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CANLLAWIAU 002 TECHNOLEG IECHYD CYMRU (HTW) (Chwefror 2018) 

Croesgysylltu epitheliwm oddi ar y gornbilen (cxl) i drin oedolion gyda’r cyflwr 

Ceratoconws: beth ydy effeithiolrwydd clinigol a chost triniaethau CXL a beth 

ydy'r goblygiadau ar gyfer GIG Cymru? 
 

Pam bod Technoleg Iechyd Cymru (HTW) yn arfarnu’r pwnc hwn? 

Cynigiwyd y pwnc hwn gan Dr Kelechi Nnoaham, Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd, Bwrdd Iechyd Prifysgol 

Cwm Taf, a chafodd ei gyflwyno i HTW gan Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru i gefnogi'r 

broses o wneud penderfyniadau ar sail tystiolaeth ynghylch darparu triniaeth croesgysylltu epitheliwm oddi 

ar y gornbilen o fewn y GIG yng Nghymru. 
 
 

Tystiolaeth: 

 Cymharodd adolygiad systematig diweddar ganlyniadau epitheliwm-cxl gyda dim triniaeth, yn seiliedig 

ar newidiadau yn y llinell sylfaen ar ôl blwyddyn. Dangosodd fetaddadansoddiad o'r Craffter Golwg 

wedi’i Gywiro Orau gyda Sbectolau (BSCVA) wahaniaeth sylweddol rhwng grwpiau ar ôl blwyddyn. Fodd 

bynnag, roedd arwyddocâd clinigol hirdymor y canlyniad y tu hwnt i un flwyddyn yn ansicr. 

 Ni chanfuwyd unrhyw wahaniaethau arwyddocaol rhwng grwpiau ar gyfer newidiadau yn nhrwch y 

gornbilen neu fesuriad silindraidd ffocws y llygaid, ac nid oedd yn bosibl gwerthuso'r uchafswm 

ceratometri (kmax), neu ganlyniadau eraill oherwydd heterogenedd yr astudiaethau. 

 Roedd model economaidd iechyd y DU yn awgrymu y byddai'n debygol iawn o fod yn gost-effeithiol. 

Fodd bynnag, roedd effeithiolrwydd o ran cost yn dibynnu ar gyfnod hir o driniaeth cxl, sydd heb ei 

ddilysu. Os na barhawyd i gynnal buddiannau’r driniaeth ar ôl 5 mlynedd, nid oedd CXL yn gost- 

effeithiol, ac roedd wedi rhagori ar y trothwyon confensiynol a dderbynnir yn y DU. 
 

Mae’r dystiolaeth ynghylch croesgysylltu epitheliwm oddi ar y gornbilen (cxl) i drin oedolion 

gyda’r cyflwr ceratoconws yn amhendant. Mae’r dystiolaeth orau sydd ar gael yn awgrymu 

bod effeithiolrwydd hirdymor yn ansicr. Mae HTW yn cynghori nad ydy’r ddarpariaeth arferol 

yn cael ei chefnogi ar hyn o bryd. Argymhellir ymchwilio i effeithiolrwydd hirdymor a 

chosteffeithiolrwydd epitheliwm oddi ar y gornbilen i drin oedolion, o’i gymharu â dim 

triniaeth. 

Statws cyngor HTW ydy y dylai GIG Cymru fabwysiadu’r cyngor hwn, neu gyfiawnhau 

pam nad ydy’r cyngor wedi cael ei ddilyn. Bydd HTW yn gwerthuso effaith ei gyngor. 
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CRYNODEB O’R ADRODDIAD ARFARNU TYSTIOLAETH1
 

Cyd-destun 

Mae ceratoconws yn anhwylder llygaid dwyochrog heb fod yn llidiol. Amcangyfrifir bod tua 3,000 o bobl yn 

cael eu heffeithio yng Nghymru; nid yw’n glir faint o bobl sy’n gymwys i gael triniaeth. Mae ceratoconws 

yn cael ei nodweddu yn sgil teneuo ac anffurfio cynyddol y gornbilen, sy’n achosi chwydd siâp côn i 

ddatblygu. Mae hyn yn arwain at broblemau gyda’r golwg, fel byrwelediad, golwg aneglur, astigmatiaeth 

neu sensitifrwydd i olau. Mae'r cyflwr fel arfer yn datblygu mewn plant ac oedolion ifanc, ac mae’n gallu 

gwaethygu dros amser. 

Mae triniaethau croesgysylltu epithiliwm oddi ar y gornbilen (cxl) yn ceisio arafu neu atal ceratoconws rhag 

datblygu. Mae’r meini prawf ar gyfer triniaeth yn cynnwys profi bod ceratoconws yn datblygu, claf dan 30 

oed, a thrwch y gornbilen > 400-450 µm. Mae diferion o riboflavin (fitamin B2) yn cael ei weinyddu ar y 

cyd â golau uwchfioled (UVA). Mae'r adwaith ffotocemegol yn arwain at galedu a chryfhau'r gornbilen. 

Disgwylir i hyn atal cynnydd yn y clefyd, ond mae hyd y budd yn ansicr. 

Mae'r driniaeth cxl safonol yn dilyn y protocol Dresden - sef triniaeth "epithiliwm oddi ar y gornbilen", lle 

mae epithiliwm y gornbilen yn cael ei dynnu i ganiatáu i riboflavin dreiddio i mewn i feinwe’r gornbilen. 

Gellir defnyddio amrywiadau ar y protocol hwn yn ôl disgresiwn y llawfeddyg, gan gynnwys Accelerated 

CXL, neu wahaniaethau o ran cyfansoddiad neu amseriad gweinyddu’r diferion riboflavin. Mae'r arfer 

presennol yng Nghymru yn seiliedig ar amrywiad o’r protocol Dresden. 

 
 

Tystiolaeth ar Effeithiolrwydd Clinigol, Diogelwch, Dadansoddi Economaidd a Materion 

Cleifion 

Nododd adolygiad systematig oedd yn cynnwys pum astudiaeth (289 o lygaid), wahaniaeth bach ond hynod 

arwyddocaol yn ystadegol yn y Craffter Golwg wedi’i Gywiro Orau gyda Sbectolau o blaid CXL, o'i gymharu 

â dim triniaeth o gwbl un flwyddyn ar ôl yr archwiliad dilynol. (-0.09 logmar; 95% ci-0.14, -0.04, t = 0.0005). 

Fodd bynnag, roedd arwyddocâd clinigol y canfyddiad hwn yn ansicr. Ni chanfuwyd unrhyw wahaniaethau 

arwyddocaol rhwng grwpiau ar gyfer trwch corneaidd neu silindraidd blygyn. Nid oedd yn bosibl dod i 

gasgliad ar gyfer tri mesur canlyniad arall oherwydd heterogenedd maint yr effaith (I2} 50%). 

Roedd model economaidd cadarn presennol ar gyfer iechyd y DU yn awgrymu tebygolrwydd uchel o 

effeithiolrwydd o ran cost. Fodd bynnag, roedd y canlyniadau'n dibynnu ar gyfnod hir o driniaeth cxl, sydd 

heb ei ddilysu. Nid oedd astudiaethau arsylwadol gyda dilyniant tymor hwy (o leiaf 3 blynedd) o ansawdd 

digonol i ddilysu bod triniaeth yn effeithiol dros gyfnod hir o amser. Amcangyfrifir bod y gwasanaeth sy'n 

cael ei sefydlu yng Nghymru ar hyn o bryd ychydig yn ddrutach (ICER o £3,459 fesul QALY a enillwyd) na'r 

gwasanaeth a ddarperir ym Mryste drwy atgyfeirio (icer o £3,063 fesul QALY a enillwyd). 

Mae'r sylfaen dystiolaeth yn gyfyngedig ar gyfer yr anhwylder prin hwn. Mae'r astudiaethau yn 

heterogenaidd (yn bennaf oherwydd maint yr effaith yn hytrach na chyfeiriad yr effaith), mae meintiau’r 

samplau yn gymharol fach, ac ychydig o astudiaethau sy'n adrodd am ddilyniant y tu hwnt i flwyddyn. 

Roedd canlyniadau adolygiadau systematig eraill (gan gynnwys adolygiad Cochrane), yn cyd-fynd yn fras 

â'r canfyddiadau hyn. 

Ni chwiliwyd yn benodol am faterion diogelwch. Mae canllawiau NICE yn dynodi bod digon o dystiolaeth o 

ddiogelwch y driniaeth croesgysylltu epithiliwm oddi ar y gornbilen (cxl) i fwrw ymlaen â’r driniaeth, ar yr 

amod bod trefniadau arferol yn eu lle ar gyfer llywodraethu clinigol, cydsynio ac archwilio. Mae'r gwaith o 

weinyddu riboflavin fel diferion llygaid y tu allan i'w pwrpas arferol i'w defnyddio yn Ewrop. Cymeradwyodd 

FDA  (US  Food  and  Drug  Administration))  yr  hydoddiant  offthalmig,  ar  ôl  dod  o  hyd  i  nifer  isel o 
 

 

1 Adroddiad Arfarnu Tystiolaeth wedi’i fwriadu i’w ddefnyddio gan wneuthurwyr penderfyniadau yn y GIG yng Nghymru. 
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ddigwyddiadau anffafriol fel anhryloywedd y gornbilen (niwl), llid brith y gornbilen, rhychau ar y gornbilen, 

poen llygaid a llai o graffter yn y golwg. 

 
 

Ni nodwyd unrhyw dystiolaeth o brofiadau cleifion yn y dystiolaeth a adolygwyd. 

 

 
Materion sefydliadol 

Ystyrir bod y weithdrefn yn gymharol syml, a gallai gael ei chyflawni gan ymarferydd cymwys mewn lleoliad 

cleifion allanol neu ofal cynradd. 

Ar hyn o bryd, mae annhegwch o ran mynediad i’r driniaeth hon o fewn y GIG yng Nghymru, gyda'r 

gwasanaeth ar gael yn rhwydd i gleifion Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg. Dim ond drwy 

atgyfeirio y gall cleifion o fyrddau iechyd eraill gael mynediad i’r driniaeth, ar sail achosion unigol. 

 
 

Ymchwil Pellach 

Argymhellir y dylid ymchwilio i effeithiolrwydd a chost-effeithiolrwydd tymor hir y driniaeth croesgysylltu 

epithiliwm oddi ar y gombilen (cxl) mewn oedolion, o’i gymharu â dim triniaeth. 



Canllawiau 002 HTW Page 4 of 4 Chwefror 2018 

 

Cyfrifoldebau o ran Ystyried y Cyngor hwn 

Sefydlwyd Technoleg iechyd Cymru (HTW) yn sgil argymhelliad y Gweinidog1,2 i gefnogi dull strategol, 

cenedlaethol o nodi, arfarnu a mabwysiadu technolegau iechyd nad ydynt yn feddyginiaethau mewn 

lleoliadau iechyd a gofal. Mae Panel Arfarnu HTW yn cynnwys uwch gynrychiolwyr o bob Bwrdd yng 

Nghymru, sydd ag awdurdodiad dirprwyedig i lunio Crynodebau Gwneuthurwyr Penderfyniadau sy'n 

amlinellu Cyngor ‘gan GIG Cymru, ar gyfer GIG Cymru '. Statws cyngor HTW ydy ' mabwysiadu neu 

gyfiawnhau '. Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl bod cyngor HTW yn cael ei weithredu, a bod hyn yn cael 

ei archwilio'n rheolaidd gan HTW. 3 

Bwriad y cyngor yn y ddogfen hon ydy helpu gwneuthurwyr penderfyniadau yn y system gofal yng Nghymru 

i wneud penderfyniadau ar sail tystiolaeth wrth benderfynu ar le technolegau iechyd a thrwy hynny, wella 

ansawdd gwasanaethau gofal. 

Seiliwyd cynnwys y Crynodeb hwn ar y dystiolaeth a'r ffactorau oedd ar gael ar adeg ei gyhoeddi. Adolygwyd 

sail dystiolaeth ryngwladol ac ymgynghorwyd ag arbenigwyr pwnc allanol ac aelodau Pwyllgor HTW er 

mwyn cyd-destunoli’r dystiolaeth sydd ar gael i Gymru. Gofynnir i ddarllenwyr ystyried cyffredinedd y 

dystiolaeth a adolygwyd i GIG Cymru, y gallai treialon a thechnolegau newydd fod wedi dod i'r amlwg ers 

y cyhoeddiad cyntaf, a bod posibiliad na fydd y dystiolaeth a gyflwynwyd yn gyfredol erbyn hyn. 

Cydnabyddir mai tystiolaeth ydy dim ond un o'r ffynonellau sydd ei angen ar gyfer gwneud penderfyniadau 

a chynllunio. 

Nid ydy'r cyngor hwn yn diystyru cyfrifoldeb unigol gweithwyr iechyd proffesiynol i wneud penderfyniadau 

wrth ymarfer eu barn glinigol yn amgylchiadau cleifion unigol, mewn ymgynghoriad â'r claf ac/neu y 

gwarcheidwad neu’r gofalwr. 

Ni chaniateir defnyddio unrhyw ran o'r cyngor hwn heb fod y cyngor cyfan yn cael ei ddyfynnu'n llawn. 

Mae'r cyngor hwn yn cynrychioli barn HTW ar y dyddiad a nodir. Ni chaiff cyngor HTW ei ddiweddaru fel 

mater o drefn. Fodd bynnag, gellir ystyried ei adolygu os bydd y rhanddeiliaid yn gofyn am hynny, ar sail 

tystiolaeth newydd a gyhoeddwyd sy'n debygol o newid y cyngor a roddwyd yn sylweddol. 

Gellir gweld gweithdrefnau gweithredu safonol, sy'n amlinellu dulliau adolygu tystiolaeth HTW a’i 

fframwaith ar gyfer cynhyrchu ei gyngor, ar wefan HTW. 

Cydnabyddiaethau. Hoffai HTW ddiolch i’r unigolion a’r sefydliadau a roddodd sylwadau ar fersiwn ddrafft 

o’r ddogfen Crynodeb Gwneuthurwyr Penderfyniadau. 

Gofynnwyd am ddatganiadau buddiannau gan yr holl arolygwyr. Ystyriwyd yr holl gyfraniadau gan arolygwyr 

gan Grŵp Asesu HTW. Fodd bynnag, nid oedd gan yr adolygwyr unrhyw ran mewn awduriaeth na rheolaeth 

olygyddol, ac mae'r safbwyntiau a fynegir yn rhai Technoleg Iechyd Cymru. 
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