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Cymru, a’i gynnal gan
Brifysgol Caerdydd.

Er ein bod wedi’i lunio yn ystod y
cyfyngiadau symud sy’n
gysylltiedig â COVID-19, mae’r
adroddiad hwn yn rhoi trosolwg
o weithgareddau Parc Geneteg
Cymru yn ystod y cyfnod a
ariannwyd gan Lywodraeth
Cymru, sef 2019-2020. Mae Parc
Geneteg Cymru yn rhan annatod
o Bartneriaeth Genomeg Cymru,
sef menter sy’n cyflawni
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
Cydgyfarwyddwr a Rheolwr
Gweithrediadau Parc
Geneteg Cymru
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Rhagair
Harneisio Geneteg a Genomeg i Hyrwyddo Ymchwil,
Gofal Iechyd, Addysg ac Arloesi

Mae'r adroddiad
blynyddol hwn yn
nodi gwerth ac
effaith y portffolio
helaeth o waith a
wneir gan Barc
Geneteg Cymru.
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Elfen allweddol o'r hyn y mae Parc
Geneteg Cymru yn ei wneud yw helpu
ymchwilwyr biofeddygol yng Nghymru i
fanteisio ar dechnolegau genomig. Eleni,
rydym wedi cynhyrchu data dilyniannu ar
gyfer 47 o brosiectau genomig, wedi
darparu cymorth biowybodeg ar gyfer 71
o brosiectau ac wedi cefnogi grantiau
ymchwil allanol gan ddod â mwy na
£10.3 miliwn i Gymru.
Un o nodau allweddol eraill Parc
Geneteg Cymru yw meithrin
dealltwriaeth o’r cyfleoedd a’r heriau sy’n
gysylltiedig â genomeg. Mae Parc
Geneteg Cymru wedi trefnu 89 o
ddigwyddiadau i weithwyr iechyd
proffesiynol, cleifion, ysgolion, colegau a
grwpiau cymunedol yn y flwyddyn
ddiwethaf, gyda mwy na 5,500 o bobl yn
dod iddynt. Mae gwaith ein tîm Addysg
ac Ymgysylltu wedi symud ar-lein yn
gyflym yn ystod pandemig COVID-19.

Mae Parc Geneteg Cymru yn parhau i
ddatblygu ac addasu mewn cyfnod heriol.
Eleni gwelwyd rhai newidiadau mawr yn y
tîm – yn arbennig trosglwyddo’r
gyfarwyddiaeth o’r Athro Julian Sampson.
Ar ran y tîm cyfan hoffwn ddiolch i’r Athro
Sampson am arwain Parc Geneteg Cymru
mewn ffordd mor frwdfrydig ers 2001.
Mae cymryd yr awenau oddi wrtho yn
fraint ac ychydig yn frawychus – ond
rwy’n cael fy ngoruchwylio’n ofalus gan
Dr Karen Reed ac Angela Burgess!

Dr Andrew Fry
Cyfarwyddwr Parc Geneteg Cymru
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Gair gan ein
Cynrychiolwyr Cleifion a Chynrychiolwyr y Cyhoedd
Yn ddiau, mae argyfwng y
Coronafeirws wedi effeithio ar bob
un ohonom, gan gynnwys tîm Parc
Geneteg Cymru dros yr ychydig
fisoedd diwethaf. Ar hyn o bryd,
mae’r tîm wrthi’n rheoli’r broses o
ailstrwythuro Parc Geneteg Cymru,
ynghlwm wrth y cyfnod cyllid
presennol, y penderfyniad i roi’r
gorau i recriwtio staff am y tro a’r
angen i gynnal y llif o ddata ac
ymchwil barhaus wrth i ffyrdd
newydd ac arloesol o weithio gael
eu datblygu a’u rhoi ar waith.
Gweithio gartref, lle y bo’n bosibl, a
chyfarfodydd rhithwir yw’r norm
bellach.
Mae cryn gynnydd wedi’i wneud o
ran cyflawni’r nodau a’r amcanion
ar gyfer Parc Geneteg Cymru yn y
cylch cyllido diwethaf.

Wrth i ni ddechrau’r cyfnod wedi’i
gyllido nesaf, hyd at 2023, rwy’n
hyderus y bydd y tîm yn ceisio
cyflawni a, lle y bo’n bosibl, ragori
ar yr amcanion y cytunwyd arnynt.
Gall gwell dealltwriaeth yn dilyn
gwaith ymchwil arwain at
gyhoeddi, cyflwyno a lledaenu
gwybodaeth. Enghraifft wych o
hyn oedd astudiaeth ymchwil a
ddiffiniodd y risgiau sy’n
gysylltiedig â chanser mewn pobl
â Syndrom Lynch. Mae’r
astudiaeth hon wedi darparu sail
dystiolaeth well ar gyfer cynghori
genetig, a phrofi ac arolygu canser
mewn cleifion â Syndrom Lynch.
Ar hyn o bryd, mae’r canfyddiadau
hyn yn cael eu defnyddio i
ddiwygio canllawiau rheoli
clinigol rhyngwladol.

Fel cynrychiolydd cleifion ar
Grŵp Cynghori Strategol Parc
Geneteg Cymru, mae’n rhaid i
godi proffil clefydau prin gyda’r
Senedd a’r cyhoedd fod yn un o’n
prif flaenoriaethau. Yn ogystal â
chydweithio ag ymchwilwyr yn
genedlaethol ac yn rhyngwladol
er mwyn cefnogi a hyrwyddo
ymchwil genetig a genomig
Cymru.
Perry James,
Cynrychiolydd
Cleifion

Rwy’n falch o fod yn gynrychiolydd cleifion ym Mharc
Geneteg Cymru, gan wybod eich bod yn rhan o
ecosystem clefydau prin a genomig gadarnhaol iawn.
Rwyf wrth fy modd yn gweld cyfeiriadau at waith Parc
Geneteg Cymru yn y cyfryngau.
Ynghyd â’r cyfleoedd y mae Parc Geneteg Cymru yn
achub arnynt, mae addysgu’r cyhoedd am eneteg a
genomeg yn elfen boblogaidd iawn o’i waith, ac mae’n
parhau i ymgysylltu â llawer o bobl o’r tu mewn i’r
gymuned.
Alan Thomas, Cynrychiolydd Cleifion
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Parc Geneteg
Cymru Cyflwyniad

Cyflwyniad

Cenhadaeth

Nodau

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 radd flaenaf, ac yn
gweithio er mwyn sicrhau ei bod
yn cael ei defnyddio mewn ffordd
sydd o fudd i gleifion yng
Nghymru a thu hwnt.

• Hyrwyddo a hwyluso Ymchwil

Mae Parc Geneteg Cymru yn
gweithio i gefnogi’r broses o
weithredu Strategaeth Genomeg
ar gyfer Meddygaeth Fanwl
Llywodraeth Cymru drwy wneud y
canlynol:

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

• Hyrwyddo a hwyluso ymchwil

iechyd genetig a genomig o’r radd
flaenaf 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
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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 prin y mae gan Gymru gryfder
ymchwil ynddynt.
Arweinyddiaeth

Cynnig arweinyddiaeth ym maes ymchwil clefydau genetig prin drwy helpu i bennu
blaenoriaethau, ennyn diddordeb cleifion a theuluoedd, hyrwyddo ymchwil gydweithredol 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.

www.walesgenepark.cardiff.ac.uk
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Adnoddau a Strwythur Parc Geneteg Cymru
Mae cyllideb flynyddol Parc Geneteg Cymru yn cyflogi 22 aelod o staff (17.8 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.
Strwythur Parc Geneteg Cymru Ebrill 2019-Ebrill 2020.

Dadansoddiad o gyllideb 2019-2020 ar draws gweithgarwch Parc Geneteg Cymru

Pecyn Gwaith 1

22%

7%

7

Pecyn Gwaith 3
Pecyn Gwaith 2

42%

Pwy yw Pwy a Phartneriaid Allweddol 2019-2020
Partneriaid Academaidd
• Prifysgol Caerdydd
• Prifysgol Abertawe
• Prifysgol Bangor
• Prifysgol Aberystwyth

Cyllidwyr a Phartneriaid yn y Trydydd
Sector
• Bowel Cancer West
• Canser y Coluddyn Cymru
• Ymchwil Canser y DU
• Ymchwil Canser Cymru

Grŵp Cynghori Strategol
• Cadeirydd: Yr Athro Colin Dayan, Ysgol
Feddygaeth, Prifysgol Caerdydd
• Mr Ifan Evans, Technoleg, Digidol a
Thrawsnewid, Llywodraeth Cymru

• Cynghrair Geneteg y DU

• Dr Rob Orford, CSO Iechyd, Llywodraeth
Cymru

• Pathological Society (Prydain ac
Iwerddon)

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

Partneriaid y GIG

• Rare Disease UK

• Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

• SWAN UK

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

• Gwasanaeth Genomeg Feddygol Cymru
Gyfan

• Techniquest

• Prifysgol Glyndŵr
• Prifysgol De Cymru

• Gofal Canser Tenovus
• Ymddiriedolaeth Wellcome

Partneriaid Masnachol
• Agilent Technologies
• Alexion Pharmaceuticals
• AstraZeneca
• Atos Life Sciences

• Tuberous Sclerosis Alliance (UDA)
• Cymdeithas Sglerosis Twberus (y DU)

• Jayne Spink, Prif Weithredwr, Cynghrair
Geneteg y DU
• Dr Mick Hunter, Prif Swyddog Gwyddonol a
Chyfarwyddwr Datblygu Atopix a Phrif
Swyddog Gweithredol Orca Pharmaceuticals
• Dr Clive Morgan, Bwrdd Iechyd Prifysgol
Caerdydd a'r Fro
• Catrin Middleton/Michaela John, Partneriaeth
Genomeg Cymru

• BioVitas Capital Ltd

• Sian Morgan, Pennaeth Labordy yn Labordy
Gwasanaeth Genomeg Feddygol Cymru Gyfan
y GIG

• Calithera Biosciences, Inc.

Cynrychiolwyr Cleifion

• Cellesce Ltd.

• Mr Perry James

• Gaia Technologies

• Mr Alan Thomas

• Bayer AG

®

• Genentech
• GW Pharmaceuticals plc
• Merck KGaA
• Myriad Genetics, Inc
• Nanoether Discovery Science Ltd
• New England BioLabs, (UK) Ltd
• Novartis Pharmaceuticals

Tîm Rheoli Gweithredol 2019-2020
• Yr Athro Julian Sampson, Cyfarwyddwr
• Dr Karen Reed, Rheolwr Gweithrediadau
• Ms Sherrie Witts, Rheolwr Cyllid
• Dr Hywel Williams, Impact Lead
• Dr Kevin Ashelford, Arweinydd Biowybodeg
• 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
Mae Parc Geneteg Cymru yn grŵp cymorth seilwaith wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru drwy Ymchwil Iechyd a
Gofal Cymru. Yn ystod cyfnod adrodd 2019-2020, gwnaethom gefnogi ymchwil drwy dri phecyn gwaith a thrwy
ddarparu cymorth technegol, llywodraethu ymchwil a gweithgareddau recriwtio cleifion sy'n gysylltiedig â nifer o
astudiaethau ymchwil genetig sydd 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 cynglinigol o glefyd drwy 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

71

Prosiect u
a gefnogir gan
Gyfleuster Genomeg

Samplau
wedi’u
bancio
50

366 TB
Data Genomig
wedi’u storio

9

Cyhoeddiada
u Ymchwil
39

Datblygu modelau clefydau

Dadansoddiad biowybodeg

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 6 grŵp
ymchwil ym meysydd canser, ymchwil arthritis,
anhwylderau niwroddatblygiadol, niwroddirywiad,
epigeneteg a phenderfynyddion cyn geni iechyd yn
ddiweddarach mewn bywyd.

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 cefnogi 71 o
brosiectau ymchwil eleni, ac wedi darparu mynediad
cyfrifiadura i 22 o ymchwilwyr eraill. Mae Parc Geneteg
Cymru bellach yn geidwad i dros 366 terabeit o ddata
dilyniannu a gedwir ar ran ymchwilwyr ledled Cymru.

Treialon cyn-glinigol
Cynhaliodd Parc Geneteg Cymru dreialon cyn-glinigol
hefyd ar gyfer clefydau prin 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 newydd o gyffuriau ar gyfer trin
tiwmorau ar yr 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 clefydau prin. Drwy
samplau bancio gan gleifion â chanser neu glefydau prin,
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 47
o brosiectau ymchwil, yr oedd 56% o’r prosiectau ar
gyfer ymchwil i fioleg canser a/neu glefydau prin, a’r
gweddill ar gyfer clefydau cyffredin eraill, gan gynnwys
prosiectau arthritis, ymwrthedd gwrthficrobaidd a
chlefyd Alzheimer.

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 89 o ddigwyddiadau a drefnwyd gan Barc
Geneteg Cymru, rydym wedi cyrraedd:
•
957 o Weithwyr Iechyd Proffesiynol: 33 o
ddigwyddiadau
•
1986 o fyfyrwyr/athrawon Ysgolion/Colegau:
14 o ddigwyddiadau
•
3617 o Aelodau o’r Cyhoedd/Cleifion: 62 o
ddigwyddiadau
Ar ben hynny, mae stondin ryngweithiol Parc Geneteg
Cymru wedi’i harddangos mewn llawer o ddigwyddiadau
allanol ar gyfer y cyhoedd, ysgolion, gweithwyr
proffesiynol, cleifion a theuluoedd.

Cefnogi Polisi a Gweithio gyda chleifion sydd â
chlefydau prin
Mae tîm Addysg ac Ymgysylltu Parc Geneteg Cymru yn
goruchwylio Rhwydwaith Cymru ar gyfer Cleifion â
Chlefydau Prin, 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.
Yn 2019 lansiwyd y grŵp trawsbleidiol ar gyfer cyflyrau
prin, genetig a heb ddiagnosis. Mae’r gwaith hwn yn
cefnogi’r broses o gyflawni Strategaeth Genomeg ar
gyfer Meddygaeth Fanwl Llywodraeth Cymru dry.

Digwyddiadau

£10.3M
Cyfranogwyr
y

Dyfarniadau
Grant

Dilyniannu
Cenhedlaeth Nesaf
ar gyfer Canser /
Ymchwil Clefydau
Prin:
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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 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-gelloedd amlbotensial
cymelledig gan fodau 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 rhychwantu
ymchwil fecanistig i ymchwil gyn-glinigol a
therapiwtig. Mae’r modelau a gynhyrchwyd yn sail
ar gyfer llawer o geisiadau am arian ar gyfer
ymchwil allanol. Mae'r gwaith hwn hefyd yn
cynhyrchu tystiolaeth sy'n llywio'r gwaith o
ddatblygu treialon clinigol cleifion.
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Gweithgareddau Craidd
•

Defnyddio technoleg golygu genomau
CRISPR (Ailddigwyddiadau
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

Cefnogi ymchwil
ledled Cymru a thu
hwnt

“Mae Parc Geneteg Cymru yn cefnogi fy ymchwil
drwy geisio deall y newidiadau genetig sy’n achosi
clefydau wedi’u hetifeddu gan ddefnyddio
organoidau sy’n deillio o gleifion.”
Miss Angharad Walters, myfyrwraig PhD, Is-adran Canser a Geneteg Caerdydd

Cynnydd
Mae defnyddio technoleg bôn-gelloedd amlbotensial
cymelledig gan fodau dynol (iPSCs dynol) ar gyfer
ymchwil bellach yn un o weithgareddau craidd
sefydledig portffolio Parc Geneteg Cymru o sgiliau.
Mae’r cyfuniad o’r sgiliau hyn â gweithgarwch golygu
genomau (gan ddefnyddio technoleg CRISPR) yn ein
galluogi i helpu’r gymuned ymchwil yng Nghymru i
lunio modelau cyn-glinigol newydd o glefyd.
Gan weithio gyda’r Athro Nick Allen, Ysgol
Biowyddorau Caerdydd, yr Athro Ros John, arweinydd
Golygu Genomau Parc Geneteg Cymru a Mrs B Allen,
Rheolwr Ymchwil Golygu Genomau, mae Parc Geneteg
Cymru yn meithrin iPSCs dynol, golygu CRISPR a
nodweddu a chryo-gadw llinellau cell wedi’u golygu
o’r newydd.
Mae clonau newydd o gelloedd iPS dynol a’u
genynnau wedi’u haddasu wed’u sefydlu, gan dargedu
genynnau sy’n gysylltiedig â Chlefydau Alzheimer a
Huntington. Mae’r rhain yn cynnwys targedu
genynnau y cadarnhawyd yn ddiweddar bod risg
enetig uchel o ddatblygu dementia yn gysylltiedig â
nhw. Mae Parc Geneteg Cymru hefyd yn sefydlu
technolegau cofnodwr fflworoleuol i’w defnyddio
mewn modelau iPSC a fydd yn hwyluso eu defnyddio
wrth ddatblygu profion ac mewn prosesau sgrinio
ffenotypig.
Yn y maes gwaith hwn, mae cyfleuster golygu
genomau Parc Geneteg Cymru hefyd wedi cefnogi
hyfforddiant i fyfyrwyr Gradd Meistr a myfyrwyr PhD
yng Nghaerdydd a myfyrwyr PhD sy’n ymweld o
Brifysgol Bryste a Choleg Prifysgol Llundain.
At hynny, mae cymorth a hyfforddiant wedi’u rhoi i
grwpiau ymchwil gyda’r llinellau llygod trawsgenig a
gynhyrchwyd yn flaenorol. Mae hyn yn cynnwys cryogadw embryonau a sberm, (2 grŵp), hyfforddiant
mewn technegau cryo-gadw (1 grŵp), trosglwyddo
embryo arbrofol ar gyfer dadansoddi ymddygiad (1
grŵp), darparu meinwe ar gyfer ymchwil (3 grŵp, 2
Prifysgol Caerdydd, 1 Swistir).

Mae Dr Ming Shen yn arwain ar dreialon cyn-glinigol
ar gyfer clefydau prin a chanser gan ddefnyddio
modelau llygod sydd wedi’u haddasu’n enetig (GEMM)
ar gyfer tiwmorau arennol sy'n gysylltiedig â sglerosis
clorog (TSC). Clefyd prin sy’n gwneud i diwmorau
anfalaen 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 wedi ymchwilio i
rôl nifer o enynnau mewn datblygiad tiwmor yn yr aren
drwy ddileu genynnau yn yr arennau mewn modelau
sy’n rhagdueddu at ddatblygu tiwmor yn yr arennau.
Hefyd, mewn cydweithrediad â nifer o gwmnïau
cyffuriau, mae wedi 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’r llwybrau cellog a elwir yn signalu
mTOR, y mae celloedd tiwmor yn dibynnu arno i dyfu.
Mae tîm Dr Shen wedi defnyddio GEMMs i brofi sawl
cyfuniad gwahanol o gyffuriau a fyddai’n targedu’r
llwybr cellog hwn, a llwybrau cellog eraill sydd eu
hangen ar gyfer twf a phrosesau sy’n hyrwyddo ffurfio
tiwmorau. Mae’r canfyddiadau diweddaraf wedi dangos
y gall rapamycin ac atalydd MTOR newydd, sef
AZD2014, atal celloedd epithelia rhag trawsnewid yn
fathau eraill o gelloedd (proses a elwir yn EMT) ac,
wrth wneud hynny, y gallant atal tiwmorau rhag
ffurfio. Mae gan y canfyddiadau hyn oblygiadau pwysig
o ran datblygu opsiynau triniaeth newydd. Mae’r
gwaith hwn wedi cael ei gyhoeddi yn Neoplasia
(DOI: 10.1016/j.neo.2019.05.003).

Canlyniadau
•

Cynghori ar ddyluniad a thechnegau CRISPR. (6
grŵp – 4 Prifysgol Caerdydd, 1 Prifysgol Bryste
GW4 Collaboration, 1 Coleg Prifysgol Llundain)

•

Cymorth cydweithredol ar gyfer 2 gais am gyllid

•

4 cyhoeddiad sy’n ychwanegu at wybodaeth
wyddonol
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Pecyn Gwaith 2:
Cyfleuster Genomig

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.
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Gweithgareddau Craidd
•

Dilyniannu cenhedlaeth nesaf ar gyfer
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 gweithwyr gofal
iechyd proffesiynol

Dilyniannu cenhedlaeth nesaf
hyblyg am bris cystadleuol ar gyfer
ymchwil geneteg feddygol a
genomeg

“Mae Parc Genomeg Cymru wedi darparu
adnodd dilyniannu trwybwn uchel sydd ei angen
arnom i ddilyniannu a chymharu genomau
miloedd o facteria ar y tro, neu nifer eithafol o
gymunedau microbaidd, er mwyn i ni allu egluro’r
effeithiau y mae’r byd microbaidd yn eu cael ar
iechyd pobl ac amaethyddiaeth a’u monitro.”
Dr Matt Hitchings
Ysgol Feddygaeth
Prifysgol Abertawe

Cynnydd
Mae Parc Geneteg Cymru yn cefnogi prosiectau ymchwil
sy’n cynnwys dadansoddiadau genomig drwy ddarparu:
i) Dilyniannu Cenhedlaeth Nesaf,
ii) dadansoddi biowybodeg,
iii) gallu cyfrifiadura,
iv) cyfleuster storio data diogel a chadarn.
Yn ystod 2019-2020, cynhyrchodd a darparodd tîm
Labordy Cyfleuster Genomeg Parc Geneteg Cymru ddata
dilyniannu cenhedlaeth nesaf ar gyfer 47 o brosiectau
ymchwil o 32 o grwpiau ymchwil gwahanol. Roedd y
mwyafrif o’r prosiectau, sef 56%, ar gyfer bioleg canser
a/neu ymchwil i glefydau prin. Ymchwil i amrywiaeth o
glefydau cyffredin eraill gan gynnwys arthritis, diabetes a
chlefyd Alzheimer, yn ogystal â phrosiectau a oedd yn
edrych ar genomeg ficrobaidd ac ymwrthedd i
wrthfiotigau, a oedd yn cyfrif am y gweddill. At hynny,
rhoddwyd cymorth a dyfynbrisiau ar gyfer 31 o brosiectau
a 10 cais am grant.
Dros y 10 mlynedd diwethaf, mae newid o ddefnyddio
offeryn Illumina HiSeq4000 i system Illumina
NovaSeq6000 wedi cynyddu gallu dilyniannu a
chyflymder rhediadau dilyniannu.
Darparodd tîm Biowybodeg Genomeg Parc Geneteg
Cymru ddadansoddiad a chymorth arall ar gyfer 71 o
brosiectau yn ystod cyfnod adrodd 2019-2020. Darparwyd
dadansoddiad pwrpasol manylach ar gyfer 38 o
brosiectau (54%), roedd angen dadansoddiadau gan
ddefnyddio llifau gwaith safonol ar gyfer 3 phrosiect
(4%), darparwyd cyngor a hyfforddiant i ymchwilwyr ar
gyfer 4 prosiect (6%) ac roedd 26 o brosiectau (37%) yn
cynnwys dadansoddiad rheoli ansawdd o ddata
dilyniannu cyn i’r data gael eu hanfon at ymchwilwyr i
gyflawni eu dadansoddiadau eu hunain.

Roedd 44% o’r prosiectau a ddadansoddwyd ar gyfer
ymchwil canser, roedd 17% yn ymwneud â heintiau ac
imiwnedd, roedd 14% yn ymwneud ag ymchwil
clefydau prin, bu 10% yn ymchwilio i genomeg
ficrobaidd a/neu ymwrthedd gwrthficrobaidd, roedd
4% ar gyfer anhwylderau niwroddatblygiad ac roedd
3% yn ymwneud ag ymchwil arthritis. Mae 69 o’r 71 o
brosiectau wedi cynnwys dadansoddi data a
gynhyrchwyd yn fewnol gan Labordy Cyfleuster
Genomeg Parc Geneteg Cymru.
Mae’r dulliau dadansoddi newydd a ddefnyddiwyd gan
y tîm biowybodeg dros y flwyddyn ddiwethaf wedi
cynnwys galw mathau o HLA o setiau data ecsomau,
cynhyrchu llofnodion mwtaniadau o gleifion â chanser
y coluddyn gan gysylltu â’u hanes smygu, dadansoddi
samplau a gafwyd o seno-grafftiadau sy’n deillio o
gleifion (mae samplau yn cynnwys cyfuniad o ddata
dilyniannau cleifion a lletywyr), ymchwiliadau i
ddulliau o nodi dyblygiadau tandem mewnol o ddata
dilyniannu cenhedlaeth nesaf ymhlith cleifion â
lewcemia myeloid acíwt a datblygu dulliau dysgu
peirianyddol, y cyfeiriwyd atynt yn flaenorol,
ymhellach, gan edrych ar ragweld cyfraddau goroesi
ymhlith cleifion â chanser y prostad gan ddefnyddio
darpar biofarcwyr.
Mae 22 o ymchwilwyr wedi defnyddio adnoddau
cyfrifiannu penodol Parc Geneteg Cymru i ymchwilwyr
Geneteg a gynhelir gan Uwchgyfrifiadura Cymru yn
ystod cyfnod adrodd 2019-2020. Mae cyfanswm o 175
o ymchwilwyr a myfyrwyr bellach wedi gofyn am gael
defnyddio’r adnoddau hyn i gefnogi eu hymchwil ac
wedi cael caniatâd i wneud hynny. Mae Parc Geneteg
Cymru bellach yn geidwad i dros 366 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 drwy
bartneriaethau cydweithredol ar gyfer 47 o
brosiectau ymchwil gan 32 o wahanol grwpiau
ymchwil
• Darparu seilwaith uwchgyfrifiadura arbenigol i 22 o
ymchwilwyr

• Mewn cydweithrediad â Chronfa Ddata Mwtaniadau
Genynnau Dynol (HGMD), rydym wedi datblygu
algorithm dysgu peiriannol 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 cyflawni portffolio
eang o weithgareddau mewn addysg ac
ymgysylltiad proffesiynol a chyhoeddus. Mae’r
rhaglen yn cynnig cyfleoedd i ymgysylltu a
chynnwys cleifion a theuluoedd mewn ymchwil a
pholisi iechyd a gofal cymdeithasol ar gyfer
datblygu gwasanaethau.
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
• Rheoli rhwydweithiau o bartïon â diddordeb
ym mhob maes ymgysylltu ac mae nifer yr
aelodau ym mhob rhwydwaith yn parhau i
gynyddu
• Recriwtio i astudiaethau ymchwil glinigol
ym maes geneteg Ymchwil Iechyd a Gofal
Cymru a’r 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
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Derbyniad Blynyddol Diwrnod Clefydau Prin Cymru yn y Senedd, Chwefror 2020.
O’r Chwith i’r Dde: Jayne Spink (Prif Weithredwr Cynghrair Geneteg y DU), Sioned Lewis
(Eiriolwr cleifion a siaradodd am ei phrofiadau o gyflwr pitŵidol prin), Graham
Shortland (Cadeirydd Grŵp Gweithredu ar Glefydau Prin Cymru).

“Mae’n wych bod yn Nerbyniad #RareDiseaseDay2020
@rarediseaseUK Cymru... yn siarad am yr heriau
gwirioneddol y mae pobl yn eu hwynebu sy’n gysylltiedig
â chyflyrau prin a chyflyrau heb eu canfod.”
Menai Owen-Jones, Prif Swyddog Gweithredol y Sefydliad Pitŵidol
Derbyniad Blynyddol Diwrnod Clefydau Prin yn y Senedd

Cynnydd
Er gwaethaf effaith pandemig parhaus y
coronafeirws, rydym wedi parhau i gynnig
rhaglen amrywiol lawn o weithgareddau,
drwy gydol y flwyddyn adrodd hon. Er bod
cadw pellter cymdeithasol yn golygu ei bod
yn anochel y bydd digwyddiadau addysg ac
ymgysylltu yn wahanol hyd y gellir
rhagweld, rydym yn parhau i adeiladu ar ein
llwyddiannau eleni, gan fanteisio ar ffyrdd
newydd o sicrhau bod Parc Geneteg Cymru
yn cadw mewn cysylltiad â’i wahanol
gynulleidfaoedd nes i ‘wasanaeth arferol’
ailddechrau.

Darlithoedd cyhoeddus
Mae darlithoedd cyhoeddus Parc Geneteg
Cymru yn ceisio ennyn diddordeb
cynulleidfa leyg mewn pynciau sy’n
ymwneud â geneteg a genomeg. Maent yn
denu cynulleidfa amrywiol o fyfyrwyr
Chweched Dosbarth i aelodau o’r cyhoedd
sydd wedi ymddeol. Un enghraifft o 201920 oedd sgwrs ar ‘Unravelling the Double
Helix: The Lost Heroes of DNA’, a ddenodd
fwy na 200 o aelodau o’r cyhoedd.

•

Y Cyhoedd
Cynhaliwyd amrywiaeth o ddigwyddiadau i
grwpiau cyhoeddus ledled Cymru. Roedd y
rhain yn cynnwys:

Cynadleddau Cyhoeddus Blynyddol ar Eneteg
a Genomeg ar gyfer y 3ydd Genhedlaeth (3G)
Cynhaliwyd y 4edd set o Gynadleddau 3G
Blynyddol yng Nghaerdydd a Wrecsam. Mae’r
digwyddiadau hyn yn dod yn fwyfwy
poblogaidd ac maent yn agored i aelodau o’r
cyhoedd sydd â diddordeb ym meysydd DNA,
geneteg, genomeg ac mewn pynciau
cysylltiedig. Maent wedi’u hanelu’n benodol
at y grŵp oedran 50+ ond gall unrhyw un
ddod iddynt. Mwynhaodd mwy na 230 o
gynadleddwyr anerchiadau ar bynciau
arloesol a stondinau rhyngweithiol a oedd yn
dangos ymchwil a phrosiectau eraill o bob
rhan o Gymru.

Sgyrsiau Grwpiau Cymunedol
Cyn i gyfyngiadau symud COVID-19 ddod i
rym, llwyddon ni i gyflwyno 41 o sgyrsiau yn
ymwneud â DNA a geneteg a genomeg i
sefydliadau cymunedol gan gynnwys Prifysgol
y Drydedd Oes, Clwb Rotari, Cymrodoriaethau
Ymddeol y GIG, grwpiau Sefydliad y Merched,
Clybiau Probus a grwpiau llyfrgell ledled
Cymru. Roedd y pynciau yn cynnwys Hanes
DNA a Geneteg, Genomeg yn y Cyfryngau,
DNA ac Olion Bysedd a Meddygaeth
Bersonoledig. Cafodd Parc Geneteg Cymru ei
wahodd hefyd i roi un o’r anerchiadau hyn
mewn digwyddiad blynyddol a gynhaliwyd
gan U3A Sir y Fflint ar gyfer ei aelodau a
disgyblion ysgolion cyfun lleol.
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Stondin Ryngweithiol
Ymwelodd Stondin Ryngweithiol Parc
Geneteg Cymru ag amrywiaeth o
ddigwyddiadau cyhoeddus yn ystod y
flwyddyn, gan gynnwys:
• Canolfan Siopa’r Capitol yng
Nghaerdydd fel rhan o fenter i ennyn
diddordeb y cyhoedd mewn
gwyddoniaeth yn ystod gwyliau’r haf
• Her Gwyddorau Bywyd i Ysgolion
Ysgol Feddygaeth Caerdydd a
Chynhadledd Ymchwil Flynyddol yr
Is-adran Haint ac Imiwnedd
• Digwyddiad cyhoeddus ‘Sôn am
Ymchwil’ Ymchwil Iechyd a Gofal
Cymru
• Cynhadledd Ymchwil Flynyddol
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru (lle
enillodd Parc Geneteg Cymru y wobr
am y Stondin Fwyaf Diddorol, a
ddewiswyd gan y cynadleddwyr)
• Digwydd STEM y Brownis a’r Geids
• Digwyddiad â thema canser, ‘Rogue
Cells’, a gynhaliwyd gan Techniquest
Ar Ôl Oriau
• Ffair Wyddoniaeth Haf Brynmawr
• Diwrnod Agored Ysgol Feddygaeth
Prifysgol Caerdydd

Cleifion
Cynhaliwyd amrywiaeth o ddigwyddiadau i
gefnogi Cleifion â Chlefydau Prin drwy
gydol y flwyddyn.

Cyfarfod Blynyddol y Rhwydwaith i Gleifion â Chlefydau Prin
Cynhaliwyd 5ed cyfarfod Blynyddol y Rhwydwaith i Gleifion â Chlefydau Prin gan
Gynghrair Parc Geneteg Cymru a Chynghrair Geneteg y DU ac roedd 70 o aelodau o’r
rhwydwaith, gweithwyr proffesiynol ac elusennau yn bresennol ynddo.

Diwrnod Syndrom Lynch
Ymunodd mwy nag 80 o gleifion, aelodau
o’r teulu a gweithwyr proffesiynol â
Diwrnod Ymwybyddiaeth Syndrom Lynch a
drefnwyd gennym mewn cydweithrediad â
Lynch Syndrome UK. Yn ogystal â’r
unigolion a oedd yn bresennol yn y
digwyddiad, daeth 8 o elusennau a
sefydliadau cleifion i arddangos a chodi
ymwybyddiaeth o’r cymorth a’r wybodaeth
sydd ar gael i deuluoedd y mae’r cyflwr yn
effeithio arnynt.

Ymhlith y pynciau amrywiol yr ymdriniwyd â nhw roedd ‘How genomics is benefiting
patients’, ‘Developments in the area of rare disease medicines and gene and cell
therapies’ a chynhaliwyd gweithdy ar ffyrdd o gadw’n iach a rheoli iechyd emosiynol
ac iechyd meddwl. Arweiniwyd y gweithdy gan Hannah Carter o elusen Gofal.
Rhannodd sawl aelod o’r rhwydwaith eu profiadau hefyd.
Fel rhan o’r digwyddiad lansiwyd Porth Ymchwil Clefydau Prin Parc Geneteg Cymru,
ar ôl yr ymgynghoriad cychwynnol ag aelodau o’r rhwydwaith mewn cyfarfod
blynyddol blaenorol. Roedd yn gyfle hefyd i’r aelodau gyfrannu at brosiect o’r enw
‘Rare Resources’ a addaswyd ar gyfer teuluoedd yng Nghymru. Mae’r adnoddau
wedi’u datblygu i gleifion a gofalwyr y mae clefydau prin yn effeithio arnynt ac mae
hefyd yn cynnwys adnoddau i weithwyr proffesiynol. Y nod yw rhoi cymorth i
deuluoedd a’u cyfeirio yn dilyn diagnosis o gyflwr genetig prin neu heb ddiagnosis.

Yn ogystal â’r cyflwyniadau am agweddau
clinigol ar Syndrom Lynch a chyfleoedd i
gymryd rhan mewn ymchwil, cododd y
diwrnod ymwybyddiaeth hefyd o’r rhaglen
sgrinio newydd ar gyfer Syndrom Lynch a
gyflwynwyd yn y GIG yng Nghymru.

Rheoli Twitter gan Len Richards, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol
Caerdydd a’r Fro
Fel rhan o weithgareddau Diwrnod Clefydau Prin Parc Geneteg Cymru, gwahoddwyd
Len Richards i reoli ein ffrwd twitter am awr ac ateb cwestiynau gan ddefnyddwyr
twitter eraill.

Cafwyd llawer o adborth gwych gan gleifion
a oedd yn bresennol yn y digwyddiad

“Llawer o wybodaeth i’w
hystyried”
“Roedd pob un o’r
siaradwyr yn wych.
Lleoliad da”
Rhai a oedd yn bresennol
Diwrnod Syndrom Lynch

Diwrnod i’r Teulu Cymdeithas Sglerosis
Twberus
Ym mis Medi, gwnaethom helpu Cymdeithas
Sglerosis Twberus i gynnal Diwrnod i’r Teulu
yng Nghymru. Cynigiodd y diwrnod gyfleoedd
i deuluoedd rwydweithio â’i gilydd a gwrando
ar sgyrsiau am gyfleoedd ymchwil sydd ar
gael yng Nghymru a sut mae’r gwaith o ofalu
am y cyflwr a’i reoli wedi newid ers cyflwyno
clinigau arbenigol. Roedd tua 40 o gleifion,
teuluoedd a gweithwyr proffesiynol yn
bresennol yn y digwyddiad.

Derbyniad Blynyddol Diwrnod Clefydau Prin yn y Senedd
Denodd derbyniad Diwrnod Clefydau Prin eleni yn y Senedd fwy na 120 o bobl, sef y
nifer mwyaf erioed. Roedd rhanddeiliaid yn cynnwys cleifion, gofalwyr, gweithwyr
iechyd proffesiynol, ymchwilwyr, comisiynwyr, y diwydiant a seneddwyr.
Rhoddodd Angela Burns AC, sef Cadeirydd
y Grŵp Trawsbleidiol ar gyfer Cyflyrau Prin,
Genetig a heb Ddiagnosis y wybodaeth
ddiweddaraf am y camau a oedd yn cael eu
cymryd yn dilyn dau gyfarfod a gynhaliwyd
ers i’r grŵp gael ei sefydlu ym mis Hydref.
Soniodd Sioned Lewis am ei phrofiadau o
gyflwr pitŵidol prin a siaradodd Dr Graham
Shortland, Cadeirydd y Grŵp Gweithredu ar
Glefydau Prin, am y cynnydd a oedd wedi
cael ei wneud o ran cyflawni Cynllun
Gweithredu ar Glefydau Prin Cymru, gan
gynnwys cynlluniau i sefydlu clinig
syndromau heb enw (clinig SWAN) i blant
ac oedolion yn 2020.

www.walesgenepark.cardiff.ac.uk
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Gweithwyr Iechyd Proffesiynol:
Cynhaliwyd 10 digwyddiad yn ystod y flwyddyn i weithwyr proffesiynol. Ymhlith yr
uchafbwyntiau roedd:
Byw gyda Chyflyrau Genetig
Cynhaliwyd chwe sesiwn – sy’n cynnwys anerchiadau gan Gwnselydd Genetig ac unigolion y
mae cyflyrau genetig yn effeithio arnynt – ym Mhrifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe,
Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd. Roedd mwy na 450 o myfyrwyr
nyrsio, myfyrwyr bydwreigiaeth a Gweithwyr Iechyd Perthynol Proffesiynol dan hyfforddiant
yn bresennol yn y sesiynau a ymdriniodd â syndrom Lynch, syndrom X Frau, Clefyd y
Crymangelloedd a Thalasemia, sglerosis twberus a syndrom Usher.

“Roedd yn wych bod y
siaradwr mor barod i adrodd
ei stori a rhoi gwybodaeth.
Agorodd fy llygaid i gyflwr
genetig nad oeddwn yn
gwybod amdano’n flaenorol”
Myfyriwr, Prifysgol De Cymru
Digwyddiad Byw gyda Chyflyrau
Genetig

Fforwm Iechyd Myfyrwyr Cymru (WSHF)
Mae WSHF yn grŵp arloesol o fyfyrwyr gofal iechyd sy’n frwd dros lywio profiad dysgu
myfyrwyr gofal iechyd yng Nghymru. Mae’r grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr o Gomisiynydd
Addysg Gofal Iechyd Cymru – Gwasanaethau Gweithlu, Addysg a Datblygu a myfyrwyr o bob
carfan o bob cwrs gofal iechyd yng Nghymru. Gwahoddwyd Parc Geneteg Cymru i roi
anerchiad ar eneteg i aelodau’r fforwm yn eu cyfarfod ym mis Ebrill.
Digwyddiad Profion Syndrom Lynch ar gyfer Canser y Colon a’r Rhefr
Daeth y digwyddiad hwn â mwy na 60 o weithwyr iechyd proffesiynol arbenigol a
rhanddeiliaid eraill at ei gilydd yng Nghaerdydd er mwyn lansio Llwybr Profion Syndrom
Lynch yng Nghymru.

Cyfarfod Blynyddol y Rhwydwaith Ewropeaidd ar gyfer Trawsblannu ac Adfer y System Nerfol
Ganolog (NECTAR)
Daeth 29ain Cyfarfod Blynyddol NECTAR, a gynhaliwyd yng Nghaerdydd, ag ychydig o
dan 100 o wyddonwyr, clinigwyr, eiriolwyr cleifion a phartneriaid mewn diwydiant o
bob rhan o Ewrop a’r gymuned ryngwladol at ei gilydd er mwyn rhannu’r ymchwil
ddiweddaraf ym maes atgyweirio’r niwed i’r system nerfol ganolog o ganlyniad i
glefydau dirywiol.
Cwrs Adolygu’r Gwasanaeth Geneteg Feddygol
Cynhaliwyd y Cwrs Adolygu Geneteg Feddygol blynyddol gan Wasanaeth Genomeg
Feddygol Cymru Gyfan ar gyfer meddygon dan hyfforddiant a oedd yn arbenigo yn y
maes hwn o feddygaeth. Roedd 26 o feddygon o bob rhan o’r DU ac Iwerddon yn
bresennol yn y cyfarfod.

“Cafodd y cwrs ei gyflwyno’n dda iawn. “Byddwn yn
argymell y cwrs yn fawr i gofrestryddion eraill.”
“Roedd yr addysgu wedi’i deilwra’n benodol at yr arholiad.
Defnyddiol iawn.”
Meddygon a gwblhaodd gwrs Adolygu’r Gwasanaeth Geneteg Feddygol
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“Mae’r

cwrs hwn wedi gwella fy ngwybodaeth am bynciau
penodol a bydd yn cael effaith gadarnhaol ar fy addysgu ar
lefel Safon Uwch”
“Am ddigwyddiad gwych! Bydd yn ddefnyddiol ar gyfer TGAU
a Safon Uwch. Siaradwyr gwybodus a diddorol iawn. Diolch o
galon!"
“Diddorol iawn yn ac yn berthnasol i fanyleb Safon Uwch.”
Athrawon mewn digwyddiadau DPP

“Aeth yn dda iawn. Roedd y
rhai a oedd yn bresennol fel
petai ganddynt ddiddordeb
yn y pwnc a gwnaethant
ofyn rhai cwestiynau da.
Roeddwn i’n arbennig o
falch bod y digwyddiad
wedi’i hysbysebu i ysgolion
lleol eraill”
Siaradwr yn Sioe Deithiol yr Ysgolion

Ysgolion a Cholegau
Roedd rhaglen amrywiol, wedi’i hanelu at gefnogi addysg geneteg a genomeg mewn
ysgolion uwchradd a chodi ymwybyddiaeth o yrfaoedd perthnasol, yn cynnwys:
Geneteg a Genomeg i’r Chweched Dosbarth
Cynhaliwyd chweched Sioe Deithiol Geneteg i Ysgolion Parc Geneteg Cymru yn
ystod tymor yr hydref 2019 a thymor y gwanwyn 2020. Mae’r Sioe Deithiol, a
gyflwynir ledled Cymru a’r gororau, yn cynnig sgyrsiau am ddim ar bynciau sy’n
ymwneud â DNA, a geneteg a genomeg, i fyfyrwyr blynyddoedd 12 a 13 yn eu hysgol
neu eu coleg eu hunain. Ym mhob digwyddiad mae siaradwyr arbenigol o
brifysgolion, y GIG a’r sector bio-dechnoleg yn rhoi anerchiadau ar bynciau megis
geneteg feddygol, anhwylderau a etifeddir, moeseg ym maes geneteg, epigeneteg,
ecoleg foleciwlaidd, fforenseg, geneteg canser, peirianneg enetig, genomeg
pathogenau a thechnolegau dilyniannu. Cafodd myfyrwyr gyfle i ddysgu am feysydd
newydd sy’n ymwneud â geneteg a genomeg a chael gwybodaeth am gyrsiau a
gyrfaoedd perthnasol. Trefnodd Parc Geneteg Cymru 33 o ddigwyddiadau a oedd yn
cynnwys mwy na 50 o ysgolion a cholegau a mwy na 1800 o fyfyrwyr. Canslwyd yr
ychydig ddigwyddiadau diwethaf oherwydd cyfyngiadau Covid-19.
Digwyddiad Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar gyfer Geneteg a Genomeg Athrawon
Cynhaliwyd digwyddiad DPP ‘Bioleg Arloesol’ i athrawon bioleg uwchradd ar y cyd â
Techniquest, Prifysgol De Cymru a Dysgu STEM. Rhoddodd y cwrs dydd y
wybodaeth ddiweddaraf i’r 36 o unigolion a oedd yn bresennol am ymchwil a
datblygiadau ym maes geneteg a genomeg sy’n datblygu’n gyflym ac roedd yn
cynnwys anerchiadau gan siaradwyr arbenigol ar bynciau a oedd yn cynnwys
meddygaeth genomig, epigeneteg, DNA ac olion bysedd, golygu genynnau
planhigion, genomeg pathogenau a dilyniannu genomau yn gyflym. Roedd sesiwn
labordy ymarferol ar DNA ac olion bysedd a thaith o amgylch Tŷ’r Drosedd ac
arddangosfa gyrfaoedd.

“Roedd dysgu am yr effeithiau
gwahanol y gall ein geneteg eu
cael arnom yn ddiddorol iawn.
Roeddwn i’n gallu cysylltu’r
sgwrs â’m cwrs Bioleg Safon
Uwch. Edrychodd ar fath
gwahanol o faes ar gyfer gyrfa
yn y sector Bioleg. Gwnaeth i
mi feddwl am yrfaoedd posibl
yn y sector Bioleg”Myfyriwr a

Digwyddiadau Gyrfaoedd i Fyfyrwyr
Cefnogodd Parc Geneteg Cymru sawl digwyddiad gyrfaoedd mewn ysgolion a
cholegau drwy ddarparu gwybodaeth am gyrsiau a gyrfaoedd sy’n gysylltiedig â
geneteg a genomeg.
Ysgol Haf Ymddiriedolaeth Sutton
Cynhaliwyd y digwyddiad hwn, i fyfyrwyr blwyddyn 12/13, mewn cydweithrediad ag
Ymddiriedolaeth Sutton a Phrifysgol Caerdydd. Trefnodd Parc Geneteg Cymru sgwrs
am gyfyng-gyngor moesegol ym meysydd geneteg a genomeg.

gymerodd ran yn Sioe Deithiol yr Ysgolion
Siaradwr yn Sioe Deithiol yr Ysgolion
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Polisïau
Mae Parc Geneteg Cymru yn gweithio i sicrhau bod cleifion a’r cyhoedd yn cael cyfleoedd i gymryd rhan mewn ymchwil a phrosesau
datblygu gwasanaethau a pholisïau. Mae enghreifftiau yn ystod 2019-2020 yn cynnwys yr adolygiad o Daflenni Gwybodaeth am
Ddiagnosis Cynenedigol Anymwthiol, datblygu a phrofi Porth Ymchwil Clefydau Prin (gweler Astudiaeth Achos 6), ymgynghori ar
becyn cymorth Gwybodaeth ‘Rare Resources’ a chynllunio gweithdy a gynhaliwyd gan Midlands and Wales Cell & Gene Therapy
Collaborative ar agweddau at therapi genynnau a chelloedd.
Grŵp Trawsbleidiol ar gyfer Cyflyrau Prin, Genetig a Heb Ddiagnosis
Ar 2 Hydref 2019, lansiwyd y Grŵp Trawsbleidiol ar gyfer Cyflyrau Prin, Genetig a Heb Ddiagnosis yng Senedd Cymru. Yn y cyfarfod
cyntaf, daeth rhanddeiliaid at ei gilydd i drafod yr effaith y mae cyflwr genetig prin yn ei chael ar iechyd meddwl. Gweler Astudiaeth
achos 5 am ragor o fanylion.
Y Grŵp Gweithredu ar Glefydau Prin
Mae Parc Geneteg Cymru yn cynrychioli’r trydydd sector ar Grŵp
Gweithredu ar Glefydau Prin Cymru, gan weithio i dynnu sylw at y
bylchau o ran y cymorth a’r wybodaeth sydd ar gael i gleifion a
theuluoedd a helpu i godi ymwybyddiaeth o ble y dylid targedu
adnoddau.
Aeth Parc Geneteg Cymru i Gynhadledd Fforwm Clefydau Prin y DU
2019 yng Nghaeredin ym mis Hydref er mwyn cynrychioli buddiannau
Cymru yn Strategaeth y DU ar gyfer Clefydau Prin.
Technoleg Iechyd Cymru
Mae Parc Geneteg Cymru yn darparu Cynghorydd ar Gynnwys Cleifion
a’r Cyhoedd ar gyfer Technoleg Iechyd Cymru. Mae hyn yn rhoi cyfle i
Barc Geneteg Cymru gyfrannu at ei Strategaeth a helpu i ddewis
trefniadau ar gyfer cynnwys cleifion a’r cyhoedd mewn arfarniadau o
dechnoleg iechyd drwy ei aelodaeth o’r Grŵp Sefydlog ar Gynnwys
Cleifion a’r Cyhoedd.

Ymgysylltu â Phartneriaeth Genomeg Cymru
Mae Parc Geneteg Cymru yn un o’r partneriaid ym Mhartneriaeth Genomeg Cymru ac mae’n cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau
Addysg ac Ymgysylltu ar ei rhan.
Sioe Deithiol Genomeg Partneriaeth Genomeg Cymru
Er mwyn ymgysylltu â gweithwyr iechyd proffesiynol ynghylch datblygiadau ym maes meddygaeth genomig yng Nghymru, gan gynnwys
strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl Llywodraeth Cymru, parhaodd sgyrsiau’r Sioe Deithiol Genomeg i gael eu rhoi ledled
Cymru gan arbenigwyr sy’n gweithio yn y maes. Yn 2019-20, cyflwynwyd
sgyrsiau yn y cyfarfodydd a’r lleoliadau canlynol:
•
Ysgol Haf Prifysgol Bangor
•
Ysbyty Bronglais
•
Seminar Amser Cinio Fferylliaeth Castell-nedd Port Talbot
•
Cylch Mawr Nevill Hall
•
Cylch Mawr Ysbyty Singleton
•
Cylch Mawr Ysbyty Llwynhelyg
•
Diwrnod Hyfforddiant Cofrestryddion Arbennig Ysbyty Brenhinol
Morgannwg
•
Seminar Amser Cinio Gwyddorau Gofal Prifysgol De Cymru
Stondin yng Nghynhadledd Partneriaeth Genomeg Cymru
Fel rhan o’r rhaglen ymgysylltu, mae stondin gynhadledd wedi’i harddangos mewn gwahanol gyfarfodydd a digwyddiadau ledled Cymru.
Mae’r stondin yn rhoi gwybodaeth am Barc Geneteg Cymru a datblygiadau ym maes meddygaeth genomig yng Nghymru, gan gynnwys
cylchlythyrau, llenyddiaeth a thaflenni cofrestru i weithwyr proffesiynol â diddordeb danysgrifio i gael diweddariadau. Ymwelodd y
stondin â 18 o ddigwyddiadau ledled Cymru yn ystod y cyfnod adrodd.
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Caffis Genomeg Cyhoeddus
Fel rhan o’i raglen ymgysylltu, sefydlodd Parc Geneteg Cymru fenter newydd, sef Caffis Genomeg
Cyhoeddus, er mwyn ymgysylltu â’r cyhoedd a’r rhai y mae cyflyrau prin a genetig yn effeithio arnynt
ynghylch genomeg mewn amgylchedd anffurfiol.
Mae’r caffis am ddim ac yn agored i bawb ac fe’u cynhelir mewn lleoliadau hygyrch ledled Cymru.
Maent yn cynnwys sgyrsiau byr, anffurfiol am genomeg sy’n ymwneud ag iechyd a meddygaeth, a
siaradwyr gwadd, sy’n cynnwys ymchwilwyr, gweithwyr
iechyd proffesiynol a’r rhai y mae cyflyrau genetig a
phrin yn effeithio arnynt, sy’n rhannu profiadau personol.
Mae’r digwyddiadau yn gyfrwng i rannu cynnwys sy’n
ymwneud â genomeg gan gynnwys gwybodaeth am ymchwil a pholisi a gwybodaeth glinigol,
yn ogystal â digwyddiadau a rhwydweithiau. Ceir cyfleoedd hefyd i sgwrsio, gofyn cwestiynau
a chyfarfod ag eraill gan gynnwys aelodau o’r gymuned clefydau prin, gweithwyr iechyd
proffesiynol (e.e. Cwnselwyr Genetig) ac ymchwilwyr. Gwahoddir y rhai sy’n bresennol i lywio
caffis a gynhelir yn y dyfodol, gan rannu awgrymiadau ynglŷn â logisteg, siaradwyr a
chynnwys.
Wrth i’r fenter ddatblygu, caiff rhanddeiliaid eu cynnwys yn y gwaith o redeg caffis gyda chymorth. Mae’r ymatebion cychwynnol wedi
bod yn gadarnhaol iawn gyda chyfranogiad da gan weithwyr proffesiynol a’r cyhoedd. Mae canlyniadau eisoes wedi cynnwys sgyrsiau
dilynol, diddordeb mewn cymryd rhan mewn ymchwil ac argymhelliad y dylai’r caffis gael eu mabwysiadu’n ehangach gan Brif
Gynghorydd Gwyddonol ar Iechyd Cymru.

Mae cyfarfod ag eraill wyneb yn wyneb mewn amgylchedd anffurfiol wedi bod yn fuddiol hefyd. Er bod ganddynt
gyflyrau prin gwahanol, mae llawer o bryderon a phroblemau cyffredin. Mae’n braf cael cyfle i glywed a rhannu
profiadau a’r arferion da a all wneud bywyd yn haws.
Rhiant, Gofalwr ac Eiriolwr Claf â Chlefyd Prin

Rwy’n siarad yn rheolaidd am Genomeg mewn
amrywiaeth o ddigwyddiadau, ond dw i erioed
wedi siarad mewn rhywbeth tebyg i’r Caffi
Genomeg. Roeddwn i’n gwerthfawrogi’n fawr
y cyfle i ymgysylltu â grŵp bach a thrafod yr
agweddau ar fy sgwrs roeddent yn ymddiddori
ynddynt fwyaf. A hynny oll gyda phaned o de
yn fy llaw!
Siaradwr yn y Caffi Genomeg

Fel claf a sylfaenydd elusen i gleifion, mae’n bwysig iawn bod llais y claf yn cael ei glywed yng ngwaith sefydliadau
megis Parc Geneteg Cymru. Mae cymryd rhan yn eu prosiectau clefydau prin ac addysg geneteg yn fuddiol iawn i’r
cleifion ac mae’n cael ei groesawu yn y gymuned. Yn wir, y claf yw’r arbenigwr ar ei gyflwr ei hun.
Eiriolwr a Sylfaenydd Elusen i Gleifion â Chlefydau Prin

Canlyniadau
Mae Parc Geneteg Cymru wedi cynyddu nifer yr aelodau o’i rwydweithiau geneteg a
genomeg ar gyfer athrawon, gweithwyr proffesiynol, cleifion a’r cyhoedd. Trefnodd y
tîm Addysg ac Ymgysylltu 89 o ddigwyddiadau gwahanol rhwng mis Ebrill 2019 a mis
Mawrth 2020, y gwnaeth 5542 o bobl gymryd rhan ynddynt. Aeth llawer mwy i
ymweld â stondin ryngweithiol Parc Geneteg Cymru sydd wedi’i harddangos mewn
llawer o ddigwyddiadau allanol. Rydym wedi cyrraedd y canlynol i gyd:
•

Gweithwyr Iechyd Proffesiynol: 33 o ddigwyddiadau a 957 yn bresennol

•

Ysgolion/Colegau: 14 o ddigwyddiadau a 1968 yn bresennol

•

Aelodau o’r Cyhoedd/Cleifion: 62 o ddigwyddiadau a 3617 yn bresennol
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Parc Geneteg Cymru
Adroddiad Blynyddol 2019-2020

Cael Effaith
Nod Parc Geneteg Cymru yw cynnig arbenigedd ymchwil ledled
Cymru er mwyn helpu i greu amgylchedd cynaliadwy sy’n gallu
cystadlu’n rhyngwladol ar gyfer ymchwil genetig a genomig, a
fydd yn arwain, yn y pen draw, at well iechyd, cyfoeth a ffyniant
i bobl Cymru.
Gan gydweithio ag amrywiaeth o
arbenigeddau gofal iechyd, mae Parc
Geneteg Cymru yn canolbwyntio ar sicrhau
bod ei ymchwil yn cael effaith sylweddol
fel y dangosir yn yr enghreifftiau canlynol:

£10.3M

Incwm grant wedi’i
gefnogi
21 o Ddyfarniadau
Grant
Llwyddiannus
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• Darparu mynediad at dechnolegau dilyniannu
cenhedlaeth nesaf, gan gynnwys platfform
dilyniannu Illumina Novseq6000 a
chaledwedd biowybodeg DRAGEN (Astudiaeth
Achos 1). Erbyn hyn, gall Parc Geneteg Cymru
ddilyniannu a dadansoddi mwy fyth o
samplau yn gyflymach ac am gost is nag
erioed o’r blaen. Mae hyn yn galluogi
ymchwilwyr i gynnal astudiaethau grymus,
mawr yn fewnol.
• Mae defnyddio’r dechneg ddilyniannu un gell
yn adnodd hanfodol er mwyn helpu i ganfod
sail folecwlaidd achoseg clefydau. Gan
weithio gyda Dr Francesca Keefe, mae Parc
Geneteg Cymru wedi dadansoddi mynegiad
genynnau sy’n berthnasol i glefydau wrth i’r
ymennydd ddatblygu (Astudiaeth Achos 2).
• Mae gweithio gyda phartneriaid masnachol
yn ffordd hanfodol o droi darganfyddiadau
ymchwil yn driniaethau therapiwtig newydd.
Mae Parc Geneteg Cymru yn gweithio gyda’r
cwmni Cellesce i astudio ei organoidau sy’n
deillio o gleifion er mwyn datblygu modelau
cyn-glinigol o ganser y colon a’r rhefr
(Astudiaeth Achos 3).

• Mae’r gallu i drin deunydd genetig yn gywir ac
mewn ffyrdd penodol, drwy dechnegau megis
CRISPR, yn elfen bwysig o’r broses o ddeall sut
mae amrywiolyn genetig yn arwain at glefydau.
Mae Parc Geneteg Cymru yn cynnig yr
arbenigedd hwn drwy ei becyn gwaith Golygu
Genomau a Thrawsgenig (Pecyn Gwaith 1).
• Gan weithio’n agos gyda thîm Cyfrifiadura
Ymchwil Uwch Caerdydd (ARCCA), mae Parc
Geneteg Cymru yn datblygu’r adnoddau sydd eu
hangen i gynnal dadansoddiadau seiliedig ar
Ddeallusrwydd Artiffisial a Dysgu Peirianyddol
o setiau data mawr o arbrofion genomig
(Astudiaeth Achos 4).
• Yn ogystal â chyflawni rôl hollbwysig wrth
gefnogi ymchwil genomig, mae Parc Geneteg
Cymru yn lledaenu gwybodaeth arbenigol i
gydweithwyr yng nghanol Llywodraeth Cymru
er mwyn sicrhau y gall genomeg gael mwy o
effaith ar gymdeithas. Mae hyn wedi arwain at
sefydlu’r gweithgor trawsbleidiol ar gyfer
clefydau prin (Astudiaeth Achos 5).
• Er mwyn sicrhau ei bod yn cael yr effaith fwyaf
ar gyfer cleifion â chlefydau prin a/neu enetig
a’u teuluoedd, mae Parc Geneteg Cymru yn
cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau er mwyn
lledaenu gwybodaeth am rôl genomeg ym
maes ymchwil i glefydau ac yn gweithio’n agos
gydag elusennau i gefnogi’r rhai yr effeithir
arnynt. Mae hyn wedi arwain at fentrau megis
porth ymchwil clefydau prin, sef gwefan a
gydgynhyrchwyd sy’n dwyn gwybodaeth am
brosiectau ymchwil clefydau prin i gleifion ac
ymchwilwyr yng Nghymru at ei gilydd mewn un
lle (Astudiaeth Achos 6).

Ymchwil

Arloesedd

Cael
Effaith
Gwella
dealltwriaeth

Ein nod yw sicrhau bod gwaith Parc
Geneteg Cymru yn cael effaith bwysig
ar gymdeithas, amgylchedd, economi a
diwylliant Cymru, ar ben ei gyfraniad
at ymchwil academaidd.

Datblygu Arbenigedd

Er mwyn gwneud hyn, mae Dr Hywel
Williams (Arweinydd Effaith) yn
gweithio’n agos gyda Dr Karen Reed
(Cydgyfarwyddwr a Rheolwr
Gweithrediadau) er mwyn nodi
meysydd a phrosiectau sy’n mynd i’r
afael ag unrhyw gyfyngiadau
presennol ac adeiladu ar y meysydd
effaith hynny lle rydym eisoes yn gryf.

Gan gydweithio fel tîm, byddwn yn
ceisio ymgorffori’r cysyniad o
effaith ym mhob un o’n
gweithrediadau yn y dyfodol.

28

Parc Geneteg Cymru
Adroddiad Blynyddol 2019-2020

Astudiaeth achos 1:
Gweithio gyda'r GIG

Mae Parc Geneteg Cymru yn parhau
i gefnogi Gwasanaeth Genomeg
Feddygol Cymru Gyfan (AWMGS),
wrth iddo weithredu prosesau
cyfrifa a storio perfformiad uchel
newydd ar gyfer darparu
gwasanaeth genetig diagnostig yn
y GIG. Mae’r galedwedd
gyfrifiadurol newydd hon, a elwir
yn WREN yn lleol, bellach wedi’i
gosod yn system ARCCA
(Cyfrifiadura Ymchwil Uwch yng
Nghaerdydd) Prifysgol Caerdydd ac,
ynghyd â system Illumina DRAGEN,
bydd yn gwbl weithredol ar gyfer
darpariaeth ddiagnostig yn fuan.
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Mae platfform dilyniannu
Illumina NovaSeq™ 6000,
sydd wedi’i leoli yng
Ngwasanaeth Genomeg
Feddygol Cymru Gyfan –
AWMGS, a brynwyd gan
Lywodraeth Cymru ar gyfer
darpariaeth mewn
dilyniannu diagnostig ac
ymchwil, yn cael ei
ddefnyddio’n rheolaidd gan
Barc Geneteg Cymru.

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 yn gweithio
gyda chydweithwyr yn AWMGS a
Phartneriaeth Genomeg Cymru i
ddatblygu’r strategaeth ar gyfer
rhannu adnoddau dilyniannu trwybwn
uchel i gefnogi’r cymunedau ymchwil
yng Nghymru.

Mae system NovaSeqTM 6000 yn darparu dilyniant
trwybwn uchel hyblyg o’r radd flaenaf o ran
dilyniannu cenhedlaeth nesaf i gefnogi ceisiadau
clinigol ac ymchwil yng Nghymru.

Trosi Ymchwil yn Brofion Diagnostig
Mewn cydweithrediad â Grŵp Ymchwil
Syndromau Tiwmorau a Etifeddir (Prifysgol
Caerdydd), tîm ymchwil yn Erasmus MC
Rotterdam ac AWMGS, cafodd 133 o gleifion â
sglerosis twberus (TSC) neu symptomau clinigol
tebyg i TSC nad oeddent wedi cael diagnosis
moleciwlaidd (nid oedd y mwtaniad gennyn sy’n
achosi’r clefyd yn hysbys, er bod diagnosis
clinigol seiliedig ar symptomau wedi’i
gadarnhau), eu sgrinio gan Barc Geneteg Cymru
gan ddefnyddio dilyniannu cenhedlaeth nesaf.
Roedd y dadansoddiad yn canolbwyntio ar
chwilio am fwtaniadau yng ngenynnau TSC1 a
TSC2, am ei bod yn hysbys bod gan y rhain
fwtaniadau sy’n achosi clefydau sy’n gysylltiedig
â TSC.

Canfu’r astudiaeth ymchwil hon ddau fwtaniad
intronig dwfn mynych gwahanol newydd mewn chwe
chlaf. Ceir mwtaniadau intronig mynych mewn
rhannau o ennyn nad ydynt yn codio ar gyfer
proteinau ond a all darfu ar weithrediad genynnau,
serch hynny.
Cafodd y ddau fwtaniad eu cynnwys mewn prawf
sgrinio o gleifion TSC eraill heb fwtaniad TSC1/2 a
nodwyd, a gynhaliwyd gan AWMGS. Nodwyd dau
unigolyn arall. Caiff yr amrywiadau hyn eu cynnwys
nawr yn y ddarpariaeth ddiagnostig safonol ar gyfer
profion diagnostig ar gyfer TSC a gynhelir gan
AWMGS.
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Astudiaeth Achos 2
Egluro’r amrywiaeth mewn rhyngniwronau ataliol
dynol gan ddefnyddio dilyniannu RNA un gell
Mae gan Barc
Geneteg Cymru
wybodaeth ac
arbenigedd helaeth,
sy’n cael eu
cymhwyso’n
llwyddiannus at
amrywiaeth o
astudiaethau

Somatostatin
Calretinin

Imiwnostaenio rhyngniwronau sy’n deillio o fôn-gelloedd embryonig dynol yn bositif ar gyfer
marcwyr isdeipiau gwahanol (somatostatin, calretinin a parvalbumin) a marciwr niwronal (TUJ1)

Mae dilyniannu RNA
un gell yn adnodd
pwerus ar gyfer nodi’r
amrywiaeth
folecwlaidd rhwng
celloedd, er mwyn
gweld sut mae
celloedd yn wahanol
i’w gilydd ar lefel
folecwlaidd.

Roedd cynnal dadansoddiadau
dilyniannu RNA un gell hydredol
(samplu’n fynych dros amser) o
“system enghreifftiol” gan
ddefnyddio rhyngniwronau yn
deillio o fôn-gelloedd embryonig
dynol a chymharu hyn â
rhyngniwronau go iawn o feinwe
ffetysau dynol yn rhan bwysig o
brosiect Dr Keefe. Darparodd y
gwaith hwn, ar yr un pryd,
werthusiad gwrthrychol o fodel y
fôn-gell a disgrifiad moleciwlaidd
newydd o ryngniwronau
gwahaniaethol o ddadansoddi
celloedd unigol.

Mae’r ymennydd yn organ gymhleth
iawn, sy’n cynnwys llawer o fathau
gwahanol o gelloedd sy’n niwronau a
chelloedd nad ydynt yn niwronau
(glia). Mae gan un isdeip o niwronau,
sef rhyngniwronau ataliol, rôl bwysig
iawn i’w chwarae o ran rheoli
gweithgarwch yr ymennydd.
Defnyddiodd prosiect cydweithredol
gyda Dr Francesca Keefe y dull
dadansoddi un gell i nodweddu
isdeipiau rhyngniwronau sy’n
wahanol yn folecwlaidd ac yn
ffisiolegol a geir yn yr ymennydd
ymhellach.
Mae hyn yn bwysig am fod y ffordd y
sicrheir yr amrywiaeth hon o fewn
isdeipiau celloedd wrth iddynt
ddatblygu yn dal i fod yn ddirgelwch,
ac mae rhai isdeipiau o ryngniwronau
wedi’u cysylltu â niwropatholegau,
gan gynnwys sgitsoffrenia,
awtistiaeth a mathau o epilepsi. Yn y
pen draw, mae’n bosibl mai yng
nghamau’r broses o bennu llinach
rhyngniwronau, nad ydynt yn hysbys
ar hyn o bryd, y ceir yr ateb o ran sut
i bennu achoseg clefydau, ac achos

Mae’n galonogol bod y
rhyngniwronau yn deillio o fôlgelloedd yn rhannu llawer o
setiau cyffredin o enynnau â’r
bôn-gelloedd go iawn a oedd yn
cyfateb iddynt yn ymennydd y
ffetws. At hynny, nodwyd bod
sawl gennyn risg hysbys sy’n
gysylltiedig â niwropatholeg
wedi’u mynegi. Gallai gwaith yn y
dyfodol yn trin mynegiad y
genynnau risg dethol hyn
ddatgelu achoseg clefydau a
thargedau therapiwtig newydd.

bregusrwydd sy’n dibynnu ar
isdeipiau.

.
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Parvalbumin
TUJ1

Mae prosiect dilyniannu RNA un
gell Dr Keefe yn esiampl o’i fath
ym Mhrifysgol Caerdydd a Pharc
Geneteg Cymru. Daeth yr
ymchwil yn elfen graidd o PhD
Dr Keefe, a gwblhawyd yn
llwyddiannus ym mis Chwefror
2020. Mae Dr Keefe bellach
wedi dechrau mewn rôl ôlddoethurol fel arweinydd
diwydiannol ym Mhrifysgol
Caerdydd ac mae’n edrych
ymlaen at y cyfle nesaf i weithio
gyda Pharc Geneteg Cymru.

“Mae Parc Geneteg
Cymru yn adnodd
go arbennig, sy’n
hanfodol i
ddatblygu
ymchwil.”
- Dr Francesca
Keefe
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Astudiaeth Achos 3
Cymhwyso organoidau canser sy’n deillio o’r
claf at brofion sgrinio i ddarganfod cyffuriau
Mae Parc Geneteg
Cymru yn gweithio

Delweddau
microsgobeg
fflworoleuol
dalen oleuni o
organoidau
canser y colon
a’r rhefr
Cellesce a
dynnwyd yn y
Labordy
Ffisegol
Cenedlaethol
mewn
cydweithrediad
â M Squared
Lasers.

gyda Cellesce
Limited (cwmni
deillio o
Brifysgolion
Caerdydd a
Chaerfaddon) i
sefydlu modelau
clefydau cynglinigol newydd
gan ddefnyddio
organoidau tri
dimensiwn (3D),
neu fini-organau,
sy’n deillio o
fiopsïau cleifion.
Gellir defnyddio’r
organoidau hyn i
brofi cyfansoddion
therapiwtig newydd

Cellesce Ltd 2020

Mae angen meddygol dybryd nas
diwallwyd i ddarganfod a
datblygu triniaethau therapiwtig
addasu clefyd newydd ar gyfer
canser sy’n targedu celloedd
afiach yn benodol ac yn lleihau
sgil-effeithiau andwyol. Un o’r
rhwystrau i’w goresgyn wrth nodi
triniaethau newydd yw
argaeledd system brofi sy’n
rhagfynegi’n gywir
effeithiolrwydd cyfansoddion
newydd i’w datblygu ymhellach
yn y clinig.
Gallai organoidau 3D sy’n deillio
o bobl chwyldroi’r gwaith o
gynnal profion cyn-glinigol ar
gyfansoddion therapiwtig
newydd. Ni allai’r gwaith hwn
fynd rhagddo heb rodd hael
meinwe o fiopsïau dynol, a
roddwyd gyda chaniatâd y
cleifion a gyda chymeradwyaeth
foesegol gynhwysfawr. Caiff
samplau o fiopsïau eu prosesu yn
y labordy a chaiff y celloedd sy’n
deillio o hynny eu meithrin
mewn dysglau lle maent yn
tyfu’n glystyrau 3D o gelloedd.

Gellir tyfu’r organoidau, neu finiorganau, hyn o feinwe iach neu
afiach ac maent yn dyblygu’n
agos adeiledd a bioleg y feinwe
wreiddiol. Unwaith y bydd yr
organoidau wedi tyfu, gelir eu
torri er mwyn hau rhagor o
ddyblygiadau. Fel hyn, gall
ychydig o ddeunydd biopsi
cychwynnol ddarparu digon o
gopïau ar gyfer arbrofion ar
raddfa fach. Mae nodweddu
genomig gan ddefnyddio
cyfleusterau Parc Geneteg Cymru
yn cadarnhau bioleg sylfaenol
pob llinell organoid.
Mae tyfu organoidau â llaw yn
broses lafurddwys sy’n cymryd
llawer o amser ac mae’n
cynhyrchu nifer cymharol fach o
organoidau, sy’n cyfyngu ar y
defnydd masnachol eang y gellir
eu gwneud ohonynt. Fodd
bynnag, mae Cellesce wedi
patentu biobroses sydd wedi’i
gwneud yn bosibl i organoidau
gael eu cynhyrchu ar raddfa
ddiwydiannol.

Mae’r organoidau a gynhyrchir yn
destun proses rheoli ansawdd
drylwyr er mwyn profi eu bod yn
addas i’w defnyddio mewn profion
mawr gan sefydliadau masnachol
ac academaidd. Y nod yw
cynhyrchu nifer mawr o
organoidau ag ystod maint ac
ansawdd atgynyrchadwy penodol.
Bydd hyn yn galluogi cwmnïau
fferyllol, er enghraifft, i’w
defnyddio mewn profion
darganfod cyffuriau trwybwn uchel
i nodi darpar gyffuriau penodol i’w
datblygu ymhellach. Mae
astudiaethau cychwynnol wedi
dangos bod yr effaith y mae
cyffuriau yn ei chael ar organoidau
yn adlewyrchu’r effeithiau a welir
mewn cleifion yn y clinig.
Hyd yma, mae Cellesce a’i
bartneriaid wedi datblygu llinellau
organoidau Canser y Colon a’
Rhefr a Chanser y Fron ac wedi
sefydlu rhaglen o brosiectau
datblygu arfaethedig ar gyfer
llinellau canser arferol y coluddyn,
yr afu a’r ysgyfaint. Mae’r cwmni
yn gobeithio ymestyn ei
arbenigedd i gynnwys
meinweoedd a chlefydau eraill yn
y dyfodol agos.
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Astudiaeth Achos 4
Meithrin arbenigedd a gallu o ran
technegau dysgu peirianyddol ar gyfer
darganfod biofarcwyr.
Mae dysgu peirianyddol
yn ddull o adeiladu
modelau data sy’n
addasu ac yn dysgu o’r
data heb ymyrraeth
ddynol.

Mae Parc Geneteg
Cymru wedi bod yn
defnyddio dysgu
peirianyddol i wella
prosesau diagnosio a
phrofiad y claf mewn
perthynas â chanser y
prostad.
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O fiopsi ymwthiol i brawf gwaed

Tuag at ddysgu peirianyddol

Dechreuodd Dr Jason Webber
(Cymrawd Ymchwil gyda Prostate
Cancer UK) a Pharc Geneteg Cymru
brosiect cydweithredol ar ddiwedd
2018 i ddadansoddi set ddata a
gynhyrchwyd gan Dr Webber a oedd
yn edrych ar lefelau RNA biofarcwyr
posibl ar gyfer canser y prostad.

Galluogodd natur cais Dr Webber a’r
hyblygrwydd a ddangosodd o ran
amserlenni ar gyfer ymchwilio i’r
broblem ni i gynnal adolygiad
cynhwysfawr o wahanol ddulliau
dadansoddi y gellid eu cymhwyso at y
broblem. Cafodd nifer o ddulliau eu
rhoi ar y rhestr fer a’u treialu, gan
gynnwys dadansoddiadau atchwel
clasurol, atchweliad logistig a dulliau
Bayesaidd

Y bwriad oedd nodi ffordd o gyflwyno
prawf gwaed yn lle’r technegau biopsi
ymwthiol presennol a ddefnyddir i
ganfod y cyflwr hwn.
Roedd nodi a allai unrhyw rai o’r
biofarcwyr posibl, yn unigol neu
gyda’i gilydd, ragfynegi’r sgoriau
histopatholeg a gyfrifwyd fel rhan o’r
weithdrefn diagnosis clinigol yn
allweddol i unrhyw ddull dadansoddi.

Fodd bynnag, y dulliau dysgu
peirianyddol a ddangosodd y potensial
a’r hyblygrwydd mwyaf, gan roi cyfle
amserol i ymgysylltu â’r cynnydd
sylweddol yn nifer y dulliau
deallusrwydd artiffisial sy’n cael eu
datblygu gan y gymuned gyfrifiadureg.

“Mae’r cymorth gan Barc Geneteg Cymru wedi bod yn wych ac
mae wedi’i gwneud yn bosibl i ddulliau newydd cyffrous o
ymchwilio i gyfuniadau o fiofarcwyr lluosog gael eu rhoi ar
waith”
Dr Jason Webber, Prifysgol Caerdydd

Rhannu arbenigedd newydd

Deilliannau Ymchwil
Arweiniodd ein gwaith ymchwil at
gynhyrchu modelau hap-fforest er
mwyn rhagfynegi sgôr histopatholeg
Gleason ar sail y mesuriadau
trawsgrifio RNA roedd Dr Webber
wedi’u cyfrifo yn ei samplau o
gleifion.
Dangosodd adolygiad o’r biofarcwyr
a roddwyd ar y rhestr fer a’r
amcangyfrifon cyfeiliornad yn y
model y potensial ar gyfer cymhwyso
dulliau dysgu peiriannol at y math
hwn o broblem ym maes darganfod
biofarcwyr.
Roedd hyblygrwydd dulliau dysgu
peirianyddol yn fuddiol am ein bod
yn gallu ehangu’r gwaith wedyn er
mwyn edrych ar lunio modelau i
ragfynegi goroesiad cleifion gan
ddefnyddio datblygiadau o’r un
technegau hap-fforest.

Unwaith eto, dangosodd ein
modelau biofarcwyr botensial ar
gyfer rhagfynegi goroesiad cleifion
yn gywir.
Cafodd data’r astudiaeth beilot
lwyddiannus hon eu cynnwys fel
rhan o gais a gyflwynwyd i Ymchwil
Canser Cymru am grant i wella ar y
gwaith a oedd eisoes wedi’i wneud
drwy gynyddu nifer y cleifion yn yr
astudiaeth a nifer y darpar
biofarcwyr a fyddai’n cael eu sgrinio
fel rhan o’r broses o lunio
modelau.
Ariannwyd y grant wedyn a
dechreuodd gwaith i ddefnyddio
samplau o Fanc Canser Cymru ar
gyfer dilyniannu RNA ac wedyn
gwaith dadansoddi dysgu
peirianyddol ar ddechrau 2020.

Drwy ddatblygu sgiliau ac
arbenigedd newydd yn y maes hwn,
mae Parc Geneteg Cymru wedi
llwyddo i gymhwyso ein technegau
dysgu peirianyddol at setiau data
genomig mewn meysydd clefyd
eraill.
Mae’r rhain yn cynnwys prosiect
sy’n ceisio rhagfynegi’r ymateb i
gyffuriau yn seiliedig ar
amrywiolion dilyniant mewn
cleifion â lewcemia myeloid
acíwt a grant cymorth gan
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru
er mwyn datblygu prawf gwaed
i ragfynegi’r ymateb i atalyddion
imiwnedd mewn cleifion â
chanser.
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Astudiaeth Achos 5
Grŵp Trawsbleidiol ar gyfer Cyflyrau
Prin, Genetig a Heb Ddiagnosis

Yr argymhellion cyffredinol:
1. Ystyried sut y gellid integreiddio cymorth
seiciatrig mewn gwasanaethau yn ogystal â
Ym mis Hydref 2019, mewn cydweithrediad â Chynghrair Geneteg y DU, lansiodd rhagor o gymorth a hyfforddiant i staff
2. Ystyried sut y gallai gwasanaethau pontio
Parc Geneteg Cymru y Grŵp Trawsbleidiol ar gyfer Cyflyrau Prin, Genetig a Heb
fod yn fwy hyblyg o ran diffinio oedran
Ddiagnosis yn Senedd Cymru.
pontio ac ystyried yr unigolyn yn gyfannol
3. Sicrhau bod cymorth yn seiliedig ar
Enwebwyd Angela Burns AS, Gweinidog yr Wrthblaid Geidwadol dros Iechyd, i
anghenion unigol yn hytrach na diagnosis
gadeirio’r grŵp gyda Chynghrair Geneteg y DU yn darparu’r Ysgrifenyddiaeth.
neu oedran
Diben y grŵp yw codi ymwybyddiaeth o gyflyrau prin, genetig a heb
4. Cynnwys ymrwymiadau i wella prosesau
ddiagnosis a helpu i wneud yn siŵr bod y cleifion a’r teuluoedd y mae’r
ar gyfer cynllunio iechyd meddwl a darparu
cyflyrau hyn yn effeithio arnynt yn gallu cael gofal a chymorth priodol.
gwasanaethau ym mha beth bynnag sy’n
dilyn Strategaeth y DU a Chynllun
Gweithredu Cymru ar gyfer Clefydau Prin ar
Yn y cyfarfod cyntaf, daeth rhanddeiliaid at ei gilydd i drafod yr effaith y mae
ôl 2020
cyflwr genetig prin yn ei chael ar iechyd meddwl. Yn y cyfarfod hwnnw,
5. a) Sicrhau bod clefydau prin yn faes â
soniodd y Cadeirydd am uchelgeisiau y gallai’r grŵp weithio tuag atynt er
blaenoriaeth yng Nghynllun Clinigol
mwyn gwella canlyniadau cleifion â chlefydau prin a chodi ymwybyddiaeth
Cenedlaethol Cymru a bod ymgysylltiad
ohonynt yn Senedd Cymru. Disgrifiodd siaradwyr brofiadau cleifion a
llawn er mwyn datblygu llwybrau clinigol
gofalwyr o iechyd meddwl a oedd yn deillio’n uniongyrchol o’r ffaith bod
lefel uchel i gleifion â Chlefydau Prin.
ganddynt gyflwr prin neu fod cyflwr prin wedi effeithio arnynt. Siaradodd Dr
b) Sicrhau bod unrhyw newidiadau i’r
Samuel Chawner, o’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl, am
system bresennol o grwpiau
cyflawni/gweithredu, wrth i gorff
astudiaeth ymchwil IMAGINE ID a dywedodd wrth y grŵp fod 80% o’r plant y
Gweithredol newydd GIG Cymru gael ei
mae cyflyrau niwroddatblygiadol yn effeithio arnynt a gymerodd ran yn yr
sefydlu, yn cynnwys rhoi ystyriaeth lawn i
astudiaeth, hefyd yn bodloni’r meini prawf ar gyfer cyflwr seiciatrig.
Glefydau Prin ac adnoddau/cyllid priodol i
drawsnewid a darparu gwasanaethau i
Yn yr ail gyfarfod, lansiwyd adroddiad Cynghrair Geneteg y DU, ’Action for
gleifion â Chlefydau Prin yn unol â grwpiau
Access’, sy’n nodi argymhellion ar gyfer datblygu’r ddeialog ynghylch y gallu
eraill

i gael gafael ar feddyginiaethau ar gyfer clefydau prin drwy gyfres o
argymhellion. Mae’r adroddiad ar gael yma.
https://actionforaccess.thesmarthub.com/custom/Downloads/GAUK_report-digital.pdf
Roedd cynrychiolwyr o’r gymuned clefydau prin yn y cyfarfod, gan
gynnwys sefydliadau sy’n aelodau o Gynghrair Geneteg y DU,
Ymddiriedolaeth Ffibrosis Systig a Chymdeithas Genedlaethol
Phenylketonuria. Ymhlith y cyflwyniadau roedd astudiaethau achos o’r
adroddiad ar yr anawsterau y mae’r cymunedau cleifion hynny yn eu
hwynebu o ran cael gafael ar feddyginiaethau. Roedd Angela Burns AS,
Cadeirydd y grŵp trawsbleidiol, yn awyddus i fynd i’r afael â mater codi
ymwybyddiaeth o phenylketonuria (PKU) a chael gafael ar sapropterin
(Kuvan) ar ran y gymuned gleifion a gofynnodd am i ddadl fer gael ei
chynnal yn Senedd Cymru er mwyn tynnu sylw at y profiadau hynny.

Ers y cyfarfod hwn, mae Angela Burns AS wedi cyhoeddi erthygl yn y wasg Gymreig sy’n codi ymwybyddiaeth o PKU ac
wedi dechrau deialog â’r cwmni sy’n cynhyrchu Kuvan ynghylch ymgysylltu â Chanolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru
Gyfan er mwyn i’r feddyginiaeth gael ei harfarnu yng Nghymru.
Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â’r Grŵp Trawsbleidiol, cysylltwch â’r Ysgrifenyddiaeth, Emma Hughes,
Cynghrair Geneteg y DU: emma@geneticalliance.org.uk
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Astudiaeth Achos 6
Porth Ymchwil Clefydau Prin
Mae Cynnwys Cleifion a’r Cyhoedd yn elfen allweddol o raglen Parc Geneteg Cymru, yn enwedig ym meysydd addysg
ac ymgysylltu a blaenoriaethu a datblygu ymchwil. Mae Parc Geneteg Cymru yn cydweithio â chleifion a’r cyhoedd er
mwyn eu cynnwys mewn ymchwil i glefydau prin ac ymchwil genetig.

Gweithdy
Ymgynghori

Cam
Datblygu:

Hydref 2017

2018

Cydgynhyrchwy
d

Profi
Defnyddioldeb

207 o
astudiaethau

Lansio
Digwyddiad

Chwiliadwy yn ôl
cyflwr

Sefydlwyd Porth Ymchwil Clefydau Prin Cymru er mwyn helpu cleifion a’r cyhoedd i gymryd rhan mewn ymchwil.
Ar ôl ymgynghori â rhwydweithiau Parc Geneteg Cymru, sy’n cynnwys cleifion a gofalwyr y mae clefydau prin yn effeithio arnynt yn bennaf, ein
nod oedd:
• casglu gwybodaeth am brosiectau ymchwil clefydau genetig a
phrin o lawer o ffynonellau at ei gilydd mewn ffordd hygyrch
• datblygu’r swyddogaeth i chwilio am brosiectau clefydbenodol
• coladu gwybodaeth am fathau gwahanol o ymchwil
• creu rhwydwaith o ymchwilwyr a allai recriwtio cyfranogwyr a
hysbysebu astudiaethau
Cafodd y gwaith o lunio a datblygu’r Porth a phrofi ei
ddefnyddioldeb ei gyflawni rhwng 2017 a 2019.
Y Porth yw’r cyntaf o’i fath yng Nghymru, sef platfform sy’n
cynnwys astudiaethau ymchwil perthnasol o glefydau genetig a
phrin.
Mae’n hyrwyddo cyfleoedd i gymryd rhan ac yn cyfeirio
unigolion at astudiaethau sy’n cynnig cyfle i gymryd rhan mewn
ymchwil. Mae hefyd yn coladu gwybodaeth am hyfforddiant a
chyfleoedd i wella sgiliau er mwyn grymuso unigolion a’u helpu
i gymryd rhan mewn ymchwil. Mewn cynhadledd ddiweddar a
gynhaliwyd gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, cyflwynwyd y
Porth ar y cyd fel cyflwyniad llafar. Fe’i hamlygwyd fel
enghraifft o arfer da.
Mae cynlluniau ar gyfer datblygu’r Porth yn y dyfodol yn cynnwys ychwanegu rhagor o astudiaethau, hyrwyddo ei fodolaeth a gweithio
i’w gwneud yn haws i’w ddefnyddio gan gleifion a theuluoedd. I gysylltu â Thîm y Porth, anfonwch neges e-bost i:
RDGateway@caerdydd.ac.uk
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Astudiaeth Achos 7
Integreiddio Data Genomig:
Crynodeb Bras
Ariannwyd prosiect

Nod

Integreiddio Data Genomig

Ariannwyd prosiect Integreiddio
Data Genomig (GeDI) fel rhan o
grant y Cyngor Ymchwil Feddygol i
Ganolfan Meddygaeth Genomig
Cymru. Pennodd GeDI gwmpas
materion yn ymwneud ag
integreiddio data genomig mewn
hafanau diogel data, yn enwedig
cronfa ddata SAIL a’i chysylltiad â
setiau data iechyd a setiau data
gweinyddol data a gesglir fel mater
o drefn i’w defnyddio’n ddienw ar
gyfer ymchwil.

(GeDI, sy’n cael ei ynganu fel
‘Jedi’) gan y Cyngor Ymchwil
Feddygol fel rhan o’r
Prosiect 100,000 Genom yng
Nghymru.

Yn ein hadroddiad blynyddol
blaenorol rhoddwyd crynodeb o’r
canfyddiadau hyd yma. Roedd hyn yn
cynnwys cefnogaeth y cyhoedd i
ddefnyddio data genomig gyda data
iechyd ar yr amod bod mesurau
diogelwch priodol ar waith a thuedd
tuag at ddefnyddio data genomig o
fewn hafanau diogel data fel y model
mynediad a ffefrir. O’r canfyddiadau,
nodwyd gennym fod angen model
hyblyg er mwyn sicrhau bod data
genomig yn cael eu defnyddio gyda
setiau data iechyd yn y ffordd fwyaf
diogel posibl.

Argymhellion

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).

Mae gennym bellach argymhellion cyhoeddedig ynghylch model
risg-defnydd-deb gyda chyfres o fesurau rheoli i ddiogelu
preifatrwydd a sicrhau bod data yn parhau’n ddefnyddiol ar gyfer
ymchwil. Mae’r rhain ar ffurf egwyddorion cyffredinol sy’n cyd-fynd
â’r fframwaith rhannu data a luniwyd gan y Gynghrair Fyd-eang
dros Genomeg ac Iechyd, a set o fesurau rheoli ymarferol a luniwyd
drwy gyfeirio at lenyddiaeth gyhoeddedig ac astudiaethau achos o
hafanau diogel gweithredol, sydd i’w cymhwyso yn ôl yr angen
fesul achos. Nid ydym yn cynnig y bydd y mesurau hyn yn dileu risg
yn llwyr ond, os bydd y risgiau yn cael eu deall a’u lliniaru’n
ddigonol, ni ddylai fod unrhyw reswm pam na ddylid defnyddio
data cysylltiedig ar ffurf ddienw ar gyfer ymchwil mewn hafanau
diogel.
Gweler: Jones KH, Daniels H, Heys SM, Lacey AS a Ford DV (2020)
Towards a risk-utility data governance framework for research
using genomic and phenotypic data in safe havens.
J Med Internet Res J Med Internet Res 2020;22(5):e16346,
DOI: 10.2196/16346
URL: https://www.jmir.org/2020/5/e16346
PMID: 32412420

Gwaith pellach
• Rydym yn gweithio’n agos gyda Pharc Geneteg Cymru, fel rhan o
seilwaith ymchwil Cymru a Phartneriaeth Genomeg Cymru
• Mae gennym Gynorthwyydd Ymchwil a ariennir gan Barc Geneteg
Cymru i weithio ar ochr ymarferol y gwaith o integreiddio data
genomig â setiau data iechyd a setiau data gweinyddol yn SAIL

Prosiect GeDI:
Cyfle i gymryd
rhan mewn
ymchwil

www.walesgenepark.cardiff.ac.uk

• Rydym yn bwrw ymlaen ag enghreifftiau cyffrous o brosiectau
braenaru. Er enghraifft, rydym yn gweithio gyda Banc Bio Niwroleg
Abertawe sydd wedi cyflwyno data genomig ar epilepsi i SAIL a
gydag astudiaeth a arweinir gan Fwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro i
gasglu data genomig ar COVID-19.
Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar gais.
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Cyflawniadau
Allweddol 20192020
Pobl yn bresennol yn y digwyddiadau

5,527

Cyrhaeddodd ein Rhaglen Addysg
ac Ymgysylltu 5,527 o bobl mewn
89 o ddigwyddiadau a drefnwyd
gan Barc Geneteg Cymru.

Aelodau’r Rhwydwaith

1,935

Rydym wedi ehangu Rhwydwaith
Cleifion Parc Geneteg Cymru i 187 o
aelodau, a'r Rhwydwaith Cyhoeddus i
677 o aelodau a’r rhwydwaith
ysgolion/athrawon i 474 o aelodau, ac mae
gan y rhwydwaith Proffesiynol sydd
newydd ei ffurfio 615 o aelodau, er mwyn
hwyluso ymgysylltu â'r cyhoedd a’u cynnwys
ym maes ymchwil geneteg a genomeg.

£10,37
Incwm grant wedi’i gefnogi
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71

Projects

Bespoke analysis
Standard analysis
Training
QC and Packaging
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3
4
26

Cancer
Microbial / AMR
Immunology
Other
Rare Disease
Neurodevelopmental Disorders

Supercomputing
Infrastructure Users

22

Researchers

Bioinformatics

Cyfleuster Genomeg

366Tb WGP NGS data
304Tb WGP storage
used by others

2,924
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Edrych tua’r dyfodol
Cefnogi ymchwil
genomeg
yng Nghymru
i’r 2020au
Rydym wrth ein bodd bod Ymchwil iechyd a
Gofal Cymru wedi dyfarnu
cyllid parhaus i ni. Bydd hyn yn ein galluogi i
adeiladu ar ein hymrwymiadau i helpu i
gyflawni strategaethau Llywodraeth Cymru,
gan gynnwys strategaeth
Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl a
Chynllun Gweithredu Cymru ar gyfer
Clefydau Prin.
Byddwn yn darparu’r technolegau sydd eu
hangen ar ymchwilwyr Cymru drwy wneud y
canlynol:
• Gweithio mewn partneriaeth er mwyn sicrhau
y darperir cyfleusterau dilyniannu
cenhedlaeth nesaf a
biowybodeg ac
arbenigedd i ddiwallu anghenion
ymchwilwyr ym maes iechyd yng
Nghymru,
gan gynnwys gwaith ymchwil a
wneir
mewn partneriaeth â’r GIG
a’r sector masnachol

Mae Porth Ymchwil, a gynhelir 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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• Deilliant yr iPSC dynol a
golygu genom
i ddiwallu
anghenion ymchwilwyr
drwy ddarparu
modelau cyn-glinigol
priodol
o glefydau er mwyn
deall
achosion clefydau a
datblygu a phrofi
triniaethau
posibl

• Gweithio gyda’r arbenigwyr ym maes
ymchwil e-iechyd ym manc data SAIL
(Cysylltu Gwybodaeth
Ddienw yn Ddiogel) ym Mhrifysgol Abertawe, a
thîm prosiect Integreiddio Data Genetig (GeDI), er
mwyn sefydlu dulliau o ryngwynebu data
genomig â data clinigol a data eraill sy’n
ymwneud ag e-iechyd ar gyfer arloesedd ymchwil
a datblygu gwasanaethau
• Cyflwyno portffolio helaeth o ddigwyddiadau er mwyn
hyrwyddo addysg i weithwyr iechyd proffesiynol a’r
cyhoedd ac ymgysylltu â nhw a hwyluso’r broses o
gynnwys cleifion a’r cyhoedd yn y gwaith o bennu
blaenoriaethau ymchwil ym meysydd iechyd a gofal
cymdeithasol a chynllunio, ariannu, lledaenu a throsi
ymchwil a sicrhau eu bod yn cyfrannu at y gwaith hwnnw
• Gwaith datblygu gwasanaethau a pholisïau, gan weithio gyda
Phartneriaeth Genomeg Cymru, Grŵp Trawsbleidiol newydd
Senedd Cymru ar gyfer cyflyrau prin, genetig a heb ddiagnosis (a
lansiwyd yn 2019) a phartneriaid eraill er mwyn
dylanwadu ar feysydd polisi sy’n gwella bywydau cleifion a’u
teuluoedd a’u datblygu

Y genhedlaeth nesaf o arweinwyr
Yn sgil cychwyn dyfarniad newydd Parc Geneteg Cymru, ymddiswyddodd
yr Athro Julian Sampson fel cyfarwyddwr Parc Geneteg Cymru, gan
drosglwyddo’r
awenau i Dr Andrew Fry, sy’n Uwch-Ddarlithydd Clinigol ac yn Feddyg
Ymgynghorol Anrhydeddus yn y GIG ym maes Geneteg Feddygol. Bydd Dr Fry
yn gweithio’n agos gyda Chyfarwyddwyr Parc Geneteg Cymru, sef Dr Karen
Reed (Rheolwr Gweithrediadau ac Arweinyddiaeth Genomeg mewn Ymchwil)
a Mrs Angela Burgess (Arweinydd Addysg
ac Ymgysylltu), ynghyd â’r tîm rheoli gweithredol sydd â strwythur newydd. Gyda’i
gilydd, bydd y tîm arwain yn sicrhau bod gweithgareddau Parc Geneteg Cymru yn
cyd-fynd â’i gilydd er mwyn galluogi 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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Cydnabyddiaethau
Mae llawer o uwchacademyddion, 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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Casgliad
Mae’r defnydd o genomeg a’i defnydd-deb yn parhau i godi
momentwm ym meysydd gofal iechyd ac ymchwil gofal
iechyd yng Nghymru. 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, fel partner hanfodol ym
Mhartneriaeth Genomeg Cymru, yn helpu i wireddu
uchelgeisiau Llywodraeth Cymru, sefydliadau addysg uwch, y
GIG a Phartneriaid Diwydiannol i fanteisio ar dechnolegau
genomig er mwyn datblygu a darparu gwasanaethau iechyd
a gofal ac ymchwil o ansawdd gwell yng Nghymru.

Mae’r tîm o dechnolegwyr genomig,
biowybodegyddion, meddygaeth
genomig ac ymarferwyr addysg ac
ymgysylltu sy’n ffurfio Parc Geneteg
Cymru yn ymrwymedig i gydweithio
i gefnogi’r gwaith o gyflwyno a
gweithredu Strategaeth Genomeg
ar gyfer Meddygaeth Fanwl a
Chynllun Gweithredu ar gyfer
Clefydau Prin 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
roi cyngor a darparu mynediad i
dechnolegau genomig, gan gynnwys
technegau arloesol sy’n defnyddio
meinweoedd sy’n deillio o gleifion a
bôn-gelloedd amlbotensial
cymelledig gan fodau dynol.

Mae datblygiad parhaus modelau
clefyd priodol, sy’n sylfaen i ymchwil
archwiliadol cyn-glinigol, gan
gynnwys cyngor ar foeseg ymchwil a
chofrestru astudiaethau, yn hanfodol
i gefnogi camau sylfaenol y rhaglen
arfaethedig o brosiectau trosiadol. I
ategu hyn, mae Parc Geneteg Cymru
yn sicrhau y caiff ymchwilwyr ledled
Cymru ddilyniannu cenhedlaeth
nesaf a biowybodeg bwrpasol am
bris cystadleuol, a bod incwm grant i
Gymru yn cael ei wario yng
Nghymru.
Mae’r tîm Addysg ac Ymgysylltu
yn cyflwyno rhaglen fawr o
ddigwyddiadau ar gyfer
amrywiaeth o gynulleidfaoedd,
gan fanteisio ar arbenigedd yn
Sefydliadau Addysg Uwch Cymru
a’r GIG. Mae’r tîm yn chwarae
rolau hollbwysig wrth gyflwyno
rhaglen Partneriaeth Genomeg
Cymru.
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Geirfa
1-9
3D

Tri Dimensiwn

3G

Trydedd Genhedlaeth

A
ARCCA

Cyfrifiadura Ymchwil Uwch yng Ngwasanaeth Genomeg Feddygol

AWMGS

Gwasanaeth Genomeg Feddygol Cymru Gyfan

AS

Aelodau o’r Senedd

C
COVID-19

Clefyd y Coronafeirws

DPP

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

CPG

Grŵp Trawsbleidiol

CRISPR

Ailddigwyddiadau Palindromig Byrion Ysbeidiol wedi'u Clystyru’n Rheolaidd

E
EMT

Trawsnewid Epithelial-Mesenchymal

ES

Bonyn Embryonig

G
GB

Prydain Fawr

GeDI

Integreiddio Data Genomeg

GEMM’s

Modelau Llygod a'u Genynnau wedi'u Haddasu

H
HGMD

Cronfa Ddata Mwtaniad Genyn Dynol

I
iPSCs
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Bôn-gelloedd Amlbotensial Cymelledig

N
NECTAR

Rhwydwaith Ewropeaidd ar gyfer Trawsblannu ac Adfer y System Nerfol Ganolog

NGS

Dilyniannu Cenhedlaeth Nesaf

P
PKU

Phenylketonuria

PPI

Cynnwys Cleifion a’r Cyhoedd

Q
QC

Rheoli Ansawdd

S
SAIL

Cysylltu Gwybodaeth Ddienw yn Ddiogel

SCW

Uwchgyfrifiadura Cymru

SWAN

Syndromau Heb Enw

T
TB

Terabeit

TSC

Cyflwr Sglerosis Twberus

U
UCL

Coleg Prifysgol Llundain

Y DU

Y Deyrnas Unedig

UKCRN

Rhwydwaith Ymchwil Clinigol y DU

UDA

Unol Daleithiau America

W
PGC

Parc Geneteg Cymru

WSHF

Fforwm Iechyd Myfyrwyr Cymru
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Ysgol Meddygaeth
Prifysgol Caerdydd
Is-adran Canser a Geneteg
Adeilad Syr Geraint Evans,
Campws Parc y Mynydd Bychan
CF14 4XN
Caerdydd, Cymru,
y Deyrnas Unedig

Dr Karen Reed
Rheolwr Gweithrediadau
(Ff) +44 (0) 29 20 748174
(E) reedkr@cardiff.ac.uk
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Twitter: @WalesGenePark

