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Úvod 

 
Tvorba močových kamenů je jedním z nejčastěj�ích 

onemocnění a na jeho léčbu je vynakládáno značné mno�-
ství finančních prostředků1. Onemocnění močovými kame-
ny je pro pacienta nepříjemné a bolestivé. Jednou 
z nejnepříjemněj�ích stránek tohoto onemocnění je dlou-
hodobá léčba. Toto onemocnění se ve velké vět�ině přípa-
dů bohu�el vrací2. Močové kameny jsou útvary pro lidské 
tělo cizí, tvoří se v ledvinách a při uvolnění putují močo-
vodem do močového měchýře (obr. 1). Přesný důvod je-
jich vzniku zatím není znám, jako mo�né důvody jsou 
uváděny geneticky získané předpoklady jako odli�ná stav-
ba ledvin a metabolická porucha, slo�ení stravy a nedosta-
tek tekutin a také tě�ké kovy3. 

V minulosti byly močové kameny vět�inou rozpou�tě-
ny a zkoumány metodami, které kvantifikovaly a kvalifi-
kovaly látky, z nich� jsou močové kameny slo�eny. Jejich 
struktura a samotné zárodečné jádro tak unikly pozornosti. 
Tím, jak se zdokonalují přístroje, je mo�né separovat 
a analyzovat men�í mno�ství materiálu. Například pomocí 
laseru je mo�né z velkého nehomogenního vzorku analy-
zovat přesně tu část, která je pro nás zajímavá (laserová 
ablace). K tomuto účelu je mo�né pou�ít laser. Laserová 
ablace se nejčastěji pou�ívá ve spojení se spektrometrií 
indukčně vázaného plazmatu (ICP), ať u� s optickou (ICP-

OES) nebo hmotnostní (ICP-MS) detekcí5. V dne�ní době 
je dobře známo, z jakých látek se močové kameny převá�-
ně skládají, jsou to jednoduché látky, apatity, oxaláty, ky-
selina močová6, a proto nám stačí znát poměr prvků, aby-
chom určili slo�ení vzorku. Močový kámen má vrstevna-
tou strukturu, jednotlivé vrstvy jsou přírůstkovými liniemi, 
vzniklými za určité časové období3. Na obrázku (obr. 2) je 
znázorněn řez močovým kamenem, del�í strana obdélníku, 
který označuje výřez, je 1 mm dlouhá a je přes tři různé 
vrstvy. �ířka jednotlivých vrstev se pohybuje vět�inou 
kolem 50 µm, a proto se laserová ablace jeví jako velmi 
vhodná metoda k analýze zárodečného jádra i okrajových 
částí močového kamene. 

Jeliko� není mo�né opakovat měření, musíme optima-
lizovat metodu, kterou budeme močové kameny zkoumat. 
Parametry, které hrají významnou roli, jsou: frekvence 
pulsů, průměr a energie laserového paprsku, rychlost posu-
vu vzorku a integrační doba hmotnostního spektrometru. 
Na průměru laserového paprsku zále�í, zda je ablatována 
jedna, nebo víc vrstev. Energie laserového paprsku ovliv-
ňuje mno�ství ablatovaného materiálu. Frekvence pulsů 
laserového paprsku určuje počet pulsů za sekundu, a tudí� 
udává, jak často je odebrán vzorek k analýze. Rychlost 
posuvu vzorku ovlivňuje, kolikrát dopadne paprsek na 
stejné místo. Hodnota integrační doby stanovuje čas, po 
který je snímán signál daného izotopu. 

Cílem této práce je zji�tění mo�ností laserové ablace 
ve spojení s hmotnostní spektrometrií indukčně vázaného 
plazmatu (LA-ICP-MS) pro 2D mapování močových ka-
menů. Práce zahrnovala studium vlivu parametrů laseru 
a hmotnostního spektrometru na intenzitu a stabilitu signá-
lu a oddělení linií močového kamene. Zkoumanými para-
metry byla frekvence pulsů, průměr a energie laserového 

LASEROVÁ ABLACE S HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ V INDUKČNĚ VÁZANÉM 
PLAZMATU PRO 2D MAPOVÁNÍ MOČOVÝCH KAMENŮ 

Obr. 1. Tvorba močových kamenů v ledvinách4 

Obr. 2. Řez močového kamene, zalitého v epoxidové pryskyři-
ci. V pravém dolním rohu je v obdélníku zvět�enina, její� del�í 
strana je 1 mm 
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paprsku, rychlost posuvu vzorku a integrační doba hmot-
nostního spektrometru. 

 
Experimentální část  

 
Vzorky močových kamenů se k analýze ve vět�ině 

případu dostávají z nemocnice v celku (obr. 3). Je potřeba 
je upravit, tak aby na nich mohlo být provedeno měření. 
Úprava pro laserovou ablaci mů�e být provedena dvěma 
způsoby, jejich� výsledkem je buď tenký výbrus na pod-
lo�ním sklíčku, nebo tlust�í řez zalitý do epoxidové prys-
kyřice. V obou případech je konečným krokem vyle�tění 
řezu (obr. 4). 

Upravené vzorky byly analyzovány laserem 
(Nd:YAG laser UP-213), ablatovaný materiál byl ionizo-
ván v indukčně vázaném plazmatu a detegován 

v hmotnostním spektrometru (ICP-MS Agilent 7500ce). 
Pro zkoumané parametry byly vybrány dvě a� tři hodnoty, 
které by teoreticky měly být vhodné k měření. Pro průměr 
laserového paprsku byly vybrány hodnoty 25 µm, 55 µm, 
65 µm, pro energii laserového paprsku byly vybrány hod-
noty 40 %, 55 %, 70 % (hustota zářivého výkonu 1,2 J cm−2, 
9,9 J cm−2, 20,9 J cm−2), pro frekvenci pulsů laserového 
paprsku byly vybrány hodnoty 5 Hz, 10 Hz, pro rychlost 
posuvu vzorku byly vybrány hodnoty 30 µm s−1, 60 µm s−1, 
80 µm s−1, pro integrační dobu hmotnostního spektrometru 
byly vybrány hodnoty 0,05 s a 0,01 s. 

 
Výsledky a diskuse 

 
Z grafu 1 je patrná zvy�ující se intenzita signálu 

s poloměrem laserového paprsku. Velikost průměru lasero-

Obr. 4. Vyle�těný řez močového kamene zalitého v epoxidové 
pryskyřici 

Obr. 3. Močové kameny bez úpravy 

Izotop 44Ca;  průměr laserového paprsku 25 µm; 55 µm; 65 µm
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Graf 1. Vliv průměru laserového paprsku na intenzitu, stabilitu signálu a oddělení přírůstových linií močového kamene 
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vého paprsku nemá vliv na stabilitu signálu a oddělení 
přírůstových linií močového kamene, av�ak hodnota 65 µm 
je hraniční hodnotou, kterou lze pou�ít, proto�e okrajové 
linie močového kamene mají cca 50 µm. Mezi intenzitami 
signálu pro poloměr laserového paprsku 65 µm a 55 µm 
není významný rozdíl. Proto doporučujeme hodnotu prů-
měru laserového paprsku 55 µm. 

Z grafu 2 vyplývá zvy�ující se intenzita signálu 
s energií laserového paprsku, av�ak sni�uje stabilitu signá-
lu, velikost průměru laserového paprsku nemá vliv na od-
dělení přírůstových linií močového kamene. Proto doporu-

čujeme hodnotu energie laserového paprsku 70 %. 
Z grafu 3 je patrná zvy�ující se intenzita signálu 

i oddělení přírůstových linií močového kamene s frekvencí 
pulsů laserového paprsku, na stabilitu signálu frekvence 
pulsů laserového paprsku nemá vliv. Frekvence pulsů lase-
rového paprsku 10 Hz je hraniční hodnotou, kterou lze 
pou�ít, proto�e při vy��ích hodnotách by docházelo k pro-
palování do jiných vrstev močového kamene. Proto dopo-
ručujeme hodnotu frekvence pulsů laserového paprsku 
10 Hz. 

Z grafu 4 je patrné, �e na intenzitu signálu rychlost 

Izotop 44Ca; energie laserového paprsku 40 %, 55 %, 70 %
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Graf 2. Vliv energie laserového paprsku na intenzitu, stabilitu signálu a oddělení přírůstových linií močového kamene 

Izotop 44Ca; frekvence pulsů laserového paprsku 5 Hz a 10 Hz
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Graf 3. Vliv frekvence pulsů laserového paprsku na intenzitu, stabilitu signálu a oddělení přírůstových linií močového kamene 
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posuvu nemá vliv, hodnota 81 µm s−1 nedostatečně vykres-
luje jednotlivé linie močového kamene oproti 60 µm s−1 
a 30 µm s−1 má nestabilněj�í signál. Proto doporučujeme 
hodnotu rychlosti posuvu vzorku 60 µm s−1. 

Z grafu 5 vyplývá, �e na intenzitu signálu a oddělení 
linií močového kamene integrační doba hmotnostního 
spektrometru nemá vliv, krat�í integrační doba hmotnost-
ního spektrometru je sice nestabilněj�í, av�ak čím krat�í je 
integrační doba hmotnostního spektrometru, tím více iso-
topů je mo�né během jednoho pulsu laserového paprsku 
změřit. Proto doporučujeme hodnotu integrační doby 

hmotnostního spektrometru 0,01 s. 
 
 

Závěr  
 
Ze zji�těných vlivů jednotlivých parametrů na průběh 

a stabilitu signálu LA-ICP-MS při 2D mapování močo-
vých kamenů mů�eme pro měření doporučit hodnoty jed-
notlivých parametrů uvedené v tabulce I. 

Závěrem lze konstatovat, �e při měření metodou lase-
rové ablace by za těchto podmínek nemělo docházet 

Izotop 44Ca; rychlost posuvu vzorku 30 µm s-1, 60 µm s-1, 81 µm s-1
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Graf 4. Vliv rychlosti posuvu vzorku na intenzitu, stabilitu signálu a oddělení přírůstových linií močového kamene 

Izotop 44Ca; integrační doba hmotnostního spektrometru
 0,01 s a 0,05 s
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Graf 5. Vliv integrační doby hmotnostního spektrometru na intenzitu, stabilitu signálu a oddělení přírůstových linií močového 
kamene 
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ke zkreslení výsledků, intenzita signálu je dostačující 
a jednotlivé přírůstové linie močového kamene jsou dosta-
tečně oddělené. 

Za budoucí cíle si klademe zji�tění typu závislosti 
jednotlivých parametrů na intenzitu a stabilitu signálu LA-
ICP-MS. Studium bude provedeno na homogenním mate-
riálu, který je svými vlastnostmi a slo�ením podobný mo-
čovým kamenům. 

Jako dal�í cíl si klademe přepočítávání intenzit signá-
lu na koncentrace pomocí dostupných standardů. 

Konečným krokem by měla být kvalitativní a kvanti-
tativní 2D analýza zájmových prvků v jádře a okrajových 
částech močového kamene a statistické zpracování výsled-
ků. 

 

Výzkum byl finančně podporován Grantovou agentu-
rou České republiky (projekt č. 203/09/1394). 
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Tabulka I 
Doporučené hodnoty pro jednotlivé parametry LA-ICP-
MS 

Zkoumané parametry Vhodné hodnoty pro LA-ICP-MS 
Průměr laseru 55 µm 
Energie laseru 55 % 
Frekvence pulsu 10 Hz 
Rychlost posuvu 60 µm s−1 
Integrační doba 0,01 s 


