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 دانشگاه تهران ،تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیکمرکز  1

 

 چکیده
اي مطرح براي بشر بوده و هزاران سال است که انسان بر روي این ویژگی عنوان مسئله، از دیرباز بهو شناخت آگاهی مسئله

غز جانوران م را در ارتباط با یفرد خود در حال تفکر و تحقیق است. تاکنون اغلب تحقیقات در این زمینه، کارکرد شناختمنحصربه

ی و انگیز بین اختالالت شناخته پایانی قرن بیستم، وجود نوعی رابطه غیرمنتظره و شگفتاند. طی دو دهمورد بررسی قرار داده

 1999در سال  در نهایتهاي بسیار زیادي در سرتاسر جهان گزارش گردید. این مطالعات، عروقی توسط پژوهش-اختالالت قلبی

قلب -ی قلب) گردید که به مطالعه ارتباطات مغزشناسگیري شاخه جدیدي از علم با نام نوروکاردیولوژي (عصبمنجر به شکل

یکی تر از یک پمپ مکاندهد که قلب بسیار پیچیدهشناسی قلب نشان میهاي انجام شده توسط محققین عصبپردازد. پژوهشمی

یش اصورت چند گره عصبی مرتبط با هم پیرامون سیستم هدایتی قلب آرباشد که بهبوده و حاوي یک سیستم عصبی مستقل می

هاي کوچک مغزي که باعث انواع کارکردهاي شناختی ها و مولکولقلبی بسیاري از هورمونعالوه، تولید و ترشح درونهاند. بیافته

 "مغز کوچک"شوند، در حدي به این شبکه پیچیدگی بخشیده است که با عنوان یک گیري و انگیزه میمانند حافظه، تفکر، تصمیم

-اطات مغززمانی در ارتبکند، بیشترین همفرد احساسات مثبت مانند بخشندگی و محبت را تجربه می شود. زمانی کهتوصیف می

گردد در مقابل، احساسات منفی مانند تنفر و حسادت با برهم زدن هماهنگی گردد که موجب بهبود کارکرد شناختی میقلب ایجاد می

بر  وجهیتقابل تأثیرلذا قلب نیز مانند مغز  ؛باشندمیشناختی قلب، داراي اثرات منفی بر کارکردهاي -ارتباطات مغز در
 کارکردهاي مختلف شناختی دارد.
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 مقدمه

هاي انجام گرفته در طول تاریخ بشر نشان توجه به پژوهش
دهد که مسئله آگاهی و ارتباط ذهن با بدن، از طریق مغز یا می

رح اي مطعنوان مسئلهقلب یا عضوي غیر از این دو، از دیرباز به
براي بشر بوده و هزاران سال است که انسان بر روي این ویژگی 

ار تحقیق است. براي مدت بسی فرد خود در حال تفکر ومنحصربه
همچون  علوم عقالنیطوالنی این حوزه تنها در انحصار محققین 

و اجازه یافتن محققین  رنسانسفالسفه قرار داشت اما بعد از 
هاي تجربی در بررسی ساختار بدن انسان جهت بکارگیري روش

تدریج طی قرون متوالی علومی به ،سیستم عصبیاز جمله 
(نورولوژي)، آناتومی اعصاب  علوم اعصابهمچون 

(نوروآناتومی)، فیزیولوژي اعصاب (نوروفیزیولوژي) و بسیاري 
دیگر شکل گرفت. یکی از  شناسیعصبهاي از شاخه

دستاوردهاي این علوم مشخص شدن این موضوع بود که هر 
)، تقیمیرمسعامل تأثیرگذار بر سیستم عصبی (مستقیم و یا غ

ند ذهن انسان و به تبع آن تمام رفتارها و احساسات او را توامی
 تحقیقات در تنها نباید را البته این مسئله .نیز تحت تأثیر قرار دهد

 این در اندیشمندان جهان اسالم نیز که چرا نمود جستجو غربیان

آیات فراوان  اند. وجودتوجهی داشتههاي قابلخصوص پژوهش
ها به تفکّر و تعقل، توجه انسان درباره ضرورت کریم در قرآن

اي را فراهم کرد تا محققان و متکلمان اسالمی نیز پیرامون زمینه
کرات در قرآن کریم بهذکر است که شایانآن به کاوش بپردازند. 

یاد شده و خداوند  "ابزار تعقل و آگاهی"عنوان از بافت قلب به
د. انفرمودهمتعال سالمت عقل را در گرو سالمتی قلب معرفی 

این مقاله، مختصراً به بخشی از دستاوردهاي علمی نوین در 
 کند.خصوص ارتباط قلب با عقل و آگاهی اشاره می

 علوم اعصاب شناختی

 ها، اختالالتبندي بیماري، مهمترین مرجع تقسیم2000در سال 
اختالالت ")، عبارت DSM( 1هاي عصبیو نابهنجاري

هاي عصبی ها و بیمارياي از اختاللرا براي مجموعه "شناختی
صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با ایجاد اختالل توانند بهکه می

در کارکرد شناختی سیستم عصبی، موجب ایجاد آشفتگی در 
 هايآگاهی فرد نسبت به خود و جهان اطرافش شده و ناهنجاري

                                                          
 1 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

 2

 
Cardiac Dementia (CD)

 

طوري که زندگی فردي و رفتاري خاصی را به وجود آورد به
عی شخص بیمار را به شدت تحت تأثیر قرار دهد، بکار اجتما

 -اختالالت عصبی"، به جاي آن عبارت 2013برد و در سال 
 را معرفی کرد. "شناختی

اي از علم است که به دنبال اساس علوم اعصاب شناختی شاخه
شناسی آگاهی بدون وارد شدن به مباحث فلسفی عصب

ود با استفاده از شسعی می مدر این شاخه از عل باشد.می
ي و گیرشناسی تجربی، تمام فرایندهایی که موجب شکلروش

شود مورد شناسایی قرار گیرد. از ایجاد آگاهی در انسان می
هاي ذهنی و رفتاري دیدگاه این علم باید اساس تمام ویژگی

انسان را در ساختارهاي آناتومی (تشریح) و فیزیولوژي سیستم 
ین دانشمندان و محققین علوم اعصاب بنابرا .عصبی جستجو کرد

عنوان ها که قلب را بهشناختی (برخالف عقاید بسیاري از فرهنگ
اند) در منبع احساسات، درك، آگاهی و تعقل در نظر گرفته

تحقیقات خود موضوعیت شناخت و درك را در ارتباط با مغز 
جانوران که حاوي تعداد زیادي سلول عصبی (حدود صد 

اند. طبق عقیده محققین مورد بررسی قرار داده میلیارد) است
علوم اعصاب شناختی، اطالعات در فواصل زمانی بین 

شوند و فرایندهاي هاي عصبی کدگذاري میهاي سلولفعالیت
هاي عصبی و روابط دقیق و پیچیده بین شناختی ناشی از شبکه

 .]1[هاست آن

 قلب) شناسیظهور علم نوروکاردیولوژي (عصب

طی دو دهه پایانی قرن بیستم، وجود نوعی رابطه غیرمنتظره و 
عروقی -انگیز بین اختالالت شناختی و اختالالت قلبیشگفت

هاي بسیار زیادي در سرتاسر جهان گزارش توسط پژوهش
اي را در خصوص ، لکود برنارد مقاله1965در سال گردید. 

ین د. کار وي اولفیزیولوژي قلب و ارتباط آن با مغز منتشر کر
قدم در بررسی ارتباطات بین قلب و مغز از نظر سیستمی است 

 CD(2، زمانی که اصطالح زوال عقلی قلبی (1977. از سال ]2[
عنوان هاي قلبی عروقی بهبراي اولین بار بکار برده شد، بیماري

عنوان اهداف درمانی آن عوامل مهم ایجاد زوال عقل و نیز به
، پژوهشگري به نام بورنستین 1995در سال  .]3[معرفی شدند 

به همراه همکارانش تأثیر پیوند قلب بر کارکرد شناختی را 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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، دکتر پیرسال نتایج تحقیقات 1998. در سال ]4[گزارش کرد 
لب کننده پیوند قخود در خصوص تغییر حافظه در افراد دریافت

. مطالعات بالینی متعددي طی مراحل تشخیص ]5[را منتشر کرد 
و درمان بیماري، شواهدي براي رابطه بین اختالل در حافظه و 

. تاکنون مطالعات زیادي ]8-6[اند سایی قلبی گزارش کردهنار
. ]9[اند نارسایی قلبی را عاملی براي اختالل شناختی معرفی کرده

شاخه جدیدي از علم با نام  ،1999در نهایت، در سال 
جهت مطالعه ارتباط بین  شناسی قلب)(عصب نوروکاردیولوژي

منظور درك بهتر رسد بهگرفت. به نظر میمغز و قلب شکل 
وجود  فرایندهاي شناختی و نیز درمان مؤثر اختالالت شناختی،

هاي علوم اعصاب شناختی این شاخه علمی در زیرشاخه
)، UCLAدانشگاه کالیفرنیا ( تواند تأثیرگذار واقع شود.می

 دانشگاه اوکالهما و مؤسسه تحقیقاتی هارت مث
)Heart Math (متحده آمریکا از مراکز پیشتاز در رشته یاالتدر ا

شناسی قلب هستند که با جذب محققین برتر دنیا عصب
 بهبود ارتباطات توجهی درزمینههاي مهم و قابلاند گامتوانسته

 مغز و قلب بردارند.
دهد قلب هاي اخیر در حوزه نوروکاردیولوژي نشان میپژوهش

مغز  هاي قلب بهدارد. وروديترین شبکه ارتباطی را با مغز وسیع
لکه بر گذارد بتنها بر مراکز کنترل شرایط پایدار مغز تأثیر مینه

فعالیت مراکز باالتر مغز که در پردازش ادراکی، شناختی و 
احساسی درگیر هستند هم مؤثر خواهد بود و به این ترتیب بر 

 يهاي متعددي از تجارب و رفتارهافعالیت و کارکرد آنها و جنبه
ترین این تأثیرات، اثر ورودي قلب گذارد. یکی از مهمما تأثیر می

ر و هاي تفکبر قشر مغز است یعنی بخشی از مغز که قابلیت
استدالل را در خود جاي داده است. اطالعات ورودي قلب بسته 

ر کننده بتواند تأثیري بازدارنده یا تسهیلبه ماهیت خود می
زي و سایر کارکردهاي شناختی حافظه فعال، توجه، پردازش مغ

طور طبیعی با ضرباهنگ قلب هاي مغز به. ریتم]10[داشته باشند 
هاي نوسانی مختلف در بدن هاي سیستمزمان هستند و ریتمهم

هاي شوند. بین الگوهاي نوسانی سیستمنوا مینیز با ریتم قلب هم
مختلف فیزیولوژیکی، گرایش به سمت حالتی است که تفاوت 

هت ده شدن فرکانس در جواسطه کشیها، بهفرکانس بین سیستم
                                                           
1 Psychophysiological coherence 

گیري است. این فرکانس در حین هرتز است و همدوسی در این ناحیه مرتبط با پردازش هاي مفهومی و تصمیم  8-12فرکانس ناحیه آلفا در محدوده  ۲
 .پردازش در قشر پیشانی مغز افزایش می یابد

فرکانس سیستم غالب، به سمت صفر افت کند. یک سیستم در 
پاسخ به محرکی که فرکانسی مشابه یا نزدیک به فرکانس ارتعاش 

ه به کند کطبیعی آن دارد، نوسانی با بزرگی غیرمعمول ایجاد می
شود. لذا از آنجائی که قلب این پدیده رزونانس گفته می

تم نوسانی در بدن است، در نتیجه، سترین سیترین و فعالقوي
هاي فیزیولوژیکی داراي ارتعاش نزدیک با سایر سیستم

هاي نماید. بیشتر مدلارتعاشات قلبی را با خود هماهنگ می
عروقی -دهند که فرکانس رزونانس سیستم قلبیریاضی نشان می

. ]11[د شونبا ارتباطات و بازخوردهاي بین قلب و مغز تعیین می
در انسان و بسیاري از حیوانات، فرکانس رزونانس سیستم حدود 

. ]12[ اي استثانیه 10هرتز است که معادل با یک ریتم  1/0
طور کند، سیستم بهزمانی که فرد احساسات مثبت را تجربه می
ت حال کند. به اینطبیعی در فرکانس رزونانس خود نوسان می

که در آن اتصاالت بهینه و بالطبع کارکرد مترقی در بین 
ین زمانی بیشتري بآید و همهاي مختلف بدن به وجود میسیستم

گفته  1"تنیهمدوسی روان"قلب و مغز دیده شود، حالت 
زمانی بیشتري با مغز هم 2ویژه ریتم آلفايشود که در آن بهمی

. این عقیده که ریتم آلفاي مغز ]13[ دهدضربان قلب نشان می
و  1955عروقی است، اولین بار در سال -مرتبط با فعالیت قلبی

ه واسطبا این فرض گزارش شد که انتقال انرژي مکانیکی به
سازوکار احتمالی تحریک  نخاعی،-انقباض قلب به مایع مغزي

مطالعه گسترده تأثیر  . با]14[زمان مغزي است و حفظ فعالیت هم
 1980عروقی بر مغز، اطالعاتی در دو دهه -بیبازخوردهاي قل

کرد. با این حال ارائه شد که از این نظریه حمایت می 1990و 
زمانی فعالیت آلفا با چرخه قلبی موضوعی است که میزان هم

 .]10[هنوز باید بررسی شود 
 نتایج صورت گرفت، 2014طبق پژوهشی که در سال 

درصد از  80الی  25شناختی مختلف نشان داد که  هايآزمایش
بیماران مبتال به نارسایی قلبی، داراي اختالل در کارکرد شناختی 

اختالل شناختی  هستند و هرچه شدت نارسایی قلبی بیشتر باشد،
تاکنون مسیرهاي بیولوژیکی مختلفی  .]15[ نیز شدیدتر است

براي کشف رابطه بین نارسایی قلبی و اختالل شناختی مورد 
هاي متعددي عوامل مختلف منتج طالعه قرار گرفته و پژوهشم
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رسانی کم به مغز از نارسایی قلبی (از جمله فشارخون کم، خون
و اختالل در گردش خون مغزي) را در ایجاد اختالل شناختی 

دهد که خودتنظیمی مطالعات نشان می .انددخیل و مؤثر دانسته
غالب است یا جریان خون مغزي زمانی که تصلب شرایین 

تواند مغز را از کمبود تنهایی نمیخروجی قلب کم است، به
دهد بین کارکرد قلبی و نجات دهد. این نشان می 1رسانیخون

رسانی مغزي و هاي بزرگ از یک طرف و خونگرفتگی رگ
کارکرد شناختی از طرف دیگر، رابطه نزدیکی وجود دارد. به 

است  هاي عروقیتبط با بیماريگونه اختالالت شناختی که مراین
آمار نشان . ]16[شود ) گفته میVCI( 2بیماري زوال عقل عروقی

زوال عقل دوران پیري را شامل  %16ها دهد این بیماريمی
هاي انجام شده، با بهبود کارکرد . طبق پژوهش]17[ شوندمی

رسانی مغزي و اختالالت قلب در افراد با نارسایی قلبی، خون
اي هم که در مطالعه .]18[ اندشناختی ناشی از آن نیز بهبود یافته

، دکتر هیالل و همکارانش انجام دادند، 2015اخیراً در سال 
ارتباط بین مقدار تروپونین قلبی و هورمون ناتریورتریورتیک 

. ]19[ السما و زوال عقل را گزاراش کردندقلبی در پ Bنوع 
دهد اختالل شناختی در نارسایی قلبی مناطق تحقیقات نشان می

طور اخص بر یادگیري، کند و بهمختلف مغز را درگیر می
 گذارداثر می 3کارکرد اجرایی و حافظه فعال توجه، یادآوري،

عالوه بر تغییرات کارکردي مربوط به اختالالت شناختی  .]20[
مطالعات زیادي در تصویربرداري از مغز  در بیماران قلبی،

بیماران قلبی، تغییرات مغزي مرتبط با شناخت را در هر دو بخش 
اما مکانیسم دقیق  .]6[سفید و خاکستري مغز را اثبات کرده است 

ه طور خالصه، بارتباط این دو بیماري هنوز مشخص نیست. به
هاي نخستین درك نقش رسد که محققان هنوز در گامنظر می

هاي پیچیده بافت قلب در پردازش اطالعات و تماساسی سیس
 .]21[ فرایندهاي شناختی هستند

ملقب به مغز کوچک  4سیستم عصبی مستقل قلبی
 5قلب

شان ن شناسی قلبعصبهاي انجام شده توسط محققین پژوهش
و  تر از یک پمپ مکانیکی بودهداده است که قلب بسیار پیچیده

                                                           
1 Hypoperfusion   4 Intrinsic Cardiac Nervous System (ICNS) 
2 Vascular Dementia (VaD)  5 Cardiac small heart 
3 Working memory  .6 تعداد این نورون ها در نوزاد تازه به دنیا آمده انسان 94000 است  

 اي دارد. پیچیدگی این سیستمسیستم عصبی درونی گسترده
توصیف  "مغز کوچک"که در حد خود، با عنوان یک  چنان است

شود. دکتر جی. اندریو. آرمور یکی از پیشگامان علم می
به توصیف  1991شناسی قلب، براي نخستین بار در سال عصب

. ]22[ سازمان آناتومیک و کارکرد مغز قلب پرداخته است
مطالعات آرمور نشان داد مدارهاي پیچیده قلب با دارا بودن بیش 

، توانایی احساس، تنظیم و به 6نورون در انسان بالغ 43000از 
ند کاند. این شبکه اطالعات را پردازش مییاد آوردن را به آن داده

و مستقل از سیستم عصبی مرکزي، درباره کنترل قلب 
هاي عصبی درونی قلب گره. ]23[ گیري خواهد کردتصمیم

ترین الیه قلب واقع هاي چربی و پیوندي خارجیدرون بافت
دهلیزي -هاي سینوسیاند و بیشترین تجمعشان پیرامون گرهشده

ها هاي بزرگ و قاعده بطنبطنی و نیز در قاعده رگ-و دهلیزي
دهد که سیستم عصبی این آرایش نشان می .)1(شکل باشدمی

 .]24[ قلبی بایستی اعمال هدایتی قلب را کنترل کنددرون
هاي نشان داد که سلول 1997شناسی در سال مطالعات ریخت

 درونی قلب نظیر مغز داراي اشکال مختلفی هستندعصبی 
هاي زنده، ساختار و . از آنجائی که همواره در سیستم)2(شکل

کارکرد باهم رابطه دارند، کارکرد این اشکال مختلف نورونی 
متفاوت خواهد بود. این حقیقت مؤید وجود یک شبکه عصبی 
جامع در قلب است که متشکل از انواع مختلف نورونی با 

لسله مراتبی س 1999از سال  .]25[ باشدکارکردهاي متفاوت می
دهی کنترل قلب در نظر گرفته شد و طبق آن، شبکه براي سازمان

عصبی پیچیده درون قلب به همراه فعالیت اعصاب خودکار 
، هر دو با همکاري هم فعالیت قلبی را از لحاظ  خارجی

 در واقع،. ]26[ کنندتنظیم می بیماري شناسیفیزیولوژي و 
هاي عصبی درون قلب هم اطالعات آمده از سیستم عصبی سلول

کنند داخل قلبی را پردازش می ) و هم اطالعاتCNSمرکزي (
 درستی فعالیت لحظه به لحظه قلب را کنترل نمایند.تا بتوانند به

اند که قلب عالوه بر شبکه عصبی مستقل ها نشان دادهپژوهش
داراي یک شبکه  درونی و تعامالت گسترده عصبی با مغز و بدن،

عنوان یک باشد. اگرچه اغلب قلب بهبیوشیمیایی مستقل نیز می
اما در حقیقت با تولید و  شود،ریز در نظر گرفته نمیغده درون
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هاي عصبی مانند دهندهانتقالها و ترشح بسیاري از هورمون
دوپامین، آدرنالین، نورآدرنالین، استیل کولین، سروتونین و اکسی 
توسین مشابه میزان تولیدي آنها در مغز تأثیري گسترده بر کل 

ها عالوه بر تأثیر بر جسم انسان، بر بدن دارد. این مولکول
هاي روانی (مانند شادي، رضایت، ناراحتی، افسردگی و حالت

هاي شناختی (مانند یادگیري، حافظه، ناامیدي) و بر توانایی
، گیري) نیز بسیار تأثیرگذارند. بنابراینانگیزه و قدرت تصمیم
تواند به ایجاد هاي مترشحه از قلب میاختالل در این مولکول

هاي اعصاب و روان خصوص بیماريهاي مختلف بهبیماري
، صین غدد آلمانیمنجر شود. تحقیقات اخیر که توسط متخص

شوفل و همکارانش، صورت گرفت، حاکی از آن بود که تقریبًا 
به همان شکلی که سیستم عصبی، اطالعات را در فاصله زمانی 

ه کند، اطالعات مشابهاي عصبی کدگذاري میبین فعالیت سلول
ها هم کدگذاري زیستی در الگوي زمانی آزادسازي هورمون

هاي زمان با انقباضقلب هم هاينشود. از آنجائی که هورمومی

ها شوند، الگویی نوسانی از آزادسازي هورمونقلب آزاد می
 کند و حاوي اطالعات استوجود دارد که ریتم قلب را دنبال می

]27[. 

 گیريبحث و نتیجه

از آنجائی که تاکنون محققین، فرایندهاي شناختی را ناشی از 
اشی ت شناختی را نیز نالدانستند، اختالهاي عصبی مغز میشبکه

ها معرفی نموده و براي درمان آنها، این از اختالل در این شبکه
اند. اما تاکنون تحقیقات انجام ها را مورد هدف قرار دادهشبکه

 ادرمان آنه ها جوابگويمختلف این بیماري فرایندهايشده روي 
 نبوده است و آمار مبتالیان به آن در جهان در حال افزایش است.

شود این است که شاید غفلت از نقش قلب در آنچه دریافت می
آگاهی و شناخت باعث نقص درمان در این زمینه گردیده است. 
ارگان قلب با دارا بودن شبکه پیچیده و مستقل عصبی، توانایی 

د توانتأثیرگذاري بر سطوح عالی مغز میو  کدگذاري اطالعات
ته د آنها نقش بسزایی داشو نیز بهبو شناختی در ایجاد اختالالت

روقی، با ع-هاي شناختی با منشأ قلبیباشد. بنابراین در بیماري
کرد نیز در کار يامالحظهامکان بهبود شرایط قلبی، بهبود قابل

 جهترسد بر این اساس، به نظر میشناختی حاصل خواهد شد. 
تأسیس مراکز تحقیقات تحقیقات جامع در این زمینه، 

ها امري در دانشگاه )نوروکاردیولوژي( شناسی قلبعصب
هاي علوم وجود این شاخه علمی در زیرشاخه ضروري است.

 منظور درك بهتراعصاب شناختی، کاردیولوژي و نورولوژي، به
تواند می فرایندهاي شناختی و نیز درمان مؤثر اختالالت شناختی،

 بسیار مفید و مؤثر واقع شود.
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