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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

        Pratik idrar testi çubuğu NeFTeST, idrar tahlillerinde zaman ve maliyet açısından konforlu bir  

uygulamadır. Kan, glukoz, bilirubin, ürobilinojen, ketonlar, lökositler, pH, askorbik asit ve proteini 

ölçebilirler. Hedeflenen idrar test çubuğu, standart idrar analizinde bir hastanın idrarındaki 

patolojik değişiklikleri belirlemek için temel bir tanı aracı olarak kullanılacaktır. Çubuğun 

üzerinde belirlenmiş farklı hastalıkların farklı renkli pedler ile tanımlanması sağlandı. İdrar 

damlatılmış olan çubuk şerit, öngörülen süre tamamlandığında var olan hastalığa göre renk 

değiştirecektir. Bu renk değişikliğinin ne ifade ettiği, kullanma kılavuzunda tanımlandı. 

Kılavuzunda tanımlanan renk ve hastalıklar için yazılım uygulaması geliştirilecektir. Hasta 

kullanma kılavuzunda değişen renklere göre problemin ne olduğunu okuyabileceği gibi yazılıma 

idrar test çubuğu gösterilerek de sonuç direk görülebilir olacaktır. Analiz, proteinler, glikoz, 

ketonlar, hemoglobin, bilirubin, ürobilinojen, nitrit ve lökositler, pH ve özgül ağırlık testi veya 

farklı patojenlerin neden olduğu enfeksiyonları test etmek için çalışma yapılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Problem/Sorun: 

      Uzun sürede, yavaş ve çok maliyetle mevcut hastalık tanısı koymak, sağlık kuruluşlarındaki 

yoğunluğun fazla olması en büyük problemdir. Bu gibi durumlar erken müdahaleyi geciktirebilir 

ve istenmeyen sonuçlara neden olabilir. 

 Hastalardan herhangi birisi, ateş, normalden daha sık idrara çıkma, idrara çıkma sırasında ağrı 

veya yanma, mesane boşken sık idrara çıkma hissi, alt karın bölgesinde veya belde kramp ve 

basınç ve kötü kokulu idrar nedeniyle zaman kaybetmeden bu teste ihtiyaç duyulabilir.  

İdrar testi şeridi sonucundan, bir doktor veya hasta bizzat kendisi idrar yolu enfeksiyonları gibi  

sorunları teşhis edebilir. Bu test, diabete, böbrek hastalıkları veya karaciğer  hastalıkları gibi diğer 

hastalıkları doğrulayacaktır.  

Ürünümüz, tüm insanlık yararına ve hayvanlar için fayda sağlayıcı bir ürün olarak sağlık  

alanını kapsar şekilde çalışılacaktır. Erken teşhis hastalığın ilerlemeden fark edilmesi sayesinde  

acil bir sağlık kuruluşuna başvurularak tedaviye başlanması sağlanacaktır.  
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       Testin ev ortamında yapılabiliyor olması pandemi dönemlerinde, evden çıkamayan hastalıklar 

döneminde insanlık için büyük yarar sağlar niteliktedir. Ayrıca bir hastalığın olmadığı durumlarda, 

sadece insanların evham hali yaşaması gibi durumlarda azımsanmayacak kadar fazla ve devlete 

maliyeti yüksek bir sorundur. Hem hastanın ruhsal rahatlığı hem de maliyet açısından çözüm 

geliştiren bir uygulamadır.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3. Çözüm  

      Kan bileşimi önemli ölçüde değişmeden önce, idrar, hastalık veya vücut disfonksiyonu 

aşamalarında, birçok değişikliğe uğrar. İdrar analizi sağlık ya  da hastalığın bir göstergesi 

olarak yararlı bir işlemdir ve bu nedenle, rutin sağlık taramasının bir parçasıdır. İdrar test 

çubuğu saatlerce beklemeden ve fazlaca ücret harcamadan genel sağlık değerlendirmesinde 

kullanılabilir ve metabolik veya sistematik böbrek fonksiyonlarını etkileyen hastalıkları, 

endokrin bozukluklar ve hastalıklar veya üriner sistem hastalıklarının tanı ve takibinde 

yardımcı olabilir. 
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4. Yöntem 

      İdrar test çubuğu, plastik bir şerit ve üzerindeki alanlara birkaç ayrı reaktif yapıştırılarak 

hazırlanacaktır. Plastik çubuk üzerine uygulanacak olan iyodat emdirilmiş örgülü katman 

sayesinde glukoz ve hemoglobin için yalancı negatif sonuçların önüne geçilmesi sağlanmıştır. 

 

 

      4.1.Yapılan Testler 

     Aşağıda yapılan testlerdeki prensip ve beklenen değerler yazılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Askorbik Asit: 

Bu test Tilmann reaktifinin renginin değişmesini sağlar. Askorbik asit varlığı, test alanının 

mavi-yeşil’den turuncu renk değişimine neden olur. Yeterli beslenemeyen hastalar günde 

2-10 mg/dL salgılıyor olabilir. Askorbik asit, büyük miktarda sindirimden sonra yaklaşık 

200 mg/dLdüzeylere ulaşabilir. 

 

4.1.2. Glukoz: 

Bu test, glukoz oksidaz, peroksidaz ve kromojen arasında oluşan enzimatik reaksiyona 

dayanır. Glukoz, glukoz oksidaz varlığında gerçekleştirerek, ilk glukonik asit ve hidrojen 

peroksit elde etmek için okside olur. Hidrojen peroksit , peroksidaz varlığında kromojen 

potasyum iyodit ile reaksiyona girer. Kromojen oksitlendiği ölçüde rengini belirler, bu 

yeşil kahverengine kadar ulaşır. Glikoz düşük miktarlarda normalde idrarla atılır. 

100mg/dL kadar düşük glukoz konsantrasyonları , sonuçlar tutarlı olması durumunda, 10 

ya da 30 saniyede okunmuş ise anormal kabul edilebilir. 10 saniyede sonuç kalitatif 

yorumlanmalıdır. 30 saniyede okunan sonuçlar yarı kantitatif olarak yorumlanır. 
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4.1.3. Bilirubin:  

Bu test, güçlü bir asidik ortam içinde diazotize dikloroanilin ile bilirubin azo-kaplin 

reaksiyona dayanır. Blirubin karaciğerde bulunan sarımsı bir maddedir. İdrarda görülmesi 

sarılık hastalığına işaret edebilir. Blirubin düzeyleri değişen idrardaki konsantrasyonu ile 

doğru orantılı olarak pembemsi-kahverengi bir renk üretir. Normal idrarda bilirubin, en 

hassas yöntemle dahi tespit edilemez. Hatta eser miktarda bilirubin daha fazla araştırma 

gerektirmektedir. Atipik sonuçları ( renk grafiğinde gösterilen negatif ya da pozitif renk 

blokları ) bu bilirubin kaynaklı safra pigmentleri idrar numunesinde bulunabilir ve bu 

yüzden bilirubin reaksiyonunu maskeleyebilir. 

 

4.1.4. Keton: 

Bu test, ketonların Nitroprusside ve asetoasetik asit ile reaksiyonuna dayanmaktadır. 

Olumlu sonuçlarda daha koyu pembe veya mor renk, negatif sonuçlar için açık pembeye 

uzanan renk değişikliği meydana gelir. Keton, yağ asitlerinin parçalanması ile oluşan 

maddedir. Şeker hastalığına işaret eder. Ketonlar, normal olarak idrarda mevcut değildir. 

Saptanabilir keton düzeyleri oruç gibi, hamilelik ve sık yorucu egzersiz gibi fizyolojik stres 

koşullarında idrarda oluşabilir. Açlık diyetinde ya da diğer anormal karbonhidrat 

metabolizması durumlarında aşırı yüksek konsantrasyonlarda idrarda keton görülmesi 

olasıdır. 

 

4.1.5. Dansite:  

Bu test, iyon konsantrasyonuna ilişkin bazı ön işleme tabi polielektrolitlerin belirgin pKa 

değişikliğine dayanmaktadır. İdrarın yoğunluğu anlamına gelir. İdrarda iyon 

konsantrasyonu arttığında renk yeşil ve sarı-yeşil arasında değişirken, düşük iyon 

konsantrasyonunda mavi-yeşil arasında renk değişimi olur. Rastgele toplanan idrar özgül 

ağırlığı 1.0003-1.040 arasında değişebilir. Normal beslenme ve sıvı alımı ile sağlıklı 

yetişkinlerden alınan yirmi dört saatlik idrar özgül ağırlığı 1.016 ile 1.0228 arasında 

olacaktır. Ağır böbrek hasarı durumunda, özgül ağırlık, 1.010 değeri sabittir. 

 

4.1.6. Kan: 

Bu test, hemoglobin peroksidaz aktiviteye dayanır. Hidroperoksit ve 3,3,5,5-

tetrametilbenzidinin reaksiyonunu katalize eder. Elde edilen renk turuncudan yeşil ve koyu 

mavi arasında değişir. 60  saniye içinde reaktif alanında herhangi bir yeşil lekelenme veya 

yeşil renk gelişimi olursa bu anlamlı ve önemlidir ve idrar örneği daha fazla incelenmelidir. 

 

4.1.7. pH:  

Bu test, bir çift gösterge sistemine dayalıdır. Tüm idrar pH aralığını kapsayan renkler geniş 

bir yelpaze sunar. Renkler turuncudan sarıya, maviden yeşile değişir. Yenidoğanlarda 

normal idrar örnekleri için beklenen aralık pH 5-7 dir. Diğer normal idrar örnekleri için 

beklenen aralık pH 6, ortalama sonuç pH 4,5-8 dir. 

 

4.1.8. Protein: 

Bu reaksiyon, pH indikatörlerin ‘Protein hatası’ olarak bilinen olguya dayanmaktadır. 

Hidrojen iyonları yüksek protein varlığında renk değişiminin gözlenmesine sebep olur. 

Sabit bir pH de , herhangi bir yeşil renk değişimi protein varlığından kaynaklanmaktadır. 

Sarı-sarıyeşil renk negatif sonuç, yeşil-yeşilmavi renk pozitif sonuç olarak yorumlanır.  

1-14 mg/dL proteinin böbreklerden atılıyor olması normaldir. 
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            4.1.9. Ürobilinojen: 

Bu test, pembe bir renk elde etmek için kuvvetli asidik ortamda p-dimetilaminobenzaldehit 

ile ürobilinojen arasında gerçekleşen Ehrlich tepkimesine dayanmaktadır. Bu testte normal 

idrarda beklenen aralık 0.2-1.0 mg/dL (3.5-17 mol/L) dir. Bu değerin üzerindeki sonuç 

klinik öneme sahiptir ve hasta numunesi daha ayrıcalıklı incelenmelidir. 

 

4.1.10. Nitrit: 

Bu test, idrardaki gram negatif bakterilerin, nitratı nitrite dönüştürmesine bağlıdır. Nitrit, 

nitrojen atıklarının yan ürünüdür.  Asidik ortamda, idrardaki nitrit diazonyum ile birleştiği 

için p-arsanilik asit ile reaksiyona girer. Diazonyum bileşiği 1 N-(1-naphthyl)- 

ethylenediamine ile pembe renk oluşturur. Nitrit, normal idrarda tespit edilmez. Bazı 

Enfeksiyon olduğu durumlarda idrarda çıkacaktır. 

 

4.1.11. Lökosit: 

Bu test, gronülosit esterazların varlığını ortaya koymaktadır. Varlığında bej-pembe mor 

renge kadar renk değişimi gözlenir .Normal idrar numunelerinde bulunmaz. Lökositler, 

bağışıklıkta rol oynayan betaz kan hücreleridir. İdrarda bulunması enfeksiyona işaret eder 

Şüpheli sonuçlar klinik öneme sahip olabilir. Sonuç pozitif çıktığında aynı hastadan tekrar 

taze örnek alınıp tekrar test yapılması tavsiye edilir. 

4.1.12.Reaktifler ve Performans Özellikleri 
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5. Yenilikçi (Ġnovatif) Yönü 

       Ürünümüzün dünyada var olan rakipleri, acil eylem gerektiren ölçümleri farklı farklı 

testlere yönlendirerek, insanları evde birçok test kiti bulundurmaya mecbur bırakmaktadır. 

Bununla birlikte hastanelerde veya genel anlamda sağlık kuruluşlarında insan kalabalığı 

olmakta ve kolaylıkla yapılabilecek testler için fazlaca harcama yapılabilmektedir. Geliştirmeyi 

planladığımız ürün bu problemlerin üstesinden gelecek şekilde planlanmaktadır. Tek bir test 

çubuğu ile bir çok hastalığın ön tanısını koyabilmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca sonucun en doğru 

şekilde anlaşılabilmesi için skala, bir telefon uygulaması ile okunabilecek ve kişinin yanlış 

değerlendirme olasılığını ortadan kaldıracaktır. Hem zamandan hem de maaliyetten kazanç 

önemli amaçlarımızdan. 

Dünyada gelişmiş ülkelerde benzer uygulama kitleri olmasına rağmen ülkemizde, bu ve benzeri  

yerli üretim idrar kiti bulunmamaktadır. Geliştirmeyi hedeflediğimiz telefon uygulaması 

dünyada var olan rakiplerine teknolojik olarak fark yaratacak niteliktedir.  

 NeFTeST, projemizin adı olduğu gibi üretime geçirildiğinde ürünümüzün marka adı olacaktır. 

  

6. Uygulanabilirlik  

      Birçok ülkede  üretimi yapılan ve kullanılmakta olan idrar test çubuğu ülkemizde ticari 

amaçlı olarak NeFTeST marka adı ile üretilebilecek. Ürün daha fazla geliştirilip üzerinde 

çalışılarak güvenilirliği arttırıcı önlemler alınabilir. Şu an ürünün uygulanabilrlik ve 

kullanışlık açısından bir sorun gözükmemektedir. Kullanmaktan kaynaklı bir risk faktörü de 

bulunmamaktadır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Her bir idrar test çubuğu üretim aşamasında 50 kuruş ile 1 Türk lirası aralığında bir fiyat ile 

üretilecektir. Çubuk üzerindeki pedlerin daldırıldığı enzimlerin fiyatları makul düzeyde olup 

boyut olarak düşünüldüğünde birçok test çubuğunun haırlanmasına olanak sağlamaktadır. 
ĠġĠN TANIMI  

AYLAR ġBT MRT NSN MIS HZRN TMMZ AĞSTS EYLL 

LĠTERATÜR TARAMASI X X X X     

VERĠ 

TOPLANMASI 
X X X X X X   

VERĠLERĠN ANALĠZĠ EDĠLMESĠ 

ĠLGĠLĠ TESTLERĠN YAPILMASI 
  X X X X X  

PROJENĠN SUNUMA HAZIR 

HALE GETĠRĠLMESĠ 

PROJE ADININ SOMUT ÜRÜNE DÖNÜġTÜRÜLMESĠ 

      X X 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 İdrar test çubuğu İnsanlarda; rutin muayeneler için tarama, bebeklerde idrar yolu 

enfeksiyonları, toplu tıbbi araştırmalarda, olağanüstü hal durumlarında, sağlık hizmetlerine 

ulaşamama sürecinde  

(Pandemi), evde tedavi izleme, (Yüksek riskli popülasyonlarda diyabet ve böbrek hastalığı,  

kanser), hastalar tarafından kendi kendine izleme, genel koruyucu tıp muayenehanelerinde, sağlık  

hizmeti zincirinin birçok alanında kullanılabilir. Hayvanlarda; ev ve sokak hayvanlarında, köy ve  

kırsal kesimlerde bulunan besi hayvanlarında, veteriner kliniklerde kullanılabilir. Bir çok 

hastalığın tanısı hem insanlar için hem de hayvanlar için kolaylıkla hızlı ve az maliyetle ve de 

yüksek güvenirlikle tanımlanabilecektir.  

Hedef kitlemiz insanlar ve hayvanlar olup, bu idrar test çubuğu ile konforu arttırmak 

amaçlanmıştır.  
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9. Riskler 

        İdrar test çubuğu üzerindeki kimyasal reaktifler (enzimler) test işlemi sırasında birbirine 

karışabilir. Bunun önüne geçmek için test çubuğu idrara daldırılıp çubuk üzerindeki pedlerin 

ıslanması sağlandığında hemen çıkarılmalı ve yatay konumda bir emici kağıt veya havluya 

bırakılmalıdır. ( Proje özeti kısmında 2.şekilde göterilmiştir. ) Bu durum ölçme sonuçlarında 

hayata sebep olabilecktir. Konu ile ilgili bilgilendirme  klavuzda yapılacaktır. 

       İdrar nümunesi oda koşullarına geldikten sonra test çubğu uygulanmalıdır. Kimyasal reaktifler 

(enzimler) farklı sıcaklıklarda farklı etkileşimler verebiliyor. Test sonuçları farklılaşabilir, 

klavuzda belirtilecektir. 

      Test çubuğunun açık havaya maruz bırakılması sonucunda çubuk üzerindeki pedler nem 

çekecektir. Yüksek nem koşulları stabiliteyi azaltabilir. Bu nedenle test çubukları paketlenmiş 

halde saklanacak ve kullanımı sırasında yalnızca yeterli test çubukları çıkarılıp paket hemen 

kapatılmalı , diğer test çubuklarının hava ile teması engellenmelidir. Bu durum da ölçme 

sonuçlarında ve değerlendirilmesinde hataya neden olabilir, klavuzda belirtilecektir. 

 

      

 

ġĠDDET  

ÇOK HAFİF Maddi Kayıp 

HAFİF Maddi Kayıp ve Zaman 

ORTA Maddi Kayıp ve YanlıĢ Tanı 

CİDDİ Hastalığın Ġlerlemesi 

ÇOK CİDDİ Hastalığın Ġlerlemesi ve Hayati Risk 

 

OLASILIK 100 Adet Ġçin Çubukların Hatalı Ölçüm Yapması 

ÇOK DÜŞÜK %1 

DÜŞÜK %2 

ORTA %4 

YÜKSEK %8 

ÇOK YÜKSEK %16 
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