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Apnoea Cwsg Ataliol (OSA)
Beth yw Apnoea Cwsg Ataliol?

Problem anadlu yw apnoea cwsg ataliol, sy’n digwydd pan rydych chi’n cysgu. Gall effeithio ar unrhyw un 
– ar ddynion, ar ferched neu ar blant.

Pan fyddwch chi’n cysgu, mae cyhyrau’ch gwddw yn ymlacio. Mewn rhai pobl, mae llwybr anadlu culach 
yn golygu eu bod nhw’n chwyrnu. Ond, os yw eich gwddw yn cau’n gyfan gwbl, rydych chi’n stopio 
anadlu am gyfnod. I rai pobl, mae hyn yn digwydd drwy gydol y nos, ac apnoea cwsg ataliol yw’r enw 
arno. 

Mae apnoea cwsg ataliol yn amharu ar eich cwsg, a’ch gwneud chi’n gysglyd yn ystod y dydd. Os na chaiff 
ei drin, gall gael effaith fawr ar eich bywyd – efallai y byddwch chi’n teimlo’n flinedig pan fyddwch chi’n 
effro, ac mae peryg i chi syrthio i gysgu ar unrhyw adeg – felly nid yw’n ddiogel i chi yrru er enghraifft. Os 
na gewch chi gymorth, gall gael effaith fawr ar eich iechyd hefyd.

Rydym ni’n gwybod na chaiff lawer o bobl ddiagnosis. Y newyddion da yw bod modd ei drin yn effeithiol. 
Felly, daliwch ati i ddarllen er mwyn dysgu rhagor er eich lles chi, neu rywun rydych chi’n ‘nabod. 

Ar gyfer oedolion mae’r wybodaeth. Mae gennym hefyd wybodaeth am apnoea cwsg ataliol mewn plant 
ar blf.org.uk/support-for-you.

Beth yw OSA?
Problem anadlu yw apnoea cwsg ataliol (OSA) sy’n digwydd pan fyddwch chi’n cysgu. Mae’n cael ei alw’n 
hyn oherwydd: 
• Apnoea: sy’n golygu eich bod chi’n stopio anadlu
• Cwsg:  mae’n digwydd pan fyddwch chi’n cysgu
• Ataliol: mae rhwystr yn y llwybr anadlu yn eich gwddw 

Wrth i chi fynd i gysgu, mae eich cyhyrau yn ymlacio, gan gynnwys y cyhyrau yn eich gwddw. Mewn rhai 
pobl, mae’r cyhyrau sy’n ymlacio yn achosi i’r llwybr anadlu gulhau. Gall hyn leihau faint o aer sy’n llifo i 
mewn ac allan o’ch llwybr anadlu. Mae hyn yn gwneud i chi chwyrnu.

Os bydd eich gwddw yn cau yn gyfan gwbl, rydych chi’n stopio anadlu am gyfnod. Apnoea yw’r enw ar 
hyn os yw’n para 10 eiliad neu fwy. Os bydd y llwybr anadlu yn eich gwddw yn culhau, hypopnoea yw’r 
enw ar hyn. Pan fydd hyn yn digwydd, gall lefel yr ocsigen yn eich gwaed ddisgyn. Bydd eich ymennydd 
yn gwneud i chi ddechrau anadlu eto. Bydd rhai pobl yn deffro am ychydig, tra na fydd eraill yn gwybod 
beth sy’n digwydd. Yn aml, byddwch chi’n dechrau anadlu eto gan dynnu anadl, neu wneud sŵn rhochian, 
a symud rhywfaint. Rydych chi’n ymlacio eto, ac mae’r patrwm yn dechrau eto.

Mewn achosion difrifol o’r cyflwr, gall y patrwm ddigwydd cannoedd o weithiau y noson. Mae’r ‘cynnwrf’ 
hwn yn amharu ar eich cwsg, gan wneud i chi deimlo’n gysglyd iawn yn ystod y dydd.

https://www.blf.org.uk/support-for-you
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I rywun sy’n anadlu’n 
normal, mae aer yn 
teithio’n rhydd i mewn 
ac allan o’r ysgyfaint 
drwy’r llwybr anadlu 
wrth gysgu.

Gyda’r cyflwr, mae 
eich llwybr anadlu yn 
disgyn, gan rwystro aer 
rhag teithio i mewn ac 
allan o’ch ysgyfaint ac 
amharu ar eich cwsg.

Beth yw symptomau’r cyflwr?
Symptomau mwyaf cyffredin y cyflwr yw:
• chwyrnu
• dal anadl wrth gysgu
• a theimlo’n gysglyd ar ôl deffro. 

Edrychwch ar y rhestr lawn o symptomau isod - ni fydd pawb sydd â’r cyflwr yn eu cael nhw gyd. 
Siaradwch efo’ch meddyg os oes gennych chi gyfuniad o symptomau dydd a nos.  

Wrth gysgu
• Chwyrnu
• Stopio anadlu neu’n cael trafferth anadlu 
• Teimlo eich bod chi’n tagu 
• Troi a throsi 
• Rhannau o’r corff yn symud yn sydyn 
• Angen mynd i’r toiled yn ystod y nos 

Weithiau, bydd eich cymar yn fwy ymwybodol na chi eich bod yn chwyrnu ac yn dal eich anadl.

Yn effro 
• Deffro gan deimlo’n gysglyd a heb ddadflino 
• Cur pen yn y bore 
• Cael trafferth canolbwyntio a theimlo’n simsan, yn ddifywyd ac yn llai effro 
• Methu cofio 
• Teimlo’n isel, yn flin neu mewn hwyliau gwahanol i’r arfer 
• Cydsymud gwael 
• Dim awydd rhyw 
• Dŵr poeth

Tafod

Llwybr anadlu
Tafod

Llwybr anadlu



Cysylltwch â ni er mwyn 
darganfod cymorth yn agos i chi.

Llinell gymorth: 03000 030 555

Dydd Llun i ddydd Gwener, 9yb-5yh

Ni fydd galw ein llinell gymorth fyth yn 
costio mwy na galwad lleol ac mae’r galwad 
fel arfer yn rhad ac am ddim,  
hyd yn oed ar ffôn symudol.

helpline@blf.org.uk blf.org.uk
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Pam ei bod hi’n bwysig gwneud diagnosis o’r cyflwr a’i drin? 

Mae’r cyflwr yn gallu effeithio ar ansawdd eich bywyd. Gall hefyd arwain at broblemau eraill efo’ch iechyd, 
gan gynnwys pwysedd gwaed uchel, trawiad ar y galon, strôc a diabetes. Rydych chi’n fwy tebygol o gael 
damwain ar y ffordd ac yn y gwaith. Mae’r cyflwr yn gallu effeithio ar eich gallu i weithio. 

Ar bwy mae’n effeithio? 
Rydych yn fwy tebygol o gael y cyflwr os yw’r rhain yn wir amdanoch chi: 

• rydych chi’n ddyn ac yn ganol oed 

• rydych chi’n ddynes sydd wedi bod drwy’r menopos 

• rydych chi’n ddynes sy’n agos at ddiwedd ei beichiogrwydd. Bydd symptomau’r cyflwr yn aml yn 
gwella, neu’n diflannu, ar ôl geni’r babi

• rydych chi dros eich pwysau neu’n ordew 

• mae gennych wddw mawr - 17 modfedd neu fwy

• mae gennych chi lwybr anadlu bach, mae eich gên isaf yn fach ac yn fwy yn ôl, mae gennych chi 
donsiliau mawr, tafod mawr, neu rwystr yn eich trwyn. 

• mae gennych chi gyflwr meddygol sy’n gwneud rhai o’r ffactorau hyn yn fwy tebygol, megis syndrom 
Down. 

Mae yfed alcohol, defnyddio tabledi cysgu ac ysmygu yn gallu gwaethygu’r cyflwr. 


