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CANLLAW 007 TECHNOLEG IECHYD CYMRU (HTW) (Chwefror 2019) 
 

Offer rhagfynegi seiliedig ar brofion imiwnocemegol ysgarthol (FIT) er 

mwyn arwain y broses o atgyfeirio pobl am ymchwiliadau i ganser y 

colon a’r rhefr.   

 

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

Mae’r rhan fwyaf o’r achosion o ganser y colon a’r rhefr yn cael eu diagnosio trwy gyfrwng 
atgyfeiriad gan Feddyg Teulu.  Mae Canllaw Diagnosteg NICE 30 yn argymell cynnal profion 
imiwnocemegol ysgarthol (FIT) i arwain y broses o atgyfeirio cleifion mewn gofal sylfaenol sy’n 
dangos symptomau ond sydd ddim yn bodloni'r meini prawf atgyfeirio, i gael atgyfeiriad yn sgil 
amheuaeth o ganser (canllaw NICE 12). Gallai offer rhagfynegi seiliedig ar brofion 
imiwnocemegol ysgarthol (FIT) helpu i gyflymu atgyfeiriadau am ymchwiliadau i ganser y colon 
a’r rhefr, a lleihau nifer y triniaethau colonosgopi diangen. 

 

 

 

 

 

 

Canllaw HTW: Mae'r dystiolaeth yn cefnogi cynnal profion imiwnocemegol ysgarthol (FIT) i 
arwain y broses o atgyfeirio cleifion sydd â symptomau gastroberfeddol is i gael colonosgopi. 
Mae defnyddio’r offer rhagfynegi FAST a COLONPREDICT seiliedig ar brofion imiwnocemegol 
ysgarthol (FIT) yn dangos addewid, ond o’r dystiolaeth sydd ar gael ar hyn o bryd, ansicr yw’r 
manteision cynyddol o'u cymharu â phrofion imiwnocemegol ysgarthol (FIT) ar eu pen eu 
hunain. 
 
Felly, mae HTW yn cefnogi mabwysiadu profion imiwnocemegol ysgarthol (FIT) fel yr 

argymhellir gan Ganllaw Diagnosteg NICE 30, ond mae'n cynnig cynnwys gwerthusiad posibl a 

strwythuredig o’r buddion clinigol a’r buddion o ran cost o gyfuno profion imiwnocemegol 

ysgarthol (FIT) gyda'r offer rhagfynegi FAST a COLONPREDICT yn y strategaeth weithredu yn y 

GIG yng Nghymru. 

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. 



 

 
Tudalen 2 o 6 Chwefror 2019 

 

Canllaw HTW 007 

 

 

Ystyriaethau’r Panel Arfarnu 

 Ar gyfer pobl sydd â symptomau yn yr abdomen isaf ond sydd heb arwyddion clinigol risg 

uchel ar gyfer canser y colon a’r rhefr (gweler meini prawf atgyfeirio Canllaw NICE 12 o 

bythefnos), mae NICE yn argymell defnyddio profion imiwnocemegol ysgarthol (FIT) meintiol 

i arwain y broses o atgyfeirio (canllaw diagnosteg 30). Cytunodd y Panel Arfarnu gydag 

argymhellion Canllaw Diagnosteg 30 NICE, a buasent yn cefnogi ac yn hyrwyddo eu 

mabwysiadu yn y GIG yng Nghymru. 

 Rhoddodd arbenigwyr clinigol wybod i’r Panel nad ydy profion imiwnocemegol ysgarthol (FIT) 

yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd mewn ymarfer clinigol yn y GIG yng Nghymru. Daeth y 

Panel i'r casgliad fod y gwerthusiad presennol a’r canllaw HTW canlyniadol yn darparu cyfle i 

hyrwyddo’r ymarfer clinigol gorau posibl, ar sail tystiolaeth, yn y GIG yng Nghymru. 

 Rhoddodd arbenigwyr sy'n gweithio ym maes gofal sylfaenol ac eilaidd wybod i’r Panel bod 

pwysau sylweddol ar hyn o bryd ar y gwasanaeth colonosgopi diagnosteg yng Nghymru. Daeth 

y Panel i'r casgliad y gallai defnyddio offer rhagfynegi seiliedig ar brofion imiwnocemegol 

ysgarthol (FIT) gynnig y cyfle i ddewis yn fwy effeithiol y cleifion a ddylai ac na ddylai gael 

colonosgopi, ac y gallai arwain at ostyngiad mewn atgyfeiriadau. 

 Er bod y defnydd o offer rhagfynegi (FAST a COLONPREDICT) seiliedig ar brofion 

imiwnocemegol ysgarthol (FIT) yn dangos addewid, daeth y Panel i'r casgliad o'r dystiolaeth 

sydd ar gael ar hyn o bryd, nad yw'n eglur i ba raddau maen nhw’n cynnig buddion cynyddol 

uwchlaw a thu hwnt i ddefnyddio’r profion imiwnocemegol ysgarthol (FIT) ar eu pen eu 

hunain.  Nododd y Panel y gallai caffael y profion clinigol a labordy syml ychwanegol y mae 

eu hangen ar gyfer yr offer rhagfynegi ychwanegu ar raddfa gyfnewidiol at yr amser 

ymgynghori ac at gostau ac, yn hyn o beth, bod defnyddio offer symlach FAST yn cynnig y 

posibilrwydd o gyflwyno manteision o’i gymharu â COLONPREDICT. Er hynny, nid yw'n sicr i 

ba raddau y gallai hyn gael ei wrthbwyso gan lai o gywirdeb diagnosteg. 

 Daeth y Panel i'r casgliad bod gweithredu argymhellion NICE DG30 yng Nghymru yn rhoi cyfle 

i werthuso’r manteision ychwanegol posibl o ddefnyddio FAST a COLONPREDICT. Mae'r Panel 

yn argymell cynnal asesiad proffesiynol, arfaethedig yn y GIG yng Nghymru o brofion 

imiwnocemegol ysgarthol (FIT) ar eu pen eu hunain, o’i gymharu â FAST a COLONPREDICT, 

wrth arwain atgyfeiriadau ar gyfer colonosgopi mewn gofal sylfaenol. Dylai'r asesiad gyflwyno 

canlyniadau clinigol diffiniedig a dilyniant, a fydd yn caniatáu ar gyfer penderfynu ar werth 

rhagfynegol cadarnhaol a negyddol. Daeth y Panel i'r casgliad bod asesiad o'r fath yn arbennig 

o bwysig, gan yr hysbysodd arbenigwr y Panel bod y lefelau uchel o sensitifrwydd diagnosteg 

(hyd at 100%) a adroddir yn yr astudiaethau cyhoeddedig yn annhebygol o gael eu cyflawni 

mewn ymarfer clinigol 'yn y byd go iawn'. Nododd y Panel hefyd, bod dilyniant digonol yn 

hanfodol mewn gwerthusiad o'r fath, yn enwedig mewn cleifion sydd â symptomau parhaus, 

er mwyn sicrhau bod unrhyw achosion o ganser y colon a’r rhefr a gollwyd yn cael eu 

darganfod, a bod dealltwriaeth o gywirdeb rhagfynegol negyddol o bwysigrwydd clinigol yn 

cael ei dal. 
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CRYNODEB O’R ADRODDIAD ARFARNU TYSTIOLAETH 

Cyd-destun 

Canser y colon a’r rhefr yw'r 4ydd canser mwyaf cyffredin yn y DU, sy'n cyfrif am 12% o'r holl 

achosion newydd o ganser. Yn 2015, roedd 2,259 o achosion newydd o ganser y colon a’r rhefr 

yng Nghymru, a 904 o farwolaethau. Mae pobl sydd â chanser y colon a’r rhefr yn cael eu 

diagnosio fel arfer trwy gael eu hatgyfeirio trwy gyfrwng gofal cynradd i gael colonosgopi. Mae 

canllaw NICE NG12 (Suspected cancer: recognition and referral) yn argymell y dylai pobl sy'n 

bodloni unrhyw un o'r meini prawf canlynol gael eu hatgyfeirio o fewn pythefnos: 

 ≥ 40 oed neu’n hŷn ac yn colli pwysau heb reswm a gyda phoen yr abdomen 

 ≥ 50 oed neu’n hŷn ac yn dioddef o waedu rhefrol heb esboniad 

 ≥ 60 oed neu’n hŷn gydag anemia oherwydd diffyg haearn neu newidiadau yn arferion eu 

coluddyn 

 Bod profion yn dangos bod gwaed na ellir ei esbonio yn eu hysgarthion 

O ran pobl sydd â symptomau yn yr abdomen isaf sydd ddim yn bodloni meini prawf atgyfeirio 

NG12 o bythefnos (ac sydd felly, yn cael eu hystyried yn risg isel ar gyfer canser y colon a’r 

rhefr), mae canllaw diagnosteg NICE DG30 (Quantitative faecal immunochemical tests to guide 

referral for colorectal cancer in primary care) yn argymell defnyddio profion imiwnocemegol 

ysgarthol (FIT) meintiol i arwain y broses atgyfeirio. Mae pedwar prawf imiwnocemegol ysgarthol 

(FIT) meintiol ar gael yn y DU: 

 System HM-JACKarc (Kyowa Medex/Alpha Laboratories Ltd) 

 System FOB Gold (Sentinel/Sysmex, Sentinel Diagnostics) 

 OC-Sensor (Eiken Chemical Co./ MAST Diagnostics) 

 Profion RIDASCREEN Hb a Hb/Hp (R-Biopharm) 

Argymhellwyd y dylid mabwysiadu’r profion OC Sensor, HM-JACKarc a’r profion FOB Gold yn unol 

â chanllaw diagnosteg DG30; ni chafodd RIDASCREEN ei argymell oherwydd diffyg tystiolaeth ar 

yr amser asesu. Bydd profion imiwnocemegol ysgarthol (FIT) yn cael eu cynnwys fel rhan o’r 

rhaglen sgrinio ar gyfer canser y colon a’r rhefr yng Nghymru fesul camau o fis Chwefror 2019. 

Hyd yn hyn, nid yw profion imiwnocemegol ysgarthol (FIT) yn cael eu defnyddio yng Nghymru ar 

gyfer cleifion sydd â symptomau. 

Mae’r galw am wasanaethau endosgopi yn mynd i gynyddu oherwydd sawl ffactor, gan gynnwys 

poblogaeth sy'n heneiddio, mwy o ymwybyddiaeth o’r symptomau, a chynnydd yn nifer yr 

atgyfeiriadau yn dilyn profion imiwnocemegol ysgarthol (FIT). Mae hyn yn gallu arwain at bobl 

sydd ddim yn dioddef o ganser y colon a’r rhefr yn gorfod mynd trwy driniaeth ddiagnosteg 

ddiangen, fewnwthiol gyda risgiau cysylltiedig fel twll yn y coluddyn, gwaedu, haint a phoen yn 

yr abdomen. Ar y llaw arall, gall diffyg atgyfeirio arwain at oedi yn y diagnosis. Mae'n ofynnol 

cael offer rhagfynegi cywir er mwyn blaenoriaethu cleifion sydd yn cael eu dynodi fel rhai risg 

isel, ond sydd â symptomau. 

 

Tystiolaeth ar effeithiolrwydd clinigol, diogelwch, dadansoddi economaidd a 

materion cleifion 

Disgrifiodd ddwy astudiaeth gychwynnol ddatblygiad a dilysiad y sgorau risg i ganfod canser y 

colon a’r rhefr mewn cleifion sydd â symptomau: y sgôr COLONPREDICT a'r sgôr FAST. 

Defnyddiodd sgôr FAST brofion imiwnocemegol ysgarthol (FIT), oedran a rhyw; defnyddiodd 



 

 
Tudalen 4 o 6 Chwefror 2019 

 

Canllaw HTW 007 

 

COLONPREDICT brofion imiwnocemegol ysgarthol (FIT) gyda nifer o ffactorau, gan gynnwys 

profion / archwiliadau ychwanegol. 

Roedd y ddau offeryn rhagfynegi yn cynnwys dwy sgôr drothwy, a sefydlwyd ar benodoldeb o 95% 

a 99% ar gyfer canfod canser y colon a’r rhefr. Sgorau trothwy FAST oedd ≥ 2.12 a ≥ 4.5; Sgorau 

COLONPREDICT oedd ≥ 3.5 a ≥ 5.6.  Roedd sensitifrwydd yn debyg rhwng COLONPREDICT a FAST 

ar y sgôr trothwy uwch (sensitifrwydd o 87.1% a 89.3%, yn y drefn honno). Pan ddefnyddiwyd y 

sgorau trothwy is, adroddodd FAST a COLONPREDICT sensitifrwydd o 100%, er bod llawer llai o 

fanylder o’i gymharu â defnyddio'r trothwy uwch. Dadansoddwyd y rhan fwyaf o gleifion yn y 

ddwy astudiaeth gan OC-Sensor. 

Trefnodd yr astudiaethau FAST a COLONPREDICT gleifion i gategorïau risg isel, canolradd ac 

uchel hefyd yn seiliedig ar y trothwyon sgorau. Ni adroddwyd ar werthoedd rhagfynegol negyddol 

ar gyfer y poblogaethau a gafodd eu categoreiddio; fodd bynnag, 0.2% oedd y gwerthoedd 

rhagfynegol cadarnhaol ar gyfer y grŵp 'risg isel' gyda COLONPREDICT, a 0.0% gyda FAST. Felly, 

gall defnyddio'r trothwyon sgorau is hyn fod yn ddefnyddiol ar gyfer 'diystyru' canser y colon a’r 

rhefr, ac i geisio osgoi triniaethau colonosgopi diangen.  Yn olaf, adroddodd y ddwy astudiaeth 

nad oedd gwahaniaeth rhwng lleoliadau cynradd ac uwchradd yn dilyn dadansoddiadau ar ôl y 

digwyddiad. 

Daeth chwiliadau o hyd i un adolygiad systematig hefyd oedd yn crynhoi astudiaethau a 

werthusodd brofion imiwnocemegol ysgarthol (FIT) wedi’u cyfuno â marcwyr eraill, yn erbyn 

profion imiwnocemegol ysgarthol (FIT) ar ben eu hunain. Roedd sensitifrwydd a phenodoldeb 

profion imiwnocemegol ysgarthol (FIT) yn unig yn amrywio ar draws yr astudiaethau; roedd 

sensitifrwydd yn amrywio o 52-95% ac roedd manylder yn amrywio o 57-98%. Roedd 

heterogenedd ar draws yr astudiaethau, gan gynnwys y nodweddion a’r profion imiwnocemegol 

ysgarthol (FIT) a ddefnyddiwyd, yn gwneud dadansoddi cymharol yn anodd.  At ei gilydd, 

adroddodd awduron yr astudiaeth bod sensitifrwydd wedi gwella gyda phrofion imiwnocemegol 

ysgarthol (FIT) wedi’u cyfuno â marcwyr DNA, ond nid oedd yn ymddangos ei fod yn gwella wrth 

ei gyfuno â marcwyr protein mewn ysgarthion. Yn ogystal, datblygodd un astudiaeth gynradd 

arall sgōr risg syml ar gyfer neoplasia uwch (sydd yn cael ei ddisgrifio fel adenoma uwch neu 

carcinoma mewnwthiol). Penodoldeb y sgôr hon ar gyfer canfod neoplasia datblygedig oedd 

88.1%. 

Ni chanfuwyd unrhyw dystiolaeth ar gosteffeithiolrwydd offer rhagfynegi seiliedig ar brofion 

imiwnocemegol ysgarthol (FIT) o'r deunydd darllen. Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys 

dadansoddiad cryno o’r canlyniadau cost ar gyfer profion FAST a COLONPREDICT fel profion y 

gellir eu 'diystyru', yn seiliedig ar y garfan trefnu 'risg isel' ar gyfer pob offeryn. Dylid nodi bod y 

dadansoddiadau yn seiliedig ar gyfran y cleifion sydd wedi’u trefnu i'r grŵp risg isel (18.8% ar 

gyfer FAST a 39.5% ar gyfer COLONFREDICT) o fewn y garfan ddilysu, ac efallai na fydd hyn yn 

cynrychioli’r poblogaethau mewn lleoliadau gofal sylfaenol.  Mae nifer uwch y profion / 

ffactorau sy'n ofynnol ar gyfer COLONPREDICT, yn arwain at gost prawf cychwynnol uwch, ond 

mae hyn yn cael ei wrthbwyso'n rhannol gan y gostyngiad uwch mewn triniaethau colonosgopi. 

Nid oedd y dadansoddiad yn sensitif i a ddefnyddiwyd y dadansoddwr OC-Sensor neu HM-JACKarc 

ai peidio. At ei gilydd, mae canlyniadau'r dadansoddiad o’r canlyniadau cost yn awgrymu bod 

FAST yn cynnig arbedion costau uwch, o’i gymharu â COLONPREDICT. 

 

Materion sefydliadol 

Nodwyd tystiolaeth gyfyngedig ar faterion sefydliadol ar gyfer offer rhagfynegi seiliedig ar 

brofion imiwnocemegol ysgarthol (FIT) mewn gofal sylfaenol. Nododd awduron yr astudiaeth 

FAST y gallai offeryn rhagfynegi mwy cymhleth (COLONPREDICT) fod yn anodd ei ddefnyddio 
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mewn ymarfer, oherwydd y nifer a'r mathau o ffactorau a gynhwysir yn yr offeryn, er enghraifft 

archwiliad anorectal a phrofion gwaed.  Archwiliodd un astudiaeth agweddau Meddygon Teulu 

tuag at ddefnyddio profion imiwnocemegol ysgarthol (FIT) mewn gofal sylfaenol fel rhan o'r 

llwybr atgyfeirio pythefnos. Nododd yr arolwg bod ymwybyddiaeth meddygon teulu o’r profion 

imiwnocemegol ysgarthol (FIT) yn isel. 

Mae cynnal profion imiwnocemegol ysgarthol (FIT) i arwain y broses o atgyfeirio mewn gofal 

sylfaenol yn cael ei archwilio a'i gynllunio ar hyn o bryd yng Nghymru, ond mae'r ymagwedd yn 

anghyson. Gan fod profion imiwnocemegol ysgarthol (FIT) yn cael eu cyflwyno ar hyn o bryd ar 

gyfer prosesau sgrinio ansymptomatig, mae'n annhebygol y byddai dadansoddwr gwahanol yn 

cael ei ddefnyddio ar gyfer cleifion sydd â symptomau. 

 

Ymchwil bellach 

Argymhellir cynnal astudiaethau pellach i ddatblygu a dilysu offer rhagfynegi seiliedig ar brofion 

imiwnocemegol ysgarthol (FIT) ar gyfer pobl sydd â symptomau yn yr abdomen isaf mewn gofal 

sylfaenol, ond sydd ddim yn bodloni'r meini prawf atgyfeirio o bythefnos.  Argymhellir y dylid 

cynnal astudiaethau cymharol, arfaethedig mawr mewn gwahanol ganolfannau i werthuso 

effeithiolrwydd cymharol offer rhagfynegi seiliedig ar brofion imiwnocemegol ysgarthol (FIT) yn 

erbyn profion imiwnocemegol ysgarthol (FIT) ar eu pen eu hunain, offer rhagfynegi seiliedig ar 

brofion imiwnocemegol ysgarthol (FIT) eraill, ac offer rhagfynegi sydd ddim yn cynnwys profion 

imiwnocemegol ysgarthol (FIT). 
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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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