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Llawdriniaeth i leihau cyfaint yr ysgyfaint  
 
Efallai y bydd llawdriniaeth i leihau cyfaint yr ysgyfaint yn cael ei 
hargymell i rai pobl sydd â chlefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint 
(COPD). Os oes gennych chi emffysema, gall y llawdriniaeth hon eich 
helpu chi i anadlu’n fwy cyfforddus a gwella ansawdd eich bywyd. 
Ond mae’n llawdriniaeth fawr, ac mae peryglon iddi.   

Mae’r wybodaeth yn egluro beth yw llawdriniaeth i leihau cyfaint yr ysgyfaint, sut 
y gall helpu, pwy all elwa, a’r peryglon a’r manteision.  

Beth yw emffysema? 
 
Mewn ysgyfaint iach, mae miliynau o godenni aer bach efo waliau elastig o’r enw 
alfeoli. Dyma ble mae ocsigen yn cael ei gymryd i mewn i’r corff ac mae’r nwy 
carbon deuocsid gwastraff yn mynd allan. Mae mwg o sigarennau a gronynnau eraill 
rydych chi’n eu hanadlu i mewn yn gallu difrodi waliau’r codenni aer hyn.  
 
Os oes gennych chi glefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint, mae waliau’r codenni aer 
hyn wedi’u difrodi. Mae’r codenni yn gwahanu ac yn mynd i mewn i’w gilydd.  Mae 
hyn yn gwneud tyllau yn yr ysgyfaint, proses a elwir yn emffysema.  

 
 

Iach Pilenni 
alfeolaidd yn 

chwalu 
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Mae’r rhannau o’r ysgyfaint sydd wedi’u difrodi yn ddi-siâp ac yn dal aer. Os oes 
gennych chi emffysema, pan fyddwch chi’n anadlu i mewn, bydd y rhan o’r 
ysgyfaint sydd wedi’i difrodi yn llenwi mwy ac yn gallu mynd ar draws rhannau iach 
yr ysgyfaint. Gorchwyddiant yw’r enw ar y cynnydd hwn yn yr aer yn eich brest. 
Efallai y bydd hi’n teimlo’n anghyfforddus i chi anadlu wrth i’ch brest orchwyddo. 

Llawdriniaeth i leihau cyfaint yr ysgyfaint (LVRS)  

Llawdriniaeth yw hon sy’n tynnu’r rhannau o’r ysgyfaint sydd wedi’u difrodi fwyaf, 
fel bod y rhannau iachach yn gallu gweithio’n well. Hefyd, drwy dynnu’r 
gwagleoedd aer ‘chwyddedig’, mae llai o aer yn cael ei ddal felly gall eich brest 
a’ch diaffram ymlacio i lefel sy’n fwy normal, a byddwch chi’n anadlu’n fwy 
cyfforddus.  

Bydd eich llawfeddyg yn gwneud toriad yn un ochr o’ch brest i ddefnyddio offeryn 
arbennig i dorri a styffylu eich ysgyfaint ar yr un pryd. Bydd hyn yn ei selio ac yn 
atal neu’n lleihau unrhyw aer rhag gollwng. Cewch anesthetig cyffredinol a 
byddwch yn aros yn yr ysbyty i wella am ryw ddeg diwrnod.   

Manteision a pheryglon  

Yn ôl treialon clinigol, mae llawer o fanteision i’r llawdriniaeth pan gaiff pobl eu 
dewis yn ofalus i sicrhau eu bod nhw’n addas. Gall y llawdriniaeth eu helpu nhw i 
fyw yn hirach, ei gwneud hi’n haws iddynt wneud ymarfer corff a gwella ansawdd 
eu bywyd, o gymharu â phobl nad ydynt yn cael y llawdriniaeth.  

Mae’n llawdriniaeth fawr ac mae perygl o gymhlethdodau allai fygwth bywyd y 
claf. Felly, dim ond os ydynt yn ateb meini prawf neilltuol y bydd pobl yn cael eu 
dewis i gael y llawdriniaeth. Gall olygu hefyd bod angen iddynt aros yn yr ysbyty 
am gyfnod hir i ddod dros y llawdriniaeth.   

Pwy sy’n addas? 

Dim ond i leiafrif o bobl sydd â chlefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint y mae’r 
llawdriniaeth yn addas. Dim ond ar gyfer emffysema y mae’n effeithiol ac efallai 
na fyddwch chi’n addas os oes gennych chi gyflyrau eraill ar yr ysgyfaint, fel 
bronciectasis ac asthma.  

Efallai cewch gynnig y llawdriniaeth os:  

• oes gennych batrwm neilltuol o emffysema,  
• oes gennych chi batrwm addas o weithrediad yr ysgyfaint,  
• rydych chi’n ddigon da i ymdopi efo’r llawdriniaeth. Er enghraifft, os ydych 

chi’n gaeth i’r tŷ, mae’n debyg na fyddwch chi’n ddigon da i elwa. Yn yr 
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achos hwn, gofynnwch i’ch gweithiwr iechyd proffesiynol edrych eto ar eich 
triniaeth, fel rhoi’r gorau i ysmygu, mynd ar raglen adsefydlu cleifion yr 
ysgyfaint, a chymryd y feddyginiaeth orau i chi.  

I weld os ydych chi’n addas, bydd eich gweithiwr iechyd proffesiynol yn trefnu:  

• sgan CT, sef pelydr-X arbennig i gael llun o groestoriad o’ch corff. Bydd hwn 
yn dangos a yw’r emffysema yn fylchog, ac a oes modd tynnu rhannau. 
 

• profion gweithrediad yr ysgyfaint i fesur 
o pa mor dda mae eich ysgyfaint yn cymryd ocsigen i mewn. 

Trosglwyddo nwy yw’r enw ar hyn.  
o faint o aer sydd ar ôl yn eich ysgyfaint ar ôl anadlu i mewn ac allan 

cymaint â phosibl.  
 

• prawf i fesur eich gallu i wneud ymarfer corff. Os na allwch chi gerdded 140 
metr – hyd un cae pêl-droed a hanner – mewn chwe munud, efallai na fydd 
hi’n ddiogel i chi gael y llawdriniaeth.   

Efallai y byddant hefyd yn trefnu sgan darlifo yr ysgyfaint (lung perfusion scan) a 
elwir weithiau yn sgan VQ. Mae’r sgan yn gweithio drwy chwistrellu rhywbeth 
arbennig sy’n dangos y rhannau o’r ysgyfaint ble nad oes llawer o gyflenwad 
gwaed. Nid yw’r rhannau hyn yn eich helpu i anadlu, felly bydd y prawf yn helpu i 
benderfynu ble a phryd i wneud y llawdriniaeth. 

Bydd canlyniadau’r profion a sgwrs gyda’ch gweithiwr iechyd proffesiynol yn 
penderfynu a yw’r llawdriniaeth yn addas i chi neu beidio.  

Pa mor effeithiol yw’r llawdriniaeth o gymharu â thriniaethau eraill?  

Gall y llawdriniaeth fod yn effeithiol iawn, a gwella’n sylweddol pa mor fyr eich 
gwynt rydych chi’n teimlo. Os oes gennych chi glefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint, 
mae’n un o’r ychydig driniaethau sy’n gallu eich helpu chi fyw yn hirach a gwella 
ansawdd eich bywyd. Mae canlyniadau yn amrywio o’r naill berson i’r llall. Gall 
cymhlethdodau ddigwydd fel gollwng aer a heintiau. Mae arbenigwyr yn 
amcangyfrif bod ryw 20% o bobl sy’n cael y llawdriniaeth yn teimlo nad ydynt wedi 
elwa, ond mae’r rhan fwyaf o bobl yn ymateb yn dda. 

Ble bydd y llawdriniaeth yn digwydd?   

Bydd y llawdriniaeth yn digwydd mewn unedau llawfeddygol. Os oes gennych chi 
emffysema ac eisiau gwybod mwy, gofynnwch i’ch meddyg am gael eich anfon i 
ganolfan arbenigol.   
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Ffurfiau newydd o leihau cyfaint yr ysgyfaint  

Mae technegau newydd yn cael eu treialu i drin emffysema gan ddefnyddio camera 
ffeibr optig, o’r enw broncosgop. Mae un dechneg yn defnyddio falfiau unffordd 
sy’n cael eu rhoi yn eich ysgyfaint i gau rhannau sydd wedi’u difrodi. Yn ôl 
tystiolaeth gynnar, gall falfiau weithiau fod gystal â llawdriniaeth, felly gallwch 
osgoi llawdriniaeth. Mae gwaith ymchwil wrthi’n cael ei wneud ar hyn – nid yw 
triniaeth falfiau yn gyffredin ar hyn o bryd. I weld os ydych chi’n addas, fe fyddech 
chi’n cael yr un profion â’r rheiny i’r llawdriniaeth. Mae canolfannau arbenigol 
hefyd yn pwyso a mesur y technegau hyn. Os oes gennych chi ddiddordeb yn y 
technegau hyn, siaradwch efo’ch meddyg neu ymgynghorydd.  

Fersiwn: 3 
Adolygwyd: Medi 2015 
Adolygiad nesaf: Medi 2018 
 
Rydym yn croesawu ymateb i’n gwybodaeth.  Er mwyn mynegi eich barn, ac am y 
fersiwn mwyaf diweddar o’r wybodaeth hon a chyfeiriadau, ffoniwch Linell Gymorth 
BLF neu ewch i www.blf.org.uk 
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