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Ffibrosis yr ysgyfaint sy’n  
gysylltiedig â chlefydau meinwe 
gysylltiol ac awtoimiwnedd

Am resymau nad ydym ni’n eu deall yn iawn, weithiau bydd y system imiwnedd yn troi’n erbyn y corff. 
Clefyd awtoimiwnedd yw’r enw ar hyn. Pan fydd eich system imiwnedd yn ymladd yn erbyn meinwe 
gysylltiol eich corff, maent yn creithio.

Mae meinwe gysylltiol o dan wyneb eich croen ac o gwmpas eich organau mewnol a’r llestri gwaed.  
Os bydd clefydau awtoimiwnedd, gan gynnwys crydcymalau gwynegol, syndrom Sjögrens a scleroderma, 
yn effeithio ar eich ysgyfaint, gall achosi ffibrosis yr ysgyfaint. Yn anffodus, mae’r cyffuriau a ddefnyddir i 
drin y clefydau hyn hefyd yn gallu achosi clefyd interstitaidd yr ysgyfaint fel sgil effaith. 

Symptomau
Mae’n anodd dweud sut fydd eich cyflwr yn datblygu oherwydd mae’n dibynnu ar lawer o ffactorau,  
gan gynnwys ffurf neilltuol y clefyd sydd gennych, pa mor ddifrifol yw’r cyflwr, a sut y mae’n effeithio ar 
eich ysgyfaint. Ychydig flynyddoedd ar ôl iddynt gael diagnosis y bydd rhai pobl yn byw. Bydd eraill yn 
byw dipyn hirach. Siaradwch gyda’ch meddyg am eich sefyllfa chi. 

Os ydych chi, neu eich teulu, yn wynebu amser emosiynol, ffoniwch ein llinell gymorth am gefnogaeth  
a chyngor cyfrinachol gan ein tîm.

Triniaeth
Yn ogystal â thrin eich symptomau, mae’n hanfodol bwysig rheoli’r cyflwr yn y ffordd orau bosib er  
mwyn amddiffyn eich ysgyfaint rhag rhagor o ddifrod. Fel arfer, cewch eich trin efo cyffuriau 
gwrthimiwnaidd wedi’u teilwrio i’ch cyflwr chi. 

Gwybodaeth bellach
Gallwch chi ddarganfod mwy o wybodaeth am ffibrosis yr ysgyfaint yn y lawrlwythiadau canlynol:

• Ffibrosis yr ysgyfaint – Beth yw hi a sut mae’n effeithio ar eich anadlu

• Ffibrosis yr ysgyfaint - Gwneud diagnosis a phrofion

• Ffibrosis yr ysgyfaint – triniaeth a chefnogaeth
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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.

helpline@blf.org.uk blf.org.uk


