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 الملخص
في االقتصاد، وواكب ھذا النمو ارتفاع حاد في األمراض غير المعدية؛ حيث تعد أمراض القلب واألوعية الدموية في  سريعاشھدت دولة اإلمارات نموا  

المتحدة. وعالوة على ذلك، فإن ھذه األمراض القلبية الوعائية لھا مسببات   العربية٪ من أسباب الوفيات في دولة اإلمارات 40المقام األول، والتي تمثل 
فالدم  امل ومعقدة. لذلك يتوجب علينا فھم التكتل والعالقات المتبادلة بين عوامل الخطر المنتشرة مثل السمنة وسكر الدم وارتفاع نسبة الدھونمتعددة العو

ى تقدير عبء األخرى ومحددات نمط الحياة. ھدفت ھذه الدراسة إل االجتماعيةوارتفاع ضغط الدم والسمنة المركزية، ومن المھم فھم ارتباطھا بالعوامل 
ن الشباب. تم عوامل الخطر القلبية والتحقيق في ترابطھا مع بعضھا البعض، وارتباطھا بالعوامل االجتماعية ومحددات نمط الحياة األخرى في اإلماراتيي

خالل استبيانات  ، حيث تم جمع المعلومات من2018و 2016استخالص البيانات من دراسة "مستقبل صحي لإلمارات" التي تم جمعھا بين عامي 
ر معدل انتشار ھذه المعدالت حسب العمر والجنس، واستُخدمت نماذج ا ر عبء عوامل الخطر لكل فرد، وقد ِّ النحدار وقياسات بدنية وعينات الدم. قد ِّ

سنة وكانت معدالت االنتشار    40-18مشاركا من    5,126الالزمة لتحديد العالقات المتبادلة بين ھذه العوامل وارتباطاتھا بالعوامل األخرى. شمل التحليل  
% للسمنة  22.5% الرتفاع ضغط الدم و  22.4% الرتفاع الدھون فالدم، و  62.7% لسكر الدم،  11.7و% للسمنة،  26.5المعدلة حسب العمر 

ه السمنة المفرطة. وكان للسمنة أقوى ٪ من الوقت، ويتلو80المركزية. كان ارتفاع نسبة الدھون فالدم أكثر عامل خطر تواجد مع غيره من العوامل لحد 
يرة مع بعض عالقة مترابطة مع عوامل الخطر األخرى. أثبتنا أن ألحوال التعليم والعمل والتدخين والتاريخ األسري لألمراض غير المعدية له روابط كب

واحد، وكانت نسبة التراكم أعلى بين الذكور على  % من شريحة الشباب يراكمون أكثر من عاملي خطر في آن  40عوامل الخطر المذكورة. ووجدنا أن 
%. تأثر التراكم بشكل كبير بالعمر والعوامل االجتماعية. وكان عبء التراكم لعوامل الخطر مختلفا بشكل كبير عبر فئات   28.1% مقابل    47.8اإلناث  

 .مؤشر كتلة الجسم
دد بشكل كبير فئة الشباب في دولة اإلمارات العربية المتحدة حتى من ھم دون ارتفاع  ن ارتفاع عوامل الخطر لألمراض القلبية وتراكمھا أصبح خطرا يھإ

األسري لألمراض غير المعدية. وينبغي    والتاريخ  والتدخينالوزن المفرط. ويتأثر عبء وتجميع عوامل الخطر ھذه بالعمر ونوع الجنس والتعليم والعمالة  
ھداف التدابير الخاصة بكل مجموعة للوقاية من األمراض القلبية الوعائية بصفة خاصة وغيرھا من أن يؤخذ ذلك في عين االعتبارعند تصميم واست

راض غير األمراض غير المعدية بوجھ عام. وثمة حاجة إلى إجراء مزيد من البحوث للتحقيق في كيفية ظھورھا بين الشباب لمنع الزيادة المبكرة لألم
 .المعدية في اإلمارات العربية المتحدة
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