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 الملخص

وهو الطبيعي  المستوىالسكر في الدم عن  معدل رتفاعبالمرحلة التي يعاني االشخاص فيها من ا مرض ما قبل السكرييعرف 

زيادة خطر اإلصابة بأمراض برتبط مرض ما قبل السكري ي . حيث تشخيص مرض السكري من النوع الثاني المرحلة ما قبل

ما قبل هو تحديد مدى انتشار مرض من هذا البحث مرض السكري من النوع الثاني. الهدف األساسي و  القلب واألوعية الدموية

بين البالغين في دولة االمارت  إلى مرض السكري من النوع الثانيلتحوله المسببات الرئيسية و السكري والعوامل المسببة له

تم  سنة في مدينة العين. 18بالغين والتي تتراوح اعمارهم فوق من ال 605مقطعية على  قمنا باجراء دراسة.العربية المتحدة

 ٪6.4-5.7ومعدل السكر التراكمي ب ملغ/ديسيلتر  125-110ما قبل السكري بنسبة السكر في حالة الصيام ب  تعريف  مرض

لبدانة، وتدخين السجائر العمر ، وزيادة الوزن وا وكل من مرض ما قبل السكري. أظهرت نتائج الدراسة ارتباطاً إيجابياً بين 

 همشخص تم تشخيص 700(. كما قمنا بدعوة العاليالتعليم الثانوي وسلباً بمستوى التعليم )مرض ما قبل السكري  كما ارتبط

في الدراسة. تم  دبي للمشاركةمدينة في خمسة مراكز للرعاية الصحية األولية في  2015في عام  بمرض ما قبل السكري

ما قبل مرض بان نسبة تحول  2017شخصا للمشاركة في الدراسة التي أظهرت في عام  487الحصول على الموافقة من قبل 

 شخص( . كما أشارت نتائج الدراسة إلى ارتباط بين كٍل من114) %23.4  كانت  مرض السكري من النوع الثانيالى  السكري

مرض السكري من  إلىقبل السكري  من مرض ما مع خطر التحول اً النشاط البدنيو قلة  كثافةال منخفضارتفاع  الكوليسترول 

المتحدة. كما توجد  العربية اإلمارات مشكلة كبيرة من مشاكل الصحة العامة في دولة قبل السكري يشكل مرض ما .النوع الثاني

 . وزن والبدانة، وتدخين السجائروزيادة ال العمر، وكل من مرض ما قبل السكريارتباطاً كبيرا بين 

 

عن  فالبدانة، الكش البدني، النشاط مرض السكري من النوع الثاني، ما قبل السكري، مرض :البحث الرئيسية كلمات

 قبل السكري. مرض ما

 

 


