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Význam 
multiplexového 
stanovení 
alergenových 
komponent 
v laboratorní 
diagnostice alergií
M. Trojáčková

S nárůstem počtu alergických pacientů roste i snaha 
o zdokonalení diagnostických postupů v této oblasti. 
Diagnostika pomocí přesně definovaných alergenů 
umožňuje lépe určit profil senzibilizovaného pacien-
ta a zároveň zvolit přesnější a cílenou léčbu.

Significance of multiplex allergen 
component tests in laboratory 
diagnosis of allergies
With increasing numbers of allergic patients, there 
have been increasing efforts to improve the diagnos-
tic process in this area. A diagnosis using precisely 
defined  allergens  allows  to  better  determine  the 
profile of a sensitized patient as well as  to choose 
a more precise and targeted therapy. 
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Úvod
V posledních  desetiletích  je  zaznamenáván  celo-
světový  nárůst  výskytu  alergických  onemocnění, 
dle  odhadu  Světové  alergické  organizace  (WAO) 
se různé formy alergie projevují až u třetiny celo-
světové  populace.  Klíčovým  bodem  pro  efektivní 
léčbu  a prognózu  alergických  onemocnění  je  co 
nejpřesnější  stanovení  příčinného  alergenu.  S ná-
růstem  počtu  alergických  pacientů  proto  roste 
i snaha  o zdokonalení  diagnostických  postupů 
v této oblasti.
V současnosti  se  v klinické  praxi  stále  častěji 
využívá  laboratorní  diagnostika  pomocí  vysoce 

purifikovaných nebo rekombinantně připravených 
alergenových složek (komponent) označovaná jako 
tzv. komponentová diagnostika (CRD‚ component 
resolved diagnostics). Diagnostika pomocí přesně 
definovaných alergenů umožňuje  lépe určit profil 
senzibilizovaného  pacienta  a tím  zároveň  zvolit 
přesnější a cílenou léčbu.

Alergická reakce
Alergie je přehnaná, nepřiměřená reakce imunitního 
systému  organismu  na  látky,  se  kterými  se  běžně 
setkáváme v našem prostředí. Za klinické projevy 
alergie (alergická rýma, astma, potravinová alergie, 
atopický exém, kopřivka a otoky, anafylaktická reak-
ce) zodpovídá přecitlivělost 1. typu, která zahrnuje 
tvorbu protilátek třídy IgE.
Pro rozvoj alergické reakce  je důležité opakované 
setkání  s alergenem.  Při  jeho  prvním  vstupu  do 
organismu dochází k tzv. senzibilizaci, kdy imunitní 
systém začne produkovat specifické IgE protilátky 
proti  danému  alergenu.  Jejich  prostřednictvím 
pak  dojde  při  dalším  kontaktu  s tímto  alergenem 
k aktivaci specifických buněk imunitního systému 
a následnému uvolnění látek vyvolávajících klinické 
projevy alergie.

Laboratorní diagnostika alergií
K základním diagnostickým postupům alergických 
onemocnění  patří  podrobná  anamnéza,  základní 
laboratorní  a klinické  vyšetření,  kožní  prick  testy 
a in  vitro  vyšetření  specifických  IgE  (sIgE)  proti-
látek v séru.
V klasických  diagnostických  testech  v alergologii 
(kožní prick  testy a stanovení  sIgE popř. buněčné 
testy) jsou používány alergenové extrakty. Alerge-
nové extrakty jsou připravovány extrakcí a purifikací 
z různých biologických zdrojů (pylová zrna, potravi-
ny, zvířecí srst atd.). Složení alergenových extraktů je 
závislé na mnoha faktorech (zdroj, výroba, skladová-
ní) a jejich standardizace je proto obtížná. Z pohledu 
diagnostiky je podstatná zejména ta skutečnost, že 
alergenové extrakty kromě molekul specifických pro 
daný alergen (tzv. druhově specifické komponenty) 
obsahují i nežádoucí zkříženě reagující alergenové 
molekuly  či  jiné  nealergenní  složky,  které  pak 
mohou  být  příčinou  nižší  senzitivity  a specificity 
extraktových testů.
S rozvojem metod molekulární biologie a genové-
ho  inženýrství  se  otevírají  možnosti  diagnostiky 
pomocí  tzv.  alergenových  komponent.  Na  rozdíl 
od alergenových extraktů jsou alergenové kompo-
nenty,  připravené  rekombinantními  technikami, 
přesně definované, je detailně známa jejich struktura 
a složení, a to až na molekulární úrovni. Označení 
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alergenů  je  odvozeno  z rodového  a druhového 
latinského názvu alergenového zdroje (např. bojínek 
luční Phleum pratense – Phl p), přidělená čísla pak 
rozlišují  různé alergeny  téhož druhu a odpovídají 
pořadí, v jakém byly identifikovány (Phl p 1, Phl p 2  
apod).  Systematická  alergenová  nomenklatura  je 
schválena  mezinárodní  zdravotnickou  organizací 
WHO/IUIS (World Health Organization/ Interna-
tional Union of Immunological Societies, Světová 
zdravotnická organizace / Mezinárodní unie imu-
nologických společností) a je přístupna on line na 
www.allergen.org.
Jednotlivé alergenové komponenty  lze na základě 
strukturní podobnosti seskupovat do proteinových 
rodin. Proteiny v rámci jedné rodiny sdílejí společ-
né epitopy a mají podobnou funkci a biochemické 
vlastnosti,  jako  je  například  míra  lability/stability 
dané komponenty. Proteiny, které jsou termolabilní 
a nejsou odolné k enzymatickému trávení zpravidla 
vyvolávají pouze mírné, lokální příznaky jako např. 
orální alergický syndrom. U proteinů stabilních vůči 
teplu a trávení je třeba mít na mysli riziko závažných 
až systémových alergických projevů (Obr. 1).

nelze  z tohoto  důvodu  při  diagnostických  testech 
využívajících alergenové extrakty stanovit příčinný 
alergen.

Metody stanovení sIgE
Průkaz a stanovení specifických IgE protilátek (sIgE) 
v séru patří mezi klasická alergologická laborator-
ní  vyšetření.  Metoda  vyšetření  specifických  IgE 
protilátek  má  řadu  variant  a modifikací.  Všechny 
dostupné  postupy  stanovení  sIgE  vycházejí  ze 
základního principu sendvičové imunoanalýzy, liší 
se pouze možností automatizace, způsobem navá-
zání antigenu či principem detekce (např. ELISA, 
FEIA, LEIA).
Preferovanými metodami jsou tzv. „capture“ techni-
ky, u nichž je eliminován vliv imunoglobulinů jiných 
tříd. Za zlatý standard stanovení specifického IgE je 
považována vysoce citlivá technologie fluorescenční 
imunoanalýzy  ImunoCAP  Phadia  (Termo  Fisher 
Scientific).  Srovnatelné  výsledky  poskytuje  také 
luminiscenční  imunoanalýza  pomocí  analyzátoru 
Immulite 2000 (Siemens).
Přítomnost  sIgE  může  být  stanovena  jednoana-
lytovou  metodou  nebo  multiplexní  analýzou. 
Jednoanalytové metody (Phadia, Immulite, ELISA) 
umožňují stanovit jeden analyt (alergen/směs aler-
genů)  v reakční  nádobce  nebo  reakční  ploše.  Při 
potřebě  stanovení  protilátek  proti  většímu  počtu 
alergenů pak nacházejí své uplatnění tzv. multiple-
xové  metody,  které  v jednom  stanovení  dovolují 
detekci desítek až stovek alergenů najednou. Běžně 
dostupné  jsou  imunoblotovací  techniky v podobě 
screeningových panelových testů, kterými lze sta-
novit  sIgE  většinou  maximálně  proti  20  různým 
alergenům  (např.  Euroline/Euroimmun,  Optigen/
Hitachi aj.). V posledních letech je na vzestupu rov-
něž vyšetřování specifických IgE protilátek pomocí 
tzv.  mikročipových  metod.  Mikročipové  metody 
umožňují  stanovit  současně  několik  stovek  aler-

Obr. 1 Stabilita alergenů a riziko závažných reakcí 
(Upraveno podle http://www.phadia.com/da/Aller-
gy-Diagnostics/Diagnosing-allergy/Molecular-
Allergology/)

Zkřížená reaktivita alergenů
U každé komponenty alergenového zdroje je možné 
určit, zda je druhově specifická či zkříženě reagující. 
Specifické alergenové komponenty se vyskytují pou-
ze v daném druhu alergenu a detekce IgE protilátek 
proti  těmto  komponentám  pak  indikují  primární 
senzibilizaci na daný alergen (Obr. 2).
Jako zkříženou reaktivitu označujeme jev, kdy IgE 
protilátky vytvořené proti určitému alergenu resp. 
alergenové  komponentě  reagují  na  alergen  jiný. 
Podstatou  této  reakce  je  biochemická  podobnost 
alergenů.  Alergeny,  které  jsou  homologické  ami-
nokyselinovým složením z více než 50 %, vykazují 
výraznou zkříženou reaktivitu. Tyto zkříženě rea-
gující komponenty jsou pak příčinou vícenásobné 
pozitivity alergenových testů a až u 25 % pacientů 

Obr. 2 Alergenový extrakt vs. komponenty 
(Upraveno podle http://www.phadia.com/da/
Allergy-Diagnostics/Diagnosing-allergy/Molecu-
lar-Allergology/)
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genů na jedné reakční ploše. Na rozdíl od klasické 
diagnostiky jsou zde navíc použity rekombinantní 
nebo vysoce purifikované alergenové komponenty. 
Výhodami užití multiplexových metod je zejména 
schopnost získání podrobného senzibilizačního pro-
filu a detekce neočekávaných potenciálně rizikových 
alergenů, a to z velmi malého objemu séra.

Multiplexové metody pro stanovení 
alergenových komponent
Prvním komerčně dostupným multiplexovým testem 
pro stanovení sIgE proti alergenovým komponen-
tám je od roku 2011 vyšetření ImmunoCAP ISAC 
(Immuno Solid phase Allergen Chip, ThermoFisher 
Scientific). Test se skládá z polymerem potaženého 
sklíčka,  které  obsahuje  čtyři  mikropole,  určené 
pro testování čtyř vzorků současně. Alergeny jsou 
umístěné v tripletech a kovalentně imobilizovány na 
čipu (Obr. 3). Alergeny vázající sIgE jsou detekovány 
fluorescenčně  značenými  protilátkami.  Fluores-
cence  je měřena  laserovým scannerem a výsledky 
vyhodnoceny  užitím  softwaru  Microarray  Image 
Analysis (MIA), který provádí automatický odečet, 
zhodnocení a interpretaci výsledků (ISAC Xplain).
V roce 2018 se na trh dostává multiplexový testovací 
systém ALEX (Allergy Explorer) firmy Macro Array 
Diagnostics  (MADx),  Rakousko.  Tento  test  vedle 

stanovení specifického IgE proti velkému množství 
alergenových  extraktů  a molekulárních  alergenů 
umožňuje  i simultánní  semikvantitativní  měření 
celkového IgE. Oproti jiným metodám je výhodou 
testu  ALEX  inhibice  IgE  protilátek  proti  zkříženě 
reagujícím alergenovým determinantám CCD.

Vyšetření specifického IgE 
multiplexovou metodou ALEX 
(Allergy Explorer)
Laboratoř  klinické  imunologie  a alergologie 
v Novém  Jičíně  se  zařadila  mezi  jedno  z prvních 
pracovišť  v České  republice,  které  ke  stanovení 
specifického  IgE  začalo  využívat  testovací  systém 
ALEX (Allergy Explorer, MADx).
Vyšetření  bylo  nejprve  nabídnuto  k otestování 
několika spolupracujícím alergologům, od září 2018 
již bylo zařazeno do standardní nabídky poskytova-
ných vyšetření. Lékaři velmi brzy získali k tomuto 
testu důvěru a stává se jejich běžným požadavkem. 
V současné  době  naše  laboratoř  provede  měsíčně 
v průměru 150 těchto vyšetření a celkový počet sta-
novení sIgE metodu ALEX za rok byl více než 1400 
(viz Graf 1). V současné době vyšetření metodou 
ALEX  prakticky  zcela  nahradilo  dříve  prováděné 
vyšetření  metodou  ISAC.  Srovnání  obou  testů  je 
uvedeno v tabulce (Tabulka 1).

Tab. 1 Srovnání testů ISAC a ALEX

ISAC 
(Thermofisher)

ALEX  
(MADx)

Složení 112 komponent 
51 alergenových zdrojů

126 komponent + 156 extraktů 
160 alergenových zdrojů

Biologický materiál 
množství

plazma, sérum 
30 µl

plazma, sérum 
100 µl

Doba trvání testu cca 4 hodiny cca 4 hodiny

Doba odezvy delší doba odezvy 
3–4 pacienti/test

krátká doba odezvy 
1 pacient/test

Graf 1 Počet provedených stanovení s IgE metodou ALEX 09/2018–08/2019
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Obr. 3 ImmunoCAP ISAC (https://alergiabielsko.
wordpress.com/) Obr. 4 Testovací kazetka (https://www.macroar-

raydx.com/alex)

Obr. 5 ImageXplorer (https://www.macroarraydx.com/alex)

Obr. 6 Náhled laboratorní výsledkové zprávy ALEX. LKIA NJ

Obr. 7  Vazba CCD protilátek (Upraveno 
dle www.euroimmunblog.com)
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Princip a provedení testu
Testovací  systém  ALEX  je  založen  na  principu 
enzymové imunoanalýzy využívající pevnou fázi. 
Extrakty alergenů nebo molekulární alergeny jsou 
navázány na nanočástice, které jsou systematicky 
uloženy  na  pevnou  fázi.  Alergeny  navázané  na 
částicích reagují se specifickými IgE protilátkami, 
které se nacházejí ve vzorku pacienta. Po inkubaci 
a následném promytí postup pokračuje přidáním 
enzymem značené detekční protilátky proti lidské-
mu IgE, která vytvoří komplex se specifickým IgE 
navázaným na částici. Po druhém promývacím kro-
ku je přidán substrát, který je enzymem změněn na 
nerozpustný zbarvený precipitát. Nakonec je reakce 
mezi enzymem a substrátem zastavena blokujícím 
činidlem. Množství precipitátu je úměrné koncen-
traci specifického IgE ve vzorku pacienta.
Testovací  kazetka  (Obr.  4)  je  po  dokončení  testu 
zpracována v zařízení ImageXplorer (Obr. 5). Pomo-
cí hodnotícího softwaru Raptor MADx je provedena 
automatická analýza a vytvořena zpráva se shrnutím 
kvantitativních  výsledků.  Hodnoty  stanovených 
specifických IgE protilátek proti jednotlivým kom-
ponentám a extraktům jsou vyjádřeny v jednotkách 
kUA/l a jsou klasifikovány do čtyř kvantitivních tříd 
(Obr. 6). Výsledky rovné nebo větší než 0,30 kUA/l 
jsou považovány za pozitivní.
K provedení testu je možné použít vzorky séra nebo 
plazmy (heparin nebo citrát) z kapilární či žilní krve, 
k provedení analýzy je potřeba 100 µl biologického 
materiálu.
Test svým složením pokrývá více než 160 alergeno-
vých  zdrojů,  zahrnuje  156  alergenových  extraktů 
a 126  alergenových  komponent.  Testovací  systém 

ALEX (Allergy Explorer, MADx) je zároveň jediným 
testem, u kterého je součástí standardního provedení 
testu inhibice IgE protilátek proti zkříženě reagují-
cím karbohydrátovým determinantám (tzv. CCD, 
cross reactive carbohydrate determinants).
CCD epitopy jsou přítomny v různých typech alergenů 
rostlinného (pyl, latex) i živočišného původu (hmyz), 
neexistují  ale u savců. Vzhledem k tomu  jsou  tyto 
determinanty pro  lidi vysoce  imunogenní a navo-
zují tvorbu specifických IgE protilátek, které mohou 
zkříženě reagovat se všemi proteiny obsahujícími tyto 
CCD epitopy (viz Obr. 7). Anti CCD protilátky zpra-
vidla jen vzácně způsobují klinické projevy alergické 
reakce, mohou ale být příčinou klinicky nerelevantních 
falešně pozitivních výsledků in vitro testů. Pozorování 
některých autorů uvádí, že tomu tak může být až u více 
než 20 % pacientů (Holzweber, 2013).
Význam inhibice anti CCD IgE protilátek je dobře 
patrný  na  kazuistice  pacienta  s diagnózou  gene-
ralizovaného  ekzému,  u kterého  testy  pomocí 
alergenových  extraktů  vykazovaly  četné  klinicky 
nerelevantní senzibilizace.

Kazuistika
Muž,  r.  1955,  63  let,  důchodce,  předtím  zedník, 
aktivní rybář, bývalý kuřák (20/denně, od 01/2018 
stop), bydlí v bytě, domácí zvířata nemá. Obezita, 
artróza,  astma,  CHOPN  (chronická  obstrukční 
plicní  nemoc)  –  ve  sledování  plicní  ambulance, 
dislipidemie, chronická rýma se zhoršením v jaro- 
letním období, bez očních potíží.
Anamnéza
před  třemi  roky poprvé kožní potíže, dermatitida 
rukou,  lokální  léčba  mastmi  (kortikoidy,  ATB) 
bez efektu, od 02/2018 významné zhoršení, kožní 

Obr. 7  Vazba CCD protilátek (Upraveno 
dle www.euroimmunblog.com)

Obr. 7 Vazba CCD protilátek (Upraveno dle www.euroimmunblog.com)
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Tab. 3 Přehled výsledků stanovení sIgE v závislosti na použité metodě

OPTIGEN ISAC ALEX
+++ bojínek 
+++ pelyněk 
+++ žito 
+++ jitrocel 
+++ líska 
+++ jasan

+++ bojínek (nPhl 4) – CCD 
+++ troskut (n Cyn d1) – CCD 
+++ kryptomerie (n Cry j1) 
– CCD 
+++ cypřiš (nCup a 1) – CCD 
+++ platan (nPla 2) – CCD

negativní

+++ roztoči + Der p 2 negativní
+++ v. bílek 
+++ v. žloutek

++ v. bílek (nGal d 1) 
– v. žloutek

+++ v. bílek 
+++ v. žloutek

+++ jablko 
+++ broskev 
 
x

– rMal d 1 (PR-10) 
– rPru p 1 (PR-10), rPru p3 (LTP) 
 
+++ kiwi (nAct d 1)

– rMal d 1, 2, 3 
– rPru p 1 
 
+++ kiwi (nAct d1)

+++ brambory 
+++ celer 
+++ mrkev 
+++ rajče

x 
– rApi g 1 
x 
x

negativní

+++ sója 
+++ pšenice 
+++ žito

+ nGly m 6 
+ n Tri a aA/TI 
x

negativní

+++ arašídy 
+++ ořechy 
+++ sezam

– rAra h 1,2,3,6,8,9 
++ nJug r 2 – CCD 
+ nSes i 1 – CCD

– Ara h 
+ Jug r 2 (CCD) 
+/– Ses i 1 (CCD)

+++ ryby – treska rGad c 1 ryby a mořské plody negativní
+++ včela 
+++ vosa

+++ včela 
+++ vosa

+++ CCD + CCD

Tab. 2 Základní laboratorní vyšetření 08/2018

Vyšetřovaný parametr Hodnota norma
CRP 1,6 ml/l 0,0–5,0
Imunoglobuliny 
IgA 
IgG 
IgM 
IgE

 
1,98 g/l 

13,39 g/l 
2,41 g/l 

13 720,0 kU/l

 
0,7–4,0 

7,0–16,0 
0,4–2,30 

0,0–150,0
Krevní obraz 
Leukocyty 
Eosinofily 
Bazofily

 
7. 31 . 109/l 
0,100 . 109/l 
0,030 . 109/l

 
4,0–10,0 
0,0–0,5 
0,0–0,2

Autoprotilátky 
ANA, ENA, dsDNA 
Anti -TPO

 
negativní 
13,93 ku/l

 
negativní 

< 9,00
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výsev progredující na celé tělo, stěhovavý charakter, 
subjektivně silné svědění až bolesti rukou a nohou, 
konzumuje hodně pečiva, ryb, z mléčných výrobků 
pouze sýr a kyška, vejce vařená, alkohol málo, zeleni-
na a ořechy nevadí, po konzumaci některých potravin 
(ovoce?) pozoruje určité zhoršení ekzému a svědění, 
ale konkrétní vyvolávající příčina nezjištěna.
Závěr
Generalizovaný ekzém nejasné příčiny.
Z důvodu  progredujícího  kožního  výsevu  byl 
pacient odeslán praktickým lékařem ke specializo-
vanému  alergologickému  vyšetření.  Při  vstupním 
vyšetření  byly  vedle  základního  laboratorního 
vyšetření  (krevní  obraz,  CRP,  enzymy,  hormony, 
autoprotilátky)  stanoveny  také  hladiny  celkových 
i specifických IgE protilátek.
U pacienta byla zjištěna extrémně vysoká hladina 
celkového IgE (13 720 kU/l) a byly detekovány vyso-
ké hladiny specifického IgE proti většině testovaných 
inhalačních i potravinových alergenů.
Ostatní sledované parametry se nacházely v rozmezí 
fyziologických referenčních hodnot, mírně zvýšená byla 
pouze hladina protilátek proti tyreoperoxidáze (TPO) 
a celkových imunoglobulinů třídy IgM (Tab. 2).
Primární  screeningové  vyšetření  specifických  IgE 
protilátek bylo u pacienta provedeno pomocí testu 
OPTIGEN ® (Hitachi Chemical Diagnostics). Tento 
test  umožňuje  luminiscenční  stanovení  alergen 
specifických IgE protilátek až proti 20 různým aler-
genům najednou. Testem OPTIGEN® (Obr. 8) byly 
detekovány vysoké hladiny specifického IgE proti 
většině  testovaných  inhalačních  i potravinových 
alergenů (Obr. 9).

Tyto výsledky indikovaly u pacienta podezření na 
senzibilizaci zkříženě reagujícími alergeny, a proto 
bylo  následně  doplněno  stanovení  specifického 
IgE  proti  alergenovým  komponentám.  Vyšetření 
alergenových komponent bylo provedeno komerčně 
dostupnými multiplexovými testy ISAC a ALEX.
Metodou  ISAC  byly  detekovány  senzibilizace  na 
druhově  specifické  i zkříženě  reagující  inhalační 
i potravinové alergeny, pozitivní byla i senzibilizace 

Obr. 8 Provedení testu OPTIGEN®. Foto LKIA NJ

Obr. 9 Náhled laboratorní výsledkové zprávy OPTIGEN. LKIA NJ



lab
or

at
or

ní 
te

ch
no

log
ie

12

na alergeny hmyzího jedu (Obr. 10). U pacienta byla 
zároveň zjištěna velmi vysoká hladina IgE protilátek 
proti CCD (29 ISU). Vysoké pozitivity, které byly 
pozorovány  zejména  u nativních  alergenových 
komponent,  jsou  tak  zřejmým  projevem  zkřížené 
reaktivity způsobené CCD.
U vyšetření ALEX jsou inkubací IgE protilátky proti 
CCD z velké části  eliminovány,  čímž  jsou odstra-
něny i nežádoucí zkřížené reaktivity. Na rozdíl od 
výsledků získaných metodou Optigen a ISAC jsou 
senzibilizace  na  inhalační  alergeny  nízké  a snížil 
se i počet pozitivních potravinových alergenů (viz 
Tabulka 3).
Vyšetření ALEX tak velmi výrazně přispělo k přes-
nějšímu definování senzibilizačního profilu daného 
pacienta a efektivně tak doplňuje a zpřesňuje klasic-
kou diagnostiku alergií.

ZÁVĚR
Detekce  specifických  IgE  protilátek  proti  jednot-
livým molekulám alergenových zdrojů  je  již delší 
dobu  považována  za  součást  rutinní  diagnostiky 
alergií. Vyšetření využívající alergenové komponen-
ty přispívají k přesnější identifikaci vyvolávajícího 
zdroje,  umožňují  určit,  co  je  primárním  zdrojem 
senzibilizace  a co  je  pouze  důsledkem  zkřížené 
reaktivity.  Přesnější  identifikace  zodpovědného 
alergenu  napomáhá  lékařům  k lepšímu  výběru 
pacientů a vhodných alergenů k účinné alergenové 
imunoterapii.  Komponentová  diagnostika  umož-
ňuje  účinněji  monitorovat  onemocnění,  zpřesnit 
předpověď  dalšího  vývoje  alergie  i závažnosti  kli-
nických  příznaků  např.  pravděpodobnost  vzniku 
systémové reakce. 

Stejně jako každé laboratorní vyšetření má i kom-
ponentová diagnostika svá úskalí, je li ale správně 
začleněna do diagnostického postupu, má své opod-
statnění a může odhalit i nové skutečnosti, které při 
konvenčních metodách zůstávají skryty.
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Obr. 10 Náhled laboratorní výsledkové zprávy ISAC. LKIA NJ


