Sut mae eich ysgyfaint yn
gweithio
Mae eich ysgyfaint yn anhygoel. Pob diwrnod, rydym chi’n cymryd ryw 25,000 anadl, yn aml heb feddwl.
Rydym wedi rhoi’r wybodaeth hon at ei gilydd i egluro sut mae eich ysgyfaint yn gweithio, gan gynnwys
sut rydych chi’n anadlu a sut mae ocsigen yn mynd i mewn i lif eich gwaed. Rydym hefyd yn egluro sut
mae eich ysgyfaint yn eich amddiffyn chi a beth allwch chi wneud i amddiffyn eich ysgyfaint.

Am eich ysgyfaint
Drwy’r dydd, pob dydd, mae eich ysgyfaint yn gweithio, yn aml heb i chi feddwl am y peth.
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.
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 eich ysgyfaint a sut maent yn gweithio?
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Mae’r ddau ysgyfaint yn llenwi eich brest, ac yn gorwedd ar naill ochr a llall i’ch calon. Mae rhannau o’r
enw llabedi yn yr ysgyfaint – mae tri llabed yn eich ysgyfaint dde, a dau labed yn eich ysgyfaint chwith.
Mae’r ysgyfaint chwith yn llai na’r un dde, oherwydd mae’n rhannu’r un ochr 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 llwybrau anadlu 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 tua 300 miliwn o godenni aer a, petaent wedi’u gwasgaru, buasent yn gorchuddio ardal
tua’r un maint â chwrt tenis!

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.
Y gofod pliwrol yw’r enw ar y lle gwag rhwng y ddwy haen, ac mae’n cynnwys ychydig bach o hylif fel
arfer. Mae’r hylif hwn yn lleithio’r ddau arwyneb ac yn gadael i’ch ysgyfaint a wal y frest ymestyn wrth i chi
anadlu i mewn ac allan.

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

Pam ein bod ni’n anadlu?
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 nwy o’r enw carbon deuocsid ei
gynhyrchu fel cynnyrch gwastraff. Gwaith eich ysgyfaint yw rhoi ocsigen, 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 hefyd, 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.
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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.
Pan fyddwch chi’n gwneud ymarfer corff, mae cyhyrau’r abdomen yn cael eu defnyddio i wthio aer allan
o’r ysgyfaint wrth i chi anadlu allan. Anadl wthiedig allan yw’r enw ar hyn.
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 rhyngasennol.

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 fflat, gan wthio cawell yr asennau isaf a’r abdomen allan. 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.
Mae aer yn cael ei dynnu i mewn i’ch trwyn neu’ch ceg, ac i mewn i’ch pibell wynt. Mae’n rhannu i lwybrau
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.
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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 – ac 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 gwythiennau, 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.

Beth arall mae’r ysgyfaint yn ei wneud?
Mae’r ysgyfaint yn dod i gysylltiad â’r aer, ac felly maent 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 hefyd. 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 (hylif tew) 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, mae’n helpu
i amddiffyn eich corff rhag niwed.

Beth all ddifrodi fy ysgyfaint?
Gall eich ysgyfaint gael ei ddifrodi wrth anadlu mwg sigarét, llygredd aer (tu allan i’r cartref a thu mewn
i’r cartref) neu lwch a mwg yn eich gweithle dros gyfnod hir o amser. Os bydd difrod i’ch llwybrau anadlu,
gallwch golli eich anadl fwy dros amser. Weithiau, nid ydym yn gwybod beth sydd wedi achosi difrod i’r
ysgyfaint.
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Sut alla’ i amddiffyn fy ysgyfaint?
Gall fod 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 ydych chi’n dod i gysylltiad â phethau yn gyson yn y gwaith allai ddifrodi eich ysgyfaint, fel llwch
brics neu lwch lli, rhaid i chi ofalu eich bod chi’n gwisgo’r offer cyfarpar diogelu anadlol cywir (RPE). Er
enghraifft, masg wyneb amddiffynnol.

Rhoi’r gorau i ysmygu
Os ydych chi’n ysmygu, rhoi’r gorau iddi yw’r peth gorau y gallwch chi ei wneud i’ch
iechyd a’ch ysgyfaint. Gall eich gweithiwr gofal iechyd proffesiynol a’r fferyllydd eich helpu
chi i ddod o hyd i ffyrdd sy’n ei gwneud hi’n haws i chi. Rydych chi dair gwaith yn fwy
tebygol o roi’r gorau iddi gyda chymorth gan wasanaethau cymorth a meddyginiaeth.
Mae gennym fwy o wybodaeth i’ch helpu chi roi’r gorau i ysmygu am byth ar blf.org.uk/
support-for-you/smoking

Ceisio cadw’n actif
Cadw’n actif yw un o’r pethau gorau y gallwch chi wneud i’ch ysgyfaint, yn enwedig os oes gennych
gyflwr ar yr ysgyfaint.
Mae digonedd o gymorth a chyngor ar gael i chi ar sut i gadw’n actif ar:
blf.org.uk/support-for-you/keep-active. Gallwch wneud mwy o weithgareddau pob dydd, fel mynd am
dro neu arddio. Neu beth am ymuno â dosbarth ymarfer corff yn eich canolfan hamdden leol neu neuadd
gymunedol? Gallwch hefyd siarad â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol am gael eich anfon i wneud
rhaglen adsefydlu i gleifion yr ysgyfaint.
I gychwyn, edrychwch ar ein fideos ymarfer corff ar-lein ar blf.org.uk/support-for-you/keepactive/exercise-video a lawr lwytho ein llawlyfr ymarfer corff am ddim yma: blf.org.uk/supportfor-you/keep-active/what-activities-can-i-do#handbook. Gallwch lawr lwytho ein dyddiadur
gweithgarwch dros 12 wythnos i’ch helpu chi ddal ati ar blf.org.uk/support-for-you/keep-active/
how-to-stay-motivated#12-week-plan.
Rheoli diffyg anadl
Nid yw canlyniadau profion a sganiau ar eich ysgyfaint pob tro yn cyd-fynd â pha mor fyr eich gwynt
rydych chi’n teimlo. Mae hyn oherwydd nad yr ysgyfaint yn unig sy’n effeithio ar faint rydych chi’n teimlo’n
fyr o wynt. Mae’r ffordd rydych chi’n anadlu, eich ffordd o fyw, a sut rydych chi’n meddwl ac yn teimlo am
eich anadlu hefyd yn effeithio ar ddiffyg anadl.
Darllenwch fwy am ddiffyg anadl, a chael cyngor ar sut i reoli diffyg anadl a’r gwahanol opsiynau am
driniaeth sydd ar gael ar blf.org.uk/support-for-you/breathlessness
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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

Cod: FL27
Fersiwn: 4
blf.org.uk/how-your-lungs-work
Adolygiad diwethaf: Chwefror 2021
Adolygiad nesaf: Chwefror 2024
Rydym ni’n gwerthfawrogi adborth ar ein
gwybodaeth. Er mwyn mynegi eich barn, ac
am y fersiwn diweddaraf o’r wybodaeth hon a
chyfeirnodau, galwch y llinell gymorth neu ymwelwch â blf.org.uk

blf.org.uk

Mae Asthma UK a British Lung Foundation Partnership yn gwmni cyfyngedig trwy warant 01863614 (Cymru a Lloegr). Rhif TAW 648 8121 18. Elusen gofrestredig yng Nghymru a
Lloegr (326730), yr Alban (SC038415) ac Ynys Manaw (1177). Swyddfa gofrestredig: 18 Mansell Street, London, E1 8AA.
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