Cig coch a chanser y coluddyn
Mae nifer fawr o astudiaethau wedi ymchwilio i’r cysylltiad rhwng yr amgylchedd a
ffordd o fyw, gan gynnwys ffactorau dietegol, a’r risg o ganser. Y canser a astudiwyd
fwyaf mewn perthynas â chymeriant cig coch a chig wedi’i brosesu yw canser y
coluddyn neu ganser y colon a'r rhefr (CRC). Mae hyn yn destun cryn ddadlau
gwyddonol gyda sawl barn wahanol iawn ynglŷn â dehongli’r dystiolaeth.
Awgrymwyd taw’r risg mwyaf ar gyfer canser y coluddyn yw mynd yn hŷn; mae dros
84% o’r achosion sy’n cael eu canfod mewn pobl 60 oed neu’n hŷn (Ymchwil Canser y
DG 2010). Felly, gyda disgwyliad oes yn cynyddu, mae nifer yr achosion o ganser y
coluddyn hefyd ar gynnydd. Ffactor pwysig arall sy’n dylanwadu ar farwolaethau o
ganser y coluddyn yw sgrinio. Fel canlyniad i ddiagnosis (cynnar) a thriniaeth, mae
mwy o bobl yn goroesi’r clefyd.

Beth ddywed y dystiolaeth?
Ar y cyfan, mae’r dystiolaeth o gysylltiad rhwng canser a chig coch yn amhendant. Mae
rhai astudiaethau wedi dangos fod yna risg gynyddol ond mae eraill wedi dangos nad
oes. Nid yw’r cysylltiadau rhwng cig coch a chig wedi’i brosesu a chanser y coluddyn yn
rhai pendant. Er enghraifft, mae patrymau’r cysylltiadau yn amrywio yn ôl rhyw a
lleoliad y tyfiant yn y colon. Ni chanfuwyd unrhyw gysylltiad mewn menywod a dim
ond ychydig yn fwy oedd y cysylltiad ymhlith dynion (10-30%). Yr hyn sy’n bwysicach
efallai yw’r ffaith fod y rhan fwyaf o gysylltiadau’n fach a bod y mwyafrif helaeth heb
bwysigrwydd ystadegol. Yn ogystal, mae yna ddiffyg tuedd glir o ran ymateb-dos.
Mewn dadansoddiad-meta yn ddiweddar o chwe astudiaeth garfan ni ddangoswyd
unrhyw gysylltiad rhwng braster a phrotein anifeilaidd a chanser y coluddyn1.

Nid yw’r data sydd ar gael yn dangos cysylltiad pendant rhwng canser y colon a chig
coch (Alexander 2009)

1 Alexander D et al. Am J Clin Nutr 2009: 18:1402-9

Beth yw tarddiad y dystiolaeth?
Mae’r dystiolaeth sy’n berthynol i fwyta cig a chanser y coluddyn yn dibynnu i raddau
helaeth ar arsylwi neu epidemioleg. Mae gan astudiaethau arsylwadol eu cyfyngiadau.
Maent yn adrodd y cysylltiad rhwng cymeriant bwyd a digwyddiad, neu farwolaeth o,
glefyd penodol yn y dyfodol. Gall y bydd cymeriant bwyd yn cael ei asesu yn ysbeidiol
neu ar un adeg benodol, fel arfer pan nad yw’r clefyd yn bodoli. Yn arferol, bydd data
bwyd yn cael ei gasglu trwy ddefnyddio holiadur ynglŷn â mynychder bwyd; gall fod yn
annibynadwy ac mae’n dibynnu ar ba mor dda y diffiniwyd y categori bwyd a pha mor
hawdd yw gwybod beth yw llond plât.

Anghysonderau ynglŷn â’r Dystiolaeth
Mae amrywiadau o ran mesur cymeriant a chymariaethau dadansoddol yn golygu y bu
anghysonderau sylweddol rhwng astudiaethau. Er enghraifft, nid yw’r diffiniadau o gig
coch a chig wedi prosesu yn gyson ar draws yr astudiaethau. Gall y bydd cig coch yn
cael ei ddiffinio yn ôl swm y cig eidion, cig oen (efallai cig gafr a cheffyl) a phorc neu
gynhyrchion sy’n cynnwys y cigoedd hyn. Hefyd, nid oes cytundeb cyffredinol ynglŷn â
diffiniad o ‘gig wedi’i brosesu’ ac mae’r term yn cael ei ddefnyddio yn anghyson mewn
astudiaethau epidemiolegol. Gall y bydd peth yn cynnwys ond ychydig o gig a chyfran
sylweddol o gynhwysion eraill megis crwst a brasterau llysieuol, ac nid yw o
angenrheidrwydd yn cynnwys unrhyw gigoedd wedi’u prosesu. Gall fod rhai
astudiaethau wedi cynnwys cigoedd wedi’u prosesu yn eu dosbarthiad o gymeriant cig
coch, gan achosi cymhlethdod pellach yn y berthynas rhwng cig coch neu gig wedi’i
brosesu a chanser y coluddyn. Mae hyn yn golygu bod barnau ac argymhellion yn llai
clir nag y gallent fod.
Mae astudiaethau arsylwadol yn mesur llawer o newidynnau dietegol a ffordd o fyw ac
ni allant reoli ar gyfer dryswyr ond trwy ddulliau ystadegol. Mae hyn yn ei gwneud yn
amhosibl dewis un grŵp o fwyd, megis cig, fel achos canser y colon a'r rhefr.

Ffactorau sy’n Drysu
Mae’n anodd iawn gwahaniaethu rhwng effeithiau bwyta cig coch a ffactorau dietegol a
ffordd o fyw eraill (ffactorau drysu) ar glefyd. Yng ngwledydd y gorllewin lle ceir
cymeriant uchel o siwgrau wedi’u prosesu ac alcohol; cymeriant isel o ffrwythau llysiau
a ffibr; dim llawer o ymarfer corff; llawer o ysmygu a mynegai màs y corff uchel, mae'r
holl ffactorau hyn yn dylanwadu ar iechyd. Hefyd, gall y bydd y rhan fwyaf o’r

cymeriant braster anifeilaidd yn dod o ffynonellau di-gig megis siocled, teisennau,
creision, bwydydd wedi ffrio, bisgedi a sawsiau. Mae pwysigrwydd y ffactorau drysu hyn
yn hysbys erbyn hyn ac yn ei gwneud yn anodd iawn i bennu cysylltiad pendant
annibynnol rhwng un ffactor dietegol, megis bwyta cig coch, a’r risg o gael canser.

Cymhariaeth â Llysfwytawyr
Mae llawer o astudiaethau yn cymharu bwytawyr cig â llysfwytawyr. Mae hyn yn rhoi
darlun camarweiniol o’r sefyllfa ar gyfer y boblogaeth gyfan. Fodd bynnag, mae’r
cyfraddau marwolaethau ar gyfer canser y coluddyn yn debyg ymhlith llysfwytawyr yng
ngwledydd y gorllewin i’r hyn ydynt ymhlith pobl nad ydynt yn llysfwytawyr. Yn wir,
yng nghangen Rhydychen o’r Ymchwiliad Rhagolygol Ewropeaidd i Ganser a Maeth
(EPIC-Rhydychen), roedd nifer yr achosion o ganser y coluddyn yn uwch mewn
llysfwytawyr nag oedd mewn cigfwytawyr2.

Y Pwyllgor Cynghori Gwyddonol ar Faeth (SACN)
Mae’r Pwyllgor arbenigol hwn yn cynghori Llywodraeth y DG ar ddiet ac iechyd. Wrth
adolygu’r dystiolaeth ynglŷn â Haearn ac Iechyd, bu hefyd yn ystyried y dystiolaeth
ynglŷn â chymeriant cig coch a’r risg o gael canser y coluddyn. Cydnabu gyfyngiadau’r
dystiolaeth a daeth i’r casgliad er bod y dystiolaeth sydd ar gael yn awgrymu fod bwyta
cig coch a chig wedi’i brosesu yn debygol o fod yn gysylltiedig â risg gynyddol o gael
canser y coluddyn, nid oedd y cynnydd yn y risg yn ystadegol bwysig yn y rhan fwyaf o’r
astudiaethau. Tynnodd sylw hefyd at y ffaith fod anghysonderau methodolegol rhwng
yr astudiaethau gwahanol yn ei gwneud yn anodd i gymharu3.

2 Key etal. Am J Clin Nutr 2009; 89:1620S-1626S
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Y Defnydd o Gig Coch yn y DG
Cafwyd gostyngiad cyffredinol o ran faint o gig coch sy’n cael ei fwyta yn y DG yn ystod
y degawdau diwethaf. Yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol o Ddiet a Maeth (NDNS 2003), ar
gyfartaledd bydd dynion yn y DG yn bwyta 88g o gig coch a chig wedi’i brosesu yn
ddyddiol, a bydd menywod yn bwyta 52g. Ystadegau ar gyfer oedolion yw’r rhain. Ar
hyn o bryd, cynghorir unigolion i beidio â bwyta mwy na hynny o gig coch a chig wedi’i
brosesu ac y dylai’r sawl sy’n bwyta dros 90g y dydd ystyried bwyta llai (SACN 2010).
Felly, mae’r cymeriant cig coch cyfartalog yn y DG yn is o lawer na’r cymeriant uchel a
welwyd mewn astudiaethau a fu’n destun pryder.

Ar y cyfan, nid oes unrhyw gysylltiad pendant rhwng canser y coluddyn a chig coch. Yn
wir, yn ystod y 35 mlynedd diwethaf, mae nifer yr achosion o ganser y coluddyn yn y DG
wedi cynyddu, er bod cymeriant cig coch wedi gostwng tua 25 y cant.

Argymhellion ar gyfer cymeriant cig coch
Mae'r Adran Iechyd yn cynghori y dylid bwyta
cig coch fel rhan o ddiet cytbwys.
Canser y Byd (WCRF 2011) yn argymell na
ddylid bwyta mwy na 500g (pwysau ar ôl
coginio) o gig coch yr wythnos), sef yr un
argymhelliad ag a wnaed yn yr adroddiad
blaenorol yn 2007, ac mae’n cyfateb i’r hyn sy’n
cael ei fwyta ar gyfartaledd yn y DG ar hyn o
bryd.
Yn ddiweddar, cyhoeddwyd adroddiad gan y
Pwyllgor Cynghori Gwyddonol ar Faeth (SACN)
ynglŷn â Haearn ac Iechyd, ac mae hwn yn
cadarnhau nad oes angen i’r mwyafrif llethol o
bobl newid eu harferion bwyta cig. Y
cymeriant cig coch dyddiol a argymhellir gan
SACN yw’r cymeriant dyddiol cyfartalog eisoes
yn y DG.

Beth yw pwysau dogn o gig coch
wedi’i goginio mewn gwirionedd?
3 sleisen o gig oen
rhost

80g

1 stêc syrlwyn wedi
grilio

160g

2 sleisen o facwn
cefn wedi grilio

40g

1 byrgyr chwarterpwys wedi grilio

80g

2 selsigen bremiwm
wedi grilio

110g

2 olwythen cig oen
wedi grilio, heb yr
asgwrn

80g

1 dogn o friwgig
eidion wedi stiwio

80g

Mae SACN yn argymell y dylai’r sawl sy’n bwyta llawer o gig coch (dros 90g y dydd)
ystyried bwyta llai. Fodd bynnag, 70g o gig coch sy’n cael ei fwyta yn ddyddiol ar
gyfartaledd yn y DG. Mae hyn yn golygu fod y rhan fwyaf o bobl yn bwyta llai na hyn.

Cyfraniad i’r Diet
Mae adolygiad diweddar o dystiolaeth wedi’i chyhoeddi, yn Nutrition Bulletin Sefydliad
Maetheg Prydain, ynglŷn â chig coch a’i gysylltiadau ag iechyd wedi dangos fod
cymeriant cymedrol o gig coch heb fawr o fraster yn gwneud cyfraniad buddiol
sylweddol i gymeriannau microfaethol a macrofaethaol heb unrhyw niwed i iechyd.
Daeth yr adolygiad i’r casgliad fod y berthynas rhwng cig coch ac iechyd yn un fuddiol 4.
Gall cig coch heb fawr o fraster sy’n cael ei fwyta’n gymedrol wneud cyfraniad buddiol i
ddiet cytbwys iach. Mae’n faethol ddwys – hynny yw, mae’n llawn o amryw o
faetholion, gan gynnwys rhai sydd fel arfer sydd yn brin mewn diet. Mae cig coch yn
cynnwys protein, haearn, sinc, seleniwm, fitaminau A B6, B12 D ac E ac asidau
brasterog amlannirlawn omega-3 sy’n llesol i’r galon.

Casgliadau
Mae’r farn wyddonol ynglŷn â chysylltiad rhwng cig coch a chig wedi’i brosesu a
chanser y coluddyn yn amrywio. Mae’r dystiolaeth yn anghyson ac amhendant, ond nid
oes unrhyw gyfiawnhad ar sail wyddonol dros beidio â chynnwys cig yn y diet. Mae cig
a chynhyrchion cig yn gwneud cyfraniad pwysig i gymeriant maetholion y rhan fwyaf o
unigolion ac, o’u bwyta’n gymedrol, mae modd eu hyrwyddo fel rhan o ddiet cytbwys
iach.
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www. meatandhealth. com

4 Wyness L, Weichselbaum E, O’Connor A, Williams EB, Benelam B, Riley H, Stanner S. Red Meat in the Diet: An
Update. British Nutrition Foundation Nutrition Bulletin. Mawrth 2011.

