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SCIENION offentliggör forskningsresultat för PoC-BoSens, en 
optofluidbaserad diagnostikplattform för infektionssjukdomar 
 
Studien visade framgången med ett optofluidbaserat Point-of-Care (PoC) 
diagnostisksystem för analys av protein-proteininteraktioner. 
 

Idag offentliggjorde SCIENION, ett BICO-företag och ledande utvecklare av miniatyriserade 

multiplexdiagnostiska tester, slutförandet av det diagnostiska forskningsprojektet PoC-BoSens som leds av 

Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration (IZM). PoC-BoSens-plattformen är en 

revolutionerande markörfri Point-of-Care-enhet baserad på tredimensionella fotoniska flaskresonatorer (3D-

BMR) för högkänslig mätning i realtid av sjukdomsrelevanta biomolekyler. Plattformen utnyttjade 

användningen av en automatiserad avläsningsenhet för att analysera resultaten av upp till 4 cytokinreaktioner 

i en optofluidisk patron. 

COVID-19-pandemin har lett till behovet av snabb, prisvärd och skalbar diagnostik av infektionssjukdomar. För 

såväl nya sjukdomar som sådana mänskligheten har kämpat mot i årtionden, leder bristen på effektiv 

övervakning till miljontals dödsfall varje år, något som kan förebyggas. Fotoniska analysplattformar 

revolutionerar diagnostiska metoder  genom att möjliggöra hög känslighet, hög kompaktihet och 

multiplexeringskapacitet för snabb och tillförlitlig upptäckt av infektionssjukdomar och autoimmuna 

sjukdomar. 

Projektet startade 2018 och finansierades av det tyska förbundsministeriet för utbildning och forskning. 

Studien sammanförde flera akademiska och industripartners inom fotonik, mikrofluidik, elektronik, biokemi 

och analysutveckling. SCIENION valdes som samarbetspartner baserat på sin expertis i utvecklingen av 

miniatyriserade multiplexanalyser. 3D-BMR:erna belades med infångningsprober med hjälp av SCIENIONs 

egenutvecklade ytfunktionalisering och sciFLEXARRAYER dispenseringsteknologi och integrerades sedan i en 

optofluidisk biochippatron i den medicinska enheten. 

Studien visade framgångsrikt integrationen av de tekniska komponenterna i ett bordsmonterat system. 

Avläsningsenheten består av helautomatiska styrsystem för fluidik och mätprocess följt av automatisk 

dataanalys. Det optofluidiska biochippet utvärderades i en tvåstegsmetod. Den specifika bioigenkänningen av 

cytokin IL-2 med användning av 3D-BMR i den mikrofluidiska patronen var stabil och uppnådde konsekvent en 

detektionsgräns under 1 ng/ml. Den sammansatta optiska sensorn nådde Q-faktorer mellan 104 och 105, vilket 

ledde till en känslighet i ng/ml-nivån. 

Nästa steg mot kommersialisering av plattformen inkluderar tillverkning och uppskalning av testkassetten och 

avläsningsenheten, klinisk verifiering och validering för CE-märkning. För att lära dig mer om studien, besök: 

https://www.poc-bosens.researchproject.at/home.php 

För företag som är intresserade av att använda SCIENIONs expertis inom analysutvecklings eller 

sciFLEXARRAYER dispenseringsteknik, kontakta support@scienion.com 

 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Avijit Minocha, Marknadschef, BICO 
Telefon: +16176375372 
E-mail: akm@bico.com   
 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2022, kl. 14:00 (CET). 
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Om SCIENION 

SCIENION grundades 2001 och är en väletablerad specialist på precisionshantering av vätskor med ultralåg volym i 

intervallet picoliter till mikroliter, vilket möjliggör tillämpningar från forskning till högkapacitetsproduktion av analyser 

inom diagnostik och biovetenskap. För att möta de dynamiskt ökade behoven av miniatyrisering och multiplexanalyser, är 

SCIENION en komplett lösningsleverantör som erbjuder en unik portfölj av automatiserade precisionsdispenseringssystem, 

läsare, förbrukningsmaterial, analysutveckling och kontraktstillverkningstjänster. Företaget verkar från två platser i 

Tyskland, Dortmund och Berlin, och har dotterbolag i Arizona, USA; Chichester, Storbritannien; och Cellenion i Lyon, 

Frankrike. 

SCIENION är en del av BICO, det ledande biokonvergensföretaget i världen som tillhandahåller teknologier, produkter och 

tjänster för att skapa framtidens hälsa.  

Om BICO   

Det världsledande biokonvergensföretaget BICO (tidigare CELLINK), grundades 2016 och kombinerar olika teknologier 

såsom robotik, artificiell intelligens, datavetenskap och 3D-bioprintning med biologi för att möjliggöra för våra kunder att 

kunna förbättra människors hälsa och liv till det bättre. 

Bolaget har ett huvudsaklig fokus vid att utveckla teknologier som möjliggör Hälsa 4.0, med fokus på applikationsområdena 

vävnadsteknik, diagnostik, multiomik och cellinjeutveckling. BICO:s teknologier möjliggör för forskare inom life science att 

odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för 

medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. Vi skapar framtidens hälsa. 

Koncernen har över 25 000 installerade produkter, inklusive hos världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 

länder och har citerats i fler än 9 500 publikationer. BICO är noterat på Nasdaq Stockholm, BICO. www.bico.com  

Om Project Consortium 

Ett högkvalificerat multidisciplinärt konsortium ingick i projektet för att nå målet. De inblandade partnerna från fyra olika 

länder är från akademin  och industri: Fraunhofer IZM (GER), Austrian Institute of Technology (AUT), Scuola Superiore 

Sant'Anna (IT), MDX Devices GmbH (GER), IFU Diagnostic Systems GmbH (GER) , Diarect GmbH (GER), Scienion GmbH 

(GER), Syel srl (IT) och Unitive Design & Analysis Ltd (UK). 

 

 

 

http://www.bico.com/

