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Mae Parc Geneteg 
Cymru yn grŵp 
cefnogi seilwaith
wedi’i ariannu 
gan Lywodraeth 
Cymru drwy 
Ymchwil Iechyd 
a Gofal Cymru, 
a’i gynnal 
gan Brifysgol 
Caerdydd.

Mae’r adroddiad hwn yn 
cyflwyno gweithgareddau o’n 
16eg o flynyddoedd o gyllid 
olynol gan Lywodraeth Cymru. 
Rydym yn rhan annatod 
o Bartneriaeth Genomeg 
Cymru, menter sy’n cyflwyno 
Strategaeth Genomeg ar 
gyfer Meddygaeth Fanwl 
Llywodraeth Cymru.

Mae Partneriaeth Genomeg 
Cymru yn dod â phartneriaid 
ynghyd i fanteisio ar botensial 
genomeg er mwyn gwella 
iechyd, lles a ffyniant pobl 
Cymru.

Mae Parc Geneteg Cymru yn 
cynnig mynediad cydweithredol 
i dechnolegau o’r radd 
flaenaf i ymchwilwyr yng 
Nghymru ac mae’n darparu 
mentrau arloesol i addysgu ac 
ymgysylltu â gweithwyr iechyd 
proffesiynol a’r cyhoedd yng 
Nghymru a thu hwnt.

Dr Karen Reed
Rheolwr Gweithrediadau, 
Parc Geneteg Cymru
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Rhagair
Harneisio Geneteg a Genomeg i hyrwyddo 
Ymchwil, Gofal Iechyd, Addysg ac Arloesi

Parc Geneteg Cymru
Adroddiad Blynyddol 2018 - 2019

Pan oedd Peter Kille, Colin Lucas a minnau’n 
paratoi’r cais gwreiddiol i greu Parc Geneteg 
Cymru yn 2001, roedd dilyniant drafft cyntaf y 
genom dynol wrthi’n cael ei gyhoeddi. Roedd 
ein cais yn rhagweld yr effaith y byddai 
genomeg yn ei chael ar lunio diagnosis 
a thrin clefydau, ac roedd yn cynnig Parc 
Geneteg Cymru fel sefydliad newydd a’i 
genhadaeth fyddai sicrhau y manteisir yn 
llawn ar y cyfle hwn yma yng Nghymru. 
Mae wedi bod yn fraint fawr cael arwain 
Parc Geneteg Cymru dros y blynyddoedd 
cyfamserol wrth i’r gobaith hwn ddod yn 
realiti. Mae gwyddoniaeth genomeg bellach 
yn gonglfaen hanfodol mewn ymchwil 
biofeddygol, tra mae ceisiadau ym maes 
gofal iechyd eisoes wedi mynd ymhell y tu 
hwnt i’r hyn y gallem fod wedi’i ddychmygu 
bryd hynny. Datblygiadau syfrdanol mewn 
technoleg sydd wedi galluogi’r cynnydd hwn 
ac mae’r tîm ym Mharc Genomeg Cymru 
wedi darparu mynediad at y technolegau 
hyn, wedi cefnogi ymchwilwyr i’w defnyddio 

ac wedi goleuo a chynnwys gweithwyr 
proffesiynol, cleifion phoblogaeth ehangach 
Cymru o ran y cyfleoedd a’r heriau maent yn 
eu cyflwyno. Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn 
crynhoi gwerth ac effaith y gwaith hwnnw dros y 
flwyddyn hyd at Ebrill 2019. Yn ystod y flwyddyn 
sydd i ddod, wrth i Dr Andrew Fry gymryd yr 
awenau fel Cyfarwyddwr, gyda chymorth medrus 
Dr Karen Reed, Angela Burgess a’r tîm cyfan, 
nid oes gennyf amheuaeth y bydd Parc Geneteg 
Cymru yn mynd o nerth i nerth ac yn sicrhau 
mwy o fanteision byth i ymchwilwyr, cleifion a 
phobl Cymru. Pob lwc!

Yr Athro  Julian Sampson
Cyfarwyddwr, Parc Geneteg 
Cymru

Mae’r adroddiad 
blynyddol hwn yn cyfleu 
gwerth ac effaith y 
portffolio eang o waith 
a wneir gan dîm Parc 
Geneteg Cymru.
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Rwy’n rhiant/gofalwr gyda thros 
dri degawd o brofiad o awtistiaeth, 
anableddau dysgu, ymddygiad heriol 
a sefydliadau elusennol. Mae gan 
fy mab ieuengaf gyflwr Sglerosis 
Twberus. Rwyf wedi ymddeol (yn 
gynnar, er fy mod yn edrych yn 
hŷn) fel Rheolwr Gwasanaethau i 
Ddatblygwyr gyda Dŵr Cymru, ar 
ôl 37 o flynyddoedd yn y diwydiant. 
Rwyf wedi bod yn gynrychiolydd 
cleifion ar Grŵp Cynghori 
Strategaeth Parc Geneteg Cymru 
ers dwy flynedd bellach, mae’n ffordd 
o roi rhywbeth yn ôl i gymdeithas 
ac i faes y mae gennyf ddiddordeb 
ynddo.

Drwy gymryd rhan, rwy’n cael gwybod 
beth sy’n digwydd, yng Nghymru a’r ochr 
arall i Bont Hafren. Rwy’n credu, drwy 
Ymchwil Geneteg, bod llawer o waith da 
wedi’i wneud i ddod o hyd i driniaethau 
ac, yn y pen draw, gwella llawer o 
gyflyrau.

Mae gan Barc Geneteg Cymru raglen 
helaeth o sesiynau Addysg ac Ymgysylltu 
â’r Cyhoedd wedi’u trefnu ledled 
Cymru. Mae’r digwyddiadau hyn yn 
denu diddordeb ar draws ystod eang, 
yn weithwyr proffesiynol a’r cyhoedd, 
gan roi cyfleoedd i rwydweithio, rhannu 
gwybodaeth ac addysg.

 

Byddwn yn annog pawb i fod yn bresennol, 
maent yn llawn gwybodaeth ac yn ymdrin 
â phynciau amrywiol. Caiff y sesiynau 
eu targedu at grwpiau oedran penodol, 
gweithwyr proffesiynol a’r cyhoedd.

Mae bod yn gynrychiolydd cleifion wedi 
fy ngalluogi i wella fy ngwybodaeth a’m 
dealltwriaeth o Genomeg a Geneteg ac ar 
yr un pryd sicrhau bod unigolion a chleifion 
ar flaen y gad o ran diagnosis a thriniaeth lle 
bynnag y bo modd. Mae Ymchwil Geneteg 
yn gwella dealltwriaeth o gyflwr, fodd bynnag, 
rwy’n credu bod yn rhaid trosi’r ddealltwriaeth 
honno yn driniaethau.     

Perry James, Cynrychiolydd Cleifion

Gair gan ein
Cleifion a Chynrychiolwyr y Cyhoedd

Parc Geneteg Cymru
Adroddiad Blynyddol 2018 - 2019

Mae’n dda gweld bod Parc Geneteg Cymru yn 
gadarnhaol ac yn flaengar wrth groesawu claf i’r 
Bwrdd. Yn wir, y claf yw’r arbenigwr ar ei gyflwr ei hun, 
felly pwy well i ryngweithio’n uniongyrchol ag ef, er 
mwyn gwella gwaith Parc Geneteg Cymru?
Rwy’n falch o fod yn gysylltiedig â Pharc Geneteg 
Cymru ar y lefel hon, nid yn unig fel claf afiechyd 
anghyffredin (Atacsia) ond hefyd fel sylfaenydd ac 
eiriolwr grŵp cleifion, felly mae pawb ar ei ennill. Gan 
fy mod yn mynd i nifer o gynadleddau ledled y byd 
mae’n galonogol iawn clywed y sylwadau cadarnhaol 
am Barc Geneteg Cymru ym mhob cwr o’r byd a
gwybod bod gennyf ran fach i’w chwarae yn ei 
bresenoldeb.
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Parc Geneteg Cymru 
Cyflwyniad

Cyflwyniad 

Mae Parc Geneteg Cymru yn grŵp 
cymorth seilwaith wedi’i ariannu gan 
Lywodraeth Cymru drwy Ymchwil 
Iechyd a Gofal Cymru. Rydym yn 
cefnogi, yn hyrwyddo ac yn cyflawni 
Ymchwil Genetig a Genomig 
Feddygol o’r ansawdd uchaf, ac yn 
gweithio er mwyn sicrhau ei fod 
yn cael ei ddefnyddio i fod o fudd i 
gleifion yng Nghymru a thu hwnt.

Nodau 

Mae Parc Geneteg Cymru yn 
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

Wales Gene Park
Adroddiad Blynyddol 2018 - 2019

Cenhadaeth 

• Hyrwyddo a hwyluso Ymchwil 
Genetig a Genomig Feddygol yng 
Nghymru, a’r defnydd ohono, 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



Amcanion Strategol 
Parc Geneteg Cymru

Arbenigedd a seilwaith

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

Cefnogi ymchwilwyr Cymru drwy 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

Sbarduno’r datblygiad o feddygaeth genomig yng Nghymru, gan ganolbwyntio’n benodol ar ymchwil genetig trosiadol 
mewn anhwylderau cyffredin ac anghyffredin y mae gan Gymru gryfder ymchwil ynddynt.

Arweinyddiaeth

Rhoi arweinyddiaeth ym maes ymchwil clefydau genetig anghyffredin drwy helpu i bennu blaenoriaethau, drwy ennyn 
diddordeb cleifion a theuluoedd, drwy hyrwyddo dulliau cydweithredu ymchwil gan ddefnyddio dulliau presennol 
Llywodraeth Cymru, y GIG a Sefydliadau Addysg Uwch, a thrwy greu cysylltiadau cryfach â diwydiant.

Helpu Cymru i ddatblygu gallu ym maes genomeg

Helpu i ddatblygu 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.

Ymwybyddiaeth a dealltwriaeth

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 hwn yn eu cyflwyno.

Parc Geneteg Cymru
Adroddiad Blynyddol 2018 - 2019

www.walesgenepark.cardiff.ac.uk
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Pecyn Gwaith 2

 38%

Pecyn Gwaith 1

22%Rheoli a 
Llywodraethu

8%

Pecyn Gwaith 3

 32%

Strwythur Parc Geneteg Cymru Ebrill 2018 – Ebrill 2019. Dangosir llinellau cyfathrebu ffurfiol.

Dadansoddiad o gyllideb 2018 - 2019 ar draws gweithgarwch Parc Geneteg Cymru

Adnoddau a Strwythur Parc Geneteg Cymru

Parc Geneteg Cymru
Adroddiad Blynyddol 2018 - 2019

Mae cyllideb flynyddol Parc Geneteg Cymru yn cyflogi 22 aelod o staff (17.1 cyfwerth 
ag amser llawn) sy’n cael eu cefnogi gan uwch-academyddion, arbenigwyr o’r GIG yng 
Nghymru, rheolwyr a staff gweinyddol o’r sefydliad lletyol, Prifysgol Caerdydd.



Mae cyllideb flynyddol Parc Geneteg Cymru yn cyflogi 22 aelod o staff (17.1 cyfwerth 
ag amser llawn) sy’n cael eu cefnogi gan uwch-academyddion, arbenigwyr o’r GIG yng 
Nghymru, rheolwyr a staff gweinyddol o’r sefydliad lletyol, Prifysgol Caerdydd.

Partneriaid Allweddol 

Partneriaid Academaidd

• Prifysgol Caerdydd

• Prifysgol Abertawe

• Prifysgol Bangor

• Prifysgol Aberystwyth

• Prifysgol Glyndŵr

• Prifysgol De Cymru

Partneriaid y GIG

• Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

• Gwasanaeth Genomeg Feddygol 

 Cymru Gyfan

Partneriaid Masnachol

• Agilent Technologies

• Apexion Pharmaceuticals

• AstraZeneca

• Bayer

• BioVitas Capital Ltd

• Calithera Biosciences

• Chromatrap

• Gaia Technologies

• Genentech

• GW Pharmaceuticals

• Merck KGaA

• Myriad Genetics

• Nanoether Discovery Science Ltd

• New England Biolabs

• Novartis Pharmaceuticals

Cyllidwyr a Phartneriaid yny

 Trydydd Sector

• Bowel Cancer West

• Bowel Cancer Wales

• Cancer Research UK

• Ymchwil Canser Cymru

• Cynghrair Geneteg y DU

• Pathological Society (Prydain ac 
Iwerddon)

• Rare Disease UK

• SWAN UK

• Techniquest

• Gofal Canser Tenovus

• Ymddiriedolaeth Wellcome

• Tuberous Sclerosis Alliance (UDA)

• Cymdeithas Sglerosis Twberus (y DU)

Pwy yw pwy?

Grŵp Cynghori Strategol

• Cadeirydd: Yr Athro Colin Dayan, Ysgol 
Feddygaeth, Prifysgol Caerdydd

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

• Dr Rob Orford, CSO Iechyd, 
Llywodraeth Cymru

• Yr Athro Julian Hopkin CBE, 
Meddygaeth Arbrofol, Prifysgol Abertawe

• 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

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

• Rachel Butler MBE / Sian Morgan, 
Pennaeth Labordy yn Labordy 
Gwasanaeth Genomeg Feddygol Cymru 
Gyfan y GIG

Cynrychiolwyr Cleifion

• Mr Perry James

• Mr Alan Thomas

Tîm Rheoli 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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43
Prosiectau

a gefnogir gan 
Gyfleuster Genomeg

Cyhoeddiadau 
Ymchwil 

40

Samplau 
wedi’u 
bancio  
417

325 TB
Data 

Genomig

Crynodeb Hygyrch

Pecyn Gwaith 2

Cyfleuster Genomig

Dilyniannu a dadansoddi 
gwybodaeth enomig mewn 
cydweithrediad ag ymchwilwyr

Pecyn Gwaith 3

Addysg ac Ymgysylltu

Gwella ymwybyddiaeth a 
dealltwriaeth o ymchwil genetig a 
genomig sy’n gysylltiedig ag iechyd 
ar gyfer y cyhoedd a gweithwyr 
iechyd proffesiynol

Parc Geneteg Cymru
Adroddiad Blynyddol 2018 - 2019

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 ymchwil 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

Golygu Genomau a Thrawsgeneg

Creu a defnyddio modelau clefyd 
cyn-glinigol drwy olygu genomau a 
dulliau cysylltiedig



Cyfranogwyr y 
digwyddiad

5,367

NGS ar 
gyfer Canser 

/
Ymchwil prin

33%

£3.1 M 

Digwyddiadau

74

Dyfarniadau 

Grant

20

 

Datblygu modelau clefydau

Cyn y gellir treialu 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 7 
grŵp ymchwil ym meysydd canser, ymchwil arthritis, anhwylderau 
niwroddatblygiadol, niwroddirywiad, epigeneteg a phenderfynyddion 
cyn geni o iechyd yn ddiweddarach mewn bywyd.

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’u 
genynnau wedi’u haddasu 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.

Ymchwil Glinigol

Mae mynediad i samplau cleifion a data clinigol yn hanfodol ar 
gyfer ymchwil clinigol. 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 prosiectau i glefydau anghyffredin.

Drwy samplau bancio gan gleifion â chanser neu glefydau 
anghyffredin, rydym hefyd wedi cefnogi pedwar prosiect ymchwil 
mewn labordai sydd â’r nod o wella diagnosteg y GIG 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 Genomeg 
Feddygol Cymru Gyfan y GIG i gynhyrchu data dilyniannu ar gyfer 
ymchwilwyr. Rydym wedi cefnogi 43 o brosiectau ymchwil, yr oedd 
33% o’r prosiectau ar gyfer ymchwil i fioleg canser a/neu glefydau 
anghyffredin, a 67% ar gyfer clefydau cyffredin eraill, gan gynnwys 
prosiectau arthritis, diabetes a chlefyd Alzheimer.

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 biowybodegydd wedi 
cychwyn 43 o brosiectau ymchwil newydd eleni, ac wedi darparu 
mynediad at gapasiti cyfrifiadura i 17 o ymchwilwyr eraill. Mae Parc 
Geneteg Cymru bellach yn geidwad i dros 325 terabeit o ddata 
dilyniannu a gedwir ar ran ymchwilwyr ledled Cymru.

Codi ymwybyddiaeth

Mae genomeg yn prysur ddod 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, drwy 74 o ddigwyddiadau a drefnwyd gan 
Barc Geneteg Cymru, rydym wedi cyrraedd:

1078 o weithwyr iechyd proffesiynol 27 o ddigwyddiadau

1960 o fyfyrwyr/athrawon ysgolion/colegau: 5 digwyddiad

2329 o’r cyhoedd/cleifion: 42 o ddigwyddiadau

Ar ben hynny, mae stondin ryngweithiol Parc Geneteg Cymru wedi’i 
harddangos mewn 17 o ddigwyddiadau allanol ar gyfer y cyhoedd, 
ysgolion, gweithwyr proffesiynol, cleifion a theuluoedd.

Polisi Ategol

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.
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Pecyn Gwaith 1:
Golygu Genom a 
Thrawsgeneg

Parc Geneteg Cymru
Adroddiad Blynyddol 2018 - 2019

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 clefydau cyn-glinigol 
newydd. Mae Parc Geneteg Cymru yn cefnogi ymchwil drwy 
ddefnyddio’r technolegau hyn ar gyfer cynhyrchu a defnyddio 
modelau cyn-glinigol. Er y gall y modelau cyn-glinigol hyn fod 
ar sawl ffurf, rydym yn arbenigo ym Mharc Geneteg Cymru ar 
ddefnyddio modelau llygoden a’u genynnau wedi’u haddasu 
(GEMM), a llinellau cell sy’n deillio o’r claf gan gynnwys 
bôn-gell amlbotensial cymelledig gan fod dynol (iPSCs dynol) 
ar gyfer ymchwil. Mae technoleg iPSC yn rhoi cleifion wrth 
galon ymchwil genomeg weithredol oherwydd gall y celloedd 
hyn gael eu cynhyrchu o gelloedd y claf neu’r rheolydd ei hun 
megis celloedd croen. Mae golygu genom o fewn iPSCs yn 
galluogi ymchwilwyr i ymchwilio i ‘r hyn sy’n achosi afiechyd ac 
yn darparu platfform ar gyfer profi therapïau posibl.

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.

Gweithgareddau Craidd
• Defnyddio technoleg golygu genomau CRISPR (Aild-

digwyddiadau Palindromig Byrion Ysbeidiol wedi’u 
Clystyru’n Rheolaidd) er mwyn cynhyrchu modelau 
newydd o glefydau ar gyfer ymchwil

• Tyfu celloedd iPS dynol

• Tarddiad bôn-gelloedd embryonig (ES) o fodelau 
llygod a’u genynnau wedi’u haddasu

• Ymgynghori ar gyfer ymchwilwyr mae angen cymorth 
arnynt gyda thechnegau bôn-gelloedd a golygu 
genomau

• Defnyddio modelau GM ar gyfer ymchwil i 
fecanweithiau clefydau a threialon cyn-glinigol

• Diben
• Gweithgareddau Craidd
• Cynnydd
• Canlyniadau



Cefnogi ymchwil
ledled Cymru a
thu hwnt



“Profi cyfuniadau newydd o gyffuriau i 
asesu opsiynau triniaeth newydd ar gyfer 
tiwmor arennau mewn clefyd TSC.”

Dr Ming Shen       
Is-adran Canser a 
Geneteg, Caerdydd 



Cynnydd
Eleni, ym Mharc Geneteg Cymru, rydym 
wedi ehangu ein portffolio o sgiliau i gynnwys 
defnyddio technoleg bôn-gelloedd amlbotensial 
cymelledig gan fodau dynol (iPSCs dynol) ar 
gyfer ymchwil. Mae hyn yn dilyn newid strategol 
ac ehangu gweithgaredd golygu genomau 
i ddiwallu anghenion presennol y gymuned 
ymchwil yn well.

Gan weithio gyda’r Athro Nick Allen, Ysgol 
Biowyddorau Caerdydd, yr Athro Ros John, 
arweinydd Golygu Genomau Parc Geneteg 
Cymru ac mae Mrs B Allen, Rheolwr Ymchwil 
Golygu Genomau, wedi sefydlu adnodd golygu 
genomau (gan ddefnyddio technoleg CRISPR) 
o iPSCs dynol fel gweithgarwch Parc Genynnau 
craidd newydd i Gymru. 

 Mae’r gwaith hwn yn cynnwys cynnal, golygu 
CRISPR, nodweddu a cryo-gadw llinellau cell 
wedi’u golygu o’r newydd.

Mae deugain o linellau newydd o gelloedd iPS 
dynol a’u genynnau wedi’u haddasu wed’u 
sefydlu, gan dargedu 4 gennyn sy’n gysylltiedig 
ag anhwylderau niwroddirywiol. Mae hyn 
yn cynnwys targedu genynnau lluosog ar yr 
un pryd o fewn yr un llinell iPSC, er mwyn 
ymchwilio i ryngddibyniaeth swyddogaethau 
genynnau mewn clefydau niwroddirywiol, gan 
adlewyrchu cymhlethdod y clefydau hyn mewn 
model cyn-glinigol perthnasol.

Yn ogystal â’r llinell waith newydd hon, mae 
cyfleuster golygu genom Parc Geneteg Cymru 
hefyd wedi cefnogi grwpiau ymchwil gyda’r 
llinellau llygoden drawsgenig a gynhyrchwyd 
yn flaenorol. Mae hyn yn cynnwys cryo-gadw 
embryonau, (1 grŵp), hyfforddiant mewn 
technegau cryo-gadw (1 grŵp), trosglwyddo 
embryo arbrofol ar gyfer dadansoddi ymddygiad 
(1 grŵp), darparu meinwe ar gyfer ymchwil 
(4 grwp, 2 Prifysgol Caerdydd, 1 Prifysgol 
Abertawe, 1 Swistir), hyfforddiant mewn 
technegau llawfeddygol (1 grŵp). 

Mae Dr Ming Shen yn arwain ar dreialon 
cyn-glinigol ar gyfer clefydau anghyffredin a 
chanser gan ddefnyddio modelau llygod a’u 
genynnau wedi’u haddasu (GEMM) ar gyfer 
tiwmorau arennol sy’n gysylltiedig â sglerosis 
twberus (TSC).

Clefyd anghyffredin sy’n achosi tiwmorau 
diniwed i dyfu mewn gwahanol organau o’r 
corff, gan gynnwys yr ymennydd, yr ysgyfaint, 
y galon, yr arennau, y croen a’r llygaid yw TSC 
(Cyflwr Sglerosis Twberus). Mae tîm ymchwil 
Dr Shen yn ymchwilio i rôl nifer o enynnau 
mewn datblygiad tiwmor yn yr aren drwy ddileu 
genynnau yn yr arennau mewn modelau sy’n 
cael eu rhagdueddu i ddatblygu tiwmor yn 
yr arennau. Hefyd, mewn cydweithrediad â 
nifer o gwmnïau cyffuriau, mae’n ymgymryd â 
threialon cyn-glinigol sy’n cynnwys cyffuriau 
newydd, ailbroffilio cyffuriau sydd wedi’u 
sefydlu a phrofi cyfuniadau cyffuriau newydd 
sy’n cynnig y posibilrwydd o opsiynau triniaeth 
gwell.

Cyffur yw rapamycin sy’n cael ei ddefnyddio 
fel triniaeth ar hyn o bryd ar gyfer TSC ac 
mae’n gweithio drwy rwystro un o gelloedd 
tiwmor y llwybr cellog rhag dibynnu arno i dyfu. 
Mae tîm Dr Shen wedi defnyddio GEMMs 
i brofi 4 gwahanol gyfuniadau o gyffuriau 
a fyddai’n targedu llwybrau cellog eraill 
sydd eu hangen arnynt i dyfu, gan gynnwys 
glycolysis a glutaminolysis sy’n gelloedd 
llwybrau a ddefnyddir i gynhyrchu egni.  Mae’r 
canfyddiadau diweddaraf wedi dangos er bod 
y frwydr o rwystro glycolysis a glutaminolysis 
yn effeithiol o ran lleihau tyfiant tiwmor, mae 
sgil-effeithiau nodedig ac nid oedd y driniaeth 
hon mor effeithiol â thriniaeth rapamycin. Mae 
gan y canfyddiadau hyn oblygiadau pwysig o 
ran datblygu opsiynau triniaeth newydd. Mae’r 
gwaith hwn wedi cael ei gyhoeddi yn Neoplasia 
eleni.

Canlyniadau
• Cynghori ar ddyluniad a thechnegau CRISPR. 
(3 grŵp – 2 Prifysgol Caerdydd, 1 Prifysgol 
Bryste GW4 Collaboration)

• 4 cyhoeddiad sy’n ychwanegu at wybodaeth 
wyddonol
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• Diben
• Gweithgareddau Craidd
• Cynnydd
• Canlyniadau
• Gweithio gyda’r GIG
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Pecyn Gwaith 2:

Parc Geneteg Cymru
Adroddiad Blynyddol 2018 - 2019

Diben
Mae’r Cyfleuster Genomig yn rhoi mynediad i adnodd 
Dilyniannu Cenhedlaeth Nesaf cystadleuol 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 drwy gyfrannu at gydweithio â sectorau fferylliaeth a 
biodechnoleg.

Gweithgareddau Craidd
• NGS DNA ac RNA 

• Dadansoddiad biowybodeg pwrpasol ar gyfer ceisiadau 
dilyniannu newydd

• Dadansoddi llifoedd o allbynnau data safonol 
(genomau, ecsomau ac ati.)

• Cyfrifiadura, prosesu a storio data ar gyfer ymchwil 
meddygaeth genomig

• Cyfraniad at addysg broffesiynol gofal iechyd

  



NGS am bris 
cystadleuol ar gyfer 
ymchwil geneteg 
feddygol a genomeg



“Mae gweithio gyda WGP wedi caniatáu i 
ni ddatblygu protocolau ar gyfer defnyddio 
technoleg NGS newydd, gan hyrwyddo ein 
hymchwil i niwed DNA mewn celloedd. Mae 
mesur y broses o sefydlu ac atgyweirio difrod 
DNA yn hanfodol i ddeall achosion canser.”
Yr Athro Simon Reed 
Is-adran Canser a 
Geneteg, Caerdydd 



Cynnydd
Mae Parc Geneteg Cymru yn cefnogi 
prosiectau ymchwil sy’n cynnwys 
dadansoddiadau genomig drwy sawl llwybr; 
i) darparu dilyniannu cenhedlaeth nesaf, ii) 
darparu dadansoddiad biowybodeg, iii) darparu 
gallu cyfrifiadurol, a iv) darparu storio data 
diogel a chadarn.

Yn ystod 2018-2019, cynhyrchodd a darparodd 
y tîm ddata NGS ar gyfer 43 o brosiectau 
ymchwil, o 27 o grwpiau ymchwil gwahanol, 
gan gynhyrchu bron i 3TB (terabeit) o ddata 
dilyniannu. Roedd 33% o’r prosiectau ar 
gyfer ymchwil i fioleg canser a/neu glefydau 
anghyffredin, tra’r oedd 67% o’r prosiectau ar 
gyfer clefydau cyffredin eraill, gan gynnwys 
arthritis, diabetes a chlefyd Alzheimer.

Mae tîm biogwybodeg Parc Geneteg Cymru 
wedi darparu dadansoddiad a/neu gymorth ar 
gyfer 97 o brosiectau yn ystod cyfnod adrodd 
2018-2019. Roedd angen dadansoddiad 
pwrpasol, manwl ar 35 o brosiectau (36%), 
roedd angen dadansoddi gan ddefnyddio llifau 
gwaith safonol ar 15 (16%), roedd 5 (5%) 
ymwneud â darparu cyngor a hyfforddiant 
i ymchwilwyr, roedd 5 (5%) ar gyfer gwaith 
prosiect datblygu ac roedd 37 (38%) yn 
cynnwys dadansoddiad rheoli ansawdd o 
ddata dilyniannu cyn i’r data gael ei anfon at 
ymchwilwyr i gyflawni eu dadansoddiadau 
manwl eu hunain. Roedd 54% o brosiectau 
ym maes ymchwil i glefydau cyffredin, gan 
gynnwys canser, arthritis, diabetes a chlefyd 
Alzheimer. Roedd 14% o’r prosiectau yn 
cynnwys ymchwil i glefydau anghyffredin ac 
14% yn ymwneud â haint ac imiwnedd. O’r 43 o 
brosiectau ymchwil newydd a gychwynnwyd yn 
ystod y flwyddyn ddiwethaf, maent i gyd wedi 
cynnwys dadansoddiad o’r data a gynhyrchwyd 
yn fewnol gan Labordy Genomeg Parc Geneteg 
Cymru.

Mae dulliau dadansoddi newydd a 
ddefnyddiwyd gan y tîm biogwybodeg yn 
ystod y flwyddyn ddiwethaf wedi cynnwys 
rhaglenni dysgu peirianyddol ym maes 
darganfod biofarciwr, adnabod microRNAs 
newydd, echdynnu ac adnabod dilyniannau o’r 
derbynyddion celloedd T o ddata RNAseq a 
dadansoddiad RNAseq un gell.

Llwyddodd y tîm hefyd i greu a dadansoddi 
data yn llwyddiannus gan ddefnyddio samplau 
o feinwe FFPE (wed’i drwsio gan formalin 
a’i wreiddio gyda pharaffîn) gan ddangos 
cyfleoedd newydd i’r llif gwaith a seiliwyd ar 
DNA (exome-seq) ac RNA (RNAseq) i’r archif 
eang hon o samplau cleifion.

Mae Parc Geneteg Cymru wedi rhoi mynediad 
i’n capasiti uwchgyfrifiadura i 17 o ymchwilwyr 
eraill yn 2018-2019, gyda chyfanswm o 34 
o ymchwilwyr bellach yn defnyddio’r adnodd 
cyfrifiadura arbenigol hwn. Mae Parc Geneteg 
Cymru bellach yn geidwad i dros 325 terabeit 
o ddata dilyniannu a gedwir ar ran ymchwilwyr 
ledled Cymru ac mae wedi darparu storfa o 
304 terabeit i grwpiau ymchwil eraill o Gymru.

Canlyniadau
• Darparu dilyniannu cenhedlaeth nesaf trwy 
bartneriaethau cydweithredol ar gyfer 43 o 
brosiectau ymchwil gan 27 o wahanol grwpiau 
ymchwil

• Darparu seilwaith uwchgyfrifiadura arbenigol 
i 34 o ymchwilwyr

• 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

• (Mae mwy i fanwylion ar dudalen 30)
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Mae Llywodraeth Cymru 
wedi cefnogi’r broses o 
brynu platfform dilyniannu 
Illumina NovaSeq 6000 o’r 
radd flaenaf, sydd wedi’i leoli 
yng Ngwasanaeth Genomeg 
Meddygol Cymru gyfan - yr 
AWMGS, ar gyfer darpariaeth 
mewn dilyniant diagnostig ac 
ymchwil.

Mae Parc Geneteg Cymru hefyd yn 
parhau i gyfrannu at y gwaith ehangach 
o ddatblygu darpariaeth TG ar gyfer 
meddygaeth genomig yng Nghymru, 
drwy grŵp gweithredu TG Partneriaeth 
Genomig Cymru.

Mae Parc Geneteg Cymru mewn 
cysylltiad ag AWMGS, sy’n cynnal 
platfform NovaSeq, i ddatblygu’r 
strategaeth ar gyfer rhannu adnoddau 
dilyniannu trwybwn uchel i gefnogi’r 
cymunedau ymchwil yng Nghymru.

Gweithio gyda’r GIG
Mae Parc Geneteg Cymru yn gweithio’n 
agos gyda Gwasanaeth Genomeg 
Meddygol Cymru Gyfan (AWMGS), gan 
ddarparu adnoddau ac arbenigedd i 
gefnogi’r gwaith o weithredu prosesau 
cyfrifa a storio perfformiad uchel newydd 
ar gyfer darparu gwasanaeth genetig 
diagnostig yn y GIG.

Mae caledwedd cyfrifiadurol newydd 
wedi’i osod yng nghyfleuster ARCCA 
(Uwch-gyfrifiadura ymchwil yng 
Nghaerdydd) Prifysgol Caerdydd ac 
mae’n cael ei ffurfweddu a’i brofi ar hyn 
o bryd gyda’r nod o fod yn barod i’w 
ddefnyddio’n rheolaidd yn Hydref 2019.
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Mae’r system Nova Seq 6000 yn darparu 
dilyniant trwybwn uchel hyblyg o’r radd 
flaenaf o ran y NGS i gefnogi ceisiadau 
clinigol ac ymchwil yng Nghymru.  
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• Diben
• Gweithgareddau Craidd
• Cynnydd
• Canlyniadau

Pecyn Gwaith 3:
Addysg ac 
Ymgysylltu

Parc Geneteg Cymru
Adroddiad Blynyddol 2018 - 2019

Diben
Mae Parc Geneteg Cymru yn cyflawni portffolio 
eang o weithgareddau mewn addysg ac 
ymgysylltiad proffesiynol a chyhoeddus. Mae’r 
rhaglen yn darparu 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.

Gweithgareddau Craidd
• Digwyddiadau addysg ac ymgysylltu drwy raglenni 
cyhoeddus ac 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 
meysydd geneteg a genomeg i’r rhai sy’n gweithio ym 
maes gofal iechyd a phroffesiynau perthynol.

• Mewnbwn cyhoeddus i bolisi Llywodraeth Cymru mewn 
geneteg a genomeg.

  



Gwella 
ymwybyddiaeth
 a dealltwriaeth o 
geneteg a genomeg 



“Drwy rannu ein profiadau personol o fywyd teuluol a byw 

gydag anhwylder genetig anghyffredin, rwyf wedi cael fy 

ngrymuso. Mae rhannu fy mhrofiadau â myfyrwyr a phobl 

eraill a fydd yn darparu gofal i deuluoedd fel fy nheulu i mor 

bwysig; mae gwybodaeth yn allweddol i wella canlyniadau 

i’m mab ac i eraill sy’n byw gydag anhwylder genetig yn y 

dyfodol.”

“

Cyfranogwr
Digwyddiad Parc Geneteg Cymru



“Wedi hyrwyddo diddordeb yn y 

pwnc. Byddwn wrth fy modd yn 

mynd i ddigwyddiad dilynol”  

Mynychwr, 3G     

Cleifion

Cyfarfod Blynyddol Rhwydwaith 
Cleifion sydd â Chlefydau 
Anghyffredin

Cynhaliodd Parc Geneteg Cymru ei 
gyfarfod Rhwydwaith Cleifion sydd 
â Chlefydau Anghyffredin blynyddol 
ym mis Hydref 2018, gan ddod â 
chleifion, teuluoedd a gweithwyr 
proffesiynol ynghyd i rwydweithio a 
rhannu gwybodaeth. Roedd y rheini a 
gymerodd ran yn y prosiect SiGNAL, 
a ariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal 
Cymru, yn bresennol, gan gynnwys 
nifer o deuluoedd a oedd wedi cael 
diagnosis drwy’r prosiect. Roedd y 
digwyddiad yn cynnwys cyflwyniadau gan 
Bartneriaeth Genomeg Cymru a chan 
gleifion a gofalwyr yr effeithiwyd arnynt 
gan gyflyrau anghyffredin, yn ogystal 
â gweithdy ar y cyd â’r Ysgol Ymchwil 
Gofal Cymdeithasol ym Mhrifysgol 
Abertawe i flaenoriaethu ymchwil i 
glefydau prin.

Gweithdy Adnoddau Anghyffredin

Ym mis Ionawr 2019, estynnodd Barc 
Geneteg Cymru a Chynghrair Genetig y 
DU wahoddiad i deuluoedd yr effeithiwyd 
arnynt gan gyflyrau anghyffredin, genetig 
neu gyflyrau heb gael diagnosis i gymryd 
rhan mewn grŵp ffocws Adnoddau 
Anghyffredin yng Nghaerdydd: “Dylunio’r 
Pecyn Cymorth”. Cafodd rhieni a 
gofalwyr gyfle i rannu eu profiadau 
er mwyn helpu i lunio adnoddau 
gwybodaeth ar gyfer teuluoedd ledled 
Cymru.

Derbyniad Seneddol Diwrnod Clefydau 
Anghyffredin

Ddydd Iau 14 Chwefror 2019, cynhaliodd 
Cynghrair Geneteg y DU y cyntaf o’i 
dderbyniadau seneddol yn y Senedd, 
Caerdydd, dan arweiniad Darren 
Millar. Daeth nifer dda o randdeiliaid 
i’r digwyddiad o bob rhan o’r gymuned 
clefydau anghyffredin. Rhoddwyd 
diweddariad i’r mynychwyr ar y cynnydd 
a wnaethpwyd wrth gyflwyno Cynllun 
Gweithredu Clefydau Anghyffredin Cymru 
gan Dr Graham Shortland. Siaradodd Dr 
Andrew Fry yn y digwyddiad am heriau 
a chyfleoedd genomeg yng Nghymru 
ar gyfer teuluoedd sydd â chlefydau 
anghyffredin. 

Clywodd y rheini oedd yn bresennol 
gan dri chlaf a rhieni hefyd. Roedd Fern 
Cockrell a’i mam, Sally-Anne Ashdown, 
yn rhoi eu safbwyntiau nhw am fyw gyda 

Mae stori Fern wedi cael llawer o sylw 
yn y cyfryngau yng Nghymru hefyd - yn 
arbennig:

• BBC Radio Wales 

• BBC Wales Online

• Wales Online

Cyflwynodd Latifah Charles safbwynt 
rhiant ar glefyd y crymangelloedd, gan godi 
ymwybyddiaeth o’r cyflwr a’i effeithiau, 
a thynnu sylw at yr angen am well 
gwasanaethau a gofal. Cafodd rhywun 
arall oedd yn cynrychioli rhieni gyfle hefyd 
i godi ymwybyddiaeth o brofiadau ei mab 
o’r cyflwr anghyffredin sglerosis twberus ar 
BBC Post Prynhawn (rhaglen newyddion 
amser gyrru yn y Gymraeg).

Lansiwyd adroddiad newydd ‘Illuminating 
the Rare Reality’ Cynghrair Genetig y DU i 
gyd-fynd â Diwrnod Clefydau Anghyffredin 
2019. Mae’r adroddiad hwn yn tynnu sylw 
at yr anawsterau sy’n wynebu pobl sy’n 
byw gyda chlefyd anghyffredin i gael y 
gofal a’r driniaeth sydd eu hangen arnynt, 
ac mae’n sail i’r alwad am ddiwygio 
ac adolygu Strategaeth y DU ar gyfer 
Clefydau Anghyffredin. I dynnu sylw 
at ‘Realiti Clefydau Anghyffredin’, mae 
Cynghrair Genetig y DU hefyd wedi creu 
microsafle lle mae bron i 1500 o bobl wedi 
rhannu eu #RealitiClefydauAnghyffredin 
drwy ychwanegu seren at y wefan, i helpu 
i daflu goleuni ar realiti byw gyda chyflwr 
anghyffredin.

Diwrnod addysgu cleifion, gofalwyr a 
theuluoedd am glefyd y crymangelloedd 
a thalasaemia

Cynhaliwyd diwrnod addysgu cleifion, 
gofalwyr a theuluoedd ar gyfer 
pawb yr effeithir arnynt gan glefyd y 
crymangelloedd a thalasaemia. Roedd 
y digwyddiad yn canolbwyntio ar wella 
gwasanaethau yng Nghymru. 

Digwyddiad Clefydau Etifeddol 
Anghyffredin y Llygaid

Ym mis Mawrth, cefnogodd Parc Geneteg 
Cymru ddigwyddiad a ddaeth â chleifion, 
gofalwyr, sefydliadau cleifion, gweithwyr 
iechyd proffesiynol, ymchwilwyr a llunwyr 
polisi ynghyd i rannu gwybodaeth a 
darparu cyfleoedd rhwydweithio i gleifion a 
theuluoedd yr effeithir arnynt gan gyflyrau 
llygaid anghyffredin. Ar y cyd a’r Ysgol 
Optometreg ym Mhrifysgol Caerdydd, 
roedd y pynciau’n cynnwys therapi 
genynnau, profion genetig, cymorth ac 
adsefydlu yn ogystal â straeon personol 
gan gleifion a gofalwyr sy’n byw gyda 
chyflyrau llygaid anghyffredin.

Cynnydd
Mae’r Strategaeth Genomeg ar gyfer 
Meddygaeth Fanwl yn amlinellu cynllun 
Llywodraeth Cymru i greu amgylchedd 
cynaliadwy sy’n gystadleuol ar lefel 
ryngwladol i geneteg a genomeg, er 
mwyn gwella iechyd a’r ddarpariaeth 
gofal iechyd i bobl Cymru.

Mae Parc Geneteg Cymru yn arwain 
y ffordd o ran addysgu ac ymgysylltu 
â gweithwyr iechyd proffesiynol, pobl 
ifanc, cleifion a’r cyhoedd mewn 
genomeg i sicrhau bod Cymru ar flaen y 
gad o ran darparu gwasanaethau iechyd 
a gofal a goleuo datblygiadau polisi ac 
ymchwil.

Y Cyhoedd

Cynhaliwyd amrywiaeth o 
ddigwyddiadau ar gyfer grwpiau 
cyhoeddus a chleifion.

Cynadleddau Cyhoeddus Blynyddol 
ar Eneteg a Genomeg ar gyfer y 3ydd 
Genhedlaeth (3G) 

Roedd dros 220 o aelodau’r cyhoedd 
yn bresennol yn y digwyddiadau yng 
Nghaerdydd a Wrecsam, lle roedd 
cyfle iddynt fwynhau sgyrsiau ar 
DNA, geneteg, genomeg a phynciau 
cysylltiedig a chrwydro o amgylch 
stondinau rhyngweithiol.

Sgyrsiau Grwpiau Cymunedol

Cyflwynwyd 34 o sgyrsiau yn ymwneud 
â DNA a geneteg i sefydliadau 
cymunedol ledled Cymru gan gynnwys y 
Clwb Rotari, grwpiau Merched y Wawr, 
Cymrodoriaethau Ymddeol y GIG, 
Clybiau Probus, Prifysgol y Drydedd 
Oes a grwpiau llyfrgell.

Darlithoedd cyhoeddus

Roedd dros 340 o bobl yn bresennol, 
ac roedd y digwyddiadau’n 
cynnwys ‘Dyfodol Triniaeth Canser: 
meddyginiaeth wedi’i phersonoli a sut 
mae’n chwyldroi gofal cleifion’; ‘Cynllun 
Cymru i drawsnewid gofal cleifion 
gyda genomeg: panel o siaradwyr 
o Bartneriaeth Genomeg Cymru a 
Phrosiect y 100,000 o Genomau yng 
Nghymru’; dangosiad o’r ffilm Wonder 
i nodi Diwrnod Clefydau Anghyffredin 
2019. Roedd y digwyddiad yn cynnwys 
stori bersonol gan riant o Gymru sydd 
â mab yr effeithiwyd arno gan Syndrom 
Moebius, cyflwr anghyffredin yn achosi 
parlys yr wyneb.
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Gweithwyr iechyd proffesiynol

Byw gyda chyflyrau genetig (gweler yr astudiaeth achos am ragor o 
fanylion)

Cyflwynwyd sesiynau sy’n canolbwyntio ar brofiadau personol y claf a’r 
teulu ym Mhrifysgol De Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd ac 
roedd dros 320 o fyfyrwyr nyrsio, bydwreigiaeth a gweithwyr proffesiynol 
Allied Healthcare yn bresennol.

Genomeg dan y Chwyddwydr

Daeth y digwyddiad deuddydd hwn, a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ym 
mis Mehefin fel rhan o Ŵyl Arloesi Cymru 2018, â thros 75 o arbenigwyr 
ynghyd i gyflwyno’r datblygiadau diweddaraf ym maes golygu genomau 
a dilyniannu’r genhedlaeth nesaf.

Diwrnod Diweddaru Sglerosis Twberus

Cynhaliwyd cyfarfod arbenigol yng Nghaerdydd i roi’r wybodaeth 
ddiweddaraf i arbenigwyr am y datblygiadau yn y broses o reoli sglerosis 
twberus sy’n trawsnewid gofal cleifion.

Cwrs Adolygu Geneteg Glinigol

Trefnwyd y cwrs blynyddol gan Wasanaeth Genomeg Feddygol Cymru 
gyfan, a chafodd ei gynnal i hyfforddi meddygon a’r rheini sy’n arbenigo 
yn y maes hwn o feddygaeth.

Diwrnod astudio sglerosis twberus

Hwylusodd WGP ddiwrnod astudio achrededig ar gyfer gweithwyr 
proffesiynol ym maes iechyd, addysg a gofal cymdeithasol a oedd wedi’i 
anelu at gefnogi plant ac oedolion sydd â chyflwr sglerosis twberus.

Ysgolion a Cholegau

Rhaglen amrywiol, wedi’i hanelu at gefnogi addysg geneteg a genomeg 
mewn ysgolion uwchradd a chodi ymwybyddiaeth o yrfaoedd perthnasol.

Cynhadledd Geneteg Chweched Dosbarth

Aeth dros 2000 o fyfyrwyr blwyddyn 12 a 13 o ysgolion a cholegau 
ledled Cymru i’r cynadleddau, a gynhaliwyd yng Nghaerdydd a 
Wrecsam.

Clywodd y myfyrwyr sgyrsiau gan siaradwyr arbenigol ar bynciau 
arloesol, ac roedd stondinau yn y ddau ddigwyddiad yn cynnwys 
gweithgareddau ymarferol a gwybodaeth am yrfaoedd sy’n gysylltiedig â 
geneteg.

Digwyddiad Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar gyfer Geneteg a 
Genomeg Athrawon

Roedd 35 o athrawon bioleg uwchradd yn bresennol mewn digwyddiad 
DPP ‘Bioleg Arloesol’ a gynhaliwyd ar y cyd â Techniquest, Prifysgol 
Abertawe a Dysgu STEM. Clywodd y rhai oedd yn bresennol y 
newyddion diweddaraf am bynciau geneteg a genomeg gan gynnwys 
bôn-gelloedd, epigeneteg a genomeg canser a biowybodeg.

Dangos ffilm

Roedd dros 130 o ddisgyblion blwyddyn 8 a 9 o ysgolion ar draws De 
Cymru yn bresennol mewn dangosiad arbennig o Jurassic World: Fallen 
Kingdom a gynhaliwyd ar y cyd ag Into Film. Ar ôl y ffilm cawsant sgwrs 
ar beirianneg genetig a chlonio gan Dr Rhys Jones.

Mae’r digwyddiad 
hwn yn ffynhonnell 
amhrisiadwy o 
wybodaeth na fyddai 
disgyblion yn gallu 
cael gafael arni heb 
eich amser a’ch 
ymdrech.
Mynychwr

Cynhadledd 6ed Dosbarth 

Caerdydd

“Roedd y siaradwr yn wych. 
Agored iawn am yr heriau 
o gael plentyn â salwch 
anghyffredin. Roedd y ffilm 
yn ardderchog am ddangos yr 
effaith ar wahanol aelodau o’r 
teulu a ffrindiau”
Mynychwr, ffilm Wonder a sgwrs wedyn
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Polisi

Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth 
Fanwl

Mae Parc Geneteg Cymru yn parhau i gefnogi’r 
broses o weithredu Strategaeth Genomeg ar 
gyfer Meddygaeth Fanwl Llywodraeth Cymru. 
Rydym wedi gweithio gyda Phartneriaeth 
Genomeg Cymru, gan gefnogi’r broses recriwtio 
i’w Bwrdd Seinio Cleifion a’r Cyhoedd, gan 
sicrhau bod datblygiadau yn canolbwyntio ar 
sicrhau’r budd mwyaf posibl i gleifion. Mae’r 
gweithgareddau hyd yma wedi cynnwys diwrnod 
sefydlu, ac ymgynghoriad dan arweiniad Grŵp 
Gweithredu Cydsyniad Partneriaeth Genomeg 
Cymru ar fodelau cydsynio ar gyfer astudiaethau 
ymchwil genomig.

Grŵp Gweithredu Clefydau Anghyffredin 
Cymru

Mae rôl Parc Geneteg Cymru fel cynrychiolydd y 
trydydd sector yn y Grŵp Gweithredu Clefydau 
Anghyffredin (y grŵp sy’n goruchwylio’r gwaith o 
weithredu cynllun Cymru) yn parhau. Mae Parc 
Geneteg Cymru yn cefnogi ffrydiau gwaith sy’n 
canolbwyntio ar rymuso cleifion a theuluoedd ac 
ymchwil i glefydau prin, gan gryfhau’r rhaglen 
sy’n ymwneud â chynnwys cleifion a’r cyhoedd 
mewn ymchwil drwy ddatblygu Porth Ymchwil 
Clefydau Anghyffredin Cleifion.

Ymchwil

Porth Ymchwil ar gyfer Cleifion â Chlefydau 
Anghyffredin

Datblygwyd y Porth yn dilyn adborth o’r 
cyfarfod Rhwydwaith Cleifion sydd â Chlefydau 
Anghyffredin yn 2017 a bydd yn cael ei brofi 
gan gleifion a theuluoedd ym mis Mehefin 
cyn ei lansio yn yr Hydref. Bydd yn cynnwys 
astudiaethau portffolio Ymchwil Iechyd a Gofal 
Cymru ar draws maes genomeg a chlefydau 
anghyffredin yn ogystal ag astudiaethau eraill 
perthnasol nad ydynt yn rhan o bortffolio.

Prosiect SiGNAL

Aeth cyfranogwyr ac aelodau o deulu’r prosiect 
ymchwil SiGNAL i gyfarfod blynyddol Rhwydwaith 
Cleifion sydd â Chlefydau Anghyffredin Parc 
Geneteg Cymru ym mis Hydref i gael gwybod 
mwy am ganlyniadau’r astudiaeth a chael rhagor 
o wybodaeth a chefnogaeth.

Gosod blaenoriaethau ar gyfer ymchwil gofal 
cymdeithasol i glefydau anghyffredin

Yng nghyfarfod blynyddol y Rhwydwaith Cleifion 
sydd â Chlefydau Anghyffredin, cynhaliodd 
Parc Geneteg Cymru weithdy ar y cyd ag Ysgol 
Ymchwil Gofal Cymdeithasol ym Mhrifysgol 
Abertawe a mynychwyr digwyddiadau. 

Gosododd y gweithdy flaenoriaethau ar 
gyfer ymchwil gofal cymdeithasol i gleifion a 
theuluoedd sydd â chlefydau anghyffredin. 
Bydd canfyddiadau’r adroddiad yn cael eu 
defnyddio i nodi cyfleoedd ariannu newydd ar 
gyfer prosiectau clefydau anghyffredin a gofal 
cymdeithasol.

 

“Mawredd! Sgwrs wych, llawn gwybodaeth 
ac agos atoch. Byddwn wrth fy modd yn 
treulio diwrnod gyda hi (ac fy 6ed dosbarth)”

Mynychwr          
Digwyddiad DPP Athrawon



Canlyniadau
Trefnodd tîm Addysg ac Ymgysylltu Parc Geneteg Cymru 74 o ddigwyddiadau gwahanol 
rhwng Ebrill 2018 a Mawrth 2019, y gwnaeth 5367 o bobl gymryd rhan ynddynt. Aeth 
llawer mwy i ymweld â stondin ryngweithiol Parc Geneteg Cymru sydd wedi’i harddangos 
mewn 17 o ddigwyddiadau allanol. Rydym wedi cyrraedd y canlynol i gyd:

• Gweithwyr Iechyd Proffesiynol
 27 o ddigwyddiadau a 1078 o fynychwyr
• Ysgolion/Colegau
 5 digwyddiad a 1960 o fynychwyr
• Y cyhoedd/cleifion
 42 o ddigwyddiadau a 2329 o fynychwyr

Ymysg yr enghreifftiau o ddigwyddiadau yr ymwelodd y stondin ryngweithiol â nhw mae 
digwyddiad STEM Ieuenctid Cymru ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain, Technovate 
(rhan o Ŵyl Arloesi Cymru 2018) a Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd.

Mae Parc Geneteg Cymru hefyd wedi parhau i gynyddu ei rwydweithiau geneteg a 
genomeg ar gyfer athrawon, gweithwyr proffesiynol, cleifion a’r cyhoedd.

Fel rhan o Bartneriaeth Genomeg Cymru, mae tîm Addysg ac Ymgysylltu Parc Geneteg 
Cymru hefyd wedi darparu rhaglen o weithgareddau ledled Cymru i godi ymwybyddiaeth 
o Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl Llywodraeth Cymru. Mae’r rhaglen, 
sydd wedi cynnwys sioeau teithiol genomeg ym mhob Bwrdd Iechyd yng Nghymru, yn 
ogystal â stondinau a sgyrsiau, wedi helpu i roi gwybod i weithlu gofal iechyd Cymru am 
ddatblygiadau ym maes meddygaeth genomig.
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“Byddaf yn sicr yn 
ymgorffori gwybodaeth i 
fy nulliau addysgu”
Mynychwr, Digwyddiad DPP Athrawon



“Diwrnod gwych, 
siaradwyr arbennig. 
Byddai’n wych cael mynd i 
gyfarfod tebyg eto”
Mynychwr, Diwrnod Diweddaru TS 2018
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Astudiaeth Achos
Defnyddio Technegau Deallusrwydd 
Artiffisial gyda Meddygaeth Fanwl

Mae’r Gronfa Ddata 
Mwtaniad Genyn 
Dynol (HGMD) sy’n 
cael ei chynnal gan 
y Sefydliad Geneteg 
Feddygol ym 
Mhrifysgol Caerdydd 
a Pharc Geneteg 
Cymru yn cydweithio 
i gymhwyso dulliau 
Prosesu Iaith Naturiol 
(NLP), sef math o 
Ddeallusrwydd 
Artiffisial cyfrifiadurol 
i sgrinio papurau i 
nodi adroddiadau ar 
unrhyw fwtaniadau 
sy’n achosi afiechydon 
dynol ar gyfer y gronfa 
ddata.

Cronfa Ddata Mwtaniad 
Genyn Dynol

Mae HGMD yn gronfa 
ddata fawr a ddefnyddir 
ledled y byd gan weithwyr 
gofal iechyd proffesiynol 
ac ymchwilwyr, sy’n rhoi’r 
wybodaeth ddiweddaraf am 
y mwtaniadau sy’n achosi 
neu’n dylanwadu ar glefydau 
etifeddol.

 Mae sicrhau bod HGMD yn 
gyfredol yn yr oes genomig 
yn her enfawr, gyda degau o 
filoedd o bapurau gwyddonol 
perthnasol o bosibl yn cael 
eu cyhoeddi bob blwyddyn.

Mae Dr Kevin Ashelford a Dr 
Anna Price o Barc Geneteg 
Cymru wedi gweithio 
gyda Dr Matt Mort, Uwch 
Ddatblygwr a Dadansoddwr 
Meddalwedd gyda’r HGMD, 
i greu meddalwedd sy’n 

nodi papurau ymchwil sy’n 
cynnwys yr wybodaeth hon 

Yn ogystal â’r manteision a 
roddwyd ar waith yn HGMD, 
mae’r meddalwedd yn addo 
cael cymwysiadau ehangach 
ym maes gofal iechyd ac 
ymchwil sydd hefyd yn cael 
eu harchwilio. 

Mae angen integreiddio 
ffynonellau gwybodaeth 
amrywiol i ddarparu gofal 
iechyd ac ymchwil modern.

Mae llawer o wybodaeth 
feddygol claf megis 
canlyniadau dilyniannu DNA, 
canlyniadau profion gwaed, 
delweddau a gynhyrchir gan 
sganwyr meddygol, rhagnodi 
a chofnodion meddygon 
teulu eisoes wedi’u curadu 
mewn ffyrdd safonol ar 
gyfrifiaduron ac mae’n 

gymharol hawdd eu cysylltu 
â’i gilydd.

Ond gall gwybodaeth arall 
mewn llythyrau, negeseuon 
e-bost cyfeirio, adroddiadau 
meddygol, neu yn wir y 
papurau ymchwil y mae gan 
HGMD ddiddordeb ynddynt, 
fod yn llawer anoddach 
i gael mynediad atynt ar 
gyfrifiadur ac mae gofyn 
integreiddio dulliau newydd 
fel NPL.

—————————

Parc Geneteg Cymru
Adroddiad Blynyddol 2018 - 2019
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Astudiaeth Achos
Bwrdd Seinio Cleifion a’r Cyhoedd 
Partneriaeth Genomeg Cymru

Mae Strategaeth 
Genomeg ar gyfer 
Meddygaeth Fanwl 
Llywodraeth Cymru 
yn amlinellu cynllun 
uchelgeisiol “i 
greu amgylchedd 
cynaliadwy sy’n 
gystadleuol ar lefel 
ryngwladol i geneteg 
a genomeg, er mwyn 
gwella iechyd a’r 
ddarpariaeth gofal 
iechyd i bobl Cymru.”

Mae Parc Geneteg Cymru 
yn aelod hollbwysig o 
“Partneriaeth Genomeg 
Cymru – Genomics 
Partnership Wales” a 
sefydlwyd yn 2018 i sicrhau 
ymagwedd unedig at 
genomeg yng Nghymru 
ac sy’n cynrychioli nifer o 
ddisgyblaethau sy’n dod 
ynghyd i ddarparu rhaglen 
waith a fydd yn gwireddu’r 
ymrwymiad a amlinellir yn y 
Strategaeth.

Y cyntaf o bum thema’r 
Strategaeth yw 
Cydgynhyrchu, sy’n disgrifio 
ymrwymiad Partneriaeth 
Genomig Cymru “i weithio 
mewn modd agored a 
thryloyw â chleifion a’r 
cyhoedd yng Nghymru, 
gan ddefnyddio eu 
profiadau ar y cyd i lunio ac 
ychwanegu gwerth at waith 
y Bartneriaeth Genomeg a 
gwasanaethau genomeg yng 
Nghymru yn y dyfodol”.

Cytunwyd ar dri amcan lefel 
uchel:

1. Bydd Partneriaeth 
Genomeg Cymru yn 
gweithio gyda chleifion a’r 
cyhoedd i wella dealltwriaeth 
y cyhoedd o genomeg, gan 
sicrhau ei fod yn dod yn 
faes hygyrch o ofal iechyd i 
ddinasyddion Cymru 

2. Bydd Partneriaeth 
Genomeg Cymru yn 
gweithio gyda chleifion a’r 
cyhoedd i gyd-gynhyrchu 

dull agored, tryloyw, y 
cytunir arno’n gyhoeddus 
i rannu data genomeg a 
meddygaeth fanwl ar gyfer 
datblygu gwasanaethau, 
gofal clinigol ac ymchwil

 3. Bydd Partneriaeth 
Genomeg Cymru yn 
defnyddio profiadau cleifion 
a’r cyhoedd i wella profiad y 
claf drwy gydol llwybr y claf, 
o’r cyfarfod rhyngweithio 
cyntaf i’r olaf

Nod y Bwrdd Seinio Cleifion 
a’r Cyhoedd yw sefydlu 
dull ystyrlon o gynnwys 
Cleifion a’r Cyhoedd, 
sy’n gwahaniaethu rhwng 
Cymryd rhan ac Ymgysylltu, 
yn sicrhau bod llais y 
claf a llais y cyhoedd yn 
dylanwadu ar ein gwaith ac 
yn llywio’r camau nesaf ar 
draws ehangder rhaglen 
weithredu’r Strategaeth 
Genomeg.

Penodwyd deg aelod a 
oedd yn cynrychioli ystod 
o brofiadau ac amrywiaeth 
ymysg cleifion o ran oedran, 
rhyw a rhanbarth yng 
Nghymru (gan gynnwys 
aelodau dwyieithog), i’r 
Bwrdd Seinio yn ystod 
y cyfnod Ionawr-Mawrth 
2019. Dilynwyd hyn gan 
ddigwyddiad sefydlu oedd 
yn para dau ddiwrnod, ac 
ymgynghoriad.

Mae rhaglen waith gyffrous 
wedi’i gosod ar gyfer y 
flwyddyn nesaf, gydag 

ymgynghoriadau chwarterol 
yn cael eu trefnu ar bynciau 
amrywiol, gan gynnwys 
yr adolygiad o fodelau 
caniatâd sy’n gysylltiedig ag 
astudiaethau ymchwil sy’n 
cynnwys profion genetig.

Ar ben hynny, mae dau 
aelod o’r Bwrdd Seinio 
wedi’u penodi i Fyrddau 
Llywodraethu a Rhaglenni 
Partneriaeth Genomig 
Cymru. Bydd hyn yn sicrhau 
llais cyfartal i gleifion a’r 
cyhoedd yng ngwaith 
Partneriaeth Genomig 
Cymru, a fydd wrth 
wraidd y broses o wneud 
penderfyniadau.

————————————

Parc Geneteg Cymru
Adroddiad Blynyddol 2018 - 2019



Dr Catrin Middleton-
Pennaeth y Rhaglen 
- Strategaeth Genomeg 
ar gyfer Meddygaeth 

“Rwyf wedi bod yn ymrwymedig i sefydlu 
strategaeth gref ar gyfer cynnwys cleifion a’r 
cyhoedd er mwyn llywio gwaith Partneriaeth 
Genomeg Cymru, ers y diwrnod y cefais fy 
mhenodi i’m swydd fel Pennaeth y Rhaglen.”
“Un o gryfderau mawr y Bwrdd Seinio hwn yw ei amrywiaeth; mae’r aelodau ar y 
cyd yn cynrychioli ystod o brofiadau cleifion - o glefydau prin a chanser,i brofion 
genetig yn ystod beichiogrwydd, ac maent hefyd yn cynrychioli gwasgariad 
daearyddol ledled Cymru. Mae gan rai ohonynt brofiad o Gynnwys Cleifion a’r 
Cyhoedd ac mae eraill yn newydd iddo. Dyma rai o’r rhesymau pam fy mod yn 
cyffroi o weld y cyd-gynhyrchiad hwn yn esblygu, gan adeiladu ar y seiliau cadarn 
a osodwyd gan y Bwrdd Seinio hwn i gefnogi gwaith y Bartneriaeth Genomeg yng 
Nghymru, ac rwy’n ddiolchgar i Barc Geneteg Cymru am ei gefnogaeth”
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Astudiaeth Achos
Byw gyda Chyflyrau Genetig
Hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o gyflyrau anghyffredin 
a genetig drwy straeon personol

Ac yntau wedi’i sefydlu yn 2008, mae 
‘Byw gyda Chyflyrau Genetig’ Parc 
Geneteg Cymru yn rhoi gwybod i eraill 
am gyflyrau genetig a, drwy brofiadau 
personol, mae’n hybu dealltwriaeth o’r 
effaith a gânt ar fywydau bob dydd ac 
ar arferion gofal iechyd. Nod Byw gyda 
Chyflyrau Genetig yw addysgu eraill drwy 
brofiadau personol y rhai y mae cyflyrau 
prin a genetig yn effeithio arnynt.

Ymagwedd

Mae’r sesiynau’n dechrau gydag 
arbenigwr geneteg, Cwnselydd Genetig 
neu arbenigwr arall fel arfer, sy’n rhoi 
sgwrs yn ymdrin â rhywfaint o wybodaeth 
sylfaenol am eneteg, gwybodaeth am 
Wasanaeth Genomeg Feddygol Cymru 
Gyfan a manylion am y cyflwr genetig y 
bydd y sesiwn yn canolbwyntio arno. 

Dilynir hyn gyda sgwrs gan rywun y 
mae cyflwr genetig yn effeithio arno – fel 
unigolyn â’r cyflwr, aelod o’r teulu, neu 
ofalwr.

Mae eu straeon personol yn rhoi cipolwg 
ar yr effaith y gall y cyflwr ei gael ar 
unigolyn neu deulu, gan roi darlun grymus 
o sut y gall effeithio arnynt bob dydd.

Er enghraifft, mae’r siaradwyr yn aml yn 
disgrifio eu diagnosis, y driniaeth a dulliau 
rheoli’r cyflwr a sut y gall effeithio arnynt 
ar lefel gymdeithasol neu seicolegol.

 Mae’r cyfranogwyr yn dewis beth yr 
hoffent ei gynnwys wrth siarad am eu 
profiadau personol, a gallant hefyd 
ddefnyddio’r cyfle i gyfeirio at adnoddau a 
grwpiau cefnogi.

Mae sesiynau addysgol yn helpu i gysylltu 
theori ac ymarfer ac yn tynnu sylw at 
berthnasedd geneteg i ofal iechyd. Mae 
sesiwn holi ac ateb gyda’r siaradwyr fel 
arfer yn ennyn amrywiaeth o gwestiynau 
diddorol gan y gynulleidfa. Nid yw’r 
sesiynau’n para mwy nag awr, sy’n 
golygu eu bod yn addas ar gyfer gwersi, 
darlithoedd neu sgyrsiau cyhoeddus.

Mae enghreifftiau o gyflyrau genetig sydd 
wedi bod yn ganolbwynt sesiynau yn 
cynnwys ffeibrosis systig, cyflwr sglerosis 
twberus, clefyd y crymangelloedd, 
syndrom X bregus, syndrom Lynch a 
chlefyd Huntington.

Parc Geneteg Cymru
Adroddiad Blynyddol 2018 - 2019

Mae grym straeon 
personol yn cael ei 
gydnabod yn eang, ac 
yn cael ei ddefnyddio’n 
gynyddol ym maes 
iechyd i gyfleu llais a 
phrofiadau’r unigolyn 
ac i hyrwyddo gofal sy’n 
canolbwyntio ar y claf.

“Mae cael darlithoedd 
gan rywun sydd ag 
anhwylder genetig yn 
egluro’r pwnc yn dda 
wrthyf i”         
Myfyriwr nyrsio



Myfyrwyr Gofal Iechyd 
Israddedig drwy sesiynau 
addysgu prifysgol

1836 232 1549

Aelodau o’r cyhoedd 
drwy ddarlithoedd a 
sgyrsiau cymunedol

Myfyrwyr ysgol/coleg 
trwy ysgolion haf a 
Chynhadledd Geneteg 
6ed Dosbarth

Adborth a gwerthuso

Y bwriad yn wreiddiol oedd ei gyflwyno i 
fyfyrwyr blwyddyn 12 a 13 ysgol a choleg, 
ond mae ei gwmpas wedi’i ymestyn 
i gynnwys addysg uwch a’r cyhoedd 
oherwydd ei lwyddiant.

Erbyn hyn, caiff ei gyflwyno i fyfyrwyr 
israddedig ym maes nyrsio, bydwreigiaeth 
a myfyrwyr proffesiynol Allied Health 
ym mhrifysgolion Cymru gan gynnwys 
Prifysgol Caerdydd, Prifysgol De 
Cymru, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol 
Metropolitan Caerdydd, gyda’r bwriad o 
ehangu i sefydliadau addysg uwch eraill 
yng Nghymru. Maer sesiynau’n cael 
derbyniad cadarnhaol iawn gan fyfyrwyr ac 
addysgwyr.

Mae gwerthusiadau wedi dangos bod y 
mwyafrif helaeth o fyfyrwyr yn dweud eu 
bod yn teimlo eu bod yn gwybod mwy 
am eneteg a’u bod eisiau gwybod mwy 
am y pwnc o ganlyniad. Mae adborth gan 
siaradwyr yn dangos bod hwn hefyd yn 
gyfle gwerthfawr i gwnselwyr genetig wella 
eu profiad addysgu a thynnu sylw at rôl 
gwasanaethau geneteg.

I unigolion ac aelodau’r teulu, mae’n 
gyfle i gael llais ac i wella gwybodaeth 
a dealltwriaeth ymysg gweithwyr iechyd 
proffesiynol yn y dyfodol ac eraill o sut beth 
yw byw gyda chyflwr genetig.

Mae Byw gyda Chyflyrau Genetig wedi 
cael derbyniad da gan gynulleidfaoedd 
lleyg fel rhan o raglen o sgyrsiau 
cymunedol a darlithoedd cyhoeddus gan 
Barc Geneteg Cymru.

Mae hefyd wedi cael ei gyflwyno i gynul-
leidfaoedd iau gan gynnwys cyfranogwyr 
yr Ysgol Haf, ac fel Panel Pobl Ifanc yng 
nghynadleddau Geneteg Chweched 
Dosbarth Parc Geneteg Cymru.

Ar ben hynny, mae’r straeon personol hyn 
wedi bod yn rhan o dderbyniad blynyddol 
Diwrnod Clefydau Anghyffredin Cymru yn 
y Senedd, gan dynnu sylw at y materion a 
wynebir gan y gymuned clefyd anghyffredin 
i amrywiaeth o randdeiliaid gan gynnwys 
Aelodau’r Cynulliad, llunwyr polisi, 
cynrychiolwyr o’r diwydiant , clinigwyr, 
academyddion a’r cyhoedd.

Budd ychwanegol

• Cyflwyniadau haniaethol y gynhadledd 
a chyflwyniadau ar bosteri (gan gynnwys 

Cynhadledd Ewropeaidd ar Glefydau 
Anghyffredin a Chynhyrchion Amddifad)

• Arddangosfa estynedig ‘Tynnu sylw at 
Glefydau Anghyffredin’ i fyfyrwyr israddedig 
nyrsio ym Mhrifysgol De Cymru

• Digwyddiad sy’n canolbwyntio ar 
gyfranogwyr i rannu llwyddiant â’r cleifion, y 
teuluoedd a’r gweithiwr iechyd proffesiynol 
dan sylw a rhoi cyfle iddynt lunio sesiynau 
yn y dyfodol

• Digwyddiadau penodol, dilynol ar gyfer 
cleifion a theuluoedd e.e. Diwrnod Cleifion 
syndrom Lynch ym mis Medi 2019

• Dod ag aelodau o’r gymuned Clefydau 
Anghyffredin yng Nghymru at ei gilydd 

Crynodeb

Yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth a 
dealltwriaeth ymhlith cynulleidfaoedd, mae 
Byw gyda Chyflyrau Genetig yn rhoi lle 
pwysig i leisiau pobl y mae cyflyrau prin a 
genetig yn effeithio arnynt.

Os oes gennych ddiddordeb mewn 
cael gwybod mwy am ein sesiynau Byw 
gyda Chyflyrau Genetig, cysylltwch â ni: 
walesgenepark@cardiff.ac.uk 

“Drwy rannu ein profiadau personol o fywyd teuluol 
a byw gydag anhwylder genetig anghyffredin, rwyf 
wedi cael fy ngrymuso...mae rhannu fy mhrofiadau â 
myfyrwyr ac eraill a fydd yn darparu gofal i deuluoedd 
fel fy nheulu i mor bwysig; mae gwybodaeth yn allweddol 
i wella canlyniadau i’m mab ac i eraill sy’n byw gydag 
anhwylder genetig yn y dyfodol”
Siaradwr - Aelod o’r teulu
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Astudiaeth Achos
Integreiddio Data Genomeg: 
Crynodeb Bras

Nod
Nod y prosiect GeDI yw cwmpasu 
materion sy’n ymwneud ag integreiddio 
data genomig mewn hafanau diogel, 
yn enwedig Cronfa Ddata SAIL 
(Cyswllt Gwybodaeth Ddienw diogel), 
a’i chysylltiad â data iechyd a gofal 
cymdeithasol a gesglir fel mater o drefn 
i’w defnyddio’n ddienw ar gyfer ymchwil.

Cynllun astudio
Dyma brif elfennau’r cynllun astudio:

• Asesiad o statws data genomig mewn 
cyfraith diogelu data; yn benodol, y 
Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data 
(GDPR).

• Adolygiad o lenyddiaeth ac 
astudiaethau achos bach yn archwilio 

sut mae data genomig yn cael eu cyrchu 
a’u defnyddio gyda data iechyd.

• Cyfres o wyth gweithdy i gael barn 
y cyhoedd am ailddefnyddio data 
genomig a gasglwyd at ddibenion 
ymchwil. Daethpwyd o hyd i’r grwpiau 
gyda chymorth Parc Geneteg Cymru.

• Datblygu set o fesurau rheoli hyblyg 
y gellir eu cymhwyso i liniaru risgiau 
datgelu a chynnal data cyfleustodau

Ariennir y prosiect 
Integreiddio Data 
Genomig (GeDI, sy’n cael 
ei alw yn ‘Jedi’ gan ei 
gyfeillion) gan y Cyngor 
Ymchwil Meddygol fel 
rhan o’r Prosiect 100,000 
Genom yng Nghymru.



www.walesgenepark.cardiff.ac.uk

Crynodeb o’r canfyddiadau
• Hyd yma, mae’r rhan fwyaf o ddata genomig yn deillio o waith ymchwil, 
ond rhagwelir y bydd mwy o ddata genomig yn y dyfodol yn y cofnod 
iechyd rheolaidd.

• Dangosodd yr adolygiad o lenyddiaeth fod y rhan fwyaf o’r astudiaethau 
sydd wedi’u cyhoeddi gan ddefnyddio data genomig yn seiliedig ar fodel 
rhyddhau data allanol.

• Dangosodd astudiaethau achos bach o ganolfannau data dueddiad oedd 
yn symud tuag at ddefnyddio data genomig mewn data hafanau diogel.

• Roedd ein gwaith yn dangos bod cefnogaeth gyhoeddus i ddefnyddio 
data genomig gyda data iechyd, ar yr amod bod y data yn cael ei drin yn 
briodol – gan ddefnyddio model hafanau diogel data o ddewis.

• Er bod data genomeg yn aml yn unigryw, ni ddylid cymharu hyn fel modd 
adnabod gan ei fod yn dibynnu ar sut y rheolir y data.

• Gan ystyried gronynnau amrywiol data genomig a ffactorau risg eraill 
(megis cyflyrau anghyffredin), mae angen model rheoli risg hyblyg ar gyfer 
y defnydd gorau o ddata genomig gyda data iechyd mewn hafan ddiogel.

Gwaith pellach
Bydd Parc Geneteg Cymru a SAIL yn gweithio gyda’i gilydd i nodi 
enghreifftiau ymarferol o brosiectau braenaru sy’n integreiddio data 
genomig ac iechyd yn SAIL, gan gynnwys:

Data genomig epilepsi Banc Bio Niwroleg Abertawe

Canolfan Ymchwil Canser Cymru a Banc Canser Cymru

Canolfan Genedlaethol Iechyd Meddwl

Data Prosiect 100,000 Genom ar gleifion Cymru

Gallwch gael gwybodaeth fanylach ar gais.

—————————

Yr Athro Kerina Jones
Arweinydd y Prosiect, Prifysgol Abertawe

Dr Helen Daniels
Ymchwilydd y Prosiect, Prifysgol 
Abertawe

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag 
arweinydd y prosiect, yr Athro Kerina 
Jones (k.h.jones@swansea.ac.uk).
 
Crynodeb o’r canfyddiadau

Prosiect GeDI:

Cyfle i gymryd rhan 
mewn ymchwil
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Astudiaeth Achos
Prosiect 100,000 Genom yng Nghymru

Mae’r Tîm 100,000 Genom yng Nghymru 
wedi cyrraedd ei darged recriwito ar amser...

Parc Geneteg Cymru
Adroddiad Blynyddol 2018 - 2019

Cleifion a recriwtiwyd yng 
Nghymru Cyfanswm

Teuluoedd a 
recriwtiwyd yng 
Nghymru

439 154 Gwasanaeth Genomeg 
Feddygol Cymru Gyfan        37



Mae’r prosiect wedi galluogi mynediad i fanylion diagnostig dilyniannu genomau cyfan ar gyfer cleifion y GIG yng Nghymru yr 
amheuir bod ganddynt anhwylderau genetig anghyffredin ond sydd heb gael diagnosis eto. Wrth wneud hynny mae’n trawsnewid 
y GIG yng Nghymru yn wasanaeth sy’n gallu cymhwyso canlyniadau dilyniannu genom cyfan i ofal iechyd bob dydd. Mae hyn yn 
sicrhau diagnosis cyflymach, cywirach o anhwylderau genetig a thriniaethau wedi’u personoli’n well i gleifion ledled Cymru.

Canlyniadau 
Mae’r broses o recriwtio i’r prosiect bellach wedi cau. Roedd cyfanswm o 439 o gleifion o 154 o deuluoedd yn rhan o gangen Cymru 
o’r prosiect. Roedd yr holl gyfranogwyr wedi cael eu harchwilio’n drylwyr yn y gorffennol ond heb gael diagnosis. Mae’r gwaith o 
ddadansoddi’r data yn parhau, ond mae diagnosis eisoes yn cael ei wneud a’i drosglwyddo’n ôl i gleifion a’u meddygon. Gan fod y 
data’n dal i gael ei ddadansoddi, bydd nifer y teuluoedd sy’n cael yr ateb y maent wedi bod yn aros amdano yn parhau i godi.

Tîm o’r Radd Flaenaf
Enwebwyd Tîm y Prosiect 100,000 Genom yng nghategori’r tîm ymchwil gorau, ac enillodd wobr MEDIC STAR 2019. Mae’r wobr 
MEDIC STAR yn cael ei chyflwyno gan Brifysgol Caerdydd bob blwyddyn i ddathlu cyflawniadau timau ac unigolion ym maes 
ymchwil, addysgu a dinasyddiaeth yn yr Ysgol Feddygaeth. Yn y llun isod gallwch weld Dr Iris Egner a Mr Rhys Vaughan yn 
derbyn y wobr gan yr Athro Gary F. Baxter, y Dirprwy Is-Ganghellor (ar y dde) a’r Athro Simon Jones, Deon Ymchwil yn yr Ysgol 
Feddygaeth (ar y chwith).
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£3.1M

Cyflawni Effaith
Mae Parc Geneteg Cymru yn gweithio i helpu Cymru i 
wireddu ei huchelgais o ran effaith genomeg yn unol 
â Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl 
2017 Llywodraeth Cymru.

Fel grŵp cymorth seilwaith, 
mae Parc Geneteg Cymru yn 
ymdrechu i sicrhau’r cyrhaeddiad 
a’r arwyddocâd mwyaf posibl ar 
gyfer effaith ei waith drwy 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.

 • Gwella’r ddealltwriaeth yng ngweithlu’r 
GIG ac ymysg cleifion a’r cyhoedd 
ehangach am y cyfleoedd a’r heriau a 
gyflwynir gan feddyginiaeth genomeg.

• Gweithio gyda gwasanaethau genetig 
a 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’r gwaith o ddatblygu 
polisïau gwybodus ac effeithiol ar gyfer 
meddygaeth genomeg gan Lywodraeth 
Cymru a sefydliadau eraill.

• Cyfranogiad mewn gweithgorau a 
thasgluoedd a darparu cyngor arbenigol 
ar effaith.   

• Helpu i gynrychioli safbwyntiau 
cleifion, eu teuluoedd a’u gofalwyr, a’r 
cyhoedd.

Parc Geneteg Cymru
Adroddiad Blynyddol 2018 - 2019

Incwm grant 
wedi’i gefnogi                                                 
20 o ddyfarniadau grant 
llwyddiannus

 



Mae Dr Hywel Williams (Prifysgol 
Caerdydd) wedi cymryd yr awenau 
gan yr Athro Mark Rees (Prifysgol 
Abertawe) gyda rôl Arweinydd Effaith 

Parc Geneteg Cymru. Bydd Dr Williams 
yn gweithio gyda Dr Karen Reed, 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 ac arwyddocâd mwyaf 
effaith ymchwil.

Cyflawni
Effaith

Ymchwil

Gwella 
dealltwriaeth

Arloesedd

Datblygu 
Arbenigedd
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Cyflawniadau Allweddol 
2018-2019

5,367

1,234

Parc Geneteg Cymru
Adroddiad Blynyddol 2018 - 2019

Pobl yn bresennol yn y digwyddiadau

Aelodau’r Rhwydwaith

Cyrhaeddodd ein Rhaglen Addysg ac Ymgysylltu 
dros 5,367 o bobl

74 o ddigwyddiadau wedi’u trefnu gan Barc Geneteg 
Cymru.

Rydym wedi ehangu Rhwydwaith Cleifion Parc 
Geneteg Cymru i 141 o aelodau, a’r Rhwydwaith 
Cyhoeddus i 647 o aelodau a’r rhwydwaith ysgolion/
athrawon i 446 o aelodau i hwyluso ymgysylltu â’r 
cyhoedd a’u cynnwys ym maes ymchwil geneteg a 
genomeg.

£ 3 , 0 9 2 , 8 3 8
Incwm grant wedi’i gefnogi



£ 3 , 0 9 2 , 8 3 8

Cyfleuster Genomeg

Incwm grant wedi’i gefnogi
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Edrych tua’r dyfodol 
Cefnogi ymchwil 
genomeg yng Nghymru
i’r 2020au

Wrth i ni orffen ein hadroddiad 
blynyddol eleni, rydym yn aros 

am ganlyniad y cais am gyllid a 
gyflwynwyd i Ymchwil Iechyd a Gofal 

Cymru.

 Yn y cais, rydym yn nodi ein 
gweledigaeth ar gyfer y pum 

mlynedd nesaf (2020-2025), gan 
adeiladu ar ein hymrwymiadau 

i gefnogi’r gwaith o gyflawni 
strategaethau Llywodraeth 

Cymru, gan gynnwys y 
Strategaeth Genomeg ar 

gyfer Meddygaeth Fanwl 
a’r Cynllun Gweithredu 

ar gyfer Clefydau 
Anghyffredin.

Byddwn yn darparu’r 
technolegau sydd eu hangen ar 
ymchwilwyr Cymru ar gyfer y 
degawd nesaf:

• Gweithio mewn partneriaeth 
i sicrhau y caiff adnoddau 
Parc Geneteg Cymru a’r 
cyfleusterau biowybodeg 
eu darparu i gefnogi 
anghenion ymchwilwyr 
iechyd yng Nghymru, 
gan gynnwys ymchwil 
a wnaethpwyd mewn 
partneriaeth â’r GIG 
a’r sector masnachol

• Deilliant yr iPSC 
dynol a golygu 

Mae’r Porth Ymchwil, a fydd yn cael ei 
gynnal ar wefan Parc Geneteg Cymru, 
wedi cael ei ddatblygu i helpu cleifion 
a’r cyhoedd i ddod o hyd i gyfleoedd i 
gymryd rhan mewn ymchwil
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genom i gefnogi anghenion 
ymchwilwyr drwy ddarparu 
modelau cyn-glinigol priodol 
o afiechydon i ddeall achosion 
afiechydon ac i ddatblygu a 
phrofi triniaethau posibl

• Gweithio gyda’r arbenigwyr 
ym maes ymchwil e-iechyd yn 
y gronfa ddata SAIL (Cyswllt 
Gwybodaeth Ddienw Diogel) ym 
Mhrifysgol Abertawe, a thîm y prosiect 
Integreiddio Data Genetig (GeDI) 
i sefydlu dulliau o ryngwynebu data 
genomig gyda data clinigol ac e-iechyd 
arall cysylltiedig ar gyfer ymchwil arloesi a 
datblygu gwasanaethau

• Cyflwyno portffolio helaeth o ddigwyddiadau 
i hyrwyddo addysg ac ymgysylltiad cyhoeddus 
a phroffesiynol ym maes iechyd, a chwyluso 
cyfraniad a chyfranogiad gwybodus cleifion a’r 
cyhoedd wrth bennu blaenoriaethau ymchwil 
ym maes iechyd a gofal cymdeithasol ac wrth 
gynllunio, cyllido, rhannu a chyfieithu ymchwil

• Gwaith datblygu gwasanaethau a pholisi, gan 
weithio gyda Phartneriaeth Genomeg Cymru, Grŵp 
Trawsbleidiol newydd Cynulliad Cymru ar gyfer 
cyflyrau anghyffredin, genetig a cyflyrau heb gael 
diagnosis (sy’n cael ei lansio yn 2019) a phartneriaid 
eraill i ddylanwadu ar feysydd polisi a’u datblygu, sy’n 
gwella bywydau cleifion a’u teuluoedd

Y genhedlaeth nesaf o arweinwyr

Mae Cyfarwyddwr presennol Parc Geneteg Cymru, yr Athro 
Julian Sampson, yn bwriadu rhoi’r gorau iddi ym mis Medi 
2019, sy’n creu cyfle i drosglwyddo arweinyddiaeth Parc 
Geneteg Cymru i genhedlaeth newydd. Bydd Dr Andrew Fry, 
Uwch Ddarlithydd Clinigol ac Ymgynghorydd Anrhydeddus y GIG 
mewn Geneteg Feddygol yn ymgymryd â gwaith y Cyfarwyddwr, 
gan weithio’n agos gyda Chyd-gyfarwyddwyr arfaethedig Parc 
Geneteg Cymru, Dr Karen Reed (Rheolwr Gweithrediadau ac 
Arweinydd Genomeg ym maes ymchwil) a Mrs Angela Burgess 
(Arweinydd Addysg ac Ymgysylltu).

Mae’r newidiadau hyn yn cyd-fynd â gweledigaeth bum mlynedd 
Parc Geneteg Cymru i chwarae rhan flaenllaw yn y gwaith o gyflawni 
amcanion Llywodraeth Cymru ar gyfer ymchwil, arloesi ac ymgysylltu er 
mwyn datblygu’r gwaith o brif ffrydio genomeg ar gyfer gwella iechyd a 
chreu cyfoeth.

www.walesgenepark.cardiff.ac.uk
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    Diolchiadau

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.



 

Mae Parc Geneteg Cymru yn cynnwys 
tîm o dechnolegwyr genomig, 
biowybodegyddion, meddygaeth 
genomig ac ymarferwyr addysg ac 
ymgysylltu, sydd gyda’i gilydd yn 
ymrwymedig i gefnogi’r gwaith o 
gyflwyno a gweithredu Strategaeth 
Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl a 
Chynllun Gweithredu ar gyfer Clefydau 
Anghyffredin Cymru Llywodraeth 
Cymru.

 Fel grŵp cefnogi seilwaith, rydym yn 
canolbwyntio ar ddarparu’r arbenigedd 
a’r seilwaith sydd eu hangen i gefnogi 
ystod eang o brosiectau ymchwil a 
datblygu mewn meysydd blaenoriaeth o 
ran iechyd ledled Cymru.

Rydym yn cefnogi ymchwilwyr drwy 
ehangu ein portffolio o dechnolegau i 
gynnwys technegau arloesol sy’n nyddio 
bôn-gelloedd amlbotensial cymelledig 
gan fod dynol.

Mae datblygiad parhaus modelau 
clefyd priodol, sy’n sylfaen i ymchwil 
archwiliadol yn y lleoliad cyn-glinigol, 
yn hanfodol i gefnogi camau sylfaenol 
y biblinell drosiadol. I ategu hyn, mae 
Parc Geneteg Cymru yn sicrhau y caiff 
ymchwilwyr ledled Cymru gymorth 
cenedlaethol a bioowybodeg am bris 
cystadleuol, a bod incwm grant i Gymru 
yn cael ei wario yng Nghymru.

Unwaith eto, mae’r tîm Addysg ac 
Ymgysylltu wedi cyflwyno rhaglen fawr 
o ddigwyddiadau ar gyfer amrywiaeth 
o gynulleidfaoedd, gan fanteisio ar 
arbenigedd yn Sefydliadau Addysg 
Uwch Cymru a’r GIG.

 Mae tîm Parc Geneteg Cymru wedi 
chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o 
gyflwyno sioeau teithiol i weithwyr gofal 
iechyd proffesiynol Cymru a chefnogi 
datblygiad Bwrdd Seinio ar gyfer y Claf 
a’r Cyhoedd Partneriaeth Genomeg 
Cymru.

 

Casgliad

Mae’r momentwm yng Nghymru i ddefnyddio genomeg mewn 
ymchwil gofal iechyd a gofal iechyd yn tyfu. Mae genomeg 
yn sail ar gyfer datblygu meddygaeth fanwl er mwyn cael 
diagnosis cyflymach a chywirach o’r clefyd ac ar gyfer haenu 
a phersonoli’r driniaeth. Mae Parc Geneteg Cymru yn bartner 
hanfodol ym Mhartneriaeth Genomeg Cymru, sy’n helpu i 
wireddu uchelgeisiau 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.
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3G   Trydedd Genhedlaeth

A

ARCCA  Uwch Gyfrifiadura Ymchwil yng Ngwasanaeth Genomeg  
   Feddygol Cymru Gyfan Caerdydd

AWMGS  Gwasanaeth Genomeg Feddygol Cymru Gyfan

C

DPP   Datblygiad Proffesiynol Parhaus 

CRISPR  Ailddigwyddiadau Palindromig Byrion Ysbeidiol wedi’u  
   Clystyru’n Rheolaidd

E

ES   Bonyn Embryonig

F

FFPE   Wedi’i drwsio gan Formalin a’i wreiddio gyda Pharaffîn

G

GDPR   Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data

GeDI   Integreiddio Data Genomeg

GEMM’s  Modelau Llygod a’u Genynnau wedi’u Haddasu

H

HGMD  Cronfa Ddata Mwtaniad Genyn Dynol

       7

Geirfa



 

I

iPSCs   Bôn-gelloedd amlbotensial cymelledig

N

NGS   Dilyniannu Cenhedlaeth Nesaf

NLP   Prosesu iaith naturiol

Q

QC   Rheoli Ansawdd

S

SAIL   Cysylltu Gwybodaeth Ddienw yn Ddiogel

SCW   Uwch Gyfrifiadura Cymru

T

TB   Terabeit

TSC   Cyflwr Sglerosis Twberus

U

UKCRN  Rhwydwaith Ymchwil Clinigol y DU

W

WGP    Parc Geneteg Cymru

Geirfa
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