
KIS-602 – Gl. érection, érectile 

(IK da GE – 02 11 98) 

Daoust hag un termen bennak a ginnigit e-barzh GEVE.ms. evit treiñ 

Gl. érection, érectile ? N'eo ket ar gerioù pemdeziek a vank… met an termenoù 

skiantel pe da nebeutañ neptu n'eus ket kalz ! 

(GE da IK – 05 11 98) 

Setu roll an termenoù mezegel en-dro da Gl. érection. Evel ma ran er 

Geriadurioù, e ran melladoù distag evit an termenoù kalvezel arveret en despizadurioù. 

Br. argrezañ. Gl. (se) contracter. 

Br. barr g. an askorn koazez. Gl. branche ascendante de l'ischion. 

Br. endotelienn b. dlidek. Gl. endothélium continu. 

Br. etrekehent aa. Gl. intercommunicant. 

Br. gwiad g. sonnidik. Teskad kavennoù gwazhiennel etrekehent pallennet gant un 

endotelienn dlidek, en araez da arledañ ha da lanvidikaat dre strumm ar gwad. Gl. tissu 

érectile. 

Br. kavennoù ls. (b.) gwazhiennel. Gl. cavités veineuses. 

Br. kentrigenn b. Gl. stimulus. 

Br. kigenn b. sonner. Kigenn stag ouzh pep blevenn eus ar c'horf, oc'h argrezañ 

dindan wered kentrigennoù 'zo (ar riv, ar from). Gl. muscle érecteur. 

Br. korf g. keviaouek ar c'halc'h. Pep hini eus an daou organ sonnidik kemparzhek 

loet e lodenn grec'h ar c'halc'h, o vont eus barr an askorn koazez d'ar vezenn. Gl. corps 

caverneux du pénis. 
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Br. korf g. spoueek ar c'halc'h. Organ sonnidik eus ar c'halc'h, loet en-dro d'ar 

c'han troazh, o vont eus ar c'harbedenn d'ar vezenn. Gl. corps spongieux du pénis. 

Br. lanvidigezh b. Leugnidigezh gwazhied ur gwiad, un organ. Gl. turgescence. 

Br. lanvidik aa. 1° En araez da lanvidikaat. 2° Er stad a lanvidigezh. 

Gl. turgescent. 

Br. lanvidikaat. A-zivout ur gwiad, un organ, arledañ dre leugnidigezh ar 

gwazhied. Gl. devenir turgescent, être siège de turgescence. 

Br. nervennoù ls. (b.) ar sonnañ (pe nervennoù splanknek a-lestr). Gl. nerfs 

érecteurs d'Erkardt. 

Br. sonnañ. Anadenn o c'hoarvezout gant organoù 'zo o vont reut ha kalet dre 

berzh lanvidigezh ar gwad en o gwazhied. Gl. érection. 

Br. sonnidigezh b. Stad ur gwiad, un organ sonnet. Gl. érection. 

Br. sonnidik aa. En araez da sonnañ. Gl. érectile. 

Br. strumm g. ar gwad. Gl. afflux sanguin. 

Evit an anvadoù a gorfadurezh, sl. Geriadur a Gorfadurezh (GEGO.). Evit lod 

eus an termenoù all (Br. argrezañ, arledañ, dlidek, endotelienn, kentrigenn), sl. La-08 

& La-09. 


