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CRYNODEB GWNEUTHURWYR PENDERFYNIADAU 
 
Symbylu’r nerf sacrol (SNS) ar gyfer anymataliaeth ysgarthol  

Rhif CGP: 003 (Mehefin 2018) 
 

Pam bod Technoleg Iechyd Cymru (TIC) yn arfarnu’r pwnc hwn?  
Triniaeth ydy symbylu’r nerf sacrol (SNS) ar gyfer anymataliaeth ysgarthol sy'n 
cynnwys ysgogi trydan foltedd isel, uniongyrchol, cronig, ar wreiddiau’r nerfau sacrol. 
Mae ar gael drwy'r GIG mewn rhai rhannau eraill o'r DU, ond nid drwy’r GIG yng 
Nghymru. Bwriedir i'r SNS gael ei ddefnyddio mewn pobl sydd ddim yn gallu rheoli eu 
hanymataliaeth ysgarthol trwy ddulliau mwy confensiynol. Yn yr achosion hyn, mae 
dewisiadau eraill fel stoma neu atgyweirio’r sffincter yn gysylltiedig â chostau a 
chyfraddau morbidrwydd sylweddol, ac nid ydynt bob amser yn darparu digon o 
ryddhad i'r claf. 

 

Mae TIC yn cynghori bod y dystiolaeth sydd ar gael yn cefnogi defnyddio symbylu’r 
nerf sacrol i drin anymataliaeth ysgarthol, ond dim ond mewn achosion lle nad 
yw'r cyflwr wedi ymateb i reolaeth gonfensiynol. 
 
Dim ond i bobl sydd ag anymataliaeth ysgarthol y dylid cynnig triniaeth symbylu’r 
nerf sacrol, yn unol â'r meini prawf a amlinellir yng Nghanllaw Clinigol 49 Y 
Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (Anymataliaeth 
ysgarthol mewn oedolion: rheoli). 

 

Tystiolaeth: 
• Mae tystiolaeth o dri o hap-dreialon wedi’u rheoli a phedwar astudiaethau 

trawsgroesi yn dangos yn gyson bod symbylu’r nerf sacrol yn lleihau nifer yr 
achosion o anymataliaeth ysgarthol a brofir gan gleifion. 

• Mae tystiolaeth bod gan y driniaeth symbylu’r nerf sacrol y potensial i fod yn gost-
effeithiol, o'i gymharu â thriniaeth gonfensiynol mewn pobl sydd wedi methu â 
elwa o’r driniaeth honno. Mae'r canfyddiad hwn yn seiliedig ar y rhagdybiaeth y 
bydd y budd clinigol sy’n ymwneud â symbylu’r nerf sacrol yn parhau yn y tymor 
hir. 

 
Statws cyngor TIC ydy y dylai GIG Cymru fabwysiadu’r cyngor hwn neu 

gyfiawnhau pan nad yw’r cyngor wedi cael ei ddilyn. Bydd TIC yn gwerthuso 
effaith ei gyngor. 

https://www.nice.org.uk/guidance/cg49/chapter/1-Guidance#surgery
https://www.nice.org.uk/guidance/cg49/chapter/1-Guidance#surgery
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CRYNODEB Y GWNEUTHURWYR PENDERFYNIADAU1 
 
Cyd-destun 

Anymataliaeth ysgarthol yw colli ysgarthion solet neu hylif yn anrheoledig.  Mae'n 
gyflwr sy’n anablu, ac sy’n achosi embaras cymdeithasol. Gall niwed i fecanwaith 
sffincter yr anws neu ei gyflenwad nerfau, dirywiad sy'n gysylltiedig ag oedran y 
sffincter, anaf i’r cefn, neu achosion niwrolegol eraill, i gyd arwain at Anymataliaeth 
Ysgarthol cronig. Caiff Anymataliaeth Ysgarthol ei drin drwy reolaeth gonfensiynol yn 
gyntaf, gydag ystod o ymyriadau anfeddygol, nad ydynt yn ymwthiol. Mewn achosion 
lle nad yw rheolaeth gonfensiynol yn gallu rheoli Anymataliaeth Ysgarthol, gellir 
defnyddio triniaeth lawfeddygol. Triniaeth lawfeddygol ydy Symbylu’r Nerf Sacrol, 
sy'n golygu gosod electrod drwy fforamen sacrol (S3 fel arfer), sydd wedyn, yn 
symbylu’r gwreiddiau nerfol trwy gyfrwng generadur curiadau sy'n cael ei bweru gan 
fatris. Mae pob claf yn destun cyfnod prawf i benderfynu a fyddant yn ymateb i’r 
driniaeth neu beidio (fel arfer defnyddir trothwy o ostyngiad o 50% o leiaf mewn 
pyliau o Anymataliaeth Ysgarthol).Yn GIG Cymru, y triniaethau llawfeddygol cyffredin 
a ddefnyddir yn y sefyllfa hon ydy chwistrellu cyfyngau swmpus neu greu stoma. Gellir 
cynnig atgyweirio neu ailosod y sffincter i ddechrau i bobl sydd ag Anymataliaeth 
Ysgarthol oherwydd nam ar y sffincter; os yw'r driniaeth hon yn methu, efallai y bydd 
y bobl hyn yn gymwys i gael triniaeth Symbylu’r Nerf Sacrol hefyd. 

Mae dwy ddyfais Symbylu’r Nerf Sacrol ar gael ar y farchnad yn y DU: y system 
Medtronic Interstim, a gafodd farc cydymffurfio CE yn 2004, a'r system Axonics r-SNM, 
a gafodd farc cydymffurfio CE yn 2016. Mae'r holl dystiolaeth glinigol ac o ran 
effeithiolrwydd cost a ystyriwyd yn yr arfarniad hwn yn ymwneud â’r system 
Medtronic Interstim. Mae dyfeisiau SNS yn costio rhwng £8,336 a £8,610. 

Yn GIG Lloegr, cynigir y driniaeth i rai cleifion sy'n oedolion sydd yn dioddef gydag 
Anymataliaeth Ysgarthol, yn unol â Datganiad Polisi Comisiynu Clinigol (Bwrdd 
Comisiynu GIG, 2013). Mae hyn yn nodi mai dim ond i gleifion sy'n bodloni pob un o 
nifer o feini prawf, gan gynnwys clefyd sy'n ddifrifol ac sy'n cyfyngu ar fywyd, sydd 
heb ymateb i reolaeth gonfensiynol, y rhagdybir bod llawdriniaeth sffincter yn 
amhriodol iddynt, ac sydd wedi gwella ar ôl cyfnod prawf symbylu, y dylid cynnig y 
driniaeth hon. Fodd bynnag, nid oes polisi sy’n cyfateb i hyn yn bodoli o fewn y GIG 
yng Nghymru. 

Tystiolaeth ar Effeithiolrwydd Clinigol, Diogelwch, Dadansoddi Economaidd a 
Materion Cleifion  
 
Cymharodd tri o hap-dreialon y ddyfais SNS gyda therapi meddygol optimal, PTNS, 
neu chwistrellu cyfyngau swmpus.  Ym mhob treial, roedd SNS yn fwy buddiol na'r 
driniaeth reoli o ran lleihau amlder y pyliau o Anymataliaeth Ysgarthol. Roedd cleifion 

                                                           
1Adroddiad Arfarnu Tystiolaeth wedi’i fwriadu i’w ddefnyddio gan wneuthurwyr penderfyniadau yn y GIG yng 
Nghymru.   
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oedd yn derbyn triniaeth SNS ym mhob un o’r treialon, yn adrodd am ansawdd bywyd 
gwell (wedi'i fesur yn defnyddio graddfeydd Anymataliaeth Ysgarthol penodol). 
 
Mae tystiolaeth glinigol gymharol ar gael ar gyfer cyfnod dilynol cymharol fyr (isafswm 
o 4 wythnos; uchafswm o 12 mis).  Mewn astudiaeth amlganolfannau yn Ewrop a 
ddilynodd gleifion am hyd at ganolrif o 84 mis ar ôl mewnblannu’r driniaeth SNS,  
roedd 194 allan o’r 237 o gleifion a recriwtiwyd wedi gweld gostyngiad o 50% o leiaf 
yn amlder yr Anymataliaeth Ysgarthol yn yr apwyntiad dilynol diwethaf, a 
chyflawnodd 136 (57.3%) ymataliaeth lawn. 
 
Mae canlyniadau effeithiolrwydd cost a dadansoddiadau ychwanegol a gyhoeddwyd 
gan TIC yn awgrymu bod SNS yn fwy effeithiol ond hefyd, yn fwy costus na rheolaeth 
gonfensiynol. Cyhoeddwyd y dadansoddiad mwyaf perthnasol yn 2008; roedd 
dadansoddiad wedi'i ddiweddaru yn defnyddio strwythur a gynigir gan y llenyddiaeth 
wedi arwain at gymhareb effeithiolrwydd cost cychwynnol tebyg i'r canlyniadau 
cyhoeddedig (yn yr ystod o £20,000 i £30,000 ar gyfer pob blwyddyn oes wedi’u 
haddasu yn ôl yr ansawdd (QALY) a enillwyd. Byddai ymestyn gorwel amser y model i 
dymor hirach credadwy yn gwella'r ICER, a gellid dadlau ei fod yn amcangyfrifiad mwy 
cywir. Byddai cleifion a oedd yn profi gwelliannau sylweddol i'w QALYs yn arwain yn 
ddamcaniaethol i ICERau is, hyd yn oed ar ôl cael dyfais newydd. 
 
Materion sefydliadol 

Yn seiliedig ar amcangyfrifiad o achosion yn GIG Lloegr, gallai tua 30 o gleifion y 
flwyddyn yn y GIG yng Nghymru sydd yn dioddef o Anymataliaeth Ysgarthol fod yn 
addas i gael triniaeth SNS (hynny yw, maen nhw’n dioddef o Anymataliaeth Ysgarthol 
na ellir ei reoli'n gonfensiynol, ac yn  bodloni'r meini prawf a amlinellir yng Nghanllaw 
Clinigol NICE 49).  Mae cynllun peilot, mewn tua 10 o gleifion, wedi'i gynllunio ar 
gyfer GIG Cymru a fydd yn rhoi mynediad i SNS (yn defnyddio dyfais Interstim 
Medtronig) trwy Gaffael yn Seiliedig ar Werth. 

 
Mae'r symbylydd parhaol yn cael ei weithredu gyda batris; mae batris yn para am sawl 
blwyddyn, ond gall hyn amrywio yn ôl ffactorau fel paramedrau ysgogi. Ar gyfer y 
ddyfais Interstim Medtronig II, mae'r gwneuthurwr yn amcangyfrif bod bywyd y batri 
rhwng 4 a 7 mlynedd; mae arbenigwyr yn adrodd, o brofiad clinigol, bod batris yn 
para rhwng 5 a 10 mlynedd. Unwaith y bydd y batri wedi darfod, bydd angen cael un 
newydd: mae'r ddyfais yn cynnwys dangosydd batri fel y gellir penderfynu pryd mae 
angen batris newydd. 
 
 
 
Ymchwil Pellach 

Argymhellir ymchwilio i effeithiolrwydd hirdymor symbylu’r nerf sacrol. Dylai hyn 
gipio canlyniadau gan gynnwys newidiadau mewn amlder ymataliaeth ysgarthol, 
ansawdd bywyd, boddhad cleifion, digwyddiadau niweidiol (yn enwedig y rheiny sy'n 
arwain at dynnu’r ddyfais) ac amser i dynnu / ailosod batri. 
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Cyfrifoldebau o ran Ystyried y Cyngor hwn 

Sefydlwyd Technoleg Iechyd Cymru (TIC) 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 TIC 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 TIC ydy ' mabwysiadu neu cyfiawnhau '. Mae Llywodraeth Cymru 
yn disgwyl bod cyngor TIC yn cael ei weithredu, a bod hyn yn cael ei archwilio'n rheolaidd gan 
TIC. 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 TIC 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'r 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 TIC ar y dyddiad a nodir. Ni chaiff 
cyngor TIC 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 TIC 
a’i fframwaith ar gyfer cynhyrchu ei gyngor, ar wefan TIC.  
 
 
Cydnabyddiaethau. Hoffai TIC 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 TIC. Fodd bynnag, nid oedd gan yr adolygwyr unrhyw ran mewn 
awduraeth na rheolaeth olygyddol, ac mae'r safbwyntiau a fynegir yn rhai Technoleg Iechyd 
Cymru.   
 
Cadeirydd, Panel Arfarnu Technoleg Iechyd Cymru  
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