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Laboratuvar 
Teşhis 

Yöntemleri

• 1. Direkt Teşhis

• Elektron mikroskop

• Işık mikroskobu

• Immunofluoresan

• Moleküler teknikler

• 2. İndirekt Teşhis

• Kültürel yoklama (Hücre kültürü, bakteriyel besi yerlerine ekim)

• Embriyolu tavuk yumurtasına ekim

• Laboratuvar hayvanları

• 3. Seroloji

• ELISA

• Western blot 

• Nötralizton testi

• Hızlı tanı kitleri



Laboratuvar 
Teşhis 

Yöntemlerin 
Avantajları

• Farklı etkenleri ortaya koyabilme

• Yüksek duyarlılık ve özgüllük

• Etken izolasyonu

• Etkenin farklı özelliklerini ortaya koyabilme



Laboratuvar 
Teşhis 

Yöntemlerin 
Dezavantajları

• Gelişmiş laboratuvar altyapısı

• Emek yoğun işlemler

• Zaman alıcı

• Uzman personel

• Sonuç alamama

• Eksik anamnez

• Uygun olmayan numune

• Numunenin taşıma koşullarında zarar 
görmesi



Hızlı Tanı 
Kitlerine Neden 

Gerek var?

• Daha hızlı,
• Yüksek doğruluğa sahip,
• Laboratuvar ekipmanı gerektirmeyen,
• Kullanımı için eğitim gerektirmeyen
• HIZLI TANI yöntemlerine ihtiyaç var.

• Hasta yatağındayken,
• Hastane dışındayken,
• Kaza yerindeyken,
• Çiftlikte
• Mezbahanede
• Süt alım ve işleme merkezlerinde
• …

HIZLI TANI gerçekleştirilmesi bekleniyor.



HIZLI TANI 
KİTLERİ =Point of 
Care Tests (PoC)

• KONSEPT

• Kısa analiz süresi,
• Örnek hazırlama işleminin olmaması veya çok

kısa olması,
• En az miktarda analiz reaktanı gerekliliği,
• Kullanıcı dostu analitik ekipman,
• Dijital veya görsel olarak kantitatif ya da yarı-

kantitatif sonuç alınması



LFIA (Lateral Akışlı Immunoassay)



LFIA (Lateral Akışlı Immunoassay)
Direkt yöntem Kompetitif (inhibisyon) yöntem



LFIA (Lateral Akışlı
Immunoassay)

• Avantajları
• Bilinen bir teknolojidir.

• Üretim diğerlerine göre kolaydır. Ekipman ve prosesler zaten
geliştirilmiştir ve piyasada bulunmaktadır.

• Yüksek miktarlarda üretilebilir.
• Oda sıcaklığında 12-24 y saklanabilir.
• Kullanımı kolaydır.
• Küçük hacimlerde örnek yeterli olur.
• Elektronik devrelerle, okuyucu sistemlerle entegre edilebilir.
• Hassasiyeti ve spesifikliği yüksektir.
• Geliştirilmesi ve onaylanması gerekli maliyet ve zaman azdır.

• Piyasada zaten bilinen ürünler oldukları için kabul
edilmeleri kolaydır.

• Kullanıcıya eğitim vermeye gerek yoktur.



LFIA (Lateral Akışlı
Immunoassay)

Antikorlar

• Çalışmaya uygun antikorların temin edilmesi
gerekmektedir.

• LFIA’da kullanılan antikor miktarı her bir strip için
yaklaşık 10-30 µg/cm2 iken bu değer ELISA 
testlerinde 0,3 µg/cm2’dir.

• Antijen-antikor afinitesi yüksek olmalıdır. Çünkü
akış hızı 0,16-0,66  mm/sn’dir. Antijenle
immobilize antikorun etkileşmesi için yaklaşık 1-
6 sn süre bulunmaktadır.



LFIA (Lateral Akışlı
Immunoassay)

İşaretleyiciler

• Farklı metotlarla saptanabilmeli.

• Konjuge edildiğinde aktivitesi değişmemeli.

• Tampon, tuz veya deterjan içeren çözeltilerde
spesifik olmayan bağlar yapmamalı

• Farklı sıcaklıklarda çalışabilmeli

• Düşük maliyetli olmalı.

• Konjugasyon prosedürü kolay olmalı.

• Farklı analitler için de kullanılabilmeli.



LFIA (Lateral 
Akışlı

Immunoassay)

İşaretleyiciler

• Lipozomlar: Çok yüksek konsantrasyonlarda
sinyal oluşturan molekül taşıyabilirler.

• Kolloidal Karbon: Konjugasyonu çok kolaydır.
Ucuzdur.

• Kolloidal Altın: Günümüzde en çok kullanılan
işaretleyicidir. Oluşan renk gözle görülebilir. Büyük
moleküllü örnekler için idealdir.

• Kuantum Noktalar: En yüksek sinyal değerleri elde
edilebilir. Hassasiyeti ve spesifikliği yüksektir.

• Vd….



LFIA (Lateral 
Akışlı

Immunoassay)

Membranlar

• LFIA testerinin en önemli kısmı
membranlardır. Nitroselüloz
membranlar kullanılmaktadır.

• Şu özelliklere sahip olmalıdır:

• Uygun miktarda proteinin bağlanmasına imkan
vermelidir.

• Membran bloklanması yapılabilmelidir. Bu 
sayede spesifik olmayan bağlanmalar
engellenebilmektedir.

• Membranın raf ömrü.



LFIA (Lateral 
Akışlı

Immunoassay)

KULLANIM ALANLARI

• Tıbbi teşhis

• Hayvan sağlığı

• Gıda güvenliği

• Sanayi 

• Çevre

• Tarım

• Adli bilimler

• Askeri/Biyosavunma
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3.5 Milyon Doğum

400 bin ölüm

7 Milyon Doğum

1.5 Milyon ölüm
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INTRODUCTION



AĞUSTOS

PROJE BAŞVURUSU

Tübitak 1512 
Teknogirişim

Sermaye Destek 
Programı

• «Rotaviral buzağı 
ishallerine karşı 

hızlı tanı kiti 
geliştirilmesi»

2
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ŞUBAT

• Şirket Kurulumu 
Klonbiyotek
Biyoteknoloji Ltd Şti 

• Proje başlangıcı 
«Rotaviral buzağı 
ishallerine karşı hızlı 
tanı kiti geliştirilmesi»

2
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HAZİRAN 

• İlk Prototipin kliniklere 
gönderilmesi (4’lü tanı kiti)

• Proje bitişi: «Rotaviral
buzağı ishallerine karşı hızlı 
tanı kiti gelitirilmesi»

TEMMUZ

Şirket değerlemesi ve Yatırım 
Alınması: 

3 Milyon TL değerleme

2
0

2
0 OCAK

• PROJE DESTEĞİ

KOSGEB Ar-Ge 
İnnovasyon Destek 
Programı

• Köpek parvovirus-
köpek coronavirus

• Köpek distemper virüs 
köpek adenovirus
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AĞUSTOS

PROJE BAŞVURUSU

Tübitak 1512 
Teknogirişim

Sermaye Destek 
Programı

• «Rotaviral buzağı 
ishallerine karşı 

hızlı tanı kiti 
geliştirilmesi»

ŞUBAT

• Şirket Kurulumu 
Klonbiyotek
Biyoteknoloji Ltd Şti 

• Proje başlangıcı 
«Rotaviral buzağı 
ishallerine karşı hızlı 
tanı kiti geliştirilmesi»

Kuruluş süreçleri



Tübitak 1512 
Teknogirişim Sermaye 
Destek Programı 
Sürecinde
Neler gerçekleştirdik?

• Sığır Rotavirus, Sığır Coronavirus, 
E.coli K99, Cyrptosporidium
parvum izolasyonu 

• Monoklonal ve poliklonal serum 
elde edilmesi,

• Antikorların işaretlenmesi

• Laboratuvar denemeleri ve kit 
doğrulamaları

• Kitin gerçek zamanlı saha 
denemeleri 



Geliştirilen Kitin Gerçek 
Zamanlı Denemeleri

• 100 veteriner hekim
• 400 kit 
• Ürün etkinliği ve 

karşılaştırma



Erciyes Teknoparkta
AR&GE ve ÜRETİM 
Laboratuvarlarımız



Ürünlerimiz



Kalite Belgelerimiz



• Üretim tesisi Kurulumu

• Buzağı ishal kiti

• Köpek CPV/CCV ve Distemper kiti

• 100K satış

• Çiftlik hayvanları için 2 yeni kit

• Pet hayvanları için 2 yeni kit

• 300K satış

• Tüm Veteriner tanı kitleri üretimi

• Beşeri tanı kitleri pazarına giriş

• İHRACAT

• 1M satış

2020 2022

2021 2025
• Çiftlik hayvanları için 2 yeni kit

• Pet hayvanları için 2 yeni kit

• 500K satış

HEDEFLER



Dinlediğiniz için teşekkürler…

www.klonbiyotek.com

@klonbiyotek
info@klonbiyotek.com

mailto:info@klonbiyotek.com

