
CCoommpprreennddrree  llaa  vviiee  eett  oouu  ccoommpprreennddrree  lleess  mmaallaaddiieess..  
AAvveecc  ppeettiitt  rreettoouurr  ssuurr  ll''hhiissttooiirree  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  ssuurr  llee  ssiiddaa  eenn  FFrraannccee..  

  
LL''hhiissttooiirree  ffrraannççaaiissee  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  ssuurr  llee  SSIIDDAA  ccoommmmeennccééee  eenn  11998811--11998822,,  ss''ééccrriiee  eennccoorree  
ttoouuss  lleess  jjoouurrss  eett  cceerrttaaiinnss  ddeess  aacctteeuurrss  dduu  ddééppaarrtt  yy  ppaarrttiicciippeenntt  eennccoorree..  
  
PPaarrmmii  eeuuxx,,  uunn  cchheerrcchheeuurr  iimmmmuunnoollooggiissttee  eett  cclliinniicciieenn  ttoouujjoouurrss  iinnccoonnnnuu  dduu  ggrraanndd  ppuubblliicc  eett  
ssoouuvveenntt  oouubblliiéé  ddeess  ggrraannddeess  ccoommmmiissssiioonnss  sscciieennttiiffiiqquueess  ssuurr  llee  ssiiddaa,,  aa  iinniittiiéé  ddee  nnoommbbrreeuusseess  
ééttaappeess  eesssseennttiieelllleess  ddee  cceettttee  hhiissttooiirree  eett  ccoonnttiinnuuee  ccee  jjoouurr  àà  llee  ffaaiirree,,  iill  ss''aaggiitt  dduu  pprrooffeesssseeuurr  
JJaaccqquueess  LLeeiibboowwiittcchh,,  qquuii  eenn  11998800  ffuutt  iissoolléé  ddee  eenn  ttaanntt  qquu''iimmmmuunnoollooggiissttee  àà  ll''hhôôppiittaall  ddee  
GGaarrcchheess  ssppéécciiaalliisséé  eenn  ggrraannddss  ttrraauummaattiissmmeess  ccoorrppoorreellss,,  ccee  qquuii  nnee  llee  ddeessttiinnee  gguuèèrree  àà  ss''eennggaaggeerr  
ddaannss  lleess  ppaatthhoollooggiieess  iinnffeeccttiieeuusseess  eett  cceellllee  dduu  ssiiddaa..    
  
EEnn  11997799,,  iill  ffuutt  iinnttrriigguuéé  ppaarr  uunn  jjeeuunnee  PPoorrttuuggaaiiss  aatttteeiinntt  dd''uunn  ggrraavvee  ddééffiicciitt  iimmmmuunniittaaiirree  eett  
ccoommmmee  ssoonn  ccoonnffrrèèrree  WWiillllyy  RRoozzeennbbaauumm  aavveecc  dd''aauuttrreess  mmaallaaddeess,,  rreelliiaa  cceess  ccaass  éénniiggmmaattiiqquueess  àà  
llaa  ddeessccrriippttiioonn  ééttaabblliiee  aauuxx  ÉÉttaattss--UUnniiss  dduu  nnoouuvveeaauu  ssyynnddrroommee  dd''iimmmmuunnooddééffiicciieennccee  aaccqquuiissee  
((ssiiddaa))..  MMaaiiss,,  aalloorrss  qquu''àà  cceettttee  ééppooqquuee  ll''oorriiggiinnee  ddee  cceettttee  ddééffiicciieennccee  iimmmmuunniittaaiirree  ééttaaiitt  
rreecchheerrcchhééee  ddaannss  ll''uuttiilliissaattiioonn  ddee  ssuubbssttaanncceess  ddee  ssttiimmuullaattiioonn  sseexxuueellllee  ((ppooppppeerrss))  oouu  ddaannss  llaa  
pprréésseennccee  ddee  vviirruuss  ddééjjàà  ccoonnnnuu,,  JJaaccqquueess  LLeeiibboowwiittcchh  vvaa  ss''eennggaaggeerr  aavveecc  ssaa  ffoouugguuee  hhaabbiittuueellllee  
vveerrss  ll''hhyyppootthhèèssee  dd''uunn  vviirruuss  iinnccoonnnnuu,,  ddee  ttyyppee  rrééttrroovviirruuss,,  sseemmbbllaabbllee  ppeeuutt--êêttrree  aauu  pprreemmiieerr  
rrééttrroovviirruuss  ppaatthhooggèènnee  hhuummaaiinn,,  iissoolléé  ddeeppuuiiss  ppeeuu  ppaarr  llee  PPrrooffeesssseeuurr  RRoobbeerrtt  GGaalllloo  aauuxx  ÉÉttaattss--
UUnniiss..  IIll  vvaa  eessssaayyeerr  ddee  ccoonnvvaaiinnccrree  lleess  qquueellqquueess  vviirroollooggiisstteess  ffrraannççaaiiss  ssppéécciiaalliissééss  ddaannss  ccee  ttyyppee  
ddee  vviirruuss,,  mmaaiiss  ssaannss  ggrraanndd  ssuuccccèèss,,  ffiinnaalleemmeenntt  ppaarr  uunn  ccoonnccoouurrss  ddee  cciirrccoonnssttaanncceess  eett  ddee  
vvooiissiinnaaggee  iill  aarrrriivvee  àà  ll''  IInnssttiittuutt  PPaasstteeuurr  PPrroodduuccttiioonn  qquuii  vviieenntt  eenn  pprreemmiièèrree  mmoonnddiiaallee  ddee  
ccoommmmeerrcciiaalliisseerr  llee  pprreemmiieerr  vvaacccciinn  ccoonnttrree  ll''hhééppaattiittee  BB..  
  
CCeess  rreessppoonnssaabblleess  vvooiieenntt  ddaannss  ll''hhyyppootthhèèssee  rrééttrroovviirraallee  ddee  JJaaccqquueess  LLeeiibboowwiittcchh  bbeeaauuccoouupp  ddee  
ppeerrttiinneennccee,,  mmaaiiss  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  uunn  rriissqquuee  ppootteennttiieell  ppoouurr  llaa  ssééccuurriittéé  ddee  lleeuurr  vvaacccciinn  bbiieenn  
qquuee  cchhaaqquuee  pprrééllèèvveemmeenntt  ddee  ssaanngg  sseerrvvaanntt  àà  llaa  pprrééppaarraattiioonn  dduu  vvaacccciinn  ssooiitt  dd''aabboorrdd  tteessttéé  
iinnddiivviidduueelllleemmeenntt  eett  aavvaanntt  ttoouutt  mmééllaannggee  vviiss--àà--vviiss  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonnss  vviirraalleess  ppootteennttiieelllleess  yy  
ccoommpprriiss  rrééttrroovviirraallee,,  ggrrââccee  àà  uunn  tteesstt  uuttiilliisséé  àà  ll''ééppooqquuee  ppoouuvvaanntt  ssiiggnneerr  llaa  pprréésseennccee  dd''uunn  
rrééttrroovviirruuss  ;;  ll''iinnttéérrêêtt  qquu''iillss  ppoorrtteenntt  àà  cceettttee  hhyyppootthhèèssee  vvaa  lleess  ccoonndduuiirree  àà  ffaacciilliitteerr  llee  ccoonnttaacctt  
eennttrree  JJaaccqquueess  LLeeiibboowwiittcchh  eett  RRoobbeerrtt  GGaalllloo  rreeccoonnnnuutt  aalloorrss  ccoommmmee  llaa  rrééfféérreennccee  eenn  rrééttrroovviirruuss,,  
eett  àà  iinntteerrvveenniirr  aauupprrèèss  ddee  ll''ééqquuiippee  ddee  LLuucc  MMoonnttaaggnniieerr,,  ccoommmmee  iill  llee  rraappppeellllee  ssoouuvveenntt,,  eenn  lleess  
iinnvviittaanntt  àà  ss''iinnttéérreesssseerr  àà  cceettttee  nnoouuvveellllee  ppaatthhoollooggiiee  eett  àà  ll''hhyyppootthhèèssee  rrééttrroovviirraallee  ddee  JJaaccqquueess  
LLeeiibboowwiittcchh..  
  
JJaaccqquueess  LLeeiibboowwiittcchh  eett  WWiillllyy  RRoozzeennbbaauumm  ddeeppuuiiss  fféévvrriieerr  11998822  ccrrééeenntt  uunn  ggrroouuppee  iinnffoorrmmeell  ddee  
cclliinniicciieennss  ppuuiiss  iimmmmuunnoollooggiisstteess  eett  vviirroolloogguueess  aauuttoouurr  ddee  cceettttee  nnoouuvveellllee  mmaallaaddiiee,,  ccee  qquuii  
ccoonndduuiirraa  ccee  ggrroouuppee,,  àà  pprrooppoosseerr  uunn  pprrééllèèvveemmeenntt  dd''uunn  mmaallaaddee  aauu  pprrooffeesssseeuurr  LLuucc  MMoonnttaaggnniieerr  
eett  ddee  llàà  vvaa  nnaaîîttrree  llaa  ddééccoouuvveerrttee  ddee  ll''  IInnssttiittuutt  PPaasstteeuurr..  IIll  ffaauutt  rreetteenniirr  ddee  cceettttee  ééppooqquuee  
eesssseennttiieellllee  qquuee  cc''eesstt  bbiieenn  ll''hhyyppootthhèèssee  iinniittiiaallee  ddee  JJaaccqquueess  LLeeiibboowwiittcchh,,  cceellllee  dd''uunnee  oorriiggiinnee  
rrééttrroovviirraallee,,  qquuii  aa  gguuiiddéé  eett  oorriieennttéé  cceettttee  rreecchheerrcchhee  vviirraallee  eett  ss''eesstt  ttrroouuvvéé  ccoonnffiirrmmééee  ppaarr  
ll''ééqquuiippee  ppaasstteeuurriieennnnee……  



  
AArrrriivveenntt  lleess  pprreemmiièèrreess  mmoollééccuulleess  ddee  cchhiimmiiootthhéérraappiiee  ppoouurr  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  mmaallaaddeess  
aatttteeiinnttss  dduu  ssiiddaa..  TTrrèèss  rraappiiddeemmeenntt  ll''ééqquuiippee  MMaatthheezz--LLeeiibboowwiittcchh  mmeett  aauu  ppooiinntt  llee  pprreemmiieerr  tteesstt  
qquuii  ppeerrmmeett  ddee  qquuaannttiiffiieerr  llaa  pprréésseennccee  ddee  vviirruuss  eett  ssuuiivvrree  aaiinnssii  ll''aaccttiioonn  ddee  llaa  cchhiimmiiootthhéérraappiiee..  
CCeettttee  ééqquuiippee  ddéémmoonnttrree  rraappiiddeemmeenntt  qquuee  mmoonnoo  ppuuiiss  bbiitthhéérraappiiee  nnee  ccoonnttrrôôlleenntt  ppaass  llaa  mmaallaaddiiee..  
DDèèss  ll''aappppaarriittiioonn  dd''uunnee  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ttrriitthhéérraappiiee  JJaaccqquueess  LLeeiibboowwiittcchh  oobbttiieenntt  dduu  mmiinniissttèèrree  
ddee  llaa  ssaannttéé,,  ll''aauuttoorriissaattiioonn  ddee  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd''uunn  pprreemmiieerr  eessssaaii  ddee  ttrriitthhéérraappiiee  eett  cceellaa  hhoorrss  llaa  
ggrraannddee  ccoommmmiissssiioonn  ssiiddaa..  LLeess  rrééssuullttaattss  sseerroonntt  pprréésseennttééss  eenn  jjaannvviieerr  11999966,,  mmoonnttrraanntt  ll''iinnttéérrêêtt  
ddee  cceettttee  ttrriippllee  aassssoocciiaattiioonn  qquuii  ss''iimmppoosseerraa  rraappiiddeemmeenntt  ccoommmmee  oobblliiggaattooiirree..  
  
AAuujjoouurrdd''hhuuii,,    JJaaccqquueess  LLeeiibboowwiittcchh  ((fféévvrriieerr  22001100)),,  aapprrèèss  sseess  oobbsseerrvvaattiioonnss  ccoonncceerrnnaanntt  4488  
mmaallaaddeess  ssuuiivviiss  ssuurr  pplluuss  ddee  ttrrooiiss  aannss  pprrooppoossee  qquuee  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  ttrriitthhéérraappiieess  ppuuiissssee  ssee  ffaaiirree  
eenn  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  eessppaaccééeess  ddèèss  llaa  rréémmiissssiioonn  ddee  llaa  cchhaarrggee  vviirraallee  eett  nnoonn  ttoouuss  lleess  jjoouurrss  ccee  qquuii  
eesstt  uunn  ggrraanndd  ccoonnffoorrtt  ppoouurr  lleess  mmaallaaddeess  eett  rreepprréésseennttee  uunnee  ééccoonnoommiiee  pplluuss  qquuee  ssuubbssttaannttiieellllee  
ppoouurr  llaa  ccoolllleeccttiivviittéé..  
  
PPaauull  PPrruunneett,,  aanncciieenn  ddiirreecctteeuurr  sscciieennttiiffiiqquuee  ddee  ll''  IInnssttiittuutt  PPaasstteeuurr  PPrroodduuccttiioonn  


