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Úvod 

 
Tvorba  močových  konkrementů  ve  vylučovacím 

ústrojí je nemoc známá jako urolitiáza. Jedná se o velmi 
bolestivé onemocnění, které postihuje v Evropě 5–12 % 
populace a často se opakuje, až z 50 % do deseti let1. For-
mování kamenů většinou nastává v důsledku metabolické 
poruchy, kde jsou v nadměrně vysokém obsahu některé 
prvky, např. Ca, Mg, K, Pb a jiné2. Ovšem některé kovy 
jsou přirozeně přítomny v lidském těle a jsou nezbytné pro 
jeho zdraví. Více než 40 chemických prvků má vliv na 
biologické funkce lidského těla. Tyto prvky mají různou 
koncentraci a funkci. Nízký obsah některých stopových 
prvků  negativně  ovlivňuje  biologické  procesy  v  těle. 
V poslední době je věnována pozornost právě studiu kon-
centrací stopových prvků v těle a jejich vlivu na procesy, 
mezi které patří i urolitiáza3. 

Močové kameny se zařazují do několika skupin podle 
jejich polohy v močovém ústrojí a chemického složení. 
Podle rozmístění to jsou nefrolithiáza, kalikolithiáza, pye-
lolithiáza,  ureterolithiáza,  cystolithiáza,  prostatolithiáza 
a uretrolithiáza. Mezi nejčastější typy kamenů patří vápe-
naté oxaláty a fosfáty. Dalším typem jsou méně časté stru-
vitové kameny tvořeny při infekci močových cest. Mezi 
méně časté než struvitové se řadí urátové kameny a ke 
vzácným kamenům patří cystinové. Aby se zabránilo dal-
šímu tvoření ledvinových kamenů, je důležité zjistit jejich 
složení4. 

K identifikaci je možno použít řadu spektrometric-
kých metod, jak pro zjištění struktury, tak i elementárního 
složení. Pro strukturální analýzu byla použita infračervená 
a Ramanova spektrometrie, rentgenová difrakce5,6, zatímco 
pro prvkové složení byly použity metody indukčně váza-
ného plazmatu s hmotnostní nebo optickou emisní detekcí, 
dále pak atomová absorpční spektrometrie7. Nevýhodou 
metod je příprava a odběr reprezentativního vzorku a také 
velká spotřeba vzorku.  

Nejvýznamnější nevýhodou je ztráta informací o pro-
storovém rozložení  prvků  v  těchto  kamenech.  Znalost 
o prostorové distribuci elementárních složek ledvinových 
kamenů je nezbytné pro pochopení vzniku, mechanismu 
růstu a pro následnou diagnózu. Za tímto účelem byla pou-
žita  metoda  LA-ICP-MS  (Laser  Ablation  Inductively 
Coupled Plasma Mass Spectrometry) pro detekci a určení 
korelace  prostorově  distribuovaných  majoritních 
a stopových prvků přítomných v ledvinových konkremen-
tech8,9. 

 
 

Experimentální část 
 
Pro LA byl použit ablační systém UP213 (New Wave 

Research, USA) vybavený laserem Nd:YAG emitujícím 
záření 213 nm na páté harmonické frekvenci. Vytvořený 
aerosol  byl  vnášen pomocí He do indukčně  vázaného 
plazmatu  s  hmotnostním kvadrupólovým analyzátorem 
a detektorem elektronovým násobičem Agilent  7500ce 
(Agilent, Japan). Optimalizované parametry, během měře-
ní byly neměnné: integrační čas 0,01 s, frekvence 5 Hz, 
rychlost posuvu vzorku 40 m s–1, hustota zářivého toku 
6,56 J cm–2 a průměr laserového paprsku 65 m. Byla pou-
žita kolizní cela v heliovém a vodíkovém módu. Průtok H2 
byl 1 ml min–1 a He 2  ml min–1. 

Měřenými isotopy vybraných prvků byly: 12C, 23Na, 
24Mg, 31P, 39K, 43Ca, 44Ca, 55Mn, 56Fe, 63Cu, 66Zn, 88Sr, 
109Ag, 118Sn, 208Pb.  

Obr. 1. Neupravený močový konkrement  Obr. 2. Vyleštěný řez močového konkrementu zalitého v epoxi-
dové pryskyřici 
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Všechny vzorky močových kamenů analyzovaných 
LA-ICP-MS byly chirurgicky vyjmuty z těla  pacienta. 
Poté, co je kámen vyjmut, je opláchnut vodou a osušen. 
Část vzorku je analyzována infračervenou spektroskopií, 
díky které se zjistí hlavní složení močového konkrementu. 
Výsledky jsou zaevidovány a vzorek i s evidenčním číslem 
poslán na univerzitu. Všechny vzorky pocházejí ze sbírky 
prof. Petra Martince, ÚGN Ostrava. Pro analýzu pomocí 
LA-ICP-MS je nutné celé vzorky (obr. 1) rozříznout, nej-
lépe přes krystalizační jádro, aby složení přírůstových linií 
byla kompletní, dále zalít do epoxidové pryskyřice a vyleš-
tit řez (obr. 2). 

Byly vybrány vzorky 11726 a 11684. 
Vzorek 11726 je močový konkrement béžové barvy. 

Na  povrchu  je  whewellit  pokrytý  vrstvičkou  apatitu. 
V průřezu nejsou viditelné koncentrické vrstvy, ani zde 
není viditelné krystalizační jádro, jsou zde viditelné póry 
na několika místech. Hlavními složkami je whewellit se 
stopami apatitu. 

Vzorek 11684 má skořicové hnědé jádro, pórovité, 
s tmavším hnědým okrajem, ze kterého vyrůstají krystaly 
radiálně se světle krémovou barvou. Hlavními složkami je 
weddellit (95 %) a kyselina močová (5 %). 

 
 

Výsledky a diskuse  
 
Z rozložení matricových a stopových prvků a korelací 

mezi sebou lze pomocí LA-ICP-MS určit mineralogické 
složení.  

Na vzorku 11684 (obr. 3) byla provedena analýza 
jednotlivých linií a určeno minerální složení. 

Z obr. 4 vyplývá, že maximální intenzita 12C odpoví-

dá minimální intenzitě 31P, což je způsobeno rozdílným 
složením močového konkrementu v příslušné linii. Maxi-
mální hodnoty intenzit 12C odpovídají obsahu kyseliny 
močové nebo oxalátů a maximální hodnoty 31P obsahu 
apatitu nebo struvitu. Je zde prokázána korelace mezi 43Ca 
a 31P, což dokazuje na přítomnost apatitu (obr. 5). Korela-
ce mezi 24Mg a 31P ukazuje na obsah struvitu, ale je pouze 
jen v některých místech, proto bude pravděpodobně za-
stoupen v nižším obsahu než apatit (obr. 5). Pokud srovná-
me průběh intenzit pro 88Sr a 43Ca, zjistíme, že maxima 
88Sr odpovídají minimům 43Ca a naopak. Pravděpodobným 
důvodem je náhrada Ca2+ v krystalové mřížce za Sr2+, kte-
rý má podobný iontový poloměr a náboj (obr. 6).    

Abychom získali lepší představu o prostorovém roz-
ložení matricových a stopových prvků, byly vytvořeny 2D 
mapy pro jednotlivé měřené isotopy pro močový konkre-

2 mm 

20. linie 

37. linie 
42. linie 

Obr. 3. Analyzovaný vzorek 11684 

Obr. 4. Graf znázorňující rozložení isotopu 12C a 31P v 37. linii močového kamene 11684  
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ment 11726 (obr. 7). Mapy jsou zhotoveny z 59 linií vzdá-
lených od sebe 0,1 mm. 

V úlomku tohoto močového konkrementu můžeme 
pozorovat korelaci některých prvků. 

Jako matricový prvek lze zvolit vápník, který je rozlo-
žen téměř homogenně. Pokles intenzit v 2D mapě vápníku 
je způsoben pórovitou strukturou vrstvy močového kon-
krementu. 

Pokud se podíváme na rozložení jednotlivých prvků, 
je zde jistá korelace. Korelace mezi vápníkem a fosforem 

Obr. 5. Graf znázorňující rozložení isotopů 24Mg, 43Ca a 31P v 42. linii močového kamene 11684 

Obr. 6. Graf znázorňující rozložení isotopů 88Sr a 43Ca v 20. linii močového kamene 11684 

Obr. 7. Analyzovaný vzorek 11726 
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je lehce vysvětlitelná, protože se jedná o hlavní složky 
apatitů. Stejně je tomu i u korelace mezi hořčíkem a fosfo-
rem, což jsou složky struvitů. Ovšem je zajímavé, že by-
chom očekávali vyšší intenzitu u hořčíku. Pravděpodobně 
byla v moči vysoká koncentrace vápníku, což zapříčinilo 
vazbu  na  anion  kyseliny  fosforečné  místo  hořčíku. 
Z literatury10 se potvrdily korelace mezi isotopy prvků 
sodík-fosfor, sodík-draslík, sodík-zinek, zinek-fosfor, zi-
nek-draslík. Pravděpodobně se jedná o prvky, které jsou 
v asociaci s apatity (obr. 8).  

 
 

Závěr 
 
Metoda LA-ICP-MS se ukázala jako vhodná pro ma-

pování prvků v biominerálech, jako jsou močové konkre-
menty. Je zkoumána závislost obsahu stopových prvků 
a těžkých kovů v závislosti na matricových prvcích. Vý-
sledky získané metodou infračervené spektrometrie byly 
potvrzeny i 2D mapováním pomocí LA-ICP-MS. Tyto 
výsledky budou doplněny výsledky dalších metod, a to 
elektronové mikrosondy, Ramanovy spektrometrie a rozto-
kových metod, a dle chorobopisu pacientů budou podkla-
dem pro komplexní zhodnocení příčin vzniku a růstu mo-
čových konkrementů. Bylo zde ukázáno, že LA-ICP-MS 
může být použita přímo, nebo současně s jinou metodou, 
pro výzkum biominerálů. 

 
Děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýcho-

vy  České  republiky  za  výzkumné  projekty  ME08002 
a MSM0021622412. 

 

43Ca 31P 24Mg 

66Zn 
39K 23Na 

Obr. 8. Intenzitní 2D mapy pro vzorek 11726 
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