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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

         Proje astım, KOAH ve benzeri akciğerin enflamatuar hastalıklarının tanı ve takibini 
yapmak için düşük maliyetli bir analizör tasarımını içermektedir. Cihaz, bir nefes örneğini 
analiz ederek ve bir hastanın hava yolu inflamasyon seviyesini yansıtan Milyar Başına 
Parça (PPB) cinsinden bir FeNO okunmasını sağlayarak çalışır. FeNO seviyesi ne kadar 
yüksekse, tanı konmamış veya kontrolsüz hastalığı gösteren hava yolu inflamasyon 
seviyesi o kadar yüksek olur. Yüksek seviyelerde FeNO'nun akciğer hastalıklarında 
bronşiyal inflamasyon, yeniden şekillenme (fibroz) ve hiper duyarlılık ve özellikle astım 
şiddeti ve prognozunun belirlenmesinde etkili olduğu gösterilmiştir. Proje mekanik, 
elektronik, yazılım ve kimyasal proseslerin kullanılması ile oluşturulmuştur. Kolorimetrik 
yöntem ile ölçüm gerçekleştirmektedir. Proje bir Whatmann kâğıdı, bir ozon devresi veya 
sis devresi, CMOS kamera sistemi ve akış metre içermektedir. Sistemdeki ürünlerin 
piyasada çok rahat ve düşük maliyetle bulunabileceği şekilden de gözükmektedir. 
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2. Problem/Sorun: 

Akciğer hastalıkları; dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen hastalıklardır. Hastalıkların yarattığı iş 

gücü kaybı, ekonomik giderlerde oluşturduğu etki, morbidite, mortalite ve ekonomik olarak iş gücü 

kaybı oluşturması açısından küresel bir problem olarak tanımlanmaktadır. Bu hastalıkların teşhis ve 

takibinin yapılması için bir çok yöntem mevcuttur. Bilgisayarlı Tomografi, Solunum Fonksiyon 

Testleri, Kapnograf ve viral, bakteriyel hastalıklarda RT-PCR testleri gibi FeNO ölçümü de akciğer 

hastalıklarının tanı ve takibinde geçerliliği ispatlanmış testlerden birisi olmakla birlikte FeNO 

ölçümü yapan cihazların oldukça yüksek maliyetli olması, ileri uzmanlık gerektirmesi, transport 

olmaması gibi etkenler nedeniyle başta ülkemiz olmak üzere birçok dünya ülkesinde sınırlı 
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kullanımı mevcuttur. Tüm göğüs hastalıkları kliniklerinde bulunması gerekirken yalnızca bazı özel 

hastaneler ve üniversite hastanelerinde bulunmaktadır. 

3. Çözüm  

Problem çözümü için kolorimetrik ölçüm yöntemi kullanan FeNO ölçüm cihazı ortaya çıkardık. 

Cihazın 10 ppb ye kadar ölçüm alacak hassasiyette tasarladık. Bu sayede yüksek maliyetli 

elektrokimyasal sensörlerle aynı hassasiyete sahip olabilecektir. Bu hassasiyette ölçümü sağlamak 

için cihazımız içinde, dizi kimyasal tepkime gerçekleştirecektir. Yapılan araştırmalarımız 

sonucunda nitritlerin kolorimetrik tepkimelere oldukça müsait olduğunu fark ettik. İki farklı 

tepkime adayı belirledik bir tanesi griess reaksiyonu diğeri ise o-tolidine reaksiyonu idi. Griess 

reaksiyonu için gerekli olan Dimethylformamide (DMF), Triethylamine (TEA) and N-(l-naphthyl) 

ethylenediamine dihydrochloride (NEDD) gibi kimyasalların oldukça pahalı olmasından dolayı 

daha düşük maliyetli ve herkesin kolayca ulaşabileceği kimyasallar içeren o-tolidine reaksiyonunda 

karar kıldık. Çalışmamızda öncelikle nefeste bulunan Nitrik oksitin Nitrik dioksite dönüşümü için 

üç farklı tepkime düşüncesinde bulunduk  

1.NO+O2-NO2 Bu tepkimeyi kullanmaktan vazgeçtik çünkü nefesteki amonyakla etkileşime 

girip fazladan NO ortaya çıkarmakta ve değerlerin yüksek çıkmasına neden olmaktadır. 

2.NO+O3NO2 Bu yöntem kullanım için uygun olarak belirlenmiştir. Cihaz içerisindeki ozonatör 

devresinin ürettiği ozonla nefesteki NO tepkimeye girerek sağlıklı bir şekilde NO2 oluşturmaktadır. 

3. NO ＋ Cr6 ＋ ＋ H2SO4 → NO2 Bu tepkime de heksavalent krom ve sülfirik asit kullanarak 

NO2 dönüşümü sağlanmaktadır. Fakat çıkan gaz elektronik devrelere zarar vermektedir. Elektronik 

devreler epoksi ile kaplandığında sorun giderilmektdir. 

NONO2 dönüşümü sağlandıktan sonra oluşan NO2 

NO2 ＋ o-Tolidine → Nitroso-o-Tolidine tepkimesini vermektedir. Bu  tepkimenin gerçekleşmesi 

için 2 numaralı Whatmann Filtre kağıtları 1/3 %96 ‘lık alkol ve 2/3 O-Tolidine çözeltisi içeren 

solüsyonlara batırılarak 6 saat boyunca vakumlu desikatör cihazında kurumaya bırakılmaktadır.    
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Filtre kağıtları kuruduktan sonra cihaz içerisine yerleştirilmektedir ve NO2 ile filtre kağıdının 

tepkimesi sonucunda filtre kağıdının rengi beyazdan amber-kahverengi ye dönmektedir. Ardından 

bu renk değişimini kamera sistemi ile algılayıp renklerin G değişkeni ve delta E değerlerini tespit 

eden HCFR yazılımına aktardık. Ticari olarak satılan NO gazları ile kalibrasyon eğrisi oluşturduk 

ve proje ekibi üzerinde denemeler yapıldı. Yapılan ön denemeler göstermektedir ki basit kimyasal 

reaksiyonlar ile FeNO ölçüm sorununa çözüm üretilebilmektedir.

 

4. Yöntem 

Dış Tasarım  

Analiz

Renk değişiminin ölçeklendirilmesi Kalibrasyon Eğrisinin Çizilmesi

Tepkime

NO-->NO2  transformasyonu NO2 ile Filtre Kağıdı Tepikmesi

Üfleme 

Derin İnspirasyon Cihaz içine zorlu ekspirasyon
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Cihazın dış iskeleti için PLA plastik kulanılmış ve dış kısım eva ile kaplanmıştır. Kabın dış 

kısmından biri büyük biri küçük olmak üzere iki farklı delik vardır. Birisi akışı sağlayacak kanalı 

bağlamak ve nefesin verileceği kısmı belirlemek için kullanılacaktır. Filtre kağıdını sabitlemek 

amacıyla izole zemin tasarlanmıştır. Filtre kağıdı için zemine timsah ağız yerleştirilmiştir. Cihaz 

içinde kimyasal tepkimeler sonucu toksik gazlar oluşmaktadır. Bu gazların hastaya ulaşmaması için 

tek yönlü akış sağlayan check valf kullanılmıştır. Filtre kâğıdı ve akış metre arasında kalan boşluğa 

prototipimizde tasarladığımız piezo sis oluşturma devresini ekledik. Bu devre ile birlikte nitrik 

oksiti, nitrik dioskite dönüştürmek için gerekli olan sülfirik asit ve heksavalent kromun 

buharlaştırılıp cihaz içinde dağılması amaçlanmıştır. Ayrıca bireylerin havayı üfleme hızı ve 

üflenen havanın cihazın odacıklarına ulaşma miktarı farklı olduğundan dolayı odacığa giren 

havanın hızlandırılması ve bir hava jeti oluşturulması amacı ile bir “nozzle” sisteme monte 

edilmiştir. Bu sayede havanın ve üretilen gazların cihaz içerisinde bulunan odacıklarda iyi şekilde 

karışması ve filtre kağıdına ulaşması sağlanmıştır. 

 

                   
 

Kimyasal İşlemler Dizisi: 

Ekshalasyon sonucu ortaya çıkan nitrik oksit NO ＋ Cr6 ＋ ＋ H2SO4 → NO2  tepkimesi ile 

nitrikdioksit gazına dönüştürülmüştür. Nitrikdioksit ile reaksiyona giren bir bileşik olan o-tolidin 

filtre kağıdına muamele edilmiştir. Filtre kâğıdı 60 ml o-tolidine ve 30 ml %96'lık etil alkol içeren 

çözeltiye daldırılmıştır. Daha sonrasında çözelti ile emdirilmiş olan filtre kâğıdı vakumlu desikatör 

cihazında kurutulmaya bırakılmıştır. Bu proses her bir filtre kağıdının hazırlanmasında iki kez 

kullanılmıştır. Nefeste oluşan nitrik oksiti nitrik dioksite dönüştürmek için sisteme Sülfirik asit ve 

heksavalent krom karışımını buharlaştırmak için piezo sis üretme devresi yerleştirilmiştir. 1/5 

oranında heksavalent krom için 4/5 oranında sülfirik asit kullanılmıştır. Ortamda oluşan nitrik 

dioksit gazı filtre kağıdında düzeyine göre yer yer renk değişimleri oluşturmuştur. Bu renk 

değişiminin beyazdan sarıya doğru filtre kağıdının merkezinde yoğunlaşan heterojen bir görünüm 

sergilediği gözlemlenmiştir. 

 

Tek 
Yönlü 
Valf 

Filtre 
Kağıdı 
Tutucu 

nozzle Eva kaplama 
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Elektronik, Yazılım ve Analiz 

Elektronik tasarımda 113 kHz frekans bandında çalışan piezo sis üretme devresi kullanılmıştır. 

Piezo sis devresi kimyasalların buharlaştırılması ve cihaz içinde dağılmasını sağlamıştır. Kamera 

olarak USB kamera devresi kullanılmıştır. Ayrıca kamera üzerine filtre kağıdını aydınlatması için 

mavi LED yerleştirilmiştir. Kameranın görüntü kalitesini arttırmak için eski CD’nin dış katmanının 

sökülmesi ile üretilen grating ve mini mercekler eklenmiştir. Aldığmız görüntüleri HFCR yazılımı 

kullanarak renk değerlendirmesini gerçekleştirdik. Görüntülerin G değişkenleri ve dE değerleri ile 

kalibrasyon eğrisi oluşturduk. Nitrik Oksit gazları GazDetect firmasının kalibrasyon tüpleri ile 

yapılmıştır. 
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Yapılan analizde grafiğin alt kısmı konsantrasyonu üst kısım ise renk saturasyonunu 

göstermektedir. Korelasyon katsayısının 1’e yakınlığı ölçümün tutarlı olduğunu 

göstermektedir. Cihazın doğruluğunun karşılaştırılması ise elimizde doğrulayacak bir cihaz 

olmadığı için yapılamadı. Alınan sonuçlar göstermektedir ki düşük maliyetlerle FeNO 

ölçümü gerçekleştirilebileceğini projenin gelişimi ile birlikte tüm kamu ve özel 

hastanelerde sistemin kullanımının artacağının ve akciğer hastalıklarının takibinin daha 

kolay yapılabileceğini göstermektedir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Kolorimetrik ölçüm yöntemi kullanan FeNO ölçüm cihazı kullanıma sunulmuştur. Halihazırda 

mevcut olan, Kütle-GazKramatografisi, Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi ve Elektrokimyasal 

Sensörler gibi pahalı ve zor yöntemlerden çok daha kolay uygulanabilir, çok daha düşük maliyetli ve 

aynı hassasiyete sahip bir sistem oluşturulmuştur. Cihazın 10 ppb ye kadar ölçüm alabilmektedir. 

Cihazın doğruluk oranı 50ppb (milyarda bir)’den küçük değerlerde ölçülen değerin ± 5ppb'si 

şeklindedir. Eğer ki 50 ppb’den büyükse ölçülen değerin ±% 10'u kadar olmaktadır. Cihaz ile 

yapılacak testin süresi yetişkinlerde ortalama 12 saniye sürmektedir. (Bu diğer cihazlara göre 

oldukça hızlıdır). Cihaz otomatik değiştirilebilir filtre kağıtları içerdiğinden dolayı elektrokimyasal 

sensörlerde oluşan hassasiyet kaymasının önüne geçmektedir. Cihazın ortalama çalışma sıcaklığı 

aralığı 10-30ºC arası olacaktır. Cihaz maksimum ortam çalışma seviyesi 350 ppb‘ye kadar 

çıkabilmektedir. 
 

6. Uygulanabilirlik  

Cihazın yaptığımız prototiple uygulanabilir olduğu gösterilmiştir. İçerdiği tek yönlü 
valflerle hasta güvenliğini de sağlamaktadır. En büyük risk yöntemin ilk defa uygulanıyor 
olmasından dolayı kaynaklanacak güvensizliklerdir. Bunlar da klinik çalışmalar ile egale 
edilecektir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Dış Tasarım  200 TL 
Whatmann Filtre Kâğıdı 60 TL 
CMOS Kamera 300 TL 
O-TOLİDİNE (100 mL) 35 TL 
Ozanatör/Sis Buhar Devresi 155 TL 
ETİL ALKOL %96  50 TL 
SÜLFİRİK ASİT 30 TL 
HEKSAVALENT KROM  30 TL  
CHEK VALF VE NOZZLE 60 TL 
DESİKATÖR 300 TL 
KALİBRASYON GAZLARI 30 TL 
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İş Paketi Adı Durumu Süresi 

(Ay) 
Proje Hazırlık ve Kavram Geliştirme Çalışmaları Tamamlandı 1 
Elektronik Donanım Tasarım Geliştirme Çalışmaları Tamamlandı 3 
Mekanik Aksam Tasarım Geliştirme ve Prototipleme Çalışmaları  Devam ediyor 4 
Devreye Alma, Sistem Entegrasyonu ve Test Çalışmaları Devam ediyor 2 
 

 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): Göğüs hastalıkları klinikleri, Tıp Merkezleri, Dal 

Merkezleri, Özel muayenehane sahipleri, üniversite hastaneleri, Özel ve Kamu Hastaneleri, 

Araştırma merkezleri hedef kitleyi oluşturmaktadır. Cihazı Astım, KOAH ve diğer akciğer hastaları 

kullanacaktır. 

9. Riskler 

Risk  Plan 
Cihazın pratik uygulamalarda sorun 
çıkarması 

Cihazımızın tasarımı teorik bilgilerimiz, ilkel 
prototipimiz ve simülasyonlarımızdan oluşmaktadır. 
Pratik uygulamalarda cihaz tasarımında değişiklikler 
yapmak gerekli olabilir 

Yöntemin bilinir olmaması  Demo cihaz çalışmaları ve cihaz ile yapacağımız 
klinik deneylerin sonuçlarının makale ile 
yayımlanması ile birlikte bu sorunun üstesinden 
gelinebilecektir. 
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