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“Harneisio geneteg a genomeg i ddatblygu ymchwil,
gofal iechyd, addysg ac arloesedd.”

Rhagair
Mae'r adroddiad blynyddol hwn yn
dangos sut mae Parc Geneteg Cymru
wedi esblygu ac addasu er mwyn
manteisio i’r eithaf yng Nghymru ar y
cyfleoedd y mae genomeg yn eu
cyflwyno. Rhan fawr o'r hyn y mae Parc
Geneteg Cymru yn ei wneud yw sicrhau
bod technolegau genomig ar gael i
ymchwilwyr biomeddygol yng Nghymru.
Eleni, rydym wedi ymgymryd â gwaith ar
35 o brosiectau genomig ac wedi treblu
ein hallbwn dilyniannu DNA ar gyfer
ymchwilwyr. Rydym wedi cefnogi
grantiau ymchwil allanol, gan ddod â
mwy na £3m i Gymru. Ond mae ein
gwaith yn mynd ymhell y tu hwnt i hyn.
Rydym yn creu rhyngwyneb di-dor gyda'r
GIG, gan gyflymu’r broses o ddatblygu
gwasanaethau newydd yn briodol mewn
meddygaeth genomig ar gyfer cleifion.
Rydym yn cynnwys cleifion a'r cyhoedd
wrth gynllunio a gweithredu ymchwil ac
wrth ddatblygu gwasanaethau a
pholisïau drwy raglen helaeth o
ymgysylltu. Rydym yn hyrwyddo
dealltwriaeth o'r cyfleoedd a'r heriau y
mae genomeg yn eu codi ymysg
gweithwyr iechyd proffesiynol, ysgolion
a cholegau a'r cyhoedd drwy bortffolio
eang o weithgareddau addysg. Rydym
yn agored i syniadau, cwestiynau a
sylwadau. Er mwyn cysylltu â ni neu i

gael gwybod mwy amdanom, ewch i'n
gwefan yn
www.walesgenepark.cardiff.ac.uk

Yr Athro Julian Sampson
Cyfarwyddwr, Parc Geneteg Cymru
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Cyflwyniad
Mae Parc Geneteg Cymru yn grŵp cymorth seilwaith wedi'i ariannu gan Lywodraeth
Cymru drwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Rydym yn cynnal, yn cefnogi ac yn
hyrwyddo Ymchwil Genetig a Genomig Feddygol o'r ansawdd uchaf, ac yn gweithio er
mwyn sicrhau ei bod o fudd i gleifion yng Nghymru a thu hwnt.

Cenhadaeth Parc Geneteg Cymru
Hyrwyddo a hwyluso ymchwil genetig a genomig feddygol Cymru a’i chymhwyso i
wella iechyd a chyfoeth yng Nghymru. Ennyn diddordeb y cyhoedd a gweithwyr
iechyd proffesiynol er mwyn gwella dealltwriaeth o'r cyfleoedd a'r heriau sy'n codi
drwy geneteg a genomeg.

Nodau Parc Geneteg Cymru
Cefnogi’r broses o weithredu Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl
Llywodraeth Cymru drwy:
•
•
•

Hyrwyddo a hwyluso ymchwil iechyd genetig a genomig o ansawdd uchel yng
Nghymru.
Sicrhau bod datblygiadau di-dor ym maes geneteg a genomeg er mwyn
gwella gwasanaethau a masnacheiddio’r GIG.
Sicrhau cyfranogiad gwybodus cleifion, y cyhoedd a gweithwyr proffesiynol
wrth ddatblygu meddygaeth genomig yng Nghymru

Amcanion Strategol
•

Datblygu a darparu arbenigedd a
seilwaith a fydd yn helpu Cymru i
gystadlu ar flaen y gad ym maes
ymchwil genetig a genomig yn ei
meysydd blaenoriaeth a chryfder, yn
enwedig drwy gefnogi gweithgareddau
ymchwil a rhaglenni a ariennir gan
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

•

Cefnogi ymchwilwyr o Gymru drwy
ddarparu dulliau cymhwyso
confensiynol a newydd o Ddilyniannu’r
Genhedlaeth Nesaf, technolegau
golygu trawsgenig a genom, gan
ganolbwyntio ar feysydd ymchwil ac
arbenigedd clinigol ac anghenion
cleifion yng Nghymru

•

Sbarduno’r broses o ddatblygu
meddygaeth genomig yng Nghymru,
gan ganolbwyntio'n benodol ar ymchwil
genetig drosiadol mewn anhwylderau
cyffredin a phrin y mae gan Gymru
gryfder ymchwil ynddynt

•

•

Datblygu gallu Cymru i gynnal
dadansoddiad genomig ar raddfa
sylweddol a chefnogi’r broses o gysylltu
gwybodaeth genomig â data clinigol a
setiau data perthnasol eraill

Rhoi arweinyddiaeth ym maes ymchwil
clefydau genetig prin drwy helpu i
bennu blaenoriaethau, ennyn
diddordeb cleifion a theuluoedd,
hyrwyddo dulliau cydweithredu ymchwil
gan ddefnyddio dulliau presennol
Llywodraeth Cymru, y GIG a sefydliadau
addysg uwch a thrwy greu cysylltiadau
cryfach â diwydiant

•

Gwella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth y
cyhoedd a gweithwyr proffesiynol o
ymchwil genetig a genomig sy'n
gysylltiedig ag iechyd a'r cyfleoedd a'r
heriau y mae'r ymchwil hon yn eu
cyflwyno

4

Adnoddau a strwythur Parc Geneteg Cymru
Mae Parc Geneteg Cymru yn cefnogi ymchwil a’i throsi er mwyn gwella
gwasanaethau iechyd drwy dri phecyn gwaith:
1) Golygu Genom a Thrawsgeneg (Cyllideb 21%)
2) Cyfleuster Genomig (Cyllideb 36%)
3) Addysg ac Ymgysylltu (Cyllideb 21%)
a chymorth technegol a recriwtio ar gyfer astudiaethau genetig Portffolio Ymchwil
Glinigol (Cyllideb 16%).
Mae rolau rheoli a llywodraethu Parc Geneteg Cymru yn cyfrif am 6% o'r gyllideb.
Cefnogir yr 20 o staff craidd (18 cyfwerth ag amser llawn) a ariennir drwy Barc
Geneteg Cymru gan uwch-academyddion, arbenigwyr o’r GIG yng Nghymru,
rheolwyr a staff gweinyddol gan y sefydliad lletyol, Prifysgol Caerdydd.

Strwythur (WGP) Parc Geneteg Cymru Ebrill 2017. Dangosir llinellau cyfathrebu ffurfiol gan saethau.
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Partneriaid Allweddol

Pwy yw pwy?

Partneriaid Academaidd
• Prifysgol Caerdydd
• Prifysgol Abertawe
• Prifysgol Bangor
• Prifysgol Aberystwyth
• Prifysgol Glyndŵr
• Prifysgol De Cymru

Grŵp Cynghori Strategol

Partneriaid y GIG
•
•

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r
Fro
Gwasanaeth Geneteg Meddygol
Cymru Gyfan

Partneriaid Masnachol
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agilent Technologies
AstraZeneca
Bayer
BioVitas Capital Ltd
Calithera Biosciences
Chromatrap
Gaia Technologies
Genentec
GW Pharmaceuticals
Merck KGaA
Myriad Genetics
Nanoether Discovery Science Ltd
New England Biolabs
Novartis Pharmaceuticals
Pfizer

Sefydliadau’r Trydydd Sector (cyllidwyr a
phartneriaid)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cynghrair Geneteg y DU
Rare Disease UK
Ymchwil Canser y DU
Ymchwil Canser Cymru
Bowel Cancer West
Canser y Coluddyn Cymru
Ymchwil Lewcemia a Lymffoma
The Neuro Foundation
The Children’s Tumour Foundation
Cymdeithas Syndrom Rett
Rett UK
Ymddiriedolaeth Wellcome
Gofal Canser Tenovus
Cymdeithas Sglerosis Twberus (y
DU)
DTuberous Sclerosis Alliance (UA)
SWAN UK

•
•

•

Cadeirydd: Yr Athro Colin Dayan
Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd
Mr Ifan Evans, Dirprwy Gyfarwyddwr –
Technoleg, Arloesedd, Strategaeth.
Llywodraeth Cymru, Grŵp Iechyd a
Gwasanaethau Cymdeithasol.

Yr Athro Julian Hopkin, Meddygaeth
Arbrofol, Prifysgol Abertawe.

•

Dr Sharon Hopkins, Cyn-brif

•

Weithredwr Dros Dro Bwrdd Iechyd
Caerdydd a'r Fro.
Yr Athro Malcolm Mason OBE, Coleg
Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd,
Prifysgol Caerdydd.

•
•

•

Mr Alastair Kent OBE, Cynghrair
Geneteg a Chlefydau Prin y DU.
Dr Mick Hunter, Prif Swyddog
Gwyddonol a Chyfarwyddwr Datblygu yn
Atopix a Phrif Swyddog Gwyddonol yn
Orca Pharmaceuticals
Rachel Butler MBE, Labordy
Gwasanaeth Geneteg Feddygol Cymru
Gyfan

Cynrychiolwyr Cleifion.
•
•

Mr Perry James
Mr Alan Thomas

Tîm Gweithredol
•

Yr Athro Julian Sampson,

•

Dr Karen Reed, Rheolwr

Cyfarwyddwr.
Gweithrediadau a benodwyd ym mis
Ebrill 2017, gan gymryd drosodd oddi
wrth Dr James Colley

•
•

Mrs Sherrie Witts, Rheolwr Cyllid
Yr Athro Mark Rees, Arweinydd
Effaith

•

Dr Kevin Ashelford, Arweinydd
Biowybodeg

•

Ms Sarah Edkins, Arweinydd y
Labordy Genomig

•

Yr Athro Ros John, Arweinydd Golygu
Genom

•

Dr Ming Shen, Arweinydd
Thrawsgeneg

•

Mrs Angela Burgess, Arweinydd
Addysg ac Ymgysylltu

•

Mrs Emma Hughes, Rheolwr Polisi ac
Ymgysylltu Cynghrair Geneteg
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Cynnydd Pecyn Gwaith
Golygu Genom a Thrawsgeneg
Diben: Mae Trawsgeneg (gwneud
newidiadau i'r deunydd genetig drwy
gyflwyno dilyniannau DNA newydd) a
golygu genom (gwneud newidiadau
uniongyrchol i'r deunydd genetig) yn
galluogi’r genhedlaeth o fodelau o
glefyd etifeddol a chanser a addaswyd
yn enetig (GM). Mae Parc Geneteg
Cymru yn cefnogi ymchwil drwy
ddefnyddio’r technolegau hyn ar gyfer
cynhyrchu a defnyddio modelau cynglinigol.
Mae allbynnau’r pecyn gwaith hwn yn
rhychwantu ymchwil fecanistig i
ymchwil gyn-glinigol a therapiwtig.
Mae’r modelau a gynhyrchwyd yn sail ar
gyfer llawer o geisiadau am arian ar
gyfer ymchwil allanol. Mae'r gwaith hwn
hefyd yn cynhyrchu tystiolaeth sy'n
llywio'r gwaith o ddatblygu treialon
clinigol cleifion.

Gweithgareddau Craidd:
- Datblygu technoleg golygu genom
CRISPR (Ailddigwyddiadau
Palindromig Byrion Ysbeidiol wedi'u
Clystyru’n Rheolaidd) er mwyn
cynhyrchu modelau newydd a
addaswyd yn enetig
- Tarddiad celloedd bonyn embryonig
(ES) o fodelau o glefyd
- Darparu ymgynghoriad ar gyfer
ymchwilwyr y mae angen cymorth
arnynt ym maes technegau celloedd
ES a golygu genom
- Defnyddio modelau GM ar gyfer
ymchwil i fecanweithiau clefyd a
threialon cyn-glinigol

Cynnydd:
Mae Parc Geneteg Cymru wedi cydweithio â 12 grŵp ymchwil a chefnogi llawer o
geisiadau grant llwyddiannus, gan gynnwys grant BBSRC (Cyngor Ymchwil Biotechnoleg
a Gwyddorau Biolegol) > £500k ac adnewyddu grant rhaglen Ymchwil Canser y DU, yn
ogystal â chymorth ar gyfer ymchwilwyr gyrfa gynnar (e.e. cymrodoriaeth lwyddiannus
Cronfa Gymorth Strategol Sefydliadol (ISSF) Wellcome).
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Mae’r rig microchwistrellu, a
adnewyddwyd yn ddiweddar, yn sail i
waith cynhyrchu trawsgenig, gan
hwyluso chwistrelliad dyfeisiau CRISPR
cyn-gnewyllol yn uniongyrchol (sy'n
cynnwys y wybodaeth genetig sy'n
ofynnol ar gyfer golygu cyfeiriedig y
genom) i mewn i embryonau newydd eu
ffrwythloni a chwistrellu celloedd ES
wedi'u haddasu i mewn i blastosystau.

Rig Microchwistrellu wedi'i Adnewyddu

Mae cydweithio â chwmnïau fferyllol
(Bayer, Genentech, Calithera
Biosciences, Novartis, GW
Pharmaceuticals a Pfizer) wedi galluogi
treialon cyn-glinigol sy'n cynnwys
cyffuriau newydd, ail-broffilio cyffuriau
sefydledig a chyfuniadau cyffuriau sy'n
cynnig y posibilrwydd o driniaethau
gwell.

Adnabod celloedd sy’n amlhau mewn model cynglinigol o ganser yr arennau a gaiff ei drin â
chyffuriau gwahanol

Gan ddefnyddio ein model cyn-glinigol
trawsgenig ar gyfer canser yr arennau,
mae cydweithrediad wedi'i sefydlu
hefyd ag Ysgol Peirianneg Prifysgol
Caerdydd wrth ddatblygu llwyfan
newydd ar gyfer ynysu ecsosomau oddi
wrth waed ar gyfer diagnosteg canser.
Mae ecsosomau yn fesiclau sy’n deillio
o gelloedd sy’n bresennol mewn llawer
o hylifau'r corff, gan gynnwys gwaed ac
wrin, a gellir eu defnyddio o bosibl er
mwyn diagnosio clefyd.

Allbynnau:
• Mae ymgynghoriadau sy’n ymwneud â deillio ac addasu celloedd ES,
rhewgadw embryonau a sberm, IVF, microchwistrellu dyfeisiau CRISPR cyngnewyllol ac addasu genom epithelia yr ofari, wedi'u rhoi i 12 grŵp ymchwil
• Cymorth ar gyfer 7 grant ymchwil llwyddiannus a ddyfarnwyd yn y cyfnod
adrodd, sy’n werth £775k gyda’i gilydd
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Cyfleuster Genomig
Diben: Mae'r cyfleuster genomig yn rhoi
mynediad i Ddilyniannu’r Genhedlaeth
Nesaf cystadleuol a hyblyg (NGS) i
ymchwilwyr yng Nghymru, ynghyd â
chymorth biowybodeg arbenigol. Drwy
ddarparu’r technolegau hyn, mae Parc
Geneteg Cymru yn gwella ansawdd a
maint yr ymchwil genomig yr ymgymerir
â hi yng Nghymru, ac yn sicrhau bod
cyfran uwch o gyllid ymchwil a ddyfernir
yn allanol yn cael ei gwario yng
Nghymru.
Mae’r cyfleuster genomeg hefyd yn
sicrhau bod technolegau newydd yn
cael eu trosi’n effeithiol yn
wasanaethau diagnostig y GIG, gan
gynnwys nodi a dadansoddi
cellwyriadau germlinell a somatig, ac yn
cefnogi arloesedd drwy gyfrannu at
gydweithrediadau â’r sectorau fferyllol a
biotechnoleg.

Man paratoi sampl

Gweithgareddau Craidd:
- NGS DNA ac RNA ar raddfa
- Dadansoddiad biowybodeg
pwrpasol ar gyfer ceisiadau
dilyniannu newydd
- Dadansoddi llifoedd o allbynnau
data safonol (genomau, ecsomau ac
ati.)

Cynnydd:
Yn ystod 2016-2017, cynhaliodd y Cyfleuster Genomig NGS ar gyfer 27 o brosiectau
ymchwil, yr oedd 16 ohonynt mewn cydweithrediad â grwpiau ymchwil o Ganolfannau ac
Unedau Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Ffurfiodd un gydweithrediad diwydiannol newydd
â Chromatrap®, ac roedd deg â chydweithredwyr ledled Prifysgol Caerdydd. Cafodd wyth
prosiect arall a oedd yn cynnwys dilyniannu wedi’i allanoli eu cefnogi gan y tîm
biowybodeg.

Cynhyrchwyd tua 2 derabeit o ddata
dilyniant crai, a oedd yn cynrychioli
cynnydd triphlyg o'r flwyddyn flaenorol.
Roedd y cynnydd hwn i raddau helaeth
i'w briodoli i brynu cBot2 ym mis Mai
2016 yn dilyn buddsoddiad o £34,000
gan Ysgol Meddygaeth Prifysgol
Caerdydd. Mae’r cBot2 yn sicrhau y
gellir paratoi samplau awtomataidd yn
barod ar gyfer dilyniannu ac mae ei
ddefnydd wedi lleihau cost dilyniannu
~30% i ymchwilwyr sy'n cydweithredu.
cBot2 a brynwyd ym mis Mai 2016
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Mae ein gallu i ddarparu NGS am bris
cystadleuol, ynghyd â chymorth
biowybodeg arbenigol i ymchwilwyr yng
Nghymru, wedi arwain at nifer gynyddol
o ymchwilwyr yn gweithio gyda Pharc
Geneteg Cymru.

Rydym wedi darparu hyfforddiant
biowybodeg i staff a myfyrwyr sy’n
gweithio mewn AWMGS. Er enghraifft,
mae piblinellau newydd ar gyfer
dadansoddiad biowybodeg wedi sicrhau
y gellir datblygu profion DNA tiwmor digell sy'n cylchredeg mewn cleifion â
chanser yr ysgyfaint fel rhan o
ymdrechion parhaus i helpu i wella
rhagolygon.
Er mwyn cefnogi’r broses o ledaenu ac
integreiddio technoleg a gwybodaeth
NGS yng Nghymru, mae Parc Geneteg
Cymru wedi sefydlu ac mae’n cydlynu
Rhwydwaith NGS Cymru Gyfan gyda
chynrychiolaeth o Brifysgolion
Aberystwyth, Bangor, Caerdydd ac
Abertawe. Mae'r rhwydwaith hwn yn
darparu fforwm ar gyfer cydweithredu a
rhannu arbenigedd rhwng sefydliadau.
Er enghraifft, helpodd arbenigwyr o
Brifysgol Aberystwyth Barc Geneteg
Cymru ac AWMGS i gynyddu cyfraddau
dilyniannu a lleihau costau.

Mae’r tîm biowybodeg i yn gweithio'n
agos gyda Gwasanaeth Geneteg
Feddygol Cymru Gyfan (AWMGS) er
mwyn dylunio a gweithredu seilwaith
cyfrifiannu perfformiad uchel er mwyn
cefnogi gwasanaethau genetig y GIG
yng Nghymru. Fel rhan o Strategaeth
Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl
Llywodraeth Cymru, dyfarnwyd £650K i
AWMGS adeiladu’r seilwaith hwn yr
ydym yn ei gysoni ag Uwchgyfrifiadura
Cymru, rhaglen fuddsoddi strategol £15
miliwn, wedi’i chyd-ariannu gan
Lywodraeth Cymru.
Rydym yn datblygu’r sgiliau
meddalwedd sydd eu hangen er mwyn
dadansoddi setiau data genomig ar
raddfa fawr, fel y rhagwelwyd gan
Strategaeth Genomeg ar gyfer
Meddygaeth Fanwl Llywodraeth Cymru.

Llain Circos o ddata biowybodeg sy’n
dangos rhychwant dilyniannu dros enynnau
a ddefnyddir mewn diagnosis canser.

Allbynnau:
•
•
•

Gigabasau o Ddata Dilyniannu a gynhyrchwyd gan Barc Geneteg Cymru:
o 2064.2
Gigabeitiau o Ddata a Broseswyd yn y Labordy Biowybodeg (gan gynnwys data NGS wedi’i
allanoli):
o 5566
Prosiectau Ymchwil a Gefnogwyd:
o 35 (8 prosiect drwy gymorth biowybodeg yn unig)
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Addysg ac Ymgysylltu
Diben:
Mae Parc Geneteg Cymru yn cynnal
portffolio eang o weithgareddau mewn
addysg ac ymgysylltu proffesiynol a
chyhoeddus. Rydym yn sicrhau
cyfleoedd ar gyfer ymgysylltu a
chynnwys cleifion a theuluoedd mewn
ymchwil, datblygu gwasanaeth a'r polisi
iechyd a gofal cymdeithasol. Mae
gweithgareddau addysg Parc Geneteg
Cymru yn gwneud defnydd helaeth o
arbenigedd yn sefydliadau addysg uwch
Cymru a’r GIG ac ar y gymuned
genomeg ehangach yn y DU ac yn
rhyngwladol.

Gweithgareddau Craidd:
-

-

-

Digwyddiadau addysg ac ymgysylltu
drwy raglenni cyhoeddus ac ysgolion
Recriwtio i astudiaethau geneteg
Ymchwil Iechyd a Gofal
Cymru/portffolio ymchwil glinigol
NIHR
Datblygiad proffesiynol parhaus (DPP)
cymeradwy mewn geneteg a genomeg
i weithwyr iechyd proffesiynol
Mewnbwn cyhoeddus i bolisi
Llywodraeth Cymru mewn geneteg a
genomeg

Cynnydd:
Mae geneteg a genomeg yn dod yn rhan gynyddol o'n system gofal iechyd, gan ddod â
manteision diagnosis cyflymach a mwy cywir a thriniaethau mwy unigoledig. Fodd
bynnag, mae'r dechnoleg hefyd yn codi nifer o gwestiynau ymarferol a moesegol, megis;
• Pwy fydd yn cael mynediad at fy ngwybodaeth genetig?
• Sut byddant yn ei defnyddio?
• Pwy fydd yn berchen arni?
• A fydd yn ddiogel?
• Beth fydd yn ei ddweud am fy iechyd yn y dyfodol?
Mae'r rhain yn faterion y mae angen clywed barn pawb amdanynt. Mae Parc Geneteg
Cymru yn darparu rhaglen weithredol o ddigwyddiadau addysg ac ymgysylltu sy'n
cynnwys gweithwyr iechyd proffesiynol, ysgolion/colegau, cleifion a'r cyhoedd. Nod y
rhaglen yw cynyddu mynediad at wybodaeth am ddatblygiadau ym maes geneteg a
genomeg a hwyluso cyfranogiad holl ddinasyddion Cymru wrth lunio blaenoriaethau a
mesurau diogelwch mewn ymchwil, gwasanaethau newydd a pholisi.
Mae enghreifftiau o weithgareddau 2016-17 yn cynnwys:
Gweithwyr Iechyd Proffesiynol
Mynychodd dros 500 o fyfyrwyr
iechyd proffesiynol y gyfres
addysgol ‘Living with Genetic
Conditions'. Mae'r sesiynau’n rhoi
gwybodaeth graidd am eneteg ac
etifeddiaeth cyn canolbwyntio ar
wybodaeth fwy penodol sy'n
ymwneud â chyflyrau genetig
penodol. Uchafbwynt y sesiynau
hyn yw’r sgyrsiau gan unigolion y
mae cyflyrau genetig yn effeithio
arnynt sy'n rhoi cipolwg ar yr
effaith ar eu bywydau a bywydau
eu teuluoedd.
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Mynychodd dros 135 o gynrychiolwyr
iechyd proffesiynol o bob cwr o’r DU
gyfarfod Cymdeithas Cyflyrau
Cardiofasgwlaidd Etifeddol (AICC) a
drefnwyd gan Barc Geneteg Cymru.
ynMae cynlluniau da ar gyfer rheoli
data’ hanfodol er mwyn sicrhau arian
grant allanol. Trefnodd Parc Geneteg
Cymru Weithdy Rheoli Data i 100 o
ymchwilwyr er mwyn gwella ansawdd y
ceisiadau grant.

Y Cyhoedd
Cefnogodd dyfarniad o £3,000 o gronfa
ISSF Ymddiriedolaeth Wellcome i
Brifysgol Caerdydd, y broses o
gyflwyno’r cynadleddau geneteg
cyhoeddus 3G cyntaf yng Nghaerdydd a
Wrecsam. Roeddent yn gyfle i ddysgu
am ymchwil a datblygiadau sy’n
gysylltiedig â geneteg a genomeg.
Roedd y rhaglen yn cynnwys cyfres o
sgyrsiau byr gan siaradwyr arbenigol, a
stondinau rhyngweithiol gan ystod o
bartneriaid cydweithredol. Mynychodd

Ysgolion a Cholegau
Ymwelodd 'Sioe Deithiol Geneteg
Ysgolion' ag ysgolion ledled Cymru er
mwyn cyflwyno a thrafod amrywiaeth
eang o bynciau geneteg, gan gyrraedd
dros 3,600 o fyfyrwyr Safon Uwch
mewn 54 o ysgolion a cholegau.
Recriwtiwyd siaradwyr o sefydliadau
gan gynnwys: Prifysgolion Aberystwyth,
Bangor, Caerdydd, Abertawe, Glyndŵr a
Met Caerdydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol
Caerdydd a'r Fro a Heddlu De Cymru.

dros 170 o gyfranogwyr.
Roedd y gynhadledd yng Nghaerdydd yn
gyfle ardderchog i lansio Rhwydwaith
Geneteg Cyhoeddus newydd Parc
Geneteg Cymru, sy'n ceisio annog y
cyhoedd i gymryd mwy o ran mewn
ymgynghoriadau ymchwil a pholisi.

Roedd y digwyddiadau’n cynnwys
gweithgareddau ymarferol a gwybodaeth am
yrfaoedd sy'n gysylltiedig â geneteg

Aeth dros 2,000 o fyfyrwyr Blwyddyn 12
a 13 i’r gynhadledd Chweched
Dosbarth 'Taith trwy eneteg a genomeg'
a gynhaliwyd yng Ngogledd a De Cymru.
Clywsant sgyrsiau gan siaradwyr
arbenigol ar bynciau a oedd yn cynnwys
'Byw mewn byd wedi’i sbarduno gan
DNA', Genomeg ar Waith: Diagnosio
Clefydau Prin; Byw gyda Chyflyrau
Genetig: panel pobl ifanc; Defnyddio
DNA mewn troseddau bywyd gwyllt;
Athletwyr – Wedi eu Geni neu eu Creu?

Mae Parc Geneteg Cymru yn parhau i
ddarparu amrywiaeth o sgyrsiau
grwpiau cymunedol a chyhoeddus.
Mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys:
•

"Darganfod genyn mewn
epilepsi: rôl y banciau biolegol
mewn ymchwil cleifion",
Abertawe

•

"Effaith Angelina Jolie: Archwilio
sut mae canser y fron yn rhedeg
mewn teuluoedd", Wrecsam

•

"Meddygaeth Genomig: Beth
ydyw a sut gall Prosiect 100,000
o Genomau helpu'r GIG i’w
chyflwyno", Caerdydd
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Cleifion:

O’r chwith i’r dde: Clare Clements, Kirsty Williams AC,
Alistair Kent OBE, Hayley Cleaver yn y Senedd

Fel rhan o'r Prosiect Adeiladu
Cymunedau Prin, gweithiodd Parc
Geneteg Cymru gyda nifer o gleifion a
theuluoedd lleol y mae cyflyrau prin a
genetig yn effeithio arnynt i’w helpu i
ddatblygu grwpiau cymorth i gleifion.
Mae diwrnodau i’r teulu a chyfarfodydd
rhwydwaith cleifion wedi galluogi tua
300 o gleifion ac aelodau teulu i
ymgysylltu â chlinigwyr, cwnselwyr
genetig, cleifion eraill ac ymchwilwyr.
Mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys
diwrnodau teulu TSC, diwrnod teulu ar
gyfer syndromau 16p11.2 fel rhan o'r
Prosiect Helpu Cleifion a chyfarfod
blynyddol y Rhwydwaith Cleifion
Clefydau Prin.
Drwy Barc Geneteg Cymru, lansiwyd
ymgyrch Adduned i Gleifion Cynghrair
Geneteg y DU yng Nghymru yn 2016.
Nod yr ymgyrch oedd ymgysylltu ag
Aelodau'r Cynulliad er mwyn eu hannog
i gefnogi: CGweithredu Strategaeth y DU
ar gyfer Clefydau Prin yn effeithiol,
yfleoedd diagnosio gwell i deuluoedd â
chyflyrau heb eu diagnosio a Dileu
rhwystrau sy'n atal y GIG rhag bod yn
arloesol. Mae ugain o Aelodau
Cynulliad wedi ymrwymo i'r ymgyrch.

Polisi

Mae Swyddog Datblygu Parc Geneteg
Cymru yn aelod o’r Grŵp Gweithredu
Clefydau Prin fel cynrychiolydd o'r
trydydd sector sy'n gyfrifol am
oruchwylio’r broses o gyflawni Cynllun
Gweithredu Cymru ar gyfer Clefydau
Prin. Cynhaliwyd digwyddiad blynyddol
ar 28 Chwefror 2017 er mwyn tynnu
sylw at y cynnydd a wnaed hyd yn hyn o
ran gweithredu’r cynllun. Siaradodd y
Swyddog Datblygu am ganfyddiadau o
arolwg o brofiadau cleifion clefydau prin
a’u teuluoedd o gael gafael ar
wybodaeth, cymorth a gwasanaethau.
Gwobrau
Enillodd tîm Addysg ac Ymgysylltu Parc
Geneteg Cymru y wobr 'Cyfraniad
Eithriadol at Ymgysylltu' yn seremoni
wobrwyo gyntaf STAR Ysgol Meddygaeth
Prifysgol Caerdydd.

O'r chwith i'r dde: Jayne Dowden (Prif Swyddog
Gweithredol, Prifysgol Caerdydd), Emma Hughes

(Swyddog Datblygu Cymru, Cynghrair Genetig y DU),
Angela Burgess (Rheolwr Addysg ac Ymgysylltu Parc
Geneteg Cymru), Rhian Morgan (Swyddog Addysg ac
Ymgysylltu Parc Geneteg Cymru), yr Athro Ian Weeks
(Pennaeth Dros Dro yr Ysgol Meddygaeth, Prifysgol
Caerdydd).

Yng nghyfarfod blynyddol Rhwydwaith
Cynnwys Pobl Ymchwil Iechyd a Gofal
Cymru yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar 1
Mawrth 2017, enillodd Parc Geneteg
Cymru y wobr ar gyfer ‘Stondin Fwyaf
Difyr' am yr ail flwyddyn yn olynol.

Allbynnau:
Presenoldeb yn ein digwyddiadau yn 2016-2017:
• 1,257 o Weithwyr Iechyd Proffesiynol
• 2,929 o fyfyrwyr Ysgolion a Cholegau
• 1,575 o gleifion a’r cyhoedd
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Ymchwil Clefydau Prin:
Cymorth Technegol, Llywodraethu a Recriwtio
Mae Cydlynwyr Ymchwil Clefydau Prin Parc Geneteg Cymru yn rheoli dulliau llywodraethu
astudiaeth, recriwtio cleifion a churadu data astudiaeth ar gyfer pum prosiect ymchwil
clefydau prin Portffolio Rhwydwaith Ymchwil Glinigol y DU (UKCRN), y recriwtiwyd 333 o
gleifion 333 ar eu cyfer rhwng 1 Ebrill 2015 ac 31 Mawrth 2017. Mae Parc Geneteg
Cymru hefyd yn ariannu dau aelod o staff ymchwil yn rhannol (un yn Abertawe a'r llall
yng Nghaerdydd) sy’n cefnogi ymchwil labordy sy'n gysylltiedig â phrosiectau a bancio
biolegol samplau Portffolio Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Mae'r gweithgareddau hyn yn
helpu i sicrhau y cyflawnir yn erbyn yr ymrwymiadau i ymchwil a wnaed yng Nghynllun
Gweithredu Cymru ar gyfer Clefydau Prin a bancio biolegol samplau DNA cyfansoddiadol
arferol ar gyfer Banc Canser Cymru.

Cyflawni Effaith
Fel Grŵp Cymorth Seilwaith, mae Parc Geneteg Cymru yn ymdrechu i sicrhau'r
cyrhaeddiad ac arwyddocâd mwyaf posibl ar gyfer effaith ein gwaith drwy’r
canlynol:

Cefnogir Arweinydd Effaith Parc Geneteg Cymru yr Athro M Rees (Tîm Gweithredol
Prifysgol Abertawe a Pharc Geneteg Cymru), gan y Rheolwr Gweithrediadau sy'n
cysylltu â seilwaith ehangach Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, gan nodi meysydd ar
gyfer gweithio ar y cyd er mwyn sicrhau'r cyrhaeddiad mwyaf ac arwyddocâd
effaith.
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Cyflawniadau Allweddol 2016-17

Cynhaliodd y Cyfleuster Genomig
ddilyniannu’r genhedlaeth nesaf
(NGS) ar gyfer 27 o brosiectau
gan 16 o grwpiau ymchwil
gwahanol, gan ddefnyddio 6
thechneg dilyniannu wahanol

Cyrhaeddodd ein
rhaglen Addysg ac
Ymgysylltu dros

5,700 o bobl

Yn 2016-17 (Bl.
2) bu i ni
gynyddu ein
hallbwn
dilyniannu
3 gwaith o'i
gymharu â
2015-16 (Bl. 1)

Mae Parc Geneteg Cymru
wedi mynychu nifer o
gyfarfodydd drwy gydol y
flwyddyn gyda’i stondin
ryngweithiol. Enillodd y tîm
Addysg ac Ymgysylltu wobr
gyntaf STAR Ysgol
Meddygaeth Prifysgol
Caerdydd ar gyfer
"Cyfraniad Eithriadol at
Ymgysylltu"

Cefnogodd y tîm Biowybodeg 35

o brosiectau ymchwil a
datblygu gwasanaethau
ychwanegol gyda'r GIG.
Mae Rhwydwaith NGS Cymru
Gyfan wedi’i gydlynu gan Barc
Geneteg Cymru er mwyn sicrhau y
rhennir arbenigedd a bod
defnyddwyr NGS yn

gysylltiedig ledled Cymru
Rydym wedi ehangu'r
Rhwydwaith Cleifion Parc
Geneteg Cymru (128 o
aelodau bellach) a'r

Roedd Parc Geneteg Cymru
yn cynrychioli llais y cleifion
a'r cyhoedd mewn dwy
ddogfen Strategaeth
Llywodraeth Cymru:
• Cynllun Gweithredu Cymru
ar gyfer Clefydau Prin
• Strategaeth Genomeg ar
gyfer Meddygaeth Fanwl

Rhwydwaith
Cyhoeddus (355 o
aelodau bellach) er mwyn
hwyluso ymgysylltu â’r
cyhoedd a
chyfranogiad mewn
ymchwil genetig a genomig.
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Casgliadau
Yn ystod 2016-2017, mae Parc Geneteg
Cymru wedi cynyddu ei weithgareddau’n
sylweddol ym maes dilyniannu’r genhedlaeth
nesaf (NGS) a biowybodeg. Mae ein gallu i
gynnig NGS a biowybodeg pwrpasol am bris
cystadleuol, i ymchwilwyr ledled Cymru yn sail
i'r cynnydd parhaus yn y galw am ein
harbenigedd a’n gwasanaethau gan y
gymuned ymchwil. Mae’r cysylltiadau agos
rhwng Parc Geneteg Cymru ac AWMGS yn
sicrhau bod technolegau newydd yn cael eu
trosi’n effeithiol yn wasanaethau diagnostig y
GIG.
Mae’r tîm Addysg ac Ymgysylltu wedi parhau i
gyflwyno rhaglen helaeth o ddigwyddiadau’n
llwyddiannus i amrywiaeth o gynulleidfaoedd.
Rydym yn ymrwymedig i gynyddu
ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ymhlith
gweithwyr iechyd proffesiynol a'r cyhoedd am
y cyfleoedd a gyflwynir gan genomeg. Ein
nod yw cynyddu ymhellach gyfranogiad

dinasyddion Cymru a’u cynnwys mewn
ymchwil, ac rydym yn falch o'r rôl hanfodol a
bennwyd ar gyfer Parc Geneteg Cymru i
gyflenwi Strategaeth Genomeg ar gyfer
Meddygaeth Fanwl Llywodraeth Cymru. Bydd
ein hymrwymiad i gefnogi’r broses o
weithredu'r strategaeth hon yn llywio ein
blaenoriaethau a'n harferion gwaith. Byddwn
yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru
er mwyn datblygu ei Chynllun Gweithredu ar
gyfer Clefydau Prin, gan gyfrannu at wella
iechyd a chefnogi’r economi wybodaeth yng
Nghymru o ganlyniad i hynny.
Mae uwch-academyddion, rheolwyr
prifysgolion a staff y GIG wedi cefnogi Parc
Geneteg Cymru ac yn parhau i roi o'u hamser,
eu hegni a'u cyngor. Rydym yn diolch iddynt
am eu cymorth amhrisiadwy. Ymhellach,
rydym yn diolch i Mr Perry James a Mr Alan
Thomas, ein cynrychiolwyr cleifion, am eu
cymorth a chyngor ardderchog parhaus.

Manylion cyswllt
Os hoffech chi weithio gyda ni, neu os oes angen rhagor o
wybodaeth, cymorth neu gyngor arnoch, cysylltwch â Dr Karen
Reed: ReedKR@Cardiff.ac.uk
http://www.walesgenepark.cardiff.ac.uk

@walesgenepark
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