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prof. Jack D. Griffith 
Prof. Jack D. Griffith získal Ph.D. z bioló gie na California Institute of Technology pod vedením prof. Kamesa Bonnera 

v roku 1969. V rokoch 1969-1970 absolvoval postdoktorálny pobyt v laborató riu prof. Benjamina Siegela na  Cornell 
University, Ithaca, New York, na katedre aplikovanej fyziky. Následne pô sobil v laborató riu nositeľa Nobelovej ceny 
prof. Arthura Kornberga na Katedre bioché mie Stanfordovej Univerzity v Kalifornii najskô r (1970-1973) na 
postdoktorálnom pobyte neskô r (1973-1977) ako samostatný vedecký pracovník. Od roku 1978 pô sobí na University of 
North Carolina v Chapel Hill, kde je na Katedre mikrobioló gie a imunoló gie Lineberger Comprehensive Cancer Center 
profesorom od roku 1986. 

Kombináciou elektró novej mikroskopie, molekulárnej bioló gie a biochemických metó d prof. Griffith a jeho 
spolupracovníci odhalili detailnú štruktúru úctyhodné ho počtu proteínov zúčastnených v metabolizme nukleových 
kyselín. Mnohé  z týchto výsledkov mali priamy význam pre dizajn liečív rô znych typov genetických ochorení. Medzi 
najvýznamnejšie objavy prof. Griffitha patrí (i) odhalenie nukleozómovej š truktúry eukaryotických chromozómov, 
(ii) vizualizá cia replikačnej maš inérie v pro- i eukaryotických bunká ch (obrázok vľavo), a (iii)  identifiká cia 
špeciá lnej š truktúry na koncoch chromozómov (telomérach) v jadrá ch eukaryotických buniek (obrázok vpravo). 
Vizualizácia tzv. telomé rovej slučky (t-loop, t-slučka) bola v oblasti molekulárnej bioló gie eukaryotickej bunky 
revolúciou a viedla k nové mu pohľadu na viaceré  aspekty replikácie a stabilizácie nielen ľudské ho genó mu. 

Prof. Jack Griffith je členom viacerých vedeckých spoločností a členom redakčných rád viacerých medzinárodných 
časopisov. Je členom American Society of Biochemistry and Molecular Biology (ASBMB), American Association for 
Advancement of Science (AAAS). Je v edičnej rade prestížneho vedecké ho časopisu Journal of Biological Chemistry, 
a editorom mnohých časopisov so zameraním na bioché miu a molekulárnu bioló giu. Je nositeľom viacerých ocenení, 
resp. vyznamenaní včítane The Sober Lectureship (2002) za výnimočný prínos k rozvoju biochemických a molekulárno-
biologických metó d. Je autorom viac ako 150 vedeckých prác publikovaných v prestížnych  medzinárodných vedeckých 
periodikách. S počtom ohlasov na publikované  práce prevyšujúcich 3000 citácií patrí medzi vysoko citovaných autorov 
publikovaných vedeckých prác v biomedicínskych vedách. V piatok 27.10.2006 o 11:00 prof. Griffith prevezme z rúk 
rektora Univerzity Komenské ho Veľkú zlatú medialu UK za prínos k rozvoju vedy na Univerzite Komenské ho 
prostredníctvom jeho spolupráce s Katedrami genetiky a bioché mie Prírodovedeckej fakulty UK. 
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DNA-proteínový komplex v oblasti replikačnej vidlice 
bakteriofága T4 dokazujúci tzv. „trombó nový“ model 
(J. Biol. Chem. 283: 21276 (2003)). 
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