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Sut mae eich ysgyfaint yn 
gweithio
Mae eich ysgyfaint yn anhygoel. Pob diwrnod, rydych chi’n cymryd ryw 25,000 anadl, heb feddwl rhan 
fwyaf.

Gwybodaeth am eich ysgyfaint
Drwy’r dydd, pob dydd, mae eich ysgyfaint yn gweithio, yn aml heb i chi feddwl am y peth.  

Mae’r ysgyfaint yn amsugno ocsigen o’r aer rydych chi’n ei anadlu i mewn, ac yn ei drosglwyddo i lif y 
gwaed er mwyn iddo gyrraedd pob rhan o’ch corff. Wrth i’r celloedd yn eich corff weithio, maent yn 
cynhyrchu nwy gwastraff o’r enw carbon deuocsid, sy’n cael ei ryddhau i lif y gwaed. Mae eich ysgyfaint 
yn cael gwared ar y nwy gwastraff hwn pan fyddwch chi’n anadlu allan.

Beth sydd yn yr ysgyfaint a sut mae’n gweithio?
 Mae’r ddau ysgyfaint yn llenwi eich brest, ac yn 
gorwedd ar naill ochr a llall eich calon. Mae’r ysgyfaint 
chwith yn llai na’r un dde, oherwydd mae’n rhannu’r 
un â’r galon. 

Mae eich pibell wynt – sy’n cael ei galw’n tracea 
hefyd – yn cario aer i mewn i’r ysgyfaint, ac yn ôl allan 
eto pan fyddwch chi’n anadlu allan. Mae’r bibell wynt  
yn rhannu yn llwybrau anadlu o’r enw bronci. Mae’r 
rhain yn rhannu yn llwybrau anadlu llai a llai. Mae’r 
rhai lleiaf yn rhy gul i ni eu gweld gyda’n llygaid. Caiff 
hwn yn aml ei alw yn goeden bronciol. Ar ddiwedd y 
tiwbiau hyn, mae codenni aer bychan o’r enw alfeoli. 
Dyma ble mae nwy yn cyfnewid. O dan ficrosgop, mae eich ysgyfaint yn edrych fel sbwng anferth ar y tu 
mewn. 

Mae pa mor aml rydych chi’n anadlu i mewn, ac allan, pob munud, yn dibynnu ar eich 
oedran a beth rydych chi’n ei wneud ar y pryd. Wrth i chi orffwys, bydd oedolyn yn anadlu 
ryw 12 i 20 gwaith y funud – sy’n tua 17,000 i 30,000 gwaith y dydd! Mae faint o aer sy’n 
symud i mewn ac allan o’ch ysgyfaint yn gallu amrywio o ychydig o litrau y funud wrth 
orffwys, i fwy na 100 litr y funud os ydych chi’n gwneud ymarfer corff caled. 
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Beth yw’r pliwra?
Pilen denau, dryloyw yw’r pliwra sydd o gwmpas eich ysgyfaint, ac yn leinio tu mewn i gawell yr ysgyfaint. 
Mae ganddo ddwy haen fel bod tu allan yr ysgyfaint yn gallu llithro’n llyfn yn erbyn tu mewn i wal y frest 
wrth i chi anadlu. 

Pa gyhyrau ydych chi’n eu defnyddio i anadlu? 
Y diaffram yw’r prif gyhyr anadlu. Mae’n rhannu eich brest oddi wrth eich abdomen. 

Mae eich diaffram yn cyfangu pan rydych chi’n anadlu i mewn, felly mae’n tynnu’r ysgyfaint i lawr, yn eu 
hymestyn a’u hehangu nhw. Mae’n ymlacio yn ôl, – mewn siâp bwa – pan rydych chi’n anadlu allan, gan 
leihau faint o aer sydd yn eich ysgyfaint. 

Mae cyhyrau’r abdomen yn cael eu defnyddio i wthio aer allan o’r ysgyfaint wrth i chi anadlu allan. 

Mae cyhyrau rhwng yr asennau hefyd, sy’n cadw cawell yr asennau yn stiff ac yn helpu efo anadlu. Caiff y 
rhain eu galw’n gyhyrau rhyngasennau.  

Pam ydych chi’n anadlu?
Mae angen ocsigen ar bob rhan o’ch corff i oroesi. 

Mae angen ocsigen ar y corff i wneud pethau pob dydd fel treulio eich bwyd, symud eich cyhyrau, neu 
feddwl hyd yn oed. Pan fydd y prosesau hyn yn digwydd, caiff carbon deuocsid ei gynhyrchu fel cynnyrch 
gwastraff. Gwaith eich ysgyfaint yn y system hon yw rhoi ocsigen i’r prosesau hyn, a chael gwared ar y nwy 
gwastraff, sef carbon deuocsid. 

Mae eich ymennydd yn cael signalau yn gyson o’ch corff, sy’n gweld faint o ocsigen a charbon deuocsid 
sydd yn eich corff. 

Bydd eich ymennydd yn anfon signalau at y cyhyrau sy’n helpu i’ch corff anadlu, ac yn addasu eich cyfradd 
anadlu yn ôl pa mor actif ydych chi. 

Pan fyddwch chi’n actif, gall eich anadlu godi i ryw 40 i 60 gwaith y funud i ddelio gyda’r galw cynyddol 
am ocsigen. Mae ocsigen yn cael ei ddanfon yn gyflymach i’ch cyhyrau, fel y gallant wneud eu gwaith yn 
effeithlon. Mae’r cynnydd yn eich anadlu hefyd yn gofalu nad oes carbon deuocsid yn hel yn llif y gwaed. 

Mae tua 300 miliwn o godenni aer a, petaent wedi’u gwasgaru, buasent yn gorchuddio ardal 
tua’r un maint â chwrt tenis. 
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Sut ydych chi’n anadlu?
Anadlu i mewn:
Mae meinwe iach yr ysgyfaint yn sionc ac yn elastig, felly, mae angen i’ch 
cyhyrau weithio er mwyn ymestyn eich brest a thynnu aer i mewn i’ch 
ysgyfaint. 

Mae signalau o’r ganolfan anadlu yn eich ymennydd yn teithio i lawr 
nerfau i’ch diaffram a chyhyrau eraill. Mae’r diaffram yn cael ei dynnu’n 
wastad, gan wthio cawell yr asennau isaf a’r abdomen. Ar yr un pryd, 
mae’r cyhyrau rhwng eich asennau yn tynnu cawell yr asennau i fyny ac 
allan. Mae hyn yn ehangu’r frest ac yn tynnu aer i mewn i’r ysgyfaint. 

Caiff aer ei dynnu i mewn i’ch trwyn neu’ch ceg, ac i mewn i’ch pibell 
wynt. Mae’n rhannu i’r llwybrau anadlu sy’n cyflenwi’r ysgyfaint chwith a’r ysgyfaint dde. 

Mae’r aer yn pasio i lawr y llwybrau anadlu, sy’n rhannu 15 i 25 gwaith eto ac, yn olaf, yn filoedd o lwybrau 
anadlu llai nes bydd yr aer yn cyrraedd y codenni aer.  

Anadlu allan:
Wrth orffwys, proses oddefol yw anadlu gan mwyaf. Mae’r cyhyrau rydych 
chi’n eu defnyddio i anadlu i mewn nawr yn ymlacio, ac mae eich ysgyfaint 
elastig yn gwthio aer allan. Wrth i chi wneud ymarfer corff, pan fydd angen 
i’ch corff symud aer yn gyflymach, cyhyrau’r abdomen sydd bennaf tu cefn 
i’r broses o anadlu allan. Mae’r cyhyrau rhyngasennol yn helpu hefyd.

Mae’r system yn gweithio fel eich bod chi’n anadlu i mewn, ac allan, yn 
gyfforddus pan fyddwch chi’n gorffwys ble mae angen yr ymdrech leiaf i 
symud aer – mae’n debyg nad ydych chi’n ymwybodol o’ch anadlu. Wrth 
i chi wneud ymarfer corff, mae angen i chi symud mwy o aer. Er mwyn 

gwneud hyn, gallwch anadlu’n ddyfnach neu’n anadlu’n gyflymach – y ddau fel arfer. 

Er bod anadlu yn awtomatig fel arfer, gallwch ei reoli os ydych chi’n dymuno – pan fyddwch chi’n siarad 
neu’n canu er enghraifft. 

Sut mae ocsigen yn mynd i mewn i lif y gwaed? 

Yn y codenni aer, mae ocsigen yn symud ar draws waliau trwch papur i lestri gwaed bychan o’r enw 
capilarïau ac i mewn i’ch gwaed. Yna, bydd protein o’r enw haemoglobin yng nghelloedd coch y gwaed 
yn cario’r ocsigen o gwmpas eich corff. Ar yr un pryd, mae carbon deuocsid sydd wedi ymdoddi yn y 
gwaed yn dod allan o’r capilarïau yn ôl i’r codenni aer, yn barod i gael ei anadlu allan.

Caiff gwaed efo ocsigen ffres ei gario o’r ysgyfaint i ochr chwith y galon, sy’n pwmpio gwaed o gwmpas 
eich corff drwy’r rhydwelïau. 

Mae gwaed heb ocsigen yn dychwelyd drwy’r gwythiennu, i ochr dde’r galon. Oddi yno, caiff ei bwmpio 
i’ch ysgyfaint er mwyn i chi allu anadlu’r carbon deuocsid allan ac anadlu mwy o ocsigen i mewn.  
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Beth arall mae’r ysgyfaint yn ei wneud?
Mae’r ysgyfaint yn dod i gysylltiad â’r aer, ac felly yn chwarae rhan bwysig mewn amddiffyn eich corff 
hefyd, ochr yn ochr â’r system imiwnedd. Mae ocsigen yn mhob anadl, ond mae’n cynnwys germau a 
phethau estron eraill fel llygrwyr. O ganlyniad, mae eich ysgyfaint wedi’u gwneud i atal pethau nad oes 
mo’u heisiau rhag dod i mewn i’ch corff.  

Caiff mwcws ei gynhyrchu yn waliau’r llwybrau anadlu bach i helpu gadw’r ysgyfaint yn lân ac yn llaith. 
Caiff ei symud gan flew bach o’r enw cilia sy’n leinio’r llwybrau anadlu. Maent yn symud yn ôl a blaen yn 
‘sgubo haen denau o fwcws allan o’ch ysgyfaint ac i’ch gwddf. Mae pethau nad oes mo’u heisiau yn glynu 
yn y mwcws. Pan fydd yn cyrraedd y gwddf, caiff ei lyncu heb i chi sylweddoli fel arfer. 

Os bydd eich mwcws yn hel neu os bydd llid, gall pesychu helpu i’w glirio o’r llwybrau anadlu. 

Felly, mae strwythur eiddil eich ysgyfaint wedi’i wneud yn berffaith i anadlu ac, ar yr un pryd, helpu i 
amddiffyn eich corff rhag niwed. 

Ond, gall eich ysgyfaint gael ei ddifrodi wrth anadlu mwg sigarét, aer llygredig neu lwch a mwg yn eich 
gweithle dros gyfnod hir o amser. Os bydd difrod i’ch llwybrau anadlu, gallwch golli eich anadl. Mae’n 
aml yn anodd amddiffyn eich hun rhag peryglon amgylcheddol fel llygredd aer. Ond, gallwch helpu i 
amddiffyn eich ysgyfaint drwy roi’r gorau i ysmygu, gwella ansawdd yr aer yn eich cartref,  a gwneud 
beth allwch chi i leihau eich cysylltiad â llygredd aer. 

Os oes gennych chi gyflwr ar yr ysgyfaint, mae digonedd o gymorth a chyngor ar gael i chi ar sut i gadw’n 
actif. Byddai rhaglen adsefydlu i gleifion yr ysgyfaint yn ffordd arall i’ch helpu chi wella eich ffitrwydd a 
gwella’r ffordd rydych chi’n defnyddio’r ocsigen sy’n cael ei ddanfon i’ch cyhyrau.   

Mae eich ysgyfaint yn arbennig iawn. Cofiwch ofalu amdanynt. 
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