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  Hon palioù ?  

Klasket eo bet en teul mañ da 

renabliñ an holl titouroù bet dizoloet 

ganeomp e kerzh ar mizvezhioù 

tremenet. Un tem luzhiet tre eo ar 

memor ha klasket hon eus adframmañ 

an titouroù kavet evit aesat 

komprenidigezh  al lenerien. Ur sujed 

dedenus tre eo setu perak hon doa 

c'hoant kinnig d'an holl un teulliad e 

brezhoneg diwar benn ar memor hag 

ar c'hleñved Alzheimer. 
Digoradurig : 

Meur a c'hleñved n'eus ul liamm eeun 

gant an disoñj. Tu 'zo renkañ anezho e 

teir rann : ar c'hleñvedoù neuro-

dejenerativel evel Parkinson pe 

Alzheimer, an amneziezh hag 

c'hleñvedoù liammet gant an 

drammaj. Ret e oa deomp dibab ul 

lodenn resis da studiañ, e mod all e 

vefe bet re hirr ha sur a-walc'h 

didalvoudus evit sevel ul levrig 

medisinel evel emañ. Dibabet hon eus 

ar c'hleñved Alzheimer. Alzheimer a zo 

ur c'hleñved a-vremañ, studiet tre eo  

padal n'eo ket kement-se anavezet. 

Kinnig a reomp deoc'h strollidigezh an  

dizoloadennoù graet betek hen. 

Evit Piv ? 

An teull-mañ a zo bet graet evit pep 

brezhoneger dedennet gant ar sujed. 

An disoñj a sell diouzh an holl hag pep 

hini a c'hell en em c'houlennata war 

stad e vemor. cAn dud touchet gant 

ar c'hleñvedoù dejenerativel a zo 

kentoc'h an dud a-us da 65 bloaz. Met 

an abretañ dizoloet ar gwelañ e vo 

evit ar c'hlañvour.  

Klasket e vo kompren da-heul perak ta 

? Lennadenn vat deoc'h… 



 

  

Ar memor, petra eo ? 

Ar memor a berr dermenn a zo anvet 

e ivez memor labour. Implijet a vez 

ingal hag a-hed an devezh. A 

drugarez d'ar memor-mañ e vez 

dalc'het soñj d'eus un titour e-pad un 

nebeud eilennoù ha disoñjet e vez 

diouzhtu war-lec'h. Ar memor a berr 

dermenn a vez implijet da skouer pa 

'vez lennet un niverenn pellgomz hag 

adskrivet diouzhtu war-lec'h evit 

gervell unan bennak. 

 

Ar memor semantek a zo memor an 

anaoudegezhioù hollek  ha personnel. 

A drugarez d'ar memor semantek e 

vez dalc'het soñj eus ar yezh e komzer 

pe deus dremm unan bennak nes 

diouzoc'h 

Memor an ober a zo anavezet evel ur 

memor diemskiant. Sirvijout a ra evit ar 

ouizhiegezhioù d'en ober. Implijet e 

vez pa 'vez blegnet un oto pe ober 

marc'h-houarn. Ur wech renket gant 

ar memor prosedural n'eus ket 

ezhomm raksoñjal en a-raok ken.  

Ar memor Prantadel a zo implijet evit 

dec'hel soñj eus un darvoud mui pe 

vui merkus gant e kenaroud. Da 

lavaret eo pa 'vo dalc'het soñj eus an 

darvoud. Liammet e vez d'un deizhiad 

ha d'ul lec'h. Met ivez d'ur stad 

frommel. Tu zo dec'hel soñj da skouer 

eus darvoudoù personel ho puhez. 

Ar memor a zo termenet evel ar fed 

gallout renkañ hag adtapout un titour 

bennak en empenn. Ar memor a renn 

an holl darvoudoù pemdeziek en hon 

vuhez. Merret 'vez ganti hon 

anaoudegezhioù, hon spered, hon 

gwestoni hag hon identitelezh.  A-raok 

kregiñ pouezus eo gouzout ez eus 

meur a doareoù memor disheñvel setu 

perak eo ledan kennañ termenadur ar 

memor. Ur sujed a-vremañ eo met ket 

anavezet kement-se. Kredet e veze un 

nebeut bloavezhioù 'zo e oa ar 

memor evel un estajerenn lec'h ma 

veze renket eñvorennoù. Diskouezhet 

eo bet ne oa ket tamm ebet ar 

memes tra hag e oa un tamm 

luzhietoc'h. Keñveriet 'vo kentoc'h an 

eñvorenn d'ur merk laosket en 

empenn. 

An eñvorenn (da lavaret eo ar fed gallout adimplij un titour en dazont) a zo termenet 

gant mont en-dro mat an tri darvoud empennel mañ.  

''renkañ'' hag a zo an darvoud kentañ. Ar renkañ a zo ar fed gallout skeudenniñ an 

darvoud en empenn hag er memor. 

''stokañ''  eo ar fed mirout an titour ''stoket'' war an amzer en empenn. 

''adtapout'' a zo termenet gant ar fed adimplij warlec'h an titour mañ. 



  

Ar c'hleñved Alzheimer 

Ar c'hleñved Alzheimera zo bet 

dizoloet gant Aloïs Alzheimer e 1906, 

un droug eus an empenn eo, lâret 

neuro-dejenerativel. Ur mont da goll 

kreskus eus an neuronoù eo. Ral eo ar 

c'hleñved a-raok 65 bloaz, padal 

goude 80 bloaz e douchfe un den war 

4, war an dud-se e vez muioc'h a 

merc'hed touchet. 

Gallout a ra c'hoavezout din ? 

D'un doare ezpersonnel e c'helloc'h 

bezañ touchet gant ar c'hleñved, dre 

ma tost tout an  dud en d'eus un den-

nes touchet gant ar c'hleñved.1/20 

den a zo klañv gant Alzheimer a us 60 

bloaz ha 1/4 a us 80 bloaz.  

D'un doare hollek an holl a c'hell 

bezañ tizhet da geñver ur sell 

medisinel ha sevenadurel. 

Perak e vez tapet an alzheimer ? 

Meur a abeg a zo,  anvet e vez ar 

c'hleñved : multi-faktoriel. An abegoù 

a c'hell cheñch hervezh pep klañvour, 

e zoare da vevañ, e endro bevañ, e 

herezelezh. 

E touezh an abegoù pennañ ez eus 

an dreistgwask, an diabet, feur izel an 

deskadurezh, ar reizh (  muioc'h a 

maouezed tizhet gant ar c'hleñved), 

an oad, ar genetek, an diouer a 

darampredoù sokial ha sevenedurel 



  

Petra a c'hoarvez en empenn ? 

Er plan anatomek e grog an digresk a neuronoù e lodenn ar memor eus an 

empenn, an hipokamp. Er plan mikrosopel ez eus daou labez : 

   - ar plakennoù amiloïd, a zo lec'hiet 

en hipokamp, etre an neuronoù. Ar 

plakennoù-se, a zo da gentañ 

lastezioù ar protein beta-amiloïd, en 

em pegañ a reont kenetrezo ha sevel 

a ra plakennoù tro-dro d'an neuronoù 

ar goll a neuronnoù a gas da 

kudennoù: 

- evit komz : simud (afazi) 

- reteriñ : apraksi 

- anavezout objedoù : agnozi 

- anavezout dremm an dud : 

prozopagnozi 

 

Goude, p'en em zioren ar c'hleñved, 

en em led al albezoù er c'horteks tall, 

kas a ra da kudennoù : 

- urzhiañ un ober  

- urzhiañ ar menozhioù. 

Er memes koulz e krog kudennoù 

frommel ha psikologel 

   - an dilignezadur gwiennigel a zo ur 

c'hresk direizh eus ar protein Tau, en 

neuronoù.  Ur wech klañv en em 

dispenn ar proteinoù Tau ha stumm a 

ra neudennoù rouestlet. Neuze, n'eo 

ket a-eeun ken ar c'hanigoù, ne 

dremen ket ken an titouroù ha mervel 

a ra an neuron 



  

Disoñj simpl pe disoñj patologel, 

petra eo ar vevenn ? 

 

An disoñj  a zo reizh e argerzh an 

empenn peogwir n'eo ket anfin 

barregezh stokaj an empenn .  

 

An disoñj a zeu neuze da vezañ 

patologel pa grog da gaout un efed 

war an oberiantoù pemdeziek ha war 

an emrenerezh. ( Da skouer ar 

c'hlañvour a zo digouest da verrañ e 

louzaouiñ pe e ac'hant) 

Da geñver an emgav medisinel, studiet e vez stad ar memor e pad 

an anamnez. An anamnez eo an emgav graet a-raok implij an 

testoù neuropsikologel. Graet e vez testoù ha keñveriet e vez 

anezho gant sujedoù test ho deus ar memes oad, memes reizh, 

memes live deskadurezh. 

An disoñj patologel a zo studiet d'un doare kementadel, da lâret 

eo pa 'mañ ar barregezioù a-us d'ar reizhenn pe d'ar geidenn. Met 

ivez d'un doare kalitativel, da lavaret eo pa vez da skouer desket ul 

listennad gerioù, ha pa vez ouzhpennet gerioù e kerzh an 

adeñvorañ 



 

  
Un diougannadenn e ti an 

neuro-psikologour : 

Ur wech diouganadennet, 

petra ober ? Penaos 

gorekaat diorenn ar 

c'hleñved ?  

Ur wech dizoloet ar 

c'hleñved, ha renablet 

gwiziegezhioù gwiadurel e 

vez aozet ur c'hemer e karg 

:  

-Addeskadurezh : Hiniennel 

pe a stroll, deskadurezh evit 

endro ar c'hlañvour  

-Kemer e karg frommel : 

Sikour war-lec'h an 

diouganad evit asantiñ d'un 

doare aesoc'h ar c'hleñved 

+ heuliadenn psikologel evit 

merrañ ar stress hag an 

ankenn. Labour graet war ar 

c'hred-amzer personnel. 

-Sikour en tiegezh : dreist holl 

evit an dud o vevañ o unan. 

Maleveurusamant n'eus ket 

c'hoazh a louzaouiñ evit ar 

c'hleñved. Spi 'zo en endro 

medisinel gant meur a 

zoareoù nevez pareañ e 

CHU bro c'hall hag er bed a 

bez. 

E pegeit amzer e vez 

diouganadennet ar c'hleñved : 

Depan a ra eus mare an 

diouganadenn hag eus stad ar 

c'hleñved e kerzh an emgav 

medisinel. Pasiantoù zo a zeu adalek 

an arouezioù kentañ ha reoù all 

diwezhaat tre. Pa vez deuet abred 

kennañ ez eus a wechoù ezhomm 

tapout un emgav all diwazhatoc'h 

evit gwiriekaat stad an 

diouganadenn. Pa vez deuet 

diwezhaat a-walc'h da geñver stad 

ar c'hleñved ez eus tu diouganañ en 

un emgav hepken ar c'hleñved 

alzheimer. Ret eo gouzout ez eo 

gwiriekaet d'un doare sur ar 

c'hleñved nemet gant an otopsienn 

Daoust hag eñ eo an Alzheimer ar c'hleñved 

nemetañ posupl war-lec'h an diouganadenn ? 

Ar c'hleñved alzheimer n'eo nemet unan e touez 

ur bern a c'hleñvedoù dejenerativel a sav en 

empenn ha neuze ar memor. ( E-touez ar reoù 

brudetañ ez eus da skouer ar c'hleñved 

Parkinson) 

An diouganadenn a zo graet war-lec'h an 

anamnez, ar skeudennadurioù empennel 

(skanner, irm), pe titouroù ouzhpenn evel ur 

ponksion lombaire ha profil neuropsikologel 

objektivet ar c'hlañvour. 



 

  
Perak a vez kavet kement an disoñj e touez ar 

re gozh ? 

 

Doareennoù kognitivel eus a gozhi normal : 

 

- Gorekaat a ra ranabl an titouroù en empenn (ezhomm 

'zo muioc'h a amzer evit ober pep tra) 

- Diaesterioù liammet gant ar fed e vefe nebeutoc'h 

nebeutañ a aked 

- Digresk barregezh memor al labour 

Doareenoù psikologel ar gozhni hag o d'eus ur pouez war 

doareenoù cognitivel an empenn : 

- An abegoù frommel ha psikologel n'eus ur pouez war an 

aked. (ar c'hred personnel, an emgar, an ankenn, an 

diesterioù da gousket,ar santiment da vezañ e-unan, ar 

poan) 

 An disoñj a zo kentoc'h liammet gant digresk ar 

barregezhioù aked, un tammig ivez gant an diwouestled 

da ranabliñ talvouduster an titouroù, gant ur gorekadenn 

hollek ha gant abegoù psikologel ha frommel eget ur gwir 

patologiezh mnezek. 



 

Gant ar spi da vezañ bet ar sklaerañ posubl, trugarez da vezañ bet lennet. C'hoant 

hon oa resisaat, an holl ditouroù amañ a zo bet gwiriekaet hag asantet gant tud a-

vicher.  

Keltia Mevel hag Essylt Even 
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