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SiYANÜR ve TiYOSiYANATIN TOKSiKOKiNETiK ÜZERiNE SODYUM
TiYOSÜLFATIN ETKiLERiNiN ARAŞTIRILMASI
ıbrahim Pirinçci1

Sadenin Tanyıldızı'

Sezai Kaya2

Bünyamin Traş3

The Investigation of Sodium Thiosulfate Effects onThe Toxicokinetics of eyanide and
Thiocyanate
Summary: This study was made lo delermine the some loxicokinetic parameters of eyanide and thiocyanate in sheep
experimentally poisoned with amygdalin In this study,24 sheep 50 · 60 kg weights were used. Amygdalin and sodium
thiosulfale were given and tha eyanide and Ihiocyanate levels in samples were determined Then some toxicokinetic

parameters ol lhe eyanide and thiocyanate in the blood samples taken al 0.5,1,2,4,8,24,48 and 72 th hours were

established. The sodium Ihiosullale wera given intravenously in doses 50 and 600 mg!kg and lhen the distribution
hall·livas ol blood eyanide lavals ware respectively, 0.57±O.05 and 3.24±O.16 hours; the elımination hall·lives were
respectively, 172.93tl1.4 and 77.08tI5.26 hours: mean residence times were respectivety, 250.37±25.2 and
102.10i8.12 hours; the duralion of maximal concentration were respectively,48th hour; the maximal blood levels res·
pectively, 0.177 and 0.186 ,ıg/ml were determıned. Besides. area under the curve values according to doses were
respeclively. 26.68±2.18 and 14.20±1.94 Ilg.hour/ml: volume ol distribution at steady state were respectivety,
0.371±O.01 and 4.312±O.77 lJkg: clearance values were respectively,1.87t1.10 and 42.23t5.64 mVhour.kg were cal·
cutated. The dislribution half·llvas ol blood thiocyanate levels according lo doses were respectivety, 0.44±O.03 and
0.48±O.05 hour; the eliminalion hall·lives were respeclively, 56.17t5.34 and 128.24±8.43

hours; mean residanca

times were respectivety, 81.69±4.47 and 152.11±11.6 hours; the duralion ol maximal concentratiorı respectivety, 24
and 21h hours; the maximal blood levels were respeClively, 0.03 and 0.05 Ilg/ml were determined. 8esides, area
under the curve values according to doses were respectively, 2.10t0.05 and4.31±O.04llg.hour/mt; volume ol dist·

ribution at steady state were respectivety, 1.89±O.03 and 21.278±1.88 lIkg: clearance values were respectivety,

23.75;t6.40 and 139.16t51.7 mVhour.kg were established.
Key Words: eyanide, thiocyanate,cobalt chloride, toxicokinetic, sheep

Özet: Bu çalışma deneysel olarak amigdalin ile zehirlenen koyunlarda kan siyanOr ve tiyosiyanat düzeylerine ait bazı
toksikokinetik parametreler üzerine sodyum tiyosülfatın etkilerini araştırmak amacıyla yapıldı. Bu çalışmada,ağırlıkları
S()..60 kg arasında olan 24 koyun kullanıldı. Amigdalin ve sodyum tiyosülfatın verilmesinden sonra,0.5, 1,2, 4, 8, 24,
48 ve 72. saatlerde alınan

kan

örneklerindeki siyanür ve tiyosiyanal düzeylerine ait bazı toksikokinetik parameireler

belirlendi. Sodyum tiyosülfat 50 ve 600 mW1<g dozlarında damar içi yolla verildi. Oaha sonra kan siyanOr düzeylerinin
dağılım dönemi yan ömürlerinin dozlara göre sırasıyla, 0.S7±O.05 ve 3.24±O.16 saat: atılım dönemi yan ömOrlerinin
sırasıyla, 172.93t11.4 ve 77.08t15.26 saat; ortalama kalış surelerinin sırasıyla. 2S0.37±2S.2 ve 102.10i8.12 saal;
doruk siyanür yoğunluğuna ulaşma süresinin 48.saatler; doruk siyanur düzeylerinin ise sırasıyla,0.177 ve O.l86llg/ml
olduğu ıespit edildi. Bunun yanında siyanür duzeylerine ait eğri allında kalan alan değerleri sırasıyla, 26.68±2.18 ve
14.20±1.94 J1g saaVml; kararlı durumda dağılım hacmi değerlerinin sırasıyla, 0.371±O.01 ve 4.312±O.77 Llkg ve ktirens
değerlerinin yine sırasıyla 1.87±1.10 ve 42.23±5.64 mVsaal kg olduğu belirlendi. Kan tiyosiyanat duzeylerine ait
dağılım dönemi yan ömürleri dozlara göre sırasıyla O.44±O.03 ve 0.48±O.05 saat: atılım dönemi yarı ömürleri sırasıyla,
S6.17t5.34 ve 128.24t8.43 saat; ortalama kalış sureleri sırasıyla, 81.69±4.47 ve 152.11±11.6 saal; doruk siyanur
yoğunluğuna ulaşma sureleri sırasıyla, 24 ve 2. saal; doruk siyanür düzeyleri ise sırasıyla, 0.03 ve 0.05 �ıglml olarak
belirlendi. Buna ilaveten kan siyanür düzeylerine ait eğri altında kalan alan değerlerinin sırasıyla, 2.1O±Q.05 ve
4.31±O.041l9 saatlml; kararlı durumda dağılım hacmi değerlerinin sırasıyla,1.89±O.03 ve 21.278±1.88 Llkg ve klirens
değerlerinin ise sırasıyla, 23.75±6.40 ve 139.16±51.7 mVsaal kg 'olduğu tespil edildi.
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deney grubu olarak kullanıldı.

Giriş

Amigdalinin

akut,

subakut

ve

kronik

mukozalar

yoluyla

hızla

oluşması

Sodyum tiyosülfatın verilmesi:

distile su içinde çözdurulerek damar içi yolla ve
rildi.

değişir. Siyanojenik bilkiler do�ada bol miktarda
bulunurlar (Conn, 1973; Ibebunjo ve ark., 1992;

Kan Örneklerinin alınması: Amigdalin ve sod

Ikediobi ve ark., 1980; Levin ve ark., 1990).
lanılan
uzun

tarafından
siyanojenik

besin

maddesi

bilkilerin

olarak

yum tiyosülfat verilmesini takiben kontrol ve de

kul

fazla miktarda

Deney grup

yum tiyosülfatın 50 ve 600 mglkg dozlarında 5 ml

alınan

siyanürün dozuna ve alınış yoluna ba�1ı olarak

Canlılar

deneme

larına amigdalin verilmesinden 0.5 saat sonra sod

emilirler. Siyanür ze

semptomların

ve

içinde çözdürOlerek ağız yoluyla verildi.

zehirlenmeler

oluşturur. Bu madde solunum sindirim, deri ve
hirlenmelerinde

Kontrol

gruplarına 1.5 mglkg dozunda fizyolojik tuzlu su

Canlılarda, siyanürlü bileşikler alınan doza
göre

verilmesi:

neme gruplarından 0.5. 1. 2, 4, 8, 24, 48 ve 72.

ve

saaııerde 2'şer ml kan örnekleri alındı ve analizler

süre tüketilmesj durumunda tütün amb

yapılıncaya kadar - 20 °C'de saklandI.

Ijyopisi, retrobulbar nörilis, leberin kalıtsal optik at

Kandaki sjyanür ve liyosiyanat düzeylerinin

rofisi ve sinirlerde meydana gelen dejenerasyon

analizinde Bruce ve ark. (1955) tarafından önerilen

sonucu tropikal ataksik nöropati gibi hastalıklar

metot kullanıldı.

oluşur (Salkowski ve Penny, 1994; Leuschner ve
Wingler, 1991). Fi�, burçak, bazı fasulye türleri ve

Toksikokinetik Parametreler: Kan siyanür ve

acı badem gibi siyanojenik glikozit içeren be

!iyosiyanat

sinierin yenmeden önce kurutulması ve pişirilmesi

çizildiğinde 2 bölmeli açık modele uyduğu görüldü.

gerekir. Zira kaynatma ve pişirme gibi işlemler

Toksikokinetik

enzim ve glikozillerj parçalayacağı için zehirlenme

sayılar (Aı. A2), ortalama kalış süresi (MAT), kan

riskini

azaltır

(Ellenhom

ve

Barceloux,

1988;

(cx),

çalışmada.

siyanür

eğrileri

matematik

kat

(Jl),

cx-dönemi yarı ömru (tl 12(1), b-dönemi

yan ömrü (tl12p), klirens (CI), kararlı durumdaki
da{ııhm hacmi (Vdss) e{ıri altında kalan alan (EAA).

kan

siyanür ve tiyosiyana! düzeylerine ai! Aı, Aı. cx,

parametrelerden

göre

kan siyanür yoğunluğu atılma dÖnemi hız sa

bitesi

zehirlenmesinin

sağailımında kullanılan sodyum tiyosülfatın

zamana

siyanür yoğunluğu da�ılma dönemi hız sabitesi

Majak, W., 1992)
Bu

düzeylerinin

Jl.

kan siyanür yo{ıunlu{ıunun doruk düzeye ulaşma

1112°' t1l2�' MAT, Cdoruk' Tdoruk EAA, Vdss ve Ci
gibi toksikokinetik parametreler üzerine olan et

süresj

(Tdoru k)

ve

kandaki

doruk

siyanür

yoğunlu{ıu (Cdoruk) olarak simgelendirilmiştir. Bu

kilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

parametreler Wagner (1975) tarafından bildirilen
ve standart eşitlikleri esas alan GW-BASIC 2.02

Materyal ve Metot

Hayvan

ve

Yem

isimli bilgisayar programlarına göre hesaplandı.

Materyali:

Deneylerde

Bulgular

ağırlıkları 50·60 kg arasında değişen 24 koyun kul·
lanıldı. Çalışma süresince koyunlar diğer
vanlardan

ayrılarak

hay'

Kontrol ve deneme gruplarının kan siyanOr ve

özel padoklara yerleştirildi.

tiyosiyanat düzeylerine ait bazı toksikokinelik pa

Uygulamalara başlamadan önce 30 gün süreyle

rametreler, Tablo 1. 2, 3 ve şekil 1, 2'de su

koyunların ortama alışmaları sağlandı; yem ve su

nulmuştur.

serbestçe verildi. Deneyde kullanılacak hayvanlar
her grupta 8 koyun olmak Ozere 3 gruba ayrıldı;
bu gruplardan

birincisi

kontrol.

diğer

ikisi

Amigdalinin 1.5 mglkg dozunda a§ız yoluyla

ise

verilmesinden sonra kan siyanür ve !iyosiyanat
16
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veten

düzeylerinin 1 ve 2. saatte sırasıyla, 0.210 ve

kan

0.0561lg/ml deQerleriyle doruk noktaya ulaşllQı

deQerlerinin

tespit

saaı,

edilmiştir.

DiQer

yandan,

kan

siyanOr

liyosiyana!
sırasıyla,

düzeylerine

0.44±O.03

tırıp. sürelerinin sırasıyla,

ve

ait

lırıa

0.48±O.OS

S6.1 7±S.34

ve

düzeyine ait t ırıa' tl12� ve MAT deQerlerinin
sırasıyla, 9.03±2.51, 58.47±9.74 ve 88.l3±ll.33

L2S.24±8.43

saat olduQu belirlenmiştir. Ayrıca siyanür düzeyine

görülmüştür (Tablo 2,3 ve Şekil 2,3). Ayrıca, kan

yasiyanat

olduQu

düzeylerine

ait

görülmüştür.

tl12Cl,

tl12p.ve

MRT

Vdss değerleri sırasıyla, 1.89±O.03 ve 21.278±1.S8

Llkg ve Ci deQer1eri ise sırasıyla, 23.7S±6.40 ve

1 39.L6±SL.7

263.98±31.4 saat olarak belirlenmiştir. Bunun yanı

ve Ci deQerinin ise 0.14±0.03 ml/saat..kg olduQu

yasiyana! dOzeylerine ait

olarak

hesaplanmıştır

Aı, A2 , a, fırıa ' MRT,

EAA, Vdss ve cı değişkenlerinin ile 600 mg/kg da

hesaplanmıştır.
kayunlara

kg

dozunda verilmesinden sonra hesaplanan kan ti

34±4.41I1g.saat/ml;Vdss deQerinin 0.17±O.01 Ukg

zehir. lenen

ml/saat

(Tablo 3 ve Şekil 2). Sodyum tiyosülfatın 50 mglkg

sıra, kan tiyosiyana! düzeyine ait EAA deQerinin

Amigdalinle

ise

göre sırasıyla, 2.l0±0.OS ve 4.3l±O.04 I1g.saaVml,

Ti

2. 26±O.18, 184.02±24.30 ve

deQerleri sırasıyla,

değerlerinin

tiyosiyanat düzeylerine ail EAA değe�eri dazlara

deQerinin 0.032±O.005 Llkg ve Ci deQerinln ise
kg

MAT

ve

sırasıyla, 81 .69±4.47 ve LS2.L1±11.6 saal olduQu

ait EAA deQerinin 25.40±2.55 I1g.saaVml, Vdss
O.19±O.01mJ/saat.

saat

zundaki

sodyum

aynı

deQişkenler

arasında

önemli

(P<O.OS) bir ilişkinin olduQu tespit edilmiştir (Tablo

tiyasülfaı, 50 ve 600 mglkg dozunda damar içi

3).

yolla verildiklen sonra elde edilen kan siyanur
düzeylerinin doruk noktaya 48. saatte sırasıyla
0.171 Jlg ımı ve 0.186 I1g ımı deQerleriyle ulaştlQı
belirlenmiştir.

DiQer

düzeylerinin

t l12«

sırasıyla,

kan

deQerlerinin

0.S7±O.OS

değerlerinin

yandan,
ve

dozlara

3.24±O.16

saat,

l72.93±11.4

sırasıyla,

Tablo 1. Amigdalinle zehirlenen koyunlarda kan slyanCır

siyanür

ve

göre

liyesiyanaı

düzeylerine

ait

bazı

sikokinelik parametreler.

t l1211-

ve

77.0S±lS.26 saat ve MRT deQerlerinin sırasıyla,

Dezlar Değişkenler Slyanür

2S0.37i2S.2 ve 102.10±8.l2 saal olduğu tespit

Tiyosiyanat

A1Jlglml

-G.12tl.32

-1.S3±O.39

değerlerinin dozlara göre sırasıyla, 26.68±2. 1 S ve

A2Jlg/ml

O.18±O.OS

3.16t1.32

14.20±1.94

a

saat

7.G7tl.41

O.30±0.04

1.1 8±O.22

3.76tl.24

9.03±2.S1

2.2G±O.18

edilmiştir. Ayrıca, siyanür düzeylerine ait EAA
Ilg.saat/ml,

Vdss

deQerlerinin

sırasıyla, 0.37I±O.01 ve 4.31 2±O.71 Llkg ve Ci
değerlerinin

ise

sırasıyla,

I.S?±1.10

rı saat

ve

tl/2O; saat

42.23±S.64 mVsaal kg olduQu görülmüştür (Tablo
2 ve Şekiıı). Sodyum tiyasülfa!ın 50 mglkg do

tl12� saat

58.47±9.74

184.02±24.3

zunda

MAT saat

88.13±11.33

263.98±31.4

verilmesinden

sonra

hesaplanan

kan

siyanür düzeylerine ait a, a, tl12a, 111211- MRT, EAA,
Vdss ve Ci deQişkenleri ile 600 mglkg'lık dozdan
elde

edilen

aynı

C doruk Jlg/ml
Tdoruk saat

deQişkenler arasında .önemli

(P<O.OS) bir ilişkinin olduQu görülmüştür (Tablo 2).
Sodyum tiyosOllalın 50

ve 600 mglkg doz

larında verilmesinden sonra elde edilen kan Ii
göre sırasıyla, 0.03 ve 0.05 Jlg ımı deQerleriyle
doruk noktaya ulaştlQı tespit -edilmiştir. Buna ila17

O.OSG±O

ıtO

2tO

EAAJlg. slml

2S.40±2.SS

Vdss lJkg

O.032±O.OOS

O.17±O.Ol

O.1 9±O.OI

O.14±O.O3

Ci mVsaal

yasiyana!. düzeylerinin 24 ve 2. saatlerde dozlara

O.210±0

kg

34t4.41

tok·
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Tablo

2.

tiyosQlfat

Amigdalinle zehirlenen koyunlara sodyum

Tablo

uygulanması

tiyosülfat

ile

elde

edilen

kan

siyanür

glkg

SO m

A,ııglml

-0.ııiO.03

"'"g1ml

0.llfO.03

asaal

p saat

1112a saal

glkg

600m

50 mglkg

600 mglkg

Aıııglml

-2.0S±O.SI

-0.02StO.Ol

0.12±O.O2

2.0S±O.Sı

0.02StO.Ol

asaal

1.21±Q.32

0.2I±O.OS

1.S6±O.17

1.42fO.ıs

4.0O±Q.IS

1.lıiO.10

psaaı

1.23±O.23

S.4O±Q.84

0.S7±O.OS

3.24±O.16

1,120 saat

t,I2P saat

0.44±O.O3

O.48iO.OS

56.17±S.34

128.24t8.43

MAT saat

C ooruk Ilglml

81.69±4.47

IS2.lut1.6

EMilg. slmt
V dU L..Jkg

2. i OiO.OS

172.93tt1.4

C ooruk ııglml

48tO

48tO

EMııg. slml

26.68±2.18

14.2Ot1.94

0.37I±O.01

4.312±O.77

O.lniO

Tooruk saal

P<O.OS

Dozlar
De{ıişkenler

Onemlilik

A2ııglml

2S0.37±2S.2

Vd" L..Jkg
Ci mVsaat kg

koyunlara sodyum

-0.12±O.02

Iımısaaı

MAT saat

zehir1enen

uygulanması ile elde edilen kan tiyosiyanaı

düzeylerine ail bazııoksikokinelik parameıreler.

düzeylerine ait bazı toksikokinelik parametreler.
Dozlar
De{ıişkenler

Amigdalinle

3.

0.186±O

1.87t1.10

': Onemli

n.08tlS.26
102.1Ot8.ı2

Tdon.ık saat

42.23tS.64

-: Onemli De{ıil

0.O3±O

Onemlilik

O.OS±Q

24tO

2tO
4.3ıiO.04

Ci mVs.kg

1.89iO.03

21.28t1.88

23.7S±5.40

ı39.16tS1.7

P<O.OS

'; Onemli

-: Önemlı De(ıll

0,22

i

.• -

'i 0,12
i'

+----�--�-�--_.:;

1 ._

O.02

204....

ŞekiiI. Sodyum TiyosQllat Verilen Koyunlarda Kan Siyanür Düzeylerinin Zamana Ba{ıh Olarak Değişimi (Ilglml).
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Şekil 2. Sodyum Tiyosülfat Verilen'Koyunıarda Kan Tiyosiyanaı Düzeylerinin Zamana Ba{ıh Olarak Değişimi (Il glml).
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düşük olduOu görülmCıştCır (Tablo 2,3 ve Şekii I ,2).

Tartışma ve Sonuç

Bazı araştırıcılar (Pirinçci ve ark.,1996; Sylvester
ve

Siyanür zehinenmesinin tedavisinde bir çok

ark.1983)

tarafından

yapılan

çahşmalarda,

siyanür zehIrlenmesinin tedavisinde kullanılan en

antidot kullanılmaktadır. Bu antidatlardan biride

önemli yollardan birinin rodanaz katalizörtüğünde

sodyum

tiyosülfalln süllür vericisi olarak kullanılmasıyla,

!iyosOltattır.

(Pirinçci,

ve

ark.

1995)

Siyanürün detoksifikasyon YOllarından en önemlisi

siyanürün tiyosiyana!a dönüştürülmesi olduQu be

rodanaz katalizör1Cı�ünde tiyosülfaıın sülfOr ve·

lirtilmiştir. Bu çatışmadaki sonuçlar deO�rlendirildi

ricisi olarak kullanılmasıyla slyanürün liyosiyanala

Oinde sodyum tiyosülla! uygulanan hayvanlarda

dönüştürülmesidir. Ancak. sodyum tiyosü!falın in

kan siyanOr ve lIyoslyanat düzeylerine ait

vilro şartlarda rodanaz tarafından kullanımı hızh

ve Tdoruk

iken invivo ortamlarda oldukça yavaştır. Zira. bu
maddenin

lipit

oldu!;iundan

membrandan

geçişi çok

mitokondrilerde

bulunan

deQişkenlerin

yavaş

Slyvesıer ve ark (1983) tarafından yapılan bir

saal.kg; kan liyosiyanat düzeyine ail 1112a' tl1 2� ve
MRT
sırasıyla,
deOetlerinin
2.26±O.18,

kan

Hyosiyana! düzeylerine ai! tl12a de�erinin 25 saat

184.02±24.3 ve 263.98±31.4 saat, EAA de�erinin
'34±4.41....g.saaVml, VdSS de{ıerinin O.17±O.OI Llkg

ve CI değerinin 0.14±O.03 mVsaal.kg oldu{ıu ıespit

larında sodyum liyosülfat verilen koyunların kan ii·
t l12p

edilmiştir. Buna karşılık, siyanür zehirlenmesinin

de{ıenerinin

tedavisinde kullanılan

dozlara göre sırasıyla. 56.17±S.34 ve 128.24±8.43
saal olduQu tespit edilmiştir.

düzeyinin

0.032±O.OOS Llkg ve Ci deOerinin 0.19±O.01 ml/

hinenen köpeklere 0.388 mmol/kg dozunda sod·

ail

des

deOerinin 25.40±2.S5 Ilg.saaVml, Vdss değerinin

çahşmada. damar ıçı olarak sodyum siyanüne ze·

düzeylerine

olması

1112 ' 111 2 �
ve MRT de�erlerinin sırasıyla,
a
9.03±2.SL, 58.41±9.74 ve 88.13±ll.33 saat, EAA

1971).

yosiyanat

düşük

görüşlerini

Kontrol grubuna ait kan siyanür

ark. 1989; Vesey ve ark., 1985; Chrisıel ve ark.,

yunlara damar içi yolla 50 ve 600 mglkg doz

göre

araştırıcıların

Cdoruk

grubundaki aynı

teklemektedir.

tarafından kullanımı oldukça sınınıdır (Mengel ve

oldu{ıu belirtilmiştir. Tablo 2 incelendi{ıinde ko

kontrol

deOerlerine

yukarıdaki

rodanaz

yum tiyosülfat verildikten sonra elde edilen

deOerlerinin

larındaki

Bu çalışmada ti·

sodyum

düzeylerine

yosiyanat düzeyine alt 1112a de�erlerinin yüksek

ail

50

ve

600

tiyosOlfaıın

1112a

deOerlerini

mg/kg
kan

doz

siyanür

dozlara

göre

sırasıyla, 172.93±1'.4 ve 77.08±15.26 saal, MRT

olmasının nedeni amigdalinden oluşan siyanürün

deOerlerini sırasıyla, 250.37±25.2 ve 102.10i8.12

uzun bir sürede kan dolaşımına geçmesi ve kul·

saat, Vdss deOerlerlnl sırasıyla, 0.371±O.01 ve
4.312±O.77 Llkg ve Ci deQerlerini ise sırasıyla,

lanılan sodyum tlyosülfal dozunun oldukça yüksek
olmasıyla açıklanabilir

1.87±1.10

Tablo 1 incelendiOinde siyanür ve1.iyosiyanat

ve

42.23±5.64

ml/saat.kg;

kan

ti

yosiyanat düzeylerine all VdSS deOerlerini sırasıyla,

düzeylerinin 1.5 mglkg dozunda amigdalinin ve·

1.89±O.03 ve 21.278±1.88 Llkg ve Ci deOerterini

rilmesinden sonra yükselmeye başladıOı. i ve 2.

ise

doruk noktaya ulaştıOI belirlenmiştir. Buna karşın,

saat.kg'a yükselttiOi: kan siyanür düzeylerine ait t l1
2a de�erlerlni dozlara göre sırasıyla, 0.S7±O.OS ve

saane sırasıyla, 0.210 ve 0.056 �g/ml d�erleriyle

damar içi yolla 50 ve 600 mglkg dozlarında soo·
yum

liyosülfat

uygulanan

gruplarda

ise

doruk

u!aşllOI

ve

139.16±S1.7

ml/

saat,

tl 12 p

de�erlerini

sırasıyla,

56.17±S.34 ve 128.24±8.43 saat, MAT deOetlerin!

0.03 ve 0.05 Ilg/ml

noktaya

ve

2p deOerlerini dozlara göre sırasıyla, 0.44±O.03 ve

0.48±O.OS

0.186 Ilg/ml, kan tiyosiyanaı düzeylerinin ise 24
de{ıerleriyle

23.75±6.40

3.24±O.16 saat; kan tiyosiyanat düzeylerine ait 111

kan

siyanür düzeylerinin 48. saatte sırasıyla, 0.177 ve
ve 2. saatlerde sırasıyla,

sırasıyla,

sırasıyla, 81.69±4.47 ve 152.11±1'.6 saat ve EAA

bu

deQer1erinl

de�erlerin kontrol grubundaki aynı deOarlere göre

�.saaVml'ye
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sırasıy�a,

2.1otO.OS

dOşürdü{ıü

ve

4.31±O.04

belirlenmiştir.
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