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  انذار مبكر 

اللي بينبه الجسم ضد اي ضرر ويبعت  المبكر لإلنذارجسمنا مجهز بشبكه قويه جدا ودقيقه للغايه  بيكم أهال

حنقول  حاجا  تيير اوي بيحصا  لنا وهيا قق  اشاارا  انذار حقاء شار هذا الرارراشاارا  ححذيريه تيير  ال

 علي تام حاجه منها

مش  القصااااة لم ييناساااا  مه قو  البب هألما حدوس علي حاجه مدببه او ناشااااوه اوحيبب  بيح  ب لممث  األ

بيحصااا  قي المن قه دي قيبلي بالل علشاااان حقل  م   د  قايدحه انه حعرف ان قي اذي ما األلمعلشاااان حيالم 

 االصابةحجم 

قي اطراقه د  دايما حلقيه ميعور  األلممث  يوقد الحسااااس ب بليةعصاااا  حقي ناس بيصاااابوا باليهابا  قي اال

حبقي جامد   ةاالصااااابوممك   االصااااابةرجله وايد  وهوا اساااااسااااا مش حاساااا  بهذ  بومببوط ومحروق 

المبكر ان قي اذي قي الحيه دي قيبلي بالل  راإلنذادائما بيبقي نوع م   األلمق ومؤذيه وهوا مش واخد باله

 االصابةوحبعد ع  مصدر 

عاد  بيقي مصاادرها ان الجساام بي له مواد اساامها سااييوتاينز دي شااغليها   رحاجه حانيه ارحواع درجه الحرا

لي ارحواع قي إقناحج هذ  المعرته بيؤدي  ه لمواجهيهاالزمال البالياوححشاااد  والميكروبا  االمراضححار  

درجه الحرار  ويبليل حاخد بالل انل مصااااااا  بويروس ما او ببكييريا بيهاجم جساااااامل قياخد المرااااااادا  

 .ه لمساعد  جسمل قي اليغل  علي ما يهاجمهالزمالحيويه ال

ه دي حالرا األنان وحعبان قيجبرك علي الراحه د  حيي قي ساااااييوتاينز مبصاااااوع يبليل حشاااااعر انل همد

 الجسم المشيرته قي المعرته انها حيجدد بسرعه وحهاجم الميكروبا  بشراسه اتبر خالياعد الوحدها بيس

بيشاااوف اللي بيشااايغلوا قي اللحاما   قي حاجه برضاااه ان ممك  يبقي قيه اذي معي  اخت ليجن  اذي اتبر

لو حصاا  ونسااي يلب  ، يحموا عينهم م  الرااوء القوي بياع جهاز اللحامبيلبسااو  نرارا  معينه علشااان 

ببساطه . هذ  النرار  او قي حد تان بييابعه بيلقي بعد شويه عينيه بيوجعه وحدمه وما يقدرش يبص للروء

القرنيه حيأت  قالروء يبقي سه  اوي يبش علي الشبكيه  خالياالروء القوي د  بيبلي ال بقا  العليا م  

الشااابكيه مهمه اوي للر يه  خاليار علشاااان الراااوء ما يدمرش الشااابكيه ومقالجسااام بيعم  هذا الم يهاويؤذ

وب  حرحاح تام يوم وماحعرضااااااش عنيل  للرااااااوء علشااااااان ما حيعبش اتير قبيبليل ما حقدرش حيي حبص

 بييجدد حاني والحساسيه م  الروء دي حروح الباليا للروء



 الرااغ  وال  يبينبهل ان ضااغ ل عالي قيرب  ادويه الرااغ  بياعل واعرحالحاجا  تيير مث  الصااداع المميز 

حرب ه او عندك اليها   الزمدخولل الحمام تيير بيقول ان السكر عندك مش ميرب  لو تان عندك سكر يبقي 

 ح ازيد شويه برضه حرب هاقي المجاري البوليه حبلي بالل وحعالجه او امال

قي حاجا  تيير اوي الجسم بيعملها علشان ينبهل ان قي مشكله ما قي احد اجهزحه ويديل انذار  رباالخيصا

الي اللقاء  خلصت حلقه النهارد  احمني انها حكون عجبيكم بالل وحيدخ  لح  هذ  المشكله حأخذمبكر علشان 

 قي حلقا 

 


