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Foreword
Mae'r adroddiad blynyddol hwn yn
casglu gwerth ac effaith y portffolio eang
o waith a wneir gan dîm Parc Geneteg
Cymru.
Mae'n
amrywio
o
ddatblygiadau
technegol yn y labordy i gefnogi datblygu
polisi cyhoeddus gan Lywodraeth
Cymru, ond pwrpas cyffredin y
gweithgareddau amrywiol hyn yw
sicrhau bod manteision llawn genomeg
yn cael eu gwireddu yng Nghymru.
Pan sefydlwyd Parc Geneteg Cymru
bymtheg mlynedd yn ôl, gwnaethom
ragweld dyfodol pan fyddai’n bosibl i holl
enomau cleifion gael eu dilyniannu fel rhan
annatod o’u gofal meddygol. Ond ar yr
adeg honno, roedd y costau dros £50
miliwn fesul genom ac roedd yn anodd
gwybod beth fyddai'r amserlen ar gyfer y
fath datblygiad. Eleni, trwy'r Prosiect
100,000 Genom, rhoddwyd cychwyn i
ddilyniannu holl enomau cleifion y GIG yng
Nghymru a oedd â chlefydau anghyffredin
a amheuir ond nad oeddent wedi cael eu
canfod ar gost o £1,400 yr un, gan
gynnwys costau dadansoddi a storio data.
Mae trawsnewid genomig gofal iechyd ar y
gweill o ddifrif. Mae cyflymder y newid yn
dod â heriau yn ogystal â chyfleoedd. Mae
Parc Geneteg Cymru yn helpu ymchwilwyr
meddygol yng Nghymru i wneud y gorau
o'r cyfleoedd hyn ac yn sicrhau bod gan
weithlu'r GIG y wybodaeth a'r sgiliau i
ddefnyddio'r datblygiadau sy'n cael eu
gwneud i fod o fudd i gleifion.
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

““Harneisio Geneteg a
Genomeg i ddatblygu
Ymchwil, Gofal Iechyd,
Addysg ac Arloesedd”

Gene

Park makes these technologies readily available
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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 cefnogi,
hyrwyddo a chyflawni ymchwil genetig a genomig feddygol o'r ansawdd
uchaf, ac yn gweithio er mwyn sicrhau ei bod yn cael ei defnyddio i fod o fudd
i gleifion yng Nghymru a thu hwnt.

Cenhadaeth Parc Geneteg Cymru:


Hyrwyddo a hwyluso ymchwil genetig a genomig feddygol yng
Nghymru a’r defnydd ohoni 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’r defnydd di-dor o ddatblygiadau ym maes geneteg a
genomeg er mwyn gwella gwasanaethau’r GIG a masnacheiddio



Sicrhau bod cleifion, y cyhoedd a phobl broffesiynol yn cael eu
cynnwys yn wybodus mewn datblygu meddygaeth genomig yng
Nghymru
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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 Cymru trwy
roi technolegau dilyniannu
cenhedlaeth nesaf, trawsgenig a
golygu genomau confensiynol a
newydd ar waith, gan ganolbwyntio ar
feysydd ymchwil ac arbenigedd
clinigol ac anghenion cleifion yng
Nghymru.

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

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

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

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.
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Adnoddau a Strwythur Parc Geneteg Cymru
Swyddogaethau
Rheoli a
Llywodraethu
(8%)
Portffolio Ymchwil
Glinigol,
Technegol a
Recriwtio (14%)

Golygu Genomau
a Thrawsgeneg
(24%)

Cyfleuster
Genomig (34%)

Addysg ac
Ymgysylltu (20%)

Cyllideb 2017–18

Mae’r 22 aelod staff craidd (13.8 cyfwerth ag amser llawn) sy’n cael eu hariannu drwy Barc Geneteg Cymru yn
cael eu cefnogi gan uwch-academyddion, arbenigwyr o’r GIG yng Nghymru, a rheolwyr a staff gweinyddol o’r
sefydliad lletyol, Prifysgol Caerdydd.

Strwythur Parc Geneteg Cymru Ebrill 2017 – Ebrill 2018 Dangosir llinellau cyfathrebu ffurfiol.
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Partneriaid Allweddol

Pwy yw Pwy

Partneriaid Academaidd
• Prifysgol Caerdydd

Grŵp Cynghori Strategol
• Cadeirydd: Yr Athro Colin Dayan, Ysgol

• Prifysgol Abertawe
• Prifysgol Bangor
• Prifysgol Aberystwyth
• Prifysgol Glyndŵr
• Prifysgol De Cymru
Partneriaid y GIG
• Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
• Gwasanaeth Geneteg Feddygol Cymru
Gyfan

Partneriaid Masnachol

Agilent Technologies

Apexion Pharmaceuticals

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
Cyllidwyr a Phartneriaid yn y Trydydd
Sector

Genetic Alliance UK

Rare Disease UK

Cancer Research UK

Cancer Research Wales

Bowel Cancer West

Bowel Cancer Wales

Leukemia & Lymphoma Research

Techniquest

The Neuro Foundation

The Children’s Tumour Foundation

The Wellcome Trust

Tenovus Cancer Care

Tuberous Sclerosis Association (UK)

Tuberous Sclerosis Alliance (USA)

SWAN UK

Feddygaeth, Prifysgol Caerdydd

• Mr Ifan Evans, Dirprwy Gyfarwyddwr,
Arloesedd Gofal Iechyd Llywodraeth Cymru

• Yr Athro Julian Hopkin, Meddygaeth
Arbrofol, Prifysgol Abertawe

• Dr Clive Morgan, Bwrdd Iechyd Prifysgol
Caerdydd a'r Fro

• Yr Athro Malcolm Mason OBE, Coleg
Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd, Prifysgol
Caerdydd

• Mr Alastair Kent OBE, Cyn-lysgennad
Genetic Alliance a Rare Disease UK

• Dr Mick Hunter, Prif Swyddog Gwyddonol a
Chyfarwyddwr Datblygu yn Atopix a
Phrif Swyddog Gweithredol yn Orca
Pharmaceuticals

• Rachel Butler MBE, Pennaeth Labordy yn
Labordy Gwasanaeth Geneteg Feddygol
Cymru Gyfan y GIG

Cynrychiolwyr Cleifion
• Mr Perry James
• Mr Alan Thomas

Tîm Gweithredol
• Yr Athro Julian Sampson, Cyfarwyddwr
• Dr Karen Reed, Rheolwr Gweithrediadau
• Ms 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
Genomau

• Dr Ming Shen, , Arweinydd Trawsgeneg
• Mrs Angela Burgess, Arweinydd Addysg ac
Ymgysylltu

• Mrs Emma Hughes, Rheolwr Polisi ac
Ymgysylltu Genetic Alliance
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Crynodeb Hygyrch

Tîm Parc Geneteg Cymru, 2017

Trosolwg:
Mae Parc Geneteg Cymru yn grŵp cymorth seilwaith wedi'i ariannu gan Lywodraeth
Cymru drwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Rydym yn cefnogi ymchwil trwy dri
phecyn gwaith a thrwy ddarparu cymorth technegol, llywodraethu ymchwilwyr a
gweithgareddau recriwtio cleifion sy'n gysylltiedig â nifer o astudiaethau ymchwil
genetig wedi’u cofrestru ar Bortffolio Ymchwil Glinigol Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Pecyn Gwaith 1

Pecyn Gwaith 2

Pecyn Gwaith 3

Golygu Genomau a
Thrawsgeneg

Cyfleuster Genomig

Addysg ac
Ymgysylltu

Creu a defnyddio
modelau clefyd cynglinigol trwy olygu
genomau a dulliau
cysylltiedig

Dilyniannu a
dadansoddi
gwybodaeth enomig
mewn cydweithrediad
ag ymchwilwyr

Gwella
ymwybyddiaeth a
dealltwriaeth o
ymchwil genetig a
genomig sy'n
gysylltiedig ag iechyd
ar gyfer y cyhoedd a
gweithwyr iechyd
proffesiynol
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Datblygu modelau clefydau
Cyn y gellir defnyddio triniaethau newydd yn y clinig, mae
angen tystiolaeth o waith cyn-glinigol.
Ym Mharc Geneteg Cymru, rydym yn helpu ymchwilwyr i
greu modelau genetig newydd o glefydau i ymgymryd â'r
gwaith cyn-glinigol hwn. Rydym wedi cefnogi 12 grwpiau
ymchwil ym meysydd canser, epilepsi, anhwylderau
niwroddatblygiadol a phenderfynyddion cyn geni o iechyd
yn ddiweddarach mewn bywyd.

Ymchwil glinigol
Mae mynediad i samplau cleifion a data clinigol yn
hanfodol ar gyfer ymchwil glinigol. Mae Parc Geneteg
Cymru yn rheoli’r gwaith o lywodraethu astudiaethau,
recriwtio cleifion a threfnu data o astudiaethau ar gyfer tri
phrosiect Rhwydwaith Ymchwil Glinigol y DU (UKCRN) /
Portffolio Ymchwil Glinigol Ymchwil Iechyd a Gofal
Cymru ym maes ymchwil i glefydau anghyffredin. Trwy
samplau bancio oddi wrth gleifion â chanser neu
glefydau anghyffredin, rydym wedi cefnogi pedwar
prosiect ymchwil mewn labordai sydd â’r nod o wella
diagnosteg y GIG yn y dyfodol.

Dadansoddiad biowybodeg
Biowybodeg yw'r gwyddor o ddadansoddi data biolegol
cymhleth, megis data dilyniannu genomig, gan
ddefnyddio cyfrifiaduron. Ym Mharc Geneteg Cymru,
mae ein tîm o bedwar biowybodegwr wedi cychwyn 39 o
brosiectau ymchwil newydd eleni, tra cafodd 35 o
brosiectau eu cwblhau. Yn ogystal, gwnaethom
ddarparu mynediad i gapasiti cyfrifiadura i 17 o
ymchwilwyr eraill.
Rydym hefyd wedi cefnogi'r GIG wrth ddatblygu eu
seilwaith TG, yn unol ag uchelgeisiau’r Strategaeth
Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl.

Cefnogi Polisi
Gweithio gyda chleifion sydd â chlefydau
anghyffredin
Mae tîm Addysg ac Ymgysylltu Parc Geneteg Cymru yn
goruchwylio Rhwydwaith Cymru ar gyfer Cleifion â
Chlefydau Anghyffredin, gan sicrhau bod cleifion yn cael
eu hysbysu am ddatblygiad polisïau iechyd a gofal
cymdeithasol priodol Llywodraeth Cymru ac yn cael eu
cynrychioli’n effeithiol yn ystod y broses o’u datblygu.
Lansiwyd Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth
Fanwl yn swyddogol gan Lywodraeth Cymru ym mis
Gorffennaf 2017, gan nodi'r cynllun ar gyfer cryfhau
meddygaeth genomig yng Nghymru.
Cyfrannodd Parc Geneteg Cymru at ddatblygu a
gweithredu'r strategaeth hon.

Treialon cyn-glinigol
Mae Parc Geneteg Cymru hefyd yn cynnal treialon cyn
-glinigol ar gyfer clefydau anghyffredin mewn
cydweithrediad â nifer o gwmnïau cyffuriau. Mae'r
gwaith hwn yn defnyddio modelau llygod a addaswyd
yn enetig a samplau cleifion dynol. Mae treialon o'r
fath wedi profi pedwar cyfuniad cyffur newydd ar gyfer
trin tiwmorau arennau, gan ychwanegu at y
wybodaeth wyddonol a llywio treialon clinigol yn y
dyfodol.

Darpariaeth dilyniannu
Mae dilyniannu cenhedlaeth nesaf yn dechneg rymus,
gosteffeithiol ac effeithlon o ran amser sy’n cael ei
defnyddio i ddilyniannu genynnau a genomau.
Ym Mharc Geneteg Cymru, rydym yn defnyddio
peiriannau dilyniannu ym Mhrifysgol Caerdydd a
Gwasanaethau Geneteg Feddygol Cymru Gyfan y GIG i
gynhyrchu data dilyniannu ar gyfer ymchwilwyr. Rydym
wedi cefnogi 25 o brosiectau ymchwil, yr oedd 28%
ohonynt yn brosiectau clefydau anghyffredin a 72% ar
gyfer clefydau cyffredin, gan gynnwys prosiectau
canser, arthritis, diabetes a chlefyd Alzheimer.

Codi ymwybyddiaeth
Mae geneteg a genomeg yn dod yn gyflym yn rhan o'n
system gofal iechyd. Mae tîm Addysg ac Ymgysylltu Parc
Geneteg Cymru yn rhedeg nifer o ddigwyddiadau i godi
ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o'r datblygiadau hyn.
Eleni, trwy 95 o ddigwyddiadau, maent wedi cyrraedd:
• 1,624 o weithwyr iechyd proffesiynol
• 1,630 o ddisgyblion ysgol a myfyrwyr coleg
• 2,513 o aelodau'r cyhoedd, a chleifion â chlefydau
genetig prin

“Harneisio Geneteg a
Genomeg i hyrwyddo Ymchwil,
Gofal Iechyd, Addysg ac
Arloesi”
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Pecyn Gwaith 1: Golygu Genomau a
Thrawsgeneg

Diben:
Mae trawsgeneg (gwneud newidiadau i'r
deunydd
genetig
drwy
gyflwyno
dilyniannau DNA newydd) a golygu
genomau
(gwneud
newidiadau
uniongyrchol i'r deunydd genetig) yn
galluogi creu modelau llygod a addaswyd
yn enetig o glefydau etifeddol a
chanser. Mae Parc Geneteg Cymru yn
cefnogi
ymchwil
drwy
ddefnyddio’r
technolegau hyn ar gyfer cynhyrchu a
defnyddio modelau cyn-glinigol.
Mae allbynnau’r pecyn gwaith hwn yn
cwmpasu ymchwil fecanistig i ymchwil
therapiwtig gyn-glinigol. 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.

Rig microchwistrellu sy’n cael ei ddefnyddio ym
Mharc Geneteg Cymru

Gweithgareddau Craidd:
• Datblygu technoleg golygu genomau CRISPR
(Ailddigwyddiadau Palindromig Byrion
Ysbeidiol wedi'u Clystyru’n Rheolaidd) er
mwyn cynhyrchu modelau newydd a
addaswyd yn enetig
• Deillio bôn-gelloedd
fodelau clefydau

embryonig

o

• Ymgynghori ar gyfer ymchwilwyr
sydd angen cymorth mewn technegau
bôn-gelloedd a golygu genomau
• Defnyddio
modelau
sydd
wedi’u
haddasu’n enetig ar gyfer ymchwil i
fecanweithiau clefydau a threialon cyn
-glinigol

Microchwistrellu bôn-gelloedd embryonig i mewn i morulae

Yr Athro Ros John
Uwch-gymrawd Ymchwil ym maes Geneteg Canser ac Arweinydd Parc Geneteg Cymru ar gyfer
Golygu Genomau
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Pecyn Gwaith 1: Golygu Genomau a
Thrawsgeneg
Cynnydd:
Mae'r Athro Ros John yn goruchwylio’r datblygiad strategol o olygu genomau, tra bo Mrs B Allen yn rheoli'r
cyfleuster golygu genomau o ddydd i ddydd. Mae dau ddull yn cael eu defnyddio bellach ar gyfer
cynhyrchu modelau newydd o glefydau anifeiliaid: 1) addasiadau CRISPR o fôn-gelloedd embryonig sy'n
deillio o anifeiliaid sy'n bodoli eisoes ac sydd wedi’u haddasu’n enetig i gyflwyno addasiadau eilaidd/
trydyddol; 2) chwistrelliad uniongyrchol o gydrannau CRISPR i embryonau sydd wedi’u ffrwythloni.
Darparwyd cefnogaeth ar gyfer y dull blaenorol i bedwar grŵp ymchwil sy'n gweithio ym meysydd bioleg
canser, epilepsi, niwroddatblygiad ac afiechydon niwroseiciatrig, oll wedi’u lleoli ym Mhrifysgol Caerdydd.
Mae dau brosiect prawf o gysyniad yn cael eu datblygu gan ddefnyddio'r dull olaf, un ym maes bioleg
canser, y llall mewn rhaglennu datblygiadol. Darparwyd hyfforddiant mewn technegau embryoleg i bum
grŵp ymchwil (pedwar yng Nghaerdydd, un rhyngwladol), mae meinweoedd wedi'u rhannu gyda phedwar
grŵp ymchwil (dau yng Nghaerdydd, un yn Abertawe ac un rhyngwladol), ac mae tair llinell drawsgenig
newydd wedi cael eu sefydlu yng Nghaerdydd gan ddefnyddio ffrwythloni in vitro (IVF) i gefnogi ffyrdd
ymchwil newydd a cheisiadau am grantiau.
Mae Dr Ming Shen yn arwain ar dreialon cyn-glinigol ar gyfer clefydau anghyffredin a chanser gan
ddefnyddio modelau llygod sydd wedi’u haddasu’n enetig (GEMM) ar gyfer tiwmorau arennol sy'n
gysylltiedig â sglerosis clorog (TSC). Mewn cydweithrediad â nifer o gwmnïau cyffuriau, mae tîm ymchwil
Dr Shen yn ymgymryd â threialon cyn-glinigol sy'n cynnwys cyffuriau newydd, ailbroffilio cyffuriau
sefydledig a phrofi cyfuniadau cyffuriau newydd sy'n cynnig y posibilrwydd o opsiynau triniaeth gwell.
Maent hefyd yn ymchwilio i swyddogaeth genynnau mewn datblygiad tiwmorau trwy ddileu genynnau yn yr
arennau yn amodol. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, maent wedi profi pedwar cyfuniad cyffuriau, sydd wedi
arwain at ddau gyhoeddiad. Eleni mae eu hymchwil wedi dangos:
− bod cyfuniad sorafenib/everolimus yn well na everolimus ar ei ben ei hun ar gyfer trin tiwmorau arennol
− nad yw cyfuniad rapamycin/atorvastatin yn darparu manteision ychwanegol dros driniaeth rapamycin yn
unig (safon gofal gyfredol)
− bod yr atalydd PI3K/mTOR deuol GSK2126458 (un cyffur sy'n targedu llwybrau signalau dwy gell) yn
gallu atal twf tiwmor. Mae angen astudiaethau pellach i ymchwilio i a allai cyfuniad rapamycin/
GSK2126458 wella therapïau gwrth-tiwmor
Mae'r canfyddiadau hyn yn ychwanegu at wybodaeth wyddonol ac yn llywio dyluniad treialon clinigol.
Mae'r modelau llygod sydd wedi’u haddasu’n enetig (GEMM) ac sydd â thiwmorau arennol cyn-glinigol
hefyd yn cael eu defnyddio i gefnogi cydweithrediad gydag ymchwilwyr yn Ysgol Beirianneg Prifysgol
Caerdydd. Nod y prosiect hwn yw datblygu llwyfan newydd ar gyfer ynysu ecsosomau o waed ar gyfer
canfod canser. Mae ecsosomau yn fesiclau sy’n deillio o gelloedd sy’n bresennol mewn llawer o hylifau'r
corff, a gellir eu defnyddio o bosibl er mwyn rhoi diagnosis o glefydau.

Canlyniad y gwaith:

"Rydym yn cefnogi
ymchwilwyr yng
Nghymru a thu hwnt"

 Cefnogi 12 grŵp ymchwil ym meysydd deillio ac addasu bôn-gelloedd embryonig, rhewgadw
embryonau a sberm, IVF, microchwistrellu cyn-gnewyllol o luniadau CRISPR a/neu addasu
genomau epithelia’r ofari
• Pum cyhoeddiad wedi’u hadolygu gan gymheiriaid, gan ychwanegu at wybodaeth wyddonol

Dr Ming Shen
Uwch-gymrawd Ymchwil ym maes Geneteg Canser ac Arweinydd Parc Geneteg Cymru ar gyfer
Treialon Cyn-glinigol Trawsgeneg

11

Pecyn Gwaith 2: Cyfleuster Genomig

Diben:
Mae'r Cyfleuster Genomig yn rhoi
mynediad
i
ddilyniannu
cenhedlaeth nesaf gystadleuol a
hyblyg 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 sy’n cael ei gwneud
yng Nghymru, ac yn sicrhau bod
cyfran uwch o gyllid ymchwil sy’n cael
ei ddyfarnu’n allanol yn cael ei gwario
yng Nghymru.
Mae'r cyfleuster genomig hefyd yn
cefnogi arloesedd trwy gyfrannu at
gydweithio â sectorau fferylliaeth a
biodechnoleg.

Rheoli ansawdd data dilyniannu cenhedlaeth nesaf

"Rydym yn darparu
dilyniannu cenhedlaeth
nesaf am bris cystadleuol
ar gyfer ymchwilwyr sydd
ar flaen y gad o ran
ymchwil genetig a
genomig feddygol"

Gweithgareddau Craidd:
• Dilyniannu cenhedlaeth

nesaf o DNA ac RNA
• Dadansoddiad biowybodeg

pwrpasol ar gyfer ceisiadau
dilyniannu newydd
Archwilio
'r Genom

• Dadansoddiad pibell o

allbynnau data safonol
(genomau, ecsomau ac ati)
• Cyfrifiadura, prosesu a storio

data ar gyfer ymchwil
meddygaeth genomig
 • Cyfraniad at addysg

broffesiynol gofal iechyd
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Pecyn Gwaith 2: Cyfleuster Genomig
Cynnydd:
Rydym yn cefnogi prosiectau ymchwil sy'n cynnwys dadansoddiadau genomig trwy sawl llwybr: i) darparu dilyniannu
cenhedlaeth nesaf, ii) darparu dadansoddiad biowybodeg, iii) darparu gallu cyfrifiadurol, a iv) darparu storio data
diogel a chadarn.
Y cyfnod adrodd hwn, rydym wedi darparu dilyniannu cenhedlaeth nesaf ar gyfer 25 o brosiectau ymchwil, gyda 52%
ohonynt gydag ymchwilwyr a oedd yn derbyn cefnogaeth gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Roedd 28% o
brosiectau ym maes ymchwil i glefydau anghyffredin, tra oedd 72% ar gyfer clefydau cyffredin, gan gynnwys canser,
arthritis, diabetes a chlefyd Alzheimer.
Sefydlodd prosiect cydweithredol gydag ymchwilwyr yn Uned Cymru i Ymchwil yr Arennau'r protocolau sy'n ofynnol ar
gyfer darparu dadansoddiad dilyniannu RNA bach.
Dosraniad o brosiectau biowybodeg

Dosraniad o brosiectau ymchwil a gefnogir

Mae 14 o brosiectau ymchwil eraill wedi cael eu newydd trwy ffocws ymchwil
gan cyfrifo a storio
cefnogi trwy ddarpariaeth biowybodeg yn unig
Canser
(gan ddefnyddio data dilyniannu cenhedlaeth
Clefyd genetig
nesaf allanol). O'r 39 o brosiectau biowybodeg
wedi'i etifeddu
Imiwnedd a haint
newydd sydd wedi’u cychwyn eleni, roedd
Clefyd yr arennau
dau yn ymwneud yn uniongyrchol â darparu
Iechyd meddwl
hyfforddiant ac ymgynghoriaeth, roedd chwech
Cardiofasgwlaidd
yn ymwneud â thechnegau biowybodeg
Arall
sefydledig, ac roedd 13 yn ymwneud â
thechnegau biowybodeg pwrpasol newydd.
Roedd angen rheoli ansawdd, pecynnu data, storio a dosbarthu i ymchwilwyr heb unrhyw ddadansoddiad ar 18
ohonynt. Mae gallu cyfrifiadurol a storio data cadarn a diogel wedi'u darparu ar gyfer dros 20 o ymchwilwyr pellach.
Mae Parc Geneteg Cymru yn arwain Rhwydwaith Dilyniannu Cenhedlaeth Nesaf Cymru Gyfan, sydd wedi cael ei
ddefnyddio gennym i sefydlu prosiectau cydweithredol gydag ymchwilwyr ym mhrifysgolion Bangor ac Abertawe, ac
rydym wedi darparu gwasanaeth dilyniannu cenhedlaeth nesaf i Brifysgol Aberystwyth.
Mae Parc Geneteg Cymru bellach yn defnyddio offeryn Illumina trwygyrch uchel iawn yn Is-adran Meddygaeth
Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol, Prifysgol Caerdydd. Mae hyn wedi rhyddhau pwysau ar offerynnau'r GIG ac
wedi darparu gostyngiad o 20% mewn costau dilyniannu ar gyfer ein cydweithwyr.

Gweithio gyda'r GIG
Mae
Strategaeth
Genomeg
ar
gyfer
Meddygaeth Fanwl Llywodraeth Cymru yn
amlinellu datblygiad angenrheidiol y seilwaith
TG sydd ei angen i gefnogi gwaith
gwasanaethau diagnostig y GIG yng
Nghymru. Mae Parc Geneteg Cymru'n parhau
i gefnogi cynllun Gwasanaeth Geneteg
Feddygol Cymru Gyfan ar gyfer storio data
genomig trwy:
•

hwyluso
partneriaeth
Gwasanaethau
Geneteg Feddygol Cymru Gyfan ag
Uwchgyfrifiadura Cymru ym Mhrifysgol
Caerdydd

• darparu cyngor ar ddylunio TG
• helpu i ddatrys yr heriau llywodraethu
gwybodaeth sydd ynghlwm wrth adeiladu
TG y GIG o fewn canolfan ddata prifysgol
• Darparu storio data wrth gefn ar gyfer
ymchwil glinigol

"Gyda mynediad at gyfrifiannu Parc Geneteg
Cymru, gallwn ddadansoddi data bum
gwaith yn fwy cyflym"
- Dr Robert Andrews, Prif Fiowybodegydd Sefydliad Ymchwil
Imiwnedd Systemau, Prifysgol Caerdydd.

Canlyniad y gwaith:
• Darparu dilyniannu cenhedlaeth nesaf trwy bartneriaethau
cydweithredol ar gyfer 25 o brosiectau ymchwil gan 19 o
wahanol grwpiau ymchwil
• Mae’r tîm biowybodeg wedi sbarduno 39 o brosiectau
ymchwil gan 23 o wahanol grwpiau ymchwil
• Cefnogwyd 17 o ymchwilwyr trwy ddarparu gallu
cyfrifiadura
• Mewn cydweithrediad â Chronfa Ddata Mwtaniadau
Genynnau Dynol (HGMD), rydym wedi datblygu algorithm
dysgu peiriant newydd i awtomeiddio cadwraeth y
cronfeydd data y dibynnir arnynt ar gyfer diagnosis
genetig yn well
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Pecyn Gwaith 3: 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 pholisi iechyd a gofal cymdeithasol.
Mae gweithgareddau addysg Parc
Geneteg Cymru yn gwneud defnydd o
arbenigedd yn sefydliadau addysg
uwch Cymru a’r GIG, ac o’r gymuned
genomig ehangach yn y DU ac yn
rhyngwladol.

“Gwella ymwybyddiaeth a
dealltwriaeth o eneteg a genomeg
yng Nghymru trwy ymgysylltu â
gweithwyr proffesiynol ym maes
iechyd a gwyddoniaeth, ysgolion,
colegau, a'r cyhoedd ”

Gweithgareddau Craidd:
• Digwyddiadau addysg ac ymgysylltu drwy
raglenni cyhoeddus ac i ysgolion.
• Recriwtio i Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru
ac astudiaethau ymchwil glinigol ym maes
geneteg y Sefydliad Cenedlaethol dros
Ymchwil Iechyd (NIHR).
• Datblygiad proffesiynol parhaus cymeradwy ym
mesydd geneteg a genomeg i'r rhai sy'n
gweithio
ym
maes
gofal
iechyd
a
phroffesiynau perthynol.
• Mewnbwn cyhoeddus i bolisi Llywodraeth
Cymru ym meysydd geneteg a genomeg.

Canlyniad y gwaith:
Trefnodd tîm Addysg ac Ymgysylltu Parc Geneteg
Cymru 95 o ddigwyddiadau gwahanol rhwng Ebrill 2017
a Mawrth 2018, y gwnaeth 5,785 o bobl gymryd ran
ynddynt. Ymwelodd llawer mwy â stondin
rhyngweithiol Parc Geneteg Cymru mewn digwyddiadau
allanol.
• Gweithwyr Iechyd Proffesiynol
- 20 digwyddiad a 1,624 o fynychwyr
• Ysgolion/Colegau
- 18 digwyddiad a 1,630 o fynychwyr
• Y Cyhoedd/Cleifion
- 41 digwyddiad a 2,531 o fynychwyr
• Stondin rhyngweithiol mewn 16 digwyddiad allanol

Angela Burgess
Swyddog Addysg ac Ymgysylltu
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Pecyn Gwaith 3: Addysg ac Ymgysylltu
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 enetig?
·
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.

"Mae llywydd ein clwb … yn argymell
bod llywyddion clybiau rotari eraill yng
Nghaerdydd yn gwahodd y siaradwr i roi
sgwrs debyg i'w haelodau"
- Adborth gan sgwrs grŵp cymunedol

Y Cyhoedd a Chleifion
Cyfeillion Grŵp Llyfrgell
Rhydypennau

Cynhaliwyd amrywiaeth o ddigwyddiadau ar gyfer grwpiau
cyhoeddus a chleifion, gan gynnwys:
• Cynadleddau Blynyddol ar Eneteg a Genomeg ar gyfer y 3 ydd
Genhedlaeth
Wedi'u cynnal yng ngogledd a de Cymru, roedd dros 190 o bobl yn
bresennol yn y digwyddiadau hyn.
• Sgyrsiau Grwpiau Cymunedol
Cynhaliwyd 26 o ddigwyddiadau yn dilyn ceisiadau gan grwpiau megis
Prifysgol y Drydedd Oes, y Clwb Rotari, Sefydliad y Merched a grwpiau
llyfrgell.
• Derbyniad Diwrnod Clefydau Anghyffredin Cymru blynyddol yn y
Senedd

Sgrinio ffilm GATTACA’ yn
Nhrefynwy

Denodd y derbyniad blynyddol hwn gynulleidfa o dros 100 o bobl. Eleni
lansiodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau
Cymdeithasol, Vaughan Gething AC, y Prosiect 100,000 Genom yng
Nghymru yn y digwyddiad hwn.
• Dangos ffilm
Dangoswyd y ffilm GATTACA, sy'n codi materion mewn perthynas â
geneteg a genomeg i gynulleidfa yn Theatr y Savoy yn Nhrefynwy.
Dilynwyd y ffilm gan drafodaeth ar sut mae'r cynnydd diweddaraf ym
maes genomeg wedi dod â'r ffilm ffuglen wyddonol hon yn agosach at
ffeithiau gwyddonol.
• Digwyddiadau penodol i gleifion

Diwrnod i’r Teulu Fragile X

Cafodd Cyfarfod Blynyddol y Rhwydwaith i Gleifion â Chlefydau
Anghyffredin a nifer o ddiwrnodau i’r teulu i'r rhai sy’n cael eu heffeithio
gan glefydau anghyffredin adborth cadarnhaol.
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Gweithwyr Iechyd Proffesiynol
Cynhaliwyd 20 digwyddiad ar gyfer gweithwyr gofal iechyd
proffesiynol yn ystod y flwyddyn. Mae’r uchafbwyntiau’n
cynnwys:
• Sylw ar Glefydau Anghyffredin ym Mhrifysgol De Cymru
Ar ôl llwyddiant y sesiynau Byw gyda Chyflyrau Genetig
ym Mhrifysgol De Cymru, cawsom wahoddiad i drefnu
sesiwn hanner diwrnod ar glefydau anghyffredin ar gyfer
israddedigion nyrsio.
Mynychodd dros 311 o fyfyrwyr nyrsio. Roedd yr adborth
yn gadarnhaol a gofynnwyd am fwy o sesiynau genomeg.

Sylw ar Glefydau
Anghyffredin ym
Mhrifysgol De

• Cychwyn y Sioe Deithiol Genomeg
Ym mis Gorffennaf 2017, lansiodd Llywodraeth Cymru ei
Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl. Mae Parc Geneteg Cymru wedi cael y dasg o gyflwyno rhaglen
ymgysylltu i godi ymwybyddiaeth o'r strategaeth ymysg gweithwyr iechyd proffesiynol yng Nghymru. Er bydd disgwyl
iddi ddechrau ym mis Ebrill 2018, trefnwyd nifer o ddigwyddiadau cyn yr amserlen, gan gynnwys cyflwyniadau yn
sesiynau Rowndiau Mawr Ysbyty Nevill Hall ac Ysbyty Tywysoges Cymru, a stondin wybodaeth yng nghynhadledd
gofal iechyd a gweithwyr cymorth Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.
•Byw gyda Chyflyrau Genetig
Roedd y sesiynau poblogaidd hyn yn cael eu cynnal ar gyfer myfyrwyr nyrsio israddedig ym Mhrifysgol De Cymru,
Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Caerdydd, ac ar gyfer myfyrwyr gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd ym
Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd.
• Cyfarfod niwroffibromatosis 1 yn Kerala
Cafodd y cyfarfod hwn ei drefnu ar y cyd â'r Athro Meena Upadhyaya OBE. Teithiodd dros 26 o arbenigwyr byd-enwog
i Kerala, India, i gyflwyno eu canfyddiadau diweddaraf yn y gynhadledd untro hon. O ganlyniad i'r cyfarfod, sefydlwyd
clinig niwroffibromatosis yn yr ardal a sefydlwyd cydweithrediadau rhyngwladol.
• Dau gyfarfod newydd ar eneteg ac iechyd meddwl yng Nghaerdydd:
− Seiciatreg Clefyd Huntington mewn cydweithrediad â Dr Duncan McLauchlan, Is-adran Meddygaeth Seicolegol a
Niwrowyddorau Clinigol, Prifysgol Caerdydd
− Geneteg Glinigol a Seiciatreg gyda'r Athro Jeremy Hall, Sefydliad Ymchwil y Niwrowyddorau ac Iechyd Meddwl,
Prifysgol Caerdydd

“Yr oedd yn wych. Daeth un o'm
myfyrywr Blwyddyn 13 i'm gweld yn
ddiweddar a dywedodd, "Dyna fe, rwy'n
gwybod nawr fy mod wedi gwneud cais
am y cwrs cywir – roeddwn wrth fy modd
yn gwrando ar Dr H." Mae hynny'n
gwneud fy niwrnod, rwyf mor falch y
gallech chi ddod."
- Adborth athro o’r Sioe Deithiol Geneteg i Ysgolion

Dr Rhian Morgan
Swyddog Addysg ac Ymgysylltu

Ysgolion a Cholegau
Trwy’r Sioe Deithiol Geneteg i Ysgolion, cynhaliwyd
18 o ddigwyddiadau ledled Cymru gyda myfyrwyr o
dros 30 o ysgolion a cholegau yn eu mynychu.
Yn ogystal, cynhaliwyd cyfarfodydd datblygiad
proffesiynol parhaus ar gyfer athrawon bioleg ôl-16
yng ngogledd a de Cymru. Roedd y digwyddiadau
hyn yn sicrhau bod gan athrawon wybodaeth ar y
datblygiadau diweddaraf ym meysydd geneteg a
genomeg. Ym mhob lleoliad, cynhaliwyd grŵp
ffocws i ddarganfod pa bynciau yr oedd yr athrawon
am fynd i’r afael â nhw ac i wneud digwyddiadau ein
hysgolion yn fwy perthnasol.
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Polisi
• Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl
Cyfrannodd nifer o staff Parc Geneteg Cymru i Dasglu Genomeg Llywodraeth Cymru ac
maent yn chwarae rolau hanfodol yn y gweithgorau a sefydlwyd i weithredu'r strategaeth.
Mae'r tîm Addysg ac Ymgysylltu wedi cychwyn Sioe Deithiol Genomeg i godi
ymwybyddiaeth o'r strategaeth ledled Cymru, gan ddechrau gyda gweithwyr iechyd
proffesiynol.
• Grŵp Gweithredu Clefydau Anghyffredin Cymru
Mae Rheolwr Polisi ac Ymgysylltu Genetic Alliance UK i Gymru yn cynrychioli'r trydydd
sector ar y grŵp gweithredu yng Nghymru sy'n gyfrifol am gyflwyno'r Cynllun Gweithredu ar
gyfer Clefydau Anghyffredin. Gwnaethom ddarparu nifer o astudiaethau achos, gan
ddangos effaith agweddau ar y cynllun, ar gyfer adroddiad blynyddol y grŵp.
• Grŵp Trawsbleidiol ar gyfer Cyflyrau Genetig Anghyffredin a’r Rhai nad ydynt wedi
cael Diagnosis
Yn 2017, gwnaethom ddechrau gweithio i sefydlu grŵp trawsbleidiol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, a fydd yn
cynrychioli buddiannau'r rhai sy’n cael eu heffeithio gan gyflyrau genetig anghyffredin a chyflyrau sydd heb gael
diagnosis. Nododd Genetic Alliance UK nifer o Aelodau'r Cynulliad i gymryd rhan.

Ymchwil
• Porth Ymchwil Clefydau Anghyffredin
Dechreuodd Parc Geneteg Cymru waith i ddatblygu porth ymchwil sy'n
galluogi'r rhai sy’n cael eu heffeithio gan glefydau anghyffredin i gael mynediad
gwell
at
gyfleoedd
ymchwil
sydd
ar
gael
iddynt.
Er mwyn sicrhau bod dyluniad y porth yn cwrdd ag anghenion y defnyddwyr
bwriadedig, gwnaethom gynnal gweithdy ymgynghori yn ystod cyfarfod
blynyddol y Rhwydwaith i Gleifion â Chlefydau Anghyffredin, gan gynnwys felly
cleifion, teuluoedd, ymchwilwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol wrth ddatblygu
a dylunio'r porth. Fel rhan o'i ddatblygiad, bydd y porth yn cael ei brofi gan
ddarpar ddefnyddwyr i sicrhau bod ganddo'r ymarferoldeb cywir a'r cynnwys
priodol ar gyfer y sawl a fydd yn ei lywio.
• Prosiect Ymchwil SiGNAL
Gwnaethom weithredu fel cynrychiolydd trydydd sector ar y Prosiect SiGNAL, a
dderbyniodd gyllid gan gronfa Ymchwil i Fudd Cleifion a’r Cyhoedd Ymchwil
Iechyd a Gofal Cymru. Treialodd y prosiect y defnydd o ddilyniannu ecsomau
clinigol diagnostig yn y GIG yng Nghymru.
• Llywodraethu prosiectau ymchwil
Mae Parc Geneteg Cymru yn rheoli’r gwaith o lywodraethu astudiaethau,
recriwtio cleifion a gofalu am ddata o astudiaethau ar gyfer tri phrosiect
Rhwydwaith Ymchwil Glinigol y DU (UKCRN) / Portffolio Ymchwil Iechyd a
Gofal Cymru ym maes ymchwil i glefydau anghyffredin. Trwy samplau bancio
oddi wrth gleifion â chanser neu glefydau anghyffredin, rydym wedi cefnogi
pedwar prosiect ymchwil mewn labordai sydd â’r nod o wella diagnosteg y GIG
yn y dyfodol.
• Cyfleoedd i gleifion a theuluoedd gymryd rhan mewn ymchwil
Cynigiwyd nifer o gyfleoedd gwahanol i gleifion a theuluoedd gymryd rhan
mewn prosiectau ymchwil. Mae'r rhain yn cynnwys cymryd rhan mewn grwpiau
cynghori neu i roi mewnbwn ar ddylunio neu ddatblygu prosiectau. Derbyniodd
un ymchwilydd dros 300 o ymatebion i brosiect o'r enw 'Beth mae cleifion
geneteg yn gwerthfawrogi fwyaf yn eu gwasanaethau gofal iechyd, a sut gallwn
ni fesur y canlyniadau?'

Dilynwch ni ar Twitter
@WalesGenePark
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ASTUDIAETH ACHOS: Ehangu Economi
Wybodaeth Cymru
Mae Parc Geneteg Cymru yn helpu i gryfhau galluoedd ymchwil a datblygu Cymru ym meysydd
geneteg a genomeg, gan gyflawni amcan strategol allweddol yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru.
Drwy ddarparu ein harbenigedd academaidd a thechnegol, gall ymchwilwyr Cymru ddatblygu eu
rhaglenni ymchwil yn fwy llwyddiannus, gan gynnwys y rhai hynny mewn cydweithrediad â'r sector
masnachol, mewn meysydd gofal iechyd â blaenoriaeth megis triniaethau canser.
Ceir cydweithrediad enghreifftiol gyda Dr Andrew
Tee, Darllenydd yn Is-adran Canser a Geneteg ym
Mhrifysgol Caerdydd. Mae Parc Geneteg Cymru
yn darparu dilyniannu cenhedlaeth nesaf,
dadansoddi biowybodeg, cyfrifiannu a storio data
ar gyfer dilyniannu RNA ar gyfer gwaith Dr Tee.
Mae hyn yn cynnwys cydweithrediadau ymchwil â
chwmnïau fferyllol a sefydliadau addysg uwch
rhyngwladol.

Celloedd lliw DAPI (4',6-diamidino-2phenylindole) sy'n marcio DNA

Mae cydweithrediadau allweddol Dr Tee yn cynnwys:
• Yr Athro Elizabeth Henske yn Ysgol Feddygol
Prifysgol Harvard a chydweithwyr yn GW
Pharmaceuticals (arweinydd byd-eang ym maes
datblygu meddyginiaethau sy'n seiliedig ar
ganabinoidau) ar ymchwil gyn-glinigol, gan
ddefnyddio
systemau
model
i
brofi
effeithiolrwydd canabinoidau.
• Yr Athro Mark Kelley o Ysgol Feddygaeth Prifysgol
Indiana a sefydlydd y cwmni biotechnoleg cam
clinigol Apexian Pharmaceuticals, i ddadansoddi
paneli o atalyddion STAT3 ac Ape1/Ref1 mewn
modelau genetig o ganser.
• Yr Athro Maurice Van Steensel o'r Sefydliad Bioleg
Feddygol, A*STAR, Singapôr, i ganfod y
mecanwaith gyrru y tu ôl i syndrom Birt-Hogg/
Dubé, anhwylder genetig sy'n rhagdueddu
cleifion i ganserau arennol.

Nod ymchwil Dr Tee yw darparu gwell dealltwriaeth
o'r mecanweithiau moleciwlaidd sy'n gyrru twf
tiwmorau mewn sawl syndrom tiwmoraidd
cynhenid. Mae'n rhagweld y gallai ei ganfyddiadau
hybu datblygiad dulliau newydd o drin y tiwmorau
hyn, gyda'r posibilrwydd y gellid cymhwyso'r dulliau
hyn hefyd i ganserau mwy cyffredin yn y dyfodol.

"Gyda chymorth Parc
Geneteg Cymru, ac ar y cyd
â'n partneriaid, rydym yn
dechrau deall gwendidau
celloedd tiwmor mewn
cleifion â syndromau
tiwmoraidd etifeddol. Mae
hyn yn ein galluogi i
ddatblygu strategaethau
gwell ar gyfer triniaeth yn y
dyfodol."
- Dr Andrew Tee

Dr Andrew Tee
Darllenydd yn Adran Canser a Geneteg ym Mhrifysgol Caerdydd
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ASTUDIAETH ACHOS: Creu Modelau Clefyd i
Gefnogi Ymchwil Sylfaenol
Mae Parc Geneteg Cymru yn cefnogi gwaith ymchwilwyr gwyddonol addawol Cymru trwy ddarparu
adnoddau ac arbenigedd sy'n hwyluso eu hymchwil ar y cam cynnar allweddol hwn. Trwy feithrin meddyliau
gwyddonol mwyaf disglair a gorau Cymru, mae Parc Geneteg Cymru yn helpu i greu'r genhedlaeth nesaf o
wyddonwyr.

"Rwyf wrth fy modd yn
gweld y celloedd hyn o dan y
microsgop – dyma ddechrau
bywyd. Mae'n anhygoel ac
mor brydferth. Ni allai fy
ymchwil fod wedi digwydd
heb y cyfraniad gwerthfawr
gan Barc Geneteg Cymru."
- Jessica Griffiths

Mae Jessica Griffiths, myfyriwr PhD blwyddyn olaf yn
Ysgol y Biowyddorau ym Mhrifysgol Caerdydd, yn un o
fuddiolwyr cymorth Parc Geneteg Cymru. Mae ymchwil
Ms Griffiths yn canolbwyntio ar ddadansoddi PCDH19,
genyn sy'n gysylltiedig ag anhwylder prin sy'n achosi
epilepsi a dirywiad gwybyddol mewn merched ifanc, a
elwir yn Enseffalopathi Epileptig Babanod Cynnar-9
(EIEE9). Gan ddefnyddio bôn-gelloedd embryonig llygod
a gynhyrchir mewn cydweithrediad â Rheolwr Ymchwil
Golygu Genomau Parc Geneteg Cymru, Bridget Allen,
mae Ms Griffiths yn ymchwilio i rôl genyn PCDH19 mewn
ffurfiad synapsau celloedd cortigol gyda’r bwriad o
ddatgelu'r mecanwaith y tu ôl i'r anhwylder. Gallai hyn
arwain at ymchwil ffarmacolegol bellach a helpu i nodi
targedau therapiwtig posibl ar gyfer EIEE9 yn y dyfodol.
Synapsau yw'r strwythurau critigol y mae celloedd
nerfol yn cyfathrebu trwyddynt. Mae gan y strwythurau
hyn felly rolau pwysig mewn clefydau megis epilepsi.
Mae'n bosibl defnyddio bôn-gelloedd embryonig, sydd
â'r potensial i arbenigo ar ffurf gwahanol fathau o
gelloedd mewn meithriniad, i astudio ffactorau, gan
gynnwys ffactorau genetig, sy'n dylanwadu ar ffurfiad a
swyddogaeth
synapsau.
Trwy
drin
cyflyrau
meithriniadau, mae Ms Griffiths yn gallu gwneud i fôngelloedd embryonig ddatblygu'n gelloedd nerfol, gan
ganiatáu iddi astudio ffurfiad synapsau mewn amser
real.
Mae'r defnydd o fôn-gelloedd embryonig a
gynhyrchwyd ym Mharc Geneteg Cymru wedi bod yn
hanfodol ar gyfer astudiaethau doethurol Ms Griffiths.

Blastocystau a ddefnyddir i ddeillio bôn-gelloedd embryonig

Mae Ms Griffiths yn canmol y cymorth technegol hanfodol y
mae wedi'i dderbyn gan Barc Geneteg Cymru fel bod yn
hanfodol i'w hastudiaethau cyfredol a datblygiad gyrfa yn y
dyfodol. Mae'n bwriadu cyflwyno ei thraethawd ymchwil
doethuriaeth i'w harchwilio eleni, ac mae'n gobeithio mynd
ymlaen i wneud ymchwil ar lefel ôl-ddoethuriaeth.

Jessica Griffiths
Ymgeisydd PhD yn Ysgol y Biowyddorau ym Mhrifysgol Caerdydd
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ASTUDIAETH ACHOS: Cefnogi’r Prosiect
100,000 Genom yng Nghymru
Mae genomeg yn chwarae rôl sy'n ehangu'n gyflym
mewn diagnosteg. Mae'n dod â'r posibilrwydd o gael
diagnosis cynharach, cyflymach a mwy cywir mewn
llawer o leoliadau, gan gynnwys ar gyfer lluosrif o
glefydau etifeddol anghyffredin y mae wedi bod yn
anodd rhoi diagnosis iddynt yn y gorffennol ac sy’n
effeithio gyda'i gilydd ar gymaint â 150,000 o bobl
yng Nghymru.
Cychwynnwyd y Prosiect 100,000 Genomau yng
Nghymru eleni, trwy gydweithrediad rhwng y GIG yng
Nghymru a Genomics England Ltd gyda chymorth
cyllid gan y Cyngor Ymchwil Feddygol a ddyfarnwyd i
Brifysgol Caerdydd. Mae'r prosiect wedi galluogi
mynediad i ddilyniannu genomau cyfan diagnostig ar
gyfer cleifion y GIG yng Nghymru sydd ag
anhwylderau anghyffredin a amheuir ond sydd heb
gael diagnosis eto. Mae hefyd wedi sbarduno
datblygiad Rhithganolfan Feddygaeth Genomeg
Cymru i drin canlyniadau dilyniannu genomau cyfan i
gleifion y GIG trwy bartneriaeth Gwasanaeth
Geneteg Feddygol Cymru Gyfan, academyddion
mewn sefydliadau addysg uwch Cymru a Pharc
Geneteg Cymru.
Mae'r prosiect yn helpu i drawsnewid y GIG yng
Nghymru i wasanaeth a all drin a defnyddio
gwybodaeth genomig ym maes gofal iechyd bob
dydd. Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi'n drwm
mewn offer newydd, seilwaith TG a staff clinigol a
labordy i sicrhau y gall y GIG yng Nghymru wneud y
newidiadau hyn a dod â'r manteision cysylltiedig o
ddiagnosis cyflymach a mwy cywir a thriniaethau
wedi’u personoli fwy i gleifion ledled Cymru.
Cyhoeddodd ei Strategaeth Genomeg ar gyfer
Meddygaeth Fanwl ym mis Gorffennaf 2017 ac mae
hon yn nodi sut mae'r newidiadau'n cael eu gwneud.

Mae'r Cyngor Meddygol Cyffredinol
a’r Prosiect 100,000 Genom yng
Nghymru yn ein helpu i wireddu
amcanion Llywodraeth Cymru fel y'u
disgrifir yn ei Strategaeth Genomeg
ar gyfer Meddygaeth Fanwl a'i
Chynllun Gweithredu ar gyfer
Clefydau Anghyffredin.

Genomics England Ltd.

Dr Iris Egner
Rheolwr Prosiect 100,000 Genom
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ASTUDIAETH ACHOS: Cefnogi’r Prosiect
100,000 Genom yng Nghymru

Mae Parc Geneteg Cymru yn darparu cefnogaeth i'r Cyngor Meddygol Cyffredinol a'r
Prosiect 100,000 Genom y flwyddyn nesaf trwy wneud y canlynol:
• Cefnogi’r

GIG / Gwasanaethau Geneteg Feddygol Cymru Gyfan i ddatblygu seilwaith
TG a biowybodeg ar gyfer genomeg
• Helpu i ddatblygu mecanweithiau ar gyfer ymchwilwyr yng Nghymru i gael mynediad
at ddata genomig gyda chaniatâd a llywodraethu priodol
• Gweithio gyda thîm Cymru y Cyngor Meddygol Cyffredinol a banc data’r Cyswllt
Diogel Gwybodaeth Ddienw (SAIL) (sy’n cael ei gynnal ym Mhrifysgol Abertawe)
i asesu'r potensial ar gyfer gweithdrefnau rhannu banciau data gan ddefnyddio'r
hafan ddata ddiogel hon
• Darparu cefnogaeth ymgynghorol ar gyfer datblygiad parhaus Cyngor Meddygol
Cyffredinol Cymru i fod o fudd i gleifion y GIG ledled Cymru

Mae Parc Geneteg Cymru hefyd yn arwain gweithgarwch addysg ac ymgysylltu
cyhoeddus a phroffesiynol ar gyfer Cyngor Meddygol Cyffredinol Cymru a’r
Prosiect 100,000 Genom yng Nghymru. Mae'n codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o'r
prosiect a meddygaeth genomeg ehangach yng Nghymru trwy sgyrsiau, gweithdai a
deunydd hyrwyddo ar gyfer y cyhoedd, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, defnyddwyr
gwasanaethau a rhanddeiliaid clefydau anghyffredin. Mae Parc Geneteg Cymru’n
cydweithio â Phrifysgol Abertawe wrth ymgysylltu â'r cyhoedd ar gyfer y prosiect
Integreiddio Data Genetig (GeDI). Mae'r prosiect hwn yn ceisio integreiddio data genetig
yn ddiogel i gronfa ddata genedlaethol SAIL ar gyfer ymchwil a fydd yn darparu
mewnwelediad newydd i gyflyrau iechyd sydd ag elfen enetig .

"Drwy gydweithio â'n partneriaid, rydym yn
sicrhau bod Cymru'n ganolfan ragoriaeth ar
gyfer ymchwil genomeg a rhannu data, er
lles y GIG, ymchwilwyr, ac yn anad dim
cleifion o Gymru â chlefydau anghyffredin."
- Dr Iris Egner, Rheolwr Prosiect 100,000 Genom
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ASTUDIAETH ACHOS: Cefnogi’r Prosiect
100,000 Genom yng Nghymru
EFFAITH AR GLEIFION
Am y tro cyntaf, mae gan gleifion GIG Cymru sy’n cael eu heffeithio gan gyflyrau prin ond heb
ddiagnosis y cyfle i ddilyniannu a dadansoddi eu genom cyfan, gyda'r gobaith y byddant yn cael
diagnosis.
Mae pob claf ar y Prosiect 100,000 Genom eisoes wedi bod yn destun ymchwiliadau helaeth heb
ddod o hyd i ddiagnosis pendant cyn iddo gael ei atgyfeirio i'r rhaglen. Mae'r prosiect yn cynnig y
posibilrwydd o ddiagnosis posibl ac o bosib opsiynau triniaeth ddilynol .

Hanes Ffion
Cafodd teulu Ffion eu cyfeirio i’r prosiect gan ei hymgynghorydd geneteg yn y GIG.
Cytunodd pawb i roi samplau gwaed i’w genomau gael eu dilyniannu er mwyn
cymharu genom Ffion â rhai ei rhieni, sy'n cynyddu'r tebygolrwydd o ddod o hyd i
achos ei chyflwr.
Mae teulu Ffion yn awyddus iddi dderbyn diagnosis manwl am ei chyflyrau
meddygol. "Mae'n anodd heb label," meddai ei mam Hannah, "ond dylai cael
diagnosis ein helpu ni a'i hysgol i wneud yr addasiadau angenrheidiol fel ei bod yn
gallu cyflawni ei photensial."
"Rydym am i Ffion wybod a deall ei chyflwr," meddai ei thaid Bryan

"Mae cael mynediad i brofion genomig
yn y cartref yng Nghymru ac sydd ar
gael ar y GIG wedi gwneud y broses
yn llawer haws ac yn cymryd llai o
amser."

Mae tua 80% o
glefydau
anghyffredin yn
enetig

- Paula, Nain Ffion
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ASTUDIAETH ACHOS: Cefnogi’r Prosiect
100,000 Genom yng Nghymru
EFFAITH AR GLEIFION
Mae'r
Prosiect
100,000
Genom
yng
Nghymru
mewn
cyfnod
cynnar.
Mae gwybodaeth helaeth yn cael ei darparu i ddarpar gyfranogwyr ac mae cleifion yn cael eu
recriwtio. Mae samplau gwaed y cleifion yn cael eu hanfon i'r Ganolfan Sanger yng Nghaergrawnt i
Genomics England Ltd eu dadansoddi. Mae’r canlyniadau’n cael eu hanfon yn ôl i'r tîm Prosiect
100,000 Genom a'u partneriaid GIG yng Nghymru .

Hanes Oscar
Mae Oscar, sy’n ddwyflwydd oed, wedi bod yn cael profion genetig ers cyn iddo
gael ei eni, ond gyda chanlyniadau negyddol hyd yn hyn. Mae ei rieni Ria ac
Owain wedi anfon samplau genetig mor bell â Sbaen cyn hyn yn y gobaith o
gael diagnosis. Maent yn falch fod cyfle bellach i gleifion Cymru sydd ag
afiechydon prin i gael cydraddoldeb o ran profion diagnosteg gyda gweddill y
DU.
"Pan fydd gennych ddiagnosis, gallwch chi fesur sut y gallai Oscar gael ei
effeithio yn ddiweddarach mewn bywyd a pharatoi ar gyfer hyn," meddai ei fam
Ria, "ond ar hyn o bryd rydym ni'n cymryd pethau wrth iddynt ddod."
Mae ei dad Owain yn gweld y potensial ar gyfer dyfodol gofal iechyd sy'n
canolbwyntio ar genomeg, gan y "bydd cleifion yn bendant yn elwa o'r ffaith fod
cyflyrau'n cael eu hadnabod yn gynnar, a allai eu hatal rhag dod yn fwy
problemus yn nes ymlaen .”

Mae cymaint â 150,000
o bobl yng Nghymru
yn dioddef o glefyd
anghyffredin, sef 1 o
bob 17 o'r boblogaeth
gyfan

Mae dros 6,000 o
glefydau
anghyffredin
gwahanol

Am ragor o fanylion am y Prosiect 100,000 Genom, cysylltwch â'r tîm ar 029 21 847 083
neu 029 21 841 712 neu drwy e-bost ar 100k.Genomeproject@wales.nhs.uk
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Cyflawni Effaith
Fel grŵp cymorth seilwaith, mae Parc Geneteg Cymru yn ymdrechu i sicrhau'r cyrhaeddiad ac
arwyddocâd mwyaf posibl ar gyfer effaith ei waith trwy wneud y canlynol:

• Darparu ymchwilwyr yng Nghymru o
sefydliadau addysg uwch, y GIG a sectorau
masnachol gyda mynediad at ddilyniannu
cenhedlaeth nesaf, biowybodeg a golygu
genomau
• Gweithio gydag ymchwilwyr i gynyddu
ansawdd a maint yr ymchwil genomig yng
Nghymru i gynyddu arwyddocâd a
chyrhaeddiad yr effaith gysylltiedig

• Gweithio gyda gwasanaethau genetig a
 Gwella dealltwriaeth yng ngweithlu'r
GIG ac ymysg cleifion a'r cyhoedd
ehangach am y cyfleoedd a'r heriau a
gyflwynir gan feddyginiaeth genomeg

genomig y GIG ac ymchwilwyr clinigol i
sicrhau trosglwyddo gwybodaeth
effeithlon o ymchwil i ddarpariaeth
ddiagnostig ar gyfer profion genetig a
genomig gwell a chyflymach

• Hwyluso datblygiad polisïau gwybodus ac
effeithiol ar gyfer meddygaeth genomeg
gan Lywodraeth Cymru a sefydliadau eraill
• Cyfranogiad mewn gweithgorau a
thasgluoedd a darparu cyngor arbenigol
• Helpu cleifion, eu teuluoedd a'u gofalwyr,
a'r cyhoedd ehangach er mwyn cynrychioli
eu safbwyntiau

Mae Arweinydd Effaith Parc Geneteg Cymru, yr Athro Mark Rees (Prifysgol Abertawe a Thîm
Gweithredol Parc Geneteg Cymru), yn cael ei gefnogi gan y Rheolwr Gweithrediadau, Dr Karen
Reed, sy'n cysylltu â seilwaith ehangach Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru i nodi meysydd ar gyfer
cydweithio i gyflawni'r cyrhaeddiad a'r arwyddocâd mwyaf ar gyfer ymchwil.
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Llwyddiannau Allweddol 2017–18
Incwm grant wedi’i ddiogelu
Mae 17 o geisiadau grant llwyddiannus wedi
cael eu cefnogi’n uniongyrchol, sydd â

gwerth £3,947,130 ac yn darparu deg

Cynhaliodd y Cyfleuster Genomig ddilyniannu cenhedlaeth nesaf ar gyfer 25 o

brosiectau ymchwil gan 19 o
grwpiau ymchwil gwahanol.

swydd cyfwerth ag amser llawn yng Nghymru

Darparodd Parc
Geneteg Cymru

Cyrhaeddodd ein
rhaglen addysg ac
ymgysylltu dros

gyfrifiadura
pwrpasol a
storio data
cadarn a

5,700 o bobl

diogel ar gyfer
ymchwil meddygaeth genomig

Mae stondin rhyngweithiol Parc Geneteg Cymru wedi cael ei harddangos
mewn sawl cyfarfod trwy gydol y flwyddyn, ac enillodd y "stondin

Prosiect 100,000 Genom yng Nghymru

fwyaf

Mae tîm y prosiect wedi cael ei sefydlu ac
mae recriwtio cleifion ar y gweill

deniadol" yn y cyfarfod Cynnwys
Pobl am y drydedd flwyddyn yn olynol

Cynyddodd y Cyfleuster Genomig
ehangder cefnogaeth a darpariaeth
dilyniannu cenhedlaeth nesaf ar
gyfer genomeg clefydau cyffredin, a
thrwy RWYDWAITH

DILYNIANNU
CENHEDLAETH NESAF
CYMRU GYFAN darparodd
ddilyniannu cenhedlaeth nesaf ar
gyfer prosiectau ledled Cymru.

Rydym wedi ehangu
Rhwydwaith Cleifion Parc
Geneteg Cymru (138
aelod ar hyn o bryd) a'r

Rhwydwaith
Cyhoeddus (543 aelod ar
hyn o bryd) i hwyluso
ymgysylltu â'r cyhoedd a’u

cynnwys ym maes
ymchwil geneteg a
genomeg

"Mae biowybodeg Parc
Geneteg Cymru yn allweddol
i'n clinig data, gan alluogi
gwyddonwyr i ddadansoddi eu
data eu hunain"

Mae'r tîm biowybodeg ar
y cyd â Chronfa Ddata
Mwtaniaid Genynnau Dynol wedi datblygu ALGOR-

Roedd Parc Geneteg Cymru’n cynrychioli llais y cyhoedd a chleifion

ITHM DYSGU PEIRIANT newydd i wella

Llywodraeth Cymru:

Dr Robert Andrews, Prif Fiowybodegydd
Sefydliad Ymchwil Imiwnedd Systemau,
Caerdydd, wrth roi sylwadau ar gymorth a
ddarparwyd i helpu i redeg clinigau data a
chyfleoedd hyfforddi sydd wedi cyrraedd dros
500 o ymchwilwyr yn ystod y cyfnod adrodd.

cronfeydd data sy'n cefnogi cymwysiadau diagnostig, ymchwil a masnachol

o fewn dwy ddogfen strategaeth
Cynllun Gweithredu Cymru ar
gyfer Clefydau Anghyffredin
Strategaeth Genomeg ar gyfer
Meddygaeth Fanwl
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Uchafbwyntiau 15 Mlynedd Lwyddiannus
Parceneteg Cymru
2002

2004

Sefydlwyd Parc Geneteg Cymru gyda chefnogaeth gan
Lywodraeth Cynulliad Cymru, yr Adran Masnach a
Diwydiant, a'r Gronfa Defnyddio Gwybodaeth.

Cafodd profion moleciwlaidd ar gyfer polyposis
sy’n gysylltiedig â’r genyn MUTYH eu datblygu
a’u trosglwyddo i wasanaethau'r GIG.

2005

2004

Am y tro cyntaf, cyrhaeddodd y tîm Addysg ac Ymgysylltu
dros 1,000 o gyfranogwyr yn eu digwyddiadau.

Rheithgor Dinasyddion ar fabanod wedi’u
dylunio. Dadleuodd grŵp o bobl 16–19 oed a
gwnaethant gytuno ar eu safbwyntiau ar ba
ddewisiadau y dylai cyplau allu eu gwneud wrth
ddefnyddio geneteg ar gyfer cynllunio
teuluoedd. Rhoddwyd gwybod i HFEA (yr
Awdurdod Ffrwythloni ac Embryoleg Dynol) am
y penderfyniadau.

2006
Cafodd diagnosteg ar gyfer mwtaniadau o fewn y
genyn neuroffibromatosis Math 1 (NF1) ei datblygu a'i
throsglwyddo i'r GIG.

2008
Dangosodd prawf Cam 2 TESSTAL effeithiolrwydd
a diogelwch triniaeth sirolimus ar gyfer tiwmorau
arennol mewn cleifion â sglerosis clorog neu
lymphangioleiomyomatosis (LAM) ysbeidiol.
Gwnaeth y prawf hwn baratoi'r ffordd ar gyfer
treialon Cam III a’r defnydd rheolaidd o atalyddion
mTOR wrth reoli’r clefydau hyn yn glinigol.

2008
Prosiect Cronfa Ddata DNA yr Heddlu ar Brawf.
Roedd pobl ifanc yn defnyddio gosodiad llys ffurfiol
a gweithdrefnau cyfreithiol i gwestiynu moeseg y
Gronfa Ddata DNA Genedlaethol. Rhoddwyd
gwybod i'r Comisiwn Geneteg Ddynol a Llywodraeth Cymru am y safbwyntiau a gafwyd yn ystod y
prosiect hwn i'w hystyried wrth ddatblygu polisi.

2011
Dechrau dilyniannu
cenhedlaeth nesaf trwy
Barc Geneteg Cymru ar
gyfer ymchwilwyr yng
Nghymru.

2015

Llwyfan dilyniannu cenhedlaeth nesaf cyntaf
ym Mharc Geneteg Cymru

Gwnaeth caffael clwstwr cyfrifiadurol a storio
data perfformiad uchel o fewn y Cyfleuster
Cyfrifiadura Ymchwil Uwch (ARCCA) yng
Nghaerdydd alluogi newid sylweddol mewn
rheoli data a phrosesu data genomig ar gyfer
ymchwilwyr.

2014
Cafodd gwasanaeth arbennig ar gyfer
hypercolesterolaemia cynhenid, sy’n rhagdueddu
cleifion i drawiadau ar y galon ar oedran cynnar os
na chaiff ei drin, ei ddatblygu a'i drosglwyddo i'r GIG
ar draws Cymru.

2017
Cafodd Prosiect 100,000 Genom yng Nghymru ei
sefydlu, gan caniatáu i gleifion y GIG yng Nghymru â
chlefydau genetig anghyffredin a amheuir ond sydd heb
gael diagnosis eto gael mynediad at ddilyniannu
genomau cyfan diagnostig.

2017
Cafodd Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl
Llywodraeth Cymru ei lansio.
Clwstwr cyfrifiadurol Parc Geneteg
Cymru o fewn ARCCA
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Edrych i’r Dyfodol
Prif-ffrydio meddygaeth genomeg
yn y GIG
Mae'r weledigaeth ar gyfer Cymru, a amlinellwyd gan
Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl
Llywodraeth Cymru, yn gweld datblygu a safoni
meddygaeth bersonol ar draws gofal iechyd.
Bydd Parc Geneteg Cymru’n gweithio gyda
Gwasanaeth Geneteg Feddygol Cymru Gyfan,
Canolfan Meddygaeth Genomeg Cymru a Llywodraeth
Cymru i helpu i wireddu'r weledigaeth hon.
Byddwn yn:
• Cydlynu’r gweithrediad o hyfforddiant gweithlu'r GIG
sy'n gysylltiedig â'r Strategaeth Genomeg ar gyfer
Meddygaeth Fanwl
• Cyfrannu at y datblygiad seilwaith TG a'r strategaeth
gysylltiedig ar gyfer gallu rhwydweithio sy'n ofynnol
ar gyfer storio a phrosesu data genomeg a
meddygaeth fanwl

Y prosiect GeDI – cyfle i gymryd rhan mewn ymchwil
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag arweinydd y prosiect,
Dr Kerina Jones (k.h.jones@swansea.ac.uk), neu ymchwilydd
y prosiect, Dr Helen Daniels (h.daniels@swansea.ac.uk)

Hwyluso dadansoddi data mawr gan ddefnyddio
data genomig

ymchwil

Gan weithio gyda'r arbenigwyr mewn ymchwil e-iechyd ym
manc data’r Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw (SAIL) ym
Mhrifysgol Abertawe, a thîm y prosiect Integreiddio Data
Genetig, byddwn yn:

Bydd ymchwil gyn-glinigol sy'n cael ei
gwneud ar y cyd â phartneriaid
masnachol yn parhau.

• Datblygu dulliau ar gyfer rhyngwynebu data genomig gyda
data clinigol a data arall sy'n gysylltiedig ag e-iechyd ar
gyfer arloesi ymchwil a datblygu gwasanaethau

Byddwn yn cynyddu ein cydweithrediad
â phartneriaid masnachol ac yn
blaenoriaethu masnacheiddio ymchwil
genomig.

• Ymgynghori â chleifion a'r cyhoedd i gefnogi datblygiad dull
agored a thryloyw sydd wedi’i gytuno’n gyhoeddus o rannu
data genomig ar gyfer datblygu gwasanaethau ac ymchwil

Cefnogi’r gwaith o
fasnacheiddio

Rydym yn rhagweld gweld manteision i
Gymru o gefnogaeth flaenorol Parc
Geneteg Cymru ar gyfer ymchwil
fasnachadwy megis gwaith yr Athro
Duncan Baird ar newidiadau yn y
telomerau – pennau cromosomau –
mewn canser. Mae'r gwaith hwn yn
tanategu TeloNostix – cwmni deillio o
Brifysgol Caerdydd.

"Bydd porth cyhoeddus ac i
gleifion, a fydd yn cael ei gynnal
ar wefan Parc Geneteg Cymru, yn
cael ei ddatblygu i helpu cleifion i
ddod o hyd i gyfleoedd i gymryd
rhan mewn ymchwil"

Defnyddio technolegau newydd ar gyfer ymchwil
genomig
• Bydd Cyfleuster Genomig Parc Geneteg Cymru yn parhau i
ymestyn yr ystod o wasanaethau sydd ar gael, wrth fanteisio
ar fethodolegau sy'n lleihau costau wrth iddynt ddod ar gael.
• Cafodd darpariaeth dilyniannu cenhedlaeth nesaf ei sefydlu
ar
gyfer
gwaith
RNA
bach.
Bydd y defnydd o ddilyniannu cenhedlaeth nesaf sy’n
defnyddio samplau un gell yn ymestyn yn unol â'r galw, a
bydd dilyniannu cenhedlaeth nesaf o RNA a/neu DNA sy’n
cael ei dynnu o samplau FFPE yn cael ei sefydlu.
• Bydd gwaith golygu genomau Parc Geneteg Cymru’n
canolbwyntio ar ddatblygu ein harbenigedd yn y defnydd o
fodelau clefydau dynol gan ddefnyddio celloedd amlbotensial
cymelledig (celloedd hIPS).
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Casgliadau

Mae geneteg a genomeg yn dod yn
bwysicach fyth ar gyfer ymchwil iechyd
a gofal iechyd. Mae Parc Geneteg
Cymru yn bartner hanfodol sy'n helpu
Llywodraeth Cymru, sefydliadau addysg
uwch, y GIG a phartneriaid diwydiannol
i wneud datblygiadau ac i ddatblygu a
darparu gwasanaethau iechyd a gofal o
ansawdd gwell yng Nghymru.
Bydd ein hymrwymiad i gefnogi’r gwaith
o gyflwyno Strategaeth Genomeg ar
gyfer Meddygaeth Fanwl Llywodraeth
Cymru, a'r Cynllun Gweithredu ar gyfer
Clefydau Anghyffredin, yn parhau i
lywio ein blaenoriaethau a'n harferion
gwaith. Rydym yn falch o'r rôl hanfodol
a bennwyd ar gyfer Parc Geneteg
Cymru wrth gyflwyno'r strategaethau
hyn.
Rydym yn cefnogi ymchwilwyr trwy
ehangu ein portffolio o dechnolegau i
gynnwys technegau arloesol sy’n
defnyddio bôn-gelloedd amlbotensial
cymelledig dynol. Mae datblygiad

parhaus modelau clefyd, sy’n tanategu
ymchwil archwiliadol yn y lleoliad cynglinigol, yn hanfodol i gefnogi camau
sylfaenol y biblinell drosiadol. Mae
darparu dilyniannu cenhedlaeth nesaf a
biowybodeg bwrpasol sydd â phris
cystadleuol ar gyfer ymchwilwyr ledled
Cymru yn cael ei ddatblygu ymhellach i
alluogi cymwysiadau un gell a meinwe
sydd wedi’i sefydlogi.
Mae’r tîm Addysg ac Ymgysylltu wedi
cyflwyno
rhaglen
helaeth
o
ddigwyddiadau
i
amrywiaeth
o
gynulleidfaoedd. Mae'r blaenoriaethau
presennol yn cynnwys sioeau teithiol ar
gyfer
gweithwyr
gofal
iechyd
proffesiynol, gan godi ymwybyddiaeth
o'r Strategaeth Genomeg ar gyfer
Meddygaeth Fanwl. Rydym hefyd yn
blaenoriaethu cyfranogiad y cyhoedd a
chleifion,
gan
ddefnyddio
ein
rhwydweithiau i sicrhau bod eu barn yn
cael ei chyfathrebu'n glir ac yn effeithiol
i Lywodraeth Cymru.

Cydnabyddiaethau
Mae llawer o uwch-academyddion, rheolwyr prifysgolion a staff y GIG yn
parhau i gefnogi Parc Geneteg Cymru, gan roi o'u hamser, eu hegni a'u
brwdfrydedd. 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.
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Data crai

Os hoffech chi weithio gyda ni, neu os oes angen rhagor o wybodaeth, cymorth neu gyngor arnoch, cysylltwch â Rheolwr Gweithrediadau Parc Geneteg Cymru, Dr Karen Reed yn:
029 2074 8174

ReedKR@Cardiff.ac.uk

Parc Geneteg Cymru, Y Sefydliad Geneteg Feddygol, Prifysgol Caerdydd, Parc y Mynydd Bychan,
Caerdydd, CF14 4XN

I ddarganfod mwy am ein prosiectau a meysydd arbenigedd cyfredol, ewch i:
www.walesgenepark.cardiff.ac.uk/

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol:
@walesgenepark

Dr Karen Reed
Rheolwr Gweithrediadau, Parc Geneteg Cymru
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