
ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 
(PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 

32, 1997, 3, s. 155 - 162 

NOVÝ SPECIFICKÝ PARAMETR ABÚZU 
ALKOHOLU - CARBOHYDRATE DEFICIENT 
TRANSFERIN (CDT) 

L. FIALOVÁ,l T. ZIMA, l L. MlKULÍKOVÁ,2 I. MALBOHAN, l 
K. NEŠPOR3 

1. ústav lékařské chemie a biochemie I. LF KU , Praha ' . 
přednosta: prof. MUDr. J. Kraml DrSc.; 
OKB VFN 1. LF KU, Praha2

, 

přednosta : doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc.; 
Psychiatrická léčebna v Praze 88

, 

ředitel: MUDr. Z. Bašný 

Souhrn 

Hladiny CD (carbohydrate~eficient) transferinu v séru jsou pokládány za ukazatel e, který 
odráží pravidelný vysoký příjem alkoholu . Autoři uvádějí první zkušenosti se soupravou 
CDTect™EIA firmy Pharmacie, založené na separaci izoforem transferinu pomocí ionexových 
mikrokolon a následným určelÚm koncentrace CDT kompetitivlÚ imunoanalýzou . Ve skupině 

20 chronických alkoholiků bez jaterlÚch poškozelÚ byly nalezeny signifikantně vyšší hladiny 
CDT ve srovnálÚ s 13 zdravými dárci krve. 

StanovelÚ CDT představuje nově diagnostické možnosti pro monitoroválÚ abúzu alkoholu 
a sledoválÚ úspěšnosti léčby . Citlivostí a specifitou převyšuje dosavadlÚ rutinně používallé pa
rametry. Naše výsledky potvrzují kladné zkušenosti se stanovelúm CDT. Lze je provádět v běž
ných biochemických laboratořích vybavených vertikállÚm spektrofotometrem. 

K I í č o v á s lov a : CD (carbohydrate~eficient) transferin - abúzus alkoholu 

L. Fialová, T. Zima, L. Mikuliková, J . Malbohan, K. Nešpor: NEW 
SPECIFIC PARAMETER OF ALCOHOL ABUSE - CARBOHYDRATE 
DEFICIENT TRANSFERIN (CDT) 

Summary 

Carbohydrate~eficient transferin (CDT) in serum is considered as a marker' of chronic 
high a1cohol consumption. First experience with the kit CTDect™EIA Pharmacia was prese ll
ted. The princi pie of this method is based on separation of transferin isoforms by ion exchange 
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chromatography into different isoforms. Then CD transferin is determined by competit ive enzy
me immunoassay. The group of 20 chronic alcoholics wi tbout bepatic damage was found sig
nificantly higher levels of CDT in comparison with 13 healthy blood donors. 

Determination of CDT represents a new diagnostic parameter for monitoring of alcobol 
abuse and treatment of alcobolism . Sensitivity and specificity of tbis metbod is higher in com
parison to other routine biochemical parameters . Our results confirmed positive opinion witb 
this assay. This diagnostic kit can be used in standard biochemical laboratories witb vertical 
spectrophotometric equipment. 

K e y w o r d s : Carbohydrate - deficient transferin (CDT) - alcohol abuse 

Úvod 

Alkoholismus a abúzus etanolu je onemocněIÚ postihující řadu orgánu a zasa
hující do mnoha metabolických cest orgaIÚsmu. Z těchto důvodů je velmi obtížné 
stanovit biochemické parametry abúzu alkoholu. Mezi rutinně užívané biochemické 
markery řadíme stanoveIÚ aktivity gamaglutamyltransferázy (GMT), aminotrans
feráz (ALT, AST) a jejich indexu a průměrný objem erytrocytů (MCV) . 

Velký význam je přisuzován kvalitativIÚm změnám transferinu, ke kterým do
chází u chronických alkoholiků. Transferin je syntezován převážně v játrech a post
tra-nslačIÚmi úpravami jsou k polypeptidovému řetězci N-vazbami připojeny dva 
rozvětvené polysacharidové řetězce zakončené kyselinami sialovými . V důsledku 
rúzného stupně sialylace vykazuje transferin vysoký stupeň mikroheterogenity. 
U normálIÚch zdravých jedinců převažuje tetrasialotransferin na rozdíl od chro
nických alkoholiků, u nichž je zvýšen abnormálIÚ transferin s redukovaným obsa
hem sacharidů. Izoformy sérového transferinu, kterým chybějí koncové trisacharidy 
a mají vyšší izoelektrické body, označujeme jako CDT (carbohydratedeficient trans
ferin) (Stibler, 1991; Stibler, Borg, 1986). StanoveIÚ CDT v séru patři mezi nově 
zaváděné metody využívané jako objektivIÚ ukazatel chronického abúzu etanolu. 

Všechny dosud používané CDT testy jsou založeny na separačIÚch procedurách 
jako je ionexová chromatografie nebo izoelektrická fokusace s následnou detekcí po
mocí rúzných imunoanalytických postupů zahrnujících enzymovou imunoanalýzu, 
radioimunoanalýzu nebo nefelometrii. Jiným přistupem ke stanoveIÚ CDT je vyso
koúčinná kapalinová chromatografie (Heggli, 1996; Schellenberg, 1996; Stibler, 
Borg, Joustra, 1986; Xin, 1991). 

V současné době existuje několik komerčIÚch souprav určených pro stanovení 
CDT. Cílem této práce bylo otestovat soupravu CDTect™EIA firmy Pharmacia. 

Metodika 

StanoveIÚ CDT probíhá v dvou krocích. Prvrúm krokem je saturace transferinu 
v séru citrátem železitým, po IÚŽ následuje separace rúzných izoforem na mikroko
lonách obsahujících ionexovou pryskyřici . CDT přejde do eluátu na rozdíl od dalších 
isoforem transferinu, které se zachytí na ionexu. 

StanoveIÚ koncentrace CDT se poté stanovuje na principu kompetitiVIÚ enzy
mové imunoanalýzy. CDT v eluátu soutěží s konstantIÚm množstvim transferinu, 
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který je značen enzymem o vazebná mista monoklonálIÚ protilátky proti transferi· 
nu. VZIÚklé imunokomplexy jsou zachycovány antimyšími protilátkami, jimiž je po
tažen povrch mikrotitračIÚch jamek. Nenavázaný materiál je odstraněn promytím 
a návazaný transferinový konjugát je stanoven pro přidáIÚ enzymového substrátu 
do jamek. Absorbance je inverzně proporcionálIÚ koncentraci CDT ve vzorku. 

Souprava obsahuje 80 mikrokolonek naplněných ionexem, elučIÚ pufr, roztok 
citrátu železitého, 12 mikrotitračIÚch stripů po 8 jamkách s navázanou protilátkou 
proti myší protilátce a 4 standardIÚ roztoky o koncentraci 5, 20, 80 a 200 U CDTII . 
Dále je součástí soupravy konjugát transferinu s beta- galaktozidázou a myší mono
klonálIÚ protilátka proti transferinu. Vše je připraveno přímo k užití . Promývací, 
substrátový a zastavovací roztok a jedno kontrolIÚ sérum je nutno připravit buď 
ředěIÚm nebo rozpuštěIÚm pevné substance. 

VlastIÚ provedeIÚ metody: 
Mikrokolony se nejdříve hydratují nasátím elučIÚho pufru asi po dobu 15 minut 

a pak na každou aplikujeme po 2 ml stejného pufru. Po promytí kolonky, které trvá 
asi 1,5 - 2 hodiny, naneseme v dubletu na povrch každé kolonky 500 pl směsi pří
pravené z 50 pl vzorku nebo kontroly, 200 pl roztoku citrátu železitého a 1 ml puf
ru. DěleIÚ na kolonkách trvá 25 - 30 minut . Důležité je zachytit i posledIÚ kapky 
eluátu. Po skončeIÚ eluace je možno práci přerušit, eluáty zmrazit a pokračovat 
v analýze později . 

V další fázi napipetujeme do jamek mikrotitračIÚch stripů po 50 pl eluátu nebo 
standardů, 50 pl konjugátu transferinu s enzymem a 50 pl protilátky. Inkubujeme 
60 minut pří pokojové teplotě za stálého micháIÚ na třepačce. Třikrát promyjeme 
promývacím roztokem a do jamek naneseme po 200 pl substrátového roztoku, 
necháme inkubovat 20 minut při pokojové teplotě . Reakci zastavime přidáIÚm 
100 pl zastavovacího roztoku do každé jamky. Absorbanci měříme při vlnové délce 
405 - 430 nm. Jako blank užíváme prázdnou jamku. Změřené absorbance vyhod
notíme pomocí počítačového programu pro ELISA testy. 

Provedení testu trvá 4 - 5 hodin. Výsledky jsou vyjadřovány v arbitrárIÚch jed
notkách v U CDTII. 

Metoda umožňuje stanovit CDT v rozmezí 5 - 200 Ull . 
Přesnost metody vyjádřená jako intraassay je 7,5 - 9 % a interassay 7,2 - 9 %. 

Soubor pacientů 

Hladiny CDT jsme vyšetří li u 20 chroIÚckých alkoholiků podrobujících se odvy
kací léčbě během hospitalizace (průměrný věk 44 + 5 let) a u 3 pacientů hospitalizo
vaných pro abúzus jiných návykových látek. 13 zdravých dárců krve (průměrný věk 
34 + 9 let) představovalo kontrolIÚ skupinu. Léčené alkoholiky jsme rozdělili na 
skupinu 7 mužů, kteří abstinovali 20 dnů a druhou skupinu 13 mužů abstinujících 
déle než 20 dnů. V séru pacientů byly kromě CDT stanoveny běžnými bioche
mickými metodami hladiny transferinu, bilirubinu, aminotransferáz (ALT, AST), 
alkalické fosfatázy (ALP), gamaglutamyltransferázy (GMT), amylázy, celkového 
cholesterolu a triacylglycerolů. 
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Výsledky 

V tab. 1 jsou uvedeny průměrné hodnoty vybraných biochemických parametrů 
u skupiny alkoholiků. Tyto vybrané biochemické hodnoty se nelišily od normáhúch 
hodnot a ani individuální hodnoty jednotlivých pacientů nesvědčily o alkoholickém 
poškození jater či jiném jaterním onemocnění . 

Tabulka 1. Vybrané biochemické parametry v séru u alkoholiků 

Parametl' Průměr + SD 

Bilirubin 7,29 + 3,24 JlmolJ) 

ALT 0,57 + 0,42 JlkatJI 

AST 0.50 + 0.19 jlkatJI 

ALP 1,20 + 0,30 pkatJI 

GMT 0,58 + 0,56 pkatJI 

Amyláza 1,39 + 0,46 JlkatJI 

Celkový cholesterol 5,99 + 1,60 mmolJ) 

Triacylglyceroly 2,17 + 1,28 mmolJ) 

Albumin 46,50 + 1,38 g/l 

Tab. 2 srovnává hladiny transferinu a CDT mezi skupinou všech alkoholiků 
a dárců krve . U alkoholiků byly zjištěny statisticky snížené hodnoty celkového 
transferinu (p < O, Ol) a zvýšené hodnoty CDT (p < O, 05) . 

Tabulka 2. Celkový transferin a CD transferin u alkoholiků a dárců krve 

Alkoholici Dárci krve Statistická 
n= 20 n = 13 významnost 

Transferin (g/l) 2,10 + 0,27 2,41 + 0,30 P < 0,01 

CD transferin (Ull) 22,40 + 7,26 17,07 + 5,11 P < 0,05 

Hodnoty jsou uvedeny jako půměr + SD 
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Statisticky významně zvýšené hladiny CDT byly nalezeny u pacientů s kratší 
dobou abstinence (do 20 dnů) ve srovnáIÚ s pacienty abstinující delší dobu (tab, 3), 
Ve skupině alkoholiků byla nalezena významná pozitivní korelace mezi CDT 
a transferinem (r = O, 44, P < O, 05) (graf. 1), 

Tabulka 3 , Hladiny CD transferinu během abstinence 

Skupina 1 
(II = 7) 

CD tl'ansfel'ill <Ull) 27.4 + 8.3 

Hodnoty jsou uvedeny jako průměr + SD 
p < 0,01 

Skupilla 2 
(II = 13) 

18.5 + 5,6 

Graf 1,: LineárIÚ regrese mezi koncetrací CDT a transferinu u alkoholiků 
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U dvou ze tří pacientů s abúzem jiných látek byly zaznamenány hraIÚčně zvý
šené hodnoty CDT, 
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Diskuze 

Hladiny CDT v séru jsou pokládány za ukazatele, který odráží pravidelný vy
soký příjem alkoholu. Zvýšení hladin CDT se projevuje jako důsledek kumulo
vaného pravidelného příjmu 50 - 80 g etanolu/den minimálně 1 týden (Stibler, 
1991). Zvýšení CD transferinu u chronických alkoholiků je pravděpodobně způsobe
no buď přímym účinkem etanolu nebo jeho toxickým metabolitem acetaldehydem, 
které snižují proces glykosylace v játrech. Další možnost může být zvýšení aktivity 
glykozidáz v séru (Stibler, Borg, 1991; Xin, 1995). U pacientů s průměrným 
příjmem 250 g etanolu po dobu 1 - 3 týdnů, u nichž jsme zjistili zvýšené hladiny 
CDT, ale normální nebo téměř normální jaterní testy, jsme zaznamenali signifi
kantně snížené aktivity galaktosyl- a N- acetylglukosaminyltransferázy v séru. 
Etanol sám až do koncentrace 500 mmol/l tyto enzymy neovlyvňuje a naopak ace
taldehyd vykazuje v závislosti na dávce inhibiční účinky na výše uvedené enzymy. 
Tento nález by mohl vysvětlovat mechanismus, jímž acetaldehyd modifikuje přenos 
sacharidových zbytků. Předpokládá se, že se jedná o obecný mechanismus poruchy 
glykosylace u alkoholiků, který se týká nejen secernovaných glykoproteinů, ale 
i membránově vázaných glykoproteinů, protože byla nalezena korelace mezi 
příjmem etanolu a obsahem kyseliny sialové v membráně erytrocytů (Schellenberg, 
1991; Stibler, Borg, 1991). 

Hladiny CDT ovlivňuje rasa, etnická skupina a pohlaví . U černošských a porto
rikánskych alkoholiků a alkoholiků kavkazské rasy byly nalezeny vyšší hladiny 
CDT (Behrens, Worner, Braly, SchafIner, Lieber, 1988). Ženy dosahují vyšších hla
din CDT ve srovnání s muži a byla pozorována slabá korelace s věkem (Nystrom, 
1992; Stibler, 1991, 1988). Výši hladin CDT může modifikovat i výskyt vzácnych ge
netických variant, které způsobují falešně pozitivní výsledky. Rovněž při interpre
taci výsledků u těhotných žen je třeba brát v úvahu, že v prúběhu gravidity dochází 
společně se zvyšováním koncentrací celkového transferinu i ke vzestupu hladin 
CDT (Harlin, 1994). Výpočet poměru CDTlTr, který pozitivně koreluje s hodnotami 
CDT, nepřináší další informace oproti CDT vyjadřovanému v absolutních hod
notách (Behrens, Worner, Lieber, 1988; Bell, 1993). 

Stanovení CDT v séru patří mezi testy abúzu alkoholu, vyznačující se nejvyšší 
citlivostí a specifitou ze všech dříve užívaných markerů. Uvádí se až 60 % citlivost 
ve screeningových programech a 65 - 95 % citlivost při vyšetřování chronických al
koholiků, specifita se pohybuje v rozmezí 90 - 100 % (Conigrave, 1995). Mezi kon
centrací CDT a současnou denní spotřebou etanolu u alkoholiků je prokázaná signi
fikantní korelace. CDT může být tedy využit jako marker současného, ale nikoli 
předchozího abúzu alkoholu. Je proto vynikající metodou pro monitorováni absti
nence a hodnocení léčby alkoholiků. Během 12-týdenní periody abstinence alkoho
lici vykazují prúměrný pokles CDT o 30 %, zatímco u pacientů, kteří nedodržují 
léčbu, dochází k 10 - 15 % vzestupu (Anton, 1996). CDT lze využít jako marker 
abúzu alkoholu i u pacientů s chronickým jaterním onemocněním, protože hladiny 
CDT nejsou výrazně ovlivněny současným jaterním poškozením, s výjimkou někte
rých případů primární biliární cirhózy nebo chronické aktivní hepatitidy. U 87 pa
cientů nealkoholiků s jaterním poškozením, bez ohledu na typ nebo stupeň poško
zení, byly hladiny CDT normální a na druhé straně u alkoholiků s onemocněním ja-
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ter byly hladiny CDT zvýšeny nezávisle na stupni postižeIÚ. Dokonce se zdá, že je 
nejlepším ukazatelem u alkoholiků v časném stadiu jaterIÚho poškozeIÚ (Niemel, 
1995; Schellenberg, 1989; Stauber, 1995; Stibler, 1991, 1987). Nebyla prokázána 
korelace mezi CDT a GGT, AST, ALT a MCV (Bell, 1993). 

Závěr 

StanoveIÚ CDT představuje nové diagnostické možnosti pro monitorováIÚ abúzu 
alkoholu a sledováIÚ úspěšnosti léčby. Citlivostí a specifitou převyšuje dosavadIÚ 
rutinně používané parametry. Naše výsledky potvrzují kladné zkušenosti se stano
veIÚm CDT. Lze je provádět v běžných biochemických laboratořích vybavených ver
tikálIÚm spektrofotometrem. 
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