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Souhrn 

Autoři referují na základě literárních údajů o velmi senzitivním a vysoce specifickém biolo
gickém markeru zneužívání alkoholu - o karbohydrátu deficit transferinu (CDTl, který se od 
roku 1992 osvědčuje v biochemické diagnostice zneužívání alkoholu. 

K I í č o v á s lov a: biologické markery zneužívání alkoholu - karbohydrát deficit transfe
rin 

J . M. Nerad, 1. Neradová: BIOLOGICAL MARKERS OF ALCOHOL 
ABUSE: CARBOHYDRATE-DEFICIT TRANSFERIN (CDT) 

Summary 

The authors describe on the basis of a literature search a very sensitive and extremely spe
cific test for detecting alcohol abuse: the carbohydrate-deficient transferrin (CDTl in serum. 
This test is used with success since 1992 in biochemical diagnostics of alcohol abuse. 

K e y w o r d s : biological markers of alcohol abuse - carbohydrate deficient transferrin 
(CDTl 

V prvém čísle roku 1998 časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialko
holický Obzor) nás ve zprávě MUDr. K. Hampla z mezinárodní konference o alko
holu, drogách a bezpečnosti dopravy, konané ve dnech 21. - 26. 9. 1997 v Annecy 
(Francie) zaujalo sdělení švédských autorů o vysoké specificitě (99 %) CDT testu co-
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by biologického markeru závislosti na alkoholu. Tak vysoká specificita si zaslouží 
bližší informaci o tomto testu. 

První zmínka o karbohydrát deficit transferinu (CDT) coby novém biologickém 
markeru zneužívání alkoholu pochází od Švédů H. Stiblerové a S . Borga z roku 
1976. V roce 1981 začala firma Pharmacia vyvíjet CDT test, jenž měl sloužit k dete
kování a monitorováni zneužívání alkoholu. Test se podařilo zavést do klinické pra
xe v roce 1992 a od té doby se rutinně používá. (CDTect, rok vydání neuveden) . 

Transferin (dříve nazývaný siderofilin) patří mezi tzv. metaloproteiny, jež mají 
v organizmu především funkci transportní nebo zásobní . Transferin váže ve své 
molekule kationty železa, které by se jinak jako volné vázalo nespecificky na řadu 
jiných struktur a tím narušovalo funkce organizmu. Transferin není tvořen pouze 
proteinem a kationty železa, přesněji řečeno patří mezi glykoproteiny krevní plaz
my, neboť kromě proteinové části (jež tvoří základ) obsahuje též sacharidové složky. 
Na složení sacharidových řetězců transferinu se vedle N-acetylglukosaminu podí
lejí i četné molekuly manózy. Ty tvoří jádro sacharidového řetězce . Koncová část sa
charidového podílu má pak ještě navázanou galaktózu na kterou se váže kyselina 
sialová. 

Transferin transportuje železo z místa resorpce až po místo jeho uskladnění. 
Zde je vázáno v proteinu feritinu. Jaterní feritin je hlavní zásobní formou železa. 
Vazebná kapacita pro železo bývá u transferinu nasycena zhruba z jedné třetiny. 

Zvýší-li se saturace transferinu železem, ukládá se železo v tkáních jako neroz
pustná granula hemosiderinu, která obsahují až 37 % železa. Pravděpodobně jde 
o větší nahromadění feritinových molekul. Akumulovaná granula hemosiderinu 
v játrech nemají téměř žádný katabolismus. Hemosiderin proto můžeme považovat 
za jakousi odpadovou formu železa. Kromě ztrát krve (u žen menstruací) neexistuje 
žádná cesta, jíž je fyziologicky resorbované železo z organismu vylučováno . (Ko
lektivautorů: Lékařská chemie a biochemie, 1991). 

Karbohydrát-deficit transferin je abnormální transferin vznikající pravděpo
dobně specifickým účinkem etanolu na jaterní buňky. Abnormalita spočívá v čás

tečném chybění kyseliny sialové, galaktózy a N- acetylglukosaminu v molekulách 
transferinu. (Stiblerová, 1991; Ackenheil et al., datum neuveden; Casiní et al., 
1994). 

Množství CDT v séru je měřeno speciálním testem (CDTect) in vitro. K testu je 
potřeba minimálně padesát mikrolitrů séra. 

Za normální jsou považovány následující hodnoty: u mužů do 20 Ull, u žen do 
25 Ull . Zdravé ženy mají tedy vyšší hodnoty CDT nežli zdraví muži . Proč tomu tak 
je není známo. (CDTect, rok vydání neuveden). 

CDT stoupá nad normální hodnotu již po sedmidenní pravidelné konzumaci 
etylalkoholu mezi 50 - 80 gramy denně, což zhruba odpovídá 0,75 litru vína, 1,5 lit
ru piva či dvěma decilitrům 40 % destilátu denně . Hodnoty CDT se normalizují bě
hem abstinence v průměru za 15 dnů (poločas mezi 12 - 17 dny) . (Stiblerová, 1991; 
CDTect, rok neuveden). 

Oproti jiným biologickým markerům není CDT zvýšen při nealkoholových poš
kozeních jater, s určitými výjimkami: výjimečně byl nalezen zvýšený CDT u pa
cientů s pokročilou biliární cirhózou a aktivní hepatitidou. (CDTect, rok vydání ne
uveden) . V těhotenství je třeba počítat se zvýšením CDT (CDTect, rok neuveden) . 
Extrémně vysoké hodnoty CDT jsou nacházeny u pacientů trpících CDG syndro
mem. Jde o vzácnou, vrozenou úchylku glykoproteinového metabolismu. (Karbo-
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hydrát Deficit Glykoproteinový syndrom). Také vzácný, geneticky podminěný 
výskyt odchylného transferinu (tzv. D-varianty) může hodnoty CD zvyšovat. (Stib
lerová, 1991; Bel! et al., 1993). 

Jak vypadá senzitivita a specificita CDT testu? Stiblerová (1991) sebrala údaje 
o CDT z rúzných studií, týkajících se celkem 2 500 osob a došla k těmto výsledkům: 
průměrná senzitivita 82 %, specificita 97 %. 

Zajímavé je srovnání s jinými biologickými markery zneužívání alkoholu, též 
provedené Stiblerovou (1991) (tab. 1). 

Tabulka 1. 

Senzitivita 

Specificita 

Senzitivita 

Specificita 

Senzitivita 

Specificita 

Senzitivita 

Specificita 

Senzitivita 

Specificita 

Senzitivita 

Specificita 

Vysvětlivky : 

Srovnání senzitivity a specificity rúzných 
biochemických markerů zneužívání alkoholu 
v rúzných studiích (v %) (Stiblerová, 1991). 

CDT GT tASAT mASAT mASAT ALAT 

tASAT 

91 76 68 

99 

81 - 85 69 69 92 92 

90 - 97 59 68 52 - 70 52 -70 

81 59 

91 50 

87 93 

100 5 50 

83 59 50 

100 

nad 76 88 

nad 90 9 - 90 

= gama-glutamyltransferáza GT 
tASAT 
mASAT 
ALAT 
GDH 
MCV 

= totální (celková) aspartát aminotransferáza 
= mitochondriální aspartát aminotrasferáza 
= alanin aminotransferáza 
= glutamát dehydrogenáza 
= průměrný objem červených krvinek 

55 

58 

57 

26 

47 

GDH MCV 

60 

73 

76 

25 

95 

91 

81 

30 - 92 

Z výše uvedené tabulky vychází CDT test jakožto nejdůvěryhodnější, podstatně 
důvěryhodnější nežli všeobecně používané testování gama-glutamyltransferázy. 

Závěrem je možno říci, že CDT test odpovídá současným požadavkům na snadno 
proveditelný a přítom objektivní biochemický test, detekující potenciální škodlivé 
účinky zneužívání alkoholu. Díky vysoké senzitivitě a výjimečně vysoké specificitě 
tohoto testu jej lze také použít v průběhu ambulantní léčby závislostí pro monito-
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rování zvýšené konzumace alkoholu. Dále jej lze použít jakožto doplňující vyšetření 
pří diagnostických rozpacích v oblasti závislostí . 
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