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CANLLAW 008 TECHNOLEG IECHYD CYMRU (HTW) (Mehefin 2019) 
 

Prawf Defensin Alffa Synovasure® ar gyfer diagnosio Haint y Cymalau 

Periprosthetig  

 

 

 

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

Cyfeiriwyd y pwnc hwn at HTW gan gynhyrchydd y prawf defensin alffa Synovasure® (Zimmer 

Biomet). Mae Haint y Cymalau Periprosthetig (PJI) yn gymhlethdod anghyffredin ond difrifol o 

fewn llawdriniaethau i osod cluniau a phen-gliniau newydd, sy’n effeithio ar tua 1% o 

arthroplastiau’r glun ac 1% i 2% o arthroplastiau’r pen-glin.  Mae PJI yn anodd ei ddiagnosio, a 

gallai defnyddio’r prawf defensin alffa Synovasure® wella'r cyfraddau canfod ac yn y pen draw, 

arwain at reoli cleifion yn fwy priodol. 

 

  

Canllaw HTW: Mae'r defnydd o'r prawf defensin alffa Synovasure yn dangos addewid ar gyfer 

diagnosio haint y glun a’r pen-glin periprosthetig, ond nid yw'r dystiolaeth ar hyn o bryd yn 

cefnogi gwneud hyn fel mater o drefn. Mae gan Synovasure y potensial i gael diagnosis pellach 

i gleifion gyda chanlyniadau amwys o brofion confensiynol, ond mae angen tystiolaeth fwy 

argyhoeddiadol.  Felly, mae HTW yn argymell cynnal rhagor o ymchwil yn y grŵp hwn o gleifion 

i ddiffinio cywirdeb diagnostig, canlyniadau clinigol a chanlyniadau sy’n ymwneud â’r gost o 

ddefnyddio synovasure yn ogystal ag ymchwiliadau safonol. 

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

gyfiawnhau pam nad ydy’r canllaw wedi cael ei ddilyn. Bydd HTW yn gwerthuso 

effaith ei ganllaw. 
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Ystyriaethau’r Panel Arfarnu 

 Er bod haint y cymalau periprosthetig yn gymhlethdod cymharol brin mewn llawdriniaeth i 

osod clun a phen-glin newydd, mae'r cyflwr yn aml yn anodd ei ddiagnosio, a gall y canlyniadau 

clinigol fod yn ddifrifol. O ystyried pwysigrwydd gwneud penderfyniadau clinigol sy'n cynnwys 

yr angen posib am orfod ail-wneud y llawdriniaeth, roedd y panel o'r farn bod angen clinigol i 

wella’r llwybr diagnostig presennol, a bod defnyddio’r prawf alffa defensin Synovasure® yn 

ychwanegol at yr asesiad clinigol a phrofion confensiynol, yn cynnig y potensial i wneud hynny. 

 Nododd y Panel bod Synovasure® yn mesur lefel y defensin alffa mewn hylif synofaidd, ac y 

gellir ei wneud fel prawf mewn labordy neu fel prawf pwynt gofal (POC). Rhoddwyd gwybod 

bod y cwmni'n bwriadu cynnig y prawf mewn labordy fel rhan o becyn o brofion sy'n adlewyrchu 

ystod y paramedrau sydd wedi'u cynnwys yn y meini prawf diagnostig y cytunwyd arnynt. 

Daethpwyd i'r casgliad bod y dulliau gwahanol o brofi yn debygol o fod yn berthnasol i wahanol 

senarios clinigol, ac felly, bod angen ystyried gwerth pob un ar wahân. 

 Dysgodd y Panel gan arbenigwyr y gellir diagnosio haint clun neu ben-glin periprosthetig yn y 

mwyafrif (tua 80%) o gleifion drwy ddefnyddio meini prawf clinigol a phrofion labordy wedi'u 

diffinio'n dda ac wedi'u dilysu. Daeth y Panel i'r casgliad, er bod y dystiolaeth yn dangos lefelau 

uchel o gywirdeb diagnostig gyda phrofion Synovasure® sy’n cael eu gwneud mewn labordy o'i 

gymharu â'r meini prawf hyn, nid oes unrhyw astudiaethau canlyniad clinigol ar gael ar hyn o 

bryd i benderfynu ar ganlyniadau defnyddio profion Synovasure® mewn labordai ar 

benderfyniadau rheolwyr clinigol. Daeth i'r casgliad, ar sail y dystiolaeth bresennol, bod gwerth 

clinigol ychwanegol cynnal profion Synovasure® mewn labordai fel mater o drefn yn y modd 

hwn yn ansicr, ac na ellir ei gefnogi ar hyn o bryd. 

 Dysgodd y Panel gan arbenigwyr, yn y lleiafrif o gleifion (tua 20%) lle mae canlyniad asesiad 

clinigol a phrofion labordy yn arwain at gasgliadau amwys ynglŷn â phresenoldeb neu 

absenoldeb haint clun neu ben-glin periprosthetig, bod angen mireinio diagnostig ychwanegol. 

Daeth y Panel i'r casgliad mai yn y grŵp hwn o gleifion y gallai'r defnydd o brofion Synovasure® 

fod o werth clinigol ychwanegol penodol. Nododd y panel un astudiaeth arfaethedig, heb fod 

ar hap (De St Vincent et al) a gafodd ei wneud gyda 39 o gleifion â phrofion confensiynol 

amwys, lle gwelwyd cysylltiad rhwng profion pwynt gofal Synovasure® â lefelau uchel o 

sensitifrwydd (88.9%), penodoldeb (90.6%) a gwerth rhagfynegol negyddol (94.4%) am haint y 

cymalau periprothestig.  Daeth y Panel i'r casgliad, er bod canlyniadau'r astudiaeth hon yn 

galonogol, bod angen tystiolaeth bellach, gan gynnwys canlyniadau clinigol, i hyrwyddo'r arfer 

o ddefnyddio profion pwynt gofal Synovasure® yn y senario clinigol hwn. 

 Roedd y dadansoddiad economaidd yn dangos nad oedd y defnydd rheolaidd o brofion 

Synovasure® mewn achos o haint y cymalau periprosthetig posibl yn gost-effeithiol - ar gyfer 

clun neu ben-glin newydd. Amcangyfrifwyd bod defnyddio profion pwynt gofal Synovasure® 

yng nghyd-destun canlyniadau amwys o asesiadau clinigol a labordai, yn gost-effeithiol yng 

nghyd-destun haint y pen-glin periprosthetig posib (ICER o £16,273 fesul QALY), ond nid yng 

nghyd-destun y posibilrwydd o haint y glun (ICER o £47,688 fesul QALY). Nododd y Panel fodd 

bynnag, yn sgil y dystiolaeth glinigol gyfyngedig, bod y canlyniadau hyn yn gysylltiedig â chryn 

ansicrwydd. 

 Mae'r Panel Gwerthuso yn annog rhagor o ymchwil ar y defnydd o brofion Synovasure® i 

ddiagnosio haint y cymalau periprosthetig. Mae’n ystyried bod y gwerth clinigol mwyaf posibl 

mewn cleifion lle mae profion clinigol a labordy safonol wedi arwain at ganlyniadau amwys, 

ac felly, y byddai’n annog astudiaethau i ymchwilio i werth ychwanegol defnyddio profion 

Synovasure® ar benderfyniadau clinigol ar adeg y llawdriniaeth. Dylai'r astudiaethau hyn 

gynnwys asesiad o fesurau a chostau canlyniadau clinigol sy'n gysylltiedig â chleifion. 
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CRYNODEB O’R DYSTIOLAETH 

I weld adroddiad llawn o’r dystiolaeth sy’n cefnogi’r Canllaw hwn, darllenwch Adroddiad Arfarnu 
Tystiolaeth 008.  

Cyd-destun 
Mae PJI yn anodd i'w ddiagnosio, gan nad oes profion pendant, a bod y symptomau'n debyg i 

gyflyrau eraill (megis llacio aseptig). Mae'r diagnosis yn seiliedig ar feini prawf clinigol a phrofion 

labordy a ymgorfforwyd mewn argymhellion gan y Gymdeithas Heintiau Cyhyrysgerbydol (MSIS).  

Mae’r meini prawf diagnostig hyn wedi cael eu defnyddio’n eang ar ôl 2013, ac ers hynny, maen 

nhw wedi cael eu diweddaru i adlewyrchu biofarcwyr newydd. 

Mae rheoli PJI yn wahanol i achosion eraill o fethiant arthroplastigau, ac mae'r diagnosis cywir yn 

hanfodol felly i lywio gofal a dewis llwybr triniaeth yn sgil hynny. Gall methu diagnosio PJI arwain 

at oedi cyn ymyrryd ac at lawdriniaeth arall mwy cymhleth wedyn, tra y gallai diagnosio PJI yn 

anghywir mewn claf heb haint arwain at lawdriniaeth ddiangen. 

Mae'r prawf Synovasure® yn nodi lefelau defensin alffa uwch mewn hylif synofaidd a gynigir fel 

biofarciwr i ddarogan PJI. Mae'r prawf ar gael mewn dau fformat (y ddau gyda marciau CE Dosbarth 

1): 

1. prawf ELISA mewn labordy (prawf gwrthimiwnedd yn gysylltiedig ag ensymau) 

2. prawf pwynt gofal llif ochrol 

Mae’r ddau brawf wedi’u nodi i’w defnyddio cyn llawdriniaeth fel ategiad i brofion diagnostig 

presennol, yn enwedig pan fo'r rhain yn amwys, neu wedi’u drysu gan gyflyrau sy'n bodoli eisoes. 

Hefyd, gellir defnyddio'r prawf pwynt gofal yn gydweithredol yn ystod gweithdrefn adolygu, i 

gynorthwyo'r broses o wneud penderfyniadau yn gyflym. 

Mae'r cynhyrchydd yn cynnig gwasanaeth labordy a fyddai'n cynnal prawf ELISA Synovasure® 

ynghyd â phrofion eraill a nodir yn y protocol MSIS 2018. Mewn arfer clinigol presennol, defnyddir 

y prawf Synovasure® fel arfer mewn cleifion sydd wedi derbyn canlyniadau amwys ar ôl profion 

safonol. 

Tystiolaeth ar Effeithiolrwydd Clinigol, Diogelwch, Dadansoddi Economaidd a 

Materion Cleifion 

Nodwyd llawer iawn o lenyddiaeth ar gywirdeb diagnostig prawf labordy Synovasure® a’r prawf 

pwynt gofal llif ochrol wedi’u defnyddio ar eu pen eu hunain. Dangosodd tystiolaeth o ddau 

adolygiad systematig bod prawf labordy Synovasure® a phrawf pwynt gofal llif ochrol Synovasure®, 

â chywirdeb diagnostig da ar gyfer canfod PJI. Dangoswyd bod prawf labordy Synovasure® yn 

meddu ar werthoedd sensitifrwydd a phenodolrwydd cyfun o 95% a 97%, yn y drefn honno, yn y 

ddau adolygiad systematig. Dangoswyd bod prawf pwynt gofal llif ochrol Synovasure® yn meddu 

ar werthoedd sensitifrwydd a phenodolrwydd cyfun o 77% a 91%, yn y drefn honno, mewn un 

adolygiad systematig, a 85% a 90% mewn adolygiad systematig arall. Fodd bynnag, mewn ymarfer 

clinigol, byddai'r prawf Synovasure® yn cael ei ddefnyddio ar y cyd â phrofion eraill ac felly, nid 

yw astudiaethau sy'n dangos cywirdeb diagnostig Synovasure® wedi’i ddefnyddio ar ei ben ei hun 

o ddiddordeb sylweddol. 

Nodwyd un astudiaeth berthnasol a ystyriodd ddefnyddio Synovasure® ar y cyd â phrofion eraill. 

Roedd hwn yn ddadansoddiad adolygol o gleifion oedd yn derbyn llawdriniaethau i osod cluniau a 

phen-gliniau newydd, a gynhaliwyd i ddatblygu a dilysu'n allanol y meini prawf diagnostig newydd 

ar gyfer PJI, sy'n cynnwys y prawf Synovasure®. Seiliwyd yr elfen ddilysu allanol ar 222 o 

lawdriniaethau cluniau a phen-gliniau newydd wedi’u heintio, a 200 o aseptig.  Cymharwyd 

cywirdeb diagnostig y meini prawf newydd yn erbyn meini prawf diagnostig hŷn. Canfuwyd bod 
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gan y meini prawf newydd sensitifrwydd o 97.7% a phenodolrwydd o 99.5%. Canfuwyd bod gan y 

meini prawf diagnostig hŷn o 2013 sensitifrwydd o 86.9% a phenodolrwydd o 99.5%. 

Fodd bynnag, mae yna bosibilrwydd o ragfarn, gan fod y cyfrifiadau sensitifrwydd a phenodolrwydd 

ar gyfer y meini prawf diagnostig newydd yn eithrio cleifion â chanlyniadau amwys. Hefyd, er bod 

y dystiolaeth o'r astudiaeth hon yn darparu'r dystiolaeth orau sydd ar gael am ddefnyddio 

Synovasure® ar y cyd â phrofion eraill, nid yw'n cyfateb i'r meini prawf diagnostig mwyaf diweddar. 

Nodwyd un astudiaeth berthnasol, a ystyriodd y defnydd o'r prawf pwynt gofal llif ochrol 

Synovasure® mewn cleifion â chanlyniadau amwys ar ôl profion safonol. Roedd yn astudiaeth 

unigol un ganolfan, arfaethedig, heb fod ar hap, yn Ffrainc, a oedd yn cynnwys 42 o achosion 

mewn 39 o gleifion. Canfuwyd bod gan brawf pwynt gofal llif ochrol Synovasure® sensitifrwydd o 

88.9% a phenodolrwydd o 90.6% mewn sefyllfaoedd a oedd yn gymhleth yn ficrobiolegol, ac a oedd 

yn cyflwyno heriau diagnostig. Mae'r canlyniadau'n dangos y potensial posibl i ddefnyddio prawf 

pwynt gofal llif ochrol Synovasure® ar y grŵp hwn o gleifion, ond mae poblogaeth fach yr 

astudiaeth yn golygu bod angen rhagor o dystiolaeth i gadarnhau'r canfyddiadau a hefyd, i 

archwilio canlyniadau clinigol sy'n deillio o wneud penderfyniadau. 

Datblygwyd model economaidd i amcangyfrif cost-effeithiolrwydd y prawf Synovasure® mewn dau 

senario: 

1. defnyddio’r prawf labordy Synovasure® fel rhan o becyn o brofion labordy ar gyfer pob claf 

yr amheuir o fod yn dioddef o PJI 

2. defnyddio’r prawf pwynt gofal llif ochrol Synovasure® mewn cleifion a gafodd ganlyniadau 

amwys gyda phrofion safonol 

Canfuwyd bod system labordy Synovasure® yn fwy effeithiol, ond yn ddrytach, na phrofion safonol 

ymhob grŵp cleifion a fodelwyd, gyda chymhareb cost-effeithiolrwydd cynyddrannol (ICER) 

uwchlaw trothwy o £20,000 fesul QALY.  Felly, ni farnwyd bod prawf labordy Synovasure® yn gost-

effeithiol yn y dadansoddiad achos sylfaenol. Canfuwyd bod y canlyniad yn ansensitif i'r newidiadau 

yn y rhan fwyaf o fewnbynnau enghreifftiol. Fodd bynnag, roedd y canlyniad yn sensitif iawn i 

newidiadau mewn cywirdeb diagnostig cymharol (yn arbennig penodolrwydd). O ran dadansoddiad 

sensitifrwydd tebygolrwydd, canfuwyd bod gan system labordy gyda Synovasure® debygolrwydd o 

0%, 2% a 0% o fod yn gost-effeithiol ar drothwy o £20,000 fesul QALY ar y glun, y pen-glin a'r 

boblogaeth gyffredinol, yn y drefn honno. 

Canfuwyd bod prawf pwynt gofal llif ochrol Synovasure® yn fwy effeithiol, ond yn ddrytach, na 

phrofion safonol ymhob grŵp cleifion a fodelwyd gyda ICER o dan drothwy o £20,000 fesul QALY 

mewn llawdriniaethau i osod pen-gliniau newydd, ond yn uwch na'r trothwy mewn llawdriniaethau 

i osod cluniau newydd neu yn y boblogaeth yn gyffredinol. Gwelwyd bod canlyniadau’r 

dadansoddiad yn newid mewn nifer o sefyllfaoedd a fodelwyd mewn dadansoddiadau 

sensitifrwydd, gyda’r canlyniad yn sensitif i newidiadau mewn cywirdeb diagnostig, 

cyffredinrwydd PJI a gwerthoedd safon bywyd.  O ran dadansoddiad sensitifrwydd tebygolrwydd, 

canfuwyd bod prawf pwynt gofal llif ochrol Synovasure® yn dangos tebygolrwydd o 19%, 62% a 39% 

o fod yn gost-effeithiol ar drothwy o £20,000 fesul QALY, ar y glun, y pen-glin a'r boblogaeth 

gyffredinol, yn y drefn honno. 

Amcangyfrifwyd mai cost uned prawf labordy Synovasure®, o'i ddefnyddio gyda phrofion safonol 

eraill, yw £450. Yn seiliedig ar 416 o lawdriniaethau i osod cluniau newydd a 324 o lawdriniaethau 

i osod pen-gliniau newydd, amcangyfrifwyd mai'r effaith gyffredinol ar y gyllideb a oedd yn 

gysylltiedig â defnyddio'r gwasanaeth labordy oedd £229,555 ar gyfer llawdriniaethau i osod 

cluniau newydd, a £136,363 ar gyfer llawdriniaethau i osod pen-gliniau newydd, gydag effaith 

gyfunol o £365,918. 
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Cost uned prawf pwynt gofal llif ochrol Synovasure® yw £495 pan gaiff ei brynu'n unigol, neu £300 

pan gaiff ei brynu mewn pecyn o 5. Ar sail 83 o lawdriniaethau i osod cluniau newydd a 65 o 

lawdriniaethau i osod pen-gliniau newydd, amcangyfrifwyd bod yr effaith gyffredinol ar y gyllideb 

a oedd yn gysylltiedig â phrawf pwynt gofal llif ochrol Synovasure® yn £90,918 ar gyfer 

llawdriniaethau i osod cluniau newydd, a £41,532 ar gyfer llawdriniaethau i osod pen-gliniau 

newydd, gydag effaith gyfunol o £132,450. 

Materion sefydliadol 

Ar hyn o bryd, nid oes profion labordy defensin alffa ar gael yn y DU. Mae'r labordy cymeradwy 

agosaf yn yr Almaen. Mae gan Zimmer Biomet gynlluniau i drwyddedu labordy'r ysbyty a darparu 

gwasanaeth profi mewn labordy yn y DU. Byddai'r gwasanaeth hwn yn darparu profion defensin 

alffa ochr yn ochr â phrofion eraill a nodir yn y protocol MSIS 2018. 

Mae’r prawf pwynt gofal defensin alffa wedi cael ei ddefnyddio mewn tua pymtheg o ysbytai 

gwahanol yng Nghymru, er mai prin yw'r defnydd ohono yn y canolfannau hynny oherwydd 

cyfyngiadau o ran cost. Fel y manylir ym mholisi Llywodraeth Cymru ar brofion rheoli pwynt gofal 

(Pwyllgor Cynghori Gwyddonol Cymru 2017), dylai profion diagnostig ar bwynt gofal fod yn destun 

craffu a rheoli ansawdd, gan gynnwys asesu mewn labordy allanol addas. 

Ymchwil pellach 

Mae angen cynnal astudiaethau diagnostig pellach sy'n cymharu cywirdeb diagnostig y pecyn o 

brofion Synovasure® yn y labordy gydag arfer safonol, a'r defnydd o Synovasure® mewn cleifion 

sydd â chanlyniadau amwys ar ôl cynnal profion safonol. Dylai'r astudiaethau hyn gynnwys casglu 

canlyniadau a chostau sy'n ymwneud â chleifion, fel y gellir asesu gwerth cymharol y gwahanol 

brofion mewn gwerthusiad economaidd. 

Cyfrifoldebau o ran ystyried y Canllaw 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 canllawiau ‘gan 
GIG Cymru, ar gyfer GIG Cymru '. Statws canllawiau HTW ydy ' mabwysiadu neu cyfiawnhau '. Mae 
Llywodraeth Cymru yn disgwyl bod canllawiau HTW yn cael eu gweithredu, a bod hyn yn cael ei 
archwilio'n rheolaidd gan HTW. 3 
 
Bwriad y canllawiau 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, 
gwella ansawdd gwasanaethau gofal. 
 
Seiliwyd cynnwys y canllaw hwn gan HTW 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 canllaw 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. 
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Ni chaniateir defnyddio unrhyw ran o'r canllaw hwn heb fod yr argymhellion ynghylch mabwysiadu 
yn cael eu dyfynnu'n llawn. Mae'r canllaw hwn yn cynrychioli barn HTW ar y dyddiad a nodir. Ni 
chaiff canllawiau HTW eu diweddaru fel mater o drefn. Fodd bynnag, gellir ystyried eu hadolygu 
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 ganllawiau, ar wefan HTW.  
 
Cydnabyddiaethau. Hoffai HTW ddiolch i’r unigolion a’r sefydliadau a roddodd sylwadau ar yr 
Adroddiad Arfarnu Tystiolaeth drafft neu ar ganllaw HTW.   
  
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 
awduraeth na rheolaeth olygyddol, ac mae'r safbwyntiau a fynegir yn rhai Technoleg Iechyd Cymru.   
 
Cadeirydd, Panel Arfarnu Technoleg Iechyd Cymru  
 

1. Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru.  Mynediad at dechnolegau 
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