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Adroddiad yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) ar y gwaith o 

gyflwyno cewyll moch daear a gweithrediadau profi ar ffermydd yng Nghymru 

lle cafwyd achosion cronig o TB yn 2018. 

 

Adroddiad ar gyfer prosiect TBOG0235 (Blwyddyn 2) 
 

1.  Trosolwg 

 

Yn 2017, yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Rhaglen i Ddileu 

TB Cymru a'i Chynllun Cyflawni Rhaglen i Ddileu TB Cymru (Llywodraeth Cymru 2017). Nod 

Llywodraeth Cymru yw datblygu prosesau i dorri'r cylch trosglwyddo rhwng bywyd gwyllt a 

gwartheg ar ffermydd a noda'r Cynllun Cyflawni: "Fel rhan o broses barhaus y Cynllun Gweithredu, 

lle mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod moch daear yn cyfrannu at yr achosion cronig parhaus o 

glefyd mewn buchesi, caiff moch daear eu dal mewn cewyll a'u profi ar y fferm lle canfuwyd yr achos 

a chaiff moch daear â chanlyniad positif eu difa heb greulondeb. Canolbwyntir i ddechrau ar fuchesi 

lle canfuwyd achosion o barhad clefyd”.  Noda'r Cynllun Cyflawni hefyd “y bydd Llywodraeth 

Cymru yn parhau i asesu'r defnydd mwyaf priodol o frechlyn BCG moch daear os a phryd y daw ar 

gael”. 

 

Yn 2017 (Blwyddyn 1), gofynnodd Llywodraeth Cymru i'r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a 

Phlanhigion (APHA) lunio rhaglen waith i roi'r cynigion hyn ar waith drwy ddal moch daear mewn 

cewyll, eu profi a difa'r rhai â chanlyniad positif ar ffermydd lle ceir achosion parhaus. 

Gweler yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (2018) am adroddiad ar flwyddyn 1.   

 

Yn 2018 (Blwyddyn 2), parhaodd APHA gyda’r gwaith ar ffermydd lle ceir achosion parhaus. Roedd 

y rhaglen yn  golygu dal moch daear a’u profi ar ffermydd. Cafodd moch daear â chanlyniadau positif 

ar ôl eu profi eu difa heb greulondeb, a chafodd moch daear â chanlyniadau negatif ar ôl eu profi   eu 

brechu a’u rhyddhau.   

 

2.  Cam Paratoi 

 

Nodwyd y ffermydd ar gyfer ymyriadau gan Lywodraeth Cymru ar y cyd â staff maes milfeddygol 

APHA. Ar ôl hynny, cynhaliodd staff APHA arolygon brochfeydd moch daear ar bob fferm rhwng 

mis Mehefin a mis Tachwedd. Yna datblygwyd cynllun gweithredol ar gyfer pob fferm.    

 

3.  Trwyddedu 

 

Mae gan Lywodraeth Cymru awdurdod o dan Adran 10(2) a (3) o Ddeddf Diogelu Moch Daear 1992 

i roi trwyddedau i ladd neu gymryd moch daear neu i ymyrryd â'u brochfeydd er mwyn atal clefydau 

rhag lledaenu. Mae gan Lywodraeth Cymru awdurdod hefyd ar ran Corff Cyfoeth Naturiol Cymru, i 

roi trwyddedau o dan adran 16(3)(g) o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y'i 

diwygiwyd) i ddal moch daear. Gwnaeth Swyddfa'r Prif Swyddog Milfeddygol gais am y trwyddedau 

yn 2018. Rhoddwyd trwyddedau i osod cewyll moch daear a chynnal gweithrediadau profi ar saith 

fferm. Penderfynodd un fferm dynnu’n ôl cyn i’r gweithrediadau profi ddechrau a diddymwyd y 

drwydded honno wedyn. Aeth arolygwyr trwyddedau i bob fferm yn ystod y gweithrediadau dal moch 

daear a’u profi.   

 

Cynhaliwyd ymyriadau rhwng mis Mai a mis Tachwedd 2018. Yn ystod pob ymyriad, casglwyd data 

y gellid eu defnyddio i fonitro nifer y moch daear, effeithlonrwydd o ran eu dal, perfformiad prawf 

diagnostig a chanfod arwyddion o unrhyw aflonyddu posibl.   
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Roedd gweithrediadau maes yn cynnwys dull cydweithredol rhwng Cyfarwyddiaeth Gwyddoniaeth 

a Chyfarwyddiaeth Cyflenwi Gwasanaethau APHA. Cynhaliodd labordai APHA ystod o brofion 

diagnostig am TB ar samplau gwaed, archwiliadau post mortem ar yr anifeiliaid a gafodd eu lladd, 

meithrin meinwe yn ogystal â genoteipio samplau blew.  

 

Roedd pob ymyriad yn cynnwys y gweithgareddau dilyniannol canlynol:  

 Arolwg o weithgarwch moch daear. 

 Dull dal blew cyn trin i amcangyfrif nifer y moch daear. 

 Defnyddio a rhoi abwyd yn y cewyll cyn eu gosod i ddal y moch daear. 

 Dal moch daear mewn cewyll a'u samplu.  

o Anesthesia drwy bigiad mewngyhyrol. 

o Gosod microsglodyn dan y croen at ddibenion adnabod, os nad yw’r anifail eisoes 

wedi cael microsglodyn  

o Samplu gwaed: 

 sampl ar gyfer prawf Platfform Llwybr Deuol (DPP) uniongyrchol ar waed 

cyfan (sef y prawf DPP maes).   

 samplau ar gyfer prawf DPP dilynol mewn labordy (ar serwm) a Phrawf 

Rhyddhau Gama Interfferon (IGRA) i lywio gweithrediadau yn y dyfodol. 

o Lladd anifeiliaid a gafodd ganlyniad positif yn dilyn prawf DPP maes drwy bigiad 

marwol.  

o Ladd anifeiliaid a gafodd ganlyniad positif yn dilyn prawf DPP mewn labordy neu 

brawf IGRA a gynhaliwyd yn ystod ymyriad blaenorol (naill ai yn 2017 neu 2018).   

o Rhoi pigiad BCG Sofia os nad yw’r anifeiliaid heb gael pigiad yn barod a rhyddhau 

anifeiliaid a gafodd ganlyniad negatif ar ôl prawf DPP maes.  

 Archwiliad post mortem o garcas anifeiliaid a gafodd ganlyniad positif yn dilyn prawf DPP, 

meithrin samplau meinwe a dull dilyniannu genomau cyfan wedyn o arunigion (isolates). 

 Defnyddio dull dal blew ar ôl trin i ganfod unrhyw dystiolaeth o effaith aflonyddu a 

gwasgaru ar batrymau ymddygiad arferol. 

 Coladu data o brofion labordy i lywio ymyriadau yn y dyfodol. 

 

Cytunwyd ar Weithdrefnau Gweithredu Safonol ar gyfer pob gweithgaredd allweddol sy'n rhan o'r 

broses gyda Llywodraeth Cymru a'u rhannu â thîm trwyddedu Llywodraeth Cymru. Seiliwyd y rhain 

ar y Gweithdrefnau Gweithredu Safonol a ddefnyddir gan APHA ar brosiectau eraill, ond cawsant eu 

haddasu ar gyfer gofynion Llywodraeth Cymru. Er enghraifft, lle’r oedd Gweithdrefnau Gweithredu 

Safonol APHA yn cyfeirio at staff trwyddedig y Swyddfa Gartref yn cynnal gweithdrefnau rheoledig, 

cafodd gweithdrefnau Llywodraeth Cymru eu newid i gyfeirio at filfeddygon cofrestredig MRCVS 

yn unig i gynnal pob gweithdrefn berthnasol. Sicrhawyd bod pob Gweithdrefn, asesiad risg a dogfen 

COSHH yn hygyrch i staff perthnasol cyn gweithrediadau ac roedd angen i staff ddarllen y 

gweithdrefnau a oedd yn berthnasol i'w rolau.  

 

 

  



 
 

3 
 

4.  Cyflawni gweithrediadau maes a labordy 

 

4.1 Amseru  

Cwblhawyd y gwaith ar chwe fferm ddethol rhwng mis Mai a mis Tachwedd 2018.  

 

4.2 Arolwg maes, dyfeisiau dal blew a dal mewn cewyll  

Arolygodd staff maes profiadol bob fferm am weithgarwch moch daear. Yn dilyn arolygon ar gyfer 

gweithgarwch moch daear, gosodwyd dyfeisiau dal blew am 14 diwrnod cyn i gewyll gael eu 

defnyddio. Defnyddiwyd dyfeisiau dal blew mewn tyllau a brochfeydd moch daear ac mewn mannau 

eraill ar y fferm. Gwiriwyd y dyfeisiau dal blew bob dydd a chasglwyd unrhyw flew a oedd wedi'i 

ddal a'i anfon i labordy APHA er mwyn dadansoddi'r genoteip.  

 

Yn dilyn y broses o ddal blew, gosodwyd cewyll mewn lleoliadau lle’r oedd y moch daear wedi'u 

gweld fwyaf. Rhoddwyd abwyd yn y cewyll, sef cnau daear, am gyfnod cyn y cam dal, a barodd 

rhwng 2 a 4 diwrnod ar bob fferm, Cafodd y moch daear a ddaliwyd eu hanestheteiddio, cymerwyd 

samplau gwaed ar gyfer profion diagnostig (gweler isod) a sampl blew ar gyfer y broses genoteipio. 

Ar ôl gosod y cewyll, ailosodwyd y dyfeisiau dal blew yn yr un lleoliadau ag o'r blaen, ac unwaith 

eto casglwyd blew bob dydd am 14 diwrnod arall, cyn i'r samplau gael eu hanfon i'r labordy er mwyn 

dadansoddi'r genoteip. 

 

Caiff y data ar genoteipiau o flew a gasglwyd eu defnyddio i roi amcangyfrif o gyfran y moch daear 

sy'n defnyddio'r tir fferm a gafodd eu dal a'u profi. Bydd hefyd yn darparu data a all asesu p'un a 

darfodd y gweithrediadau dal moch daear mewn cewyll ar batrymau ymddygiad arferol y moch daear. 

Bydd dadansoddiad o'r data genoteip yn dilyn methodoleg a ddatblygwyd ar gyfer amcangyfrif nifer 

y moch daear (Frantz et al., 2004; Pope et al., 2007; Scheppers et al., 2007). Mae canlyniadau yn 

ddibynnol ar gasglu a genoteipio nifer digonol o samplau blew.   

 

4.3 Samplu moch daear  

Ar ôl eu dal, gwnaeth yr unigolyn asesu cyflwr pob mochyn daear drwy archwilio'r gawell. Roedd 

hyn yn cynnwys asesu ymddygiad, anadlu, cyflwr corff, anafiadau a symudiadau'r anifail. Byddai 

unrhyw wyro oddi wrth yr arferol yn arwain at archwiliad gan y milfeddyg ar unwaith.  

 

Cafodd y moch daear eu samplu wrth ymyl y cewyll, oni bai bod y tywydd yn wael; mewn achosion 

o’r fath, fe’u cludwyd i gyfleuster samplu canolog mewn cewyll dal. Cynhaliwyd pob gweithdrefn o 

roi anesthesia i'r moch daear, eu monitro a'u rhyddhau gan filfeddyg. Cafodd y moch daear eu 

hanestheteiddio drwy bigiad mewngyhyrol gyda chymysgedd o ketamine, medetomidine a 

butorphanol. Mae anesthesia cytbwys fel arfer yn cael effaith o fewn 5-10 munud i roi'r pigiad ac yn 

para am tua 30 i 50 munud.  

 

Yn ystod y broses samplu, cofnodwyd lleoliad, rhyw, pwysau a chyflwr y corff, y tymheredd a'i 

statws atgynhyrchu. Cymerwyd sampl blew (tua 10 blewyn) er mwyn dadansoddi'r genoteip, 

cymerwyd samplau gwaed drwy diwb Vacutainer gan ddefnyddio gwythïen anterior y gwddf, a 

chynhaliwyd profion gwaed fel y disgrifir isod.  

 

4.4 Profion gwaed 

Defnyddiwyd dau brawf gwaed imiwnolegol er mwyn rhoi diagnosis o haint TB mewn moch daear 

(gweler Atodiad 1 am ddisgrifiad manwl).  

Cynhaliwyd y prawf DPP ar waed cyfan yn y maes er mwyn rhoi canlyniad cyflym fel y gellid 

adnabod yr anifeiliaid a phenderfynu a ddylid eu rhyddhau (negatif) neu eu lladd (positif). Aseswyd 

y prawf yn ansoddol a barnwyd ei fod yn bositif os gwelwyd llinell ar fand 1 yn unig. 
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Cynhaliwyd y prawf DPP (ar serwm) yn dilyn hynny yn labordai APHA er mwyn llywio 

gweithrediadau maes yn y dyfodol. Aseswyd y prawf yn ansoddol a barnwyd ei fod yn bositif os 

gwelwyd llinell ar fand 1 yn unig. 

Cynhaliwyd y prawf  IGRA hefyd yn dilyn hynny yn labordai APHA er mwyn llywio gweithrediadau 

maes yn y dyfodol. Mesurwyd dau ymateb IGRA: B-A a C. E. Coctel.  

  

Mae’r ymateb B-A yn ymgais i reoli ar gyfer rhai antigenau a rennir yn M. bovis (PPD-B) a bacteria 

amgylcheddol fel Mycobacterium avium (PPD-A). Dyna pam bod yr ymateb i PPD-A yn cael ei 

dynnu o’r ymateb i PPD-B er mwyn osgoi dod i’r casgliad bod anifail yn bositif lle mae’r ddau yn 

uchel oherwydd heintiad â mycofacteria amgylcheddol.  Ymhellach, oherwydd gallai canlyniad 

positif i’r prawf hwn nodi heintiad â M. bovis, a/neu fod yr anifail wedi’i frechu gyda BCG, 

defnyddiwyd y C.E. Coctel hefyd. Mae’r C. E. Coctel yn nodi heintiad â M. bovis yn unig, nid BCG, 

er ei fod yn tueddu i fod yn llai sensitif na’r prawf B-A. Trwy gynnal rhannau B-A a C. E. Coctel y 

prawf, rydym yn darparu prawf DIVA (Differentiating Infected from Vaccinated). Mae ymateb B-A 

positif, ynghyd ag ymateb C. E. Coctel negatif yn nodi bod y mochyn daear wedi cael ei frechu, ond 

nad yw wedi’i heintio â M. bovis. Bydd defnyddio’r ddau brawf â’i gilydd yn ein galluogi i 

wahaniaethu moch daear sydd wedi cael eu brechu oddi wrth foch daear sydd wedi’u heintio yn ystod 

ymyriadau yn y dyfodol.    

 

4.5 Brechu a rhyddhau 

Cafodd moch daear a gafodd ganlyniad negatif ar ôl y prawf DPP maes eu brechu gyda phigiad 

mewngyhyrol gyda 1 ml o frechlyn BCG Sofia wedi’i ailgyfansoddi. Unwaith yn unig fyddai 

anifeiliaid yn cael eu brechu yn ystod yr ymyriad, felly ni fyddai anifail a samplwyd yn ddiweddarach 

yn cael ei frechu eto. Gwnaed hyn drwy dorri darn bach o flew ar hyd cefn y mochyn daear a 

chwistrellu'r darn hwnnw â lliw y marc stoc. Rhoddwyd amser i'r anifeiliaid hyn adfer mewn cewyll 

dal, cyn eu rhyddhau yn y man lle y cawsant eu dal.  

 

O dorri darn bach o flew a defnyddio marc stoc dros dro, byddai modd adnabod unrhyw anifeiliaid a 

fyddai’n cael eu hail-ddal yn ddiweddarach yn ystod yr un cam dal. Byddent hefyd yn cael eu 

hadnabod yn unigol drwy sganio’r microsglodyn drwy’r gawell. Os yn bosibl, cymerwyd sampl o 

flew hefyd ar gyfer genoteipio, ac yna rhyddhawyd yr anifeiliaid ar unwaith yn dilyn asesiad lles heb 

unrhyw samplu pellach.   

 

4.6 Ewthanasia, archwiliad post mortem a meithrin meinwe 

Lladdwyd moch daear a gafodd ganlyniad positif ar ôl y prawf DPP maes gan ddilyn gweithdrefnau 

gweithredu safonol. Cafodd moch daear a oedd wedi’u dal yn ystod ymyriad blaenorol ac a oedd wedi 

cael canlyniad positif ar ôl prawf DPP labordy, neu’r prawf IGRA hefyd eu difa heb unrhyw samplu 

pellach. Lladdwyd yr anifail drwy roi pigiad mewngyhyrol a phigiad mewnwythiennol wedyn yn 

cynnwys sodiwm pentobarbiton i mewn i wythïen y gwddf, sef dos o 1 ml fesul 1.4kg o bwysau'r 

corff.  

 

Cynhaliwyd archwiliad post mortem ac archwiliad histolegol o feinweoedd ar unrhyw foch daear ar 

gafodd eu lladd gan ddefnyddio protocol archwiliad PM manwl (Crawshaw et al., 2008). 

Meithrinwyd samplau o feinwe ar gyfer M. bovis am 12 wythnos. Cafodd unrhyw arunigion eu 

nodweddu gan spoligoteipio a’r dull dilyniannu genomau cyfan (WGS). Gellir defnyddio nodweddu 

o’r fath i roi gwybodaeth i ni am ddynameg trosglwyddo, o gyfuno’r gwaith hwn â dilyniannau gan 

wartheg ar y ffermydd a dargedir.  
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5.  Canlyniadau  

 

5.1 Moch daear a ddaliwyd ac a samplwyd 

Samplwyd cyfanswm o 120 mochyn daear unigol yn 2018 (Tabl 1). Yn rhai ffermydd (1, 3 a 4), 

cynhaliwyd y gwaith gosod cewyll i ddal moch daear mewn dau gam, a sawl wythnos rhwng y camau 

hynny. Felly samplwyd rhai moch daear fwy nag unwaith, sy’n golygu bod 165 o ddigwyddiadau 

samplu yn 2018. (Noder, mae ‘digwyddiad samplu’ yn golygu samplu mochyn daear, a hynny’n 

digwydd pan ddaliwyd mochyn daear am y tro cyntaf o fewn cam dal moch daear.  Mae ‘ail-ddal’ yn 

golygu dal mochyn daear eilwaith o fewn yr un cyfnod dal moch daear, a phan fydd hynny’n digwydd, 

mae’r mochyn daear yn cael ei ryddhau heb ei samplu).   

 

 

Tabl 1 Nifer y moch daear a ddaliwyd ar chwe fferm yng Nghymru yn 2018 

Fferm  Nifer y moch 

daear a 

samplwyd am y 

tro cyntaf yn 

20181 

Nifer y moch 

daear a samplwyd 

yng ngham 2 a 

oedd eisoes 

wedi’u samplu 

yng ngham 1 

Cyfanswm y moch 

daear a samplwyd 

yng ngham 2  

(samplwyd am y tro 

cyntaf + a 

samplwyd eisoes 

yng ngham 1)   

Nifer  yr 

anifeil-

iaid na 

darged-

wyd2 

Nifer a ail-

ddaliwyd3 

1 Cam 1 30 NA NA 1 8 

1 Cam 2 13 12 25 0 2 

2  11 NA NA 0 2 

3 Cam 1 13 NA NA 1 5 

3 Cam 2 2 6 8 0 4 

4 Cam 1 36 NA NA 1 13 

4 Cam 2 5 26 31 0 8 

5  7 NA NA 0 3 

6  4 NA NA 0 1 
1Samplwyd cyfanswm o 120 o foch daear am y tro cyntaf yn 2018. Cyfanswm y golofn hon yw 121 anifail, oherwydd 

samplwyd 1 anifail ar ddwy fferm wahanol.   
2Anifeiliaid na dargedwyd: 3 llwynog. Cafodd anifeiliaid na dargedwyd eu rhyddhau ar unwaith yn dilyn asesiad lles.    
3Cafodd anifeiliaid a ail-ddaliwyd yn ystod yr un cam dal moch daear eu rhyddhau heb weithredu pellach yn dilyn asesiad 

lles.   

 

Yn ystod yr asesiad cychwynnol o foch daear a ddaliwyd, gwelwyd nad oedd angen archwiliad 

milfeddygol ar yr un ohonynt. O’r 165 digwyddiad samplu, roedd gan 22 anifail fân anafiadau a oedd 

fwy na thebyg wedi digwydd pan oeddent yn y gawell. Toriadau neu grafiadau i’r ewinedd (10), 

pawennau (2), migyrnau (2), ceg neu ddannedd (2), trwyn (3) talcen neu wddf (5) oedd yr anafiadau 

a nodwyd. Yr unig anafiadau eraill a welwyd oedd hen glwyfau brathiadau neu glwyfau brathiadau a 

oedd wedi gwella. O’r 164 digwyddiad samplu, roedd 44 achos lle’r oedd gan yr anifail glwyfau 

brathiadau, gyda 39 ohonynt yn hen glwyfau brathiadau neu glwyfau brathiadau a oedd wedi gwella 

a 5 ohonynt yn rhai cymharol newydd. Ystyriwyd bod yr holl foch daear yn ffit ac yn iach ac yn addas 

felly i'w samplu a'u rhyddhau pe baent yn cael canlyniad negatif ar ôl prawf DPP.  

 

5.2 Crynodeb o samplu moch daear a chanlyniadau prawf diagnostig 

Ceir crynodeb o’r profion gwaed yn Nhabl 2. O bryd i’w gilydd, nid oedd canlyniad prawf gwaed ar 

gael os nad oedd modd cymryd digon o waed i gwblhau’r prawf. Roedd hyn yn digwydd pan fyddai 

anifeiliaid yn adfer o’r anesthesia cyn y gellid cwblhau’r samplu.   

 

Yn ystod y gweithrediadau, cafwyd 165 digwyddiad samplu a arweiniodd at ddifa 26 anifail; 22 

oherwydd canlyniad prawf DPP maes positif a phedwar oherwydd iddynt gael canlyniadau labordy 



 
 

6 
 

positif yn ystod digwyddiad samplu blaenorol.  Digwyddodd y pedwar canlyniad labordy positif yn 

dilyn samplu yn 2018. Yn 2018, ni ail-ddaliwyd yr un o’r anifeiliaid a ddaliwyd yn 2017 ac a gafodd 

ganlyniad negatif ar ôl prawf DPP maes ond a gafodd brawf positif wedyn ar ôl prawf labordy. O’r 

22 anifail a gafodd ganlyniad positif ar ôl prawf DPP maes yn 2018, cafodd 19 ohonynt ganlyniad 

positif wedyn ar ôl prawf DPP labordy, cafodd pedwar canlyniad positif ar ôl prawf IGRA (B-A) a 

chafodd dau ganlyniad positif ar ôl y prawf IGRA (C.E. Coctel). Cafodd dau o’r 22 anifail 

ganlyniadau negatif ar ôl yr holl brofion gwaed dilynol heblaw am y prawf DPP labordy; nid oedd 

modd cwblhau’r prawf hwnnw gan nad oedd sampl gwaed ar gael.   

 

O’r 165 digwyddiad samplu, rhyddhawyd yr anifail mewn 139 achos (137 wedi cael profion negatif 

ar ôl y prawf DPP maes, ac nid oedd modd profi dau arall oherwydd nad oedd samplau gwaed ar 

gael).  Ar ôl hynny, cafodd 25 anifail ganlyniadau positif ar ôl o leiaf un o’r profion labordy (cafodd 

23 ganlyniad positif ar ôl y prawf DPP labordy, cafodd dri chanlyniad positif ar ôl y prawf  IGRA 

(B-A) a chafodd dri chanlyniad positif ar ôl y prawf IGRA (C. E. Coctel). Cafodd cyfanswm o 112 

o’r 137 digwyddiad samplu ganlyniadau negatif ar ôl yr holl brofion gwaed labordy dilynol 

(cwblhawyd yr holl brofion gwaed ar gyfer 105 digwyddiad, cwblhawyd profion gwaed rhannol ar 

gyfer saith digwyddiad gan nad oedd digon o waed ar gael i gwblhau’r holl brofion).   
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Tabl 2 Canlyniadau profion gwaed yn y maes ac yn y labordy ar foch daear a ddaliwyd ar 

chwe fferm yng Nghymru yn 2018 (parhau ar y dudalen nesaf).   

Fferm   Wedi cael ei 

frechu yn 

ystod cam 
blaenorol o 

ddal moch 

daear 

Prawf DPP 

Labordy 

Prawf IGRA: 

B-A 

Prawf IGRA:  

C. E. Coctel 

    POS NEG POS NEG POS NEG 

Fferm 1 Cam 1          

Nifer y moch daear 30  0       

Nifer positif prawf DPP maes 2  0 2 0 1 1 1 1 

Nifer negatif prawf DPP maes 281  0 4 23 0 28 0 27 

Nifer positif mewn prawf labordy 

blaenorol.  

0  
- 

      

Nifer gafodd eu brechu 272          

Nifer a ryddhawyd 28         

          

Fferm 1 Cam 2          

Nifer y moch daear 25  11       

Nifer positif prawf DPP maes 7  5 7 0 1 6 1 6 

Nifer negatif prawf DPP maes 16  4 3 13 0 16 0 16 

Nifer positif mewn prawf labordy 

blaenorol.  

2  
2 

      

Nifer gafodd eu brechu 12         

Nifer a ryddhawyd 16         

Fferm 2           

Nifer y moch daear 11  0       

Nifer positif prawf DPP maes 2  0 2 0 2 0 0 2 

Nifer negatif prawf DPP maes 9  0 2 7 1 8 1 8 

Nifer positif mewn prawf labordy 

blaenorol.  

0  
- 

      

Nifer gafodd eu brechu 9         

Nifer a ryddhawyd 9         

Fferm 3 Cam 1          

Nifer y moch daear 13  0       

Nifer positif prawf DPP maes 1  0 0 1 0 1 0 1 

Nifer negatif prawf DPP maes 12  0 1 11 1 11 1 11 

Nifer positif mewn prawf labordy 

blaenorol.  

0  
- 

      

Nifer gafodd eu brechu 12         

Nifer a ryddhawyd 12         

          

Fferm 3 Cam 2          

Nifer y moch daear 8  5       

Nifer positif prawf DPP maes 13  1 - - 0 1 0 1 

Nifer negatif prawf DPP maes 74  4 2 4 0 6 0 6 

Nifer positif mewn prawf labordy 
blaenorol.  

0  
- 

      

Nifer gafodd eu brechu 3         

Nifer a ryddhawyd 7         
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Tabl 2 parhau o’r dudalen flaenorol. 

Fferm   Wedi cael ei 

frechu yn 

ystod cam 

blaenorol o 

ddal moch 

daear 

Prawf DPP 

Labordy 

Prawf IGRA: 

B-A 

Prawf IGRA:  

C. E. Coctel 

    POS NEG POS NEG POS NEG 

Fferm 4 Cam 1          

Nifer y moch daear 36  0       

Nifer positif prawf DPP maes 1  0 1 0 0 1 0 1 

Nifer negatif prawf DPP maes 335  0 2 29 1 31 0 30 

Nifer positif mewn prawf labordy 
blaenorol.  

0         

Nifer gafodd eu brechu 35         

Nifer a ryddhawyd 35         

          

Fferm 4 Cam 2          

Nifer y moch daear 31  25       

Nifer positif prawf DPP maes 7  6 6 1 0 7 0 7 

Nifer negatif prawf DPP maes 22  17 9 13 0 22 0 22 

Nifer positif mewn prawf labordy 

blaenorol.  

2  2       

Nifer gafodd eu brechu 46         

Nifer a ryddhawyd 22         

Fferm 5          

Nifer y moch daear 7  17       

Nifer positif prawf DPP maes 1  1 1 0 0 1 0 1 

Nifer negatif prawf DPP maes 6  0 0 6 0 6 1 5 

Nifer positif mewn prawf labordy 

blaenorol.  

0  -       

Nifer gafodd eu brechu 6         

Nifer a ryddhawyd 6         

Fferm 6          

Nifer y moch daear 4  0       

Nifer positif prawf DPP maes 0  - - - - - - - 

Nifer negatif prawf DPP maes 4  0 0 4 0 4 0 4 

Nifer positif mewn prawf labordy 

blaenorol.  

0         

Nifer gafodd eu brechu 4         

Nifer a ryddhawyd 4         

 

Mae’r saethau yn dynodi’r cysylltiad rhwng yr anifeiliaid yng ngholofn 1 a’u statws brechu a’r canlyniadau profion gwaed 

dilynol.  Er enghraifft, yng ngham 1 ar fferm 1, mae colofn 1 yn dangos bod dau anifail wedi cael canlyniadau positif yn 

y prawf DPP maes. O’r rhain, nid oedd yr un ohonynt wedi cael eu brechu yn flaenorol (colofn 2). Ar ôl hynny, cafodd 

dau anifail ganlyniadau positif yn y prawf DPP labordy (colofn 3). Cafodd un canlyniad positif ac un canlyniad negatif 

yn y prawf IGRA (B-A) (colofn 4). Cafodd un canlyniad positif ac un canlyniad negatif i’r prawf IGRA (C. E. Coctel), 

(colofn 5). 

 
1Nid oedd sampl gwaed o 1 anifail gafodd ganlyniad negyddol yn y prawf DPP maes ar gael i gwblhau’r prawf DPP 
labordy neu’r prawf IGRA C.E. Coctel. 
2Gwellodd un anifail ac fe’i rhyddhawyd cyn iddo gael ei frechu.   
3Nid oedd sampl gwaed o 1 anifail gafodd ganlyniad positif yn y prawf DPP maes ar gael i gwblhau’r prawf DPP labordy.   
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4Nid oedd sampl gwaed o 1 anifail gafodd ganlyniad negyddol yn y prawf DPP maes ar gael i gwblhau’r prawf DPP 
labordy neu’r profion IGRA. 
5Nid oedd samplau gwaed ar gael i gwblhau unrhyw brofion gwaed ar gyfer 2 anifail. Ymhellach, dim ond samplau gwaed 

rhannol oedd ar gael ar gyfer 5 anifail, felly nid oedd modd cwblhau 2 DPP labordy, 1 IGRA B-A, a 3 IGRA C. E. Coctel.   
6Gwellodd un anifail ac fe’i rhyddhawyd cyn iddo gael ei frechu. 
7Daliwyd un anifail yn ystod ymyriad ar fferm arall, ac roedd felly wedi cael ei frechu yn flaenorol.   
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5.3 Canlyniadau Post mortem  
Lladdwyd cyfanswm o 26 mochyn daear yn ystod y gweithrediadau ac anfonwyd eu carcas i gael 

archwiliad post mortem (Tabl 3). Tynnwyd arunigion M. bovis o samplau meinwe 11 anifail, ond ni 

ddigwyddodd hynny yn achos y 15 anifail arall. Cafodd arunigion eu nodweddu gan spoligoteipio a 

dull dilyniannu genomau cyfan (WGS). Nodwyd bod wyth o’r meithriniadau M. bovis yn spoligoteip 

9, roedd un yn spoligoteip 17, ac roedd dau yn spoligoteip 1 (BCG). 

 

Tabl 3 Crynodeb o ganlyniadau Post mortem moch daear a ddaliwyd ar chwe fferm yng 

Nghymru yn 2018.   

Fferm Cam Nifer y moch 

daear a 

samplwyd 

Nifer y 

moch daear 

a symudwyd 

Nifer y moch 

daear positif o ran 

meithriniad ar 
gyfer M. bovis  

Nifer y moch 

daear negatif o 

ran meithriniad ar 
gyfer M. bovis  

1 Cam 1 30 2 1 1 

1 Cam 2 25 9 5 4 

2  11 2 0 2 

3 Cam 1 13 1 0 1 

3 Cam 2 8 1 0 1 

4 Cam 1 36 1 1 0 

4 Cam 2 31 9 3 6 

5  7 1 1 0 

6  4 0 NA NA 

 

5.4 Dal blew a samplu 

Casglwyd samplau blew ar chwe fferm, cyn, yn ystod, ac yn dilyn y cyfnod gosod cewyll yn ystod 

cam 1 yn unig. Roedd nifer y dyfeisiau dal blew a osodwyd ar bob fferm rhwng 22 a 37 (Tabl 4).  

Cyn defnyddio cewyll moch, rhoddodd y dyfeisiau blew rhwng 6 a 49 o samplau blew fesul fferm.   

Yn ystod y cyfnod o ddal moch mewn cewyll, rhoddodd y dyfeisiau dal blew rhwng 2 a 24 o samplau 

blew. Casglwyd samplau blew hefyd yn uniongyrchol oddi ar anifeiliaid a samplwyd yn ogystal ag 

anifeiliaid a ail-ddaliwyd, gan roi cyfanswm o 125 sampl. Bydd y broses genoteipio samplau blew 

a’r gwaith o ddadansoddi data genoteipio wedi hynny yn cael ei gwblhau yn 2019. Bydd canlyniadau 

sy'n ymwneud ag effeithlonrwydd dal, maint y boblogaeth darged ac unrhyw batrymau sy'n gyson ag 

aflonyddu a gwasgaru ar gael pan fydd yr holl samplau wedi'u dadansoddi. 

 

Tabl 4 Nifer y dyfeisiau dal blew a samplau blew a gasglwyd yn 2018.  

Fferm Nifer y 

dyfeisiadau 

blew a 

osodwyd 

Nifer y samplau blew a gasglwyd:1 

Cyn gosod 

cewyll 

Ar ôl 

gosod 

cewyll 

Anifeiliaid 

a ddaliwyd 

mewn 

cewyll cam 

1 

Anifeiliaid 

a ddaliwyd 

mewn 

cewyll cam 

2 

1 36 31 18 36 25 

2 32 49 24 11 NA 

3 22 6 NA 18 12 

4 24 30 20 45 38 

5 26 18 2 10 NA 

6 32 11 6 5 NA 
1Nid yw cyfanswm nifer y samplau blew a gasglwyd oddi ar anifeiliaid a ddaliwyd mewn cewyll yn cyd-fynd â nifer yr 
anifeiliaid a gasglwyd yn nhabl 1, oherwydd nad oedd yn bosibl bob amser i gael sampl blew oddi ar anifail a ail-

ddaliwyd. 
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6. Costau 

 

Gwnaeth dadansoddiad o'r costau yr aed iddynt yn uniongyrchol wrth baratoi a chyflawni'r 

gweithrediad maes ym mlwyddyn 2 nodi cyfanswm o £383,112 (Tabl 5). 

 

Mae'r costau'n cwmpasu'r staff maes a gyflogir ar sail dymhorol a'r tîm rheoli, gan gynnwys yr amser 

a dreulir ganddynt yn paratoi a threfnu'r prosiect cyn y cam gweithredu yn y maes. Roedd costau'r 

staff, a oedd yn cynnwys cyflogau, teithio a thaliadau cynhaliaeth yn cyfrif am y rhan fwyaf o'r 

gwariant. Roedd costau maes 'eraill' yn cynnwys defnyddiau traul, fel cnau daear a ddefnyddir fel 

abwyd, cyfarpar maes, esgidiau a dillad, costau cerbydau gan gynnwys costau hurio, tanwydd a 

chynnal a chadw. Roedd costau labordy 'eraill' yn cynnwys defnyddiau traul, megis cyfarpar ac 

adweithyddion. 

 

Tabl 5. Crynodeb o’r costau sy’n gysylltiedig â gweithrediadau cewyll moch a phrofion moch 

daear ar ffermydd yn 2918 lle y cafwyd achosion cronig o TB.   

Gweithgaredd Cost (£) 

MAES  

Staff 202,623.45 

Arall 43,331.96 

GWYDDONIAETH  

Staff 109,501.79 

Arall 40,344.90 

CYFANSWM 395,802.10 

 

7. Yr effaith ar achosion mewn buchesi  

 

Dylid nodi, yn ogystal â chewyll moch daear a gweithrediadau profi a dileu, fod y ffermydd lle ceir 

achosion cronig yn destun amrywiaeth o fesurau rheoli ehangach. Nod y mesurau hyn yw dileu haint 

a lleihau'r risg y bydd clefyd yn lledaenu ar raddfa ehangach drwy nodi'r ffactorau sy'n cyfrannu at 

barhad clefyd. Gall y mesurau hyn gynnwys cyfyngiadau ychwanegol ar symudiadau gwartheg, 

gofynion profi ychwanegol, a safonau bioddiogelwch ychwanegol. 

 

Bydd angen dadansoddi effeithiau mesurau penodol yn ofalus oherwydd defnyddir cyfuniad o fesurau 

rheoli ar bob fferm, gan gynnwys ymyriadau moch daear. Comisiynwyd APHA i ddatblygu prosesau 

er mwyn casglu data i gyflawni hyn, ond efallai na chaiff yr effeithiau eu gwireddu am nifer o 

flynyddoedd hyd nes bydd maint y samplau yn ddigonol i gasglu digon o ystadegau clir.  
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Atodiad 1: Disgrifiad o brofion gwaed a ddefnyddir yn ystod ymyriad 

 

Defnyddiwyd dau brawf gwaed imiwnolegol i wneud diagnosis o TB mewn moch daear. Mae’r 

profion yn canfod ymateb imiwnedd gwahanol ac felly gallant nodi anifeiliaid ar gamau gwahanol yr 

haint. Cynhaliwyd y prawf DPP ar waed cyfan yn y maes i gael canlyniad cyflym er mwyn adnabod 

anifeiliaid i’w rhyddhau (negatif) neu i’w difa (positif). Ar ôl hynny, cynhaliwyd y prawf DPP (ar 

serwm) a’r prawf IGRA mewn labordai APHA er mwyn llywio gweithrediadau maes yn y dyfodol.  

 

Mae DPP® VetTB (Chembio) yn brawf llif ochrol serolegol sy'n canfod ymatebion gwrthgyrff yn 

erbyn targedau antigen MPB83 ac ESAT6/CFP10 yn annibynnol. Dangosir ymateb positif i MPB83 

gan linell ar fand 1, ac ymateb positif i ESAT6/CFP10 gan linell ar fand 2 o'r ddyfais llif ochrol. Yn 

ystod y broses ddilysu DPP ar gyfer gwaed a serwm moch daear yn 2017, dangoswyd mai dim ond 

band 1 oedd yn rhoi gwybodaeth ddiagnostig yn gyson. O ganlyniad, dim ond band 1 a ddefnyddir 

wrth brofi moch daear ar gyfer TB.  

 

Gall y DPP gael ei gynnal (gyda phrotocolau gwahanol) ar samplau gwaed cyfan neu ar samplau 

serwm. Yn ddiweddar, mae wedi disodli'r STAT-PAK®_TB (Chambers et al., 2008) a ddilyswyd 

gyda pherfformiadau prawf tebyg yn ôl pob golwg. Yn y maes defnyddiwyd y prawf i ddarparu 

asesiad ansoddol cyflym (o fewn 30 munud) (positif neu negatif) ar sampl o waed cyfan. O ganlyniad, 

o dan amodau labordy, gwnaed asesiadau ansoddol a meintiol (gan ddefnyddio darllenydd electronig) 

ar serwm.  

 

Mae'r IGRA yn canfod yr ymateb drwy gyfrwng celloedd in-vitro mewn gwaed cyfan. Mae angen 

sampl gwaed fwy o lawer, cyfleusterau labordy mwy soffistigedig ac mae'n cymryd mwy o amser i'w 

gwblhau na phrofion serolegol. Mae angen i'r samplau hefyd fynd drwy gam cyntaf y broses (ysgogi 

celloedd T) o fewn saith awr i'w casglu. Mae ail gam y prawf yn cynnwys canfod IFN- mewn 

uwchwaddodion (y gellir ei storio drwy ei rewi nes bod ei angen). Disgwylir i'r prawf ganfod 

anifeiliaid heintiedig ar gam heintio cynharach na phrofion serolegol a bod yn fwy sensitif. Mae'r 

prawf IGRA yn mesur yr ymatebion net i dwbercwlin buchol minws twbercwlinau adaraidd (PPD-

B-PPD-A), ac i'r antigenau coctel protin DIVA CFP-10/ESAT-6 (fel y gellir gwahaniaethu anifeiliaid 

sydd wedi cael eu brechu oddi wrth anifeiliaid sydd wedi'u heintio). Diffinnir torbwyntiau ar gyfer 

pob antigen. Hyd yma dim ond at ddibenion ymchwil mewn moch daear y mae'r prawf wedi cael ei 

ddefnyddio (Dalley et al., 2008; Carter et al., 2012).  

 

 

Mae'r ddau brawf gwaed hyn wedi cael eu defnyddio ar yr un pryd (Chambers et al., 2011; Carter et 

al., 2012) ac yn parhau i gael eu defnyddio yn yr astudiaeth 'Test and vaccinate or remove' (TVR) 

yng Ngogledd Iwerddon. O gofio eu perfformiadau gwahanol a'r ymatebion gwahanol o ran 

imiwnedd a fesurir ganddynt, disgwylir iddynt roi canlyniadau croes mewn moch daear unigol o bryd 

i'w gilydd. Yn benodol, gallai moch daear sy'n cael canlyniad negatif ar ôl prawf DPP gael canlyniad 

positif ar ôl IGRA, oherwydd sensitifrwydd uwch y prawf olaf a datblygiad cynharach ymatebion 

cellog o'u cymharu â rhai serolegol. Dylai senario croes canlyniad DPP positif a chanlyniad IGRA 

negatif ddigwydd yn llai aml am fod ymatebion serolegol yn tueddu i fynd yn gryfach wrth i'r clefyd 

ddatblygu, ac ar yr un pryd caiff yr ymatebion cellol cryf o ran imiwnedd hefyd gael eu hysgogi'n 

gyffredinol gan IGRA a chael eu canfod ganddo (Buzdugan et al., 2017). Fodd bynnag, gwyddys fod 

canlyniadau IGRA yn amrywio dros amser mewn anifeiliaid heintiedig, o bosibl mewn ymateb i 

mycobacteria yn lluosi nad ydynt efallai yn gyson, hyd yn oed pan fydd briwiau mawr wedi datblygu 

(Tomlinson et al., 2015). Gall yr anergedd cellol clasurol a gofnodir mewn gwartheg sydd ar gamau 

olaf y clefyd hefyd ddigwydd mewn moch daear.  
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Nid oes gan y naill brawf na'r llall sensitifrwydd perffaith a/neu benodoldeb ac felly disgwylir mai 

dim ond canfod canran o anifeiliaid gwirioneddol heintiedig (sensitifrwydd) a wnânt a byddant yn 

cofnodi canlyniadau positif ffug ar gyfer rhai anifeiliaid gwirioneddol negatif (penodoldeb - 

specificity).  

 

Mae gan IGRA sensitifrwydd cyhoeddedig o 80.9% (95% CI: 66.7 i 90.9) a phenodoldeb o 93.6% 

(95% CI: 89.1 i 96.7) (Dalley et al., 2008). Amcangyfrifwyd bod gan y DPP sensitifrwydd gyda 

serwm o 55.3% (95% CI: 38.3 i 71.4) a phenodoldeb o 97.5% (95% CI: 86.6 i 99.9) wrth ddehongli 

band 1 yn unig. Gyda gwaed cyfan (dehongli band 1 yn unig) y sensitifrwydd yw 52.5% (95% CI: 

36.1 i 68.5) a'r penodoldeb yw 97.5% (95% CI: 86.6 i 99.9).  Cymeradwywyd y prawf DPP fel prawf 

a ddilyswyd gan APHA ym mis Chwefror 2018 ac IGRA moch daear ym mis Mehefin 2018. Mae 

dilysu yn rhoi hyder yn nodweddion perfformiad y prawf, gan gynnwys (yn hollbwysig) ei 

gyfyngiadau. Mae dilysu prawf yn galluogi APHA i greu cod prawf ac i ddarparu'r prawf i gwsmeriaid 

masnachol a Llywodraeth fel gwasanaeth. Disgwylir i ganlyniadau’r broses o ddilysu DPP gael eu 

cyflwyno i gyfnodolyn gwyddonol a adolygir gan gymheiriaid yn 2019.  
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