مقاالت
نانومواد فلورسنت
برای نمایانسازی آ ثار انگشت پنهان در علوم جنایی
مترجمان

رحیم قاسمی چالشتری  ،1سهراب منوچهری ،2علی عرب

3

 .1دانشجوی دکتری رشته فوتونیک ،پژوهشکده علوم و فناوری اپتیک و لیزر ،دانشگاه صنعتی مالکاشتر ،شاهینشهر ،اصفهان.
rahimghasemi@yahoo.com
 .2دانشیار دانشگاه صنعتی مالکاشتر ،مجتمع دانشگاهی علوم کاربردی ،گروه فیزیک ،شاهینشهر ،اصفهانdez283@yahoo.com .
 .3استادیار دانشگاه صنعتی مالکاشتر ،مجتمع دانشگاهی علوم کاربردی ،گروه فیزیک ،شاهینشهر ،اصفهانaa.arab@yahoo.com .

مقالــه حاضــر بــه روشهــای کاربــردی نویــن نمایانســازی آثار
انگشــت پنهــان در علــوم جنایــی میپــردازد .در حــال حاضــر،
کاربــرد روشهــای ســنتی نمایانســازی ماننــد پودرافشــانی،
بخــار ســیانواکریالت ،روش شــیمیایی و روش معــرف ذرات
ریــز ،بــا توجــه بــه دارا بــودن معایبی ماننــد تمایز ،حساســیت
و گزینشپذیــری پاییــن و همچنیــن ســمیت باال بــه تدریج به
ً
مخاطره افتاده اســت .اخیرا به اســتفاده از نانومواد فلورسنت
از جملــه نقــاط کوانتومی و نانومــواد آپکانــورژن خاکهای نادر
بــه دلیــل دارا بــودن خــواص نــوری و شــیمیایی منحصربهفــرد
توجه زیادی شــده اســت؛ بنابرایــن این مقاله بر نمایانســازی
آثار انگشت پنهان بر پایه استفاده از نقاط کوانتومی و نانومواد
فلورســنت آپکانــورژن خاکهای نــادر تأکید دارد .در مقایســه
بــا روشهــای ســنتی ،روشهــای نویــن مبتنــی بــر اســتفاده از
نانومواد فلورسنت ،نه تنها کاهش سمیت را نشان میدهند
بلکه قابلیت دســتیابی به تمایز ،حساسیت و گزینشپذیری
باال را فراهم نمودهاند.
کلید واژه :نمایانســازی اثرانگشــت پنهان ،روشهای ســنتی،
روشهاینوین،نقاط کوانتومی،نانوموادفلورسنت
 .۱مقدمه
پوســت چیــندار قســمت انتهایــی انگشــتان انســان بــا الگــوی
پیچیدهای از برآمدگیها و شیارها مشخص میشود .این الگوها که از
زمان تولد شخص بدون تغییر باقی میماند ،نه تنها از یک فرد به فرد
دیگر ،بلکه از یک انگشت به انگشت دیگر متفاوت است .هنگامی
که ســطح یک شــی توسط انگشــت لمس میشود ،ترشــحات آبکی
نظیــر عــرق و روغنی مانند چربی میتوانند به ســطح منتقل و منجر
به شکلگیری اثرانگشت شوند .شایعترین اثرانگشت در صحنههای
جــرم ،اثرانگشــت پنهــان اســت ،بــه طــوری که با چشــم غیرمســلح
قابل رویت نیست .اگر تمایز مشخصی بین اثرانگشت پنهان به جا
مانده و سطح دربرگیرنده آن ایجاد شود ،اثرانگشت میتواند نمایان
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شــود .در طــی قــرن گذشــته ،بســیاری از رویکردهای نمایانســازی
اثرانگشت نظیر فرآیندهای نوری ،فیزیکی و شیمیایی مورد مطالعه
قرار گرفتهاند .این روشهای نمایانســازی ســنتی دارای اشــکاالتی
ً
هســتند .اخیــرا روشهای جدیــد مانند الکتروشیمیلومینســانس و
آشکارســازی ایمونولوژیــک بــرای نمایانســازی بســیار گزینشپذیر
اثرانگشت پنهان مورد استفاده قرار گرفته است .با این حال ،عملکرد
ً
واقعی این دو تکنیک نســبتا پیچیده است ،در نتیجه کاربرد عملی
آنها را در صحنههای جرم محدود میسازد.
نانومــواد فلورســنت نظیــر نقــاط کوانتومــی و نانومــواد فلورســنت
آپکانــورژن خــاک نــادر بــه دلیــل ویژگیهــای نــوری و شــیمیایی
منحصربهفــرد بــه عنــوان عاملهــای جدیــد بــرای نمایانســازی
اثرانگشت پنهان گسترش یافتهاند .این مواد مزایای بسیاری از قبیل
انــدازه کوچک ،شــدت فلورســانس باال ،پایــداری شــیمیایی و نوری
خوب ،اصالح سطح آسان و سمیت پایین دارند.
 .۲روشهای سنتی نمایانسازی اثرانگشت پنهان
در گذر زمان ،بسیاری از محققان روشهای گوناگونی را برای ارتقا و
بهبودنمایانسازیاثرانگشتپنهانجهت کمکبهتحقیقاتجنایی
و تشخیص هویت افراد کشف کردهاند .در این میان ،پودرافشانی،
بخار سیانواکریالت ،روش نیترات نقره ،روش نین هیدرین ،روش ،۱
 ۸دیآزافلورن -۹-یک ( )1,8-Diazafluoren-9-oneیا ( )DFOو
روش معرف ذرات ریز به دلیل سادگی ،کارا بودن و سهولت عملیات
بــه صورت گســترده مورد اســتفاده قــرار گرفتهاند .با این حــال ،این
روشهای نمایانسازی سنتی دارای اشکاالتی هستند .برای مثال،
تمایز ،حساسیت و گزینشپذیری نمایانسازی آنها پایین است.
 .۳مشکالت روشهای سنتی نمایانسازی اثرانگشت پنهان
 .۱.۳تمایز پایین
مفهــوم تمایــز در نمایانســازی اثرانگشــت ،شــبیه معنــی نســبت

نانومواد فلورسنت برای نمایانسازی آ ثار انگشت پنهان در علوم جنایی
سیگنال به نویز ،معنی تمایز بین پسزمینه ماده و اثرانگشت را دارا
است .شکل  ۱تمایز باال ( )aو تمایز پایین ( )bبین پسزمینه ماده و
اثرانگشت را نشان میدهد.
دو رویکــرد بــرای افزایــش تمایــز در نمایانســازی اثرانگشــت وجود
دارد( :الــف) ارتقــاء ســیگنال و (ب) کاهــش نویــز پسزمینــه .برای
ارتقاء ســیگنال ،افزایش شــدت فلورسانس مهمترین روش استفاده
شــده اســت .بــرای کاهش نویــز ،جلوگیری از برگشــت نــور حاصل از
رنــگ پسزمینــه و کاهــش تداخلهــای فلورســانس پسزمینــه دو
رویکــرد مؤثــر اســت .در روش پودرافشــانی ،بهخصــوص پودرهــای
اثرانگشت غیرفلورسانس ،نظیر پودرهای عادی و پودرهای فلزی،
رنگ زیرالیه محدودیت جدی ایجاد میکند .بهطور کلی ،پودرهای
فلورسانس اغلب به دلیل نشر فلورسانس قوی برای افزایش سیگنال
ً
نمایانســازی مورد اســتفاده قرار میگیرند؛ اما معموال برای تحریک
پودرهای فلورســانس نیاز به منبع نور فرابنفش اســت .چنین منابع
تابش فرابنفش با انرژی باال موجب تحریک و نشر فلورسانس زیرالیه
شده و در نتیجه تداخل فلورسانس زیرالیه افزایش مییابد .در روش
سیانواکریالت بخارشونده ،پوشش سفید اثرانگشتهای بخار داده
شــده ،تمایز نمایانســازی پایینی روی سطوح ســفید رنگ یا برخی
از ســطوح تابش کننده رنگی ایجاد میکند .در روشهای شیمیایی
ماننــد روش نیترات نقره و روش نینهیدراین ،مشــکل تمایز پایین
همچنان وجود دارد.
 .۲.۳حساسیت پایین
مفهــوم حساســیت بــا نمایانــی و وضــوح جزئیات برجســتگیهای
اثرانگشــت توصیــف میشــود .شــکل  ،۲تصویــر اثرانگشــت نمایان
شــده با حساسیت باال ( )aو حساســیت پایین ( )bرا نشان میدهد.
فاکتورهــای پیچیــده متعــددی از قبیــل ،اندازه ،شــکل و ضخامت
ذرات پــودر ،ترکیــب و ویژگــی عاملهــای شــیمیایی ،مهارتهــای
نمایانســازی کاربران و کنترل شــرایط نمایانســازی در حساســیت
نمایانسازی مؤثر هستند .چندین رویکرد برای افزایش حساسیت
نمایانســازی وجــود دارد( :الف) ســنتز پودرهای اثرانگشــت دارای
کیفیت باال با کنترل اندازه ،شــکل و ضخامت مناســب( .ب) ارتقاء
مهــارت کاربــران( .ج) کنترل دقیق شــرایط نمایانســازی .در روش
پاشــش پودر ،اندازه ذرات پودرهای نمایانساز اثرانگشت بیشتر در
حــد میکــرون و باالتر اســت .اینچنین ذرات پودر درشــت ،جزئیات
ظریف لبهها بهویژه منافذ عرق موجود در اثرانگشت را میپوشانند
و نتیجه آن کاهش حساســیت نمایانســازی اســت .عــاوه بر این،
پودرهــای بــا چســبندگی بــاال و یــا دارای شــکل شــبیه پولــک نظیر
پــودر طالیی و پودر نقــرهای تمایل دارند تا جزئیات لبههای ظریف

شــکل  .۱نمایانســازی اثرانگشــت پنهــان روی اســکناس
بــا اســتفاده از انــواع مختلــف پــودر نمایانســاز(a) :
 NaYF4:Yb,Er UCNMsدر زمینــه تاریــک و تحــت تحریــک
فروســرخ نزدیک ( ۹۸۰نانومتر ) و ( )bپودر فلورســانس سبز
در زمینه تاریک و تحت تحریک فرابنفش ( ۲۵۴نانومتر ).
اثرانگشــت را پوشــش داده و یا پرزدار کنند .در روش سیانواکریالت،
اثرانگشــتها بیــش از حد بخــار داده میشــوند و جزئیــات لبههای
ظریف اثرانگشــت به شــدت توسط پلیمرهای ســفید پوشانده شده
و منجر به کاهش حساســیت نمایانسازی میشــود .در روشهای
شــیمیایی از جملــه روش نیترات نقــره ،روش نین هیدریــن و روش
 ،DFOممکن است پسماندهای اثرانگشت موجود بر سطح زیرالیه
بــه راحتــی در برخی از حاللهــای آلی حل شــده و در نتیجه کاهش
حساسیت نمایانسازی را به دنبال داشته باشد .عالوه بر این ،منافذ
عرق به ندرت بر روی زیرالیه متخلخل نمایان میشوند ،زیرا منافذ
عرق با ویژگیهای نشــر نوری کــه دارند نمیتوانند بازتاب خوبی بر
روی زیرالیههای متخلخل داشته باشند .در روش معرف ذرات ریز،
مشکالت پایین بودن حساسیت نمایانسازی بسیار شبیه به شرایط
روش پودرافشــانی اســت ،زیــرا در ایــن روش نیــز اغلــب از پودرهای
ســنتی اســتفاده میشــود .زمان غوطهوری ممکن است یک عامل
کلیــدی بــرای حساســیت در نمایانســازی باشــد؛ به عبــارت دیگر،
غوطهوری بیش از حد طوالنی میتواند پوشش ضخیمی بر جزئیات
ظریــف ایجــاد کنــد که باعــث کاهــش حساســیت در نمایانســازی
اثرانگشت شود.
 .۳.۳گزینشپذیری پایین
مفهوم گزینشپذیری در نمایانســازی اثرانگشــت ،اشــاره به این
ویژگــی مــواد نمایانســاز دارد کــه ایــن مــواد فقط لبههــای برآمدگی
موجود در اثرانگشت پنهان را انتخاب کرده و با آن واکنش میدهند
یــا بــه آن متصــل میشــوند و با شــیارهای منتهــی به زیرالیــه و خود
زیرالیه برهمکنش نداشته باشند .شکل  ۳تصاویری از نمایانسازی
اثرانگشــت پنهــان بــا گزینشپذیــری بــاال ( )a-۳و گزینشپذیــری
ً
پاییــن ( )b-3را نشــان میدهــد .در روش پاشــش پــودر ،معمــوال
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ً
گزینشپذیری نمایانسازی به دلیل چسبندگی نسبتا ناچیز فیزیکی
ذرات پودر به پســماندهای اثرانگشــت پنهان ،باال نیســت .بهویژه
وقتی پودرهای اثرانگشت بر روی سطوح مرطوب مورد استفاده قرار
میگیرند گزینشپذیری نمایانسازی به علت چسبیدن قوی پودر
ً
به ســطح مرطوب کامال پایین خواهد بود .در روش ســیانواکریالت،
گزینشپذیــری نمایانســازی تحــت عملکــرد مناســب بــه دلیــل
برهمکنــش پلیمریزاســیون گزینشــی عالــی بیــن مونومرهــای اســتر
ســیانواکریالت و پســماندهای اثرانگشت ،باال اســت .در روشهای
شــیمیایی از جملــه روش نیترات نقــره ،روش نین هیدریــن و روش
 ،DFOبه دلیل نفوذپذیری زیرالیه و یا عملکرد نامناســب کاربران،
ترکیبات فعال مانند یونهای کلرید و اسیدهای آمینه به راحتی به
شیارهای منتهی به زیرالیه نفوذ و آن را آغشته میکنند و در نتیجه
گزینشپذیری نمایانسازی اثرانگشت کاهش مییابد.
در روشهــای شــیمیایی از جملــه روش نیتــرات نقــره ،روش نیــن
هیدریــن و روش  ،DFOبــه دلیــل نفوذپذیــری زیرالیــه و یا عملکرد
نامناسب کاربران ،ترکیبات فعال مانند یونهای کلرید و اسیدهای
آمینه به راحتی به شــیارهای منتهی به زیرالیه نفوذ و آن را آغشــته
میکنند و در نتیجه گزینشپذیری نمایانسازی اثرانگشت کاهش
مییابد.
 .۴.۳سمیت پایین
مفهوم سمیت در نمایانسازی اثرانگشت نه تنها اشاره به سمیت
مــواد نمایانســاز و تجهیــزات مرتبط با آن بــرای انســان دارد ،بلکه
شــامل آســیب به  DNAموجود در آثار به جا مانده از اثرانگشــت نیز
میشــود .امــروزه بــا پیشــرفتهای ســریع روشهــای آشکارســازی
 ،DNAاستخراج و آشکارسازی  DNAبرای تشخیص هویت بسیار
مؤثر واقع شــده است .آشــکارترین عیب روش پاشش پودر ،دمیدن
به پودر اســت زیرا بیشــتر مواد شیمیایی مورد اســتفاده در این روش
ســمی هســتند .در روش ســیانواکریالت ،اســترهای ســیانواکریالت
مایــع و همچنیــن بخار آن قابلیت رســاندن آســیب حاد به پوســت،
چشمها و غشاء مخاطی را دارند .در روشهای شیمیایی عاملهای
نمایانسازی نظیر نیترات نقره ،نین هیدرین و  ،DFOهمگی سمی
هستند .همچنین استفاده از نیترات نقره میتواند به  DNAآسیب
بزنــد .روش معــرف ذرات ریــز نســبت بــه روش پاشــش پــودر دارای
ســمیت کمتر اســت ،زیرا از دمیدن به پودر اجتناب میشــود .با این
حــال ،در تمــام روشهای مایع پایه ،شــامل روشهای شــیمیایی و
روش معرف ذرات ریز DNA ،موجود در پســماند اثرانگشــت ممکن
اســت به راحتی آسیب ببیند و یا شسته شــود .عالوه بر آن ،استفاده
از منبــع نــور فرابنفش برای نمایانســازی اثرانگشــت پنهان نه تنها
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ش ــک ــل  .۲نـ ــمـ ــایـ ــانسـ ــازی اث ــرانـ ـگ ــش ــت پ ــن ــه ــان روی
شیشه بــا اســتــفــاده از انـ ــواع مختلف پ ــودر نــمــایــانســاز:
 (a) NaYF4:Yb,Er UCNMsدر زمینه تاریک و تحت تحریک
فروسرخ نزدیک ( ۹۸۰نانومتر ) و ( )bپولک برنز در زمینه
روشن.

شــکل  .۳نمایانســازی اثرانگشــت پنهــان روی شیشــه
در زمینــه تاریــک بــا اســتفاده از انــواع پــودر نمایانســاز:
 (a) NaYF4:Yb,Er UCNMsو تحت تحریک فروســرخ نزدیک
( ۹۸۰نانومتــر ) و ( )bپودر فلورســانس ســبز و تحت تحریک
فرابنفش ( ۲۵۴نانومتر ).
میتواند برای چشم و پوست انسان مضر باشد بلکه موجب کاهش
کارایی استخراج  DNAخواهد شد.
نســازی
 .۴مزایــای اســتفاده از نانومواد فلورســنت برای نمایا 
اثرانگشتپنهان
نانومواد فلورسنت تحت تحریک نورهای خاص میتوانند تابش
فلورســانس قــوی داشــته باشــند .یکــی از موفقتریــن کاربردهــای
نانومواد فلورســنت در برچســبزنی زیســتی و تصویربرداری زیستی
است .با الهام از این کاربرد ،دانشمندان استفاده از نانومواد فلورسنت
ً
در نمایانســازی اثرانگشــت پنهان را پیشنهاد دادند .اخیرا استفاده
از نانومــواد فلورســنت مانند نقــاط کوانتومی و نانومــواد آپ کانورژن
بــا توجــه به خــواص نــوری منحصربهفردشــان برای نمایانســازی
اثرانگشــت پنهــان توجه قابلمالحظهای را به خــود جلب کردهاند.
اســتفاده از نانومــواد فلورســنت در نمایانســازی اثرانگشــت پنهــان
دارای مزیتهــای برتری مانند تمایز نمایانســازی باال ،حساســیت

نانومواد فلورسنت برای نمایانسازی آ ثار انگشت پنهان در علوم جنایی
نمایانسازی باال ،گزینش پذیری باال و سمیت پایین است.
 .۱.۴تمایز باال
نقــاط کوانتومــی و نانومــواد آپ کانــورژن بــه عنــوان بهتریــن
نمونههــای مطالعه شــده ،میتواننــد به ترتیب تحــت تحریک نور
فرابنفــش و فروســرخ نزدیــک ،نــور مریی قوی با شــدت بــاال تابش
کننــد .چنیــن تابــش فلورســنت قــوی بــه شــکل قابلمالحظــهای
سیگنال نمایانسازی را ارتقاء میدهد و موجب کاهش برگشت نور
حاصل از رنگ پسزمینه میشود و در نتیجه موجب افزایش تمایز
نمایانســازی خواهــد شــد .مهمتر اینکه با اســتفاده از نــور تحریک
کــم انــرژی فروســرخ نزدیک ،زیرالیــه تحریک نخواهد شــد و تابش
فلورســانس پسزمینه وجود نخواهد داشت؛ بنابراین با این ترفند،
برگشــت نور از رنــگ پسزمینه کاهش و تمایز نمایانســازی باالیی
محقــق خواهــد شــد .در نتیجه ،اســتفاده از نانومــوادی مانند نقاط
کوانتومی و نانومواد آپ کانورژن به منظور نمایانســازی اثرانگشت
پنهان میتواند به دلیل ویژگیهای فلورسانس قوی منجر به تمایز
نمایانسازی باالیی از طریق افزایش سیگنال نمایانسازی و کاهش
برگشت نور از رنگ پسزمینه شود.
 .۲.۴حساسیت باال
اندازه ذرات نانومواد فلورسنت مانند نقاط کوانتومی و نانومواد آپ
ً
کانــورژن نوعــا کوچک اســت .بهطورکلی قطــر نانومــواد آپ کانورژن
بیشتر از  ۱۰۰نانومتر نیست و اندازه نقاط کوانتومی حتی از این کمتر
و از  ۱۰نانومتــر تجاوز نمیکند .اســتفاده از چنین نانومواد فلورســنت
با اندازههای کوچک برای نمایانســازی اثرانگشت جزئیات ظریف
لبههــا ماننــد کمانهــا ،نقــاط انتهایــی و منافــذ عــرق را بــه راحتــی
نمیپوشــاند و نتیجه آن حساســیت نمایانســازی بــاال خواهد بود.
عــاوه بر آن ،شــکل ذرات این مواد فلورســنت کروی اســت و در طی
فرآیند سنتز قابل تنظیم است .ضخامت این نانومواد فلورسنت نیز با
اصالح سطح قابل تنظیم است .در نتیجه جذب نانومواد فلورسنت
توســط پســماندهای اثرانگشــت میتواند تنظیم شــود و حساســیت
نمایانســازی میتوانــد افزایــش بیشــتری داشــته باشــد؛ بنابرایــن،
اســتفاده از نانومــواد فلورســنت نظیر نقــاط کوانتومی و نانومــواد آپ
کانورژن برای نمایانســازی اثرانگشــت پنهان به دلیل انــدازه ذرات
کوچــک ،شــکل مناســب و ضخامــت قابــل تنظیــم ،به حساســیت
نمایانسازی باالیی منجر خواهد شد.
 .۳.۴گزینشپذیری باال
اصــاح ســطح نانومــواد فلورســنت ماننــد نقــاط کوانتومــی و

نانومــواد آپکانــورژن روشــی انعطافپذیــر و مؤثر برای دسترســی به
گزینشپذیری باالی نمایانســازی اثرانگشــت اســت .بار الکتریکی
نانومواد فلورســنت را میتوان با تغییر ســطح ،قابل تنظیم کرد .این
موضوع اجازه پیوند نانوذرات به برخی از پسماندهای خاص موجود
در اثرانگشت را از طریق جذب الکترواستاتیکی برای گزینشپذیری
بــا نمایانســازی باال خواهــد داد .عالوه بر این ،ســطح ایــن نانومواد
فلورســنت میتواند با انواع گروههای عاملی (مثل کربوکسیل ،آمین
و آلدئید) اصالح شود .در نتیجه نانومواد فلورسنت میتوانند به طور
انتخابــی به ترکیبات خــاص موجود در اثرانگشــت از طریق واکنش
شــیمیایی برای افزایش گزینشپذیری انتخابی بچسبند .نانومواد
فلورســنت همچنین میتوانند با برخی از مولکولهای خاص مانند
لیزوزیــم موجــود در پســماندهای اثرانگشــت از طریــق پیونــد آپتامــر
مزدوج شده و گزینشپذیری باالیی را فراهم کنند.
 .۴.۴سمیت پایین
برخیعناصرموجوددرنقاط کوانتومیمانند کادمیممیتوانندباعث
افزایش سمیت شوند .بهعالوه برخی از نقاط کوانتومی نیز میتوانند
موجب التهاب و آلرژی شــوند .گزارش شــده اســت که ســمیت نقاط
کوانتومی را میتوان به طور قابل مالحظهای با اصالح سطح توسط
الیهای از سیلیکا دیاکسید کاهش داد .آزمایش نشان داده است که
نانومواد آپ کانورژن اصالح ســطح داده شده سمیت پایین داشته و
یا حتی ممکن است غیرسمی باشند ،به طوری که برای کاربردهای
برچسبزنی زیستی و تصویربرداری زیستی مورد استفاده قرار گیرند.
مهمتر اینکه ،استفاده از نور فروسرخ نزدیک برای تحریک نانومواد
آپکانــورژن زیان کمتری برای  DNAموجود در پســماند اثرانگشــت
خواهد داشت و برای آنالیزهای بعدی مفید خواهد بود.
 .۵نمایانسازی اثرانگشت پنهان توسط نقاط کوانتومی
نقــاط کوانتومی تحــت تحریک نور آبــی یا فرابنفــش میتوانند نور
مریــی قوی تابــش کنند (شــکل  .)۴این مــواد دارای مزایــای نوری
متعــددی ماننــد طیف جــذب پهن ،تابــش قابل تنظیم بهواســطه
ترکیــب و انــدازه ذرات ،طیــف تابــش باریــک ،بــازده کوانتومــی باال،
پایداری نوری خوب و شدت تابش قوی هستند .عالوه بر آن ،سطح
نقاط کوانتومی را میتوان توسط انواع مختلفی از لیگاندهای عاملی
به صورت شیمیایی تغییر داد .پس نقاط کوانتومی امکان پیشرفت
جدیدی برای نمایانسازی اثرانگشت پنهان با درجه باالیی از تمایز،
حساسیت و گزینشپذیری فراهم کردهاند .تاکنون کادمیم سولفید،
کادمیم سلناید و کادمیم تلوراید برای نمایانسازی اثرانگشت پنهان
استفادهشدهاند.
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مقاالت
 .۱.۵نقاط کوانتومی استفاده شده در روش پودرافشانی
بهطورکلــی وقتی نقاط کوانتومی به صورت پودرافشــانی اســتفاده
میشوند ،به ترکیبات آبی و روغنی موجود در پسماندهای اثرانگشت
ً
میچســبند ،اساســا جاذبــه بیــن نقــاط کوانتومــی و پســماندهای
اثرانگشــت پنهــان از نــوع جاذبه فیزیکی و الکترواســتاتیکی اســت.
به دلیل اینکه نقاط کوانتومی چســبیده به پسماندهای اثرانگشت
رفتار اکسایشی شدیدی در معرض هوا دارند ،تابش فلورسانس نقاط
کوانتومی محکوم به کاهش اســت و در نتیجه تمایز نمایانســازی
پاییــن خواهــد بــود .ایــن موضــوع نشــان میدهــد کــه نگهــداری
طوالنیمــدت نمونههــای اثرانگشــت مشــکل اســت .بــرای غلبه بر
مشــکل اکســایش نقــاط کوانتومی در معــرض هوا ،نقــاط کوانتومی
اغلــب بــا مــواد خاصــی مــزدوج یــا پوشــانده میشــوند و بــه شــکل
نانوکامپوزیتدرمیآیند.
در ســال  ،۲۰۰۹دیالگ و همکاران از نانوکامپوزیت CdS/chitosan
(نقــاط کوانتومــی  CdSکــه در ماتریس پلیمری چیتوســان کپســوله
شدهاند) برای نمایانسازی اثرانگشت پنهان موجود بر روی زیرالیه
آلومینیوم استفاده کردند .آنها نانوکامپوزیت سنتز شده را با استفاده
از خشککن انجمادی به پودر خشک تبدیل کردند .ابتدا اثرانگشت
پنهان توسط استر سیانواکریالت بخار داده شد و سپس نانوکامپوزیت
آماده شده با استفاده از برس برای نمایانسازی اثرانگشت بهکار برده
شد .همچنین وقتی که اثرانگشت بخار داده نشده روی آلومینیوم
ً
نیز با پودر خشــک نانوکامپوزیــت  CdS/chitosanمســتقیما نمایان
شد نتایج خوبی مشاهده شد (شکل  .)۵در مقایسه با نمایانسازی
اثرانگشــت پنهــان توســط پودرهــای ســنتی میکرومتــری ،ماننــد
پودرهــای ســفید (دارای تیتانیــوم اکســید) و پودرهــای آلومینیوم،
اثرانگشــتهای نمایان شــده توســط نانوکامپوزیت CdS/chitosan
بهبــود تمایــز نمایانســازی خوبــی را نشــان داد امــا گزینشپذیری
و حساســیت نمایانســازی کاهــش یافــت .آنهــا این موضــوع را با
اطمینان اینگونه توضیح دادند که فرآیند خشکســازی انجمادی
موجب تجمــع ذرات نانوکامپوزیــت  CdS/chitosanشــده و کیفیت
نمایانســازی اثرانگشت پنهان را کاهش داده است .در سال ،۲۰۱۱
آلگارا و همکارانش گزارش مشــابهی از استفاده نانوکامپوزیت CdS/
( PPHنقاط کوانتومی  CdSپیوند شده به مواد هتروساختار فسفات
متخلخل) برای نمایانسازی اثرانگشت پنهان موجود بر روی انواع
زیرالیه ارائه کردند.
هیبرید مواد هتروســاختار فســفات متخلخل به صورت شــیمیایی
بــا گروههــای مرکاپتوپروپیل عاملدار شــده و پس از آن برای ســنتز
نانوکامپوزیت  CdS/PPHاســتفاده شد .ســپس نانوکامپوزیت تهیه
ً
شــده ،مســتقیما بــرای نمایانســازی اثرانگشــت پنهــان موجــود بر
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شــکل  .۴سوسپانســیون آبی نقــاط کوانتومــی CdSe@ZnS
بــا نشــر فلورســنت ده رنگ قابــل تمیــز ،تحریک شــده با نور
فرابنفش با طولموج  ۳۵۰نانومتر
روی ســطوح مختلــف اســتفاده شــد .حساســیت و گزینشپذیــری
نمایانسازی بهبود بیشتری پیدا کرد.
در ســال  ،۲۰۱۲گائــو و همکارانــش از نانومــواد CdTe@SiO2
(نقاط کوانتومی  CdTeبا پوشــش الیهای از ســیلیکون دیاکســید)
برای نمایانســازی اثرانگشــت پنهان بــر روی زیرالیههای مختلف
اســتفاده کردند .برای ســنتز ،نقاط کوانتومی بدون پوشــش CdTe
بــا پوشــش  SiO2بــا روش اســتوبر -پایــه بــه  CdTe@SiO2تبدیــل
شــدند .در مقایسه با نقاط کوانتومی بدون پوشــش  ،CdTeساختار
هسته -پوسته  CdTe@SiO2به دلیل پایداری ،شفافیت و غیرسمی
بودن سیلیکون دیاکسید دارای قابلیت چسبندگی بهتر ،پایداری
شیمیایی باالتر ،شدت فلورسانس قویتر و سمیت پایینتری است.
ً
پس نانومواد  CdTe@SiO2مستقیما برای نمایانسازی اثرانگشت
پنهان موجود بر روی ســطوح شیشــه ،پلیمر ،پالســتیک ،الستیک،
ســنگ مرمــر ،آلومینیــوم و کاغــذ بــه کار بــرده شــد .شــکل  ۶نشــان
میدهــد که اثرانگشــتهای پنهــان نمایان شــده بــا CdTe@SiO2
دارای حساســیت و گزینشپذیــری باالیــی هســتند .هرچنــد تمایــز
نمایانسازی الستیک سیاه (شکل  )e۶و کاغذ (شکل  )f۶به علت
تداخلهــای فلورســانس اجتنابناپذیــر پسزمینــه زیرالیــه تحــت
تحریک نور فرابنفش  ۳۶۵نانومتر ،اندکی پایینتر از بقیه است.
 .۲.۵نقاط کوانتومی استفاده شده در روش مایع
اســتفاده از نقــاط کوانتومــی بــه روش مایــع بــرای نمایانســازی
اثرانگشــت پنهــان ایــن اجــازه را بــه نقــاط کوانتومــی میدهــد کــه
بهطــور انتخابــی در محیطــی مایع بــه برخــی از ترکیبات موجــود در
پسماند اثرانگشت بچســبند .برهمکنش جذب انتخابی بین نقاط
کوانتومی و پسماند اثرانگشت پنهان توسط واکنش شیمیایی تعیین
میشــود .هرچنــد برخــی فرآیندهای فیزیکــی مانند جــذب فیزیکی
و جاذبــه الکترواســتاتیکی ممکن اســت همزمــان روی دهــد .برای
انجــام برهمکنش جذب ،نقاط کوانتومی اغلب توســط لیگاندها با
گروههای عاملی خاص اصالح میشوند.
در ســال ِ ،۲۰۰۰منــزل و همکارانــش اولیــن گــزارش اســتفاده از

نانومواد فلورسنت برای نمایانسازی آ ثار انگشت پنهان در علوم جنایی
نانوکامپوزیتهــای ( CdS/DSSنقــاط کوانتومی  CdSاصالح شــده
با مولکولهای دو شاخه به نام دیاکتیل سدیم سولفوساکسنیت)
حل شده در هپتان یا هگزان را برای نمایانسازی اثرانگشت پنهان
روی زیرالیههــای فلزی و چســبناک ارائه کردنــد .قبل از عملیات با
نانوکامپوزیــت  CdS/DSSاثرانگشــت پنهان با اســتر ســیانواکریالت
بخار داده شــده بود .سپس اثرانگشت بخار داده شده در زمانهای
مشــخصی از چنــد ثانیــه تــا چنــد دقیقــه درون محلــول (هپتــان یــا
هگــزان) آلــی نانوکامپوزیت  CdS/DSSفرو برده شــد .بــرای زدودن
نانوکامپوزیتهــای اضافــی ،نمونههــا بــه آرامــی با هگزان شستشــو
و بنابراین به ســختی جزئیات اثرانگشــت قابل دیدن شــد .ســپس
نمونهها خشک شد و تحت نور فرابنفش مشاهده شد .همانطورکه
در شکل ۷دیده میشود ،اثرانگشت موجود روی ورقه آلومینیوم (-7
 )aو ظرف نوشیدنی ( )b-7با استفاده از روش بخار سیانواکریالت و
رنگآمیــزی نانوکامپوزیــت  CdS/DSSبا گزینشپذیری و تمایز باال
نمایان شــده اســت .متأسفانه تالش برای نمایانســازی اثرانگشت
پنهان موجود بر روی ســطوح فلز ،شیشه و پالستیک بدون پوشش
اولیــه بــا ســیانواکریالت توســط رنگآمیــزی  CdS/DSSبا موفقیت
همراه نبود.
در سال ،۲۰۰۹وانگ با استفاده از  CdSeاصالح شده با تیوگلیکولیک
اسید و نانوذرات نقاط کوانتومی  CdSe@CdSحل شده در محلول
آبــی را برای نمایانســازی اثرانگشــت پنهان گــزارش کردند .فرآیند
نمایانســازی ،ســاده ،مؤثر و کارا بود .اثرانگشــت بدون پوشــش به
ً
مــدت  ۱۵دقیقــه مســتقیما درون محلــول آبــی  CdSeفروبرده شــد.
پس از آن نمونه از محلول خارج و خشــک شــد و تحت تحریک نور
فرابنفــش  ۳۸۰نانومتــر مشــاهده شــد .آنها دریافتند کــه مقدار pH
محلول آبی  CdSeتأثیر مشخصی بر نتایج نمایانسازی اثرانگشت
دارد .با قرار گرفتن نمونه اثرانگشــت در شــرایط بازی ضعیف (یعنی
 )pH=۸جزئیات بیشتری از لبههای اثرانگشت را میتوان به دست
آورد .همانطور که در شکل  ۸مشاهده میشود ،آنها دریافتند که
اثرانگشت نمایان شده توسط محلول آبی نقاط کوانتومی @CdSe
 )b-8( CdSنتایج بهتری را نسبت به نقاط کوانتومی بدون پوشش
 )a-8( CdSeنشــان میدهــد .آنها همچنین پی بردند که تصویر
اثرانگشت بهبود یافته تحت تحریک نور فرابنفش  ۳۸۰نانومتر (-8
 )bتمایز ،حساســیت و گزینشپذیری نمایانســازی باالیی را نشان
میدهد.
در ســال  ،۲۰۱۰لئــو و همــکاران نانــوذرات نقاط کوانتومــی  CdTeرا
برای نمایانســازی اثرانگشــت بهکار بردند .نقــاط کوانتومی CdTe
میتواننــد بهطــور گزینشــی توســط برآمدگیهای اثرانگشــت جذب
پنهــان نمایان شــده با نقــاط کوانتومــی CdTe
شــوند .آثار انگشــت
ِ

شــکل  .۵نمایانســازی اثرانگشــت پنهــان روی ســطح
آلومینیــوم بــا اســتفاده از  CdS/chitosanتحــت تحریک نور
 ۴۵۰نانومتــر و تصویربــرداری بــا ( )aفیلتــر باالگــذر  nm 550و
( )bفیلتر .nm 565

شــکل  .۶نمایانســازی اثرانگشــت پنهــان بــا اســتفاده از
نانومــواد  CdTe@SiO2تحــت تحریــک نــور فرابنفــش بــا
طولمــوج  ۳۶۵نانومتــر بــر روی انواع ســطوح )a :شیشــه)b ،
مــواد پلیمــر )c ،ورقــه آلومینیــوم )d ،ســرامیک مشــکی)e ،
الستیک سیاه و  )fکاغذ.
تحت تحریک نور ،دارای تمایز ،حساســیت و گزینشپذیری کافی
بودند (شــکل  .)۹هرچند ،برخی از جزئیات برآمدگیها توسط نقاط
ً
ً
کوانتومی  CdTeپوشیده بودند .احتماال علت آن کامال شسته نشدن
نقاط کوانتومی  CdTeاضافی بوده است.
در سال  ،۲۰۱۴وانگ و همکاران نانوذرات نقاط کوانتومی کادمیم
ســلناید حل شــده در محلــول آبی را برای نمایانســازی اثرانگشــت
پنهان بهکار بردند .فرآیند نمایانســازی شــامل فرو بردن مســتقیم
اثرانگشــت بــه درون محلــول آبــی نقــاط کوانتومی کادمیم ســلناید
و ســپس شستشــوی نقــاط کوانتومی کادمیم ســلناید اضافــی با آب
مقطر و پس از آن مشــاهده اثرانگشــت تحت تحریک نور فرابنفش
بــا طولمــوج  ۳۶۵نانومتــر بــود .جهــت بهینهســازی ،پارامترهــای
نمایانســازی مثــل زمــان PH ،محلــول آبی و همچنیــن طولموج
منبــع نور تحریک با جزئیات بررســی شــده اســت .جهت دســتیابی
بــه نمایانســازی یکنواخــت ،نمونههــا باید بــه مــدت  ۱۵دقیقه در
محلــول آبــی نقــاط کوانتومی کادمیم ســلناید فــرو برده شــود و این
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مقاالت
زمــان میتوانــد بــرای آثار انگشــت یکروزه بــه مــدت  ۳۰دقیقه نیز
بــه طول انجامد .وانگ و همکارانش همچنیــن دریافتند که مقدار
بهینه  PHبرای نمایانســازی برابر  ۸اســت .همانطور که در شــکل
 ۱۰مشــاهده میشــود ،آثار انگشت نمایان شــده با محلول آبی نقاط
کوانتومی کادمیم سلناید و تحت تحریک نور فرابنفش  ۳۶۵نانومتر
( )b-10یــا نــور آبی  ۴۴۰نانومتر ( )c-10میتوانند تمایز ،حساســیت
و گزینشپذیری کافی نشان دهند .هرچند هنوز تمام اثرانگشتها
بهطــور یکنواخت نمایان نشــدهاند و برخی از مناطق با فلورســانس
بســیار روشــن و بســیار تاریک ( )d-10دیده میشــوند .عالوه بر این،
برخی از اجســام کوچک رشــتهای که بر روی برخی از جزئیات لبهها
یافت میشوند ،میتوانند فلورسنت پسزمینه آبی را تحت تحریک
نــور فرابنفــش تابــش کننــد و به ایــن ترتیــب موجب ایجــاد تداخل
پسزمینه واضح میشوند (.)d-۱۰
نســازی آثار
 .۳.۵نقــاط کوانتومی اســتفاده شــده بــرای نمایا 
انگشت خونی
ً
معمــوال اســتفاده از نقاط کوانتومی برای نمایانســازی اثرانگشــت
خونــی ،به چســبیدن نقــاط کوانتومی به برخی ترکیبات مشــخص
موجــود در خــون ماننــد هموگلوبیــن بســتگی دارد .بــرای افزایــش
برهمکنــش بیــن نقــاط کوانتومــی و هموگلوبیــن خــون موجــود در
پسماند اثرانگشت ،نقاط کوانتومی اغلب توسط لیگاندهای خاص
دارای گروههای عاملی اصالح میشوند.
در سال  ،۲۰۰۹بکو و همکارانش نانوذرات نقاط کوانتومی کادمیم
تلورایــد اصــاح شــده بــا تیوگلیکولیک اســید را بــرای نمایانســازی
اثرانگشــت خونــی موجــود بــر روی انــواع مختلــف زیرالیــه مثــل
پلیپروپیلن شــفاف ،پلیپروپیلن ســیاه ،شیشــه و ورقه آلومینیومی
استفاده کردند.
روش کار بــه ایــن صورت بود که ابتدا اثرانگشــت خونی در محلول
پنج-سولفوسالیســیلیک اســید برای  ۱۰دقیقه غوطهور شد و سپس
اثرانگشــت با آب شستشو شد .پس از آن ،اثرانگشت در محلول آبی
نقاط کوانتومی کادمیم تلوراید با  ۳/۵ ،PHبرای  ۲۰دقیقه فرو برده
شد و سرانجام نقاط کوانتومی کادمیم تلوراید اضافی با آب مقطر به
مدت  ۲تا  ۳دقیقه شستشو شدند .همانطور که در شکل  ۱۱نشان
داده شــده است ،اثرانگشت خونی نمایان شده با محلول آبی نقاط
کوانتومــی کادمیم تلوراید و تحــت تحریک نور فرابنفش  ۳۰۰تا ۴۰۰
نانومتر میتوانند تمایز و گزینشپذیری نمایانســازی کافی نشــان
ً
دهنــد .مرزهــا (لبهها) کامال مشــخص و حساســیت باالیی را نشــان
دادنــد .عــاوه بــر این ،اثرانگشــت خونی نمایان شــده توســط نقاط
کوانتومی کادمیم تلوراید دارای قابلیت تشــخیص یکســانی بر روی
| 32

| سال هجدهم | مهر  | 1398شماره  | 7پياپی 264

شــکل  .۷نمایانســازی اثرانگشــت پنهــان بــا اســتفاده از
نانوکامپوزیت  CdS/DSSتحت تحریک نور فرابنفش بر روی
انواع سطوح )a :ورقه آلومینیوم و  )bقوطی نوشیدنی.

شــکل  .۸نمایانســازی اثرانگشــت پنهــان بــر روی طــرف
چســبناک نوار چسب با اســتفاده از نقاط کوانتومیCdSe (a
و  CdSe@CdS (bتحــت تحریــک نــور فرابنفــش بــا طولموج
 ۳۸۰نانومتر.

شــکل  .۹نمایانســازی اثرانگشــت پنهــان بــر روی طــرف
چســبناک نوار چســب با اســتفاده از نقــاط کوانتومــی CdTe
بــا چند رنــگ تحت تحریــک نــور فرابنفش با طولمــوج ۳۶۵
نانومتــر )a :نقــاط کوانتومی  CdTeبا رنگ فلورســانس ســبز،
آمیختــن بــدون فروکشــی )b . 1نقــاط کوانتومــی  CdTeبا رنگ
فلورسانس زرد ،فروکشی برای  ۲ساعت.
شیشــه (شــکل  a-۱۱و‘  )aو مواد پلیاتیلن (شــکل  b‘، b -۱۱و )c‘، c
در حضور اسید زرد  2۷بودند .در صورتی که اثرانگشت نمایان شده
بر روی آلومینیوم در حضور اسید زرد  ۷نامطلوب بود .واضح است که
در برخی نواحی تابش نور فلورسانس بسیار روشن و یا بسیار تاریک
است.
در ســال  ،۲۰۱۳مــورت و همــکاران بهطور مشــابه از نانوذرات نقاط
کوانتومی ( ZnS:Cuروی ســولفید آالییده شــده با مس) اصالح شده
اســید  -۳مرکاپتــو پروپیونیــک برای نمایانســازی
بــا محلول آبــی ِ
اثرانگشــت خونــی موجــود بــر روی انــواع مختلفــی از زیرالیههــای

نانومواد فلورسنت برای نمایانسازی آ ثار انگشت پنهان در علوم جنایی
نامتخلخل مثل پلیپروپیلن شــفاف ،پلیپروپیلن ســیاه ،شیشــه و
ورقه آلومینیومی اســتفاده کردند .مکانیســم و فرآیند نمایانســازی
ً
کامال شبیه گزارش بکو و همکارانش در سال  ۲۰۰۹بود.
نســازی اثرانگشــت پنهــان بــا اســتفاده از نانومــواد
 .۶نمایا 
فلورسنت آپ کانورژن
نانومــواد فلورســنت آپ کانــورژن خــاک نــادر ،مــوادی آالییــده بــا
خا کهای نادر هســتند .وقتی توســط نور با طولموج بلند تحریک
شــوند ،نور با طولموج کوتاهتر تابش میکنند .برای مثال ،وقتی با
نور فروســرخ تحریک شــوند ،نــور با طولموج مریــی تابش میکنند
(شکل  .)۱۲نانومواد فلورسنت آپ کانورژن دارای مزایای متعددی
همچــون طیف تابــش باریک ،ســمیت پایین و شــدت تابش قوی
هســتند .عــاوه بــر ایــن ،آنهــا را میتــوان بــا روشهای شــیمیایی
عامــلدار کــرد .به علــت اینکه میتــوان این مــواد را با نور فروســرخ
نزدیــک تحریــک کــرد (بــرای مثــال  ۹۸۰نانومتــر) ،تداخلهــای
فلورسنت پسزمینه حذف خواهد شد .این موضوع موجب افزایش
تمایــز نمایانســازی خواهــد شــد؛ بنابرایــن نانومــواد فلورســنت آپ
کانــورژن ،نویدبخش مــوادی با تمایز ،حساســیت و گزینشپذیری
بــاالی نمایانســازی هســتند .در حــال حاضــر  NaYF4آالییــده بــا
یونهــای  Yb3+و  (NaYF4:Yb,Er) Er3+رایجتریــن مــاده آپ
کانورژن مورد اســتفاده اســت که بیشترین شــدت تابش فلورسانس
آپ کانورژن را دارد.
 .1.6نانومواد فلورســنت آپ کانورژن خا کهای نادر استفاده
شده در روش پودر افشانی
نانومواد فلورسنت آپ کانورژن مورد استفاده در روش پودر افشانی،
به پسماند اثرانگشت پنهان میچسبند تا نمایانسازی انجام شود.
ً
در این مورد ،طریقه عمل کامال شــبیه روش پودرافشــانی اســت .در
ســال  ،3۲۰۱۱مــا و همــکاران بــرای اولین بار اســتفاده از میکروذرات
 NaYF4:Yb,Erآپ کانورژن تجاری را برای نمایانسازی اثرانگشت
پنهان بر روی انواع مختلفی از سطوح غیرمتخلخل و نیمهمتخلخل
گــزارش کردند .فرآیند فقط شــامل اســتفاده از پــودر NaYF4:Yb,Er
توسط برس جهت نمایانسازی اثرانگشت بود.
در این تحقیق ،تالش برای نمایانسازی اثرانگشت پنهان موجود
بــر روی انــواع زیرالیههای معمولی مانند کاغذ گالســه مجله ،ظرف
آبمیوه ،برچسبهای پالستیک با موفقیت مورد آزمون قرار گرفت.
بــه عــاوه نتایج خوبــی بــر روی برخــی از زیرالیههای خــاص ،نظیر
اســکناس پلیمری  ۵دالری اســترالیایی که میتواند تحت تحریک
نــور فرابنفــش فلورســانس قــوی پسزمینــه داشــته باشــد ،حاصــل

شــکل  .۱۰نمایانســازی اثرانگشــت پنهــان بــر روی طــرف
چســبناک نــوار چســب بــرق ســیاه بــا اســتفاده از نقــاط
کوانتومــی )a :CdSeدر زمینــه روشــن b ،و  )dدر زمینه تاریک
تحــت تحریک نور فرابنفش با طولموج  ۳۶۵نانومتر و  )cدر
زمینه تاریک تحت تحریک نور آبی با طولموج  ۴۴۰نانومتر.

شــکل  .۱۱نمایانســازی اثرانگشــت خونــی بــا اســتفاده از
نقــاط کوانتومــی ( CdTeنیمههــای چــپ a ،تــا  )dو اســید زرد
( ۷نیمههــای راســت a, ،تا  )d,تحــت تحریک نــور فرابنفش با
طولمــوج  ۳۰۰-۴۰۰نانومتــر روی انــواع زیرالیه ( )a,a,شیشــه،
( )b,b,پلیپروپیلن شــفاف )c,c,( ،پلیپروپیلن ســیاه و ()d,b,
آلومینیوم.
شــد (شــکل  .)a-13در ســال  ،۲۰۱۲ما و همکاران گزارش مشــابهی
از اســتفاده ذرات آپ کانــورژن  YVO4:Yb,Erبــرای نمایانســازی
اثرانگشــت پنهــان موجود بــر روی انــواع زیرالیههــای غیرمتخلخل
ً
و نیمهمتخلخــل ارائــه کردنــد .فرآینــد نمایانســازی کامــا مشــابه
روشهای گزارش شــده پیشــین بود .عالوه بر این ،نتایج مشــابهی
هنــگام نمایانســازی اثرانگشــت پنهــان حاصــل شــده بود (شــکل
 .)b-13پودرهــای آپ کانــوژن ( NaYF4:Yb,Erشــکل  )a-13و
( YVO4:Yb,Erشــکل  )b-13اســتفاده شــده بــرای نمایانســازی
اثرانگشــت پنهــان موجــود بــر روی اســکناس پلیمــری  ۵دالری
استرالیایی ،پس از تحریک توسط نور فروسرخ نزدیک  ۹۸۰نانومتر،
دارای فلورســانس شــدیدی بودنــد و جزئیــات قابــل مالحظــهای از
لبههــا بــدون تداخلهای پسزمینه مشــاهده شــد .با اینکــه ذرات
 NaYF4:Yb,Erو  YVO4:Yb,Erاســتفاده شــده در دو پژوهــش بــاال
بهجــای انــدازه نانــو دارای اندازه میکــرون بودند ،مســیر جدیدی را
برای اســتفاده از ذرات آپ کانورژن در اندازه نانو برای نمایانســازی
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اثرانگشت پنهان گشودند.
در ســال  ،۲۰۱۵وانــگ و همکارانــش از نانــوذرات NaYF4:Yb,Er
برای نمایانســازی اثرانگشــت پنهان موجود بر روی انواع مختلفی
از ســطوح بهره بردند .در حین عملیات ســنتز ،نانومواد آپ کانورژن
 NaYF4:Yb,Erاصــاح شــده بــا اولئیک اســید به روش ســولوترمال
تهیــه شــدند .ســپس پودرهــای خشــک نانومــواد آپ کانــورژن
 ،NaYF4:Yb,Erبرای نمایانســازی اثرانگشــت پنهان توســط یک
بــرس ظریف به کار برده شــدند و اثرانگشــت پنهــان تحت تحریک
نور فروســرخ نزدیک  ۹۸۰نانومتر نمایان شــد .در اثرانگشــت پنهان
نمایانسازی شده موجود بر روی شیشه توسط نانومواد آپ کانورژن
( NaYF4:Yb,Erشــکل  )a-14حتــی جزئیــات منافــذ عرق نیز قابل
مشــاهده بــود .چنیــن حساســیت نمایانســازی توســط پودرهــای
ســنتی حتی آنهایی که فلورســنت بودند نیز غیرممکن بود .عالوه
بر این ،فقط لبه برآمدگیها دارای فلورسانس سبز بودند بدون آنکه
شیارها و پسزمینه دارای فلورسانس باشند (شکل  )a-14و نتیجه
آن گزینشپذیــری بــاال بــود .در شــکل  i-b ۱۴مشــخص اســت کــه
نتایج خوبی در دیگر زیرالیهها نیز فراهم شــده اســت و جزئیات لبه
برآمدگیهــا بهطور مطلوب و واضح و بــدون تداخلهای پسزمینه
با تمایز نمایانســازی باال دیده میشــود .میتوان نتیجه گرفت که
ً
نانومواد آپ کانورژن  NaYF4:Yb,Erتقریبا بر روی هر سطح غیرقابل
نفــوذ ،برچســبهای فلورســنت چندمنظــوره بــرای نمایانســازی
اثرانگشــت پنهان موجود بــا تمایز ،حساســیت و گزینشپذیری باال
هستند.
 .۲ .۶نانومواد فلورسنت آپ کانورژن استفاده شده به روش
مایع
سوسپانســیون نانومــواد فلورســنت آپ کانــورژن از طریق گزینش
برخــی از ترکیبــات موجــود در پســماند اثرانگشــت در محیطــی
مایــع بــه اثرانگشــت پنهــان متصــل میشــوند .در ســال ،۲۰۱۴
وانــگ و همکارانــش اولیــن کاربــرد نانومــواد فلورســنت آپ
4
کانــورژن  NaYF4:Yb,Erاصــاح شــده بــا آپتامــر پیونــد لیزوزیــم
( )NaYF4:Yb,Er/LBAرا بــرای نمایانســازی اثرانگشــت پنهان
براســاس تکنیک تشــخیص مولکولی گزارش کردند .لیزوزیم یکی
از پلیپپتیدهایی است که در عرق انسان یافت میشود و میتواند
بــه عنوان هدفی چندمنظوره در پســماند اثرانگشــت بــه کار گرفته
شــود LBA .بــه ویــژه لیزوزیــم را گزینــش میکنــد .در طــی فرآینــد
نمایانســازی ،سوسپانســیونی از نانومــواد فلورســنت آپ کانــورژن
 NaYF4:Yb,Er/LBAبر روی اثرانگشت استفاده شد و نمونهها به
مدت  ۳۰دقیقه انکوباتور شدند .در طی انکوباسیون ،مولکولهای
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شــکل  .۱۲سوسپانســیون آبــی نانومــواد فلورســنت آپ
کانــورژن  NaYF4آالییــده بــا یونهــای  RE3+بــا شــش رنــگ
تابشــی فلورســنت قابل تمیز تحریک شــده با نور فروســرخ
نزدیک بــا طولموج  ۹۸۰نانومتر .از چپ به راســت ،نانومواد
فلورســنت آپ کانــورژن NaYF4:Er، NaYF4:Er,Ho، NaYF4:
 Ho، NaYF4:Tm,Ho، NaYF4:TmوNaYF4:Er,TM.

شــکل  .۱۳نمایانسازی اثرانگشــت پنهان بر روی اسکناس
پلیمر  ۵دالری استرالیا با استفاده از  )aپودرهای آپ کانورژن
 NaYF4:Yb,Erو  )bپودرهای آپ کانورژن  YVO4:Yb,Erتحت
تحریک نور فروسرخ نزدیک با طولموج  ۹۸۰نانومتر.
 LBAموجود در ســطح نانومواد فلورســنت آپ کانــورژن به صورت
گزینشــی بــه مولکولهای لیزوزیــم موجود در پســماند عرق متصل
شــده و موجــب اتصــال بیــن  NaYF4:Yb,Erو اثرانگشــت پنهــان
میشوند .تصویر فلورسنت واضح بدون هیچ تداخل پسزمینه به
دست آمد بهطوریکه تمایز و گزینشپذیری باالیی را نشان میداد.
در ســال  ،۲۰۱۶وانــگ و همکارانــش بــه منظــور اســتفاده بیشــتر
از سوسپانســیون نانومــاده آپ کانــورژن  NaYF4:Yb,Erدر
نمایانســازی اثرانگشــت پنهــان ،آن را بــر روی انــواع مختلفــی از
زیرالیههــا آزمودنــد .در سوسپانســیون ،نانومــواد  NaYF4:Yb,Erو
ســورفکتانت ســدیم دودسیل ســولفانات با یکدیگر مخلوط شده و
ً
با آب پراکنده شــدند .تمام فرآیند نمایانســازی نســبتا ســاده بود.
ابتدا اثرانگشــت ،بــرای چند دقیقــه درون سوسپانســیون غوطهور
شــد .پس از آن به آرامی با آب شســته شــد .زنجیره آبگریز ســدیم
دودســیل ســولفانات موجود بر روی نانومواد آپ کانــورژن به آنها

نانومواد فلورسنت برای نمایانسازی آ ثار انگشت پنهان در علوم جنایی
اجازه میدهد تا به چربی موجود در پســماند اثرانگشــت بچســبند.
برهمکنشهــای آبگریــز میــان زنجیرههــای آلکیــل باعــث جذب
میشــود؛ بنابراین رنگآمیزی اثرانگشــتها بــا گزینشپذیری باال
انجام میشــود .ســپس تحــت تحریک نــور فروســرخ نزدیک ۹۸۰
نانومتر آثار انگشت نمایان شدند.
 .۷نتایج و پیشنهادها
در ایــن مقالــه مــروری ،توجــه ویــژهای بــه کاربــرد و بهکارگیــری
نانومــواد فلورســنت نظیــر نقــاط کوانتومــی و نانومــواد آپ کانورژن
برای نمایانســازی اثرانگشــت پنهان شــده اســت .ســپس معایب
روشهــای ســنتی ماننــد تمایــز نمایانســازی پاییــن ،حساســیت
نمایانســازی پایین ،گزینشپذیری نمایانسازی پایین و سمیت
باال ارائه شــد .برای غلبه بر این مشــکالت ،نانومواد فلورســنت ،به
ویژه نقاط کوانتومی و نانومواد آپ کانورژن که دارای خواص نوری
عالــی هســتند ،به عنوان کالســی جدید از کاوشــگرهای فلورســنت
برای نمایانسازی اثرانگشت پنهان ارائه شدند .پس از آن مزایای
نانومواد فلورسنت برای نمایانسازی اثرانگشت پنهان بحث شد.
در نهایت پیشرفتهای نمایانسازی اثرانگشت پنهان با استفاده
از نقاط کوانتومی و نانومواد آپ کانورژن به طور خالصه موردبررسی
قرار گرفت.
بــا ایــن حــال ،الزامــات مهــم نانومــواد فلورســنت از جملــه نقــاط
کوانتومی و نانومواد آپ کانورژن در نمایانسازی اثرانگشت پنهان
وجــود دارد .اول ،هنــوز پژوهشهای گزارش شــده در حال توســعه
بوده و به برنامههای کاربردی در دنیای واقعی انتقال نیافتهاند و
این به این معنی اســت که امکان تمایز نمایانسازی ،حساسیت،
گزینشپذیــری و کاهــش ســمیت هنــوز بــه عملــی ســاده و کارآمــد
تبدیل نشده است .دوم ،بیشتر مطالعات گزارش شده تنها مربوط
به نمایانسازی اثرانگشتهای طبیعی نظیر اثرانگشتهای ناشی
از عرق و اثرانگشتهای ناشی از روغن و چربی است ،اما به ندرت
در رابطه با آثار انگشــت خاص مانند اثرانگشــت خونی و اثرانگشت
کهنه گزارشی وجود دارد .سوم ،اغلب مطالعات کنونی تنها متمرکز
بــر روی زیرالیههــای معمولــی ماننــد ســطوح صــاف ،بیرنــگ و

شــکل  .۱۴نمایانســازی اثرانگشــت پنهــان بــا اســتفاده از
نانومــواد آپ کانــورژن  NaYF4:Yb,Erتحــت تحریــک نــور
فروســرخ نزدیــک با طولموج  ۹۸۰نانومتــر روی انواع زیر الیه
 )aورقهــای آلیــاژ آلومینیــوم  )bورقهــای فــوالدی ضدزنگ
 )cورقهــای آلومینیــوم d ،تــا  )eکارتهــای پالســتیکی)f ،
کفپوش چرم  )gکاشــی و ســرامیک )h ،کفپوش چوبی و )i
چوب رنگ شده.
غیرفلورسنت اســت در حالی که مطالعات کمی برای نمایانسازی
اثرانگشــت بر روی سطوح خاص مانند سطوح متخلخل ،مرطوب
و فلورســنت کــه به ســختی قابل دســتیابی هســتند صــورت گرفته
اســت .چهارم ،الزم اســت روشهــای گزینش هدفمند اثرانگشــت
توســعه یابند و قابلیت تشخیص همزمان پسماندهای اثرانگشت
با اســتفاده از روشهــای ایمنوژنیک فراهم شــود .در نهایت ،برای
پیشــرفت بیشــتر اســتخراج  DNAپس از نمایانســازی اثر پنهان،
ضــروری اســت تــا تحقیقــات از طریــق آزمایــش میدانی بــه حرکت
روبهجلــو خــود ادامه دهند .ما اعتقاد راســخ داریم کــه فناوری نانو
مفهــوم ســنتی ردیابــی را تغییر میدهــد و عرصه جدیــدی در علوم
پزشکی قانونی ایجاد خواهد کرد.

پینوشتها

4. LBA

3. Ma

2. AY7

1. refluxing
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