تشخیص اسپرم در لکه های به جا مانده در صحنه جرم توسط طیف سنجی
فوریه مادون قرمز ) (FTIRجهت انجام انگشت نگاری ژنتیک
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چکیده
با توجه به انواع مختلف شواهد موجود در صحنه جرم ،انتخاب یک روش جهانی برای تشخیص اولیه برای
تعیین اینکه چه نمونه برای جمع آوری و مستند سازی برای انجام انگشت نگاری ژنتیک بیشتر مفید خواهد
بود رو به پیشرفت می باشد .ردیابی مایعات بدن یک فرم حیاتی از شواهد قانونی است که اطالعاتی در مورد
مضنونان و قربانیان بالقوه ارائه می دهد .در این راستا بررسی وجود یا عدم وجود  DNAکافی در نمونه های
ارسالی به آزمایشگاه های پزشکی قانونی از اهمیت باالیی برخوردار است همچنین در برخی موارد محدودیت
در میزان نمونه ارسالی و زمان جواب دهی آن از اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود .اخیرا در آزمایشگاه های
پیشرفته پزشکی قانونی دنیا مانند آمریکا ،طیف سنجی فوریه مادون قرمز ) (FT-IRبه عنوان تکنیکی برای
تجزیه و تحلیل غیرمخرب ترکیب شیمیایی از لکه های بیولوژیکی بکار می رود .ازین رو در مطالعه حاضر ،در
ابتدا امکان سنجی تشخیص میزان  DNAنمونه های ارسالی به پزشکی قانونی اصفهان به وسیله طیف سنجی
فوریه مادون قرمز مورد بررسی قرار گرفته و پس از اثبات امکان پذیر بودن آن حساسیت این تست با آزمون
های فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز) ،(APآنتی ژن اختصاصی پروستات) PSAو  (P30تشخیصی مورد استفاده
در پزشکی قانونی مورد مقایسه قرار گرفت .با توجه به نتایج گرفته شده از مطالعات قبلی؛ روش طیف سنجی
مادون قرمز می تواند نتایج مشابه یا در بعضی موارد که نمونه ها با مایعات دیگر بدن مخلوط نشده است نتایج
قابل اعتمادتری نسبت به تست اسید فسفاتاز داشته باشد زیرا از  12نمونه گرفته شده با این روش  ۹مورد
وجود مایع منی را با یقین  2نمونه به دلیل همپوشانی پیک های گرفته از مخلوط مایعات بدن بر روی پارچه
مانند مایع واژینال یا خون مشکوک و  1نمونه نیز قابل تشخیص نبوده اند .اما در مقایسه با تست آنتی ژن
اختصاصی پروستات تست طیف سنج مادون قرمز از حساسیت کمتری برخوردار می باشد زیرا هیچ نتیجه
مشکوکی در این تست مشاهده نشده است .می توان گفت مهمترین نکته در مزیت تست فوریه مادون قرمز
در پزشکی قانونی طول مدت زمان گذشته شده از نمونه مورد آزمایش است که اهمیت باالیی ندارد و پیک
های استاندارد گرفته شده از نمونه در زمانهای مختلف از یک روز تا  ۵ماه یک الگوی پراش مشخص را نشان
میدهد .این نکته میتواند کمک قابل توجهی به برای کشف نمونه مایع منی یا دیگر مایعات بدن بروی سطوح
در زمانهای مختلف گذشته پس از وقوع جرم صورت پذیرد .همچنین با دستگاه مادون قرمز میتوان کمترین
مقادیر مایعات که داخل و یا بر روی نمونه ها وجود دارد را آنالیز نمود و از وجود آن آگاهی یافت.

کلمات کلیدی
طیف سنجی فوریه مادون قرمز ،انگشت نگاری ژنتیک ،اسپرم ،مایع منی ،آنالیز جرمشناسی
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Abstract
Seminal fluids are evidence of great forensic interest, which allows genetic
identification of people. In contrast to current methods using serological and
biochemical techniques, vibrational spectroscopic approaches provide alternative
advantages for forensic seminal fluids identification, such as non-destructivity
and versatility for various seminal fluids types and analytical interests. However,
unexplored issues remain for its practical application in forensics; for example, a
specific seminal fluid needs to be discriminated from all other suspicious
materials as well as other seminal fluids, and the method should be applicable
even to aged seminal fluids samples. This study focuses on the discrimination
among semen located on various materials like cotton fabrics by external
reflection FTIR spectroscopy. Results demonstrated that the IR spectral signature
obtained for seminal fluid allowed its identification and the correct classification
of unknown stains. Phosphatase acid (AP), prostate specific antigen (PSA), and
(P30 diagnostic used in forensic medicine) were compared. According to the
results of previous studies, infrared spectroscopy method can give similar results
or in some cases samples not mixed with other body fluids have more reliable
results than phosphatase acid test of the 9 samples taken in this way, 2 cases of
the presence of meaning fluid with certainty 2 because of the overlap of peaks
from mixtures of body fluids on fabrics such as vaginal fluid or suspected blood,
and 2 samples were not detectable. Therefore, the present study advances the use
of vibrational spectroscopy and a chemometric strategy for forensic seminal
fluids identification.

Keywords
Fourier Transform Infrared Spectroscopy, Genetic Fingerprinting, Sperm,
Semen, Criminological Analysis
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دستگاه ها مجهز به ریز پردازنده هایی برای تجزیه و تحلیل

مقدمه

طیف ها می باشند .در حالیکه دسته دوم از فیلتر ها و

آشنایی با دستگاه و کاربردهای طیفسنجی

تکفامسازهای ساخته شده برای ناحیه مورد مطالعه استفاده

مادون قرمز

می کنند [.]1

طیف سنجی مادون قرمز یکی از پر کاربردترین روش ها در
شناسایی کیفی مولکول های مختلف ،تعیین ساختار
مولکولی گونه مختلف (مخصوصا گونه های آلی) و شناسایی
گروه های عاملی موجود در ساختار یک گونه می باشد .در
این مقاله به بررسی انواع مختلف دستگاه های طیف سنجی
مادون قرمز ،جزئیات دستگاهی روش طیف سنجی مادون

شکل  :1نمودار بلوکی دستگاه های مورد استفاده در طیف سنجی مادون

قرمز ،نحوه آماده سازی نمونه و برخی کاربردهای این روش

قرمز( .الف) دستگاه تک پرتویی با تکفامساز ثابت( ،ب) طیف سنج
پاشنده با طراحی دو پرتویی و (ج) دستگاه تبدیل فوریه تک پرتویی

پرداخته خواهد شد [.]1

دستگاه های پاشنده که تا قبل از پیدایش دستگاه های

به طور کلی دستگاه های مادون قرمز را می توان به دو

تبدیل فوریه کاربرد گسترده ای داشتند ،از یک طراحی دو

دسته تقسیم بندی نمود :اولین و پر کاربردترین نوع،

پرتویی ،مانند آنچه که هنوز در دستگاه های طیف سنجی

دستگاه های تبدیل فوریه یا  FT-IRهستند که قادرند کل

فرابنفش-مرئی استفاده می شود ،بهره می بردند .در این نوع

محدوده طیفی را با استفاده از سیستم تداخل سنج

دستگاه ها درصد عبور ) (Tبرای هر طول موج با مقایسه

)(Interferometerبه طور همزمان به نمونه تابانده و

نور عبور کرده از دو مسیر مختلف ،که یکی از آنها به مرجع

سپس آن را تجزیه و تحلیل نمایند .مابقی دستگاه ها در

و دیگری هم نمونه می تابد ،محاسبه می گردد .از این جهت

گروه دوم قرار می گیرند که از جمله مهمترین آنها می توان
به دستگاه

های

تک

نور منبع بوسیله یک سری آینه ها به دو باریکه مختلف

پرتویی با تکفامساز

تقسیم شده و یکی از آنها از محفظه نمونه و دیگری هم از

)(Monochromator؛ توضیحات در بخش ) 2ثابت و

محفظه مربوط به مرجع عبور داده می شوند و در نهایت

همچنین دستگاه های پاشنده ) (Dispersiveاشاره کرد.

پس از عبور از تکفامساز به آشکارساز ) (detectorمی رسند.

نمودار بلوکی این سه نوع دستگاه در شکل  1نشان داده

در نتیجه در این نوع دستگاه ها ،هر بار که نور به نمونه

شده است .دستگاه های طیف سنج تبدیل فوریه عموما از

تابیده می شود ،فقط می توان عبور مربوط به یک طول موج

تداخل سنجی به نام تداخل سنج مایکلسون(Michelson-

) typeیا ابزارهای مشابه استفاده می نمایند .همچنین این
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را محاسبه نمود و به دست آوردن طیف یک نمونه مستلزم

صورت تابعی از تفاوت در طول مسیر دو باریکه اولیه اندازه

وقت و انرژی بسیار زیادی می باشد [.]2

گیری نمود.

همانطور که اشاره شد ،یکی از مهمترین اجزای به کار رفته

آینه متحرک را می توان قلب تداخل سنج دانست .حرکت

در دستگاه های تبدیل فوریه تداخل سنج آنها می باشد که

افقی آینه متحرک باعث می شود تا توان تابشی که به آشکار

اکثر دستگاه های موجود از تداخل سنج مایکلسون استفاده

ساز می رسد به نحوی قابل پیش بینی افت و خیز کند.

می نمایند .شماتیک کلی این نوع تداخل سنج به همراه

زمانی که فاصله هر دو آینه ثابت و متحرک از آینه شکافنده

اجزای نوری دستگاه تبدیل فوریه ساده (دستگاه های

برابر باشد ،اختالف مسیر آنها صفر بوده و توان خروجی

پیشرفته از سه تداخل سنج استفاده می کنند ).در شکل 2

حداکثر خواهد بود .در حالیکه حرکت آینه ثابت به اندازه

نشان داده شده است [.]2

یک چهارم طول موج باریکه اولیه باعث تداخل تخریبی
حداکثر دو باریکه می شود که نتیجه آن توان باریکه
خروجی به صفر می رسد .در نتیجه تعیین موقعیت دقیق
آینه متحرک یک اصل اساسی در دستگاه های تبدیل فوریه
می باشد .برای این منظور از یک لیزر در سیستم تداخل
سنج استفاده می شود که قادر است در هر لحظه مکان
دقیق آینه را مشخص کند (بوسیله آشکارساز لیزر) .باید

شکل  :2الف) اجزا ی نور ی دستگاه تبد ی ل فور ی ه ساده و

توجه داشت که برای به دست آوردن طیف های مناسب و

ب) تداخل سنج ما ی کلسون

رضایت بخش بایستی سرعت آینه متحرک و زاویه حرکت

آن گونه که در شکل قابل مشاهده است ،در تداخل سنج

آن نیز ثابت باشد [.]2

ابتدا نور تابیده شده از منبع توسط یک آینه شکافنده نور

دستگاه های تبدیل فوریه مزایای زیادی به همراه دارند از

به دو باریکه با توان تقریبا یکسان تقسیم می شود .یکی از

جمله :سرعت بسیار باال ،تفکیک ( )Resolutionبسیار باال

این دو باریکه به یک آینه ثابت و دیگری به یک آینه

-1

(کمتر از  ،)cm 0.1اندازه گیری های بسیار صحیح ،تکرار

متحرک برخورد می کند که در حال جابجایی نسبت به آینه

پذیری بسیار خوب ،حساسیت بسیار مناسب ،هدر رفت نور

شکافنده می باشد .این دو باریکه پس از بازتابش از آینه ها

کمتر در مقایسه با دستگاه های پاشنده ،عدم وجود تابش

مجددا در محل آینه شکافنده به نحوی با هم ترکیب می

هرز به دلیل استفاده ار تداخل سنج و غیره [.]2

شوند که تغییرات شدت باریکه ترکیب شده را می توان به
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کرد که حالل های مورد استفاده کامال خشک و عاری از آب

آماده سازی نمونه

باشند.برای طیف گرفتن از یک مایع خالص (بدون رقیق

طیف های مادون قرمز را می توان برای هر سه حالت ماده

سازی) عموما یک قطره از آن را بین دو قرص NaClیا KBr

یعنی گاز ،مایع و گاز به دست آورد .برای هر کدام از این

ریخته و به صورت یک فیلم نازک در می آورند و سپس

حاالت روش آماده سازی نمونه و تجهیزات خاصی مورد

اقدام به گرفتن طیف می نمایند .این روش برای محلول ها

استفاده قرار می گیرد .از آنجا که اندازه گیری ها عموما بر

(مایع رقیق شده یا جامد حل شده در مایع) هم قابل کاربرد

مبنای جذب تابش (به مقاله مربوط به معرفی روش طیف

است ،ولی عموما از سلول های خاصی مانند آنچه که در

سنجی مادون قرمز مراجعه شود ).می باشد و اکثر گونه ها

شکل  4سمت راست نشان داده شده استفاده می شود .این

(حتی حالل های متداولی مثل آب و الکل ها) نور مادون

سلول ها قابلیت باز و بسته شدن دارند و پنجره های آنها

قرمز را جذب می کنند ،آماده سازی نمونه باید با دقت

نیز از جنس  NaClیا  KBrمی باشد و طبق قانون بیر-

فراوان انجام شود .در نتیجه آماده سازی نمونه اغلب مشکل

المبرت برای افزایش میزان جذب نمونه می توان با استفاده

ترین و وقتگیر ترین بخش در طیف سنجی مادون قرمز می

از فضا گیر طول مسیر عبور نور از نمونه را افزایش داد [.]3

باشد که می تواند به طور چشمگیری بر روی کیفیت طیف
ها تاثیر بگذارد [.]3

در طیف جامداتی که در یک حالل شفاف نسبت به مادون
قرمز حل نمی شوند ،غالبا با پاشیدن آن در یک ماتریس

همانطور که اشاره شد ،اکثر ترکیبات در محدوده مادون

مایع یا جامد به دست می آید .اگر از ماتریس جامد استفاده

قرمز دارای جذب هستند ،لذا یافتن یک حالل مناسب که

شود ،فرایند قرص سازی ) (Pelletingخواهد بود و در

در کل محدوده مادون قرمز شفاف باشد و جذبی از خود

صورت استفاده از ماتریس مایع ،مُل ) (Mullبه وجود

نشان ندهد ،تقریبا امری غیر ممکن است و از یک حالل

خواهد آمد که در ادامه توضیح داده می شوند .این روش ها

خاص فقط می توان در یک محدوده خاص از ناحیه مادون

یک شرط اساسی دارند و آن هم این است که اندازه ذرات

قرمز استفاده کرد .این موضوع حتی در مورد سلول ها

جامد مورد بررسی باید از طول موج تابش مادون قرمز

(پنجره های ورود و خروج نور آنها) هم صدق می کند و تنها

کوچکتر باشد تا از اتالف تابش در اثر پراکندگی جلوگیری

می توان از ترکیب های خاصی برای پنجره ها استفاده نمود

شود.

که در این ناحیه جذب ندارند .متداولترین پنجره ها ،پنجره
هایی از جنس هالید های فلزات قلیایی (اولین گروه از

قرص سازی :متداولترین روش آماده سازی نمونه های

عناصر در جدول تناوبی مثل سدیم ،پتاسیم و سزیم) مثل

جامد ،قرص سازی با  ( KBrیا سایر هالید های فلزات

سدیم کلرید ) (NaClو پتاسیم برمید ) (KBrمی باشند که

قلیایی ) است .نمک های هالیدی خاصیت جریان سرد را

به رطوبت بسیار حساس هستند .به همین دلیل باید دقت
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دارند و چنانچه پودری از آنها تحت تاثیر فشار کافی قرار

طول موج های مختلف است .راه ساده آن اندازه گیری میزان

بگیرند به صورت یک قرص شیشه ای شفاف یا مات در می

جذب با تابیدن یک بیم تکفام شده در طول موج مشخصی

آیند که نسبت به مادون قرمز شفاف است .می توان از این

) (monochromaticبه یک نمونه و تکرار آن برای دیگر

خصلت برای آماده سازی نمونه های جامد استفاده نمود.

طول موج هاست .مانند آنچه هر دستگاه اسپکتروفتومتری

بدین ترتیب که مقدار بسیار ناچیز از نمونه جامد (حدود

کار می کند.

یک میلی گرم یا کمتر) را که کامل پودر شده را با نسبت 1

این نوع برداشت در دستگاه  FTIRبه این سادگی نیست.

به  100با  KBrکامال خشک مخلوط کرده و سپس مقداری

در دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه یا همان

از آنها را در قالب فلزی مخصوص ریخته و با دستگاه پرس

FTIRبجای تاباندن یه بیم تکفام شده به نمونه ،یک بیم با

هیدرولیک تحت فشار ( ۵تا  ۸تن بر سانتی متر مربع) قرار

هزاران فرکانس یا طول موج مختلف همزمان به نمونه تابیده

می دهیم تا یک قرص شفاف به دست آید .بهترین قرص ها

می شود و میزان جذب و چگونگی آن آنالیز می شود .در

(و در نتیجه بهترین طیف ها) زمانی به دست می آیند

مرحله بعد بیم دیگری با هزاران طول موج دیگر برای تولید

که KBrاستفاده شده و ماده جامد مورد نظر کامال خشک

نقطه بعدی به نمونه تابانده می شود و این رویه چندین بار

باشند و فرایند قرص سازی تحت خالء انجام شود .این روش

تکرار می شود .در پایان تمامی این اطالعات توسط کامپیوتر

بهترین طیف ها را در طیف سنجی مادون قرمز ایجاد می

گردآوری شده و برای تشخیص جذب نمونه در هر نقطه

کند ،به نحوی که طیف های مرجع برای گونه های مختلف

طول موج تحلیل می شود [.]۵

با استفاده از این روش به دست آمده و در پایگاه های
در دستگاه  FTIRبیم نوری تابانده شده باال توسط یک

اطالعاتی و کتابخانه های طیفی )(Spectral libraries

منبع نور مادون قرمز که همزمان قدرت تولید همه طیف

قابل دسترسی هستند .مُل :برای جامداتی که در یک حالل

های نوری را دارد تابیده می شود .طیف تابیده بر روی یک

شفاف نسبت به مادون قرمز حل نشوند یا به سهولت نتوان

سیستم اپتیکی متشکل از چندین آینه بنام سیستم

از آنها قرص تولید کرد ،ترکیبی به نام مُل ساخته می شود.

اینترفرومتر میشلسون که یکی از آینه ها توسط یک موتور

بدین ترتیب که مقداری از آنها در یک روغن معدنی یا

در حال حرکت است تابانده می شود .همزمان با حرکت این

هیدروکربن فلوئوردار شده مثل نوجل ( )Nujolریخته شده

آینه هر طول موج از نور تابیده در آینه توسط اینترفرومتر

و با هم ساییده می شوند [.]4

متناوباً قطع و وصل می شود .در این پروسه تداخل طول
اصول کار با دستگاهFTIR

موجی ایجاد شده و بیم خروجی در هر لحظه برآیند دوبیم

هدف اسپکتروسکوپی جذبی اعم از مادون قرمز ،ماوراء

از آینه ثابت و متحرک بوده و در هر لحظه بیانگر طول موج

بنفش ،مرئی و سایر اندازه گیری باالترین جذب نور در هر
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خاصی خواهد بود .این رویه تا تولید تمامی طول موج ها و
پیمایش تمام بازه طول موجی ادامه پیدا می کند.

همانگونه که گفته شد یک سیستم کامپیوتری برای پردازش
اطالعات رسیده برای تبدیل اطالعات خام (میزان جذب به
شکل  :3شمای کلی دستگاه FTIR

ازای هر موقعیت آینه متحرک) به اطالعات قابل استفاده

طول موج های مشخصه و استاندارد مایع منی و همچنین

(میزان جذب در ازای هر طول موج) مورد نیاز هست .این

خون؛ مایع واژینال؛ و بزاق دهان در جدول زیر نشان داده

پردازش دارای الگوریتمی می باشد که به تبدیل فوریه و یا

شده است [.]6

 Fourier-transformمعروف است ،ضمناً اطالعات خام
گاهاً بنام اینترفروگرام نیز خوانده می شود [.]۵
با توجه به مطالب گذشته و توضیح اهمیت بررسی وجود یا
عدم وجود مایع منی در نمونه های ارسالی به آزمایشگاه
های پزشکی قانونی و همچنین در برخی موارد محدودیت
در میزان نمونه ارسالی و زمان جواب دهی آن و شناسایی
این نمونه ها با آزمایش هایی از قبیل تالش برای یافتن
اسپرم ،آزمون فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز) ،(APآنتی ژن
اختصاصی پروستات) ، PSAو (P30که محدودیت ها و
معایبی برای آنها ذکر شد ،در این مطالعه برآن شدیم تا در
ابتدا امکان سنجی تشخیص مایع منی بر روی نمونه های
ارسالی به پزشکی قانونی اصفهان به وسیله طیف سنجی
فوریه مادون قرمز مورد بررسی قرار گرفته و در مرحله دوم
پس از اثبات امکان پذیر بودن آن حساسیت و ویژگی های
این تست با دیگر تست های تشخیصی مورد استفاده در
پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه
خواهد شد.
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رنگ) مورد استفاده قرار می گیرد ( .)1مزیت قابل توجهی

مواد و روشها

از این تکنیک ،ماهیت نابود کننده و امضای خاص آن برای

در تحقیق حاظر یافتن و جدا سازی لکه مورد نظر از روی

انواع مختلف نمونه بر اساس ترکیب شیمیایی آنها

نمونه ها سخترین مرحله کار بود که محقیق را بر آن داشت

است.

تا از هردو تست  FTIRبه صورت پودر کردن نمونه ها و
ساخت قرص و همچنین حل کردن نمونه ها و گرفتن پیک
نهایی بوسیله مایع استفاده کنند.
به طور کلی مراحل شامل موارد زیر هستند:
جمع آوری نمونه ها الزم از مراجعات به پزشکی قانونی

شکل  :4دستگاه فوریه مادون قرمز مورد استفاده در این تحقیق IR
Nicolet 380

آماده سازی نمونه
انجام تست طیف سنجی فوریه مادون قرمز بروی نمونه ها
که نمونه هایی که بر روی پارچه یا سطوحی که قابلیت پودر
کردند داشتند پودر شد و سپس بوسیله دستگاه قرص ساز
با مخلوط کردن پودر  KBRقرص دستگاه تهیه شد و در
معرض نور ماورا بنفش قرار داده شد .یادآوری می شود که

شکل  :۵قرص سازی با KBr

قبل از گرفتن پیک از نمونه اصلی پیک استاندارد از هوا

مواد ولوازم مورد نیاز

گرفته شد تا قبل از خوانش نمونه اصلی توسط دستگاه پیک

✓ مواد و لوازم جهت کار با نمونه های گرفته شده

های ظاهر شده از نمونه؛ خالص و قابل تفسیر باشند.

از پزشکی قانونی
✓ سرنگ  2میلی لیتری استریل

دستگاه فوریه مادون قرمز مورد استفاده در این تحقیق IR

✓ میکروسانتریفوژ ()Hettich/Germany

 Nicolet 380بود و نمونه ها بصورتی که در شکل 4

✓ ورتکس

مشاهده می شود و پودر شده و با نسبت تقریبی  ۸به  1با

✓ سرنگ  2میلی لیتری استریل
✓ میکروتیوب  1/۵میلی لیتری

نمک  KBRمخلوط گردید که در شکل  ۵مشاهده می شود.

✓ سمپلر متغیر (10-100میکرولیتر)
))Eppendorf/Germany

طیف سنجی مادون قرمز ( )FT-IRتبدیل فوریه یک

✓ سر سمپلر زرد

تکنیک است که در جریان تحقیقات قانونی برای تجزیه و

✓ بشر

تحلیل شواهد فیزیکی (مانند مواد کنترل شده ،الیاف و
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اجسام مختلفی قرار داشتند .در تمامی موارد از این افراد

وسایل و تجهیزات مورد نیاز

رضایت نامه اخذ گردید .الزم بذکر است محققین این طرح

✓ ترازو با دقت 0/01گرم Sarterious

متعهد شدند در هیچ یک از بروندادها به هویت این افراد

مدلCP622

اشاره نگردد.

✓ هاون چینی
✓ دستگاه اتوکالو (مدل )OMRON TYPE H2

روش کار

✓ دستگاه آب مقطرگیری

نمونه گیری از بخش ژنتیک پزشکی قانونی مرکز اصفهان

✓ یخچال با دمای  -4،20درجه سانتی گراد
✓ هود

پس از کسب رضایت کتبی ،نمونه های  12مراجعه کننده

✓ سمپلرهای متغیر با حجم های (،)0/۵ -10
()100-10میکرولیتر

به پزشکی قانونی جهت بررسی وجود یا عدم وجود نمونه

()Eppendorf/Germany

مایع منی جمع آوری گردید.
استخراج قسمتهای مشکوک به وجود لکه انجام شد .جهت
استخراج از روش حل کردن نمونه ها در استون و یا در
مواردی پودر کردن قرص سازی از نمونه ها استفاده شد.
برای هر نمونه 0/2میلی لیتر از حالل استون داخل
میکروتیوب ریخته شد و نمونه مشکوک به لکه به آن اضافه

شکل  :6نمونه آماده شده جهت طیف سنجی با دستگاه

گردید.

در آخر نمونه لکه به جا مانده در صحنه جرم در استون حل
شده و به صورت مایع بروی قرص قرار میگیرد که در شکل

نتایج

 7مشاهده می شود.

نتایج جمع آوری نمونه
در این تحقیق مجموعاً  12مراجعه کننده به پزشکی قانونی
مرکز اصفهان ،بخش ژنتیک مورد بررسی قرار گرفتند که
تمام افراد تایید شده بود که مایع منی در نمونه آنها وجود
دارد .در تمامی موارد از ولی قانونی این افراد رضایت نامه
شکل  :7لکه به جا مانده در صحنه جرم در استون حل شده است.

اخذ گردید .الزم بذکر است محققین این طرح متعهد شدند

جمعیت مورد مطالعه

در هیچیک از بروندادها به هویت این افراد اشاره نگردد.

در این تحقیق مجموعاً  12مراجعه کننده به پزشکی قانونی
مرکز اصفهان ،مورد بررسی قرار گرفتند که نمونه ها روی
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در تحقیق حاظر یافتن و جدا سازی لکه مورد نظر از روی

شکل  : 10یک نمونه طیف سنجی استاندارد مایع منی بر روی کتان

نمونه ها سخترین مرحله کار بود که محقیق را بر آن داشت

در مطالعه حاظر از بین  12نمونه مورد تایید در پزشکی

تا از هردو تست  FTIRبه صورت پودر کردن نمونه ها و

قانونی که با آزمایشات مرجع  PSAمورد تایید قرار گرفته

ساخت قرص و همچنین حل کردن نمونه ها و گرفتن پیک

بود؛ در  ۹نمونه طیف ثبت شده از مایع منی به خوبی قابل

نهایی بوسیله مایع استفاده کنند .در شکل  ۵یک نمونه

تشخیص و تایید بود.

طیف سنجی استاندارد جهت آزمایشات پزشکی قانونی

در  2نمونه باتوجه به تداخل و همپوشانی پیک های آمید

نشان داده شده است [.]6

که مربوط به نمونه های بیولوژی دیگر مثل خون مایع؛ میان
بافتی؛ پوست؛ مایع واژینال و غیره می باشد نمونه و پیک
های استاندارد مایع منی به وضوح و با اطمینان کامل قاابل
تفسیر نبود .هرچند که در بعضی از موارد می توان این پیک
ها را با تقریب باالیی تفسیر و نوع ماده را نیز مشخص نمود.

شکل  : ۸نمونه طیف سنجی استاندارد جهت آزمایشات پزشکی قانونی

در  1مورد نمونه ها قابل تفسیر نبوده و پیک های مربوطه

همچنین طیف پیک های گرفته شده از پارچه های متفاوت

قابل تشخیص نبودند که میتواند ناشی از کیفیت پایین

که مایع منی بروی آنها قرار دارد نیز تا حدودی متفاوت

دستگاه مورد نظر و یا مخدوش شدن نمونه ها می تواند

است و نیاز به متخصص تفسیر طیف سنجی دارد .که در

باشد.

شکل  ۹نشان داده شده است [.]7

به خصوص در مواردی که نمونه ها بروی پارچه های نخی
بودند یا در مواردی که ادرار یا مایع واژینال روی نمونه ها
بود .در شکل  11تداخل این طول موج ها روی یکدیگر
نشان داده شده است [.]7
شکل  : ۹یک نمونه طیف سنجی استاندارد مایع منی بر روی پارچه

در شکل  : 11مشخصه طول موج پیک های هر یک از موارد باال به
تفکیک مشخص شده است که نشان دهنده مشخصه طول موج در یک
نواحی نزدیک به هم هستند.
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همانطور که از شکل  12پیک های استاندارد گرفته شده از

اما در مقایسه با تست آنتی ژن اختصاصی پروستات تست

نمونه های مختلف مایعات بدن در زمانهای مختلف از یک

طیف سنج مادون قرمز از حساسیت کمتری برخوردار می

روز تا  ۵ماه یک الگوی پراش مشخص را نشان میدهد [.]۸

باشد زیرا همانگونه که از شکل  16مشخص می باشد هیچ
نتیج مشکوکی در تین تست مشاهده نشده است [.]۹

بحث و نتیجه گیری
شکل  :12پیک های استاندارد گرفته شده از نمونه های مختلف

با توجه به نتایج گرفته شده از مطالعه نگهبانی و همکارانش

مایعات بدن

در سال  13۸6که در شکل زیر (شکل  )16آمده است؛ روش

با توجه به نتایج گرفته شده از مطالعه نگهبانی و همکارانش

طیف سنجی مادون قرمز می تواند نتایج مشابه یا در بعضی

در سال  13۸6که در شکل  13آمده است؛ روش طیف

موارد که نمونه ها با مایعات دیگر بدن مخلوط نشده است

سنجی مادون قرمز می تواند نتایج مشابه یا در بعضی موارد

نتایج قابل اعتمادتری نسبت به تست اسید فسفاتاز داشته

که نمونه ها با مایعات دیگر بدن مخلوط نشده است نتایج

باشد زیرا از  12نمونه گرفته شده  ۹مورد وجود مایع معنی

قابل اعتمادتری نسبت به تست اسید فسفاتاز داشته باشد

را با یقین نشان داد .از  12نمونه  2نمونه مشکوک و  1نمونه

زیرا از  12نمونه گرفته شده  ۹مورد وجود مایع معنی را با

نیز قابل تشخیص نبوده اند.

یقین نشان داد .از  12نمونه  2نمونه مشکوک و  1نمونه نیز

اما در مقایسه با تست آنتی ژن اختصاصی پروستات تست

قابل تشخیص نبوده اند [.]۹

طیف سنج مادون قرمز از حساسیت کمتری برخوردار می
باشد زیرا همانگونه که از شکل  16مشخص می باشد هیچ
نتیجه مشکوکی در این تست مشاهده نشده است.

شکل  :13پیک های استاندارد گرفته شده از نمونه های مختلف
مایعات بدن
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همانطور که در شکل زیر مشاهده می شود بر اساس نتایجی
 که در مجله نیچر201۸ که تاکامورا و همکارانش در سال
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فوریه مادون قرمز در پزشکی قانونی طول مدت زمان
گذشته شده از نمونه مورد آزمایش است که اهمیت باالیی
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ندارد و پیک های استاندارد گرفته شده از نمونه در زمانهای
 ماه یک الگوی پراش مشخص را۵ مختلف از یک روز تا
.]10[ نشان میدهد
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این نکته میتواند کمک قابل توجهی به برای کشف نمونه
.6

مایع منی یا دیگر مایعات بدن بروی سطوح در زمانهای
 همچنین با.مختلف گذشته پس از وقوع جرم صورت پذیرد

.7

یک دستگاه مادون قرمز پیشرفته میتوان کمترین مقادیر
مایعات که داخل و یا بر روی نمونه ها وجود دارد را آنالیز
.نمود و از وجود آن آگاهی یافت

.8

.9

و ویژگی تست اسید فسفاتاز و آنتی ژن اختصاصی
 در تشخیص مایعPSA  یاP30 پروستات آنتی ژن
 پزشکی قانونی.منی در نمونه های سو آپ واژینال
.p. 187-192 :)13(47 .2007 ,ایران
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transform
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and
chemometric
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