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Biotine interferentie met bindingstesten 
 

Biotine (ook wel vitamine B7) wordt regelmatig als voedingssupplement gebruikt 
vanwege gunstige gezondheidseffecten op nagels, haar en huid. Onze 
immunoassays maken gebruik van de biotine-streptavidine interactie en in de 
literatuur zijn de eerste casereports verschenen van patiënten met onjuiste 
uitslagen tgv. interferenties met exogeen biotine. In een officiële Safety 
Communication heeft de FDA op 28 nov 2017 hierover gewaarschuwd en 
inmiddels zijn farmacokinetische studies verricht en hebben diverse firma’s de 
interacties op onze testen onderzocht.  
Extreem hoge biotine spiegels veroorzaken in zgn. ‘sandwich ELISA’ testen (bijv. 
TSH, hs-TnT en PTH) vals verlaagde uitslagen en in ‘competitieve ELISA’ testen 
(bijv. FT4 en tT3) worden vals verhoogde onderzoeksresultaten aangetroffen. Onze 
firma Roche heeft aangetoond dat deze ongewenste interactie uitblijft bij 
biotinespiegels <30 ng/mL.1 Relevante onderzoeksresultaten van de 
farmacokinetische studie zijn in onderstaande tabel samengevat:2  
 

Dosering [mg/dag] 
Mediane (top)spiegel 

[ng/mL] 
Tijd staken voor 

betrouwbare analyse [uur] 

0 fysiologisch 0,5 nvt. 

0,03 - 0,06 multivitamine <30 nvt. 

1 

mono 
preparaat 

<30 nvt. 

5 46 3,5 

10 103 8 

20 168 >12 uur 
 

Ons advies luidt om biotinegebruik uit te vragen indien biotine-sensitieve 
bindingstesten worden aangevraagd. Mogelijk is deze interferentie merkbaar bij 
schildklierdiagnostiek en onderzoek heeft uitgewezen dat interferentie op het hs-
TnT onwaarschijnlijk is.3 Daarnaast adviseren we om biotine intake te staken en 
indien mogelijk de bloedafname uit te stellen conform de tabel. Op het KCHL 
wordt momenteel gewerkt aan een work around om biotine uit bloedmonsters te 
verwijderen / biotinespiegels te bepalen. Bij vragen belt u met de dienstdoende 
klinisch chemicus.  
 
1 https://biotinfacts.roche.com/webinar/  
2 Int. J. Pharmacokinet., 2017, 2(4), 247–256 
3 AJCP, 2018, 149, S7 
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Kalium 
 

Wijziging referentiewaarden 
Met ingang van 1 mei 2018 worden voor Kalium nieuwe referentiewaarden in 
gebruik genomen (plasma en volbloed K+ 3,5 – 5,0 mmol/L). Voor serum liggen de 
waarden 10% hoger, doordat K+ uit de bloedplaatjes treedt tijdens de stolling. De 
nieuwe referentiewaarden zijn recent vastgesteld in ons eigen laboratorium en 
komen overeen met die van andere laboratoria in het land. Gedurende 3 maanden 
zal in de rapportage expliciet melding worden gemaakt van deze wijziging. 
 

Valkuilen interpretatie 
Het vrijkomen van kalium in de periode tussen het tijdstip van afname en dat van 
analyse levert, afhankelijk van de bewaar- en transportcondities van het 
bloedmonster, een veel voorkomend interpretatieprobleem op van hyperkaliëmie. 
De concentratie van kalium in rode bloedcellen is ca. 20x hoger dan die in plasma. 
De Na/K pomp is van cruciaal belang om dit evenwicht in stand te houden. 
Verstoring van dit evenwicht (o.a. door lage temperatuur of door cellen te laat van 
het plasma te scheiden) leidt tot een vals verhoogde kaliumconcentratie door 
lekkage van kalium uit de rode bloedcel. Voor de bepaling van kalium dient de buis 
bloed dan ook bij kamertemperatuur te worden bewaard en getransporteerd en 
zo spoedig mogelijk te worden gecentrifugeerd. Artificiële verhoging van de 
kaliumconcentratie treedt ook op bij ischemische arbeid tijdens de bloedafname 
(te hard of te lang stuwen) en bij een hemolytische punctie. Het laboratorium 
beschikt over een methode om hemolyse op te sporen en maakt hiervan melding 
in de rapportage (licht/matig/sterk hemolytisch). U dient hiermee rekening te 
houden bij de interpretatie. Voor een betrouwbare kaliumuitslag wordt een 
nieuwe bloedafname geadviseerd die niet hemolytisch is. Het laboratorium 
adviseert verder om een kaliumconcentratie boven de medische beslisgrens te 
bevestigen met een nieuwe, ongestuwde afname. Bij voorkeur op een van de 
Zuyderlandlocaties, zodat de tijd tussen afname en centrifuge beperkt is. 
 
Met vriendelijke groet, 
Vakgroep Klinische Chemie, Zuyderland MC   


