
Contributions autres du Docteur Jacques Leibowitch 
àà  llaa  ddééccoouuvveerrttee  dduu  vviirruuss  dduu  SSIIDDAA  eett  ddee  ssoonn  ttrraaiitteemmeenntt 

 
1)1)  un  rétrovirus  pour  le  SIDA,  1982:    un rétrovirus pour le SIDA, 1982:
::  ««  {{aavveecc}}  JJeeaann  CCllaauuddee  CChheerrmmaannnn  eett  FFrraannççooiissee  BBaarrrréé  SSiinnoouussssii,,  {{nnoouuss  ééttiioonnss}}  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  
dd’’uunn  rrééttrroovviirruuss  ddee  ttyyppee  HHTTLLVV  {{ccoommmmee}}  JJaaccqquueess  LLeeiibboowwiittcchh  nnoouuss  ll’’aavvaaiitt  pprrooppoosséé  eenn  pprreemmiieerr  ……  
eennccoouurraaggééss  eenn  oouuttrree  ppaarr  llaa  ddiirreeccttiioonn  dd''IInnssttiittuutt  PPaasstteeuurr  PPrroodduuccttiioonn  ……  »»……  PPaauull  PPrruunneett,,  
ddiirreecctteeuurr  dd''IIPPPP,,  --  sseennssiibbiilliisséé  ppaarr  JJaaccqquueess  LLeeiibboowwiittcchh  àà  ll’’hhyyppootthhèèssee  dduu  rrééttrroovviirruuss  aavvaaiitt,,  àà  llaa  
ssuuiittee  ddee  cceettttee  iinnffoorrmmaattiioonn  ((nnoovveemmbbrree  11998822))  ddeemmaannddéé  àà  ««  LLuucc  MMoonnttaaggnniieerr  eett  ssoonn  ééqquuiippee  ddee  
rreecchheerrcchheerr  llee  rrééttrroovviirruuss  HHTTLLVV  ddaannss  lleess  ppllaassmmaass  uuttiilliissééss  ppoouurr  llaa  ffaabbrriiccaattiioonn  dduu  vvaacccciinn  aannttii  
hhééppaattiittee  BB……""  
  
((LLeettttrree  dduu  PPrrooffeesssseeuurr  LLuucc  MMoonnttaaggnniieerr,,  cchheeff  ddee  ll’’uunniittéé  dd’’  oonnccoollooggiiee  vviirraallee  àà  ll’’iinnssttiittuutt  PPaasstteeuurr,,  àà  
NNaattuurree  MMeeddiicciinnee,,  22000033,,  nn°°  99,,  ppaaggee  11223355  ;;    vviiddééoo--ddiissccoouurrss  ddee  LLuucc  MMoonnttaaggnniieerr  aauuxx  NNoobbeell,,  
SSttoocckkhhoollmm,,  DDéécceemmbbrree  22000088  ;;    LLaauurreennccee  LLaaccoouurr,,  LLee  CChhaanntt  SSaaccrréé,,  22000088,,  ééddiittiioonnss  SSttoocckk  ,,  PPaarriiss))    
  
2) Mesures de la charge virale (a), et premières Trithérapies (b),  
deux "premières" à l'hôpital Raymond-Poincaré  

 
DDaannss  llaa  ddéécceennnniiee  11998844--11999944,,  lleess  aannttiivviirraauuxx  ddiissppoonniibblleess  ééttaaiieenntt  aaddmmiinniissttrrééss  uunn  àà  uunn  ((mmoonnoo  
tthhéérraappiieess)),,  oouu  ddeeuuxx  àà  ddeeuuxx  ((bbii  tthhéérraappiieess))..  IImmppoossssiibbllee  ddaannss  cceess  ccoonnddiittiioonnss  dd''iinntteerrrroommpprree  
ccoommppllèètteemmeenntt  llaa  rreepprroodduuccttiioonn  dduu  VVIIHH  cchheezz  llee  ppaattiieenntt,,  dd''ooùù  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  vviiccttiimmeess  
ddaannss  lleess  ppaayyss  ooùù  lleess  aannttiivviirraauuxx  ééttaaiieenntt  ppoouurrttaanntt  aacccceessssiibblleess..    

  

(a) LLee  ffaaiibbllee  iimmppaacctt  ddeess  mmééddiiccaammeennttss  aannttii  VVIIHH  aavvaaiitt  ééttéé  ccoorrrroobboorrééee  ppaarr  ddeess  mesures  directes  mesures directes

ddeess  QQuuaannttiittééss  ddee  VVIIHH  cchheezz  sseess  ppoorrtteeuurrss;;  llaa  tteecchhnniiqquuee  ddee  mmeessuurree  --  rraarree  --  ffûûtt  mmiissee  aauu  
ppooiinntt  àà  GGaarrcchheess  ppaarr  lleess  ddoocctteeuurrss  DD..  MMaatthheezz  eett  JJ..LLeeiibboowwiittcchh  àà  ppaarrttiirr  ddee  11998866  ;;  eellllee    ppeerrmmeettttaaiitt  
ddee  dénombrer  précisémentdénombrer précisément  --  eenn  ccuullttiivvaanntt  lleess  cceelllluulleess  ddeess  ppaattiieennttss,,  aauu  llaabboorraattooiirree  --  llaa  
ffrrééqquueennccee  ddeess  cceelllluulleess  iinnffeeccttiieeuusseess  VVIIHH++  dduu  ssaanngg  ;;  pprréésseennttaattiioonn  ddeess  pprreemmiieerrss  rrééssuullttaattss  
ddee  cceess  ééttuuddeess  ssuurr  iinnvviittaattiioonn  aauu  CCoollllooqquuee  ddeess  CCeenntt  GGaarrddeess,,  IInnssttiittuutt  PPaasstteeuurr,,  MMaarrnneess  LLaa  
CCooqquueettttee,,  ooccttoobbrree  11998899  ::    
TTrreeaattmmeenntt  aaggaaiinnsstt  HHIIVV--rreellaatteedd  ddiisseeaasseess  mmaayy  bbee  eevvaalluuaatteedd  bbyy  
qquuaannttiittaattiivvee  vviirraall  eenndd--ppooiinntt  ((  éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ttrraaiitteemmeennttss  aannttii  HHIIVV  ppaarr  ttiittrraaggee  vviirraall))..    
  
OOùù  ll''AAZZTT  eenn  mmoonnoo  tthhéérraappiiee  mmoonnttrraaiitt  sseess  ffaaiibblleesssseess  ::  ddiimmiinnuuttiioonn  dduurraanntt  qquueellqquueess  sseemmaaiinneess,,  ssaannss  
ll''eeffffaacceerr,,  ddee  llaa  cchhaarrggee  iinnffeeccttiieeuussee  HHIIVV..  LLaa  vvaalliiddaattiioonn  ddee  llaa  tteecchhnniiqquuee  ssuuiivvrraa  eenn  mmaarrss  11999900  ppaarr  
uunnee  ppuubblliiccaattiioonn  àà  llaa  rreevvuuee  PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess  UUSSAA  
    
PPoouurr  sseess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  àà  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  SSIIDDAA  eett  ddee  ssoonn  vviirruuss,,  llee  DDrr  JJaaccqquueess  LLeeiibboowwiittcchh  

sseerraa  pprroommuu    CChheevvaalliieerr  ddaannss  ll’’oorrddrree  ddee  llaa  LLééggiioonn  dd’’HHoonnnneeuurr  eenn  AAvvrriill  11999933 

  
(b) PPrreemmiièèrreess  ttrriitthhéérraappiieess  ((11999944--9955,,  9944--9966))  ::  ttrrooiiss  pprroodduuiittss  AAZZTT  ++  33TTCC  ++  DDDDII  
--  ppeeuu  eeffffiiccaacceess  ccoonnttrree  llee  vviirruuss  qquuaanndd  aaddmmiinniissttrrééss  uunn  àà  uunn,,  oouu  ddeeuuxx  àà  ddeeuuxx  --  bbllooqquuee  
eeffffeeccttiivveemmeenntt  llaa  rreepprroodduuccttiioonn  dduu  vviirruuss..  EEtt  lleess  ttaauuxx  ddee  cchhaarrggee  iinnffeeccttiieeuussee  HHIIVV  ppaasssseenntt  
ssoouuss  llee  sseeuuiill  ddee  ddéétteeccttiioonn  eett  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  cchheezz  qquueellqquueess  ppaattiieennttss  ssoouummiiss  àà  cceettttee  
ttrrii--tthhéérraappiiee,,  pprreemmiièèrree  ddaannss  llee  mmoonnddee..      
MMoonnttaaggee  eennssuuiittee  eett  ccoonndduuiittee  ddee  ll''EEssssaaii  cclliinniiqquuee  SSttaalliinnggrraadd  ((9944--9966)),,  aavveecc  llee  ssoouuttiieenn  
aaccttiiff  dduu  MMiinniissttrree  ddee  llaa  SSaannttéé  DDoouussttee  BBllaazzyy;;  cc''eesstt  llee  pprreemmiieerr  eessssaaii  cclliinniiqquuee  eenn  EEuurrooppee  
dd''uunnee  aauuttrree  ttrriitthhéérraappiiee  iimmppaaccttaanntt  ddee  ffaaççoonn  ppaarrffooiiss  ooppttiimmaallee  --  cchheezz  uunnee  ddiizzaaiinnee  ddee  ppaattiieennttss  --    
llaa  rreepprroodduuccttiioonn  dduu  vviirruuss  ((DDrr  GG..  PPiiaalllloouuxx,,  ppoouurr  llaa  rreevvuuee  TTRRAANNSSCCRRIIPPTTAASSEE,,  fféévvrriieerr--mmaarrss  11999966)),,    
PPuubblliiccaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  àà  AAnnttiivviirraall  TThheerraappyy  11999977  ;;22((33))::117755--8833..    
  
EEtt  ll’’eessppéérraannccee  ddee  vviiee  ddeess  ppaattiieennttss  ddoonntt  llee  VVIIHH  ééttaaiitt  aaiinnssii  ccoonnttrrôôlléé  ss''aalllloonnggeeaa  rraaddiiccaalleemmeenntt..    


