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مقاله پژوهشی

بررسی رابطه طول گذشت زمان بر مقادیر سیانید در برخی از نمونههای بافت اخذشده پس از مرگ
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چکیده
مقدمه :مسمومیت حاد با سیانید بهصورت عمدی بهقصد خودکشی و یا با مصرف سهوی اتفاق میافتد .تفسیر نتایج حاصل از آنالیز سیانید در نمونههای
زیستی پس از مرگ از جنبه قضایی -قانونی بسیار اهمیت دارد.
مواد و روشها :در یک مطالعه مورد  -شاهدی بافت کبد از  100مورد جسد غیر فاسد در طول  24ماه جمعآوری شد .نمونهها به سه قسمت تقسیم
شدند .یک قسمت از بافت کبد و ریه در روز اول ارجاع نمونه ،از نظر وجود سیانید به روش آبی پروس موردبررسی کیفی و کمی اندازهگیری سیانید به
روش سلول کانوی قرار گرفت .قس مت دوم و سوم نمونه به ترتیب به مدت یک ماه و دو ماه در دمای  º4Cقرار گرفتند .نمونههای مثبت کبد و ریه از نظر
میزان سیانید به روش سلول کانوی آنالیز گردیدند.
نتایج :نتایج آنالیز سیانید نشان دادند که تنها در  6نمونه در کلیه مقاطع زمانی (بدو ورود ،یک ماه و دو ماه پس از ارجاع) مثبت بود و باقی  94نمونه در
کلیه مقاطع زمانی از نظر وجود سیانید منفی بودند.
نتیجهگیری :در این مطالعه تولید سیانید در نمونههای کبد دیده نشد؛ بنابراین در تحقیق حاضر مدتزمان نگهداری تأثیری بر تولید سیانید در نمونه
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سیانور مادهای شدیدا کشنده است که امالح آن بیشتر در
مصارف صنعتی خصوصا استخراج طال ،نقره ،آبکاری و عکاسی
به کار میرود ( .)2 ،1در طبقهبندیهای موجود سیانید بهعنوان
یکی از سمومی محسوب میشود که از جنبه قانونی و قضایی
اهمیت خاصی دارد .بررسی وجود یا عدم وجود سیانید در
نمونههای اخذشده از اجساد باید بالفاصله و بدون فوت وقت
صورت گیرد .ازآنجاییکه سیانید سم فراری است ،از دست
رفتن آن از ماتریکس بیولوژیک در شرایط دماهای باال محتمل
است ( .)4 ،3از سوی دیگر ،افزایش غلظت سیانید در نمونههای
بیولوژیک در اثر پروسه فساد دیدهشده است ( .)3همچنین در
مطالعه  Curryو همکاران ،تولید سیانید به میزان حدود 10
برابر مقدار اولیه در نمونهی خون پس از سپری شدن سه ماه

در دمای  4درجه سانتیگراد دیده شد .ایشان تولید سیانید را
در نمونههای خون استریل (فاقد باکتری) به اثبات رساندند و
دریافتند که این پروسه با افزودن سدیم فلوراید به نمونه مهار
خواهد شد (.)5
 Chikasueو همکاران ،تولید سیانید را در نمونه خون افراد
مسموم با سیانید گزارش کردند .در این مطالعه ،شرایط
نگهداری نمونه جهت انجام آزمایش دمای  -°20C ،°4Cو به
مدت سه هفته بوده است .محتوای سیانید محتویات معده پس
از سپری شدن سه هفته در دمای  °4Cسانتیگراد کاهش یافت
اما در دمای  -°20Cدرجه سانتیگراد این میزان ثابت ماند (.)3
 Lindsayو همکاران در سال  2004به تغییر غلظت سیانید در
نمونههای زیستی پس از نگهداری نمونهها اشاره کردند (.)6
افزایش غلظت یون سیانید در نمونههای زیستی پس از یک روز
و یک هفته توسط مطالعات  Ballantineو همکاران به اثبات
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بافت کبد و ریه نداشت .تغییرات میزان سیانید در بافتهای مذکور از نظر آماری معنیدار نبود .نتایج حاصل از تحقیق حاضر بهصورت کمی بر روی تعداد
بیشتری نمونه ارزش خود را بیشتر از پیش نشان خواهد داد.
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رسید ( Lundquist .)7و همکاران در سال  1985و  Stamfillو
 Calafatدر سال  2004گزارشی مبنی بر کاهش غلظت سیانید
در نمونههای زیستی در اثر نگهداری ارائه کردند (.)9 ،8
همچنین مطابق برخی مطالعات انجامشده ،تغییر غلظت سیانید
در نمونههای زیستی به غلظت اولیه آنالیت در نمونه بستگی
ندارد (.)10 ،9
درنهایت با توجه به اهمیت موضوع و عدم وجود مطالعات
مشابه در منطقه و همچنین عدم وجود مطالعهای مبنی بر
بررسی رابطه طول گذشت زمان بر مقادیر سیانید در برخی از
نمونههای بافت اخذشده پس از مرگ ،مطالعه حاضر به بررسی
اثر مدتزمان نگهداری نمونههای بافت ارجاعی به آزمایشگاه
سمشناسی بر نتیجه تست سیانور در اجساد ارجاعی به تاالر
تشریح پزشکی قانونی شیراز در طی سالهای 1391 -1392
پرداخته است.

مواد و روشها

نتایج
پس از جمعآوری و اخذ  100نمونه از بافت کبد اجساد،
هرکدام از نمونهها بهصورت تصادفی ساده ،به سه قسمت
مساوی تقسیم گردیدند و بر روی نمونه اول و در بدو پذیرش
آزمایش تشخیص سیانید به روش آبی پروس انجام پذیرفت که
پس از انجام تست سیانید 94 ،مورد منفی و  6مورد مثبت
گزارش گردید (نمودار .)1
یک ماه پس از اخذ ،نمونههای نگهداری شده در سردخانه
(دمای  0-4درجه سانتیگراد) مجددا و با همان روش آبی
پروس مورد آنالیز قرار گرفتند 94 .مورد نمونهها دارای تست
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پس از مشخص نمودن موارد مثبت اجساد از نظر وجود سیانید،
در حین فوت از ریههای آن اجساد نیز جهت تعیین مقادیر
سیانید نمونهبرداری گردید .غلظت سیانید در بافت همگن با
استفاده از روش میکرودیفیوژن با استفاده از سلول کانوی ()11
اندازهگیری شد .میزان 10گرم از بافت همگن در بافر فسفات
 0/3موالر سرد آماده شد .به حفره بیرونی سلول کانوی0/5 ،
میلیلیتر بافت همگن اضافه و بالفاصله  1میلیلیتر
اسیدسولفوریک  %30به آن اضافه گردید .درحالیکه به حفره
مرکزی  0/75میلیلیتر سود  0/1نرمال اضافه گردید ،بالفاصله
حفرات سلول کانوی با استفاده از شیشه پوشانده شده و کامال
مهروموم گردید و به مدت  4ساعت در دور  450rpmدر روتاری
تاریک قرار داده شدند .پسازآن سود را از محلول جدا کرده و
بهمنظور اندازهگیری میزان سیانید از عامل پیریدین -پیرازولون
استفاده گردید .میزان سیانید موجود در بافتها را با استفاده از
منحنی بهدستآمده و بر اساس واحد  μg/gاعالم گردید .حد
تشخیص میزان سیانید ) (LODدر کبد میزان 0/056
میکروگرم در گرم است.
کلیه مراحل در این مطالعه بر اساس اصول اخالق مطالعاتی
هلسینکی تدوین و اجرا گردید.
در نهایت پرسشنامه اطالعات مربوط به متوفی از طریق
مصاحبه با بستگان متوفی و بر اساس مشاهدات حین
کالبدگشائی تکمیل و دادهها با استفاده از نرمافزار آماری SPSS
 18این دادهها ثبت و جهت بیان نتایج توصیفی در قالب جداول
و نمودارها از نرمافزار  Excelو جهت تحلیل آماری دادهها از
آزمون آماری  T-testدر فضای نرمافزاری  SPSSاستفاده گردید.
مقادیر معنیدار در حد  P<0.05مشخص گردیدند.
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این پژوهش بهصورت مورد -شاهدی و جهت تعیین اثر
مدتزمان نگهداری نمونههای زیستی بر نتیجه بررسی کیفی
یون سیانید در طی سالهای  1391 -1392انجام شد .جامعه
پژوهش شامل کلیه اجساد ارجاع شده به تاالر تشریح پزشکی
قانونی شیراز بود و پس از انجام کالبدگشایی جسد در جمعیت
هدف ،نمونه کبد برداشتشده و در ظروف مناسب به آزمایشگاه
سمشناسی ارسال گردید .معیارهای ورود به مطالعه شامل عدم
فساد جسد و گذشتن کمتر از  24ساعت از زمان فوت شخص
بود .معیارهای خروج از مطالعه شامل فساد جسد و گذشت
بیش از  24ساعت از زمان فوت است.
کلیه نمونههای بافت کبد اخذشده در بدو پذیرش در بخش
سمشناسی ،به سه قسمت تقسیم و هر قسمت در زمان معین
هموژن گردید و سپس در سه مرحله زمانی صفر ،یک ماه و دو
ماه بعد آزمایش آبی پروس به روی نمونه انجام شد .نتایج روش
آبی پروس بهصورت مثبت و یا منفی گزارش میگردد .در این
روش ،پس از تقطیر نمونه معرف شیمیایی به نمونه اضافه می-
گردد ،رنگ آبی ظاهر میشود و نتیجه تست مثبت تلقی می-
گردد .دو قسمت باقیمانده نمونهها جهت انجام آزمایش در
فواصل یک و دو ماه در سردخانه و در دمای چهار درجه
سانتیگراد نگهداری گردید .نمونههای نگهداری شده پس از
زمان سپریشده  ،به روش آبی پروس مورد آنالیز قرار گرفتند.

مقادیر سیانید در نمونههای بافت پس از مرگ
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بحث و نتیجهگیری

سیانید منفی و  6مورد دارای تست سیانید مثبت بودند که
نتایج دو نمونه مثبت همان  4مورد مثبت در آزمایش در بدو
پذیرش بود.

همانطور که ذکر گردید سیانور مادهای شدیدا کشنده است
و در طبقهبندیهای موجود سیانید بهعنوان یکی از سمومی
محسوب می شود که از جنبه قانونی و قضایی دارای اهمیت
خاصی است .یکی از روشهای تشخیص سیانید در بافتهای
اجساد ،استفاده از روش آبی پروس است ( .)11بر اساس منابع

جدول  -1سطوح سیانید ( )µg/gدر کبد موارد مثبت در حین فوت ،یک ماه و دو ماه پس از فوت

نمونه شماره  1کبد

2/12

2/51

2/23

نمونه شماره  2کبد

2/53

2/58

2/47

نمونه شماره  3کبد

1/89

1/95

1/90

نمونه شماره  4کبد

1/95

1/83

1/91

نمونه شماره  5کبد

1/37

1/50

1/52

نمونه شماره  6کبد

2/30

2/38

2/23

میانگین ±انحراف معیار
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2/02±0/39

P= 0.2

2/12±0/43

P= 0.41

2/09±0/38
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نمونهها

حین فوت

یک ماه پس از فوت

دو ماه پس از فوت
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دو ماه پس از نگهداری در شرایط دمایی  0-4درجه
سانتیگراد ،نمونهها مجددا به روش آبی پروس مورد آنالیز قرار
گرفتند .نتایج آنالیز نمونهها دو ماه پس از پذیرش در نمودار 2
آورده شده است .بدین ترتیب که  94مورد منفی و  6مورد
مثبت بود که دو مورد اخیر مثبت همان  4نمونه مثبت در
تستهای مرحله پذیرش و یک ماه بعد از پذیرش بود (نمودار
 .)2بر اساس محاسبات آماری ،بین نتایج حاصل از آنالیز نمونه
ها در زمانها ی مختلف تفاوت معناداری مشاهده نگردید
(.)p<0/05
جدول  1نشاندهنده مقادیر کمی سیانید اندازهگیریشده
در موارد مثبت سیانید در نمونههای مثبت کبد در حین فوت،
یک ماه و دو ماه پس از فوت است .مطابق این نتایج ،میزان
سیانید در نمونههای کبد اگرچه در طول زمان دچار تغییراتی
گردیدهاند ،این تغییرات تفاوت معنیداری از نظر آماری
نداشتند ( .)P>0.05در جدول  2میزان سیانید اندازهگیریشده
در ریههای نمونههای مثبت در حین فوت ،یک ماه و دو ماه
پس از فوت است .مطابق این نتایج نیز میزان سیانید در نمونه-
های ریه اگرچه در طول زمان دچار تغییراتی گردیدهاند ،این
تغییرات تفاوت معنیداری از نظر آماری نداشتند (.)P>0.05
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جدول  -2سطوح سیانید ( )µg/gدر ریه موارد مثبت در حین فوت ،یک ماه و دو ماه پس از فوت
نمونهها

حین فوت

یک ماه پس از فوت

دو ماه پس از فوت

نمونه شماره  1ریه

1/21

1/41

1/53

نمونه شماره  2ریه

1/89

1/90

1/87

نمونه شماره  3ریه

2/65

2/53

2/63

نمونه شماره  4ریه

2/21

2/01

2/12

نمونه شماره  5ریه

2/32

2/45

2/33

نمونه شماره  6ریه

2/90

2/67

2/43

میانگین ±انحراف معیار

2/19±0/59

journal.fums.ac.ir

] [ Downloaded from jabs.fums.ac.ir on 2023-01-09

461

 Askelandtو همکاران ( )14تولید سیانید را توسط
باکتریهای سیانوژن در محیطهای آبی به اثبات رساندند .نتایج
تحقیقات آنها نشان داد در محیط کشت حاوی اسیدآمینه
گالیسین و در شرایط دمایی مناسب دو باکتری Pseudomonas
 aeruginosaو  Pseudomonas fluorescenceقادر به تولید
سیانید هستند .تولید سیانید توسط باکتریهای گونه سودومونا
) (Pseudomona Speciesو Chromobacterium Violaceum
صورت میگیرد ( .)16-14ازآنجاییکه گونههای باکتری
سودومونا در همهجا یافت نمیشوند و تنها در برخی از مناطق
خاک و آب وجود دارند ،به دست آوردن نتایج مخالف در
تحقیق حاضر دور از انتظار نیست .در مطالعهای  in vitroو بر
روی محیط کشت ،نشان دادهشده که افزودن اسیدآمینه
گالیسین به محیط کشت باکتریها تولید سیانید را افزایش
میدهد .گالیسین بهعنوان پیش ساز تولید عمل کرده و در اثر
واکنش دکربوکسیالسیون اکسیداتیو سیانید و دیاکسید کربن
تولید میکند (.)15
 Chikasueو همکاران ( )3تأثیر شرایط نگهداری نمونههای
بافتی را بر غلظت سیانید موردبررسی قراردادند .نتایج حاصل از
بررسی آنها نشان داد که پس از نگهداری نمونههای بافت کبد،
کلیه و مغز در شرایط دمایی  º4Cو یا  -º20Cبه مدت یک روز
تا سه هفته غلظت اولیه سیانید در نمونه افزایش و یا کاهش را
از خود نشان داد.
 Rheeو همکاران ( )17در سال  2011پایداری یون سیانید
در اجساد و نمونههای اخذشده پس از مرگ را بررسی کردند.

] [ DOR: 20.1001.1.22285105.2017.6.4.4.6

مختلف ،جهت بررسی وجود یا عدم وجود سیانید در نمونههای
اخذشده از اجساد و با توجه به فرار بودن سم سیانید و احتمال
از دست رفتن آن از ماتریکس بیولوژیک در شرایط دمایی باال،
انجام تست باید بالفاصله و بدون فوت وقت صورت پذیرد (،3
.)4
با توجه به نتایج حاصل از مطالعه اخیر و اینکه در بررسی
نتایج تست سیانید به روش آبی پروس در زمانهای بدو
پذیرش ،یک ماه پس از پذیرش و دو ماه بعد از پذیرش ،نتایج
مشابه حاصل گردید و در هر سه مرحله  %94موارد مشابه
منفی و  %6موارد مشابه مثبت گزارش شد و میان زمان انجام
تست سیانید در هر سه مرحله تفاوت معناداری محاسبه
نگردید ،میتوان عنوان نمود که نتایج حاصله با نتایج مطالعه
 Curryو همکاران ( )5که تولید سیانید به میزان حدود 10
برابر مقدار اولیه در نمونه خون پس از سپری شدن سه ماه در
دمای  4درجه سانتیگراد دیدهشده بود و یا مطالعات
Lundquistو همکاران ( )8و  Stamfillو  Calafatدر سال
 )9( 2002مبنی بر کاهش غلظت سیانید در نمونههای زیستی
در اثر نگهداری ارائه کردند ،همخوانی ندارد.
در یک مطالعه دیگر بر روی موشها مشخص گردید که
مدتزمان اندازهگیری سیانید در نمونههای بافتی در دمای اتاق،
 24ساعت بود (.)12
 Raoو همکاران نیز اذعان کردند که پروفایل زمانی و تولید
سیانید بستگی به مهار فعالیت آنزیم سیتوکروم اکسیداز و
غلظت تیوسانات ادرار دارد (.)13

P= 0.64

2/16±0/47

P= 0.84

2/15±0/40
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افزایش میدهد .این افزایش بهخصوص در هفتههای پنجم و
ششم نگهداری نمونههای خون بیشتر به چشم میخورد.
در مطالعهای توسط  Singhو همکاران ( )12مشخص
گردید که میزان سیانید موجود در بافتهای مختلف به خاطر
دما ،شرایط نگهداری و طول مدت نگهداری تغییر مییابد .در
این مطالعه در طول زمان میزان سیانید موجود در کبد دچار
تغییراتی گردید اما این تغییرات معنیدار نبود که یکی از دالیل
احتمالی آن میتواند شرایط یکسان نگهداری نمونهها باشد.
مقادیر سیانید در نمونههای بافتی و خون در اثر عواملی چون
دما ،طول مدت نگهداری نمونهها و همچنین استفاده از مواد
نگهدارنده بافت دچار تغییر میگردند ( .)22 ،18در این مطالعه،
نمونهها سریعا پس از اخذ و انجام آزمایشهای اولیه ،در دمای
 4درجه سانتیگراد قرار داده شدند؛ لذا تأثیر دما بر روی میزان
سیانید موجود در بافتهای کبد یکسان بوده است .همچنین از
هیچگونه ماده نگهدارندهای جهت نگهداری بافتهای کبد
استفاده نگردید .در ریههای نمونهبرداری شده نیز تغییراتی در
میزان سیانید اندازهگیری شده مشاهده گردید اما این تغییرات
از نظر آماری معنیدار نبودند .در مطالعهای که توسط  Setoو
همکاران انجام شد ،کاهش قابلتوجهی در میزان سیانید موجود
در بافت ها و خون خرگوش در دمای اتاق مشاهده گردید که به
نظر میرسد به دلیل فعالیت باکتریهای متابولیزهکننده سیانید
در نمونهها باشد (.)23
بهطورکلی میتوان گفت که غلظت یون سیانید در اجساد
پس از گذشت زمان ،به غلظت اولیه سیانید ،مدتزمان ،نحوه
نگهداری (دما و شرایط محیطی) جسد و همچنین اضافه نمودن
نگهدارندههایی همچون فلورید سدیم دارد (.)18
از نقاط قوت این مطالعه میتوان به بررسی وجود یا عدم
وجود سیانید در بافتهای مهم و حیاتی بدن و همچنین
بررسی کمی آن در بازههای زمانی مختلف پرداخت .نقطهضعف
این مطالعه را میتوان عدم بررسی در انواع بیشتری از بافتها
عنوان کرد.
برخی مطالعات نیز مارکرهای جدید جهت تشخیص سیانید
در بافتها و خون معرفی کردهاند که از این نمونه میتوان به 2-
) amino-2-thiazoline-4-carboxylic acid (ATCAاشاره کرد
( .)24در کل و با توجه به بدیع بودن نتایج مطالعه حاضر نسبت
به نتایج مطالعات مشابه و همچنین کمهزینه بودن روش آبی

] [ DOR: 20.1001.1.22285105.2017.6.4.4.6

نتایج تحقیق آنها نشان داد که یون سیانید ذاتا ماهیت فرار
داشته و در نمونههای اخذشده پس از مرگ بهصورت غیر پایدار
عمل میکند .همچنین نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان داد
که سرعت تبدیل سیانید به سایر مواد در نمونههای بافتی و
خون به غلظت اولیه سیانید در این نمونهها ،مدتزمان
سپریشده از مرگ تا نمونهبرداری ،مدتزمان نگهداری نمونهها
تا آنالیز و استفاده از ماده محافظ و شرایط نگهداری نمونه (دما)
وابسته است .ازآنجاییکه در تحقیق حاضر بررسی کمی سیانید
در نمونههای زیستی امکانپذیر نبوده است ،در نتیجه کاهش یا
افزایش غلظت سیانید قابلبررسی نیست .بههرحال در تحقیق
حاضر پس از سپری شدن یک و دو ماه از نمونهبرداری ،سیانید
همچنان در نمونههای بافت کبد قابلشناسایی بود .مطالعه
دیگری توسط  McAllisterو همکاران ( )18پیرامون پایداری
یون سیانید در اجساد و نمونههای اخذشده پس از مرگ انجام
شد .بر اساس یافتههای این مطالعه ،سدیم فلوراید %2
اضافهشده به نمونه خون بهدستآمده از قربانیان آتشسوزی
باعث کاهش بیثباتی سیانید به دلیل فعالیت باکتریایی می-
شود.
طبق مطالعه  Blumerتولید سیانید توسط گونههای
متفاوتی از باکتریها گزارششده است و بیانشده که تولید
سیانید توسط باکتریها به غلظت اولیه سیانید در نمونه
ارتباطی ندارد و به تولید سیانید از اسیدآمینه گالیسین توسط
آنزیمهای اکسیدان اشارهشده است ( .)19در مطالعه  Kalaو
 )20( Chudzikiewiczبه مدت  40سال بر روی تغییرات بافتی
ایجادشده در نمونههای اخذشده پس از مرگ و تأثیر آن بر
تفسیر نتایج حاصل از آنالیزهای سمشناسی بحث شده است .در
مطالعه آنها از یون سیانید بهعنوان یک محصول ناشی از فساد
نمونه یادشده است  .تولید سیانید در اثر رشد روند فساد در
مطالعه  Setoنیز گزارششده است (.)2
 Ballantyneو همکاران علت احتمالی کاهش میزان سیانید
در بافتها را تبدیل سیانید به یون تیوسیانات ابراز کردند (.)4
تولید سیانید در نمونههای خون در فواصل زمانی متفاوت در
شرایط دمایی  º4Cنیز در مطالعه  )21( Grabowskaمورد بحث
و بررسی قرارگرفته است .نتایج حاصل از بررسی آنها بر تولید
سیانید اندوژن در نمونههای خون نشان داد که نگهداری نمونه-
های خون به مدت  3-4هفته در دمای  º4Cغلظت سیانید را
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مقادیر سیانید در نمونههای بافت پس از مرگ

پرسنل زحمتکش سالن تشریح پزشکی قانونی شیراز و
همچنین کلیه پرسنل محترم اداره کل پزشکی قانونی استان
. ابراز میدارند،فارس که به هر نحو ما را یاری نمودند

تعارض منافع
.نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی را اعالم نکردهاند

پروس در تشخیص سیانید در نمونههای بافتی به نظر میرسد
-تست سیانید به روش آبی پروس بر روی بافتهای مرده می
تواند در آزمایشگاههای سمشناسی قانونی بهعنوان یکی از
روشهای مهم تشخیص سیانید حتی تا دو ماه بعد از اخذ نمونه
.بهکاربرده شود

تشکر و قدردانی
نویسندگان مطالعه حاضر کمال سپاس و تشکر خود را از

[ DOR: 20.1001.1.22285105.2017.6.4.4.6 ]
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Abstract
Background & Objective: Acute cyanide poisoning happens intentionally as suicide attempt or in
accidental use. Interpretation of cyanide analysis results in postmortem samples is important in forensic
medicine.
Material & Methods: In this case-control study, the liver and the lung of 100 autopsy cases were
collected during six months in Shiraz Forensic Medicine Department. Samples were divided into three
parts and were examined as follow: one part of the liver and the lung was analyzed qualitatively to
detect cyanide with Prussian blue test at first day of admission, the second and the third parts of the
samples were stored at 0-4°C for one and two months, respectively. Then, liver and lung samples were
analyzed to measure the amount of cyanide.
Results: Cyanide was detected in only six cases in all three parts of the liver samples. Screening results
for cyanide were negative for the remaining 94 liver samples.
Conclusion: Endogenous cyanide production was not detected in liver and lung samples in this study.
Therefore, cyanide detection was not affected by the time of the storage of the samples. The cyanide
level changes in mentioned tissues were not significant. More importantly, our results would be more
advantageous if we studied quantitatively on more samples to pave the way for future studies.
Keywords: Cyanide, forensic toxicology, liver, lung
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