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TÓM TẮT: Các dấu vân tay ẩn trên da có thể được làm hiện lên bằng cách bôi lên 

chúng bột huỳnh quang hoặc nhuộm với thuốc nhuộm huỳnh quang dạng hơi, rồi 

kiểm tra bằng laser. Trên da chết, các dấu vân tay ẩn có thể được làm hiện lên bằng 

phương pháp nhuộm bay hơi trong khoảng thời gian lên đến hai ngày sau khi lấy 

vân tay. 

Công bố đầu tiên về việc sử dụng tia laser để phát hiện dấu vân tay ẩn xuất 

hiện trong tạp chí này vào năm 1977 [7]. Trong khi bài báo đó nhấn mạnh đến việc 

phát hiện dấu vân tay ẩn bằng laser dựa trên sự tự phát quang của dấu vân tay, một 

số quy trình thay thế, bao gồm cả nhuộm hoặc làm ngưng tụ hơi của chất huỳnh 

quang và xử lý với các hóa chất phản ứng với các thành phần của dấu vân tay để 

tạo thành các sản phẩm phát quang, cũng đã được đề nghị. Tất cả các phương pháp 

này sẽ lần lượt được khảo sát [2-9]. Hiện nay, đa số các bề mặt đều có thể được 

phát hiện bằng laser, đặc biệt là theo quan điểm của phương pháp được báo cáo 

gần đây liên quan đến ninhydrin và kẽm clorua [9]. Người ta đã chỉ ra rằng [6] các 

chi tiết về chóp vân không phát huỳnh quang trên các bề mặt huỳnh quang đôi khi 

có thể được tăng cường bằng cách chiếu laser. Cách tiếp cận này có thể có hiệu quả 

trên các bề mặt được xử lý ninhydrin như giấy nâu hoặc bìa cứng [10,11]. Tuy 

nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn để phát hiện dấu vân tay trên vải và da. Một số 

trường hợp kiểm tra thành công bằng laser đã được báo cáo [6,10-12]. Do tầm 

quan trọng của việc làm hiện dấu vân tay ẩn trên da trong các trường hợp giết 

người, một số quy trình,  bao gồm cả phủ bột từ [13], nâng thẻ Kromekote [13], kỹ 

thuật in [14], và phát hiện laser bằng sự tự phát huỳnh quang [1,6,12], đã được 

nghiên cứu. Tuy nhiên, những phương pháp này chỉ thỉnh thoảng mới thành công. 

Hiện nay,  có lẽ phương pháp tấm Iốt-bạc là phương pháp được thử rộng rãi nhất. 

Nó cũng không chính xác trong nhiều trường hợp. Gần đây, các phương pháp hiện 

tại để phát hiện dấu vân tay trên da đã được tổng kết [75]. Trong bài báo này, tiềm 

năng của phương pháp phủ bột huỳnh quang hoặc lắng đọng hơi dung dịch kiềm 

huỳnh quang, rồi đến kiểm tra bằng laser được xem xét. 

Quy trình thí nghiệm 

Ba loại mẫu da được nghiên cứu. Loại mẫu da rất mỏng được sử dụng trong cấy 

ghép da, được lấy ra từ lưng (màu trắng) bằng một dao lóc da, được đặt trong một 

dung dịch nước muối với 10% glycerine, và được ướp lạnh, được lấy từ E. Harold 

Hoffmeister của Sở Công an Texas. Đầu tiên, những mẫu này được hâm nóng đến 

nhiệt độ phòng, được thấm khô, và sau đó được sấy khô thêm  trong tủ khử đọc 

trong vài giờ. Khi các mẫu được sấy khô đến lúc mẫu rất ít ẩm ướt, dấu vân tay 

được thu bởi các nhà điều tra bằng cách chạm vào các mẫu khoảng 1 s với áp lực 



vừa phải. Sau đó, ngay lập tức các mẫu được kiểm tra dưới laser argon. Không thể 

phát hiện được dấu vân tay bằng huỳnh quang nội tại. Sau đó, các mẫu được lưu 

trữ trong một tủ hút khí độc với quạt gió tắt, có nghĩa là, về cơ bản trong điều kiện 

môi trường bên trong bình thường. Một ngày sau, một số mẫu được phủ bằng Mars 

Red (Sản phẩm Nghiên cứu hình sự, Inc), và Rhodamine 6G được lắng đọng từ 

pha hơi trên các mẫu còn lại. Sự lắng đọng hơi được thực hiện đơn giản bằng cách 

giữ mẫu trên một cốc nước nóng cao 10 cm, có chứa thuốc nhuộm. Một số mẫu 

được bôi hóa chất hiện dấu vân tay khi được chiếu sáng bằng laser argon, mặc dù 

không hiện rõ dưới ánh sáng phòng.  

Hình 1 biểu diễn dấu vân tay trong các mẫu này. Các mẫu được nhuộm từ pha hơi 

hiện rõ vân tay khi được chiếu sáng bằng laser. Dấu vân tay với các chóp vân  và 

độ tương phản phát quang tốt đã được tìm thấy trên mỗi mẫu. Các vân tay được bôi 

bằng thuốc nhuộm được kiểm tra lại bằng laser (3 W, tất cả các vạch) một ngày sau 

khi lắng đọng thuốc nhuộm. Một phần vì sự di chuyển của thuốc nhuộm và một 

phần vì sự di chuyển của phần vân tay còn sót lại, vân tay có thể hơi bị nhòe đi. 

Hình 2 biểu diễn một trong những vân này, được chụp ảnh khi chiếu sáng bằng tia 

laser sau khi nhuộm hơi một ngày. Trong khi chỉ còn nhìn thấy một số chi tiết về 

chóp vân, sự tương phản huỳnh quang giữa vân và da xung quanh vẫn còn cao. 

  



 
Hình 1 Mẫu da được bôi Mars Red trong ánh sáng phòng (a) và khi chiếu sáng 

bằng laser (b). Vân trong b được chụp ảnh bằng một bộ lọc an toàn laser argon 

{Fisher, 11-409-50A) với phim Tri-X Pan. 

  

  



 
Hình. 2-Mẫu da được xử lý bằng sự bốc hơi Rhodamine 6G trong ánh sáng phòng 

(a) và khi chiếu sáng bằng laser argon (b). 

  

Do thu được những kết quả đáng khích lệ với những mẫu này, một bộ mẫu thứ hai 

đã được nghiên cứu. Những mẫu này, da ngực (trắng)  với các mô mỡ bên dưới, 

được cung cấp bởi Tiến sĩ Milton M. Rowley Lubbock, TX, ngay sau hai ca phẫu 

thuật cắt bỏ ngực, và được bảo quản bằng cách làm lạnh. Một vài tuần sau chúng 

được làm tan, được hút ẩm, và để trong tủ hút khí độc trong vài giờ để đạt được độ 

khô tương tự với độ khô của da người trong điều kiện ít mồ hôi. Sau đó, dấu vân 

tay được thu bởi các nhà điều tra bằng cách chạm vào khoảng 1 s với một lực từ 

nhẹ đến vừa phải. Phép kiểm tra Laser sau đó ngay lập tức cho thấy không có các 

vân ẩn do huỳnh quang nội tại. Khoảng 15 phút sau đó, một số mẫu đã được bôi 

Mars Red và những mẫu khác trải qua bốc hơi Rhodamine 6G. Chóp vân không 

hiện lên dưới ánh sáng phòng trên bất kỳ mẫu nào và chỉ một số vân vài xuất hiện 

dưới ánh sáng laser trên các mẫu bôi hóa chất. Tuy nhiên, dấu vân tay hiện lên trên 

hầu hết các mẫu được xử lý bằng thuốc nhuộm.  



 

Sư bay hơi thuốc nhuộm thành công cho cả vân cũ một ngày và vân mới như được 

mô tả ở trên. Tuy nhiên, đối với các mẫu một ngày tuổi, cường độ phát quang và tỷ 

lệ thành công đã giảm đáng kể so với các mẫu mới. Hình 3 cho thấy sự hiện ra của 

vân một ngày tuổi. Việc kiểm tra lại các mẫu một ngày sau khi lắng đọng thuốc 

nhuộm cho thấy các vân bị nhòe đi do sự di chuyển của thuốc nhuộm. Một nỗ lực 

đã được thực hiện để so sánh phương pháp tấm iốt bạc với phương pháp bay hơi 

thuốc nhuộm. Các vân được lấy dưới các điều kiện tương tự trên hai mẫu thu được 

từ phẫu thuật cắt ngực. Một trong các mẫu đó trải qua quy trình tấm iốt-bạc 15 

phút sau đó và cùng lúc  đó, các mẫu còn lại được xử lý bằng cách bốc hơi 

Rhodamine 6G. Không có vân nào được hình thành theo phương pháp tấm iod bạc. 

Các vân được hiện lên qua phép kiểm tra laser của mẫu được xử lý bằng thuốc 

nhuộm. Mặc dù, rất có thể sự thiếu kinh nghiệm của điều tra viên với phương pháp 

tấm iốt bạc đóng góp vào kết quả tiêu cực với nó, rõ ràng quy trình bốc hơi thuốc 

nhuộm nổi lên như một phương pháp đầy hứa hẹn. Một số mẫu được xử lý với 

Rhodamine 6G hai ngày sau khi lấy dấu vân tay. Trong khi một số vân có thể được 

phát hiện, tỷ lệ thành công thấp và các chi tiết chóp vân mờ nhạt. Bởi vì sự hiện 

diện của các mô mỡ, tập hợp mẫu thứ hai này 



 

 

Hình. 3-Vân ẩn một ngày tuổi trên mẫu da được xử lý bằng Rhodamine 6G trong 

ánh sáng phòng (a) và dưới ánh sáng laser (b). 

  

mềm giống như da sống, có nghĩa là, các mẫu này tiến gần đến thực tế hơn so với 

tập hợp mẫu da lưng đầu tiên. 

Một tập thí nghiệm thứ ba được thực hiện trên da sống (cánh tay của điều tra viên). 

Việc xử lý da được hạn chế ở mức tối thiểu bởi vì khi thí nghiệm được mở rộng 

trên da sống, các hóa chất có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Các nhà điều tra thu 

dấu vân tay bằng cách chạm với áp lực nhẹ khoảng 1 s, sau đó vân được bôi Mars 

Red và một loại bột huỳnh quang từ (FMP-01, Phòng Thí Nghiệm Sirchie) phản 

ứng với ánh sáng tử ngoại gần (có thể đạt được với laser argon ). Mặc dù sự tương 

phản huỳnh quang giữa các vân tay bôi hóa chất và các khu vực xung quanh tốt khi 

kiểm tra bằng laser, các chi tiết về chóp vân không tốt như trên hai tập hợp mẫu 

trước đó. Sự lắng tụ hơi Rhodamine 6G đã tạo ra sự tương phản phát quang tốt 



nhưng yếu hoặc thiếu chi tiết chóp vân, có lẽ vì sưởi ấm kết hợp với các bước lắng 

đọng thuốc nhuộm gây ra mồ hôi da. Kiểm tra da dưới tia laser thường được hỗ trợ 

bởi một kính khuếch đại, và chụp ảnh phóng to vân tay thường để lộ ra chi tiết 

không thấy được khi kiểm tra. 

Thảo luận  

Bởi vì số lượng mẫu da của nhà nghiên cứu có hạn, phạm vi thử nghiệm nhất thiết 

phải giới hạn. Tuy nhiên, nghiên cứu này cho thấy một tiềm năng sử dụng kiểm tra 

laser cùng với bôi hóa chất hoặc nhuộm bằng thuốc nhuộm dạng hơi. Sự kết hợp 

của phương pháp này với các phương pháp hiện có, chẳng hạn như nâng 

Kromekote, có thể hữu ích trên da sống [16]. Các kết quả thu được cho thấy rằng 

nhuộm bằng thuốc nhuộm dạng hơi có thể rất phù hợp với kiểm tra các tử thi. Xây 

dựng một bộ dụng cụ hóa hơi thuốc nhuộm hơi giống với ống sinh khối iốt sẽ 

không khó khăn. Giá trị tiềm năng của nhuộm bằng hơi thuốc nhuộm trở nên rõ 

ràng khi so sánh nó với phương pháp tấm iod bạc. Về cơ bản, phương pháp sau là 

một quy trình hai bước. Đầu tiên, hơi iốt phải bám vào dấu vân tay ẩn. Thứ hai, iốt 

phải được chuyển lên tấm bạc. Nhuộm bằng hơi thuốc nhuộm về nguyên tắc giống 

tương tự, nhưng không có bước thứ hai hoặc bước chuyển đổi và yếu tố mất mát 

tương ứng bị hạn chế. 

 

Rõ ràng, việc so sánh mở rộng giữa phương pháp được mô tả ở đây và các phương 

pháp hiện tại là cần thiết. Các thuốc nhuộm huỳnh quang khác nhau được khảo sát, 

bao gồm cả thuốc nhuộm đáp ứng với tử ngoại gần. Trong công trình hiện tại, 

Rhodamine 6G được chọn vì nó phù hợp tuyệt vời với sự chiếu sáng của laser 

argon xanh lam-xanh lục  và bởi vì các nghiên cứu trước đó của các nhà điều tra đã 

đạt được những kết quả tốt trên nhiều loại bề mặt, bao gồm cả giấy, Styrofoam®, 

nhôm anod, nhựa, và thủy tinh. 
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