακα πρέπει να 
έχουν μαζί τους», δήλωσε ο Γκίλουμ. Οι συστάσεις της ομάδας αναμένεται να δημοσιευθούν 
σύντομα στο περιοδικό Applied Biosafety (Εφαρμοσμένη βιοσαφάλεια). Μέχρι τώρα, είπε, «όλοι 
έχουν κάνει κατά κάποιο τρόπο, κάτι ανάλογο».

Ενώ ο Γκιλούμ και άλλοι ειδικοί σε θέματα βιοασφάλειας ελπίζουν ότι τελικά θα θεσπιστούν 
εθνικές και διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές για την έρευνα πεδίου, εκτιμούν ωστόσο ότι η 
διαδικασία αυτή θα διαρκέσει χρόνια.

Ελλείψει τέτοιων σαφών συστάσεων - και με τα ιδρύματα να καταλήγουν στις δικές τους 
διαφορετικές προσεγγίσεις για τη βιοασφάλεια - μια σειρά ερευνητών αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο 
μόλυνσης από παθογόνους μικροοργανισμούς στην άγρια πανίδα, σύμφωνα με τον Κασαγκράντε, 
τον βιοχημικό. «Και αυτό περιλαμβάνει ανθρώπους που ψάχνουν ειδικά να βρουν ιούς, αλλά και 
ανθρώπους που δεν ψάχνουν», δήλωσε. «Πολλοί βιολόγοι που εργάζονται με άγρια ζώα επίσης δεν 
λαμβάνουν προφυλάξεις. Και πολλές φορές μολύνονται από αντικείμενα».

Μια λεπτή ισορροπία

Ενώ η πανδημία έχει προκαλέσει μια συζήτηση σχετικά με την ασφάλεια της έρευνας επικίνδυνων 
ιών, οι περισσότεροι επιστήμονες συμφωνούν στην ανάγκη για τουλάχιστον κάποια επιτήρηση των 
ιών. Για τη Ρίντερ, η εμφάνιση του SARS-CoV-2 κατέστησε την αξία της δουλειάς της ακόμη πιο 
ξεκάθαρη. «Η κατανόηση της εξαιρετικής ποικιλομορφίας των κορονοϊών που σχετίζονται με τον 
SARS στις νυχτερίδες στη Νοτιοανατολική Ασία είναι πραγματικά κρίσιμο ζήτημα, όσον αφορά 
την ετοιμότητά μας να αντιμετωπίσουμε μια πανδημία, για την ικανότητά μας να προβλέψουμε τι 
πρόκειται να έρθει σε επαφή με τους υποδοχείς στον ανθρώπινο οργανισμό», δήλωσε. «Πρέπει να 
καταλάβουμε τι υπάρχει εκεί πέρα».

Κατά την άποψή της, αυτό το όφελος αξίζει τον όποιο κίνδυνο συνεπάγεται. Και, στην περίπτωση 
της μεταπτυχιακής φοιτήτριας που μολύνθηκε από τον ιό Sosuga, το κόστος δεν ήταν μεγάλο. Ο ιός
δεν την σκότωσε - και, το σημαντικότερο, δεν μεταδόθηκε από αυτήν σε άλλους ανθρώπους. 
Κοιτάζοντας μπροστά, δήλωσε η Ρίντερ, η βελτίωση της εφαρμογής του προστατευτικού 
εξοπλισμού θα πρέπει να προστατεύει από μελλοντικές μεταπηδήσεις του ιού από τα ζώα στους 
ερευνητές.


