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Beth yw dementia?
Mae dementia’n derm ambarél ar gyfer amrediad o gyflyrau cynyddol sy’n 
effeithio ar yr ymennydd. Mae dros 200 o is-fathau o ddementia, ond y pump 
mwyaf cyffredin yw: clefyd Alzheimer, dementia fasgwlaidd, dementia â chyrff 
Lewy, dementia clustennau blaen ac arleisiol yr ymennydd a dementia cymysg.

Mae’r ymennydd yn cynnwys celloedd nerfau (niwronau) sy’n cyfathrebu â’i 
gilydd trwy anfon negeseuon. Mae dementia’n niweidio’r celloedd nerfol yn 
yr ymennydd felly ni ellir anfon negeseuon o’r ymennydd ac i’r ymennydd yn 
effeithiol, sy’n atal y corff rhag gweithredu fel arfer.

Ta waeth pa fath o ddementia sydd wedi’i ddiagnosio a pha ran o’r ymennydd 
sy’n cael ei heffeithio, bydd pob person yn dioddef dementia yn eu ffordd 
unigryw eu hunain.

Gall dementia effeithio ar berson ar unrhyw oedran ond mae’n fwy cyffredin iddo 
gael ei ddiagnosio mewn pobl dros 65 oed. Dywedir bod person sy’n datblygu 
dementia cyn bod yn 65 oed yn dioddef â dementia cynnar.

Mae dros 850,000 o bobl yn byw â dementia yn y DU a rhagwelir y bydd hyn yn 

cynyddu i dros un miliwn erbyn 2025.
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Mathau o ddementia
Dyma’r mathau mwyaf cyffredin o ddementia:

Clefyd Alzheimer
Clefyd Alzheimer yw’r math mwyaf cyffredin o ddementia yn y DU. Mae’n 
gyflwr corfforol sy’n cael ei achosi gan newidiadau yn strwythur yr ymennydd, 
oherwydd cynnydd o ‘blaciau’ a ‘chlymau’, a gall hyn arwain at brinder cemegau 
pwysig sy’n helpu i drosglwyddo negeseuon. Gall clefyd Alzheimer effeithio ar 
ganolbwyntio, gwneud penderfyniadau a sgiliau byw bob dydd.

Mae symptomau clefyd Alzheimer yn tueddu i ddatblygu’n raddol dros gyfnod o 
amser. Gall y rhain gynnwys:

•  anhawster wrth gofio digwyddiadau diweddar tra’n mwynhau cof da ar gyfer 
digwyddiadau’r gorffennol

•  canolbwyntio gwael
•  problemau ynghylch adnabod pobl neu wrthrychau
•  sgiliau trefnu gwael
•  dryswch
•  penbleth
•  lleferydd araf, cymysglyd neu ailadroddus
•  llai o allu i gyflawni tasgau dyddiol megis coginio, talu biliau. siopa ac ati
•  problemau ynghylch gwneud penderfyniadau. 

Mae meddyginiaeth ar gael i helpu i arafu cynnydd ond nid yw’n atal nag yn 
gwella clefyd Alzheimer.

Dementia fasgwlaidd
Dementia fasgwlaiddDementia fasgwlaidd yw’r ail fath mwyaf cyffredin o 
ddementia. Fe’i hachosir gan broblemau yn y cyflenwad o waed i’r ymennydd, yn 
gyffredin oherwydd strôc neu gyfres o strociau bach, a elwir yn Drawiadau Traws 
Isgemig (TIA), sy’n achosi mannau o ddifrod i gelloedd yn yr ymennydd.

Yn aml mae newidiadau mewn cyflwr person o ganlyniad i TIAs neu strôc mwy yn 
sydyn, cyn bod eu cyflwr yn lefelu. Ond mae’r difrod a achosir yn aml yn golygu 
nad yw’r person yn gweithredu yr un modd braidd ag oeddynt o’r blaen.
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Mae arwyddion a symptomau dementia fasgwlaidd yn dibynnu ar ba ran o’r 
ymennydd sydd wedi’i heffeithio. Gall iaith, darllen, ysgrifennu a chyfathrebu 
gael eu heffeithio mewn dementia fasgwlaidd. Efallai na fydd problemau cof yn 
broblem ar y cychwyn, os nad yw’r rhan hon o’r ymennydd wedi’i ddifrodi, er y 
gallant ddigwydd yn nes ymlaen.

Dementia clustennau blaen ac arleisiol yr ymennydd
Mae dementia clustennau blaen ac arleisiol yr ymennydd yn gyflwr cynyddol, 
sy’n tueddu i effeithio ar bobl iau, fel arfer rhwng 45 a 65 oed, a gall fod yn anodd 
ei ddiagnosio. Y rhan o’r ymennydd sy’n cael ei heffeithio mwyaf yw’r clustennau 
blaen.

Mae dementia clustennau blaen ac arleisiol yr ymennydd yn effeithio ar 
ymddygiad a phersonoliaeth, a gall hyn achosi diffyg swildod ac ymddygiad 
cymdeithasol amhriodol. Hefyd gall patrymau bwyta gael eu heffeithio, gyda 
phobl yn gorfwyta mewn pyliau’n sydyn, yn arbennig â bwydydd melys. Weithiau 
gall y math hwn o ddementia gael ei gymysgu ag iselder, straen, gorbryder, 
seicosis, neu anhwylder obsesiynol cymhellol.

Dementia â chyrff Lewy
Mae dementia â chyrff Lewy yn gyflwr cynyddol sy’n effeithio ar symud a rheolaeth 
echddygol. Gallai person â dementia â chyrff Lewy:

• fod yn dueddol o gwympo
• profi cryndodau (yn debyg i glefyd Parkinson)
• profi trafferthion wrth lyncu
• ymlusgo wrth gerdded
• profi patrymau cwsg aflonydd oherwydd breuddwydion/hunllefau dwys
• cael rhithweledigaethau gweledol a chlywedol oherwydd niwed i gelloedd y 

nerfau.

Mae cof yn aml yn cael ei effeithio’n llai na gyda mathau eraill o ddementia, ond gallai 
rhywun brofi pyliau sydyn o ddryswch a all newid bob awr. 
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Dementia cymysg
Mae’n bosibl cael nid yn unig un ond dau fath o ddementia. Yr un mwyaf cyffredin 
yw cyfuniad o glefyd Alzheimer a dementia fasgwlaidd, sy’n hysbys fel dementia 
cymysg. Byddai person â dementia cymysg yn profi cymysgedd o’r symptomau a 
gysylltir â’r mathau o ddementia sydd ganddynt.

Sut i gael diagnosis o ddementia
Os yw rhywun yn dangos symptomau sy’n gysylltiedig â dementia, mae’n bwysig 
ymweld â meddyg teulu ar unwaith. Gallai rhai cyflyrau ymddangos fel dementia, 
gan eu bod yn effeithio ar gof neu weithrediad ymennydd person, ond gellir eu 
trin os eir i’r afael â hwy’n gyflym. Mae’r rhain yn cynnwys: heintiau; problemau 
thyroid; deliriwm; problemau fasgwlaidd sy’n gysylltiedig â phroblemau 
cylchredol; diffyg fitamin B12; apnoea cwsg; straen; ac iselder.

Er mwyn cadarnhau a yw dementia’n bresennol, bydd meddyg teulu yn cymryd 
hanes meddygol a theuluol y person, a bydd yn eu sgrinio ar gyfer problemau 
iechyd meddwl a gwybyddol trwy ofyn cwestiynau, profi canolbwyntio, cof 
tymor byr, hwyliau a newidiadau mewn ymddygiad.

Yna gallai’r Meddyg Teulu ofyn am brofion gwaed, sganiad MRI neu CT i archwilio 
strwythur yr ymennydd, neu ofyn am belydr-X er mwyn gwirio am unrhyw 
gyflyrau â’r frest.

Hefyd gallent atgyfeirio’r person i wasanaeth/clinig cof, neu i arbenigwr er mwyn 
archwilio ac asesu ymhellach.

Os rhoddir diagnosis o ddementia, yna dylai’r Meddyg Teulu sicrhau y trefnir 
bod y person â’r diagnosis a’u teulu’n ymwybodol o unrhyw gyngor a chymorth 
arbenigol yn eu hardal, yn ogystal â’u hatgyfeirio i gael asesiadau pellach a 
thriniaethau a allai helpu. Gall y cymorth hwn ddod o amrediad o sefydliadau, 
gan gynnwys gweithwyr proffesiynol ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol, 
elusennau, a’r sector gwirfoddol.
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Atebion i’ch cwestiynau ynghylch dementia
Beth yw dementia cynnar?
Mae dementia cynnar yn golygu bod person yn datblygu unrhyw fath o 
ddementia cyn bod yn 65 oed. Er bod arwyddion a symptomau dementia 
cynnar yn debyg i’r rhai a welir ymhlith pobl dros 65 oed, yn ogystal gellir gweld 
newidiadau i hwyliau, ymddygiad, personoliaeth ac ymddygiad cymdeithasol. 
Gall hyn arwain at oedi i ddiagnosio gan fod y symptomau’n cael eu priodoli ar 
gam i gyflwr arall megis: iselder; straen; anawsterau ynghylch perthnasau; neu 
broblemau cysylltiedig â gwaith.

Yn aml mae’r diagnosis yn annisgwyl a gall colli incwm (weithiau’n ddwbl gan 
efallai y bydd rhaid i bartner roi’r gorau i weithio er mwyn gofalu am yr aelod o’u 
teulu) fod yn anodd ymdopi ag ef. Efallai bydd plant y person yn iau a hefyd efallai 
bydd rhaid cymryd rolau gofalu wrth i’r cyflwr gynyddu.

Pam mae dementia’n effeithio ar bob person mewn ffyrdd 
mor wahanol?
Mae’r ymennydd yn cynnwys dau hemisffer ac mae gan bob un bedair clusten: 
flaen, arleisiol, parwydol a gwegilol. Mae gan bob clusten swyddogaeth wahanol 
a, gan ddibynnu ar ba ran sydd wedi’i niweidio gan ddementia, gall arwain at 
wahanol arwyddion a symptomau. Felly mae pob person yn cael ei effeithio’n 
wahanol.

Mae clustennau blaen yn rheoli mynegiant emosiynol, personoliaeth, datrys 
problemau, barn, gweithrediad echddygol, iaith, ysgogiad ac ymddygiad 
cymdeithasol. Mae clustennau arleisiol yn rheoli cof, lleferydd, amgyffred ag 
iaith, canfyddiad clywedol a gweledol, ymatebion emosiynol ac adnabyddiaeth 
wynebol. Mae clustennau parwydol yn rheoli sgiliau a ddysgir megis darllen, 
ysgrifennu a chyfrifo.

Maent hefyd yn rheoli adnabyddiaeth o wrthrychau, ymwybyddiaeth ofodol a’r 
gallu i gyflawni sgiliau cymhleth megis gyrru ac adeiladu pethau.

Mae clustennau gwegilol yn rheoli prosesu gofodol, y gallu i wahaniaethu rhwng 
gwahanol liwiau, ymwybyddiaeth ofodol, adnabyddiaeth o liwiau a gwrthrychau, 
a hefyd gallent arwain at anawsterau ynghylch gweithgareddau sy’n galw am 
gydgysylltu rhwng llaw a llygad megis codi eitemau.
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Sut allaf osgoi cael dementia?
Ni allwch osgoi cael dementia ond gallwch leihau’ch risg o’i ddatblygu.

Mae popeth sy’n cadw’ch calon yn iach yn cadw’ch ymennydd yn iach hefyd. 
Felly, bwytewch ddeiet iach, peidiwch ag ysmygu, osgowch yfed gormod o 
alcohol, a chadwch eich colesterol a phwysedd gwaed dan reolaeth.

Cadwch yn gorfforol weithgar ac ysgogwch eich meddwl â gwahanol 
weithgareddau fel eich bod yn defnyddio gwahanol rannau o’r ymennydd. Er 
enghraifft, ystyrir bod cerdded, garddio, canu, celf, cerddoriaeth, darllen, a’r holl 
hobïau a diddordebau eraill yn gallu helpu. 

Nid oes ymchwil gref sy’n dweud y bydd gwneud posau’n gwella iechyd yr 
ymennydd, fodd bynnag mae dysgu iaith arall yn ddefnyddiol oherwydd 
bod gwahanol rannau o’r ymennydd yn cael eu symbylu a gall hyn wella’r 
swyddogaeth wybyddol.

A yw dementia’n etifeddol?
Nid yw’r mwyafrif o achosion o glefyd Alzheimer yn etifeddol ac nid yw’r 
mwyafrif o fathau eraill o ddementia’n etifeddol. Mae rhai mathau prinach 
o ddementia y gellir eu hetifeddu, megis clefyd Huntington. Er nad yw’n 
ymddangos bod etifeddeg yn chwarae rhan bwysig mewn ffurfiau oedran hŷn ar 
ddementia, mae gan ryw 10% o bobl a gafodd eu diagnosio â dementia cynnar 
fath genetig o ddementia.

Pam mae’r nifer o bobl yn byw â dementia yn y DU yn 
cynyddu?
Mae pobl yn fwy ymwybodol o ddementia ac mae bellach yn fwy derbyniol i 
drafod y cyflwr, felly mae pobl yn fwy tebygol o fynd at eu meddyg teulu i gael 
diagnosis. Hefyd, mae pobl yn byw am gyfnod hwy ac mae’r risg o ddatblygu 
dementia’n cynyddu’n raddol mewn pobl dros 65 oed; bydd mwy nag un o bob tri 
o bobl dros 90 oed yn datblygu dementia, ac mae mwy o bobl yn byw i’w 90au.

Er gwaethaf hyn, mae ymchwil ddiweddar wedi canfod y gallai dementia fod wedi 
dechrau gostwng mewn gwirionedd, oherwydd dewisiadau iachach ynghylch 
ffordd o fyw, megis: bwyta deiet iach; rhoi’r gorau i ysmygu; lleihau yfed alcohol; 
mynd am sgriniadau iechyd; ymarfer; cymryd rhan mewn gweithgareddau 
cymdeithasol; cynnal iechyd corfforol da.



Os ydych chi’n gofalu am rywun â dementia neu os oes gennych 
unrhyw bryderon neu gwestiynau eraill, ffoniwch neu e-bostiwch ein 

Llinell Gymorth Nyrs Admiral i gael cymorth a chyngor arbenigol.

Ffoniwch 0800 888 6678 neu e-bostiwch helpline@dementiauk.org
Ar agor dydd Llun i ddydd Gwener 9am – 9pm

Dydd Sadwrn a dydd Sul 9am – 5pm
@DementiaUK    •    www.dementiauk.org

Mae Dementia UK yn elusen wedi’i chofrestru yng Nghymru a Lloegr (1039404) a’r Alban (SC047429) 

Mae’r wybodaeth yn y llyfryn hwn wedi’i hysgrifennu a’i hadolygu gan Nyrsys 
Admiral.
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