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Beth yw dementia?

Mae dementia'n derm ambarél ar 
gyfer ystod o gyflyrau cynyddol 
sy'n effeithio ar yr ymennydd. 

Mae'r ymennydd wedi'i ffurfio o 
gelloedd nerfol (niwronau) sy'n 
cyfathrebu â'i gilydd trwy anfon 
negeseuon. Mae dementia’n 
niweidio'r celloedd nerfol yn yr 
ymennydd fel na all negeseuon gael 
eu hanfon yn effeithiol, sy'n atal yr 
ymennydd rhag gweithio fel arfer.

Ceir dros 200 o is-deipiau ac 
achosion o ddementia, ond y 
pedwar mwyaf cyffredin yw: 
clefyd Alzheimer, dementia 
fasgwlar, dementia blaen-arleisiol 
a dementia â chyrff Lewy (yr hyn 
rydym yn sôn amdano yn nes 
ymlaen). Mae'n bosibl cael nid yn 
unig un ond dau fath o ddementia. 
Yr hyn sydd fwyaf cyffredin yw 
cyfuniad o glefyd Alzheimer a 
dementia fasgwlar, a elwir yn 
ddementia cymysg. 

Gall dementia effeithio ar berson 
yn unrhyw oed, ond mae'n fwy 
cyffredin i bobl dros 65 oed gael 
diagnosis ohono. Dywedir bod gan 

berson sy'n datblygu dementia 
cyn iddo droi'n 65 oed ddementia 
cynnar. 

Mae gan fwy na 850,000 o bobl yn 
y DU ddementia, ac mae disgwyl i'r 
nifer hwn gynyddu i fwy na miliwn 
erbyn 2021. 

Symptomau dementia

Ni waeth pa fath o ddementia 
sy'n cael ei ddiagnosio a pha ran 
o'r ymennydd y mae'n effeithio 
arni, bydd profiad pob person o 
ddementia yn unigryw.

Gall symptomau dementia 
gynnwys:

Trafferth cofio 

Gallai pobl â dementia fod yn 
cael trafferth cofio gwybodaeth 
newydd. Gallent fynd ar goll mewn 
mannau roeddent yn gyfarwydd 
â nhw'n flaenorol, a gallant gael 
trafferth cofio enwau. Gallai 
perthnasau sylwi bod y person yn 
dod yn fwy anghofus ac yn rhoi 
pethau yn y lle anghywir yn aml. 
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Gallu gwybyddol, h.y. 
prosesu gwybodaeth 

Gall pobl â dementia ei chael 
hi'n anodd o ran amser a lle. Er 
enghraifft, gallent fod yn codi yng 
nghanol y nos er mwyn mynd i'r 
gwaith, er eu bod wedi ymddeol. 
Hefyd, gallai dementia effeithio 
ar eu gallu i ganolbwyntio. Gallant 
ei chael hi'n anodd dewis eitemau 
wrth siopa a thalu amdanynt. I 
rai pobl, gall dementia effeithio 
ar eu gallu i resymu a gwneud 
penderfyniadau. Gall rhai deimlo'n 
aflonydd a gall fod yn well ganddynt 
dal i symud yn hytrach nag 

eistedd yn llonydd; gall eraill fod 
yn anfodlon cymryd rhan mewn 
gweithgareddau roeddent yn arfer 
eu mwynhau.

Cyfathrebu 

Gall pobl â dementia ailadrodd eu 
hunain yn aml neu gael trafferth 
dod o hyd i'r geiriau cywir. Gallai 
darllen ac ysgrifennu ddod yn 
anodd. Gallent brofi newid mewn 
personoliaeth ac ymddygiad, 
amrywiadau hwyl, gorbryder ac 
iselder. Gallant golli diddordeb 
mewn gweld eraill yn gymdeithasol. 
Gall dilyn a chyfrannu at sgyrsiau 
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fod yn anodd ac yn flinedig. Felly, 
gallai person a oedd yn allblyg yn 
flaenorol ddod yn dawelach ac yn 
fwy mewndroëdig. Gallai dementia 
effeithio ar hunanhyder y person 
hefyd.

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. Mae hyn am fod 
crynhoad o broteinau wedi arwain 
at 'blaciau' a 'chlymau' sy'n effeithio 
ar allu celloedd yr ymennydd i 
drosglwyddo negeseuon ac, yn y 
pen draw, yn achosi iddynt farw. 
Mae arwyddion o glefyd Alzheimer 
yn tueddu i ddatblygu'n raddol dros 
amser, a gall y clefyd effeithio ar 
y gallu i ganolbwyntio, cof, y gallu 
i gyfathrebu a dod o hyd i eiriau, 
sgiliau megis darllen, ysgrifennu, 
rhifedd a chynllunio a synnwyr o 
gyfeiriad. 

Mae meddyginiaeth ar gael a all 

helpu i arafu pa mor gyflym y mae'r 
clefyd yn gwaethygu, ond nid yw'n 
atal nac yn gwella'r clefyd.

Dementia fasgwlar

Dementia fasgwlar yw'r ail fath 
mwyaf cyffredin o ddementia. 
Fe'i hachosir gan broblemau wrth 
gyflenwi celloedd yr ymennydd â 
gwaed, gan amlaf oherwydd strôc 
neu gyfres o strociau bach a elwir 
yn byliau ischaemig byrhoedlog 
sy'n niweidio celloedd yr ymennydd 
mewn mannau penodol. 

Yn aml, mae newidiadau mewn 
cyflwr person o ganlyniad i byliau 
ischaemig byrhoedlog neu strôc 
fwy yn sydyn, cyn i'w gyflwr aros 
fel y mae. Er hynny, mae'r niwed 
a achoswyd yn aml yn golygu nad 
yw'r person yn union fel yr oedd o'r 
blaen. 

Dementia blaen-arleisiol

Mae dementia blaen-arleisiol yn 
gyflwr cynyddol sy'n golygu bod 
y symptomau'n gwaethygu dros 
amser. Mae'n tueddu i effeithio 
ar bobl rhwng 45 a 65 oed, ond 
gall pobl fod yn hŷn. Y rhannau o'r 
ymennydd y mae'n effeithio arnynt 
fwyaf yw'r: 
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• llabedau blaen, sy'n bwysig 
ar gyfer personoliaeth, 
gweithredu cymdeithasol, 
gwneud penderfyniadau, datrys 
problemau, mewnwelediad, 
empathi, cymhelliant a 
chynllunio. Gellir galw dementia 
sy'n effeithio ar y llabedau 
blaen yn bennaf yn ddementia 
blaen, amrywiad ymddygiadol 
dementia blaen-arleisiol neu 
glefyd Pick

• llabedau'r arlais, sy'n bwysig 
ar gyfer lleferydd, dod o hyd i 
eiriau, deall a gallu ieithyddol.  
Mae'r hipocampws (sy'n bwysig 
ar gyfer ffurfio cof) i'w gael 
yn llabed yr arlais hefyd. Gellir 
galw dementia sy'n effeithio ar 
labedau'r arlais yn bennaf yn 
ddementia semantig neu affasia 
cynyddol cynradd

Yn aml, nid yw mathau o ddementia 
blaen-arleisiol yn cael eu nodi na'u 
diagnosio nes bod y person wedi 
dangos arwyddion a symptomau 
ers pedair i bum mlynedd, am fod y 
person, ei deulu a gweithwyr iechyd 
proffesiynol yn aml yn colli neu'n 
priodoli'n anghywir yr arwyddion 
cynnar.

Dementia â chyrff Lewy

Mae dementia â chyrff Lewy yn 
gyflwr cynyddol sy'n golygu bod 
y symptomau'n gwaethygu dros 
amser. Mae'n effeithio ar symudiad 
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 
• llusgo'i draed pan fydd yn 

cerdded
• cael trafferth cysgu oherwydd 

breuddwydion/hunllefau dwys
• rhith-weld a rhith-glywed 

pethau oherwydd y niwed a 
wnaed i'r celloedd nerfol

Yn aml, mae'r math hwn o 
ddementia'n effeithio'n llai ar gof 
na mathau eraill o ddementia, ond 
gallai person gael pyliau sydyn o 
ddryswch a all newid bob awr.
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Cael diagnosis o 
ddementia

Os bydd gan rywun symptomau 
dementia, mae'n bwysig ymweld â 
meddyg teulu cyn gynted â phosibl. 
Mae rhai cyflyrau i'w gweld yn 
debyg i ddementia, gan eu bod 
yn effeithio ar gof person, ei allu i 
ganolbwyntio neu ei ymddygiad, 
ond gellir eu trin os rhoddir sylw 
iddynt yn gyflym. Mae'r rhain yn 
cynnwys: heintiau, problemau sy'n 
gysylltiedig â'r thyroid, deliriwm, 
dryswch, problemau fasgwlar 
sy'n gysylltiedig â phroblemau 
cylchredeg gwaed, diffyg fitamin 
B12, apnoea cwsg, straen, 
gorbryder ac iselder.

Er mwyn cadarnhau a oes gan 
berson ddementia, bydd meddyg 
teulu'n nodi ei hanes meddygol a 
theuluol ac yn ei sgrinio ar gyfer 
problemau iechyd meddwl a 
gwybyddol trwy: gofyn cwestiynau 
a phrofi ei allu i ganolbwyntio, ei gof 
cyfnod byr, ei hwyliau a newidiadau 
mewn ymddygiad.

Yna, gall y meddyg teulu ofyn 
am brofion gwaed, sgan MRI neu 

sgan CT i archwilio strwythur yr 
ymennydd neu belydr-X o'r frest i 
chwilio am unrhyw afiechydon.

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 ystod o sefydliadau, gan 
gynnwys gweithwyr proffesiynol 
ym meysydd iechyd a gofal 
cymdeithasol, elusennau a'r sector 
gwirfoddol. 

Gallwch ffonio neu e-bostio ein 
Nyrsys Admiral i gael cymorth a 
chyngor arbenigol. Ffoniwch 0800 
888 6678 neu e-bostiwch 
helpline@dementiauk.org
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Pwy sy'n datblygu 
dementia, ac a ellir ei 
atal? 
Gellir priodoli tua 10% o achosion 
o ddementia cynnar i fwtaniadau 
genetig megis rhai mathau o 
ddementia blaen-arleisiol, clefyd 
Huntington a mathau anghyffredin 
o glefyd Alzheimer. 

Fodd bynnag, ni chredir bod pobl 
hŷn â dementia yn ei etifeddu yn 
y rhan fwyaf o achosion, ac mae 
ymchwil ddiweddar yn awgrymu 
y gallwch oedi neu atal dementia 
drwy wneud rhai newidiadau i'ch 
ffordd o fyw. Gall popeth sy'n 
cadw'ch calon yn iach gadw'ch 
ymennydd yn iach hefyd. Felly, 
dylech fwyta deiet cytbwys, 
hydradu, peidio ag ysmygu, 
osgoi yfed gormod o alcohol, 
cael archwiliadau'n rheolaidd a 
chadw'ch colesterol a'ch pwysedd 
gwaed dan reolaeth. Os ydych wedi 
cael diagnosis o ddiabetes math 
2, bydd angen i chi ddilyn unrhyw 
gyngor a roddwyd i chi er mwyn 
reoli'r cyflwr yn effeithiol a sicrhau 
bod lefel y siwgr yn eich gwaed yn 
aros dan reolaeth. 

Dylech gadw'n gorfforol egnïol a 
phrocio'ch meddwl drwy gymryd 
rhan mewn gweithgareddau 
gwahanol fel eich bod yn defnyddio 
gwahanol rannau o'r ymennydd. 
Er enghraifft, credir bod cerdded, 
garddio, canu, celf, cerddoriaeth, 
darllen a hobïau a diddordebau 
eraill yn helpu. 

Nid oes unrhyw ymchwil bendant 
sy'n dweud y bydd gwneud posau’n 
gwella iechyd yr ymennydd, ond 
mae dysgu iaith arall yn ddefnyddiol 
am fod gwahanol rannau o'r 
ymennydd yn cael eu procio a gall 
hyn wella gweithrediad gwybyddol.
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Mae'r wybodaeth yn y llyfryn hwn 
wedi'i hysgrifennu a'i hadolygu gan 
Nyrsys Admiral arbenigol ym maes 
dementia.

Rydym bob amser am wella ein 
hadnoddau er mwyn rhoi'r cymorth 
mwyaf priodol i deuluoedd sy'n 
byw â dementia. Os hoffech roi 
adborth ar unrhyw un o'n taflenni, 
e-bostiwch 
feedback@dementiauk.org

Nid ydym yn cael unrhyw gyllid gan 
y llywodraeth. Rydym yn dibynnu ar 
roddion gwirfoddol, gan gynnwys 
rhoddion mewn ewyllysiau.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i 
gefnogi Dementia UK, ewch i 
www.dementiauk.org/donate neu 
ffoniwch 0300 365 5500.

Dyddiad cyhoeddi: Hydref 2019

Dyddiad adolygu: Hydref 2021
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Os ydych yn gofalu am rywun â dementia, neu os oes gennych  
unrhyw bryderon neu gwestiynau eraill, ffoniwch neu e-bostiwch ein 

Nyrsys Admiral i gael cymorth a chyngor arbenigol.
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