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Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - slovensky:
        Z nameraných hodnôt usudzujeme, že protektívny účinok vitamínu C môže spočívať aj v súvislosti inej

ako antioxidačnej. Domnievame sa, že môžeme očakávať analogický efekt aj v podmienkach in vivo.a in

vitro. V našom experimente bol použitý vitamín C v prostredí bez metabolizmu, ktorým by sa produkovali

reaktívne readikály kyslíka. Neuplatňovali sa antioxidačné účinky vitamínu C v relevantnej miere. Otázkou

zostáva, či by sa účinok vitamínu C prejavil pri fyziologickej funkcii membrán in vivo v koncetráciách

blízkych koncentrácii v plazme zlebo interstíciu.

       Nami pripravená a aplikovaná antioxidačná terapia nemala protektívne účinky na alkoholom indukované

poškodenie mozočka. Naviac, aj samotné podávanie SOD vo forme plazmidovej DNA spôsobilo patologické

zmeny v ultraštruktúre mitochondrií a melínových pošiev nervových vlákien. Tento výsledok indikuje, že

izolované zvýšenie aktivity SOD bez adekvátneho zvýšenia aktivity katalázy alebo glutatión peroxidázy. Sú to

enzýmy, ktoré detoxifikujú produkt dizmutácie superoxidu – peroxid vodíka. Ďalšie plánované experimenty

budú zamerané na využitie kombinovaného prístupu antioxidačnej génovej terapie s využitím superoxid

dizmutázy a katalázy.

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - anglicky:
From the results can be drawn the different protection effect of vitamin C than the antioxidant effect. We

assume similar protection effect in vivo and in vitro. We used vitamin C in the environment without

metabolism that could have produced free reactive radicals. Thus the antioxidant effect of vitamin C was not

demonstrated in relevant level. The question remains if ethanol influences the physiological function of

membrane in vivo with concentration close to concentration in plasma or interstitium.

Antioxidative therapy prepared and applied in this report did not have protective effects on alcohol-

induced damage of cerebellum. Moreover, application of SOD in the form of plasmid DNA caused pathologic

changes in ultrastructure of mitochondria and myelin sheets of nerve fibers. This result indicates that isolated

increase of SOD activity without adequate increase of the activity of either catalase or glutathione peroxidase

– enzymes that detoxifying the product of superoxide dismutase – hydrogen peroxide.
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