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 چکیده 

  ی برا  هیاول  صیتشخ  یبرا   یروش جهان  ک یتوجه به انواع مختلف شواهد موجود در صحنه جرم، انتخاب    با

خواهد   دیمف  شتریب کیژنت یانجام انگشت نگار یبرا  یو مستند ساز  یجمع آور   یچه نمونه برا نکهیا نییتع

در مورد   یالعاتاست که اط  یاز شواهد قانون یاتی فرم ح کیبدن  عاتیما  یابیباشد. رد یم شرفتیبود رو به پ

در نمونه های   کافی DNAراستا بررسی وجود یا عدم وجود  نیدهد. در ا یبالقوه ارائه م انی مضنونان و قربان

  ت یموارد محدود  یدر برخ  نیبرخوردار است همچن  ییباال  تیارسالی به آزمایشگاه های پزشکی قانونی از اهم

  ی ها   شگاهیدر آزما  رایبرخوردار خواهد بود. اخ  ییت باالیآن از اهم  یو زمان جواب ده  ینمونه ارسال  زانیدر م

  ی برا  یکیبه عنوان تکن (FT-IR) مادون قرمز   هیفور  یسنج  فیط  ،کا یمانند آمر  ایدن  یقانون  یپزشک  شرفتهیپ

رو در مطالعه حاضر، در    نیرود. از  ی بکار م  یکیولوژیب  ی از لکه ها  ییایمیش  بیترک  رمخربیغ  لیو تحل  هیتجز

  ی سنج   فیط  لهیاصفهان به وس  یقانون  یبه پزشک  یارسال  ی نمونه ها  DNAمیزان    صیتشخ  ینجابتدا امکان س

بودن آن حساسیت این تست با آزمون   ریقرار گرفته و پس از اثبات امکان پذ یمادون قرمز مورد بررس هیفور

مورد استفاده    یصیتشخ   P30)و  (PSA ، آنتی ژن اختصاصی پروستات (AP)فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز  یها

  ی سنج  فیروش ط  ؛یگرفته شده از مطالعات قبل  جیت. با توجه به نتاقرار گرف  سهیمورد مقا  یقانون  یدر پزشک

  جیبدن مخلوط نشده است نتا  گرید  عاتیموارد که نمونه ها با ما  یدر بعض  ایمشابه    جیتواند نتا  یمادون قرمز م

مورد   ۹روش    نینمونه گرفته شده با ا  12از    رایباشد ز  شتهفسفاتاز دا  دینسبت به تست اس  یقابل اعتمادتر 

پارچه    یبدن بر رو  عاتیگرفته از مخلوط ما  یها   کیپ  یهمپوشان  لینمونه به دل  2  نیقیرا با    یمن  عی وجود ما

ژن    یبا تست آنت  سهینبوده اند. اما در مقا  صیقابل تشخ  زی نمونه ن  1خون مشکوک و    ای  نالیواژ  عیمانند ما

 جه ینت  چیه  رایباشد ز  یبرخوردار م  یکمتر  تیمادون قرمز از حساس  سنج  فیتست ط  پروستات  یاختصاص

مادون قرمز    هیتست فور  تینکته در مز  نیتوان گفت مهمتر  یتست مشاهده نشده است. م  نیدر ا  یمشکوک

  ک ی پندارد و    ییباال  تیاست که اهم  شیطول مدت زمان گذشته شده از نمونه مورد آزما  یقانون  یدر پزشک

پراش مشخص را نشان    یالگو   کیماه    ۵روز تا    کیمختلف از    یاستاندارد گرفته شده از نمونه در زمانها  یها

سطوح    یبدن برو  عاتیما  گرید  ای  ی من  عیکشف نمونه ما  یبه برا   یکمک قابل توجه  تواندینکته م  نی. ادهدیم

 نیکمتر توانیمادون قرمز م ستگاهبا د  نی. همچنردیمختلف گذشته پس از وقوع جرم صورت پذ یدر زمانها 

 .افتی  ینمود و از وجود آن آگاه  زینمونه ها وجود دارد را آنال  یبر رو  ایکه داخل و    عاتیما  ریمقاد
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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. 
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 مقدمه

 یسنج ف یط یبا دستگاه و کاربردها ییآشنا

 مادون قرمز

روش ها در    نیاز پر کاربردتر  یکیمادون قرمز    یسنج  فیط

ها  یفیک  ییشناسا تع  یمولکول  ساختار    نییمختلف، 

  یی ( و شناسا یآل  یگونه مختلف )مخصوصا گونه ها  یمولکول

باشد. در    یگونه م  کیموجود در ساختار    ی عامل  یگروه ها

 یسنج  فیط  یانواع مختلف دستگاه ها  یمقاله به بررس  نیا

مادون    یسنج  فیروش ط  یدستگاه   اتیجزئ  مز،مادون قر

روش    نیا  یکاربردها  ینمونه و برخ  یقرمز، نحوه آماده ساز

   .[1] پرداخته خواهد شد

کل  به ها  یطور  م  یدستگاه  را  قرمز  دو   یمادون  به  توان 

تقس اول  یبند  میدسته  کاربردتر  نینمود:  پر  نوع،    نیو 

هستند که قادرند کل    FT-IRای هیفور  لیتبد یدستگاه ها

ط س  یفیمحدوده  از  استفاده  با  سنج  ستمیرا   تداخل 

(Interferometer)   و تابانده  نمونه  به  همزمان  طور  به 

را تج دستگاه ها در    ی. مابقندی نما  لیو تحل  هیزسپس آن 

توان    یآنها م   نیکه از جمله مهمتر  رندیگ  یگروه دوم قرار م

ها دستگاه  پرتو  ی به  تکفامساز   ییتک     با 

(Monochromator)توض ب  حات ی ؛  و   (2خش  در  ثابت 

اشاره کرد.   (Dispersive) پاشنده  ی دستگاه ها  نیهمچن

بلوک نشان داده    1  ل سه نوع دستگاه در شک  ن یا  ینمودار 

عموما از   هیفور  لیسنج تبد  فیط  یشده است. دستگاه ها

-Michelson) کلسونیبه نام تداخل سنج ما  یتداخل سنج

type)   نیا  نی. همچنند ینما یمشابه استفاده م  یابزارها  ا ی 

  ل یو تحل  هیتجز  یبرا  یی پردازنده ها  زیدستگاه ها مجهز به ر

م  فیط حال  یها  در  دوم    کهیباشند.  و    لتریف  ازدسته  ها 

مورد مطالعه استفاده    هیناح  یساخته شده برا  ی تکفامسازها

 . [ 1] کنند  یم

مادون    ی سنج  ف یمورد استفاده در ط  ی دستگاه ها  ی نمودار بلوک  :1  شکل

پرتو  تک  دستگاه  )الف(  ط  ییقرمز.  )ب(  ثابت،  تکفامساز  سنج    فیبا 

 یی تک پرتو  ه یفور  ل یو )ج( دستگاه تبد ییدو پرتو ی پاشنده با طراح

پ   یها  دستگاه از  قبل  تا  که  ها  شیدایپاشنده    ی دستگاه 

دو    یطراح  ک یداشتند، از    ی کاربرد گسترده ا  هیفور  لیتبد

 یسنج  فیط  یمانند آنچه که هنوز در دستگاه ها  ،ییپرتو

نوع    ن یبردند. در ا  ی شود، بهره م  ی استفاده م  ی مرئ-فرابنفش

 سهیهر طول موج با مقا  ی برا   (T)دستگاه ها درصد عبور

از آنها به مرجع    ی کیمختلف، که    رینور عبور کرده از دو مس

جهت   ن یگردد. از ا  ی تابد، محاسبه م  ی هم نمونه م  یگری و د

بوس منبع  بار  نهیآ  یسر  کی  لهینور  دو  به  مختلف    کهیها 

هم از    یگریاز آنها از محفظه نمونه و د  یکیشده و    میتقس

به مرجع عبور داده م  ن  یمحفظه مربوط    ت یها شوند و در 

رسند.    یم (detector) پس از عبور از تکفامساز به آشکارساز

نت ا  جهیدر  نمونه   نیدر  به  نور  بار که  نوع دستگاه ها، هر 

طول موج    کیتوان عبور مربوط به    ی شود، فقط م  یم   ده یتاب
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نمونه مستلزم    کی  فیرا محاسبه نمود و به دست آوردن ط

 . [ 2] باشد ی م  یادیز اریبس یوقت و انرژ

به کار رفته  یاجزا نیاز مهمتر یکیکه اشاره شد،  همانطور

باشد که   یتداخل سنج آنها م هیفور لیتبد  یدر دستگاه ها

استفاده    کلسونیموجود از تداخل سنج ما  یاکثر دستگاه ها

شماتندینما  یم همراه    نیا  ی کل  کی.  به  تداخل سنج  نوع 

تبد  ینور  یاجزا  ها  هیفور  ل یدستگاه  )دستگاه    ی ساده 

  2کنند.( در شکل  یشرفته از سه تداخل سنج استفاده م یپ 

 . [ 2] نشان داده شده است

 

اجزا   : 2  شکل  ه تبد   ی نور   ی الف(  ساده و    ه ی فور   ل ی دستگا

ما   کلسون ی ب( تداخل سنج 

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

  شکافنده نور  نهیآ  کیشده از منبع توسط    ده ی ابتدا نور تاب

از    یک یشود.    ی م  میتقس  کسانی  بایبا توان تقر  کهیبه دو بار

بار  نیا د  نهیآ  کیبه    کهیدو  و   نهیآ  کیبه    یگریثابت 

  نه ینسبت به آ  ییاکند که در حال جابج  یمتحرک برخورد م

ها   نهیپس از بازتابش از آ  کهیدو بار  نیباشد. ا ی شکافنده م 

  ی م  ب یبا هم ترک  یشکافنده به نحو  نهیمجددا در محل آ

توان به   یشده را م  بیترک  کهیشدت بار  راتییشوند که تغ

اندازه    هیاول  کهیدو بار  ریاز تفاوت در طول مس  یصورت تابع

 .نمود یریگ

توان قلب تداخل سنج دانست. حرکت   یمتحرک را م  نهیآ

که به آشکار    ی شود تا توان تابش  یمتحرک باعث م   نهیآ  یافق

نحو  ی ساز م به  پ   یرسد  و خ  ینیب  شی قابل  کند.    زیافت 

شکافنده    نهیثابت و متحرک از آ  نهیکه فاصله هر دو آ  ی زمان

مس اختالف  باشد،  خروج  ریبرابر  توان  و  بوده  صفر   ی آنها 

اندازه    نهیحرکت آ  کهیخواهد بود. در حال  حداکثر ثابت به 

بار  کی موج  طول  تخر  هی اول  کهیچهارم  تداخل    ی بیباعث 

بار دو  نت  یم  کهیحداکثر  که  بار  جهیشود  توان    که یآن 

  ق یدق  تیموقع  نییتع  جهیرسد. در نت  یبه صفر م  یخروج

 هیفور  لیتبد  یدر دستگاه ها  یاصل اساس  کیمتحرک    نهیآ

از    نیا  یبراباشد.    یم تداخل   ستمیدر س   زریل  ک یمنظور 

م استفاده  مکان    ی سنج  لحظه  هر  در  است  قادر  که  شود 

)بوس  نهیآ  قیدق کند  مشخص  ل  لهیرا  بازریآشکارساز    د ی (. 

مناسب و    یها  فیبه دست آوردن ط  یتوجه داشت که برا

حرکت    هیمتحرک و زاو  نهیسرعت آ  یستیبخش با   تیرضا

 . [2]د ثابت باش زیآن ن

به همراه دارند از    یادیز  یایمزا  هیفور  لیتبد  یاه   دستگاه

باال    اری( بسResolution)   کیباال، تفک  اریجمله: سرعت بس

تکرار   ح،یصح اریبس یها یری(، اندازه گcm-1 0.1)کمتر از 

مناسب، هدر رفت نور   اریبس تیخوب، حساس اریبس یریپذ

  تابش پاشنده، عدم وجود    یبا دستگاه ها  سهیکمتر در مقا

 . [2]غیره   استفاده ار تداخل سنج و لیهرز به دل
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نمونه  یآماده ساز  

هر سه حالت ماده    یتوان برا  یمادون قرمز را م  یها  فیط

  ن یهر کدام از ا  یو گاز به دست آورد. برا  عیگاز، ما  یعنی

ساز آماده  روش  تجه  یحاالت  و  مورد    یخاص  زاتینمونه 

ها عموما بر    یری. از آنجا که اندازه گردیگ  ی استفاده قرار م

 فیروش ط  یجذب تابش )به مقاله مربوط به معرف  یمبنا

باشد و اکثر گونه ها    یمادون قرمز مراجعه شود.( م  یسنج

مثل آب و الکل ها( نور مادون    ی متداول  ی حالل ها  ی)حت

م جذب  را  ساز  یقرمز  آماده  با  یکنند،  دقت    دینمونه  با 

نمونه اغلب مشکل   یآماده ساز  جهیفراوان انجام شود. در نت

  ی مادون قرمز م  یسنج  فی بخش در ط  نیتر  ر یو وقتگ  نیتر

 فیط تیفیک یبر رو یریتواند به طور چشمگ یکه م  باشد 

 . [3] بگذارد ریها تاث

ترک اکثر  شد،  اشاره  که  مادون    باتیهمانطور  محدوده  در 

حالل مناسب که    کی  افتنی جذب هستند، لذا    یقرمز دارا

باشد و جذب  از خود    یدر کل محدوده مادون قرمز شفاف 

تقر از    ریغ   یامر  باینشان ندهد،  حالل    کیممکن است و 

مادون    هیمحدوده خاص از ناح  کیتوان در    یخاص فقط م 

استف ا  ادهقرمز  حت  ن یکرد.  ها    یموضوع  سلول  مورد  در 

تنها    کند و   یورود و خروج نور آنها( هم صدق م   ی )پنجره ها

پنجره ها استفاده نمود    یبرا   ی خاص  ی ها  بیتوان از ترک  یم

پنجره ها، پنجره    نیجذب ندارند. متداولتر  هیناح  نیکه در ا

هال  یی ها جنس  قل  یها  دیاز  از   نی)اول  ییایفلزات  گروه 

( مثل  میو سز  م یپتاس  م، ی مثل سد  یعناصر در جدول تناوب 

باشند که    یم (KBr) دیبرم  میو پتاس (NaCl) دیکلر  میسد

دقت    دیبا   لیدل  نیحساس هستند. به هم  اریبه رطوبت بس

از آب    یمورد استفاده کامال خشک و عار  یکرد که حالل ها

از    فیط  یبرا.باشند رق  عیما  کیگرفتن  )بدون   قیخالص 

 KBr  ایNaClدو قرص    نیقطره از آن را ب  کی( عموما  یساز

به صورت    ختهیر م  لمیف  کیو  و سپس  آو  ینازک در  رند 

محلول ها   یروش برا  نی. ا ندینما   یم  فیاقدام به گرفتن ط

( هم قابل کاربرد  عیجامد حل شده در ما   ایشده    قیرق  عی)ما

ول آنچه که در   یخاص  یاز سلول ها  موماع   یاست،  مانند 

  ن یشود. ا  یسمت راست نشان داده شده استفاده م   4شکل  

آنها    ی باز و بسته شدن دارند و پنجره ها  تیسلول ها قابل

قانون ب  یم   KBr  ا ی  NaClاز جنس    زین - ریباشد و طبق 

توان با استفاده    یجذب نمونه م  زانیم  شیافزا  یمبرت براال

   . [ 3]  داد   شینه را افزاعبور نور از نمو  ریطول مس  ریاز فضا گ

حالل شفاف نسبت به مادون    کیکه در    ی جامدات  فیط  در

با پاش   ی قرمز حل نم   س یماتر  کیآن در    دنیشوند، غالبا 

جامد استفاده    س ی. اگر از ماتردیآ  ی جامد به دست م  ا ی  ع یما

فرا ساز  ندیشود،  در   (Pelleting) یقرص  و  بود  خواهد 

ماتر از  استفاده  وجود   (Mull) مُل  ع، یما  سیصورت  به 

روش ها    نیشوند. ا  ی ده مدا  حیآمد که در ادامه توض  اهدخو

است که اندازه ذرات    نیدارند و آن هم ا  یشرط اساس  کی

بررس مورد  قرمز   دی با  یجامد  مادون  تابش  موج  طول  از 

 یریجلوگ  یکوچکتر باشد تا از اتالف تابش در اثر پراکندگ

 .شود

متداولتریساز  قرص ساز  نی:  آماده  ها  یروش    ی نمونه 

ساز قرص  فلزات   یها  د یهال  ریسا  ا ی)   KBr با   یجامد، 

سرد را    ان یجر  تیخاص  یدیهال  ی ( است. نمک ها  یی ایقل
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پودر قرار    ی فشار کاف  ر یاز آنها تحت تاث  یدارند و چنانچه 

  ی مات در م ا یشفاف  یا شه یقرص ش کیبه صورت  رندیبگ

 ن یتوان از ا  یکه نسبت به مادون قرمز شفاف است. م  ندیآ

برا نمود.  ج  ینمونه ها  یآماده ساز  یخصلت  استفاده  امد 

بس  بیترت  نیبد مقدار  نمونه جامد )حدود    زیناچ  اریکه  از 

  1کمتر( را که کامل پودر شده را با نسبت    ا یگرم    ی لیم  کی

  ی کامال خشک مخلوط کرده و سپس مقدار KBr با  100به  

و با دستگاه پرس    ختهیمخصوص ر  یقالب فلز  راز آنها را د

متر مربع( قرار    یتن بر سانت  ۸تا    ۵تحت فشار )  کیدرولیه

قرص ها    نی. بهتردیقرص شفاف به دست آ  کیتا    میده  یم

نت در  زمان  فیط  نیبهتر  جهی)و  م  ی ها(  دست    ند یآ  ی به 

استفاده شده و ماده جامد مورد نظر کامال خشک  KBrکه

روش    ن یتحت خالء انجام شود. ا  یساز  صقر  ند یباشند و فرا

  ی م  جاد یمادون قرمز ا  یسنج  فیرا در ط  ها   فیط  نیبهتر

مختلف    یگونه ها  یمرجع برا یها  فیکه ط  یکند، به نحو

ا از  استفاده  پا  نیبا  در  و  آمده  دست  به    ی ها  گاهی روش 

ها  ی اطالعات کتابخانه   (Spectral libraries) یفیط  یو 

حالل    کیکه در   یجامدات ی: برامُل. هستند  یقابل دسترس

به سهولت نتوان    ایشفاف نسبت به مادون قرمز حل نشوند  

شود.   یبه نام مُل ساخته م یبیکرد، ترک دیاز آنها قرص تول

مقدار  بیترت  ن یبد در    یکه  آنها  معدن  کیاز    ا ی  ی روغن 

شده    ختهی( رNujolفلوئوردار شده مثل نوجل )  دروکربنیه

 . [ 4] شوند  یم  دهیی و با هم سا

 FTIR اصول کار با دستگاه 

اسپکتروسکوپ  ماوراء    یجذب  یهدف  قرمز،  مادون  از  اعم 

جذب نور در هر    نیباالتر  یریاندازه گ  ریو سا  ی بنفش، مرئ

 زانیم  یریمختلف است. راه ساده آن اندازه گ  یطول موج ها

 یتکفام شده در طول موج مشخص  میب  کی  دنی جذب با تاب

(monochromatic)     گر ی د  ینمونه و تکرار آن برا  ک یبه  

 یهر دستگاه اسپکتروفتومتر هاست. مانند آنچه    وجطول م

 .کند ی کار م

.  ستین  یسادگ   نیبه ا FTIR نوع برداشت در دستگاه  نیا

 همان  ای  هیفور  لیسنج مادون قرمز تبد  فیدر دستگاه ط

FTIR با    م یب  ک یتکفام شده به نمونه،    م یب  ه یتاباندن    ی بجا

  ده یطول موج مختلف همزمان به نمونه تاب  ای هزاران فرکانس  

شود. در    یم  زیآن آنال  یجذب و چگونگ  زانیشود و م  یم

 دیتول  یبرا  گریبا هزاران طول موج د  یگرید   میبعد ب  مرحله

بار    نیچند  هیرو  نیشود و ا  یبه نمونه تابانده م   ینقطه بعد

 وتریاطالعات توسط کامپ  ن یا  یتمام  انیشود. در پا  یتکرار م

برا  یگردآور و  نقطه   صیتشخ  یشده  نمونه در هر  جذب 

 . [۵] شود یم لیطول موج تحل

توسط    ینور  م یب FTIR دستگاه   در باال  شده    ک یتابانده 

 فیهمه ط  دیمنبع نور مادون قرمز که همزمان قدرت تول

  ک ی یبر رو ده یتاب فیشود. ط ی م  ده یرا دارد تاب ینور  یها

چند  یکیاپت  ستمیس از  س  نهیآ  نیمتشکل    ستم یبنام 

موتور   کیها توسط    نهیاز آ  یکیکه    شلسونیم  نترفرومتریا

  ن یشود. همزمان با حرکت ا  یاست تابانده م   کتدر حال حر

 نترفرومتر یتوسط ا  نهیدر آ  دهیهر طول موج از نور تاب  نهیآ

ا  ی متناوباً قطع و وصل م پروسه تداخل طول   نیشود. در 

  م یدوب  ندیدر هر لحظه برآ  یخروج  میشده و ب  جادیا  یموج

طول موج    نگرایثابت و متحرک بوده و در هر لحظه ب  نهیاز آ
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طول موج ها و    ی تمام  دیتا تول  هیرو  ن یخواهد بود. ا  یخاص

 .کند ی م دایادامه پ  یتمام بازه طول موج شیمایپ 

پردازش   یبرا  یوتریکامپ  ستمیس  ک یکه گفته شد    همانگونه

جذب به    زانیاطالعات خام )م  لیتبد  یبرا  دهیاطالعات رس

موقع  یازا استفاده    نهیآ  تیهر  قابل  اطالعات  به  متحرک( 

  ن یهست. ا  ازیهر طول موج( مورد ن  یجذب در ازا  زانی)م

  ا یو    هیفور  ل یباشد که به تبد  یم  یتمیالگور  یپردازش دارا

Fourier-transform    خام اطالعات  ضمناً  است،  معروف 

 . [ ۵] شود یخوانده م زین نترفروگرامیگاهاً بنام ا

بررسی وجود یا   تیاهم حیبا توجه به مطالب گذشته و توض

آزمایشگاه   به  ارسالی  نمونه های  در  مایع منی  عدم وجود 

  ت یموارد محدود  یدر برخ  نیهای پزشکی قانونی و همچن

  یی آن و شناسا  یو زمان جواب ده  ینمونه ارسال  زانیدر م

یافتن    نیا برای  تالش  قبیل  از  هایی  آزمایش  با  ها  نمونه 

اسید فسفاتاز  رم،اسپ آنزیم  آنتی ژن (AP)آزمون فعالیت   ،

پروستات و(PSA اختصاصی   ،(P30  محدود و    تیکه  ها 

تا در    میمطالعه برآن شد  نیآنها ذکر شد، در ا  یبرا  یبیمعا

  ی نمونه ها  یبر رو  ی من  ع یما  صیتشخ  ی ابتدا امکان سنج

پزشک  یارسال وس  ی قانون  ی به  به    ی سنج  فیط  لهیاصفهان 

قرار گرفته و در مرحله دوم   یقرمز مورد بررس  ونماد  هیفور

  ی بودن آن حساسیت و ویژگی ها  ریپس از اثبات امکان پذ 

د  با  تست  ها  گریاین  در    یصیتشخ  یتست  استفاده  مورد 

مورد بررسی قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه    یقانون  یپزشک

 . خواهد شد

 
 FTIR دستگاه  ی کل یشما: 3 شکل

 نیو همچن ی من عیمشخصه و استاندارد ما  یموج ها طول

نشان داده   ریو بزاق دهان در جدول ز  نال؛یواژ عیخون؛ ما

 . [6] شده است
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 مواد و روشها 

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

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

از هردو تست   پودر کردن نمونه ها و    FTIRتا  به صورت 

ساخت قرص و همچنین حل کردن نمونه ها و گرفتن پیک  

 نهایی بوسیله مایع استفاده کنند. 

 ارد زیر هستند:به طور کلی مراحل شامل مو

 جمع آوری نمونه ها الزم از مراجعات به پزشکی قانونی 

 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 

و سپس بوسیله دستگاه قرص ساز     کردند داشتند پودر شد

قرص دستگاه تهیه شد و در    KBRبا مخلوط کردن پودر  

معرض نور ماورا بنفش قرار داده شد. یادآوری می شود که  

هوا    از  استاندارد  پیک  اصلی  نمونه  از  پیک  گرفتن  از  قبل 

گرفته شد تا قبل از خوانش نمونه اصلی توسط دستگاه پیک  

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

  IRز مورد استفاده در این تحقیق  دستگاه فوریه مادون قرم 

Nicolet 380    و شکل  بود  در  که  بصورتی  ها   4نمونه 

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

 . مشاهده می شود  ۵که در شکل    مخلوط گردید  KBRنمک  

)  یسنج  فیط قرمز  تبدFT-IRمادون   کی  هیفور  لی( 

و    هیتجز  یبرا  یقانون  قاتی تحق  انیاست که در جر  کیتکن

ف  لیتحل ال  یکیزیشواهد  شده،  کنترل  مواد  و    افی)مانند 

 یقابل توجه  تی(. مز1)  رد یگ  ی رنگ( مورد استفاده قرار م

  ی خاص آن برا ی نابود کننده و امضا تیماه ک، یتکن نیاز ا

مخت ترک  لفانواع  اساس  بر  آنها    ییایمیش  بینمونه 

است.

 

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

Nicolet 380 

 
 KBr: قرص سازی با ۵شکل 

 مواد ولوازم مورد نیاز 

جهت کار با نمونه های گرفته شده  مواد و لوازم  ✓

 از پزشکی قانونی 

 میلی لیتری استریل  2سرنگ  ✓

 ( Hettich/Germanyمیکروسانتریفوژ ) ✓

 ورتکس   ✓

 میلی لیتری استریل  2سرنگ  ✓

 میلی لیتری  ۵/1میکروتیوب  ✓

میکرولیتر( 10-100سمپلر متغیر ) ✓

Eppendorf/Germany) ) 

 سر سمپلر زرد ✓

 بشر  ✓
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 مورد نیاز وسایل و تجهیزات

 Sarteriousگرم 01/0ترازو با دقت  ✓

 CP622مدل

 هاون چینی  ✓

 (OMRON TYPE H2دستگاه اتوکالو )مدل  ✓

 دستگاه آب مقطرگیری ✓

 درجه سانتی گراد    -4،20یخچال با دمای  ✓

 هود ✓

(،  ۵/0 -10ا حجم های )سمپلرهای متغیر ب ✓

(میکرولیتر 100-10)

(Eppendorf/Germany ) 

 
 : نمونه آماده شده جهت طیف سنجی با دستگاه 6شکل 

در استون حل لکه به جا مانده در صحنه جرم  نمونه  در آخر  

که در شکل   به صورت مایع بروی قرص قرار میگیردو شده 

 . مشاهده می شود 7

 .لکه به جا مانده در صحنه جرم در استون حل شده است: 7شکل 

 جمعیت مورد مطالعه 

مراجعه کننده به پزشکی قانونی    12در این تحقیق مجموعاً  

نمونه ها روی مورد بررسی قرار گرفتند که  مرکز اصفهان،  

افراد    اجسام مختلفی قرار داشتند.  این  از  در تمامی موارد 

  طرح رضایت نامه اخذ گردید. الزم بذکر است محققین این  

از بروندادها به هویت این   افراد  متعهد شدند در هیچ یک 

 اشاره نگردد. 

 روش کار 

 از بخش ژنتیک پزشکی قانونی مرکز اصفهان نمونه گیری

 مراجعه کننده  12های    پس از کسب رضایت کتبی، نمونه

بررسی وجود یا عدم وجود نمونه جهت    به پزشکی قانونی

 جمع آوری گردید.   مایع منی

جهت  انجام شد.    قسمتهای مشکوک به وجود لکهاستخراج  

در ا استخراج   یا  و  استون  در  ها  نمونه  کردن  روش حل  ز 

 استفاده شد.  مواردی پودر کردن قرص سازی از نمونه ها

نمونه   هر  از    میلی2/0برای  استونلیتر  داخل    حالل 

اضافه   نمونه مشکوک به لکه به آنمیکروتیوب ریخته شد و  

 گردید.  

   نتایج

   جمع آوری نمونهنتایج 

مراجعه کننده به پزشکی قانونی    12در این تحقیق مجموعاً  

اصفهان، بخش   مورد بررسی قرار گرفتند که    ژنتیکمرکز 

تمام افراد تایید شده بود که مایع منی در نمونه آنها وجود  

در تمامی موارد از ولی قانونی این افراد رضایت نامه   .دارد

عهد شدند  مت  طرحاخذ گردید. الزم بذکر است محققین این  

 در هیچیک از بروندادها به هویت این افراد اشاره نگردد. 
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در تحقیق حاظر یافتن و جدا سازی لکه مورد نظر از روی  

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

از هردو تست   به صورت پودر کردن نمونه ها و    FTIRتا 

ن پیک  ساخت قرص و همچنین حل کردن نمونه ها و گرفت

کنند. استفاده  مایع  بوسیله  شکل    نهایی  نمونه   ۵در  یک 

قانونی   پزشکی  آزمایشات  جهت  استاندارد  سنجی  طیف 

 . [6]نشان داده شده است 

 

 : نمونه طیف سنجی استاندارد جهت آزمایشات پزشکی قانونی  ۸شکل 

همچنین طیف پیک های گرفته شده از پارچه های متفاوت  

متفاوت   تا حدودی  نیز  دارد  قرار  آنها  بروی  مایع منی  که 

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

 . [7]نشان داده شده است  ۹شکل 

 

 : یک نمونه طیف سنجی استاندارد مایع منی بر روی پارچه  ۹شکل 

 

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

بین   از  پزشکی    12در مطالعه حاظر  تایید در  نمونه مورد 

مورد تایید قرار گرفته    PSAقانونی که با آزمایشات مرجع  

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

 تشخیص و تایید بود. 

نمونه باتوجه به تداخل و همپوشانی پیک های آمید    2در  

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  

د. هرچند که در بعضی از موارد می توان این پیک  تفسیر نبو

 ها را با تقریب باالیی تفسیر و نوع ماده را نیز مشخص نمود.

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

پایین   کیفیت  از  ناشی  میتواند  که  نبودند  تشخیص  قابل 

تواند   می  ها  نمونه  شدن  یا مخدوش  و  نظر  مورد  دستگاه 

 د. باش

به خصوص در مواردی که نمونه ها بروی پارچه های نخی  

بودند یا در مواردی که ادرار یا مایع واژینال روی نمونه ها  

شکل   در  یکدیگر    11بود.  روی  ها  موج  طول  این  تداخل 

 . [ 7]نشان داده شده است 

 

به    11در شکل   باال  : مشخصه طول موج پیک های هر یک از موارد 

یک مشخص شده است که نشان دهنده مشخصه طول موج در یک  تفک

 نواحی نزدیک به هم هستند. 
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پیک های استاندارد گرفته شده از  12شکل  همانطور که از 

در زمانهای مختلف از یک   های مختلف مایعات بدن  نمونه

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

 

: پیک های استاندارد گرفته شده از نمونه های مختلف  12شکل 

 مایعات بدن 

با توجه به نتایج گرفته شده از مطالعه نگهبانی و همکارانش  

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

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  

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

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

 . [۹]قابل تشخیص نبوده اند 

 

: پیک های استاندارد گرفته شده از نمونه های مختلف  13شکل 

 مایعات بدن 

اما در مقایسه با تست آنتی ژن اختصاصی پروستات تست 

طیف سنج مادون قرمز از حساسیت کمتری برخوردار می 

مشخص می باشد هیچ    16باشد زیرا همانگونه که از شکل  

 . [ ۹]در تین تست مشاهده نشده است  نتیج مشکوکی

 

 بحث و نتیجه گیری 

با توجه به نتایج گرفته شده از مطالعه نگهبانی و همکارانش  

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

طیف سنجی مادون قرمز می تواند نتایج مشابه یا در بعضی  

موارد که نمونه ها با مایعات دیگر بدن مخلوط نشده است 

اشته نتایج قابل اعتمادتری نسبت به تست اسید فسفاتاز د

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

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

 نیز قابل تشخیص نبوده اند. 

اما در مقایسه با تست آنتی ژن اختصاصی پروستات تست 

طیف سنج مادون قرمز از حساسیت کمتری برخوردار می 

مشخص می باشد هیچ    16که از شکل    باشد زیرا همانگونه

 .ین تست مشاهده نشده استاکی در ومشک هنتیج
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همانطور که در شکل زیر مشاهده می شود بر اساس نتایجی  

در مجله نیچر که    201۸که تاکامورا و همکارانش در سال  

می توان گفت مهمترین نکته در مزیت تست به چاپ رسانند  

زمان   مدت  طول  قانونی  پزشکی  در  قرمز  مادون  فوریه 

گذشته شده از نمونه مورد آزمایش است که اهمیت باالیی  

ندارد و پیک های استاندارد گرفته شده از نمونه در زمانهای 

تا   روز  از یک  را    ۵مختلف  پراش مشخص  الگوی  ماه یک 

 . [ 10]نشان میدهد 

این نکته میتواند کمک قابل توجهی به برای کشف نمونه 

د سطوح  بروی  بدن  مایعات  دیگر  یا  منی  زمانهای  مایع  ر 

همچنین با    .مختلف گذشته پس از وقوع جرم صورت پذیرد

مقادیر  میتوان کمترین  پیشرفته  قرمز  مادون  یک دستگاه 

مایعات که داخل و یا بر روی نمونه ها وجود دارد را آنالیز 

 نمود و از وجود آن آگاهی یافت. 

 

: پیک های استاندارد گرفته شده از نمونه های مختلف  14شکل 

ماه یک الگوی پراش   ۵مایعات بدن در زمانهای مختلف از یک روز تا 

 مشخص را نشان میدهد. 
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