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Ffibrosis yr ysgyfaint
Gwneud diagnosis a phrofion

Os oes gennych chi symptomau a allai fod yn cael eu hachosi gan ffibrosis yr ysgyfaint, bydd eich meddyg 
yn eich anfon i weld ymgynghorydd sy’n arbenigo ar gyflyrau’r ysgyfaint. Mae’n bwysig dod o hyd i achos 
eich symptomau os oes modd, a pha fath o ffibrosis sydd arnoch chi, oherwydd bydd hyn yn dylanwadu 
ar eich triniaeth. 

Bydd y meddyg yn eich holi chi am eich iechyd a’ch gwaith, yn gwrando ar eich brest, ac yn trefnu rhai 
profion gwaed er mwyn diystyru rhai achosion posibl. Isod, fe ddisgrifir profion eraill a ddefnyddir i  
wneud diagnosis o ffibrosis yr ysgyfaint – efallai na fydd rhaid i chi eu cael nhw’i gyd. Bydd eich 
ymgynghorydd yn penderfynu ar ôl eich gweld chi.

Pelydr-X a sgan
Cewch belydr-X ar eich brest. Os yw eich meddyg yn meddwl bod ffibrosis yr ysgyfaint arnoch chi,  
cewch sgan CT hefyd, sy’n defnyddio pelydrau X i greu llun manwl iawn o’ch ysgyfaint. Gyda rhai  
mathau o ffibrosis yr ysgyfaint, gall canlyniadau’r sgan fod yn glir iawn.

Ar sgan CT, bydd ffibrosis idiopathig yr ysgyfaint yn aml yn dangos ei hun ar ffurf patrwm clir ar yr 
ysgyfaint. Efallai y clywch y meddyg yn galw hyn yn ysgyfaint crwybr ‘honeycomb’ yn Saesneg,  
gan fod y llun yn dangos llawer o bocedi gwag lle byddech chi’n arfer gweld meinwe ysgyfaint  
sy’n edrych yn fwy solid. 

Profion anadlu
Dyma brofion i weld pa mor dda mae eich ysgyfaint yn gweithio. Mae gwahanol fathau ohonynt,  
ond gyda’r rhan fwyaf, rhaid i chi anadlu i mewn i beiriant drwy ddarn ceg neu diwb. Mae’r cyfarpar  
yn mesur pa mor dda rydych chi’n anadlu i mewn neu allan.  O’r canlyniadau, bydd y meddyg yn  
gwybod i ba raddau mae eich ysgyfaint a’ch anadlu wedi’u heffeithio. Os gwelir bod gennych chi  
ffibrosis yr ysgyfaint, caiff y profion hyn eu defnyddio i fonitro eich cyflwr.

Efallai y bydd rhaid i chi wneud asesiad cerdded hefyd. Fel arfer, bydd hyn yn golygu cerdded am  
ychydig funudau, i weld beth sy’n digwydd wrth i chi wneud ymarfer corff, gan gynnwys newidiadau  
yn lefel yr ocsigen yn eich gwaed. Caiff hyn ei fesur gan ocsifesurydd pwls, drwy roi synhwyrydd ar  
eich bys neu’ch clust.
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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.
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Edrych tu mewn i’ch ysgyfaint
I gadarnhau’r diagnosis, efallai y bydd angen i’r meddyg edrych tu mewn i’ch ysgyfaint a thynnu ychydig 
o gelloedd neu feinwe i’w profi. Bydd patholegydd, sef meddyg sy’n arbenigo mewn gwneud profion 
labordy, yn edrych ar y samplau o dan ficrosgop.

Defnyddir gwahanol brosesau i gael meinwe ysgyfaint:

• broncosgopi – lle caiff tiwb cul, hyblyg ei roi drwy eich trwyn neu eich ceg, i lawr i’ch ysgyfaint.  
Caiff anesthetig lleol eich chwistrellu yn eich trwyn a’ch gwddw, a chewch bigiad i mewn i’ch  
gwythïen i’ch llonyddu er mwyn i chi fod yn gyfforddus.  
 
Mae camera ar ddiwedd y tiwb er mwyn i’r meddyg allu gweld tu mewn i’ch ysgyfaint. Efallai bydd y 
meddyg yn rhoi dŵr drwy’r tiwb i dynnu celloedd a’u casglu er mwyn eu dadansoddi. Efallai bydd y 
meddyg hefyd yn tynnu samplau meinwe ar yr un pryd. Biopsi yw’r enw ar hyn, ac nid yw’n brifo.  
Caiff hyn ei wneud yn yr adran cleifion allanol fel arfer. 

• thorasgopi gyda chymorth fideo neu VATS yn Saesneg, sef llawdriniaeth dan anesthetig cyffredinol 
i gael darn mwy o feinwe’r ysgyfaint. Bydd y llawfeddyg yn gwneud toriadau bach yn eich brest i roi 
telesgop meddygol i mewn a thynnu samplau o feinwe’r ysgyfaint.  
 
Mae’r risg yn uwch na broncosgopi. Dim ond os bydd eich arbenigwr yn meddwl bod angen casglu 
mwy o feinwe i wneud diagnosis a chynllun triniaeth y caiff hyn ei wneud. Bydd eich meddyg yn  
trafod y risgiau efo chi. Byddwch yn aros yn yr ysbyty am ychydig ddyddiau i gael y prawf.

Gyda’i gilydd, bydd eich tîm arbenigol yn adnabod a gwneud diagnosis o ffibrosis yr 
ysgyfaint. O fewn y tîm, bydd amryw o feddygon sy’n arbenigo mewn cyflyrau ar yr y 
ysgyfaint, llawdriniaeth, pelydrau-X a sganiau, a phrofion labordy. Mae’r nyrs arbenigol 
yn rhan bwysig o’r tîm, ac fe gewch wybodaeth a chefnogaeth dda ganddi. Bydd y tîm yn 
rhoi canlyniadau popeth at ei gilydd i roi diagnosis i chi.


