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Ffibrosis yr ysgyfaint a  
achosir gan gyffur

Mae sgil effeithiau i unrhyw feddyginiaeth; gall rhai meddyginiaethau ddifrodi’r ysgyfaint ac achosi 
ffibrosis yr ysgyfaint. Rhaid i chi a’ch meddyg bwyso a mesur y peryglon a’r manteision cyn i chi  
ddechrau cymryd meddyginiaeth. Weithiau, bydd y dewisiadau yn anodd, yn enwedig pan rydym  
ni’n sôn am driniaeth sy’n achub bywyd.

Dyma rai o’r mathau o feddyginiaethau mwy cyffredin y gwyddom sydd â risg o achosi  
ffibrosis yr ysgyfaint: 

• cyffuriau cemotherapi canser

• cyffuriau at gyflyrau’r galon, yn enwedig amiodarone 

• cyffuriau gwrthimiwnedd fel methotrexate 

• gwrthfiotigau, yn enwedig nitrofurantoin

• cyfryngau biolegol, a ddefnyddir i drin canser neu anhwylderau imiwn

Gall rhai cyffuriau hamdden hefyd achosi ffibrosis yr ysgyfaint. 

Mae’r sefyllfa yn wahanol i bob unigolyn ac i bob cyffur. Gall problemau anadlu oherwydd ffibrosis  
yr ysgyfaint a achosir gan gyffur ddigwydd yn sydyn, neu ddatblygu’n arafach dros amser.

Os mai cyffur sydd wedi achosi’r ffibrosis, bydd pobl yn aml yn gwella’n sydyn os byddant yn rhoi’r  
gorau i’r feddyginiaeth cyn y gwneir fawr o ddifrod. Felly yr hyn sy’n dyngedfennol yw adnabod y 
broblem, a rhoi’r gorau i’r cyffur. Yn anffodus, bydd gan rai pobl ddifrod hirdymor ar eu hysgyfaint. 

Triniaeth
Bydd eich meddyg yn eich rhwystro rhag cymryd y cyffur sy’n achosi’r ffibrosis. Gall meddyginiaeth  
steroid helpu i leddfu sut mae eich corff yn ymateb i’r feddyginiaeth.

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


