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Luc Antoine Montagnier (Chabris, 1932. augusztus 18. – Neuilly-sur-Seine, 2022. 
február 8.) francia virológus.  

1953-ban végzett a Poitiers-i Egyetem természettudományi és orvosi szakán.  

1955: Párizsi Egyetem, mesterdiploma virológiából. Az egyetemen élettant oktatott és 

eközben tovább járt az orvosi szakra; 1960: orvosi diploma.  

1960: Kutató a Nemzeti Tudományos Kutatóközpontban (Centre National de la Recherche 

Scientifique – CNRS).  

1960-1963: kutató a Medical Research Council virológiai laboratóriumában.  

1963: kutató a Glasgow-i Egyetem virológiai intézetében.  

1965-1972: az Institut de Radium (később Institut Curie) laboratóriumának vezetője.  

1972: megalapította az Institut Pasteur vírusonkológiai egységét.  

1982-ben felkérték, hogy vizsgálja meg, nem egy retrovírus okozza-e AIDS-et. 1983-ban 

Françoise Barré-Sinoussival közösen reverz transzkriptáz-aktivitást talált egy AIDS-beteg 

nyirokcsomójából izolált limfocitákban, majd sikerült izolálniuk egy addig ismeretlen 

vírust, amelyet limfadenopátia-asszociált vírusnak (LAV) neveztek el (később a vírus 

nemzetközi megegyezéssel a HIV nevet kapta). 1986-ban munkacsoportja egy nyugat-

afrikai betegben felfedezett egy újabb AIDS-okozó vírusfajt, a HIV-2-t.  

2008-ban Luc Montagnier és Françoise Barré-Sinoussi orvostudományi Nobel-díjat 

kapott az AIDS kórokozója, a HIV felfedezéséért. (a pénzdíj felét Harald zur Hausen 

kapta, aki felfedezte a papillómavírusok szerepét a méhnyakrák kialakulásában).  

Díjai: 1984 a Becsületrend lovagkeresztje (1990-ben tiszti, 1993-ban parancsnoki, 2009-

ben főtiszti kereszt); 1986 Albert Lasker-díj az orvosi klinikai kutatásért; 1986 A Francia 

Köztársaság Nemzeti Érdemrendje; 2000 Asztúria hercege-díj; 2008 Fiziológiai és 

orvostudományi Nobel-díj.  

A Francia Orvostudományi Akadémia tagja, az AIDS-Kutatói és Megelőzési Világalap 

(World Foundation for AIDS Research and Prevention) társalapítója és elnöke volt.  

A 2000-es évek végén az áltudományok felé fordult, számos vitatott kijelentése volt: 2009-

ben botrányt okozott egy bejelentésével, miszerint a víz „emlékszik” a DNS 

elektromágneses szerkezetére. 2012-ben részt vett egy konferencián, ahol azt állították, 

hogy az autizmust az oltások okozzák. 2020-ban azt állította, hogy a SARS-CoV-2 vírust 

emberek hozták létre laboratóriumban, és ez egy HIV/AIDS elleni vakcina létrehozására 

tett kísérlet eredménye lehetett.  
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