Cig coch a haearn
Mae haearn yn hanfodol ar gyfer ffurfio hemoglobin yng nghelloedd coch y gwaed ac
mae hefyd yn elfen hanfodol mewn sawl llwybr biocemegol. Er enghraifft, mae’n un o
elfennau’r system ensymau sydd yn dadwenwyno ac yn gwaredu cyfansoddion estron
o’r corff. Mae hefyd yn chwarae rhan bwysig yn y system imiwnedd ac mae ei angen ar
gyfer metaboledd egni normal. Mae haearn yn bresennol ym mhrotein y cyhyrau, sef
myoglobin, ac mae’n cael ei storio i ryw raddau mewn organau megis yr afu (mae’r stôr
hwn yn ffynhonnell bwysig o haearn yn ystod chwe mis cyntaf bywyd plentyn oherwydd
dim ond ychydig o haearn sydd mewn llaeth).
Mae corff oedolyn iach yn cynnwys 3-4g o haearn, ac mae dros hanner hyn ar ffurf
hemoglobin. Caiff amsugniad haearn dietegol ei reoli’n gaeth. Y prif reolydd yw
hepsidin, a gynhyrchir yn bennaf mewn hepatocitau mewn ymateb i lefelau haearn yn
yr iau, llid, hypocsia, ac anemia1 (Muñoz & Garcia-Erce, 2009).

Haearn Dietegol
Mae gan gig coch ran bwysig i’w chwarae wrth sicrhau’r statws haearn gorau posibl. Y
rheswm am hyn yw bod y rhan fwyaf o’r haearn mewn cig coch yn haearn hema, sy’n
cael ei amsugno’n arbennig o dda ac nad yw’n cael ei amharu fawr ddim gan elfennau
dietegol eraill.
Mae haearn dietegol yn bodoli mewn dwy ffurf, sef haearn hema o ffynonellau
anifeilaidd a haearn di-hema o rawnfwydydd, ffrwythau, codlysiau a llysiau. Bydd tua
15-35% o’r haearn hema yn cael ei amsugno yn y coluddyn, mewn cymhariaeth â llai na
10% o haearn di-hema2 (BNF, 1995). Gall elfennau dietegol megis fflafonoidau mewn te
a rhai mathau o ffibr (ffytadau) leihau amsugniad haearn di-hema. Mewn cyferbyniad,
mae modd gwella amsugniad â fitamin C a bwydydd fel cig, dofednod, pysgod,
ffrwythau sitrws, llysiau deiliog gwyrdd a salad. Hyd yma nid yw gwyddonwyr wedi
darganfod sut mae cig yn peri i haearn di-hema gael ei amsugno’n well3 (SACN, 2010).
Yn nhermau’r diet cyffredinol, mae cig a chynhyrchion cig yn darparu 17% o’r holl
gymeriant haearn dietegol yn y DG4 (Henderson et al., 2003)

Anemia Diffyg-haearn
Mae diffyg haearn yn broblem fyd-eang, hyd yn oed mewn gwledydd datblygedig.
haearn yw un o’r tri chyfnerthydd pwysicaf. Os nad yw bwyd yn darparu digon o haearn
i gymryd lle’r hyn y mae’r corff yn ei golli, mae’r cyflenwadau’n cael eu disbyddu yn araf
ac yn y diwedd bydd anemia diffyg-haearn yn digwydd. Mae diffyg haearn yn golygu
nad yw’r gwaed yn gallu cludo ocsigen cystal o amgylch y corff. Mae hyn yn arwain at
sawl effaith andwyol, yn enwedig yn nhermau cardiofasgwlaidd, resbiradol, nerfol a
chyhyrol. Mewn plant, gall anemia diffyg-haearn arafu ac ambell waith amharu’n
ddifrifol ar ddatblygiad meddyliol a gweithredol. Felly, mae haearn yn bwysig eithriadol
yn niet babanod a phlant.

Yr Arolwg Cenedlaethol o Ddiet a Maeth (NDNS)
Yn y DG, mae’r cymeriant haearn dyddiol cyfartalog o fwyd (NDNS 2000-01) oddeutu
13mg i ddynion a 10mg i fenywod. Mae’r gwerthoedd hyn yn uwch na’r Cymeriant
Maetholion Cyfeiriol i ddynion ond yn is na’r Cymeriant i fenywod. Mae’r RNI yn lefel
faeth sydd yn ddigon i’r boblogaeth gyfan ymron.
Mae gan 25-40% o fenywod rhwng 19 a 49 oed gymeriant haearn o fwyd sydd yn is na’r
Cymeriant Maetholion Cyfeiriol Isaf (LRNI). Mae’r lefel faetholion hon yn debygol o
ddiwallu anghenion llai na 3% o’r boblogaeth. Mae’r anghenion haearn yn uwch mewn
menywod o oed atgenhedlol (oherwydd y colledion mislifol) nag mewn dynion ac
maent hefyd yn uwch mewn pobl ifainc nag mewn oedolion. Yn yr Arolwg
Cenedlaethol, mae gan 44-48% o ferched rhwng 11 a 18 oed gymeriant haearn yn is
na’r Cymeriant Maetholion Cyfeiriol Isaf 4 (Henderson et al, 2003).
Gan droi at statws haearn (lefelau gwaed), y grwpiau poblogaeth â chrynodiadau
hemoglobin o dan dorbwyntiau Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer anemia yw oedolion 65
oed a throsodd, sy’n byw mewn sefydliadau (39% o fenywod; 52% o ddynion), oedolion
75 oed a throsodd sy’n byw’n rhydd (13-38%), a merched 4-6 oed (15% yn seiliedig ar
dorbwynt o 115g/litr; 9% yn seiliedig ar drothwy isaf o 110 g/litr). Mewn oedolion
rhwng 19 a 64 oed, mae anemia yn digwydd yn amlach mewn menywod (8%) nag
mewn dynion (3%)5 (Henderson et al, 2003).

Cymeriant Maetholion Cyfeiriol haearn ar gyfer plant ac oedolion:
Plant

Gwrywod
Benywod

0-3 mis (yn cael llaeth powdwr)
4-6 mis
7-12 mis
1 -3 blwydd
4 -6 mlwydd
7 -10 mlwydd
11 -18 mlwydd
19 mlwydd
11 -50 mlwydd
> 50 mlwydd

1.73g/dydd
4.3mg/dydd
7.8mg/dydd
6.9mg/dydd
6.1mg/dydd
8.7mg/dydd
11.3mg/dydd
8.7mg/dydd
14.8mg/dydd
8.7mg/dydd

Grwpiau Mewn Perygl
Rhaid i weithwyr iechyd fod yn wyliadwrus ynglŷn â statws haearn isel ac anemia
mewn grwpiau agored i niwed sydd ‘mewn perygl’. Mae’r rhain yn cynnwys plant bach,
merched a menywod o oed atgenhedlu, ac oedolion dros 65 oed. Gall y cleifion hyn
fanteisio ar gyngor priodol gan weithwyr iechyd gan gynnwys sut i gynyddu cymeriant
haearn a defnyddio atchwanegion haearn addas os oes angen. Ni ddylid cynnig haearn
atodol i bob menyw feichiog ond dylid ei ystyried ar gyfer y menywod hynny sydd â
chrynodiadau hemoglobin o dan 110g/litr yn ystod y tri mis cyntaf a 105g/litr ar ôl 28
wythnos.

Cyngor Dietegol
Wrth ymdrin ag iechyd y cyhoedd, mae’n bwysig helpu pobl i gael y statws haearn
gorau posibl drwy gynyddu cymeriannau haearn trwy gyfrwng diet cytbwys iach sydd ag
amrywiaeth o fwydydd yn cynnwys haearn. Mae gwneud hyn yn bwysicach na
chanolbwyntio ar atalwyr neu ddyrchafwyr dietegol penodol mewn perthynas â bioargaeledd haearn neu ddefnyddio bwydydd haearn-gyfnerthedig4 (SACN, 2009).

Ffynonellau Haearn mewn Bwyd
Cyfanswm cynnwys haearn mewn bwydydd dethol (dogn bwytadwy) McCance &
Widdowson
Afu llo, wedi ffrio
Powdwr coco
Creision ŷd cyfnerthedig
Afu oen, wedi ffrio
Pate afu mochyn
Corbys gwyrdd sych wedi berwi
Bricyll lled-sych
Coes cig oen rhost heb fawr o fraster
Sardîns mewn saws tomato
Cig eidion heb fawr o fraster wedi
mudstiwio
Ffa Ffrengig coch sych wedi berwi
Stêc ffolen gig eidion heb fawr o
fraster wedi grilio
Ochr Orau'r Rownd rhost heb fawr o
fraster
Byrgyrs cig eidion wedi grilio
Saws soi
Bara cyflawn

mg/100g
12.2
10.5
7.9
7.7
6.4
3.5
3.4

mg/100g
2.3
1.9
1.8
1.6
1.4
1.4
1.3

3.1
2.9
2.7

Siocled plaen
Wyau ieir wedi berwi
Ciwbiau cig oen wedi grilio
Bara gwyn
Siocled llaeth
Sbarib porc wedi grilio
Canol lwyn porc heb fawr o fraster
wedi grilio
Coes porc rhost heb fawr o fraster
Selsig porc wedi rhostio
Brocoli wedi berwi

2.5
2.5

Cyw iâr, cig rhost yn unig, cymedrol
Samwn

0.8
0.8

2.5

Sleisys bacwn cefn wedi grilio

0.7

2.5
2.4
2.4

Bananas
Ffiled penfras wedi pobi

0.3
0.1

1.2
1.1
1.0

Cyfraniad Cig Coch i Gymeriant Haearn
Yn nhermau’r diet cyffredinol, mae cig a chynhyrchion cig yn darparu 17% o’r holl
gymeriant haearn dietegol yn y DG6 (Henderson et al, 2003). Adroddodd papur
gwyddonol, a oedd yn gwerthuso’r cysylltiadau rhwng bwyta cig (coch ac wedi’i
brosesu) a chymeriant/statws haearn ymhlith oedolion Prydain fod pobl sy’n bwyta llai
na 90g y dydd o gig coch deirgwaith yn fwy tebygol o fod â statws haearn isel na phobl
sy’n bwyta mwy na hyn. Daeth yr ymchwilwyr i’r casgliad y gallai lleihau cymeriant cig
yn is na’r lefelau presennol gael effaith negyddol ar statws haearn. Oherwydd gwell
argaeledd haearn hema, mewn cymhariaeth â haearn di-hema, bydd bwytawyr cig yn
dueddol o fod â gwell statws haearn na phobl nad ydynt yn bwyta cig.
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.meatandhealth.com
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