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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Kanser, her yıl binlerce insanın ölümüne sebep olmakla birlikte dünya çapında ölümlerin ikinci 

temel sebebidir. Kanserin tedavisinde erken teşhis tedavi başarısını artırmaktadır ancak birçok 

kanserde erken teşhis, semptomların geç ortaya çıkması ve tanı yöntemlerinin 

uygulanabilirliğinin az olması gibi nedenlerle mümkün olmamaktadır. Bu nedenle kanserin 

erken teşhisi dünya çapında birçok araştırma grubunun odağı olmuş durumdadır. Geliştirilen 

yöntemler kanser şüphesi olan hastalarda hastanın ameliyata girmeden önce kan ya da vücut 

sıvılarından alınan örneklerle kanser teşhisi hedeflemektedir. Var olan çalışmalarda sıklıkla, 

kanda bulunan proteinler biyobelirteç olarak kullanılmaktadır. Bu yöntem çalışmaların fiyatını 

artırmakla birlikte çalışma yöntemi olarak zor ve uzun süreli çalışmalar gerektirmektedir. Bu 

projede, son zamanlarda bilimsel araştırmaların odağı olan likit biyopsi (ing. Liquid biopsy) 

yöntemi temel alınmıştır. Kanda dolaşan tümör DNA’larındaki mutasyonların tespit edilmesi 

ve kansere özgü tercih edilecek floresan ışımaların kullanımı sayesinde tek cihazda birden fazla 

kanser alt türünün teşhisinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bunun için gerekli literatür 

taramaları ve veri tabanı incelemeleri yapılarak seçilen kanser alt gruplarına özgü gen 

mutasyonları spektrofotometre mantığı kullanılarak tespit edilecektir. Proje; var olan 

çalışmalardan farklı olarak tek cihazda farklı kanserleri birleştirmekte, protein yerine çalışması 

daha kolay olan kandaki tümör DNA’larını kullanmakta ve daha kısa sürede tümör spesifik 

sonuç vermektedir.  

Anahtar Kelimeler: kanser, erken teşhis, biyosensör, ctDNA 

 

2. Problem/Sorun 
 

Kanser; vücudun herhangi bir organında ya da dokusunda kontrolsüzce büyümeye başlayan, 

kendi sınırlarından çevredeki dokulara doğru ilerleyen ve en sonunda vücuda yayılan geniş bir 

hastalık grubudur. Neoplazm ve malign tümörler kanserin diğer yaygın adıdır. Dünya Sağlık 

Örgütü (DSÖ/World Health Organization-WHO)’nün verilerine göre tüm dünyada ölümlerin 

ikinci temel nedeni olarak kanser yer almaktadır. Akciğer, prostat, kolorektal, karın ve karaciğer 

kanserleri erkeklerde; göğüs, kolorektal, akciğer, serviks ve tiroid kanserleri ise kadınlarda en 

sık görülen kanser türleridir. Her iki cinsiyet ve tüm yaşların ortalamasına bakıldığında ise en 

sık kanser oranı meme (%11.7), akciğer (%11.4), kolorektum (%10), prostat (%7.3), karın 

grubu (%5.6), karaciğer (%4.7), serviks/uterus (%3.1) ve diğer kanserler (%46) şeklinde 

sıralanmaktadır.[1] 

American Cancer Society 2020 Kanser İstatistikleri raporuna göre, sık görülen ve ölüm oranı 

yüksek olan kanserlerin büyük çoğunluğu ileriki evrelerde tespit edilebilmektedir. Kanserin geç 

tespit edilmesi ise tedavi başarısını düşürmekte ve uzun süreli sağkalım oranlarını 

azaltmaktadır. Bu nedenle erken teşhis kanser tedavisinde tedavinin etkinliği için önemli bir yer 

tutmaktadır. Ancak birçok kanserde semptomların geç ortaya çıkması ve var olan teşhis 

yöntemlerinin radyasyon içermesi düzenli kanser teşhis takibini ve erken teşhisi mümkün 

kılmamaktadır. Örneğin meme kanserinde mamogram testi radyasyon içerdiği için belli yaşın 

üstündeki kadınlara düzenli uygulanabilmektedir. Bunlara ek olarak var olan kısa ve basit 

yöntemli teşhisler de doğruluk oranı düşük olduğu için etkili sonuç vermemektedir. Biyokimya 

testleri sonucu belli değerleri belirteç olarak kullanmak da kanser için belirleyici olmamakla 

birlikte güvenirliği azdır. Bu sebepler çerçevesinde kanserin erken teşhisine yönelik birçok 

çalışmaya başlanmıştır.[2] 

Günümüzde kullanılan testlerin genel kullanımı biyopsi, kan, kemik iliği ya da idrar örneklerini 

üzerinden yapılmaktadır. Bu testlerin en büyük dezavantajı kanser belirli bir evreye ulaştıktan 

sonra yapılmakta ya da doğruluk oranı düşük olmaktadır. Örneğin; kolorektal kanseri için 
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önemli bir belirteç olan ve tedavinin seyrine karar verilmesini sağlayan KRAS mutasyonu ile 

küçük hücreli olmayan akciğer tümörlerinde tedavi ve prognoz için kullanılan EGFR 

mutasyonu tümör dokusu biyopsi ile alındıktan sonra tespit edilebilmektedir. Bir diğer örnekse 

kolorektal kanseri başta olmak üzere bazı kanserlerin belirteci olarak kullanılan CEA 

(Karsinoembriyonik antijen) kandan tespit edilen protein yapılı bir moleküldür. Bu molekülün 

tespiti teşhiste kullanılmakla birlikte farklı hastalıkların da etkisiyle kanda bulunabilir. Ayrıca 

birden fazla kanserin belirteci olması ise spesifiteyi düşürmektedir.  

Kanserin teşhisi için kullanılan MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme), CT (BT-Bilgisayarlı 

Tomografi), PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) gibi teşhis yöntemleri kanser ilerledikten ve 

belirli bir evreye geldikten sonra uygulanmaktadır. Hastalar belli şikayetlerle hastaneye 

başvurduktan sonra genel testler yapılıp bu sonuçlara göre kanser taramaları istenmektedir. 

Ancak bu süreçte testlerin gecikmesi, randevu sürelerindeki aksaklık, hasta yoğunluğuna bağlı 

sıraların ileriki tarihlere verilmesi gibi sebepler yüzünden kanser teşhisi daha da zorlaşmaktadır. 

Geç tespit edilen birçok kanser türünün tedavisi de gecikme süresiyle doğru orantılı olarak 

zorlaşmaktadır. Bu durum ise sağkalım oranını azaltmakta ve her sene on binlerce insanın 

ölümüne sebep olmaktadır.  

Bu çalışmada teşhis için seçilen kanser türleri teşhisi en zor olup tedavi zorluğu ve ölüm oranı 

en fazla olan kanserler seçilmiştir. Seçilen kanserler ve mutasyonları Tablo 1 ve 4’te (Ekler 

bölümünde) listelenmiştir.  

 

3. Çözüm  

Kanserin bu kadar yaygın olması ve erken teşhisin önemi birçok araştırma grubunu kanserde 

erken teşhise yönelik çalışmalara yönlendirmiştir. Yapılan çalışmalara göre kanserde ölüm 

oranlarının yüksek olmasının sebebi kanser semptomlarının geç ortaya çıkması, sağlık 

hizmetlerindeki yoğunluk sebebiyle testlerin hemen yapılamaması ve bunlara bağlı olarak 

kanserin geç teşhis edilmesidir.  

Bu projede de kanserin daha kolay tedavi edilmesi ve ölüm oranlarının düşmesi için erken teşhis 

yöntemlerinden biri olan “sıvı biyopsi (Liquid Biopsy)” tabanlı tasarladığımız cihazın temel 

mantığı olarak kullanılmıştır. Kanda serbest olarak dolaşan tümör DNA’larının tespiti üzerine 

çalışması tasarlanan cihaz; içerisindeki DNA probları (Biyobelirteç olarak PNA kullanılmıştır.) 

tarafından algılanıp ışıma verecek ve mutasyon tespiti sağlanacaktır. Mutasyonlar kansere özgü 

olduğu için de daha doğru ve spesifitesi yüksek sonuç vermesi hedeflenmiştir. Ayrıca kurulması 

planlanan veri tabanı sayesinde de kalıtsal yatkınlığı olan bireylerin kontrolünün sağlanması 

hedeflenmektedir. Tasarlanan cihazın genel çalışma prensibi Şekil 1’de gösterilmiştir. 

  
          Şekil 1: Tasarlanan cihazın genel çalışma prensibi 
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4. Yöntem 

4.1. Likit/Sıvı Biyopsi  

Yapılması planlanan çalışmada kanser teşhisi için son dönemde yeni bir araştırma konusu olan 

likit biyopsi mantığı temel alınmıştır. Bu yöntem temelde kanda serbest olarak dolaşan tümör 

parçalarına ya da genomuna dayanmaktadır. Kanda dolaşan cfDNA ve RNAlar (circulating free 

DNA ya da RNA) hasta bireylerde sağlıklı olanlara kıyasla daha fazla bulunmaktadır. Kanserli 

hücrelerde de benzer mekanizma işlemektedir. Hücreler apoptoza ya da nekroza uğradıktan 

sonra nükleer ya da mitokondriyal DNA ve RNA’larını kan dolaşımına salmaktadırlar. ctDNA 

oranı kandaki serum ya da plazmadan tespit edilebilmektedir. Özellikle ctDNA’lardaki 

mutasyonlu gen segmentlerinin tespit edilmesi sayesinde klinikte hastaya normal biyopsi 

uygulanmadan tedavinin seyrine karar vermek mümkündür. Likit biyopsi sayesinde hasta 

ameliyat olmadan kan örneğiyle kanser türüne karar vermek ve tedavi belirlemek mümkündür. 

Bu sayede hem hızlı sonuç alınabilmekte hem de hastalığın seyrine erken karar verilerek 

tedavinin erken uygulanması sağlanmaktadır. [3,4,5] Genel likit biyopsi şeması Şekil 2’de 

açıklanmıştır.   

Hastadan alınan kan örneğinin plazması alınarak tek zincirli DNA (ssDNA) izolasyonu 

yapılacaktır. İzole edilen hasta DNA’sı, DNA problarının olduğu plakaya damlatılarak cihaza 

konulacaktır.  

 
Şekil 2: Likit biyopsinin genel anlatım şeması. Kana karışan tümör parçaları ya da DNA/RNA segmentlerinin 

tespiti mantığıyla çalışır. 
4.2. Biyosensörler 

"Biyosensör" terimi, ilaç keşfi, teşhis, biyotıp, gıda güvenliği ve işleme, çevresel izleme, 

savunma ve güvenlik gibi geniş bir uygulama yelpazesine sahip biyolojik algılama unsurunu 

içeren güçlü ve yenilikçi analitik cihazı ifade eder.[6] 

Biyosensörler analit, reseptör ve transdüser kısımlarından oluşmaktadırlar.Biyosensör 

tasarımında, analiz edilecek olan bileşenler analit olarak adlandırılmaktadırlar. Analitler prob 

dizisinin tam karşılığı olan yapılardır. Reseptörler, canlı hücresindeki biyomoleküler yapıların 

kullanılmasından dolayı biyoreseptör olarak adlandırılır. Biyoreseptörler analiti algılayabilen, 

analite özgü olan ve analit ile seçici olarak etkileşime girebilen biyomoleküler bir yapıya 

sahiptir. Transdüserler, reseptör ve analit kompleksinin oluşturduğu biyolojik sinyalleri ölçen 

ve bu biyolojik sinyalleri sayısal sinyallere dönüştüren yapılardır. Analitler biyoreseptörlerle 
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seçici bir kompleks oluşturur daha sonra fiziksel, elektrokimyasal, optiksel vb. bir değişim 

algılanır, bu değişim uygun trandüser kullanılarak ölçülür ve sayısal sinyallere dönüştürülür. 

Daha sonra elde edilen sinyaller sinyal güçlendiriciden (amplifikatör) geçerek veri işleme 

aşamasına aktarılmaktadır. Amplifikatörler yükselteç girişine uygulanan elektrik sinyali 

yükselten, kuvvetlendiren elektronik devrelerdir.[7] Biyosensörler gerek kullanılan biyoreseptör 

materyalleri, gerekse uygulanan dönüştürme yöntemleri temel alınarak çeşitli şekillerde 

sınıflandırılabilmektedirler. Biyoreseptör materyalleri temel alınarak yapılan sınıflandırmaya 

göre biyokatalitik, biyoafinite ve mikrobiyal esaslı biyosensörler olmak üzere 3 gruba 

ayrılmaktadırlar. Biyokatalitik tabanlı biyosensörlerde enzimler; biyoafinite tabanlı 

biyosensörlerde antikorlar, nükleik asitler vb. bileşenler; mikrobiyal esaslı biyosensörlerde ise 

mikroorganizmalar, hücreler, organeller ve dokular kullanılmaktadır.  Biyoaktif tabakada 

kullanılan biyobileşen türüne göre ise biyosensörler enzim temelli, doku temelli, DNA temelli, 

antikor/antijen temelli (immünobiyosensörler) ve mikrobiyal kökenli olmak üzere 5 gruba 

ayrılmaktadırlar.[8] Nükleik Asit Prob Sensörleri biyokatalitik tabanlı biyosensörler ve DNA 

temelli biyosensörler gruplarında yer almaktadırlar. Prob baz dizisi belli oligonükleotittir. 

Nükleik asit probları, hastalığın genetik yapısının araştırılmasında, mutant genlerin tespitinde 

hızlı, yüksek doğruluk ve olağanüstü hassasiyete sahip bir yöntem olarak karşımıza 

çıkmaktadırlar.[8] Şekil 3’te bir biyosensör sisteminin temel bileşenleri ve kullanabilecek 

bileşenlerinin bazıları şematik olarak gösterilmiştir. 

 
Şekil 3: Biyosensör Sisteminin Temel Bileşenleri 

 

DNA sensörleri seçilen yüzeyde immobilize halde bulunan tek zincirli DNA probu ile kalıtsal 

bir hastalığı veya genetik mutasyonu temsil eden bir tek zincirli DNA parçasının hibridizasyonu 

prensibine dayanmaktadır. Bu hibridizasyonla oluşan çift zincirli DNA sayesinde bir 

elektrokimyasal, optiksel vb. sinyal oluşur ve transdüser tarafından bu sinyal okunabilir hale 

getirilir. DNA problarında kullanılan yapılar 20-30 bazlık kısa tek zincirli DNA’lardır. 

İmmobilizasyon biyokatalistleri bir taşıyıcıya bağlayarak veya belli bir matriks içerisinde 

hareketsiz bırakılması işlemidir.[9,10] 

Yapılan araştırma sonuçlarına göre yüksek hassasiyet ve seçicilik için DNA’nın 

immobilizasyonu ön plana çıkmaktadır. İmmobilizasyon işlemi yüzey sınırlı prob üzerindeki 

spesifik olmayan bağlanmayı önlemek ve stabiliteyi arttırmak için gereklidir. Biyosensörlerden 

cevap sinyallerini alabilmek için, biyoreseptör materyalleri transdüser yüzeyine 

sabitlenmelidir. Sabitlemenin belirli prosedürleri transdüser yüzeyinin doğasına, biyoreseptör 

materyallerinin özelliklerine ve biyosensörün yapısına bağlıdır.Tek zincirli DNA’nın yüzeye 

immobilizasyonu için fiziksel adsorpsiyon, kovalent bağlama, tutuklama metodu ve çapraz 

bağlama olmak üzere 4 farklı yöntem kullanılmaktadır.[10] 
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4.2.1.Fiziksel Adsorpsiyon 

Non-kovalent etkileşimler kullanılarak biyoreseptörlerin kullanılacak olan yüzeye tutunması 

işlemidir. Detaylandırmak gerekirse DNA probunda bulunan negatif yüklü gruplar ve yüzeyi 

kaplayan pozitif yükler arasındaki iyonik etkileşimlerdir.  Fiziksel adsorpsiyon herhangi bir 

nükleik asit gerektirmediği için en kolay immobilizasyon yöntemi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Non-kovalent etkileşimler zayıf olduğu için dayanıklılığı çok yüksek değildir.  

4.2.2.Kovalent Bağlama 

Biyoreseptörlerin kovalent bağlar ile hedef yüzeye immobilizasyon işlemidir. Kovalent 

bağlanma, biyoreseptör olarak kullanılacak olan molekül üzerindeki fonksiyonel gruplar 

üzerinde gerçekleştirilir. Biyoreseptörlerin kovalent bağlanma ile immobilizasyonu 

biyosensörün pH, iyon şiddeti, sıcaklık vb. gibi olumsuz yönde biyosensör yapısını etkileyen 

değişimlere karşı biyosensörün direncini artırır. Fiziksel adsorpsiyon, tutuklama metodu ve 

çapraz bağlama gibi diğer metotlarla karşılaştırıldığında kovalent bağlama daha iyi ve kalıcılığı 

uzun süren yüzey yapısı sağlamaktadır. Seri üretime uygun olması, güçlü kimyasal bağlanma 

imkanı sunması, dayanıklı olması ve iyi stabilite sağlamasından dolayı DNA prob 

tasarımımızda kovalent bağlama yöntemi seçilmiştir. DNA prob immobilizasyon aşamasında 

çok zincirli yapılara sahip olması sebebiyle kovalent bağlanma afinitesi yüksek olan 

glikoproteinler tercih edilmektedir. 

4.2.3.Tutuklama Metodu 

Tutuklama metodu, biyokatalisti belirli bir yerde sabitlemektir. Bu işlem polimer bir matriks 

içinde veya yarı geçirgen zar içinde mikrokapsülleme yöntemiyle de gerçekleştirilebilir.  

4.2.4.Çapraz Bağlama 

Çapraz bağlama metodunda genelde glutaraldehit, hekzametilen diizosiyanat gibi önemli etken 

maddeler biyomoleküller arasındaki katmanları kararlı hale getirecek moleküller arası bağları 

oluşturmaktadır. Bu metot yüksek mekanik dayanıklılık sağlamadığı için uzun süreli kullanım 

gerektiren biyosensör tasarımlarında tercih edilmemektedir.[7,8,11] 
 

4.3. PMMA 

PMMA enjeksiyon, ekstrüzyon ve şişirme kalıplama için uygun bir termoplastik olduğu için 

plaka üretiminde kullanılmak üzere seçilmiştir. PMMA (Polimetil metakrilat) yüksek ışık 

geçirgenliği, uzun kullanım ömrü, ısı ve olumsuz hava koşullarına karşı gösterdiği yüksek 

direnç gibi üstün özelliklerinden dolayı ön plana çıkmaktadır. PMMA optik, sensör, analitik 

ayırma ve iletken cihazlardaki uygulamalar için tercih edilen bir polimerdir. PMMA’nın temel 

özellikleri şunlardır: 

• Çok iyi termal özelliklere sahiptir. 90°C'ye kadar yüksek sıcaklıklara dayanabilir.  

• 1.490 kırılma indisi ile olağanüstü optik özelliklere sahiptir. 

• Saydamlığı ve çizilme dayanıklılığından dolayı cama göre çok iyi bir alternatiftir. 

• PMMA en yüksek yüzey sertliğine sahip termoplastiktir.  

• %100 geri dönüştürülebilir bir malzemedir. Geri dönüştürülebilir bir malzeme 

olmasından dolayı doğal kaynak israfının önlenmesine önemli bir katkı sağlamaktadır. 

• Birçok kimyasala karşı dayanıklıdır.[12] 
 

4.4. PNA Problarının Üretimi ve Genel Özellikleri 

Peptit Nükleik Asit (PNA), DNA veya RNA'ya benzer yapıda üretilen sentetik 

oligonükleotitlerdir. Yapı olarak DNA’da deoksiriboz şekeri ve RNA’da riboz şekeri 

bulunurken PNA'nın omurgası Şekil 1’ de gösterildiği gibi peptit bağı ile bağlanmış tekrarlanan 

N-(2-aminoetil)-glisin bütününden oluşmaktadır. Çeşitli pürin ve pirimidin bazları 

metilenkarbonil bağları ile omurgaya bağlıdır. PNAlar peptitler gibi nitrojen ağı solda ve 

karbon ağı sağda olmak üzere gösterilmektedir.[13] PNA'lar, PNA / DNA ve PNA / RNA dubleks 

yapılarını oluşturmak amacıyla DNA ve RNA hedeflerine sekansa özgü bir şekilde bağlanma 
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yeteneğine sahiptir.[14] PNA, transkripsiyon mekanizmasını araştırmak için güçlü bir araçtır ve 

bunun yanında hedef gen ekspresyonunu düzenlemek için yenilikçi ve etkili bir yol 

sağlamaktadır.  PNA, birçok biyomedikal çalışmalarda ve araştırmalarda gen regülasyonu ve 

gen hedeflemesi için kullanılmıştır. PNA aracılı gen düzenlemesinin anlaşılması, genetik 

hastalıklar, kanser ve yaşa bağlı hastalıklar gibi çeşitli insan hastalığının tedavisinde, tespit 

aşamasında spesifik ve güçlü bir bağlanma sağladığı için çok önemli bir yere sahiptir ve gelecek 

vaat eden bir metottur. PNA'lar, dubleks yapılar oluşturmak için hem DNA hem de RNA 

hedeflerine sekansa özgü bir şekilde bağlanabilir. PNA'ların DNA ve RNA hedeflerine 

bağlanması, DNA / DNA veya RNA / RNA bağlarından daha güçlüdür.[13] Bu artırılmış 

bağlanma afinitesi PNA'ların nötr olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca nötr olduğu için 

polianyonla ilgili yan etkileri yoktur ve bozulmaya karşı dayanıklıdır.[15] Bu avantajlı 

özelliklerinden dolayı, PNA'lar istenen hedef gen sekanslarını tanımlamak ve yüksek tekli 

mutasyonları tespit etmek için prob olarak çalışmada yer almaktadır. 
 

4.5. Floresan Maddenin Seçimi ve Özellikleri 

Günümüzde kanser araştırmalarında, genetik tanı yöntemi olarak kullanılan in situ 

hibridizasyon yöntemi belli bir nükleik asit dizisinin bulunduğu yeri tespit etmek için kullanılır. 

Hedef DNA’nın işaretlenmiş nükleik asit probu ile hibridizasyonu sağlanarak hibritler 

oluşturulması ve probun yerinin görünür kılınması sağlanarak in situ hibridizasyon yapılır. Bu 

çalışmada 5' Hekzakloro-Florosein (HEX) ile probun yeri görünür kılınmaktadır. HEX 

floroseinin heksaklorlu versiyonudur. DNA oligonükleotitlerini etiketlemek için kullanılacak 

olan HEX maksimum 535 nm absorbansa ve maksimum 556 nm emisyona sahiptir.[16,36] Birçok 

florofor maddede quencher molekül olarak kullanılan Dimetil amino fenilazo benzoik asit 

(DABCYL) bu çalışmada da quencher molekül olarak seçilmiştir ve HEX ile birlikte 

kullanılacaktır.[37] 
  
4.6. Cihaz Tasarımı  

Kanser tespit cihazımız tıpkı laptop bilgisayar gibi kapaklı şekilde tasarlanmıştır. Kapakta, 

dalga boyu (535 nm )ışık veren 12 adet ışık kaynağı, 4 adet Peltier, 2 adet soğutucu fan, termal 

borular ve dokunmatik led panel bulunmaktadır. Alt kısımda ise tüplerin yerleştirileceği altı 

saydam bir plaka, 12 adet fotoelektrik sensör, 4 adet sıcaklık sensörü, izolasyon katmanı, 

Ardunio Uno yonga seti, batarya, AC/DC güç kaynağı, haberleşmeyi sağlayan network kartı, 1 

adet soğutucu fan ve termal borular bulunmaktadır. Kapak ve tabanın ortasına DNA problarını 

ve kan örneğini içeren kuyucuklar bir levha halinde yerleştirilmiştir. Cihazın genel görünüşü 

Şekil 4’te gösterilmiştir.  

 

Şekil 4: Tasarlanan cihazın genel görüntüsü 

Cihazın çalışma prensibi; tüplerde bulunan DNA’ların belirli bir dereceye kadar ısıtılması ve 

üzerlerine ışık gönderilerek, sensörler yardımıyla ışıma yapıp yapmadıklarının tespit 
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edilmesiyle, kanser bulgularını teşhis etmektir. DNA’ları içeren plaka araya yerleştirilmektedir 

ve kapak kapatılmaktadır. Kapak tasarımı içerideki ısının dışarıya çıkışını engelleyecek şekilde 

girintili olarak yapılmıştır. Bilgisayar veya mobil cihazdan erişilebilir kontrol paneli ya 

da kapağın üst kısmında yer alan dokunmatik panel ve tuşlar yardımıyla tespit edilmek istenen 

kanser türü DNA ve PNA’nın bağlanması için gereken sıcaklık, DNA örneği bulunan tüpler ve 

kullanılmak istenen ışığın dalga boyu gibi bilgilerin girişi gerçekleştirilmektedir. Cihazımız 

öncelikle peltierler yardımıyla iç ortamı istenilen sıcaklık değerine getirmektedir. Ortamın 

sıcaklığı seçilen genlerin primerleri tasarlandıktan sonra karar verilecektir. Sıcaklığın 50-55 °C 

olması öngörülmektedir. Peltierler elektrik enerjisini yüzeyler arası sıcaklık farkına çevirme 

prensibiyle çalışmaktadırlar. Peltiere gerekli gerilim ve akım değerini gönderdiğimizde 

yapısındaki elektronlar yardımıyla bir yüzeyi ısınırken diğer yüzeyi soğumaktadır. Cihazımızda 

da bu prensibi kullanarak, öncelikle peltierlere gerekli gerilim ve akım değeri verilmektedir. 

Daha sonra kapağın içerisinde yer alan soğutucu fan ve peltierlerin soğuk yüzeylerine temas 

eden, fandan uzanan termal borular aracılığı ile soğuk yüzey daha da soğutulmaktadır ve alt 

kısımda yer alan sıcak yüzeyde istenilen sıcaklığa ulaşılmaktadır.  Verilecek gerilim-akım 

değerlerinin ve soğutucu fanın kontrolü Arduino Uno yonga seti tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Cihazın köşelerinde bulunan sıcaklık sensörleri ve bunlardan gelen 

çıktılar ile Arduino üzerinde çalışan bir feedback loop ile sistemin istenilen sıcaklıkta kalması 

sağlanmaktadır. Arduino Uno yonga setine gerekli yazılım eklenecektir.   

 

Şekil 5: Tasarlanan cihaz kapak kısmının iç yapsının görünümü 

 

Şekil 6: Tasarlanan cihazın önden görünümü  

Ortam ve DNA tüpleri istenen sıcaklık değerine ulaştıktan sonra, kapakta yer alan dalga boyu 

ayarlanabilen ışık kaynakları, daha önceden dokunmatik ekrandan girilen tespit edilmek istenen 

kanser türünün ışıma yaptığı dalga boyunda ışık gönderilmektedir. Tüplerin bulunduğu 
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levhanın yerleştirileceği saydam alandaki fotoelektrik sensörler yardımı ile hangi tüplerde ışıma 

gerçekleştiği belirlenmektedir ve olası mutasyonlar tespit edilmektedir. Burada ışıma bulunan 

tüpler kanser bulgularına işaret etmektedir. Sonuçlar hem cihazın ekranında hem de bilgisayar 

ortamında  anlık olarak görüntülenebilmektedir. 

 

Şekil 7: Tasarlanan cihazın sıcaklık ve ışık sensörlerinin görünümü 

Olası bir kontrolsüz ısınma durumunda sistemin zarar görmemesi için her bir köşede bulunan 

sıcaklık sensörleri devreye girmektedir. Bu sıcaklık sensörleri kritik sıcaklığın üstüne çıkması 

durumunda otomatik olarak içeriyi ısıtan sinyalleri kesmektedir ve alt kısımda yer alan soğutma 

fanını devreye alacak şekilde programlanmıştır. Fanın çalışmasıyla birlikte ortamın ve altta yer 

alan termal borular aracılığı fotoelektrik sensörlerin soğutulması gerçekleştirilecektir. Tüplerin 

bulunduğu ve belirli sıcaklık değerine getirilmek için ısıtılan alan ile Arduino Uno yonga 

setinin, bataryanın, network kartının ve güç kaynağının bulunduğu alan arasına bir izolasyon 

katmanı eklenmiştir, böylece ısınan alanın ısısı diğer kısma geçemeyecektir ve olası problem 

oluşumu önlenecektir. Cihaz tasarlanırken olası tüm güvenlik önlemleri düşünülmüştür. 

 

Şekil 8: Tasarlanan cihazın alttan görünümü 

Cihazımız hem 220 V şehir şebekesine bağlanarak hem de yüksek güçlü bataryasıyla 

çalışabilmektedir. Batarya tipi yeniden doldurulabilir bataryalardan seçilmiştir. Aynı anda hem 

batarya şarj olurken hem de cihazımız çalışabilmektedir. Batarya ile kullanım hem cihazımızın 

taşınabilirliği hem de şehir şebekesine ulaşmanın mümkün olmadığı yerlerde kullanım rahatlığı 

sağlamaktadır. Fakat cihazımızın içerisinde yer alan fanlar, peltierler ve ışık kaynaklarının 

kullandığı güç miktarları da göz önünde bulundurulduğunda bataryanın gücü, fiyat ve hacim 

oranı da düşünülerek, batarya ile çalışmada 3 kez test imkanı sunabilmektedir, 3 kez test 

yapıldıktan sonra ise yine dokunmatik LED ekranın çok daha uzun bir süre çalışıp güncel veya 
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geçmiş sonuçları görüntülemeye, isteğe göre analiz edebilmeye devam edebilecek kapasitede 

olması düşünülmüştür. Yedek batarya taşınarak değişim yapılması mümkün 

olmaktadır.  Cihazımız AC gerilimi DC gerilime doğrultan ve değerini düşüren bir güç kaynağı 

ile çalışmaktadır. Bu güç kaynağıyla bataryamız da eş zamanlı olarak şarj 

edilebilmektedir.  Arduino Yonga Setine bağlanan network kartı sayesinde kanser tespit 

cihazımız, hem kablosuz (Wi-Fİ) aracılığıyla, istenirse kablolu olarak bilgisayar ile 

haberleşebilmektedir. Menzilin arttırılması istenmesi durumu için bir anten düzeneği de 

eklenmiştir. Cihazın bilgisayar üzerinden kontrol edilebilmesi, analizler ve tabloların 

oluşturulması, seçeneklerin değiştirilebilmesi için bir bilgisayar programı da mevcuttur. Aynı 

zamanda bu network kartı sayesinde bulut yedekleme, uzaktan erişim ve dış sistemlerle 

entegrasyon da mümkün hale gelmektedir.  Cihazımızın iç yapısının daha rahat görülebilmesi 

için, tamamı saydam halde ve tüm kablolama işlemleri gerçekleştirilmeden önce fotoğraflar 

alınmıştır. 

 

Şekil 9-10: Tasarlanan cihazın iç mekanizmasının saydam materyal ile alttan görünümü ve Cihazın 

renklendirilmiş olarak üstten genel görünümü 

Cihazımızın kapalı haldeki ve renklendirilmiş görünüşü görseldedir. Dokunmatik ekranın 

altında Cancer BioTech takımımızın logosu yer almaktadır. 

’’Cihaz tasarımı SketchUp programı kullanılarak hazırlanmıştır. Cihaz hakkında daha detaylı 

fikir edinmek için Youtube videolarımıza göz atabilirsiniz.’’ 

Link: https://youtu.be/8fHfSBbu7zY         

Link: https://youtu.be/FXsVaOvkP7Q 

4.7. Verilerin İşlenmesi 

Çalışma sonucu elde edilen bilginin işlenmesi için öncelikle cihazda yer alan Arduino UNO 

yonga seti ve ESP8266 Network kartı, ardından da internete yüklenen verinin bulut üzerinde 

işlenmesi için AWS Lambda gibi servisler kullanılmaktadır. Bu servis ve teknolojilerin seçilme 

nedeni öncelikle maliyet ve kullanım kolaylığıdır. İlerleyen aşamalarda aynı işi daha verimli 

veya hızlı bir şekilde yapan farklı teknolojilere geçilebilir, ancak sistemin temel çalışma 

prensipleri aynı kalacaktır. Cihazın içindeki 12 adet kuyuda bulunan fotoelektrik sensörleri 

Arduino üzerinde “INPUT” olarak tanımlanmış pinlere bağlanıp ve her kuyu için sensörlerden 

veri aktarımı sağlanmaktadır. Işıma olması durumunda sensörün bağlandığı DNA tüpüne denk 

gelen pin “HIGH” değer vermektedir ve bu da arduino tarafından kaydedilmektedir. Bu sayede 

dijitalleştirdiğimiz veri yine Arduino tarafından cihaz üzeri ekrana veya daha ileri seviyede 

işlenebilmesi ve kaydedilmesi için network kartına aktarılmaktadır.  Wifi bağlantısı olduğu 

takdirde network kartı internete bağlanabilir ve verileri doğrudan buluta aktarabilmektedir. İlk 

aşamada AWS Lambda üzerinde çalışmaktadır. Serverless (maliyeti en aza indirmek için 

https://youtu.be/8fHfSBbu7zY
https://youtu.be/FXsVaOvkP7Q
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sürekli çalışan bir sunucu kullanmak yerine istek geldiği takdirde ortak işlem gücü kullanan), 

Node JS web uygulamamız çalışmaktadır. Gelen veri ile ilgili parametreler (tarih, kanser türü, 

sonuç, hasta bilgisi vb.) kaydedilmektedir, sınıflandırıp veri tabanımıza gönderilmektedir. Bu 

sayede her zaman ve her yerden veri tabanına erişilebilmektedir, bilgiler tekrar 

incelenebilmektedir. Bu işin kullanıcı için daha da kolaylaştırılması amacıyla, bilgisayar ve 

mobil cihazlardan erişime uygun, sadece yetkili kişilerin erişimine izin veren bir web portalı 

kurulmuştur. React JS kullanılarak kodlanan web sitesi ileri aşamalarda Android ve IOS 

cihazlarda daha optimize çalışması adına React Native ile uygulama olarak da 

sunulabilmektedir.  

Web sitesi ve veri tabanı kurulmasındaki temel neden, sadece bir gerekçe olduğunda yapılan 

test sonuçları yanında istatistik, olasılık ve hastanın kalıtsal geçmişinden yararlanılarak risk 

faktörlerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda kontroller sağlanarak kanserin tedavisinde çok 

büyük yeri olan erken teşhis imkanı sağlamaktır. Veri tabanında hastanın akrabaları ve 

ailesindeki kalıtsal özellik taşıyan ve belirli kanser türleriyle alakalı mutasyonların varlığına 

bakılarak hastanın da bu kanser türüne yakalanma riski hesaplanabilmektedir. Yüksek risk 

bulunması durumunda periyodik kontroller yapılıp ve bu kontrollerde kanser bulunursa hastada 

herhangi bir semptom ortaya çıkmadan tedavisi yapılabilmektedir. Bu olasılık hesaplarının 

hiçbir durumda %100 doğru olamayacağı ve sadece deneysel veriler istatistik yöntemlerle 

işlenerek bulunduğu dikkate alınmalıdır. Son karar ve sorumluluk her zaman ilgili doktora aittir. 

Gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin yapılması dahilinde, sistemimiz e-devlet, e-nabız ve 

Sağlık Bakanlığı veri tabanları ile entegre olabilecek ve beraber çalışabilecek yapıdadır. Bu 

sayede sağlık kaydı ve aile geçmişi bulunan bütün vatandaşlarımız için erken uyarı ve dolayısı 

ile erken teşhis imkanı sağlanabilecektir. İlk etapta son kullanıcı olan hastalara uygulamadan 

sorular sorulması sureti ile geçmişi alınacak, risk hesaplaması ve erken uyarı sistemleri bu 

şekilde çalışacaktır. Daha fazla entegrasyon ile başka veri bankalarına erişim sağlandığı 

takdirde sistemin yararlılığı ve kapsamı artacaktır. 

’’Tasarlanan yazılıma ait görseller Figma programında hazırlanarak rapora eklenmiştir.’’ 

 

 

Şekil 11: Tasarlanan programın genel görüntüsü  
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Şekil 12: Tasarlanan cihazın genel yazılım işleyişi 

 

 

Şekil 13: Tasarlanan programında hastaların sonuçlarının olduğu ana ekran tasarımı 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Likit biyopsi literatürde yeni bir yöntem olmakla birlikte daha çok PCR reaksiyonlarıyla 

kullanılan bir tespit yöntemidir. Tasarlamış olduğumuz cihaz sayesinde PCR reaksiyonlarında 

uygulanması gereken uzun prosedürler kullanılmamakta ve bu sayede tespit süresi 

kısalmaktadır. Ayrıca kontaminasyon gibi yanlış sonuç verdiren sorunlar da cihazımız 

sayesinde ortadan kalkmaktadır. Şu an kullanılan biyosensör ve tespit yöntemlerinden farklı 

olarak kandaki proteinler yerine tümör DNA’larını tespit ederek mutasyon spesifik sonuç 

almakta ve yanlış sonuç oranını minimalize etmekteyiz. Normal biyopsiden de farklı olarak 

hasta ameliyata girmeden sonuç almakta ve tedavinin erken uygulanmasını sağlamayı 

hedeflemekteyiz. Erken tespit yöntemi sayesinde ise kanserde sağkalım oranının artmasını 

hedeflemekteyiz.  
 

 

6. Uygulanabilirlik  

Günümüz ölüm oranlarına göre seçilen kanser türlerinin belirli mutasyonlarınca ışımanın 

gerçekleşeceği mutasyon tablosunda belirtilmiş olup, bu alanda yapılan sayısız araştırma ve 

geliştirme projelerine farklı bölge ve ülkelerde çalışmalar sürmektedir. Hızla gelişen bu alanda 

ülkemize maliyeti daha düşük, laboratuvarlarda daha hızlı araştırmasının sonuçlanacağı, hata 

payının düşürüldüğü (manuelliğin az olduğu) cihazımızı düşünsel olarak geliştirmiş olup 

gerekli maliyetler mali tabloda birer kullanımlık şekli ile verilmiştir. Geliştirdiğimiz yöntem, 

tespiti hızlandırmakta ve kolaylaştırmakta olup tedaviye geçilen süreyi de en aza düşürerek 

efektif ilaç kullanımına ve hastalığın yenmesine olanak sağlamaktadır. Geliştirdiğimiz mevcut 

cihaz, minimum komplikede ve hata paylarında, maksimum verimde ve piyasadaki en uygun 

maliyetlerde olmaktadır. Maliyet olarak her hasta için şüphelenilen kanser türüne bağlı olarak 

ortalama 1000-1500 TL arasında bir test ücretine denk gelmektedir. Bu fiyat piyasadaki diğer 

erken tespit ve kişiye özgü tanı yöntemleriyle kıyaslandığında herkesin ulaşabileceği bir tanı 

yöntemi olma potansiyeline sahiptir.  (PNA’lerin Türkiye’deki bir firmada üretilmesi ve temin 

edilmesiyle bu fiyat daha da düşecektir.) 

 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

İş paketi 6 Aylık 

Hedef 
1 Senelik 

Hedef 
3 Senelik 

Hedef 
5 Senelik 

Hedef 
Cihazın Üretimi X 

   

Yazılımın tamamlanması X 
   

Hasta örneklerinin toplanıp, incelenmesi 
 

 
X 

  

Kimyasal sentezlerin yapılması için 

prosedür üretimi 

 
 

X 

  

PNA üretimi ve immobilizasyonu 
  

X 
 

Cihazın sıcaklık ve konsantrasyon 

optimizasyonu 

  
 

X 

 

Hasta numunelerinin cihazda denenmesi 
   

 
X 

Validasyon 
   

X 
 

Tablo 2: Tasarlanan cihazın üretimi ve yöntemin geliştirilmesi için iş/zaman planı 
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1. Tablo 3: Projede kullanılması planlanan malzemelerin tahmini fiyat listesi. (Malzemelerin bazıları 

bozulabileceği için dönemsel olarak planlanmış olup kullanılması planlanan PNA’nın fiyatı tek baz için 

yazılmıştır. İleri dönemlerde tasarlanacak olana primerlere ve toplam baz miktarına göre bu fiyat 

değişecektir. 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Kanser günümüzde çok sık karşılaşılan bir hastalık olduğu için kanser risk grupları başta olmak 

üzere herkese hitap eden bir cihazdır. Kanserleşme oranlarının hızla arttığı bu dönemde herkes 

risk taşımaktadır. Aile geçmişinde kanser bulunanlarda ise bu risk daha da artmaktadır. Hedef 

kitlemiz kansere karşı riskli gruplar başta olmak üzere herkesi kapsamaktadır. Uygun test 

fiyatından dolayı piyasadaki kişiselleştirilmiş tanı yöntemlerine kıyasla daha ulaşılabilirdir. 

 

 

9. Riskler 

Bu projede en temel risk cihazın üretiminden sonra PNA ve hasta DNA’sının bağlanma 

optimizasyonudur. Bağlanmanın olması için kritik sıcaklığı bulmak, bağlanmanın en uygun 

konsantrasyonuna karar vermek doğru tahminlerin ve uygun deneylerin yapılmasıyla 

mümkündür. PNA bağlanma sıcaklığı uygulamalar sayesinde önceden öngörülen sıcaklık 

sayesinde çok fazla denemeye ihtiyaç duymadan optimizasyon sağlanacaktır.  

Bir diğer risk de cihazda PNA bağlanma sıcaklığı için konulan ısıtıcılardır. Cihazın içerisinin 

kontrol dışı olarak aşırı ısınması durumunda, fotoelektrik sensörlerde, bataryada, Arduino 

yonga setinde, haberleşme kartında ve güç kaynağında problem oluşabileceğini ön görerek, 

sıcaklık sensörleri yerleştirerek, limit değerin aşılması anında, ısınmayı tetikleyen sinyalleri 

kesme ve soğutucu fanları çalıştırma yazılımı geliştirdik. 
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10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: İlayda APAY 

 
Adı Soyadı 

 
Projedeki Görevi 

 
Okul 

Projeyle veya problemle 
ilgili tecrübesi 

 
İlayda APAY 

 
Proje tasarımı ve işleyiş 

sürecinin kontrolü - Etkili 

sunum 
hazırlama ve raporlama 

 
Bursa Teknik 

Üniversitesi – 

Biyomühendislik - 

2.Sınıf 

Biyomühendislik lisans programına devam etmekte, 

program çerçevesinde biyosensörler ve biyomalzemeler 

dersleri sayesinde ilgili cihaz, ürün ve işleyiş şekline hakim 

olmakla birlikte; girişimci olmakla proje işleyişi, yönetimi 

ve gerekli diğer alanlarda bilgi birikimine sahiptir 

 
Arife DEMİRCİ 

 
Literatür taraması- Gerekli 

preklinik ve klinik araştırma 
sürecinin kontrolü 

 
Bahçeşehir 

Üniversitesi Tıp 

Fakültesi 
1.sınıf 

BAU Tıp Kişiye Özgü Hipofiz Tümörleri Laboratuvarında 

2 senelik laboratuvar deneyimine sahiptir. Likit biyopsi 

çalışmalarında aktif yer almıştır. Moleküler onkoloji 

alanında devam eden projesi bulunmaktadır. 

 
Fatma KURUL 

Hastadan alınan biyolojik sıvı 

örneği için uygun tespit 
yönteminin belirlenmesi ve 

araştırılması 

DEU İzmir 

Uluslararası Biyotıp 

ve Genom Entitüsü 
Biyotıp ve Sağlık 

Teknolojileri-Yüksek 

Lisans 

Biyomedikal Mühendisliği Lisans programında almış 

olduğum Biyosensörler ve biyomalzemeler 

dersleri  sayesinde konumuz ile ilgili gerekli altyapıyı 

oluşturmuş olup iyi derecede bilgi birikimine sahiptir. 

 
Miray SÖNMEZ 

Üretilecek cihaz için malzeme 

seçimi- Floresan madde 
içerikli primer sentez 

yöntemlerinin belirlenmesi 

İstanbul Teknik 

Üniversitesi- Kimya 

Mühendisliği-4.sınıf 

Kimya mühendisliği eğitimi sırasında biyomedikal 

uygulamalar hakkında araştırmalarda bulunmuş, 

inovasyonel uygulamaların mühendislik tarafına ilgi 

duymaktadır. 

 
Hüseyin Tunahan 

ATAK 

 
Cihaz tasarımı, baskı devre 

kartı ve güç devrelerinin 

oluşturulması ve 

biyosensörlerden alınan 

sinyalin işlenmesi 

 
Yıldız Teknik 

Üniversitesi - Elektrik 

Mühendisliği-3.sınıf 

IEEE Yıldız Teknik Üniversitesi öğrenci kulübünde güç 

elektroniği sistemleri üzerine teknik çalışmalar 

gerçekleştirmiş, Arduino gibi mikrodenetleyiciler ve 

AC/DC güç kaynaklariyla cihazlar tasarlamış, kodunu 

yazma işlemini gerçekleştirmiştir. 

Çınar KIZILTEPE Makine öğrenmesi ve veri 

analizi 
- Sensörden gelen görüntünün 

işlenmesi 

Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi - Makine 

Mühendisliği-2.Sınıf 

Son 4 ayda 5 hackathon kazanmış olup Google 

kullanmakta yeteneklidir. 
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Kanser türü 1. Gen 

mutasyonu 
2. Gen 

mutasyonu 
3. Gen 

mutasyonu 
4. Gen 

mutasyonu 
5. Gen 

mutasyonu 
6. Gen 

mutasyonu 
7. Gen 

mutasyonu 

Pankreas KRAS TP53 SMAD4 CDKN2A TGFBR2 
  

Küçük hücreli 

akciğer 
TP53 RB1 ATRX PIK3CA MTOR NOTCH1 PTEN 

Karaciğer TP53 CTNNB1 TSC2 JAK1 
   

Mide TP53 CDH1 PIK3CA ERBB3 ERBB4 KRAS SMAD4 

Kolorektal KRAS TP53 APC SMAD4 BRAF PIK3CA FBXW7 

Beyin/MSS 
(Primer tümör) 

IDH1 TP53 PTEN TERT EGFR CIC PIK3CA 

Tablo 1: Seçilen kanser türlerinde bakılması planlanan mutasyonlar 
(mutasyon noktaları cBioPostal sitesinden alınmış ve mutasyon noktaları aynı siteden tespit edilmiştir. Mutasyon noktalarına 
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Tablo 4: Tasarladığımız cihazımızda ilk basamakta tespitinin yapılması planlanan kanserler, 

ölüm/sağkalım/görülme sıklığı oranları, tercih edilme nedenleri ve semptomları.[17-35] 
 


