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1. Proje Özeti  

 

Şekil 1: Proje Özeti Şeması 

Salgın ve bulaş riski yüksek olan hastalıklarla mücadele esnasında en kritik olan durum 

hastalığın doğru ve hızlı teşhisidir. Bu sayede ölüm oranları ve bulaş riski yüksek oranda 

azalmaktadır. Yaygın görülen hastalıkların teşhisinde, kolay uygulanabilen, standart 

laboratuvar birimlerinin dışında testlerin yapılabilmesi ve gerek sağlık tesisi içinde gerekse 

sağlık tesisi erişiminin kısıtlı olduğu bölgelerde test yapabilmeye imkân vermesi sebebiyle 

özellikle son zamanlarda yeni teşhis cihazlarına olan ihtiyacı artmıştır.[1] Bu doğrultuda proje 

kapsamında yüksek teknik altyapı gerektirmeden hasta başında virüs teşhisi yapabilecek 

taşınabilir bir teşhis cihazının geliştirilmesi hedeflenmiş ve salgın hastalık yönetimi sırasında 

sahadaki personele hızlı ve pratik teşhis imkânı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Mekanik sistem 

iki temel parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar kullan-at kasetler ve cihazın bütün bileşenlerini 

çevreleyen kasa yapısıdır. Geliştirilecek cihaz, parmaktan alınan tam kan numunesinin verildiği 

kasetleri kullanarak virüs tespitini gerçekleştirecektir. Kullan-at kasetler, Lab-on-a-Chip 

teknolojisiyle birleştirilmiş LUMABS (LUMinescent AntiBody Sensing) proteinleri 

içermektedir. Sistemin biyolojik temeli de LUMABS kullanılarak antijen-antikor eşleşmesine 

bağlı bir ışıma elde edilmesi ve bu ışımanın fotometrik olarak ölçülmesi prensibine 

dayanmaktadır. Cihaz, ölçüm esnasında enerji ihtiyacını 3.5 mm’lik bir jak aracılığıyla mobil 

cihazlardan sağlamaktadır. Ölçüm sonucunda elde edilen veriler frekans kaydırma yöntemi ile 

mobil cihazdan tasarlanan arayüz aracılığıyla gerçek zamanlı gözlemlenebilecektir. Arayüz 

demosu MatLab aracılığı ile tasarlanmıştır. Oluşturulacak mekanik sistem ilave bir enerji 

ihtiyacı duymadan numuneyi test alanına mekanik valfler yardımı ile iletebilecektir. Mekanik 

sistemin tasarımı teorik olarak hesaplanan boyut ve koşullara göre SolidWorks programında 

tasarlanmıştır. Cihazın bileşenleri metal, plastik, kompozit ve organik malzemeleri içerdiğinden 

eklemeli imalat yöntemini kullanarak 3B baskı ile fiziksel objeye dönüştürülecektir. 

2. Problem/Sorun: 

 
Şekil 2: Problemlerin İkonik Gösterimi 
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Dünyada sağlık altyapısının yetersiz olduğu bölgelerde kurulan acil yardım merkezlerine 

laboratuvar     teşhis cihazlarının taşınmasının zor olması ve cihazların çalışabilmesi için gerekli 

enerjinin sahada sağlanamaması gibi problemler sıkça yaşanmaktadır. Günümüzde teşhis 

gerçekleştirmek amacıyla yaygın olarak ELISA, PCR, hücre kültürleme, point of care (PoC) 

cihazlar ve hızlı tanı testleri gibi yöntemler kullanılmaktadır [2]. Belirtilen yöntemler ile teşhis 

yapan medikal laboratuvar cihazlarının sterilizasyon esnasında yüksek miktarda saf suya ihtiyaç 

duyması, cihaz maliyetlerinin yüksek olması, cihazların boyutlarının büyüklüğü, kullanılması 

gereken numune fazlalığı, profesyonel kullanıcı bilgisi gerektirmesi ve tekrarlı işlem 

basamakları içermesi yönünden hızlı teşhis noktasında sınırlamalar getirmektedir. Özellikle 

HIV gibi kritik ve bulaş riski olan hastalıklarda kişilerin sağlık durumlarının bir an önce tespit 

edilerek gerekli farkındalığın yaratılması, kişinin tedavi ve ilgili desteği erkenden alabilmesi 

için testlerin bir an önce yapılması oldukça kritiktir [3]. Salgın sürecinde hastaların hızla 

bulunup izole ve tedavi edilmesi, bulaş kaynaklarının ve temaslıların bulunarak gerekli 

önlemlerin alınması oldukça önemlidir. Bu sebeple gerek salgın gerekse HIV gibi hastalıkların 

teşhisi sırasında hızlı, pratik, hasta başında uygulanarak kısa sürede cevap üretebilecek, pahalı 

kaynak ve sarf gerektirmeyen, kullanıcı dostu, yüksek doğruluk ve hassasiyetle çalışan 

taşınabilir tanı testlerinin yaygın olarak kullanması tüm ülkeler açısından yaşamsal öneme 

sahiptir (Şekil 2). 

3. Çözüm  

Proje kapsamında geliştirilmesi amaçlanan teşhis cihazı ile, özellikli laboratuvar cihazlarının 

taşınamadığı sahra tipi ortamlarda kullanıma uygun verimli bir sistem geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. Oluşturulacak sistem taşınabilir, uzman kullanıcı bilgisi gerektirmeyen, uzun 

süre güce bağlı kalmadan çalışabilen, laboratuvar ortamına ihtiyaç duymayan ve yüksek 

hassasiyetle analizler gerçekleştirebilen bir teşhis cihazı olacaktır. Taşınabilirliği 

kolaylaştırmak amacıyla sistem Lab-on-a-Chip teknolojisi ile tasarlanacaktır. Sistemin 

biyolojik temeli LUMABS (LUMinescent AntiBody Sensing proteins) adı verilen özel olarak 

geliştirilen proteinler kullanılarak antijen-antikor eşleşmesine bağlı olarak bir sinyal elde 

edilmesi ve bu sinyalin ölçülmesi prensibine dayanmaktadır. LUMABS yöntemiyle 

koşullandırılmış ortam şartları ve pahalı sarflar gerektiren ELISA ve PCR analiz yöntemlerinin 

dezavantajları ortadan kaldırılmaya çalışılacaktır. LUMABS yöntemine dayanan sistem 

karmaşık bir yapıdan uzak, uzun analiz protokolleri gerektirmeyen, belli bir eşik değerin 

üstünde olmak kaydıyla parmaktan alınan az bir kan örneği ile bile teşhis gerçekleştirebilmek 

üzere kurgulanmıştır. Cihaz için geliştirilen algoritma ile ölçümler sonucunda elde edilen 

veriler hastalıkların teşhisinde kullanılacaktır. Tercih edilen elektronik alt yapı içerisinde 

bulunan düşük güç tüketimli mikrodenetleyici enerji hasat yöntemi ile 3.5 mm’lik jak 

kullanarak mobil cihazlardan tüm enerji ihtiyacını karşılayabilecektir. Oluşturulan mekanik 

sistem, butonlar ve hava sirkülasyonunun yardımı ile yüksek enerji tüketiminden kaçınarak, 

ulaşılması güç yerlerdeki teknik altyapı yetersizliğinden kaynaklı teşhis sorunlarına çözüm 

getirilmesi hedeflenmiştir. Kasetleri taşımak için poliüretan köpük çekirdek malzemeli vakum 

yalıtım panellerine sahip ve buz kalıplarıyla soğutulan soğutma çantaları kullanılabilir. Bu 

sayede kasetlerin içeriğindeki biyolojik aktivite uzun süre boyunca korunabilir. Kasetler 

kullanıldıktan sonra tıbbi atık uzaklaştırma birimine ulaştırılana kadar kilitli biyolojik atık 

poşetlerinde sızdırma yapmayacak şekilde güvenle muhafaza edilebilir. Oluşturulan sistem 

kolay ve anlaşılabilir mobil arayüz ile desteklenecek ve her telefona uyumlu çalışabilecektir.  
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Şekil 3: Sistem Mobil Arayüz Akış Şeması 

Cihazın algoritması ve karar destek sistemi MatLab arayüzü kullanılarak tasarlanmıştır. İşletim 

sistemi olarak, medikal yaşam döngüsünün uygulanabileceği ücretsiz FreeRTOS tercih 

edilmiştir. Oluşturulan arayüz final aşamasında mobil arayüz olarak sunulacak ve proje 

desteğiyle karar destek sistemi ARM mimarisi kullanılarak gömülü sistem üzerinde test 

edilecektir. Şekil 3’te, oluşturulan ve halihazırda çalışan arayüzün MatLab demosundan 

görüntüler verilmiştir.  

Sistem elektronik altyapısı EAGLE programı üzerinden tasarlanmıştır. Kayıpsız ve gürültüsüz 

veri transferi için yüksek CMMR ve yüksek PSSR oranlarına sahip yükselteçler tercih edilerek 

veri alışverişi sırasında oluşabilecek sorunların önüne geçilmiştir. Sistemin %92 ışık 

geçirgenliğini sağlaması için yüksek ışık ve yüksek algılama gücü olan ölçüm bileşenleri tercih 

edilmiştir. Sistemde düşük voltaj, düşük güç ihtiyacı ve düşük akım çekebilen elektronik 

elemanlar kullanılmıştır. Proje sonunda, yaklaşık 998 gram ağırlığa sahip, sahada kullanıma 

uygun, LoC teknolojisi ile numune kullanımını azaltan, yaygın hastalıkları teşhis edebilen, dış 

besleme olmadan çalışabilen eni 5,72 cm, boyu 13 cm ve derinliği 4,7 cm olan taşınabilir bir 

teşhis cihazı prototipi geliştirilecektir. Projenin çıktısı Lab-on-a-Chip tasarımı, elektronik devre 

tasarımı, mobil uygulama tasarımı, teşhis algoritması, algoritmanın veri grupları ve bu 

sistemlerin cihaz haline getirilmiş ilk prototipi olacaktır.  

 
Şekil 4: Proje Mekanik Teknik Çizimi ve Patlama Görüntüsü 

İlk Prototip 3B yazıcı aracılığı ile üretilecektir. Sistemin patlamış görünümü ve teknik çizim 

görüntüleri Şekil 4’te verilmiştir.  
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4. Yöntem 

4.1. Biyolojik Altyapı 

Cihaz, kan numunesi içerisindeki şüpheli antikorların tespiti için BRET (Biyolüminesans 

rezonans enerji transferi) bazlı bir yaklaşım kullanır. BRET, canlı hücrelerdeki protein-protein 

etkileşimini incelemek için kullanılan bir yöntemdir [4]. Bu proje kapsamında geliştirilen 

cihazda antikor tespiti için BRET bazlı anahtarlama stratejisine dayanan ve antijen-antikor 

eşleşmesine bağlı olarak bir sinyal üreten LUMABS molekülleri kullanılacaktır [5]. Tasarım üç 

katmanlı ince bir yapıdan oluşmaktadır. İlk katman, plazma ayırıcı membran olarak adlandırılır 

ve hücresel komponentlerin tam kandan ayrılmasını sağlar. İkinci katmanda sistemde bulunan 

substrat olarak kullanılacak lüsiferin bulunur. Üçüncü katmanda ise kandaki antikorla afinitesi 

bulunan LUMABS molekülleri immobilize (sabitlenmiş) halde durmaktadır. Bu katmanlı 

yapının yerleşimindeki kritik olan durum, substratın kanla çözünerek LUMABS katmanına 

ulaşmasıdır [5]. LUMABS molekülü ise üç ana yapıdan oluşmaktadır: Alıcı protein (floresan), 

donör protein (lüsiferaz) ve antikorla eşleşmek üzere tasarlanmış epitop bölgesi. LUMABS 

antikorla eşleştiğinde lüsiferin molekülü, lüsiferaz enzimi varlığında katalizlenerek 

biyolüminesans ışıma oluşturur. Eğer ortamda LUMABS ile eşleşen bir antikor yoksa sistemde 

bulunan floresan proteini kendi dalga boyunda ışıma yapar. Bu ışımalar ayırt edilerek antikor 

varlığı tespit edilmektedir [6]. NanoLuc® ateş böceği lüsiferazından daha küçük ve 100 kat 

daha parlak ışımaya sahip bir füzyon proteinidir. NanoLuc® sayesinde protein etkileşimleri 

tekrarlanan reaktif eklenmesine gerek kalmadan görüntülenebilir. mNeonGreen proteini ise 

bilinen en parlak yeşilimsi-sarı ışımaya sahip füzyon proteinidir.  

 
Şekil 5: Lumabs Teknolojisi Çalışma Prensibi 

,HIV spesifik antikor tespiti şu şekilde gerçekleşmektedir: Kanda HIV spesifik (IgM, IgG, anti-

gp120) antikor bulunmadığında, mNeonGreen ve NanoLuc® birbirlerine yakın mesafede 

durmakta ve aralarındaki enerji transferinin bir sonucu olarak mNeonGreen proteinine bağlı 

floresan ışıma gerçekleşmektedir. Kanda HIV spesifik (IgM, IgG, anti-gp120) antikor 

varlığında ise HIV LUMABS’lardaki epitop bölgeleri, antikorlarla antijen-antikor eşleşmesi 

prensibiyle etkileşime girecektir. Bunun bir sonucu olarak zayıf etkileşimle bir arada bulunan 

mNeonGreen ve NanoLuc® uzaklaşacak ve aralarındaki enerji transferi kesildiğinden ışıma 

NanoLuc® tarafından sağlanacaktır. (Şekil 5) 
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4.2. Elektronik Altyapı 

 

Şekil 6:  Kablo çeşitlerinin Karşılaştırılması 

Günümüzde akıllı telefonlar birçok sensör teknolojisinin kullanımında veri aktarımında ve 

enerji hasat ihtiyacının karşılanmasında tercih edilmekte ve jak bağlantısı önem kazanmaya 

başlamaktadır (Şekil 6). AC sinyalin DC’ye çevrilmesi gerekmektedir. Enerji hasat devreleri 

3.5 mm jak yardımı ile AC sinyalin DC’ye çevrilmesi için oluşturulmuş ve literatüre 

kazandırılmıştır. Bu projede birçok yöntemle yapılabilen enerji hasatı Stereo kanallı jak 

sistemleri aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 7: Elektronik Sistem Çalışma Prensibi 

Oluşturulan Sistemin FSK ve Enerji Depolama teorisine dayanarak bir çalışma prensibi şeması 

Şekil 7 ‘de verilmiştir.  

 
Şekil 8: Sistem Devre Şeması 

Şekil 8’de FSK ve hasat teorisine dayanarak geliştirilen devre şeması ve PCB görüntüsü 

görülmektedir.  Sistem LPR 6235 entegresini kullanarak düşük seviyelerde stabil bir yükseltme 

yaptıktan sonra FET sistemine voltajı gönderir. FET sistemi voltajı doğrultur ve DC bir Stereo 

kanal konfigürasyonunun çıkışı ilk olarak bir kapasitör ve 1:10 kademeli LRP6235 

kombinasyonu ile güçlendirilir ve ardından güçlendirilen sinyal FET tabanlı tam dalga köprü 

doğrultucu ile düzeltilir. Son olarak, doğrultulmuş sinyal DC güç çıkışını üretmek için bir düşük 

geçiş filtresi ile filtrelenir ve MIC 5231 düşük voltaj regülatörü ile sisteme güç kaynağı olarak 

verilir (Şekil 8.1). Gerekli durumlarda RGB ya da kızıl ötesi gibi (HIV kit) ledler kullanılarak 
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sistem desteklenebilir (Şekil 8.2).  Sistem bir adet düşük gürültü temelli yükselteç ve foto 

diyottan oluşmaktadır. Yükselteç fotodiyot verisini yükselterek mikrodenetleyiciye hazır hale 

getirir (Şekil 8.3). 

4.3.Mekanik Altyapı 

 

Şekil 9: Cihazın Mekanik Çalışma Prensibi 

Sistem mekaniği SolidWorks programında tasarlanıp hazır hale getirilmiştir. Şekil 9’da çalışma 

prensibi açıklanan sistem enerji ihtiyacını minimuma indirmek amacıyla tercih edilmiştir. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Tablo 1: Cihaz Karşılatırması 

 
Dünyada ELISA ve PCR yöntemleri ile sahaya taşımak ve sahada analiz işlemi 

gerçekleştirebilmek için geliştirilen cihazlar mevcuttur. PCR ve ELISA tekniklerini temel alan 

bu cihazlar, sahip oldukları farklı teknolojik altyapılarıyla cevap süresini, maliyeti ve ağırlığı 

azaltarak sahada cihaz çeşitliliğini sağlamaktadırlar. Cepheid tarafından geliştirilen Genexpert 

cihazı ölçüm aparatı olarak LoC temelli bir sistemle fotometrik ve kalorimetrik ölçüm yapmakta 

ve sahada en çok tercih edilen cihazdır. PCR yöntemi kullandığından yanlış pozitif oranı 

yüksektir. Cihaz, iç temizliği için zaman alan temizlik protokolleri, yüksek ağırlığı, bataryaya 

bağlı çalışma süresinin kısa olması gibi dezavantajlara sahiptir. Bunun dışında piyasada SARS 

ve CoV-2 tespiti için geliştirilen Roche ve AccuQuik firmalarına ait hızlı tanı testleri 

bulunmaktadır. Bu testler micro-ELISA yöntemiyle virüs tespitini gerçekleştirmektedir. Proje 

kapsamında geliştirilen teşhis cihazı ile, parmaktan alınan az miktarda tam kandan, LUMABS 

yöntemiyle HIV-spesifik antikorlar yakalanır. ELISA yönteminden farkı, sıralı ekleme yıkama 

işlemi veya üretilmesi zor olan yeni antikor teminine ihtiyaç duymamasıdır. Sistem hem Lab-

on-a-Chip hem LUMABS teknolojisi içerdiğinden piyasadaki diğer cihazlardaki gibi uzun 

analiz protokolleri, uzman kullanıcı bilgisi, pahalı reaktifler ve yüksek güvenlikli laboratuvar 

ortamları gerektirmeden çalışabilecektir. Antikor tespiti için LUMABS teknolojisini kullanan 

benzer çalışmalardan farklı olarak bu projede ilk defa LUMABS, Lab-on-a-Chip teknolojisiyle 

birleştirilmiştir. Rakip cihazlardan düşük maliyet ve teşhis yöntemi açısından ayrılmaktadır. 

Sistem yazılımı tamamen özgündür. Bu veriler ışığında cihazı rakiplerinden maliyet ve 

teknolojik altyapı bakımından ayırmak mümkündür (Tablo 1). 
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6. Uygulanabilirlik  

Oluşturulan cihaz dış yüzeyi 3B yazıcı ile bir araya getirilecektir. Cihazın iç tasarımı ise silikon 

borular yardımı ile oluşturulacaktır. Projenin hayata geçirilmesi esnasında Teknofest Final 

dönemine kadar olan bölümde HIV yerine zararsız bir virüsü yakalamak için bulunabilecek en 

uygun LUMABS’ın temini sağlanmaya çalışılacaktır. Cihaz içerisinde kullanılacak kasetlerin 

üretimi için Nehir Biyoteknoloji Firması ile anlaşmaya varılmıştır. Cihaz kasasının 

yapılabilirliği açısından fiyat alınmış ve ilk prototipin 3B yazıcı ile üretilmesine karar 

verilmiştir. Biyolojik uygulanabilirliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek denemelerde 

sistem kan numunesini taklit edebilecek en efektif ajan ile test edilecektir. Arayüz, Adobe xD 

programında tasarlanarak mobil uygulaması Android işletim sistemi üzerinden kodlanacaktır. 

Sistem tamamen ölçüm yapılabilir hale getirildiğinde sensörlerle ölçümler tekrarlanacaktır. 

Projenin sahada kullanıma geçirilmesi amacıyla çeşitli firmalarla ön görüşmeler yapılmıştır. 

Eklemeli yöntem ile cihazın birleştirilir duruma gelmesi için tüm şartlar planlanmıştır. Medikal 

teşhis cihazlarının üretilmesi ve piyasaya sürülmesi uzun bir süreci beraberinde getirmektedir. 

Cihaz sınıf II-a medikal cihazlar sınıfına girmektedir ve ilgili adımlar izlenerek cihaz ürün takip 

sistemine kaydedilir ve DMO (Devlet Malzeme Ofisi Satış Platformu) aracılığı ile 

pazarlanabilecektir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Cihazın temel kullanıcıları yapabileceği testler ve taşınabilirliği sebebiyle sahra altı Afrika 

ülkeleri gibi sağlık altyapısı gelişmemiş ülkelerdir. Bu ülkelerin sağlık harcamalarının oldukça 

düşük olması nedeniyle asıl hedef kitle bu ülkelere yardım götüren veya götürmeyi amaçlayan, 

Kızılay, AFAD vb. sivil toplum kuruluşlarıdır. Cihaz aynı zamanda askeri alanda faaliyet 

gösteren öncelikle TSK olmak üzere diğer ülkelerin ordularında da sahada test yapabilecek ve 

uzun süre sahada kullanılabilecek yapıda tasarlanmıştır. Bunların yanında cihazın düşük 

maliyeti ve farklı virüsleri tespit edebilmesi sebebi ile akademik çalışmalarda 

kullanılabilecektir. 

9. Riskler 

Tablo 2 : Riskler ve Etki Matrisi 
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