
TCA $Tricyclic antidepressants# 

 ّب هی ثبشذ. TCAیىی اص هؼوَهیت ّبی شبیغ ٍ ثب اّویت اص ًظش ولیٌیىی هؼوَهیت ثب 

ػبل اص  2وبسثشد اٍلیِ ی آًْب ثِ صَست اػتفبدُ ثِ ػٌَاى داسٍی ظذ افؼشدگی ثَدُ اػت وِ الجتِ ثؼذ اص حذٍد 

ًشبى دادًذ، ایي ػالئن ػوی ًبشی اص دسیبفت داسٍ ثیش اص حذ هدبص آًْب ػَاسض داسٍیی خَد سا  ع هصشفششٍ

آًْب ثِ هٌظَس خَدوشی تَػػ ثیوبساى افؼشدُ ّؼتٌذ. اهشٍصُ ًؼل ّبی خذیذ داسٍ ّبی ظذ  overdoseیب 

ٌَّص ّن ثِ  TCAّب ثِ ػلت ػَاسض ووتش وبسثشد ثیش تشی داسًذ. الجتِ اص داسٍ ّبی  SSRIثِ ٍیظُ افؼشدگی 

 obsessive compulsiveٍلی اػتفبدُ ی اصلی آًْب دس اختالالت  ظذ افؼشدگی اػتفبدُ هی شَد،ػٌَاى 

آهی تشیپتیلیي ٍ  TCAهی ثبشذ.$ دس ایي ثیوبسی ولَهیپشاهیي تدَیض هی شَد.# ػبیش هثبل ّبی سایح داسٍ ّبی 

 ADHD $Attention deficit hyperactivityّب دس هَاسد دیگشی هبًٌذ  TCAًَستشیپتیلیي هی ثبشذ. 

disorder ،#phobia  $افؼشدگی هَلت ًبشی اص خذاشذگی ٍseparation anxiety.ًیض وبسثشد داسًذ # 

 پبتَفیضیَلَطی:

 VD $volume ofایي داسٍ ّب ثبًذ ثِ چشثی ٍ هحلَلیت دس چشثی لبثل تَخْی داشتِ ٍ دس ًتیدِ 

distribution ًفَر وشدُ ٍ پخش هی شًَذٍ ثِ ّویي دلیل دس # ثبالیی داسًذ. پغ ثِ ساحتی دس ثبفت چشثی

آًْب دیبلیض ًوی تَاًذ ووه وٌٌذُ ثبشذ.$ چَى همذاس داسٍ ثِ صَست هحلَل دس خَى ون  overdoseصَست 

اػت ٍ دیبلیض ًوی تَاًذ چیضی سا دفغ وٌذ.# هشىل دیگشی وِ هوىي اػت دس اثش حاللیت چشثی ایي داسٍ ّب 

ت.$ یؼٌی داسٍیی وِ دس چشثی حل شذُ هدذدا ٍاسد خَى شذُ ٍ دٍثبسُ تَصیغ ایدبد شَد تَصیغ هدذد داسٍ اػ

 پیذا وٌذ.#

  ایي داسٍ ّب اغلت ًیوِ ػوش ؼَالًی داسًذ، آسام دفغ شذُ ٍ دٍسُ ی اثششبى صیبد اػت. 

ٍخَد داسد یؼٌی ٍلتی داسٍ خَسدُ هی شَد خزة وجذ شذُ ٍ دس آى خب  first pass effectدس هَسد آًْب 

َلیضُ هی شَد، حبل یب هتبثَلیت داسٍ فؼبل ثَدُ ٍ تبثیشات الصم سا هی گزاسد ٍ یب همذاس ثبلی هبًذُ ی داسٍ ثؼذ هتبث

ّب ّش دٍ هَسد صبدق اػت ٍلی  TCAاص هتبثَلیضُ شذى ثِ لذس وبفی صیبد اػت تب تبثیش گزاس ثبشذ. دس هَسد 

 داسٍ اػت. یثخش غبلت تبثیش ًبشی اص فؼبلیت هتبثَلیت ّب

 اػت. glucuronic acid conjugationػیؼتن هتبثَلیؼن ایي داسٍ ّب ثِ صَست 



 دفغ آى اص سٍدُ اػت الجتِ ثخش وًَظٍگِ ٍ هحلَل دس آة آى هی تَاًذ اص ؼشیك ولیِ ّن دفغ شَد.

هىبًیؼن داسٍ:$ اػتبد تبویذ فشهَدًذ وِ ایي هجحث پشاّویت تشیي ٍ اصلی تشیي ثخشی اػت وِ ثبیذ دس 

 یبد ثگیشیذ.# هؼوَهیت

ایي  هی ثبشذ. CNSًَساپی ًفشیي ٍ ػشٍتًَیي دس  re-uptakeتبثیش ایي داسٍ ثِ صَست خلَگیشی اص  .1

وٌٌذُ ّؼتٌذ دس ًتیدِ ثب افضایش ػؽح آًْب دس هشیط ّبی افؼشدُ  hyperactiveًَسٍتشاًؼویتش،  2

بًَیِ ثِ افضایش ایي هشیط همذاسی فؼبل هی شَد! پغ هؼوَهیت ّبیی ّن وِ ایدبد هی وٌذ اغلت ث

 ًَسٍتشاًؼویتش ّب هی ثبشذ.

خبصیت دیگش ایي داسٍ ّب آًتی وَلیٌشطیه ثَدًشبى اػت پغ ػَاسض آًتی وَلیٌشطیه دس هشیط  .2

، وبّش حشوبت ٍ agitationشبهل: ّیپشتشهی، خشه شذى پَػت ٍ هخبؼبت،  ایدبد هی گشدد

.$ پغ هشیط هب دس ایي خب وبهال deliriumصذاّبی سٍدُ ای، احتجبع ادساسی ٍ دس همبدیش صیبد 

 خشه اػت! ثشخالف هؼوَهیت ثب اسگبًَفؼفشُ وِ هشیط حبلت خیغ پیذا هی وٌذ.#

# ٍ ثلَن وشدى آى هٌدش ثِ α1ی هحیؽی$ ثِ ٍیظُ αایي داسٍ ّب ثب اثش هؼتمین سٍی گیشًذُ  .3

 شذیذ سخ هی دّذ.ّبیپَتٌشي هی گشدًذ وِ الجتِ ایي یه اثش دیش ٌّگبم اػت ٍ دس هؼوَهیت ّبی 

سا ثلَن هی  fastایي داسٍ ّب ثبػث پبیذاس وشدى غشبی ػلَلی ًیض هی شًَذ ٍ وبًبل ّبی ػذیوی  .4

وٌٌذ، ایي هىبًیؼن دس دٍص ّبی پبییي ّن ایدبد هی گشدد ٍ دس ٍالغ هؼوَهیت للجی ایي داسٍ ّب ثِ 

ػیىل وی دّذ، دس ًتیدِ ػلت ّویي هىبًیؼن اػت. ثب ثلَن وبًبل ػذیوی، ٍسٍد ػذین ثِ للت سخ ً

 QRSشذى  wideدیذُ هی شَد. وِ هْن تشیي ایي تغییشات،  ECGللجی ثِ ّن خَسدُ ٍ تغییشات 

هی ثبشذ. تَخِ  specificٍ تب حذٍدی  sensitiveّب  TCAاػت. ایي ػالهت ثشای هؼوَهیت ثب 

شَد وِ حؼبػیت ایي ػالهت ثیش تش اص ٍیظگی اى اػت صیشا داسٍ ّبی دیگش هبًٌذ وبسثبهبصپیي، داسٍ 

ٍ ػبیش داسٍ ّبیی وِ سٍی وبًبل ػذین اثش هی گزاسًذ، ًیض هی تَاًٌذ  Iّبی آًتی دیغ سیتوی والع 

 شًَذ. wide QRSهٌدش ثِ 

Morbidity/Mortality: 

شذُ  overdoseثیوبساًی وِ ایي داسٍ سا ثِ لصذ خَدوشی هصشف وشدُ اًذ یب ثِ ّش ًحَی دچبس هؼوَهیت ٍ 

 " هشي ٍ هیش خَاٌّذ داشت.77اًذ، اگش دس صهبى هٌبػت ثِ ثیوبسػتبى ًشػٌذ 



 " هَاسد احتوبل هشي ٍ هیش ٍخَد داسد.3-2اگش هشیط ثِ هَلغ ثِ ثیوبسػتبى ثشػذ تٌْب دس 

ش هؼوَهیت ثب ایي داسٍ ّب شبیغ تشیي هؼوَهیت دس اثش داسٍ ّبی خَساوی هحؼَة هی شذ ٍلی تب دِّ ی پی

" پیًَذ ّبی 57ّب ثِ ٍیظُ اػتبهیٌَفي شبیغ تش اػت تب خبیی وِ اهشٍصُ  analgesicدس دِّ ی اخیش هؼوَهیت ثب 

 وجذ دس اًگلؼتبى ًبشی اص هؼوَهیت ثب اػتبهیٌَفي اػت.

 هْن# تظبّشات ثبلیٌی: $ثؼیبس

1. Cardiovascularػشٍلی هْن تشیي تظبّشات ثبلیٌی ّؼتٌذ وِ دس هیبى آًْب -: تظبّشات للجی

palpitation  .یب ػیٌَع تبوی وبسدی شبیغ تشیي یبفتِ هحؼَة هی شَدChest pain  ًِیض ث

 ٍ هشىالت ػشٍق وشًٍش داسًذ هوىي اػت سخ دّذ. IHDذس افشادی وِ صهیٌِ ٍیظّ

للت پبییي ثیبفتذ یب  rateػلت سخ دّذ: اٍل ایي وِ تبثیش لجلی آى لذس صیبد ثبشذ وِ 2ّبیپَتٌشي ًیض هی تَاًذ ثِ 

ٍ یب آسیتوی للجی شذُ ثبشذ. ٍ دٍم ایٌىِ ثلَن آى سخ دادُ ثبشذ.$  stroke volumeایٌىِ هٌدش ثِ وبّش 

 #وِ الجتِ ایي حبلت دس هؼوَهیت ّبی ثب دٍص ثبال سخ هی دّذ.

 : CNSدسگیشی -2

 Convulsion  ثؼیبس ثب اّویت اػت صیشا خیلی ػشیغ سخ هی دّذ ٍ استجبغ هؼتمیوی ثب : wide QRS 

 ثبشذ.# convulsionهی تَاًذ پیش آگْی دٌّذُ ثشای   wide QRSللجی داسد. $یؼٌی 

  وبّشmental state : وِ ثخبؼش اثشsedative ی ثبیذ ثِ داسٍ ثَدُ ٍ خیلی ًگشاى وٌٌذُ ًیؼت. ٍل

خبؼش داشتِ ثبشین وِ ثِ خبؼش اثش آًتی وَلیٌشطیه، وبّش ػؽح َّشیبسی دس ایي ثیوبساى اص ًَع 

agitative #.اػت.$ ثش ػىغ فٌَثبسثیتبل ّب وِ وبّش ػؽح َّشیبسی خیلی آسام ٍ هالین داسًذ 

 respiratory depression شدى یىی اص : ثبیذ تَخِ داشتِ ثبشیذ وِ ثشای ایي ثیوبساى اًتَثِ و

 وبسّبی اصلی ٍ الصم اػت.

 خَاة آلَدگی 

 deep coma 



3-peripheral autonomic system دس ٍالغ ّوبى اثشات آًتی وَلیٌشطیه داسٍػت وِ شبهل خشىی :

دّبى، خشىی پَػت، احتجبع ادساس، وبّش صذاّبی سٍدُ ای، وبّش حشوبت سٍدُ ای، وبّش دفغ ٍ 

 ذ.هی ثبش blurred visionهیذسیبص ٍ 

 

 

 تشخیص ّبی افتشالی:

  دس ٍالغ ّوِ ی ایي هَاسد هشیط ّبی گشهی ّؼتٌذ.$ تت داسًذ.# وِ وبّش ػؽح َّشیبسی پیذا

 پغ تشخیص افتشالی ّبیی هبًٌذ آًؼفبلیت ٍ هٌٌظیت دسهَسد آًْب هؽشح اػت.وشدُ اًذ.

  ٍّوِ ی آى ّب تغییشات سیتن للجی داسًذ.شبیغ تشیي ثلَن للجی ًبشی اص ایي داسRBBB  اػت. ٍلی

 # 3ٍ  2ٍ  1ًیض هی تَاًذ ایدبد وٌذ.$ ثلَن دسخِ  سا  اًَاع دیگش ثلَن للجی

  ّبیپش وبلوی$ صیشا ّبیپشوبلوی ًیض ثؼذ اص ایدبدtall T ،wide QRS #.هی دّذ 

  ِّبیپًَبتشهی$ اص آى خبیی وِ داسٍ اخبصُ ی ٍسٍد ػذین ثِ وبًبل سا ًوی دّذ هی تَاًذ ػَاسظی هشبث

 بتشهی ایدبد وٌذ.#ّبیپًَ

  اػیذٍص هتبثَلیه:هؼوَال ثؼذ اص افت فشبس ٍ ػذم اوؼیظى سػبًی هٌبػت ثِ ثبفت ّب سخ هی دّذ.ٍلی

 شَد. 7.3ووتش اص  PHهؼوَال خفیف اػت،اًتظبس ًذاسین 

 $.دس ثچِ ّب تشخیص افتشالی تت ٍ تشٌح هؽشح اػتfebrile seizures    ّن چٌیي ٍ #status 

epilepticus  ٍِیظُ اگش ػشیغ دسهبى ًشَد.#$ ث 

 هؼوَهیت ثب دیگَوؼیي 

  ػیٌَع ثشادی وبسدی $ ًذستب هشیط ػیٌَع ثشادی وبسدی پیذا هی وٌذ ٍلی پشٍگٌَص ثؼیبس ظؼیفی

دلیمِ 5هی وٌذ،پغ حذاوثش  v tachدلیمِ 5، ظشف  wide QRSپبییي ٍ  rateداسد، صیشا هشیط ثب 

 ٍلت ثشای دسهبى ثیوبس داسیذ.#

 ٍ :اػالیذ$ heat exhaustion  ٍheat stroke    ٍStatus epilepticus  دس ثبلغیي

 ّن هؽشح ّؼتٌذ.#،

 تؼت ّبی آصهبیشگبّی :



  :ًِىتscreening  ادساسی ول داسٍّب وبس دسػتی ًیؼت ثلىِ غشثبلگشی ادساسٍ خَى ثبیذ دس هَاسدی

صَست ثگیشد وِ هی تَاى هذاخلِ ای اًدبم داد.$ اص لجیل دادى آًتی دٍت، تغییش ًحَُ ی دسهبى ٍ ...# 

ّن چٌیي دس هشیعی وِ ششایػ هثال دس هؼوَهیت ّوضهبى ثب اػتبهیٌَفي ٍ ػبلیؼیالت ّب یب آػپیشیي.

 ػیذٍص داسد ثبیذ الىل ّبی تَوؼیىی وِ اػیذٍص هی دٌّذ اص لجیل اتبًَل ٍ هتبًَل سا چه وشد.یه ا

UA .ثشای سد وشدى وشیؼتبلَسی ًیض هی دّین. لضٍهی ًذاسد ػؽح ثٌضٍدیبصپیي ّب سا چه وٌیذ 

 دس ایي ثیوبساى ثبیذ هَاسد صیش اًذاصُ گیشی شَد:

 ٍ وشاتیٌیي BUNالىتشٍلیت ّب،  -1

2- Anion Gap  دس صَست هشبّذُ ی اػیذٍص، اًذاصُ گیشی آى هٌدش ثِ افتشاق اص هؼوَهیت ثب الىل ّب :

 هی گشدد.

3- CBC Count  ِشاست هشیط ثبیذ ػفًَت سا ح: صیشا ثِ ػلت دسخRole out .وٌیذ 

 ػؽح الىل: دس صَست وبّش ػؽح َّشیبسی ٍ اػیذٍص ثبیذ اًذاصُ گیشی شَد. -4

5- ABG  $ABG  یبVBG  ٍECG  اص تؼت ّبیی ّؼتٌذ وِ حتوب ثبیذ دس هشیط ّبی هؼوَم دٍ هَسد

 ثِ دسهبى داشتِ ثبشین.# approach ثشای 

 

 

 

 ECG test#ثؼیبس هْن$ : 

o .تبوی وبسدی ػیٌَػی شبیغ تشیي ػالهتی اػت وِ دیذُ هی شَد 

o QRS widening  دسlead ّبی اًذاهی ٍخَد داسد وِ اگش ثیش تش اص msec 177  $2.5  ًِخب

" 14" احتوبل تشٌح ٍ 34ی وَچه# ثبشذ تشخیصی اػت ٍ ثبیذ دسهبى سا ششٍع وٌین صیشا 

" 57شَد، msec 160تجذیل ثِ  msec 100آسیتوی للجی دس ثیوبس ٍخَد داسد، اگش ایي  احتوبل

 احتوبل آسیتوی وشٌذُ ٍخَد داسد.

o R  ثلٌذ دسAVR Lead  3خبًِ وَچه  یب  3$ثیشتش اصmm # یب ًؼجتR  ِثS  دسAVR  ثیشتش اص

 AVR ،Rدس حبلت ًشهبل اػت. $دلت وٌیذ وِ  TCAثبشذ ًشبًذٌّذُ هؼوَهیت شذیذ ثب  7.7

هشخص S ًذاسد.اگش ّن داشتِ ثبشذ ثؼیبس وَچه ٍ دس حذ ووتش اص یه هیلیوتش اػت ٍ ثیشتش

 اػت.#



 پشداصین : ثب شیَع ٍ ٍیظگی ووتش هی هَسدی وِ دس ثبال روش شذ هَاسد شبیغ ثَدًذ.حبل ثِ ثشسػی هَاسد 3

o prolong   شذىPR  ٍQTc 

o  تغییشاتNon Specific دسST Segment یىی اص تغییشات .ST Segment ػٌذسم ثشٍگبدا هی ،

سخ هیذّذ،  Down Slopeثبال هیشٍد ٍ ثؼذ پشت آى یه  V1-V3،J Joint  ٍSTثبشذ.$یؼٌی دس 

Down Slope  ت. ایي الگَ هؼوَال دس افشاد خَاى سخ هیذّذ، دس یه آًْب ًیض هؼوَال ثبالی خػ اػ

فشد ؼجیؼی ّن هیتَاًذ ٍخَد داشتِ ثبشذ، وِ ایي افشاد دس حبلت ػبدی ػالهتی ًذاسًذ ٍلی هؼتؼذ هشي 

 ًبگْبًی ّؼتٌذ.#

 دسهبى

ػتین یب هیپشداصین؛ دسایي هشحلِ هیخَاّین ثجیٌین هشیط سا ثبیذ ثِ اٍسطاًغ ثفش Pre Hospital Careاثتذا ثِ 

 گیشد : دس هَاسد صیش اًدبم هی  ثذٍى ػالهتخیش.اسخبع ثِ اٍسطاًغ دس ثیوبساى 

 داشتِ، ّشچٌذ ػالهتی ًذاسد. TCAػبل وِ هصشف  6وَدن صیش  -1

 افشادی وِ هشىل صهیٌِ ای هبًٌذ تشٌح، آسیتوی للجی، فشبسخَى ٍ ... داسًذ. $هثل افشاد هؼي# -2

3- Co-Ingestion ّوشاُ ثب ػبیش داسٍّب 

ّوچٌیي ػبیش ثیوبساى ٍلتی ػالهتذاس شذًذ یؼٌی وبّش ػؽح َّشیبسی، تغییشات فشبسخَى ٍحذالل 

 للت یؼٌی تبوی وبسدی ػیٌَػی سا پیذا وشدًذ ثبیذ ثِ ثیوبسػتبى اسخبع دادُ شًَذ. rateتغییشات 

  هصشف ششثتipecac  وٌتشا اًذیىِ هیجبشذ. $وال هصشف ایي داسٍ دس هَسد داسٍّبیی وِ وبّش

دلیمِ هٌدش ثِ ثشٍص تَْع  30-20ػؽح َّشیبسی هی دٌّذ وٌتشا اًذیىِ اػت صیشا ایي داسٍ ثؼذ اص 

ٍ اػتفشاؽ  هیگشدد، وِ ؼی ایي صهبى داسٍّبیی وِ وبّش ػؽح َّشیبسی هیذٌّذ ًیض خزة شذُ 

 ل آػپیشاػیَى ثبال هیشٍد.#ٍ ثِ ایي تشتیت احتوب

وبس دیگشی وِ ثبیذ لجل اص فشػتبدى ثیوبس ثِ اٍسطاًغ اًدبم شَد $ ثشای ثشسػی ًیبص ثِ اسخبع # گشفتي یه 

ECG  ثشسػی آى اص ًظش ثشٍص یب ػذم ثشٍص ػالئن اػت. لضٍهی ًذاسد وِ هشیط حتوب وبّش ػؽح َّشیبسی ٍ

هوىي اػت وِ اٍلیي ػالهت هشیط ّوبى وبّش ػؽح َّشیبسی اٍ ظبّش شَد.$ ECGداشتِ ثبشذ تب ػالئن دس 



ٍخَد داشت  ثبیذ دسهبى اٍلیِ سا لجل اص فشػتبدى هشیط ثِ ثیوبسػتبى ششٍع وٌین.ایي ECGثبشذ.# اگش تغییشات 

 دسهبى اٍلیِ ثِ ایي صَست هیجبشذ :

اٍسطاًغ شوب  یؼٌی ػذین ثی وشثٌبت.$دس ثؼیبسی اص ثخش ّبی داخلی ٍ TCAدادى آًتی دٍت اصلی  -1

اوؼیظى -تشػبًٌذ، وِ وبهال هٌؽمی اػت، صیشا هٌحٌی ّوَگلَثیي سا اص دادى ثی وشثٌبت ثِ هشیط هی

 سا ثِ ػوت چپ شیفت هی دّذ ٍ ّوَگلَثیي اص اوؼیظى خذا ًشذُ ٍ ثبفت ّب دچبس ّبیپَوؼی هی

جتِ دس صَست ٍخَد ثبیذ ثذٍى ٍاّوِ ثِ هشیط ثی وشثٌبت ثذّین؛ ال TCAشًَذ. ٍلی دس هؼوَهیت ثب 

 هی ثبشذ.# ECGاًذیىبػیَى وِ ّوبى تغییشات 

هیتَاى ثشای وٌتشل تشٌح هشیط ثِ اٍ ثٌضٍدیبصپیي داد. تَخِ وٌیذ وِ فٌی تَئیي دسایي ثیوبساى وٌتشا  -2

وٌتشااًذیىبػیَى ًیض دسایي ثیوبساى  Flumazenilاًذیىبػیَى داسد، صیشا آسیتوی سا تشذیذ هی وٌذ. 

دس هَاسدی اػت وِ هشیط دس ووبی ػویك اػت ٍ فىش هی  Flumazenilی هصشف داسد، ثؽَس ول

وٌین هؼوَهیت ثب ثٌضٍدیبصپیي داسد، ایي داسٍ آًتی دٍت هؼتمین ثٌضٍدیبصپیي اػت ٍ ٍلتی ثِ هشیط 

وِ ًیوِ ػوش ثؼیبس وَتبّی داسد صشفب وبسثشد  صدُ شَد هشیط ثالفبصلِ َّشیبس هیگشدد ٍلی اص آًدبیی

شَد.ّوچٌیي ثشای دسهبى ًیض ثبیذ ثب احتیبغ هصشف شَد  اشتِ ٍ ثشای دسهبى هصشف ًویتشخیصی د

تشٌح هی وٌذ پغ ثب  Flumazenilخَسدُ ثبشذ، ثب تضسیك  TCAصیشا اگش هشیط ّوضهبى تشاهبدٍل یب 

ثٌضٍدیبصپیي اػت ٍلی ػوال ّیچ وبسثشدی ًذاسد ٍ ثْتش اػت آى سا اص  هؼتمین ایٌىِ ایي داسٍآًتیذٍت

آى اتفبق خبصی ًوی  overdoseاػت ٍ دس صَست  safeرّي خبسج وٌین صیشا ثٌضٍدیبصپیي داسٍیی 

شَد.فمػ دس هَاسدی وِ  سٍص ثْجَدی حبصل هی 2افتذ ٍ ًْبیتب ثب دادى ووه تٌفؼی ثِ ثیوبس ثؼذ اص 

خَاّیذ هؼوَهیت ثب  تَاى اص آى اػتفبدُ وشد، هثال ٍلتی هی تشخیص آى خیلی هْن اػت هی

َثبسثیتبل سا اص ثٌضٍدیبصپیي خذا وٌیذ صیشا فٌَثبسثیتبل سا ثبیذ دیبلیض وشد دس حبلیىِ ثٌضٍدیبصپیي ّب فمػ ٌف

ًذاشتِ  TCAداسًذ. الجتِ ثبیذ هؽوئي ثبشیذ وِ هشیط ػالهتی اص هؼوَهیت ثب  observeًیبص ثِ 

 $اػتبد سٍی ایي لؼوت ًیض تبویذ ٍیظُ داشتٌذ.#ثبشذ.

ًوی دّین.$اگش هشیط ثب  TCAوِ فلَهبصًیل سا دس هَاسد شه ثِ هؼوَهیت ثب  پغ ثبص ّن تَخِ وٌیذ

 شه هی وٌین.# TCAوبّش ػؽح َّشیبسی آهذ ٍ تغییشات ًَاس للجی داشت ثِ هؼوَهیت ثب 


