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CANLLAW 006 TECHNOLEG IECHYD CYMRU (Rhagfyr 2018) 
 
Effeithiolrwydd cost a chlinigol radiodraswyr tomograffeg gollwng positronau (PET) antigen pilen prostad-

benodol (PSMA) galiwm neu fflworin mewn ymchwilio i ganser y prostad dychweliadol. 

 

 

Pam bod HTW wedi arfarnu’r pwnc hwn? 

 Gall llawer o ddynion sydd wedi cael eu trin ar gyfer canser y prostad ddatblygu'r canser eto ar adeg 

sy’n amrywio, ar ôl eu triniaeth gychwynnol. Gellir darganfod hyn o ganlyniad i symptomau newydd 

neu drwy ganlyniadau profion biocemegol. Pan fydd hyn yn digwydd, mae darganfod y canser yn 

gynnar a’r union safle ble mae’r canser wedi dychwelyd yn hanfodol er mwyn gallu gwneud 

penderfyniadau priodol pellach ynghylch triniaeth. Mae radiodraswyr PSMA PET wedi cael eu datblygu 

i wella cywirdeb y diagnosis o ganser y prostad dychweliadol. 

Mae mabwysiadu 68Ga PSMA PET ar gyfer diagnosio canser y prostad dychweliadol yn cael ei 

gefnogi'n rhannol gan y dystiolaeth. Mae defnyddio 68Ga PSMA PET yn darparu lefel uchel o 

gywirdeb diagnostig, y dylid seilio’r dewisiadau o driniaeth arnynt, o'u cymharu â thraswyr 

confensiynol. Fodd bynnag, nid oes llawer o dystiolaeth sy'n cymharu 68Ga PSMA PET i draswyr 

eraill, ac mae ceisio amcangyfrif y gost o ddefnyddio 68Ga PSMA PET ar gyfer ymchwilio i 

ganser y prostad posib yn gymhleth ac yn ansicr. Felly, argymhellir 68Ga PSMA PET os gellir 

darparu'r gwasanaeth heb unrhyw gostau uwch na'r gofal safonol presennol. 

Nid yw mabwysiadu 18F PSMA PET ar gyfer diagnosio canser y prostad dychweliadol yn cael ei 

gefnogi gan y dystiolaeth. 

 

 Statws cyngor HTW ydy y dylai GIG Cymru fabwysiadu’r cyngor hwn neu 
gyfiawnhau pan nad yw’r cyngor wedi cael ei ddilyn. Bydd HTW yn gwerthuso 

effaith ei gyngor. 
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Ystyriaethau’r Panel Arfarnu 

 Daeth y panel arfarnu i'r casgliad, yn sgil y dystiolaeth, bod 68Ga PSMA PET yn darparu lefel uwch o 

gywirdeb diagnostig i gleifion sy’n cael eu hymchwilio ar gyfer y posibilrwydd o gael canser y prostad 

dychweliadol, o’i gymharu â PET seiliedig ar golin. Cytunodd y Panel ei bod yn ddigon posibl bod 

gwelliant mewn diagnosis yn debygol o arwain at well rheolaeth a gwneud penderfyniadau, ac ar y 

sail honno, y byddai'n helpu i gefnogi mabwysiadu 68Ga PSMA PET.  Nododd, fodd bynnag, nad oes 

astudiaethau ar gael ar hyn o bryd sydd wedi diffinio canlyniadau clinigol yn dilyn y dewisiadau 

triniaeth sydd wedi cael eu gwneud ar sail defnyddio 68Ga PSMA PET, ond byddai'n croesawu'r rhain yn 

y dyfodol. 

 Prin iawn yw'r dystiolaeth sydd ar gael ar gywirdeb ac effeithiolrwydd diagnostig 18F-PSMA PET ar 

gyfer cleifion sy'n cael eu hymchwilio ar gyfer canser y prostad dychweliadol. Cynghorwyd y panel 

gan arbenigwr bod gwahaniaethau cymharol fach rhwng y traswyr seiliedig ar galiwm a fflworin, a’r 

ffordd maen nhw’n cael eu trin gan y corff, ond daeth y Panel i’r casgliad na ellid cyfiawnhau allosod 

y dystiolaeth glinigol o’r un i’r llall. Roedd y panel o'r farn nad yw'r dystiolaeth bresennol ar gyfer 18F-

PSMA PET yn ddigonol i allu cefnogi ei fabwysiadu. 

 Rhoddodd arbenigwr wybod i'r Panel y byddai'n bosibl cynhyrchu traswyr PSMA PET yng Nghaerdydd, a 

bod darparu gwasanaeth i GIG Cymru ar y sail hon yn amcan realistig. Roedd yn cydnabod bod 

cyfyngiadau daearyddol yn bodoli, er enghraifft wrth ddarparu gwasanaeth i gleifion yng Ngogledd 

Cymru, ond daeth y Panel i'r casgliad bod y rhain yn rhai y gellid eu datrys. 

 Ni chafwyd hyd i unrhyw waith ymchwil cynradd nac eilaidd cyhoeddedig ar effeithiolrwydd cost PET 

seiliedig ar PSMA ar gyfer ymchwilio i ganser y prostad dychweliadol. Mae amcangyfrif cyfanswm cost 

PSMA a’r gost o gynhyrchu'r radioisotop yn gymhleth, gan ei fod yn seiliedig ar amrywiaeth eang o 

ffactorau. Dysgodd y Panel fod y gwasanaeth PET sydd ar gael ar hyn o bryd ar gyfer ymchwilio i 

ganser y prostad dychweliadol yn cael ei gomisiynu am gost y cytunwyd arno, a gorffennodd drwy 

ddweud, cyhyd ag y gellid darparu gwasanaeth seiliedig ar 68Ga PSMA heb fynd i gostau uwch, y dylid 

mabwysiadu hyn. 
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CRYNODEB O’R ADRODDIAD ARFARNU TYSTIOLAETH1  

Cyd-destun 

Yn 2015, roedd 2,552 o achosion newydd o ganser y prostad yng Nghymru. Mae’r canser yn dychwelyd i 

rhwng 27-53% o'r holl ddynion sydd yn cael eu diagnosio gyda chanser y prostad, er gwaethaf radiotherapi 

neu brostadectomi radical. I gychwyn, gellir gweld bod y canser yn dychwelyd drwy gynnydd yng 

nghyfanswm yr antigen serwm penodol i'r prostad; gelwir hyn yn ail bwl neu ailddigwydd biocemegol.  

Techneg delweddu yw Tomograffeg Gollwng Positronau (PET) sydd yn cael ei ddefnyddio i ddarganfod 

gweithgarwch metabolig neu foleciwlau ar arwyneb celloedd sydd fel arfer yn gysylltiedig â chanser. 

Mae'r prawf yn golygu cyflwyno traswr wedi’i radiolabelu i'r corff, sy'n cronni mewn celloedd sy’n 

weithredol yn fetabolig (fel celloedd canseraidd), ac sy’n allyrru pelydrau gama sy'n cael eu darganfod 

gan sganiwr PET. 

Mae nifer o draswyr nad ydynt yn rhai FDG wedi cael eu datblygu a'u defnyddio gyda PET mewn canserau 

lle mae metaboledd glwcos yn isel, er enghraifft, mewn canser y prostad. Mae antigen pilen penodol i’r 

prostad (PSMA) yn brotein pilen sydd yn cael ei ddangos yn gryf gan gelloedd canser y prostad. Mae 

atalyddion PSMA moleciwlau bychain wedi’u labelu â radioniwclidau wedi cael eu datblygu, gyda'r nod o 

gynhyrchu traswyr sy'n ymleoleiddio i safleoedd canser y prostad. Mae'r arfarniad hwn yn canolbwyntio ar 

PET yn defnyddio traswyr sy'n cael ei labelu â 68Galiwm neu 18Fflworin, sydd yn cael eu galw’n fwy 

cyffredin yn 68Ga-PSMA PET a 18F-PSMA PET 

 

Tystiolaeth ar effeithiolrwydd clinigol, diogelwch, dadansoddi economaidd a materion 

cleifion 

Ceir tystiolaeth o ddau adolygiad systematig sy'n dangos bod gan 68Ga PSMA PET berfformiad diagnostig 

gwell o’i gymharu â dulliau delweddu eraill. Fodd bynnag, gallai fod perygl o duedd yn yr astudiaethau 

hyn, yn bennaf oherwydd y meintiau poblogaeth bach a astudiwyd.  Mae'r diffyg astudiaethau sy'n 

cymharu cywirdeb diagnostig y traswyr yn uniongyrchol, yn ei gwneud yn anodd cymharu eu 

heffeithiolrwydd. Nid yyw’r dystiolaeth yn caniatau i ni gymharu cywirdeb diagnostig yn uniongyrchol. 

Mae un astudiaeth arfaethedig a gyhoeddwyd ar ôl yr adolygiadau systematig yn adrodd sensitifrwydd 

uchel iawn (98.8%, 95% cyfwng hyder 95.7 i 99.8%) a phenodoldeb (100.0%, 95% cyfwng hyder 83.4 i 

100.0%) o ran 68Ga-PSMA PET yn canfod canser y prostad dychweliadol. 

Er nad oes astudiaethau'n bodoli o gymariaethau pen wrth ben o gywirdeb diagnostig 68Ga-PSMA PET gyda 

thechnegau delweddu eraill, dangosodd sawl astudiaeth gyfraddau canfod uwch yn gyson gyda 68Ga-PSMA 

PET, o’i gymharu ag unrhyw rai o’r cymharwyr eraill a ymchwiliwyd iddynt (PET/CT seiliedig ar golin neu 

ddelweddu confensiynol fel sganiau CT a MRI). Adroddwyd y canlyniadau defnyddioldeb clinigol ar gyfer 

PET seiliedig ar PSMA gan un adolygiad systematig (cafodd deg astudiaeth berthnasol eu cynnwys) a naw 

astudiaeth (919 o gleifion i gyd), a gyhoeddwyd yn dilyn yr adolygiad systematig, gyda phob un ohonynt 

yn defnyddio 68Ga-PSMA. Dangosodd yr holl astudiaethau hyn y gall canfyddiadau 68Ga-PSMA PET 

ddylanwadu ar y broses o gynllunio triniaeth yn ddiweddarach, er bod canran y cleifion a effeithiwyd 

arnynt yn amrywio'n fawr rhwng astudiaethau. 

Dim ond mewn tair cyfres o achosion ôl-weithredol y mae data ar gael ar effeithiolrwydd 18F-PSMA 

PET/CT. Roedd y rhain ond yn nodi’r cyfraddau canfod ar gyfer profion positif yn unig, ac nid oeddent yn 

                                            

1
Crynodeb o’r Adroddiad Arfarnu Tystiolaeth wedi’i fwriadu i’w ddefnyddio gan wneuthurwyr penderfyniadau yn y GIG yng 

Nghymru.   
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cynnwys unrhyw ddata ar ddilysu canlyniadau profion. Roedd y cyfraddau canfod a gofnodwyd yn 

amrywio o 75 i 95%. 

 

Ni chafwyd hyd i unrhyw waith ymchwil cynradd nac eilaidd cyhoeddedig ar effeithiolrwydd cost PET 

seiliedig ar PSMA ar gyfer ymchwilio i ganser y prostad dychweliadol. 
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Materion sefydliadol 

Ar hyn o bryd, mae dwy ganolfan PET yng Nghymru: 1 safle sefydlog yng Nghaerdydd ac 1 safle symudol 

yn Wrecsam. Mae gan PETIC gyfleusterau i gynhyrchu 68galiwm a 18fflworin, er bod hanner oes byrrach 
68galiwm yn gwneud trosglwyddo hyn i ganolfannau eraill yn anoddach. Gallai cyflwyno traswyr seiliedig 

ar 68Ga arwain at wahaniaethau mewn capasiti cynhyrchu ac argaeledd y dechnoleg ar draws Cymru. 

 

Ymchwil bellach 

Argymhellir y dylid cynnal astudiaethau cymharol, arfaethedig mawr mewn gwahanol ganolfannau i 

werthuso'r effaith ar reoli cleifion a chanlyniadau traswyr PET seiliedig ar PSMA o’i gymharu â’r dulliau 

delweddu a ddefnyddir ar hyn o bryd. Dylai astudiaethau o'r fath ddiffinio pa mor gosteffeithiol yw'r 

ymchwiliad hwn hefyd, a helpu i egluro'r dangosyddion a’r pwynt yn y llwybr gofal pan “y dylid ystyried 
68Ga PSMA PET.  Dylid gwneud rhagor o ymchwil hefyd ar gywirdeb diagnostig a pherfformiad clinigol 18F-

PSMA PET. 



 

 
Tuda;en 6 o 6 Rhagfyr 2018 

 

Canllaw 006 HTW 

 

 

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. 
 
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  
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