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Petra eo ar genetik ?Petra eo ar genetik ?
Pep hini ac’hanomp en deus ur galon, daoulagad, ur fri, ha daoust da se n’omp ket heñvel :  

lod zo melen pe du o blev, lod all zo bras pe bihan… Eus ar genennoù e teu ar cheñchamantoù-se. 
Kleñvedoù zo a zeu anezho ivez. Da-geñver an Téléthon, sed aze un tamm displegadenn 

diwar-benn ar genetik, skiant ar genennoù an hini eo.

Petra eo ar 
genennoù ?

Sellomp  
a-dost ouzh  
ur gellig !

genennoù.

E-UNAN.

Ne c’hAller ket.

…o nukleüs*.

Ma vez dibar  
ma ADN,  

perak e tennan  
da’m zud ?

Ha gAllout a 
reer tapout 
ur c’hleñved 
genetek ?

Na c’hAller ket intent ouzh an holl gleñvedoù genetek gant 
an doare-se d’ober evit c’hoazh. Abalamour da-se ez eus eus 

an Téléthon  evit souten labour an enklaskerien.

Ha gAllout  
a reer pareañ  

diouzh  
ur c’hleñved 
genetek ? 

Alies e vez anv eus 
an ADN : peseurt 
liamm zo gant ar 

genennoù ?

Gant miliardoù a gelligoù 
eo graet da gorf. El lodenn 
vrasañ anezho e kaver...

Pep den en deus e ADN dezhañ 
En ADN, da lavaret eo er 
c’hromozomoù, emañ hor genennoù.

Peogwir e teu un hanter eus da 
c’henennoù eus da vamm hag 
un hanter all eus da dad. Dre 
zegouezh eo bet dibabet an div 
lodenn-se pa’z out bet krouet.

Roet ez eus bet dit ul 
lodenn eus genennoù da 
vamm hag ul lodenn eus re 
da dad, eta.

Ma breudeur ha ma c’hoarezed ivez, neuze ?
Gwir eo, met n’eo ket atav ar memes 
genennoù a gemer perzh evit krouiñ ar 
vielloù pe ar spermatozoïdoù eus an eil 
gwech d’eben.

Ouzhpenn-se e c’hall genennoù da vamm 
ha da dad en em veskañ e miliardoù a 
zoareoù disheñvel.
Abalamour da-se n’out ket heñvel-poch 
ouzh da vreudeur ha da c’hoarezed.

Ne dro ket evel-se 
atav : direizhderioù zo a 
grog d’en em stummañ 
dre zegouezh pa vez 
krouet ar vielloù pe ar 
spermatozoïdoù.

Kleñvedoù genetek a 
bep seurt zo. Lod n’int 

ket grevus. Lod all 
avat eo diaes-kenañ 

bevañ ganto. Gallout a 
c’haller mervel diwar 

lod anezho zoken.

Hervez ar c’hleñved eo. Lod a c’hall bezañ 
intentet outo, met ne c’haller ket kempenn 
ar gudenn orin c’hoazh. War wellaat ez a 
an traoù. Hiziv e ouzomp sognal 
arouezioù zo.
Kemeromp skouer ar mukovisidoz a dag 
ar skevent hag ar sistem koazhañ.

50 vloaz zo e varve da seizh 
vloaz ur bugel taget gant ar 
mukovisidoz. Hiziv e c’hall bevañ 
en tu all da 40 vloaz.

Mont a ra war-raok ar 
c’hlaskerezh. Krog omp  
bremañ da implijout genennoù 
evit sognal zoken.  
An derapiezh c’henek an hini eo.

Strinkellat a ra ar vedisined ur 
c’henenn yac’h evit kempenn pe 
kemer plas unan hag a zo klañv. 
Klask a ra ar vedisined kempenn 
ar c’henenn glañv war-eeun 
zoken.

Ar fed ne’m vesk ket ar 
genennoù er memes doare 
bep tro a c’hall displegañ 
perak e vez ur bugel tapet 

gant ur c’hleñved 
genetek, pa chom yac’h 
e vreur pe e c’hoar.

Ur c’hleñved genetek
a zeu eus ur c’henenn 

zireizh hag a laka kelligoù 
zo da vont en-dro a-dreuz. 
Er c’horf eo enskrivet an 

direizhded-se.

+         = TE !

N’eo ket  
ur c’hleñved-red !

Met komprenet ez peus 
bremañ e c’haller kaout ur 
c’hleñved genetek digant 
e dud. Ur c’hleñved hêrezh 
an hini eo.

Gant kelligoù-askorn eo graet ar 

skeledenn. Amañ int bet kresket 

gant ur mikrosko .

Er viell emañ 
an hanter eu  
kromozomoù 

da vamm.

Er spermatozoïd emañ 
an hanter eu  re da dad.

6 000 kleñved  

genetek a anavezer.

N’eo ket ar meme  tra evit ar c’hevelled wir : 
krouet int bet diwar ar meme  viell  

hag ar meme  spermatozoïd.  
Ar meme  genennoù o deu  eta.

Gant kelligoù-kigenn eo graet ar c’higennoù.

E pe  nukleü  ez eu  46 kromozom.

Pe  kromozom  
zo graet gant  ADN.

Stummet eo an  ADN gant 
div neudennig rodellet an eil war 
eben. War an neudennoùigoù-se 

emañ ar genennoù.

Kelligoù da gorf o deus 
labourioù disheñvel da 
gas da benn. 
Met heñvel eo…

Ur seurt urzhiataer eo an nukleüs : ar 
programm a zo ennañ a laka ar c’horf da 
vont en-dro. Ar genennoù zo « kodoù » ar 
programm-se. E-tro 20 000 a c’henennoù 
zo ennomp.

*kreizig-kreiz ar gellig
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