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Stress, Air Pollution and Noise... Become 
Validated Culprits of Vascular Disease

Coronary Heart Disease continues to imperil global 
health with an unacceptable number of morbidity, con-
sequential loss of life and the drain of world economies. 
It is justifiably prudent to address and target common 
and traditional risk factors and lifestyle practices as the 
root of causation and an effective way of attenuation 
of disease burdens.

However, there remain untapped, emerging relevant 
factors which come with urbanization and industria- 
lization; among these factors are stress, air pollution, 
and noise levels which have become validated culprits 
of vascular disease.

Historic and geographic evidence convincingly demon-
strate the association of atherosclerosis and cardio-
vascular deaths with stress, pollution, and noise levels; 
these newly recognized elements have been all linked 
to the severity of atherosclerosis in modern societies 
as well as in mummies in ancient Egypt and tribes. 
Conversely, serene environments, low-level pollution, 
and greenery landscapes are associated with reduced 
levels of disease activity.

Recent studies have established a putative mechanism 
where the nexus is microparticles of pollution which 
elicit oxygen radicals which in trigger inflammation 
and generalized vascular injury. New fascinating evi-
dence has also revealed a link between environmental 

Cardiovascular Disease

- The leading cause of death in the world
- 17.9 million deaths worldwide (31% of which are due to

cardiovascular disease)
- 85% of these deaths are caused by heart attacks and strokes

stress such as noise or tension with brain triggering of 
inflammatory pathways and vascular injury.

In Lebanon, we witness an unchecked level of pollu-
tion and are exposed to a high degree of psycho-social 
stresses and economic uncertainties. Observations 
derived from national studies and more relevant from 
data generated from YADUNA reveal a high burden 
of subclinical disease among Lebanese women as  
reflected by elevated Coronary Calcifications, a robust 
marker of disease.

In light of these findings, it becomes imperative that 
our government and society take serious measures and 
assume proactive roles in introducing policies aimed 
at reducing noise resolve the problem of pollution and 
achieve a stable political and economic balance.

At YADUNA, we exert so much effort aimed at early 
detection of Coronary disease, advocating for healthy 
lifestyles, and in the treatment of traditional risk fac-
tors such as smoking diabetes and hypertension. We 
pledge to advocate for and collectively work on no 
less important, emerging factors such as pollution and 
noise which are inflicted by poor policies, bad politics, 
and suboptimal governance.

Samir Alam, MD, FACC, FRCP
Professor of Medicine - Cardiology
Chief of Staff
American University of Beirut Faculty
of Medicine and Medical Center
YADUNA board of Trustees and Directors
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أمراض القلب والشرايين 
-  السبب األول للوفيات في العالم

 -  17.9 مليون حالة وفاة في العالم )31% من أسباب الوفيات 
ناجمة عن أمراض القلب والشرايين(

-  85% من هذه الوفيات سببها الذبحة القلبية والجلطة الدماغية

اإلجهاد، تلوث الهواء والضوضاء... مسببات رئيسية 
ألمراض الشرايين

يســتمر مــرض القلــب التاجــي فــي تعريــض الصحــة العالميــة للخطــر 
بســبب العــدد الكبيــر غيــر المســبوق فــي المرضــى والوفيــات ومــا 
يترتــب علــى ذلــك مــن خســائر فــي األرواح واســتنزاف اقتصــادات 
العالــم. ومــع ذلــك، ال تــزال هنــاك عوامــل لــم يتــم التطــرق إليهــا، 
ظهــرت نتيجــة التمــّدن والثــورة الصناعيــة؛ مــن بيــن هــذه العوامــل، 
اإلجهــاد، تلــوث الهــواء ومســتويات الضجيــج التــي أصبحــت مــن 

المســببات الرئيســية ألمــراض الشــرايين.

الشــرايين  أمــراض  ارتبــاط  والجغرافيــة  التاريخيــة  األدلــة  ُتظهــر 
وقــد  والضوضــاء؛  والتلــوث  التوتــر  بمســتويات  القلــب  ووفيــات 
بأمــراض  حديًثــا  بهــا  المعتــرف  العناصــر  هــذه  جميــع  ربــط  تــم 
الشــرايين فــي المجتمعــات الحديثــة وكذلــك فــي الموميــاوات فــي 
مصــر القديمــة والقبائــل. فــي المقابــل، ترتبــط البيئــات الهادئــة 
الخضــراء  الطبيعيــة  والمناظــر  المنخفضــة  التلــوث  ومســتويات 

المــرض. مســتويات  بانخفــاض 

جزيئــات  تــؤدي  حيــث  مفترضــة  آليــة  الحديثــة  الدراســات  أكــدت 
ــى  ــؤدي إل ــى ظهــور جــذور األكســجين ممــا ي صغيــرة مــن التلــوث إل
ــا عــن وجــود  ــدة أيًض ــة جدي ــة الشــرايين. كشــفت أدل التهــاب وإصاب
صلــة بيــن اإلجهــاد البيئــي مثــل الضوضــاء أو التوتــر مــع الدمــاغ 

التــي تســبب التهابــات وتصيــب الشــرايين.

فــي لبنــان، نشــهد مســتوى غيــر محــدد مــن التلــوث ونتعــرض 

لدرجــة عاليــة مــن الضغــوط النفســية واالجتماعيــة االقتصاديــة. 
تكشــف المالحظــات المســتمدة مــن الدراســات الوطنيــة واألكثــر 
عــبء  عــن  »يُدنــا«  مؤسســة  مــن  المســتخلصة  بالبيانــات  صلــة 
األمــراض شــبه اإلكلينيكيــة بيــن النســاء اللبنانيــات كمــا يتضــح مــن 

ارتفــاع التكلســات، وهــو مؤشــر قــوي للمــرض.

فــي ضــوء هــذه النتائــج، يصبــح مــن الضــروري أن تتخــذ حكومتنــا 
ومجتمعنــا تدابيــر جــادة وتضطلــع بــأدوار اســتباقية فــي إدخــال 
سياســات تهــدف إلــى الحــد مــن الضوضــاء لحــل مشــكلة التلــوث 

وتحقيــق تــوازن سياســي واقتصــادي مســتقر.

التــي تهــدف  الجهــود  الكثيــر مــن  نبــذل  »يُدنــا«،  فــي مؤسســة 
ألنمــاط  والدعــوة  الشــرايين،  مــرض  عــن  المبكــر  الكشــف  إلــى 
حيــاة صحيــة، ومعالجــة عوامــل الخطــر التقليديــة مثــل التدخيــن 
والســكري وارتفــاع ضغــط الــدم. نتعهــد بالدعــوة والعمــل بشــكل 
جماعــي علــى مواجهــة العوامــل الناشــئة مثــل التلــوث والضوضــاء 

التــي تســببها السياســات الســيئة والحكــم غيــر الســليم.

سمير علم
طبيب، عضو في الكلية األمريكية ألمراض القلب،

عضو كلية الجراحين الملكية
بروفيسور في طب القلب

رئيس الجسم الطبي
الجامعة األمريكية في بيروت، كلية الطب والمركز الطبي

عضو مجلس األمناء ومجلس اإلدارة - يُدنا

هل كنت?
تعلم أن:

-  47% من الوفيات في لبنان 
تسببها أمراض القلب 

والشرايين تليها 22% األمراض 
السرطانية مجتمعة

-  تتوفى امرأة كل 80 ثانية بسبب 
أمراض القلب والشرايين 

-  يمكن الوقاية من أمراض القلب 
والشرايين بنسبة %80

نسبة عوامل الخطورة لإلصابة بأمراض القلب والشرايين في لبنان
18 - 69 سنة

عامل الخطورة
التدخين حاليًا

تناول الطعام المصّنع الغني بالملح

عدم تناول الخضار والفاكهة

ارتفاع ضغط الدم

الكحول

عدم ممارسة النشاط البدني

زيادة الملح في الطعام

السكري
ارتفاع مستوى الكولسترول

%38

%20.7

%9.5

17.1% )36.2% لم يقيسوا ضغط الدم أبدًا(

%23.4

%61

%23.1

6.3% )62.3% لم يقيسوا مستوى السكر سابقًا(
8.8% )68.7% لم يقيسوا مستوى الكولسترول سابقًا( 

النسبة

)المرجع: وزارة الصحة العامة (

Heart Disease is the

#1 KILLER
OF WOMEN

Don't Miss a Beat.
Know the Signs.

Take Action.

Heart attack symptoms in women are likely to be di�erent from 
those experienced by men. Women may have common 
symptoms of pain or pressure in the chest, but also have these 
less obvious symptoms:

Heart Attack Symptoms

Discomfort in the 
back, shoulders, 
arms, stomach, jaw, 
neck or throat

Inability to sleep

Shortness of breath

Lightheadedness 
or dizziness

Nausea or vomiting

Breaking out in 
a cold sweat 



Donate to Save a Heart
Call us on (05) 923229
Follow us on social media

Visit our Website
www.yaduna.org

زوروا موقـعـنـــا
www.yaduna.org

تبّرعوا حتى تنقذوا قلبًا  
إتصلوا بالرقم 923229 (05)

تابعونا على مواقع التواصل اإلجتماعي

Air Pollution in Lebanon and 
Cardiovascular Diseases
 
One of the modifiable environmental risk factors for 
heart diseases is air pollution. Lebanon is a developing 
country in the Middle East region that is severely 
affected by air pollution. A recent study held in 
Lebanon dating less than a year highlighted the relation 
between indoor and outdoor pollution exposures 
among 100 Lebanese citizens aged 40 years and 
above, and their risk of developing cardiac diseases. It 
is interesting to cite several findings from this study to 
sensitize the Lebanese population about the negative 
effects of pollution on cardiovascular diseases and to 
bring efforts to reduce pollution and its burden on the 
population’s heart health. 

Indoor pollution exposures:
•  Heating home with wood is significantly related 

to cardiac problems.
•  Cooking with wood is associated with 

cardiovascular diseases.
•  Participants who heated their homes with 

electricity or with air conditioning or a heating 
unit had less cardiovascular events.

Outdoor pollution exposures:
•  Among participants suffering from heart 

diseases, there were significantly more people 
living close to a busy road than people who 
don’t.

•  Living close to a generator and living/working 
next to a power plant also increases 
cardiovascular diseases risk.

In fact, air pollution can increase people’s cardiovas-
cular risk by activating inflammatory pathways in 
the body, producing reactive oxygen species, caus-
ing an imbalance in the autonomic nervous system, 
decreasing heart rate variability, and altering the 
vascular tone.

This study can encourage additional research to 
confirm its findings and to urge professionals to find 
ways to reduce air pollution.

Activities and Achievements
 
On the occasion of the cardiovascular disease aware-
ness month on February 26, and for the third year in 
a row, the national committee for the prevention of 
cardiovascular diseases launched, in collaboration 
with the Ministry of Health and Yaduna foundation, 
the National Campaign for the early detection of 
cardiovascular diseases, during a press conference 
entitled “So your Heart beats with life”.

The campaign targeted Lebanese citizens aged 45 
and above, to whom 50 primary health care centers 
offered the early screening package for the overall 
risk of developing cardiovascular diseases for free, 
including necessary medical examinations and tests. 
Yaduna foundation played an important role in 
receiving Lebanese women, to perform examinations 
and undergo required tests. In addition, as part of 
the campaign, a group of doctors raised awareness 
through educational seminars at the primary health 
care centers in various regions of Lebanon.

Yaduna continues its achievements and engagement 
in various social activities especially in awareness 
campaigns, with the aim of motivating women to 
take care of their health and fight cardiovascular 
diseases, the number 1 killer in Lebanon and the 
whole world.

Sources: 1 National Heart, Lung, and Blood Institute. (2005). Your guide to a healthy 
heart, 2 Diabetes Prevention Program Research Group (2002). Reduction in the 
incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. New England 
Journal of Medicine, (346)6, 393-403. 

Diana el Helou
Social Worker
Yaduna - WHHC

Stéphanie Nassar 
Clinical and Community Dietitian
Yaduna - WHHC

Ref: Salameh P, et al. Cardiovascular Diseases and 
Long-term Self-Reported Exposure to Pollution. 
Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and 
Prevention. 2019;39(1):43-49.

العالقة بين تلّوث الهواء في لبنان وأمراض القلب 
والشرايين

القلــب  بأمــراض  اإلصابــة  عوامــل خطــر  أحــد  الهــواء  تلــّوث  يعــّد 
القابلــة للتغييــر، إال أن لبنــان بلــد نامــي يقــع فــي منطقــة الشــرق 
األوســط التــي تعانــي إلــى حــد كبيــر مــن تلــّوث الهــواء. فقــد قامــت 
أقــل مــن ســنة،  إلــى  تاريخهــا  لبنــان، يعــود  دراســة حديثــة فــي 
بتســليط الضــوء علــى العالقــة القائمــة بيــن تعــّرض 100 فــرد مــن 
عمــر 40 ســنة ومــا فــوق لتلــّوث الهــواء داخــل وخــارج المنــزل مــن 
جهــة، ونســبة إصابتهــم بأمــراض القلــب والشــرايين مــن جهــة 
أخــرى. ومــن المثيــر لإلهتمــام أن نعــرض بعــض نتائــج هــذه الدراســة 
بهــدف توعيــة اللبنانييــن حــول المخاطــر الســلبية لتلــوث الهــواء 
فيمــا يتعلــق بأمــراض القلــب والشــرايين، ولبــذل الجهــود لخفــض 

نســبة التلــوث والحــد مــن عبئــه علــى صحــة قلــب المواطنيــن.

التعرض لتلوث هواء داخل المنزل:
•   ترتبط تدفئة المنازل بإستخدام الحطب إلى حد كبير بأمراض 

القلب
•   للطبخ على الحطب تأثيراته على أمراض القلب والشرايين

•   المشاركون في الدراسة الذين قاموا بتدفئة منازلهم بواسطة 
الكهرباء أو أجهزة التكييف والتدفئة، سّجلوا نسب أقل 

لإلصابة بأمراض القلب والشرايين

التعرض لتلوث هواء خارج المنزل:
•   نسبة كبيرة من المشاركين الذين يعانون من أمراض القلب، 

يقطنون بالقرب من شوارع مكتظة
•   السكن بالقرب من مولدات والسكن/العمل بالقرب من محطة 

طاقة، هما عامالن يزيدان من خطر اإلصابة بأمراض القلب 
والشرايين

القلــب  بأمــراض  اإلصابــة  خطــر  الهــواء  تلــوث  يزيــد  الواقــع،  فــي 
فــي  والتأكســد  االلتهابــات  خطــر  زيــادة  خــالل  مــن  والشــرايين 
الجســم، إختــالل التــوازن فــي الجهــاز العصبــي الذاتــي، والتأثيــر 

القلــب. نبضــات  معــدل  علــى 

القيــام بأبحــاث إضافيــة لتأكيــد  يمكــن لهــذه الدراســة تشــجيع 
تلــوث  مــن  للحــد  إيجــاد ســبل  المختصيــن علــى  لحــث  نتائجهــا 

الهــواء.

المرجع:
Salameh P, et al. Cardiovascular Diseases and  

Long-term Self-Reported Exposure to Pollution. 
Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and 

Prevention. 2019;39(1):43-49.

األنشطة واإلنجازات

بمناســبة شــهر التوعيــة عــن أمــراض القلــب والشــرايين، وللعــام 
مــن  للوقايــة  الوطنيــة  اللجنــة  أطلقــت  التوالــي،  علــى  الثالــث 
أمــراض القلــب والشــرايين فــي 26 فبرايــر، بالتعــاون مــع وزارة 
المبكــر  للكشــف  الوطنيــة  الحملــة  »يُدنــا«،  وجمعيــة  الصحــة 
ــوان  ــب و والشــرايين، خــالل مؤتمــر صحفــي بعن عــن أمــراض القل

»ليضــل قلبــك ينبــض حيــاة«.

تزيــد  الذيــن  اللبنانييــن  المواطنيــن  الحملــة  اســتهدفت 
ــة  ــا، والذيــن عــرض عليهــم 50 مركــًزا للرعاي أعمارهــم عــن 54 عاًم
اإلجماليــة  للمخاطــر  المبكــر  الفحــص  حزمــة  األوليــة  الصحيــة 
ذلــك  فــي  بمــا  مجاًنــا،  والشــرايين  القلــب  بأمــراض  لإلصابــة 
الفحوصــات الطبيــة والفحوصــات الالزمــة. لعبــت جمعيــة »يُدنــا« 
دوًرا مهًمــا فــي اســتقبال النســاء اللبنانيــات، إلجــراء االختبــارات 
ــة،  ــك، كجــزء مــن الحمل ــى ذل ــة إل ــة. باإلضاف والفحوصــات المطلوب
قامــت مجموعــة مــن األطبــاء بنشــر الوعــي مــن خــالل النــدوات 
مناطــق  فــي  األوليــة  الصحيــة  الرعايــة  مراكــز  فــي  التعليميــة 

لبنــان. مــن  مختلفــة 

تواصــل »يُدنــا« إنجازاتهــا ومشــاركتها فــي العديــد مــن األنشــطة 
االجتماعيــة وخاصــة فــي حمــالت التوعيــة، بهــدف تحفيــز النســاء 
علــى العنايــة بصحتهــن ومكافحــة أمــراض القلــب و والشــرايين، 

المســبب األول للوفيــات فــي لبنــان والعالــم.

ديانا الحلو
عاملة اجتماعية

يُدنا - مركز صحة قلب المرأة

ستيفاني نصار
أخصائية تغذية

يُدنا - مركز صحة قلب المرأة


