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Cíle projektu pokusů (např řešené vědecké neznámé nebo vědecké či klinické potřeby) 
Zjištění účinnosti nanočástic kyseliny hyaluronové na rozvoj radiační pneumonitidy a fibrózy v kombinaci s parciálním 
ozařováním ve zvolených časových intervalech. 
Pravděpodobné potenciální přínosy projektu pokusů (jak by mohlo být dosaženo pokroku ve vašem vědním oboru 
nebo jaký přínos by z něj člověk či zvířata mohli mít) 
Daný experiment je pilotní v rámci schváleného grantu, jehož výsledkem bude zjištěna účinnost nanočástic z kyseliny 
hyaluronové při projevech radiačně indukovaných poškození plic a následná terapie parciálního ozáření. 
Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 
V experimentu budou použity samice inbredního myšího kmene Balb/c, věk 6-8 týdnů, váhová kategorie 20 — 23 g. Počet 
potřebných zvířat na celý experiment je odhadován na 200 ks/rok, celkem tedy 600 ks. 
Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvířaty naloženo po 
skončení pokusu? 
Zvířata budou jednorázově, parciálně ozářena dávkou ionizujícího záření v rozmezí 10 — I6Gy, v důsledku vyvolání 
radiačně indukovaného poškození plic. Jako terapie jim budou podané nanočástice z kyseliny hyaluronové, od kterých se 
očekává zlepšení poškození plic v důsledků ozařovaní. Z tohoto důvodu je míra závažnosti střední. Po skončení pokusu 
budou zvířata usmrcena předávkováním inhalačního anestetika, bude jim odebrán požadovaný biologický materiál. 
Kadávery budou uloženy do chladicího boxu a zlikvidovány certifikovanou firmou. 
Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 
Nahrazení používání zvířat: Uved'te, proč je nutné použít zvířata a proč nemohou být využity alternativy bez použití 
zvířat. 
Není možné použít alternativní metody z důvodu stanovení účinků stanovovaných parametrů. 
Omezení používání zvířat: Vysvětlete, jak lze zajistit použití co nejmenšího počtu zvířat. 
V každé skupině bude použit počet zvířat nezbytných k získání dostačujícího množství biologického materiálu pro 
statistické vyhodnocení pokusu. 
Šetrné zacházení se zvířaty: Vysvětlete volbu druhu zvířat a proč se v případě tohoto zvířecího modelu jedná o nejšetrnější 
použití z hlediska vědeckých cílů. 
Vysvětlete obecná opatření, která budou přijata za účelem snížení újmy způsobené zvířatům na minimum. 
Laboratorní myší kmen Balbic byl zvolen kvůli jeho značné radiosenzitivitě a výrazným projevům radiační pneumonitidy. 
Manipulace se zvířaty bude co nejohledupinější. Po celou dobu experimentu budou zvířata krmena a napájena ad libitum. 
Chované budou ve standardních podmínkách. Před samostatným pokusem budou zvířata nejdříve aklimatizovaná na nové 
podmínky (3 týdny) aby se eliminovaly nežádoucí faktory jako stres a důsledky změny stravy. 
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