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Dopis redakci

Vážená redakce,
Dovolte mi reagovat na článek „Vzácný pyrofosfá-

tový močový konkrement u pětiletého chlapce s kon-
genitální hypofosfatázií“ autorů Polák M., Kotaška K., 
Plachý L., Průša R., Fořtová M., Klin. Biochem. Metab., 
27 (48), 2019, No 2, p. 90-95.

Část medicínská je velmi pěkně zpracovaná a velice 
si vážím toho, že tuto kazuistiku autoři publikovali, nic-
méně v její analytické části se vyskytují nesrovnalosti.

Autoři uvádí na základě infračervené spektroskopie, 
že se jedná o směs pyrofosfátu vápenatého a síranu 
vápenatého v ekvimolárním množství. Přítomnost sul-
fátů zdůvodňují medikací pacienta sulfamethoxazolem.

V publikovaném spektru se síran vápenatý nevysky-
tuje a sulfametoxazol se nemetabolizuje na sulfáty, vět-
šina je eliminována močí jako N4-acetylsulfametoxazol, 
který také způsobuje litiázu. V publikovaném spektru 
diskutovaného článku není ani pyrofosfát vápenatý.

Obr. 1 ukazuje blíže neurčený pyrofosfát, který nám 
v podobě spektra, ještě před jeho publikací, poslali auto-
ři ke konzultaci (vyhodnotili jsme jej jako pravděpodobný 
pyrofosfát) a spektrum skutečného síranu vápenatého 
z naší databáze. Oblast 1200 -1140 cm-1 (označeno 
šipkou) je sice typická pro absorpční pásy síranu vápe-
natého, jak autoři popisují, ale musely by tomu odpoví-
dat i deformační vibrace při 600 a 667 cm-1  (v obráz-
ku označen), které by se při uváděné koncentraci 50 % 
musely projevit.

Druhá uváděná složka - pyrofosfát vápenatý, spekt-
rum dostupné např. z informačních zdrojů databází [1], 
případně obr. 5 článku Corrêa a Holanda [2].

Spektrum je jiné, než spektrum publikované, 
v oblasti 1000 -1250 cm-1 je značné množství absorpč-
ních pásů, které publikovanému spektru chybí.

Zmiňované sulfáty se vyskytují v moči extrémně 
raritně a spíše u zvířat, zkušenost jsme publikovali 
v práci na toto téma [3].

Prosím o opravu publikovaného výsledku. Pod-
le nás by to mohl být blíže neurčený pyrofosfát, což 
odpovídá kazuistice. Dospěli jsme k tomu porovnáním 
se spektrem zvířecího pyrofosfátu (K, Mg), který jsme 
analyzovali v roce 2012 a určili dle literatury. Je mu vel-
mi blízké, avšak nelze vyloučit i příměs dosud neznámé 
látky.

Autoři se zbytečně pokoušeli o přesné určení 
neznámé látky. To je velmi těžký úkol i pro toho, kdo 
se IČ spektroskopií profesně zabývá. Je lépe pokusit 
se o částečnou interpretaci, a zůstat v kontaktu s léka-
řem pro další upřesnění. Takto postupují i renomované 
zahraniční laboratoře. Například u skupiny močanů, 
které tvoří komplexy, je variabilita spekter značná. Sku-
pina pyrofosfátů bude mít patrně stejný potenciál.
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Fig. 1: IR spectrum of published pyrophosphate compared to calcium sulphate dihydrate
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Fig. 1.: Infra-red spectrum of analysed renal stone (sample) compared with infra-red spectrum of CaSO4 . 2H2O. 

Odpověď na Dopis redakci, paní RNDr. Tamary 
Kořistkové ohledně článku: Vzácný pyrofosfátový 
močový konkrement u pětiletého chlapce s kon-
genitální hypofosfatázií, autorů Polák M., Kotaška 
K., Plachý L., Průša R., Fořtová M., který vyšel v čísle 
2/2019 Vašeho časopisu.

Vážená redakce KBM, vážená paní doktorko,
děkujeme autorce za kritické a cenné připomínky 

i za odbornou konzultaci, kterou poskytla při interpreta-
ci spektrální analýzy zahrnující pyrofosfátovou složku 
konkrementu. Výsledek analýzy dalších složek konk-
rementu (vápník, sulfáty) jsme podrobili podrobnému 
zkoumání a souhlasíme s navrhovanými připomínkami 
autorky. Autorka podmiňuje přítomnost vápenaté 
složky konkrementu nálezem dvou píků  (deformačních 
vibrací) při 600 - 667 cm-1.  V našem spektru tyto píky 
nejsou, ve vybrané oblasti je přítomen pouze jeden 
široký pík.  Přítomnost vápenaté složky konkremen-
tu nelze v našem případě prostřednictvím spektrální 
analýzy spolehlivě potvrdit. 

Pro pravděpodobnou přítomnost sulfátové složky 
konkrementu by svědčila zřejmá shoda v oblasti 1200 
– 1100 cm-1, která je charakteristická právě mimo 

jiné také pro oblast sulfátů. Při interpretaci této části 
spektra jsme vycházeli ze srovnání našeho spektra 
s referenčním spektrem CaSO4.2H2O (viz Obr. 1) a také 
ze závěrů dalšího expertního pracoviště (konkrétně firmy 
Nicolet), kam bylo naše spektrum posláno ke konzulta-
ci. Dle závěrů výše uvedeného expertního pracoviště 
se jednalo o blíže neurčený sulfát.  Podrobnější analýza 
spekter však ukazuje, že ve stejné spektrální oblasti  
1200 - 1100 cm-1 , která je, jak je uvedeno výše, char-
akteristická pro sírany, můžeme nalézt i spektra samot-
ného pyrofosfátu i sulfonamidu a jeho metabolitů. 
Dochází zde tedy k překrytí spekter, a nelze tedy 
s jistotou tvrdit, že se bude jednat o sulfát (viz Obr 2).  
Z hlediska korektní interpretace nálezu lze tedy uzavřít, 
že se jedná o pyrofosfát s příměsí neznámé organické 
látky, pravděpodobně metabolitů sulfonamidu a jeho 
metabolitů.

S přátelským pozdravem,
Mgr. Milan Polák

Ústav lékařské chemie a klinické biochemie
2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
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Fig. 2.: Peaks overlaping in 1200 – 1100 cm-1 region, which is specific for sulphates, pyrophosphate and sulphonamides with 
their metabolites.




