
Nam ar y Golwg – Gwybodaeth 
Nam ar y llygaid

Cataractau

•  Lens y llygad yn “cymylu” ac yn atal golau neu faint o olau sydd 
ei angen er mwyn gweld yn glir. Mae cysylltiad rhwng cataract 
yn datblygu â phobl yn mynd yn hŷn, clefyd siwgr, ymbelydredd 
uwchfioled, a newidiadau cemegol yn y lens. 

•  Cataractau yw’r trydydd prif reswm pam y bydd pobl hŷn yn mynd yn 
ddall. Maent yn gyffredin iawn a gwneir 40% o’r llawdriniaethau ar y 
llygaid o achos cataractau.

•  Mae’r rhan fwyaf o’r llawdriniaethau i gael gwared ar gataractau yn 
llwyddiannus. 

Glawcoma

•  Mwy o bwysedd o fewn y llygad oherwydd rhwystr i’r hylif dyfrllyd  
rhag all-lifo.

•  Gallai’r pwysedd fod rhwng yr iris a’r lens, neu gallai’r hylif dyfrllyd  
fod yn pwyso yn erbyn y nerf optig (sy’n achosi i’r nerf wywo). 

•  Mae’n bosib na fydd glawcoma’n dangos unrhyw symptomau ar 
wahân i golli’r golwg perifferol yn raddol dros gyfnod o flynyddoedd. 
Weithiau gall person ddioddef cur pen / pen tost a phoen yn y llygad  
a gall ei olwg fod yn aneglur.

•  Weithiau bydd pobl â glawcoma yn “bwrw i mewn i bethau”  
neu’n “colli geiriau” ar dudalen printiedig. 

• Fel arfer gellir rheoli glawcoma gyda diferion i’r llygad.

 

Dirywiad Macwlaidd

• Retina a choroid y llygad yn dirywio’n raddol. 

•  Clefyd y llygad sy’n gyffredin iawn, mae’n un o’r prif resymau pam y 
bydd pobl dros eu 80 oed yn mynd yn ddall.

•  Y golwg canolog yn mynd yn llai ond y golwg ar yr ochr fel arfer yn 
aros heb newid.

Retinopathi Diabetig 

• Anhwylder yn y pibellau gwaed yn y retina. 

•  Bydd yr anhwylder hwn yn digwydd fel arfer i gleifion y mae eu clefyd 
siwgr heb ei reoli’n dda.

• Pobl yn mynd yn ddall o ganlyniad.

•  Defnyddio paladr laser i gael gwared ar waedu ym mhibellau gwaed y 
retina yw’r driniaeth ar gyfer retinopathi diabetig.

Hemianopsia

• Colli’r golwg yn hanner y maes golwg. 

•  Fel arfer bydd hemianopsia yn digwydd yn dilyn strôc fydd yn creu 
nam yn y llwybrau optig rhwng y llygad a’r ymennydd.

• Gall ddigwydd i un o’r llygaid neu i’r ddau.


