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Ariennir Parc Geneteg Cymru 
gan Lywodraeth Cymru trwy 
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 
i alluogi ymchwil genomig yng 
Nghymru. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Croeso i adroddiad blynyddol Parc Geneteg Cymru 
sy'n crynhoi gweithgareddau Parc Geneteg Cymru 
yn ystod y cyfnod o 1 Ebrill 2021-2022. 

Mae'r ddwy flynedd ddiwethaf wedi bod yn anodd 
i bawb. Daeth pandemig y coronafeirws â nifer o 
heriau yn ei sgil, gan beri ein bod ni i gyd wedi 
ailasesu’r modd yr ydym yn byw ac yn gweithio. 
Mabwysiadwyd ffyrdd newydd o weithio, ac mae 
rhai wedi bod mor llwyddiannus fel y byddant yn 
cael eu cynnal ar gyfer y dyfodol. Yn ystod cyfnod 
COVID-19, mae Parc Geneteg Cymru wedi parhau i 
weithredu a chyflawni ei amcanion. 

Mae'r adroddiad blynyddol hwn yn casglu gwerth 
ac effaith y portffolio eang o waith a wneir gan 
dîm Parc Geneteg Cymru. 
 Diben cyffredinol y gweithgareddau hyn yw 
sicrhau bod manteision llawn genomeg yn cael eu 
gwireddu yng Nghymru. Er mwyn cyflawni hyn, 
mae Parc Geneteg Cymru bob amser yn rhoi 
ystyriaeth i gydweithrediadau a ffyrdd newydd o 
gyflawni ei amcanion yn llwyddiannus. Mae Parc 
Geneteg Cymru yn rhan annatod o Bartneriaeth 
Genomeg Cymru, ac mae'n gweithio gyda'r 
partneriaid eraill i sicrhau'r canlyniad gorau posibl 
i bobl Cymru. 

Mae Genomeg yn faes sy'n datblygu'n gyflym, ac 
mae Parc Geneteg Cymru yn edrych ymlaen at y 
cyfleoedd a'r heriau sydd ar y gorwel ac at ddathlu 
ei 20fed pen-blwydd y flwyddyn nesaf. 
 
Angela Burgess 
Arweinydd/Cyd-gyfarwyddwr Addysg ac Ymgysylltu 

Mrs Angela Burgess  

Cyd-gyfarwyddwr ac 
Arweinydd Addysg ac 
Ymgysylltu, Parc Geneteg 
Cymru 
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Parc Geneteg Cymru 
Adroddiad Blynyddol 2021-2022 

 
 

Rhagair 
"Harneisio Geneteg a Genomeg i hyrwyddo Ymchwil, 
Gofal Iechyd, Addysg ac Arloesedd" 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dr Andrew Fry 
Cyfarwyddwr Parc Geneteg Cymru 

 

Mae'r adroddiad blynyddol hwn 
yn nodi gwerth ac effaith y 
portffolio helaeth o waith a wneir 
gan Barc Geneteg Cymru. 
Mae gwyddoniaeth genomig yn gonglfaen 
hanfodol mewn ymchwil biofeddygol, ac 
mae'n cael effaith gynyddol ar ofal iechyd. 
Mae gwaith Parc Geneteg Cymru yn amrywio 
o ddatblygiadau technegol yn y labordy i 
gefnogi’r broses o ddatblygu polisïau 
cyhoeddus Llywodraeth Cymru, ond pwrpas 
cyffredin y gweithgareddau amrywiol hyn yw 
sicrhau bod manteision llawn genomeg yn 
cael eu gwireddu yng Nghymru. 

Eleni, rydym wedi cynhyrchu data dilyniannu ar gyfer 55 
o brosiectau genomig, wedi darparu cymorth 
biowybodeg ar gyfer 67 o brosiectau, ac wedi cefnogi 
grantiau ymchwil allanol sydd wedi dod â mwy na £4.3 
miliwn i Gymru. Mae Parc Geneteg Cymru wedi darparu 
cymorth i ymchwilwyr sy'n gweithio ar ganser, 
imiwnoleg, clefydau prin, ac eraill.  

Rydym yn cynnwys cleifion a'r cyhoedd wrth gynllunio a 
gweithredu ymchwil ac wrth ddatblygu gwasanaethau a 
pholisïau, a hynny trwy raglen ymgysylltu helaeth. Trwy 
bortffolio eang o weithgareddau addysg, rydym yn 
hyrwyddo dealltwriaeth o'r cyfleoedd a'r heriau sy’n 
deillio o genomeg ymhlith gweithwyr iechyd 
proffesiynol, ysgolion a cholegau a'r cyhoedd. Rydym yn 
barod i dderbyn syniadau, cwestiynau a sylwadau. Er 
mwyn cysylltu â ni neu i gael gwybod rhagor amdanom, 
ewch i'n gwefan yn 
www.walesgenepark.cardiff.ac.uk/cy/hafan/ 
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Parc Geneteg Cymru 
Adroddiad Blynyddol 2021-2022 

 
 

Gair gan ein 
Cynrychiolwyr Cleifion a’r Cyhoedd 

 

 

“Mae'n rhagorol gweld ehangder a dyfnder y gwaith y mae Parc Geneteg 
Cymru yn ei wneud, ac yn wych cael y cyfle i fod yn rhan ohono. Mae'n 
galonogol ac yn braf iawn fod Parc Geneteg Cymru yn rhoi'r cyhoedd a 
chleifion wrth wraidd popeth y mae'n ei wneud. Mae'r 2,209 o aelodau’r 
cyhoedd/o gleifion, a fynychodd y 49 o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf, yn dangos bod yna gryn ddiddordeb yn y gwaith a wneir gan Barc 
Geneteg Cymru ac awydd mawr amdano. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at 
barhau i gymryd rhan yn y dyfodol”. 
Mr Nathan Davies, Cynrychiolydd Cleifion 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Mae'n anhygoel gweld y gwaith enfawr y mae Parc Geneteg Cymru yn ei 
wneud, ac rwy'n falch o fod yn rhan ohono. 
Gallech ddweud bod pob un o’i brosiectau wedi’u “trwytho â chleifion”. 

Mr Alan Thomas, Cynrychiolydd Cleifion 
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Amcanion Strategol 

Amcanion Parc Geneteg Cymru yw darparu a datblygu arbenigedd a seilwaith a fydd yn helpu 
Cymru i gystadlu ar flaen y gad yn ei meysydd blaenoriaeth a chryfder o ran ymchwil genetig a 
genomig, ac yn enwedig felly trwy gefnogi gweithgareddau a rhaglenni ymchwil a ariennir gan 
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Byddwn yn gwneud hyn trwy ddarparucymorth i ymchwilwyr o 
Gymru sy'n gweithio ar y cyd i helpu i sbarduno datblygiad Meddygaeth Genomig yng Nghymru.  
Wrth wneud hynny, mae Parc Geneteg Cymru yn gweithio i ddarparu arweinyddiaeth mewn 
ymchwil i glefydau genetig prin i helpu Cymru i ddatblygu gallu mewn genomeg, i gynnal 
dadansoddiadau genomig ar raddfa sylweddol, ac i ddarparu cymorth o ran y broses o gysylltu 
gwybodaeth genomig â data clinigol a setiau data perthnasol eraill. Ategir y gweithgareddau hyn 
gan yr amcan o feithrin ymwybyddiaeth a dealltwriaeth, a hynny i wella ymwybyddiaeth a 
dealltwriaeth y cyhoedd a gweithwyr proffesiynol o ymchwil genetig a genomig sy'n 
gysylltiedig ag iechyd, a'r cyfleoedd a'r heriau a ddaw yn sgil yr ymchwil hon. 

Parc Geneteg Cymru 
Adroddiad Blynyddol 2021-2022 

 

Parc Geneteg Cymru  

Cyflwyniad ac Amcanion Strategol 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cyflwyniad 

I alluogi ymchwil genomig yng 
Nghymru, ariennir Parc Geneteg 
Cymru gan Lywodraeth Cymru 
trwy 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 a’r 
cyhoedd yng Nghymru a thu 
hwnt. 

 

 

 

 

 

 

 

Cenhadaeth 

• Hyrwyddo a hwyluso 
ymchwil genetig a genomig 
feddygol yng Nghymru, a’r 
defnydd ohoni, i wella 
iechyd a chyfoeth yng 
Nghymru. 

• Ennyn diddordeb y 
cyhoedd a gweithwyr 
iechyd proffesiynol er 
mwyn gwella dealltwriaeth 
o’r cyfleoedd a’r heriau sy’n 
deillio o geneteg a 
genomeg. 

 

 

 

 

 

 

 

Nodau 

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

• Hyrwyddo a hwyluso 
ymchwil iechyd genetig a 
genomig o’r radd flaenaf yng 
Nghymru. 

• Sicrhau cyfranogiad 
gwybodus cleifion, y cyhoedd 
a gweithwyr proffesiynol yn y 
broses o ddatblygu 
meddygaeth genomig yng 
Nghymru. 
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Adroddiad Blynyddol 2021-2022 

 
 

Adnoddau a Strwythur Parc Geneteg Cymru 
Mae cyllideb flynyddol Parc Geneteg Cymru yn cyflogi 20 aelod o staff (13.9 
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, 
sef Prifysgol Caerdydd. 

 

Strwythur Parc Geneteg Cymru Ebrill 2021-Ebrill 2022.  
 
 

Mae rhagor o wybodaeth am y timau ar gael ar wefan Parc Geneteg Cymru: 
 
https://www.walesgenepark.cardiff.ac.uk/cy/ein-timau/ 
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 Pwy yw Pwy a Phartneriaid Allweddol 2021-2022 
 

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 

• Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 
Morgannwg 

• Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe 

• St Marks, Llundain,  

• Partneriaid o fewn astudiaeth 
memorandwm mysgedwyr 

 

Partneriaid Masnachol 

• Agilent Technologies 

• Cellesce Ltd.® 

• GW Pharmaceuticals plc 

• Illumina 

• Theatr Illumine 

• New England BioLabs, (UK) Ltd 

• PTC Therapeutics  

• Y Theatr Genedlaethol 
 

Cyllidwyr a Phartneriaid yn y Trydydd 
Sector 

• Bowel Cancer West 

• Canser y Coluddyn Cymru 

• Ymchwil Canser y DU 

• Ymchwil Canser Cymru 

• Cynghrair Geneteg y DU 

• Y Gymdeithas Batholegol (Prydain ac 
Iwerddon) 

• Rare Disease UK 

• SWAN UK 

• Techniquest 

• Gofal Canser Tenovus 

• Wellcome Trust 

• Tuberous Sclerosis Alliance (UDA) 

• Cymdeithas Sglerosis Clorog (y DU) 

Y Tîm Rheoli Gweithredol  

• Dr Andrew Fry, Cyfarwyddwr 

• Dr Karen Reed, Cyd-gyfarwyddwr, 
Rheolwr Gweithrediadau, Arweinydd 
Genomeg ar gyfer Ymchwil 

• Mrs Angela Burgess, Cyd-gyfarwyddwr. 
Arweinydd Addysg ac Ymgysylltu 

• Ms Sherrie Witts, Rheolwr Cyllid 

• Dr Hywel Williams, Arweinydd Effaith 

• Dr Kevin Ashelford, Arweinydd y 
Strategaeth Ddata a’r Seilwaith TG 

• Yr Athro Nick Allen, Arweinydd Golygu 
Genomau 

• Yr Athro Kerina Jones – Arweinydd 
Cyswllt Data 

• Mrs Emma Hughes, Rheolwr Polisi ac 
Ymgysylltu Genetic Alliance, 
Arweinydd Cynnwys y Cleifion a’r 
Cyhoedd (PPI)  

• Yr Athro Andy Tee, Arweinydd 
Rhyngweithio Masnachol 

 

Cynrychiolydd Cleifion 

• Mr Alan Thomas 

• Mr Nathan Davies  

 

Y Grŵp Cynghori Strategol 

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

• Mrs Emma Hughes, Cynrychiolydd y 
Trydydd Sector ac Arweinydd Cynnwys y 
Cleifion a’r Cyhoedd (PPI) Parc Genomeg 
Cymru  

• Dr Rob Orford, Swyddog Cymorth 
Cofforaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer 
Iechyd 

• Dr Dee Ripley, Dirprwy Brif Gynghorydd 
Gwyddonol Llywodraeth Cymru ar gyfer 
Iechyd 

• Chris Newbrook, Pennaeth y Gangen 
Gwyddorau Iechyd, Llywodraeth Cymru 

• Dr Claire Morgan, Cyfarwyddwr Rhaglen yr 
MSc Meddygaeth Genomig, Prifysgol 
Abertawe 

• Dr Ramsey McFarlane, Prifysgol Bangor 

• Yr Athro Richard Adams, Cyfarwyddwr 
Treialon Canser, Prifysgol Caerdydd 

• Dr Mick Hunter, Entrepreneur Preswyl 
Evotec, Prif Swyddog Gweithredu Viatem 
Ltd, a Phrif Swyddog Gweithredol Orca 
Pharmaceuticals Ltd  

• Joanne Ferris, Rheolwr Gweithrediadau 
Cymdeithas Diwydiant Fferyllol Prydain 

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

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

• Michaela John, Partneriaeth Genomeg 
Cymru.  

• Dr Mark Bale, Pennaeth Partneriaethau 
Gwyddoniaeth, Genomics England  

• Dr Franscis Sansbury, Arweinydd Arbenigol 
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ar gyfer 
Genomeg a Chlefydau Prin 
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Adroddiad Blynyddol 2021-2022 
 

Crynodeb Lleyg 
 

 

Ariennir Parc Geneteg Cymru gan Lywodraeth Cymru trwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru i 
alluogi ymchwil genomig yng Nghymru. Yn ystod y cyfnod adrodd 2021-2022, roeddem wedi 
cefnogi ymchwil trwy ddau becyn gwaith. 

 
 

Pecyn Gwaith 1 

Genomeg ar gyfer Ymchwil 

Dilyniannu a dadansoddi gwybodaeth 
genomig mewn cydweithrediad ag 
ymchwilwyr. 

Creu a defnyddio modelau cyn-glinigol o 
glefydau trwy olygu genomau a dulliau 
cysylltiedig. 

Datblygu seilwaith TG sy'n galluogi 
ymchwil gan ddefnyddio data genomig. 

Pecyn Gwaith 2 

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. 

Dylanwadu ar ddatblygiad polisïau 
Llywodraeth Cymru. 

 

Crynodeb o'r gweithgareddau 
 
Darpariaeth dilyniannu 

Mae Dilyniannu’r Genhedlaeth Nesaf (NGS) yn 
dechneg bwerus, gosteffeithiol, ac effeithlon o 
ran amser a ddefnyddir i ddilyniannu genynnau 
a genomau. Ym Mharc Geneteg Cymru, rydym 
yn defnyddio peiriannau dilyniannu ym 
Mhrifysgol Caerdydd ac yng Ngwasanaethau 
Genomeg Feddygol Cymru Gyfan y GIG i 
gynhyrchu data dilyniannu ar gyfer ymchwilwyr. 
Rydym wedi galluogi mynediad at ddilyniannu i 
55 o brosiectau ymchwil. Roedd 55% o’r 
prosiectau hyn ar gyfer ymchwil i fioleg canser 
a/neu glefydau prin, a’r gweddill ar gyfer 
clefydau cyffredin eraill, gan gynnwys 
prosiectau arthritis, clefyd yr arennau, cyflyrau 
imiwnolegol, sepsis, niwroddirywiad, a chlefyd 
Alzheimer.  

 
Sefydlu'r seilwaith TG ar gyfer ymchwil 
genomig 

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid 
academaidd, gofal iechyd a diwydiannol i wella'r 
adnoddau cyfrifiadurol a storio data sy'n 
hanfodol ar gyfer ymchwil genomeg fodern.  
Rydym yn parhau i ddarparu seilwaith TG 
pwrpasol i gefnogi ymchwil genomig, a hynny’n 
fwyaf diweddar trwy seilwaith TG Sêr Cymru sydd 
newydd gael ei brynu, ac rydym bellach yn 
arwain consortiwm o sefydliadau a ariennir gan 
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a phartneriaid 
eraill i wella galluogrwydd yr Amgylchedd 
Ymchwil Dibynadwy yng Nghymru ar gyfer canser 
a chlefydau genetig prin.  Rydym yn 
canolbwyntio ar ddatgloi potensial data 
genomeg gofal iechyd ar gyfer ymchwil drosi 
mewn modd sy'n ddiogel, yn sicr ac yn 
ddibynadwy. 8 

 



Dadansoddiad biowybodeg 
Biowybodeg yw'r wyddor o ddadansoddi data biolegol 
cymhleth, megis data dilyniannu genomig, gan 
ddefnyddio cyfrifiaduron. Ym Mharc Geneteg Cymru, 
mae ein tîm o bedwar biowybodegydd wedi cefnogi 67 
o brosiectau ymchwil eleni, ac wedi darparu mynediad 
at gapasiti cyfrifiadura i 38 o ymchwilwyr a myfyrwyr 
ôl-raddedig eraill. Mae Parc Geneteg Cymru bellach yn 
geidwad i dros 384 terabeit o ddata dilyniannu a 
gedwir ar ran ymchwilwyr ledled Cymru. 
 
Ymchwil glinigol 
Mae mynediad i samplau cleifion a data clinigol yn 
hanfodol ar gyfer ymchwil glinigol. Mae Parc Geneteg 
Cymru yn rheoli’r gwaith o lywodraethu astudiaethau, 
recriwtio cleifion a threfnu data o astudiaethau ar gyfer 
pedwar prosiect agored/gweithredol Rhwydwaith 
Ymchwil Glinigol y DU (UKCRN)/Portffolio Ymchwil 
Glinigol Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ym maes 
clefydau prin. Trwy gael cydsyniad 25 o gleifion 
newydd a bancio 39 o samplau gan gleifion â chanser 
neu glefydau prin, rydym wedi cefnogi pedwar prosiect 
ymchwil mewn labordai sydd â’r nod o wella 
diagnosteg y GIG yn y dyfodol. 

Yn ogystal â'r gweithgarwch hwn, gweithiodd Parc 
Geneteg Cymru i osod y sylfeini angenrheidiol ar gyfer 
sawl astudiaeth ymchwil o ran treialon clinigol. Amlygir 
manylion y gweithgarwch hwn yn Astudiaeth Achos 2. 
 
Datblygu modelau o glefydau 
Cyn y gellir treialu triniaethau newydd yn y clinig, mae 
tystiolaeth o waith cyn-glinigol yn ofynnol. Ym Mharc 
Geneteg Cymru, rydym yn helpu ymchwilwyr i greu 
modelau genetig newydd o glefydau i ymgymryd â'r 
gwaith cyn-glinigol hwn. Gan ddefnyddio bôn-gelloedd 
lluosbotensial a ysgogir gan bobl (IPSCs), prosesau 
golygu genomau CRISPR (Ailadroddiadau Palindromig 
Byr Clystyrog a Wasgerir yn Rheolaidd), gwahaniaethu 
rhwng celloedd a thechnolegau organoid, rydym wedi 
cefnogi 12 o grwpiau ymchwil ar 15 o brosiectau. Mae’r 
prosiectau wedi cynnwys cynhyrchu modelau newydd o 
gelloedd dynol i astudio ffactorau risg genetig sy'n 
dylanwadu ar niwroddirywiad a niwro-lid yng nghlefyd 
Alzheimer, clefyd Huntington, Glioma, niwropatheg y 
llygad a swyddogaeth niwronau synhwyraidd mewn 
osteoarthritis. Mae'r gwaith hwn wedi rhoi offer 
newydd i'r grwpiau ymchwil y gellir eu defnyddio i 
ddatblygu eu hymchwil. 

Addysg ac ymgysylltu 
Mae tîm Addysg ac Ymgysylltu Parc Geneteg 
Cymru yn cynnal llawer o ddigwyddiadau i 
feithrin ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r 
datblygiadau genomeg yn ein system gofal 
iechyd. Eleni, trwy gyfrwng 86 o 
ddigwyddiadau a drefnwyd gan Barc 
Geneteg Cymru, rydym wedi cyrraedd: 
• 1,113 o weithwyr iechyd proffesiynol 25 o 

ddigwyddiadau 
• 655 o fyfyrwyr/athrawon ysgolion/colegau: 

12 o ddigwyddiadau 
• 2,209 o blith y Cyhoedd/o blith Cleifion: 49 

o ddigwyddiadau 

Mae Astudiaeth Achos 4 yn tynnu sylw at yr 
Arddangosfa Genomeg yr oedd tîm Addysg 
ac Ymgysylltu Parc Geneteg Cymru wedi 
helpu i'w darparu. Mae'r digwyddiad hwn 
wedi cael adborth cadarnhaol dros ben, 
ynghyd â galwadau am ddigwyddiadau yn y 
dyfodol i gynnal elfennau o'r fformat 
rhithwir. 

 

Galluogi cyfranogiad cleifion mewn 
ymchwil  
Roedd Parc Geneteg Cymru wedi hwyluso a 
hysbysebu cyfleoedd ar gyfer cynnwys 
cleifion a'r cyhoedd mewn ymchwil trwy 
gydol 2021-2022. Dosbarthwyd cyfleoedd i'n 
rhwydwaith cleifion â chlefyd prin, yn 
ogystal â Seinfwrdd Cleifion a’r Cyhoedd 
Partneriaeth Genomeg Cymru. Cafodd 
mynychwyr mewn digwyddiadau megis y 
Caffis Genomeg hefyd wybod am gyfleoedd i 
gymryd rhan. Cafodd cyfanswm o 31 o 
gyfleoedd i gymryd rhan eu hysbysebu, a 
manteisiodd 263 o unigolion arnynt yn ystod 
y cyfnod adrodd. Un enghraifft yw'r 'Prosiect 
y Chi Unigryw', a oedd yn cynnwys gweithdai 
cyhoeddus ar y cyd ag aelodau o'r gymuned 
ganser yng Nghymru i drafod a llunio’r 
broses o ddatblygu offer i egluro pynciau 
sy'n ymwneud â chanser, genomeg a 
meddygaeth bersonol i'r cyhoedd a 
chleifion.
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Cefnogi ymchwil ledled 
Cymru a thu hwnt



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gweithgareddau Craidd 

• Dilyniannu’r genhedlaeth nesaf ar gyfer 
ystod o gymwysiadau sy'n defnyddio 
DNA ac RNA 

• Dadansoddi biowybodeg bwrpasol ar 
gyfer cymwysiadau dilyniannu newydd  

• Dadansoddiadau piblinellu o allbynnau 
data safonol (genomau, ecsomau, ac ati)  

• Cyfrifiannu, prosesu a storio data ar gyfer 
ymchwil i feddygaeth genomig  

• Datblygu llwybr ar gyfer integreiddio 
data genomig i mewn i Fanc Data 
Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw 
(SAIL) (Abertawe) 

• Cyfrannu at addysg gweithwyr 
proffesiynol gofal iechyd 
  

• Deillio a thyfu celloedd iPS dynol  
• Defnyddio technoleg golygu genomau 

CRISPR (Ailadroddiadau Palindromig Byr 
Clystyrog wedi’u Gwasgaru’n Rheolaidd) i 
lunio modelau newydd o glefydau ar 
gyfer ymchwil  

• Tarddiad bôn-gelloedd embryonig (ES) o 
fodelau o lygod yr addaswyd eu 
genynnau yn enetig  

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

 

Diben a Chynnydd 

Mae Parc Geneteg Cymru yn cefnogi ac yn 
hyrwyddo'r defnydd o dechnolegau genomig 
trwy amrywiaeth o weithgareddau a ddarperir 
fel a ganlyn: 

- Labordy Dilyniannu'r Genhedlaeth Nesaf 
(cefnogwyd 55 o brosiectau yn ystod y 
flwyddyn ddiwethaf) 

- Darpariaeth biowybodeg (67 o brosiectau 
eleni) 

- Gwyddor data/arbenigedd integreiddio 
- Gwaith golygu genomau a modelu clefydau.  

Caiff arloesedd ei gefnogi trwy fentrau 
cydweithredol â'r byd academaidd, y GIG, 
Gwasanaeth Genomeg Feddygol Cymru Gyfan, 
a’r sectorau fferylliaeth a biodechnoleg. 

Mae rhoi mynediad at ddilyniannu’r 
genhedlaeth nesaf sy’n hyblyg ar gyfer 
ymchwil, ynghyd â chymorth biowybodeg 
arbenigol a ategir gan seilwaith cyfrifiadurol 
perfformiad uchel sy’n benodol ar gyfer 
gwaith dadansoddi genomig, yn sicrhau 
ansawdd a swm yr ymchwil genomig a wneir 
yng Nghymru, ac yn golygu bod cyfran fwy 
o'r cyllid ymchwil a ddyfernir yn allanol yn 
cael ei wario yng Nghymru.  

 

 

  

Parc Geneteg Cymru 
Adroddiad Blynyddol 2021-2022 
 

Pecyn Gwaith 1:   
Genomeg ar gyfer Ymchwil  
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Gweithgarwch Cyfleuster Genomeg Parc Geneteg Cymru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gellir dod o hyd i ragor o fanylion am y gwaith a wnaed i alluogi treialon ymchwil clinigol 
yn Astudiaeth Achos 2.  

 
Integreiddio data genomig i mewn i fanc data SAIL 

Mae dyfarniad Parc Geneteg Cymru yn 
cefnogi prosiect braenaru sy'n ceisio 
datblygu'r dulliau angenrheidiol i 
integreiddio data genomig ym manc data 
SAIL. Yn sail i’r prosiect hwn y mae data 
sy'n deillio o samplau a roddwyd gan 
gleifion o Gymru i Fanc Bio Niwroleg 
Abertawe, a ddilyniannwyd yn rhan o 
gydweithrediad Epi25 (http://epi-
25.org/epi25-cohorts). Mae'r amrywiad o 
fewn y data genetig yn cael ei storio mewn 
math o ffeil a elwir yn ffeil Variant Call 
Format (VCF). Mae gwybodaeth o lythyrau 
clinigau epilepsi wedi cael ei hechdynnu’n 
llwyddiannus trwy ddefnyddio ein 
cymhwysiad prosesu iaith naturiol (ExECT). 
Mae'r wybodaeth hon wedi cael ei 
chysylltu â'r data genetig a chofnodion 
iechyd ym manc data SAIL. 

 

Mae sawl her fethodolegol wedi deillio o 
weithio gyda data mewn fformatau gwahanol. 
Mae'r gwaith newydd hwn wedi datgelu a datrys 
llawer o'r materion hyn, ac wedi caniatáu i 
ymchwiliad gael ei gynnal i chwilio am 
gysylltiadau rhwng yr amrywiad genetig a'r 
gallu i reoli symptomau epilepsi. Mesurwyd 
rheolaeth ar epilepsi gan farcwyr dirprwyol 
polytherapi meddyginiaeth wrth-ffitiau, 
derbyniadau heb eu trefnu i'r ysbyty, a chan yr 
wybodaeth ar amledd ffitiau a echdynnwyd trwy 
ddefnyddio ExECT. Derbyniwyd y gwaith hwn 
i'w gyflwyno ym 14eg Cyngres Epilepsi Ewrop y 
Gynghrair Ryngwladol yn Erbyn Epilepsi, ym mis 
Gorffennaf 2022. Mae'r disgrifiad o'r heriau 
methodolegol hyn, a’r datrysiadau iddynt, yn 
gosod y sylfeini ar gyfer eraill sy'n gweithio 
gyda data mewn fformatau gwahanol i gysylltu 
data genomig â data strwythuredig ym manc 
data SAIL.  
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Gwella dealltwriaeth o 
eneteg a genomeg ledled 
Cymru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Delwedd a ddeilliodd o ddelweddau stoc Microsoft 2022 



 
 
 
 

• 
• 
• 
• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diben 

Mae Parc Geneteg Cymru yn 
cyflawni portffolio eang o 
weithgareddau mewn addysg ac 
ymgysylltu proffesiynol a 
chyhoeddus. Mae’r rhaglen yn rhoi 
cyfleoedd i gleifion a theuluoedd 
ymgysylltu â gwaith ymchwil, 
prosesau datblygu gwasanaethau, a 
pholisi iechyd a gofal 
cymdeithasol, a chael eu cynnwys 
ynddynt. Mae gweithgareddau 
addysg Parc Geneteg Cymru yn 
tynnu ar arbenigedd yn sefydliadau 
addysg uwch Cymru a’r GIG, ac ar y 
gymuned genomig ehangach yn y 
DU ac yn rhyngwladol.  

Gweithgareddau Craidd 

• Digwyddiadau addysg ac ymgysylltu trwy 
raglenni cyhoeddus a rhaglenni ysgolion 

• Cymorth trwy ddigwyddiadau, mentrau 
ac ymgyrchoedd i'r rhai y mae clefydau 
prin yn effeithio arnynt 

• Rheoli rhwydweithiau ar gyfer pob un 
o’r pedwar grŵp o randdeiliaid 
allweddol (cleifion, ysgolion, y 
cyhoedd, a gweithwyr proffesiynol) 
sydd gan Barc Geneteg Cymru, a lle 
mae nifer yr aelodau ym mhob grŵp 
yn cynyddu  

• Cael ei recriwtio i gynnal astudiaethau 
ymchwil glinigol ym maes geneteg gan 
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a’r 
Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil 
Iechyd 

• Datblygiad proffesiynol parhaus 
cymeradwy ym meysydd geneteg a 
genomeg i'r rhai sy'n gweithio ym maes 
gofal iechyd a’r proffesiynau perthynol 

• Mewnbwn cyhoeddus i bolisïau 
Llywodraeth Cymru ym maes geneteg a 
genomeg, gan gynnwys clefydau prin 

 
 
 

  

Parc Geneteg Cymru 
Adroddiad Blynyddol 2021-2022 
 

Pecyn Gwaith 2:   
Addysg ac Ymgysylltu 
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Cynnydd  
 
Y Cyhoedd 

Cynhaliwyd ystod o weithgareddau a digwyddiadau ar gyfer grwpiau’r cyhoedd a grwpiau cleifion. 
Roedd y rhain yn cynnwys: 
 
Sgyrsiau i Grwpiau Cymunedol 

Cyflwynwyd 30 o sgyrsiau DNA a geneteg/geneteg-berthynol i sefydliadau cymunedol ledled Cymru.  
 

Cynadleddau cyhoeddus: Geneteg a Genomeg ar gyfer y 3edd Genhedlaeth (3G) 

Cynhaliwyd y 6ed Gynhadledd 3G Flynyddol yn rhithwir. Fe’i hanelir 
yn benodol at y grŵp oedran dros 50 oed, ond mae'n agored i 
unrhyw aelodau o'r cyhoedd sydd â diddordeb mewn DNA, 
geneteg, genomeg, a phynciau cysylltiedig. Ymunodd dros 100 o 
fynychwyr trwy Zoom i fwynhau sgyrsiau yn amrywio o, 'Sut y gall 
eich genynnau effeithio ar y meddyginiaethau yr ydych yn eu 
cymryd' i 'Faethenomeg'. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Darlithoedd Cyhoeddus 
Mae darlithoedd cyhoeddus Parc Geneteg Cymru yn anelu at ennyn diddordeb cynulleidfa leyg mewn 
pynciau sy’n ymwneud â geneteg a genomeg.  Mae un o ddarlithoedd eleni, a gynhaliwyd yn rhan o Gyfres 
Darlithoedd Cyhoeddus Gwyddoniaeth mewn Iechyd Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd, wedi cael ei 
gweld unwaith eto dros 9,000 o weithiau.  

Parhaodd Parc Geneteg Cymru hefyd i ymgysylltu ag aelodau o'r cyhoedd trwy ei gylchlythyr Rhwydwaith 
Geneteg Cyhoeddus chwemisol, sy'n darparu newyddion, gwybodaeth a manylion am ddigwyddiadau a 
chyfleoedd.    
 
Caffis Genomeg 

Mae Caffis Genomeg Cyhoeddus, a drefnwyd yn rhan o 
raglen ymgysylltu Partneriaeth Genomeg Cymru, y mae 
Parc Geneteg Cymru yn ei goruchwylio, yn cynnwys 
sgyrsiau byr ynghylch genomeg sy’n berthynol i iechyd 
a meddygaeth.   

 

 

 

 

Oddi ar fis Ebrill 2021, mae mwy na 420 o bobl wedi 
mynychu saith caffi cyhoeddus. Un o'r rhain oedd caffi ar 
thema haematoleg a gyd-gynhyrchwyd â’r sefydliad cleifion, 

Cyfeillion Crymangelloedd a Thalasaemia Cymru. Mynychwyd tri chaffi Genomeg Pobl Ifanc, a anelwyd at 
y grŵp oedran 16 i 25, gan dros 100 o bobl.      

“Roedd gen i grŵp o fyfyrwyr gyda fi y bore 'ma hefyd - 
roedden nhw i gyd yn frwdfrydig iawn” 

 

“Mae wedi bod yn ddiwrnod gwych. Diolch yn fawr 
iawn i chi i gyd” 
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“Yn ôl yr arfer, cyflwyniadau diddorol iawn 
sy'n helpu ein dealltwriaeth o ran y modd 
y mae geneteg yn gwneud cynnydd yn ein 
bywydau!” 

 

“Roedd arnaf eisiau diolch i chi eto am y profiad 
gwych hwn. Rwy'n fyfyriwr ysgol sydd, ar hyn o 
bryd, yn ystyried geneteg yn llwybr gyrfa. Roedd 
y sesiwn hon yn ddiddorol iawn, ac mae’n 
bendant wedi rhoi mwy o ddirnadaeth i mi o'r 
maes.” 

 



Ysgolion a Cholegau 

Parhaodd pandemig COVID-19 i effeithio'n ddifrifol ar weithgareddau ar gyfer ysgolion a cholegau. Er 
gwaethaf hyn, cyflwynodd Parc Geneteg Cymru raglen ymgysylltu 
gan a oedd yn cynnwys cylchlythyrau’r Rhwydwaith Geneteg i 
Athrawon, amrywiaeth o sgyrsiau rhithwir, a chynnwys ar-lein ar 
gyfer nifer o ddigwyddiadau a Gwyliau Gwyddoniaeth.  
 
Sioe Deithiol Geneteg a Genomeg ar gyfer Ysgolion a Cholegau  
Bellach yn ei 12fed flwyddyn, yn 2021-22 aeth y Sioe Deithiol Geneteg a Genomeg yn rhithwir am y tro 
cyntaf. Mae'r sioe deithiol yn cynnig sgyrsiau am ddim i fyfyrwyr blwyddyn 12-13, lle ceir arbenigwyr yn 

siarad am bynciau'n ymwneud â DNA, geneteg a genomeg, ac 
yn trafod gyrfaoedd. Er gwaethaf y tarfu sylweddol o ganlyniad i 
COVID-19, cynhaliwyd cyfres o ddigwyddiadau ledled Cymru a 
fynychwyd gan dros 400 o fyfyrwyr blwyddyn 12-13.  
 

Tremolo — drama podlediad ar gyfer myfyrwyr ôl-16 a’r cyhoedd yn ehangach am Glefyd 
Alzheimer Etifeddol Cynnar 
Mae Tremolo yn brosiect newydd cyffrous gan Theatr Illumine a Theatr Genedlaethol Cymru.  A hithau 
wedi’i hanelu'n bennaf at gynulleidfaoedd 16+ oed, mae Tremolo — gan y dramodydd Lisa Parry — yn 
ddrama podlediad ddwyieithog sy'n procio'r meddwl ac yn archwilio effaith diagnosis o Glefyd Alzheimer 
Etifeddol Cynnar (EFAD) a rhai o'r problemau sy’n gysylltiedig â phrofi genetig. Yn cyd-fynd â’r ddrama y 
mae pecyn addysgol dwyieithog ar gyfer athrawon, sy’n cael ei anelu at fyfyrwyr blwyddyn 12-13. Cafodd 
y prosiect gyllid gan y Gymdeithas Geneteg, Fforwm Geneteg Adelphi a’r Theatr Genedalethol, a gellir 
gwrando ar y ddrama a'i lawrlwytho trwy lwyfannau sy’n cynnwys Spotify, Apple Podcasts ac  AM.  Gellir 
dod o hyd i ragor o fanylion am Tremolo yn Astudiaeth Achos 5, sy'n cyd-fynd â’r adroddiad hwn.  
 
Gweithwyr Iechyd Proffesiynol ac Ymchwilwyr 

Trwy gydol y flwyddyn, hwyluswyd amrywiaeth o ddigwyddiadau ar gyfer gweithwyr proffesiynol 
sy'n gweithio ym maes geneteg a genomeg, ac roeddent yn cynnwys y canlynol:  
 
Gweminar ar Gymwysiadau Dysgu Peirianyddol mewn Genomega gynhaliwyd mewn partneriaeth ag 
Uwchgyfrifiadura Cymru;Hwb Cymru Consortiwm Genomeg COVID-19 y DU: Dathliad o Ymdrech a 
Chyflawniad yr Uned Genomeg Pathogenau , a gynhaliwyd i nodi diwedd trefn ddilyniannu SARS-CoV-2 
ac i ddathlu'r cyflawniad;Cwrs Adolygu Geneteg Glinigol SCE, sy’n gwrs blynyddol a letywyd gan AWMSG 
a’i gynnal ar gyfer meddygon sy’n dilyn hyfforddiant ac yn arbenigo yn y maes hwn o feddygaeth.   
 
Sesiynau addysg 
Cyflwynwyd cyfres o sesiynau Byw â Chyflyrau Genetig – a oedd yn 
canolbwyntio ar brofiad y claf – i fyfyrwyr iechyd 
proffesiynol mewn sefydliadau addysg uwch ledled 
Cymru. Cyflwynwyd sesiynau addysgol hefyd i fyfyrwyr 
ôl-raddedig ac ymchwilwyr.  
Parhaodd Parc Geneteg Cymru hefyd i ymgysylltu â 
gweithwyr iechyd proffesiynol ac ymchwilwyr sydd â 
diddordeb mewn geneteg a genomeg, a hynny trwy ei 
rwydwaith newydd, sef y Rhwydwaith Genetig ar gyfer 
Gweithwyr Proffesiynol, ynghyd â chylchlythyrau 
cysylltiedig.  

“Wedi mwynhau'r sesiwn hon yn fawr! 

Roedd y senarios moesegol wedi gwneud 

i mi ystyried safbwyntiau gwahanol y 

ddwy ddadl, yn enwedig o ran y 

canfyddiadau atodol.” 

 

“Agorwyd llygaid y myfyrwyr i'r hyn y gallai 

cwrs Bioleg Safon Uwch arwain ato. Roedd y 

sgyrsiau’n ddiddorol iawn, ac roedd y 

myfyrwyr yn gadarnhaol ynghylch y sesiwn.” 
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https://www.illuminetheatre.org/
https://theatr.cymru/
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Sgyrsiau Sioe Deithiol Genomeg Partneriaeth Genomeg Cymru 
Cafodd sesiynau a oedd â’r nod o ymgysylltu â gweithwyr iechyd proffesiynol ynghylch datblygiadau 
mewn meddygaeth genomig yng Nghymru, gan gynnwys Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth 
Fanwl Llywodraeth Cymru, eu cyflwyno ledled Byrddau Iechyd Cymru.  
 
Cefnogi Ymgysylltiad ag Ymchwil  
Mae tîm Addysg ac Ymgysylltu Parc Geneteg Cymru yn bartner yn y prosiect Chi Unigryw – Y modd y mae 
eich genom yn diffinio eich gofal iechyd, sy'n cael ei arwain gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd. 
Nod y prosiect yw gweithio gyda phartneriaid cyhoeddus i gyd-ddylunio adnoddau atyniadol i lywio a 
meithrin ymwybyddiaeth o genomeg a meddygaeth fanwl. Mae Parc Geneteg Cymru yn cefnogi'r 
prosiect mewn sawl ffordd, gan gynnwys defnyddio ei rwydweithiau i gysylltu ymchwilwyr â'r cyhoedd, 
cefnogi gweithdai ymgysylltu, a helpu i dreialu adnoddau newydd mewn digwyddiadau cyhoeddus. 
Mae'r prosiect hwn yn enghraifft dda o sut y gall Parc Geneteg Cymru hwyluso a chefnogi ymchwilwyr i 
ymgymryd â gwaith ymgysylltu.  

 
Cleifion a Theuluoedd 

Roedd y rhaglen o weithgareddau i gefnogi a grymuso'r rhai yr effeithir arnynt gan gyflyrau genetig, 
prin a heb ddiagnosis yn cynnwys y canlynol:  
 
Cyfarfod Blynyddol y Rhwydwaith i Gleifion â Chlefydau Prin.  
Un o flaenoriaethau allweddol y cyfarfod blynyddol eleni oedd cynnwys y gymuned clefydau prin yn y 
broses o nodi blaenoriaethau allweddol i'w cynnwys mewn Cynllun Gweithredu drafft (a oruchwylir gan y 
Grŵp Gweithredu ar Glefydau Prin (RDIG)) i roi Fframwaith Clefydau Prin y DU (2021) ar waith yng 
Nghymru. Yn 2021, darparwyd dau weithdy ymgynghori (un yn cynnwys aelodau'r rhwydwaith yn y 
cyfarfod blynyddol, a'r llall yn cynnwys Seinfwrdd Cleifion a’r Cyhoedd Partneriaeth Genomeg Cymru) gan 
Genetic Alliance UK a Dr Graham Shortland (Cadeirydd RDIG) i sicrhau gwell dealltwriaeth o’r meysydd 
blaenoriaeth allweddol. Ymgysylltodd y gweithdai â dros 50 o bobl ledled Cymru y mae cyflyrau genetig 
prin a chyflyrau heb ddiagnosis yn effeithio arnynt, a'r canlyniad oedd cyfres o argymhellion mewn 
perthynas â phedwar maes blaenoriaeth yn Fframwaith Clefydau Prin y DU. Ymgorfforwyd themâu 
sylfaenol y Fframwaith ar draws pob maes blaenoriaeth yng Nghynllun Gweithredu Cymru, a 
chyflwynwyd adroddiad i'r grŵp sy'n gyfrifol am lunio Cynllun Cymru.  
 
Cydweithrediad y Rhwydwaith Nyrsys Clefydau Prin 
Gan weithio ar y cyd â’r Rhwydwaith Nyrsys Clefydau Prin, Genetic Alliance UK a Chadeirydd RDIG, 
gweithiodd Parc Geneteg Cymru i gynnwys cleifion a gofalwyr yn y broses o ddatblygu arolwg i 
archwilio profiadau nyrsys o gydlynu gofal mewn perthynas â chyflyrau prin yng Nghymru. Roedd yr 
ymatebion i'r arolwg yn cefnogi’r syniad i ddatblygu clinig Syndromau Heb Enw (SWAN) yng Nghymru.    
 
Derbyniad Diwrnod Clefydau Prin Blynyddol 2022 a lansio’r adroddiad 
'Diagnosis Da' 
Thema derbyniad seneddol blynyddol Diwrnod Clefydau Prin eleni – sydd 
â'r nod o wella ymwybyddiaeth rhanddeiliaid trwy gyfrwng profiadau 
cleifion – oedd 'Diagnosis Da'. Ym mis Rhagfyr 2021, aeth Genetic 
Alliance UK ati i sicrhau gwell dealltwriaeth o brofiad pobl o ddiagnosis, 
ac i nodi'r hyn sydd bwysicaf i bobl â chyflwr prin pan fyddant ar daith eu 
diagnosis.  
 
Lansiwyd y canfyddiadau yn nerbyniad y Diwrnod Clefydau Prin, a gellir 
gweld yr adroddiad terfynol yma: 
https://geneticalliance.org.uk/wp-content/uploads/2022/02/Rare-Disease-UK-Good-Diagnosis-Report-2022-
Final.pdf    

Delwedd: Inffograffeg o adroddiad 

'Diagnosis Da' Genetic Alliance UK. 
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Ymgyngoriadau Seinfwrdd Cleifion a’r Cyhoedd Partneriaeth Genomeg Cymru 
Gweithiodd Parc Geneteg Cymru gyda Phartneriaeth Genomeg Cymru trwy ei Seinfwrdd Cleifion a’r 
Cyhoedd i ddarparu mewnbwn ac adborth ar amrywiaeth o bynciau yn ymwneud â genomeg, gan 
gynnwys targedu gweithwyr iechyd proffesiynol a chanfasio dealltwriaeth y cyhoedd ynghylch 
genomeg. Hefyd, cefnogodd Parc Geneteg Cymru bedwar digwyddiad ymgynghori pellach yn ystod y 
cyfnod adrodd hwn er mwyn sicrhau bod llais y claf yn allweddol i’r broses o weithredu'r Strategaeth 
Genomeg ar gyfer Meddygaeth Fanwl yng Nghymru.  
 
Cyfarfodydd y Grŵp Trawsbleidiol 
Ddechrau chweched tymor y Senedd, cynhaliodd Genetic Alliance UK sesiwn friffio seneddol i gefnogi 
dealltwriaeth o gyflyrau prin, genetig a heb ddiagnosis ymhlith Aelodau'r Senedd. Mae'r Grŵp 
Trawsbleidiol bellach wedi cael ei ailsefydlu dan arweinyddiaeth newydd a gyda chymorth 
trawsbleidiol, ac mae wedi bod yn cefnogi datblygiad Cynllun Gweithredu i Gymru trwy dynnu sylw at 
feysydd allweddol i ganolbwyntio arnynt.  
 
Cymryd Rhan mewn Ymchwil 
Trwy gydol 2021-2022, roedd Parc Geneteg Cymru wedi hwyluso a hysbysebu cyfleoedd i gynnwys 
cleifion a'r cyhoedd mewn ymchwil a gweithgareddau eraill. Cylchredwyd cyfleoedd i rwydweithiau 
cleifion a’r cyhoedd Parc Geneteg Cymru ar gyfer Clefydau Prin, yn ogystal ag i’r Seinfwrdd Cleifion a'r 
Cyhoedd a mynychwyr digwyddiadau megis y Caffis Genomeg. Cafodd cyfanswm o 31 o gyfleoedd i 
gymryd rhan eu hysbysebu, a manteisiodd 263 o unigolion arnynt yn ystod y cyfnod adrodd.  
 
Gyda chymorth Parc Geneteg Cymru, gweithiodd un o aelodau ei 
Rwydwaith Cleifion Clefydau Prin gyda thîm cyfathrebu Ymchwil 
Iechyd a Gofal Cymru i lunio eitem newyddion ar gyfer Diwrnod 
Clefydau Prin 2022 i feithrin ymwybyddiaeth o gyflyrau prin a thynnu 
sylw at bwysigrwydd ymchwil yn y maes hwn: 
 

• https://healthandcareresearchwales.org/about/news/we-refused-think-
nothing-could-be-done-mum-son-affected-rare-disease-highlights 
    

• https://ymchwiliechydagofalcymru.org/wnaethon-ni-wrthod-meddwl-doedd-
yna-ddim-byd-y-gallen-ni-ei-wneud-mae-mam-mab-roedd-clefyd-p rin-yn  
 
 

Cysylltu'r rhai sy'n byw  
â chyflyrau genetig â 
datblygiadau mewn ymchwil 
i geneteg a genomeg  
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Delwedd o Marie a Perry James gyda'u mab, 

Trystan, sydd â'r cyflwr prin, Cymhleth Sglerosis 

Clorog. Roeddent wedi ymddangos yn yr erthygl ar 

gyfer Diwrnod Clefydau Prin. 
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Cael Effaith 

Cenhadaeth Parc Geneteg Cymru yw cefnogi a hyrwyddo ymchwil genetig a 
genomig ledled Cymru er mwyn helpu i greu amgylchedd cynaliadwy sy’n 
gallu cystadlu’n rhyngwladol ym maes ymchwil genetig a genomig, ac a fydd, 
yn y pen draw, yn arwain at well iechyd, cyfoeth a ffyniant i bobl Cymru. 

Mae gweithio ar y cyd ar draws ystod o arbenigeddau gofal iechyd yn 
sail i weithgareddau Parc Geneteg Cymru. Mae'r enghreifftiau 
canlynol yn dangos yr effaith a gyflawnwyd o weithio yn y ffordd hon: 

 

• Gan adeiladu ar y buddsoddiad yn y seilwaith 
TG a ariannwyd gan Sêr Cymru, mae Parc 
Geneteg Cymru yn arwain consortiwm o 
sefydliadau, a ariennir gan Ymchwil Iechyd a 
Gofal Cymru a phartneriaid eraill, i ddatblygu 
strategaeth ddigidol integredig ar gyfer 
Cymru, strategaeth sydd, yn fwyaf diweddar, 
wedi cynnwys cyllid a sicrhawyd i ddatblygu 
gwell gwasanaethau gan yr Amgylcheddau 
Ymchwil Dibynadwy yng Nghymru.   Amlinellir 
manylion pellach am y prosiect hwn yn 
Astudiaeth Achos 1.  

• Dim ond pan fydd y sylfeini sy’n ofynnol i 
alluogi ymchwil i ddigwydd y gellir gwireddu 
effaith ymchwil.  Mae tîm biowybodeg Parc 
Geneteg Cymru wedi parhau i weithio gyda 
chyd-weithwyr i sefydlu'r sylfeini gofynnol ar 
gyfer sawl prosiect ymchwil treialon clinigol. 
Mae Astudiaeth Achos 2 yn amlinellu'r 
cynnydd a wnaed yn y maes hwn yn ystod y 
cyfnod adrodd. 

 
 

• Mae Astudiaeth Achos 3 yn tynnu sylw at waith 
Cydlynydd Ymchwil Parc Geneteg Cymru, y mae 
ei waith yn cefnogi sawl astudiaeth ymchwil ac 
iddynt ffocws ar glefydau genetig prin.  Disgrifir 
canfyddiadau diweddaraf un o'r astudiaethau 
hyn, a hwylusodd ddiagnosis newydd i gleifion 
yng Nghymru, yn fanwl. 

• Cynhaliwyd yr Arddangosfa Genomeg ar ffurf 
digwyddiad rhithwir ym mis Mai 2021, a 
chofrestrodd dros 1,200 o bobl ar ei gyfer. 
Roedd y cynnwys ar gael am 30 niwrnod arall ar 
ôl y digwyddiad byw.  Darperir uchafbwyntiau a 
throsolwg o'r Arddangosfa yn Astudiaeth Achos 
4. 

• Mae Astudiaeth Achos 5 yn amlinellu dull 
creadigol iawn o gyfathrebu â'r cyhoedd am 
eneteg, genomeg a phynciau gwyddonol.  Mae'r 
ddrama podlediad Tremolo yn archwilio 
effeithiau diagnosis o Glefyd Alzheimer 
Etifeddol Cynnar (EFAD) a rhai o'r materion 
cymdeithasol-foesegol sy'n ymwneud â phrofi 
genetig. 
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Astudiaeth Achos 1 

Datblygu Seilwaith Digidol Cymru ar gyfer 
Ymchwil Genomeg  

 
 
 
 
 
 
 

 

Bydd y prosiect yn cael ei gyflwyno mewn 
partneriaeth agos â Banc Data SAIL a'r 
rhaglen Adnoddau Data Cenedlaethol (NDR) 
ac yn cael ei lywio gan Strategaeth Ymchwil 
Canser Cymru, (CReST).  
 
Mae'r astudiaeth achos hon yn disgrifio 
llwyddiant Parc Geneteg Cymru yn y gwaith o 
arwain y byd academaidd, gofal iechyd a 
diwydiant i helpu i ddatblygu seilwaith digidol 
Cymru ar gyfer ymchwil i genomeg.  Gan weithio 
gyda phartneriaid strategol allweddol sy'n 
cynnwys sefydliadau eraill a ariennir gan 
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, a Gwasanaeth 
Genomeg Feddygol Cymru Gyfan (AWMGS), mae 
Parc Geneteg Cymru, yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf, wedi sefydlu seilwaith TG Sêr Cymru 
a, thrwy'r gwaith hwn, bellach wedi sicrhau cyllid 
o £560 mil gan bartner masnachol i ehangu’r 
gwaith hwn i esblygu gwasanaethau Amgylchedd 
Ymchwil Dibynadwy Cymru trwy Brosiect 
Amgylchedd Ymchwil Dibynadwy Canser Cymru. 

 

Gosod sylfeini digidol gyda TG Sêr Cymru 

Hanfod TG Sêr Cymru yw cyfrifiadura perfformiad 
uchel a storfa ddigidol a gynlluniwyd i gefnogi 
ymchwil i ganser.  A hithau’n rhaglen sydd wedi’i 
hadeiladu gyda buddsoddiad o £277 mil gan 
Gronfa Seilwaith Sêr Cymru II (Rhaglen ERDF 
80762 WEFO), mae TG Sêr Cymru bellach yn 
darparu cyfrifiadura a storfa ddata sy’n 
benodedig, yn wydn, ac, yn anad dim, yn ddiogel, 
i bartneriaid Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a 
grwpiau canser allweddol Prifysgol Caerdydd.  
Erbyn hyn, mae TG Sêr Cymru yn cael ei gynnal 
gan Barc Geneteg Cymru ar ran y partneriaid hyn, 
a hynny i gefnogi ymchwil sydd eisoes yn bodoli 
a threialu syniadau newydd.   Mae TG Sêr Cymru 
yn gam pendant ymlaen yn esblygiad datrysiad 
digidol Cymru ar gyfer ymchwil ym maes 
genomeg, a bydd yn rhan o'r seilwaith digidol a 
fydd yn cefnogi Partneriaeth Genomeg Cymru yn 
natblygiad newydd Cyrion Caerdydd yn Coryton.  

Yn ystod y flwyddyn adrodd ddiwethaf, mae Parc 
Geneteg Cymru wedi gweithio gyda phartneriaid i 
ddefnyddio TG Sêr Cymru i ddatblygu prosiectau 
peilot (er enghraifft, cydweithrediad Banc Canser 
Cymru â Panakeia) a rhagor o brosiectau (er 
enghraifft cefnogi'r cais llwyddiannus diweddar i 
sefydlu Hwb Hyfforddi Doethuriaeth 
Rhyngddisgyblaethol EPSRC ar gyfer oncoleg fanwl 
gywir, sy'n cyd-fynd â'n huchelgeisiau ar gyfer 
hyfforddiant ym maes genomeg).  

Gan weithio gyda phartneriaid Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a'r Ganolfan 
Meddygaeth Canser Arbrofol (ECMC) yng Nghaerdydd, mae Parc Geneteg Cymru 
wedi sicrhau cyllid gan y diwydiant ar gyfer prosiect dwy flynedd i ddatblygu 
gallu Amgylchedd Ymchwil Dibynadwy ym maes ymchwil i ganser a chlefydau 
genetig prin yng Nghymru. 
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Adeiladu ar y sylfeini hynny gyda Phrosiect 
Amgylchedd Ymchwil Dibynadwy Canser 
Cymru 

Mae TG Sêr Cymru bellach wedi arwain at waith 
gyda phartneriaid, ac yn enwedig Canolfan 
Ymchwil Canser Cymru, sydd wedi sicrhau cyllid 
diwydiannol i ddatblygu Prosiect Amgylchedd 
Ymchwil Dibynadwy Canser Cymru, darn o 
waith dwy flynedd o hyd a gynlluniwyd i lywio 
datblygiad gwasanaethau Amgylchedd Ymchwil 
Dibynadwy ar gyfer canser a chlefydau genetig 
prin yng Nghymru. 

Mae Amgylcheddau Ymchwil Dibynadwy (TREs) 
yn cael eu defnyddio fwyfwy gan y byd 
academaidd, gofal iechyd, a diwydiant fel ffordd 
o ddarparu mynediad dan reolaeth i 
ymchwilydd i ddata gofal iechyd a data sensitif 
eraill.  Mae TREs yn darparu hafanau diogel lle 
mae ymchwilwyr, sydd wedi’u fetio a'u hyfforddi 
mewn modd priodol, yn cael mynediad at ddata 
o dan drefn lywodraethu lem, trefn sy'n rheoli'r 
hyn y gellir ei wneud gyda'r data a’r hyn y gall 
data ei adael.  Mae TRE sydd wedi'i gynllunio'n 
dda yn galluogi ymchwil ac, ar yr un pryd, yn 
diogelu buddiannau'r cleifion a'r cyhoedd sydd 
wedi cydsynio i'w data gael eu defnyddio mewn 
ymchwil. 

Banc Data SAIL (Cyswllt Diogel Gwybodaeth 
Ddienw) yw cronfa ddata Cymru o ddata dienw 
am boblogaeth Cymru.  O'r herwydd, mae'n 
Amgylchedd Ymchwil Dibynadwy blaenllaw yn 
y DU a, thrwy Ymchwil Data Iechyd y DU (HDR-
UK), mae wedi llywio ac arwain datblygiad TREs 
sydd bellach yn llywio strategaeth ddigidol 
hirdymor Llywodraeth y DU, fel y dangoswyd 
gan Adolygiad diweddar Goldacre: “Better, 
broader, safer: using health data for research 
and analysis” – adroddiad annibynnol dan 
arweiniad yr Athro Ben Goldacre.  

Sefydlwyd Prosiect TRE Canser Cymru i weithio 
ar y cyd â SAIL i wella gwasanaethau TRE 
Cymru ar gyfer ymchwil i ganser, a hynny er 
mwyn datgloi potensial ymchwil a datblygu 
adnoddau data canser a chlefydau genetig prin 
cyfoethog Cymru, a gwneud hyn mewn modd 
ddiogel, sicr a dibynadwy. 

 

Gan weithio gyda Banc Data SAIL, a than arweiniad 
strategaeth ymchwil Cymru ar gyfer canser, bydd y 
strategaeth CreST, sef Prosiect TRE Canser Cymru, yn 
cysoni uchelgeisiau digidol cyffredin nifer o gyrff a 
ariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, a hynny i 
ffurfio un cynllun unedig ar gyfer seilwaith digidol a 
rennir sy'n ategu ac yn llywio strategaeth ddigidol 
Partneriaeth Genomeg Cymru.  

Mae Prosiect TRE Canser Cymru yn cael ei arwain 
gan anghenion ymchwil   

Mae Prosiect TRE Canser Cymru eisoes ar waith, ac yn 
gweithio mewn partneriaeth â llu o raglenni ymchwil 
i ganser i ddatblygu ffyrdd ymarferol o wella 
mynediad diogel a sicr at ddata iechyd a gofal ar gyfer 
ymchwil drosi i ganser. Mae’n gwneud hyn gyda 
ffocws penodol ar wella’r mynediad at ddata genomig 
a’r defnydd ohono er budd meddygaeth fanwl. 

Trwy gyfrwng y rhaglenni ymchwil hyn, sy'n cynnwys 
datblygu technolegau canfod canser a gwneud 
diagnosis cynnar, a gweithredu genomeg ofodol 
arloesol a thechnoleg system cymorth penderfyniadau 
i gefnogi triniaethau canser, mae Prosiect TRE Canser 
Cymru yn nodi'r gwasanaethau TRE canser sy'n 
ofynnol yng Nghymru. Bydd hyn yn ein helpu i 
ddatgloi potensial adnoddau data cyfoethog Cymru, 
ac yn darparu'r adnoddau i weithio gyda SAIL, yn 
ogystal â gyda’r Adnodd Data Cenedlaethol (NDR), i 
hwyluso’r gwasanaethau hyn. 
 
Gydol y flwyddyn sydd i ddod, rydym yn disgwyl 
gweld cynnydd yn y meysydd canlynol: 
• Y modd i wneud gwell defnydd o genomeg i gefnogi 

gwaith canfod canser y colon a'r rhefr yn gynnar. 
• Y modd i fanteisio ar genomeg ofodol i gefnogi 

ymchwil drosi ar y prostad. 
• Y modd i weithio gyda Banc Canser Cymru i gysoni 

genomeg â data delweddau i gynorthwyo diagnosis 
o ganser yr ysgyfaint a'r fron. 

• Y modd i weithio gyda Chanolfan Meddygaeth 
Canser Arbrofol Caerdydd (ECMC) i ddefnyddio 
genomeg i wella’r broses o recriwtio cleifion i 
dreialon clinigol. 

• Y modd i weithio gyda Chanolfan Ymchwil Marie 
Curie i ddatblygu ei strategaeth amlddisgyblaethol 
glyfar (SMART-MDT) o ran system cymorth 
penderfyniadau dan arweiniad deallusrwydd 
artiffisial, a hynny i wella penderfyniadau ar 
driniaethau trwy gyfrwng cyfarfodydd timau canser 
amlddisgyblaethol.  
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Astudiaeth Achos 2 
Cefnogi Ymchwil Treialon Clinigol  

Mae pandemig COVID-
19 wedi taflu goleuni 
llachar ar y buddion sy'n 
deillio o dreialon 
clinigol.  Mae tîm 
biowybodeg Parc 
Geneteg Cymru wedi 
parhau i weithio gyda'r 
GIG a chyd-weithwyr 
academaidd i ddatblygu 
sawl astudiaeth glinigol 
wahanol.  

 

Nodi cleifion canser ar gyfer treial clinigol 

Roedd claf canser yng Nghymru, nad oedd wedi ymateb yn dda 
i'r therapi canser safonol, yn wynebu sefyllfa o fod ag opsiynau 
triniaeth cyfyngedig iawn ar gael iddo. Roedd wedi cael prawf 
genomig yn rhan o'i gynllun rheoli arferol yn y GIG. Roedd 
biowybodegydd Parc Geneteg Cymru sy'n gweithio gyda’r 
labordy diagnostig ar gyfer genomeg glinigol yng Nghymru 
(Gwasanaeth Genomeg Feddygol Cymru Gyfan, AWMGS) a thîm 
oncoleg glinigol y GIG, wedi dadansoddi data genomig ar gadw 
i nodi cleifion a allai fod yn gymwys i gymryd rhan mewn treial 
clinigol ar gyfer therapi canser targededig newydd. Mae'r cyffur 
newydd sy'n cael ei brofi yn y treial clinigol yn mynd ati’n 
benodol i dargedu amrywiad genetig prin sy'n bresennol mewn 
llai na 5% o holl ganserau’r colon a’r rhefr.  Roedd y 
dadansoddiad o ddata genomig canser y claf wedi darparu 
llwybr triniaeth newydd. Ychydig cyn Nadolig 2021, bu’n bosibl 
iddo gael ei recriwtio i'r treial clinigol. Dangosodd profion 
dilynol fod y canser wedi lleihau yn ei faint mewn ymateb i'r 
driniaeth dreialu newydd hon. Dyma enghraifft wych o 
driniaeth bersonol, ac mae'n tynnu sylw at werth genomeg i 
wella gofal i gleifion canser. 
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Delwedd a ddeilliodd o ddelweddau stoc Microsoft 2022 

https://medicalgenomicswales.co.uk/index.php


Defnyddio data'r GIG i ddatblygu ymchwil i Lewcemia Myeloid Acíwt (AML) 

Mae enghraifft arall o Barc Geneteg Cymru yn helpu ymchwilwyr treialon clinigol i ddefnyddio 
data arferol y GIG wedi deillio o weithio gyda’r tîm treialon AML. Yn y prosiect hwn, roedd tîm 
treialon AML yn ceisio cael mynediad at set ddata a gedwir gan y GIG ar gyfer cleifion treialon 
sydd wedi cydsynio i ymchwil. Roedd ar dîm treialon AML eisiau defnyddio'r data hyn i 
gymharu a chadarnhau canfyddiadau prosiect ymchwil parhaus a oedd yn defnyddio carfan fwy 
o gleifion. Mae’r gwaith yn mynd rhagddo. Er y gall y cais i weld y data ymddangos yn ddigon 
syml, nid yw'r gofynion o ran diogelwch data a llywodraethu ar gyfer gweithio gyda data'r GIG 
yn syml. Maent wedi'u cyfyngu'n bwrpasol, ac yn ddealladwy felly. Yn ystod y broses o drafod y 
gofynion cymhleth ar gyfer diogelwch data a llywodraethu, gweithiodd biowybodegydd 
ymchwil Parc Geneteg Cymru, a oedd yn rhan o dîm AWMGS y GIG, i hwyluso’r broses o 
gyfnewid data allweddol i’r ddau gyfeiriad rhwng y GIG a thîm treialon AML. Mae'r enghraifft 
hon o'r prosiect yn amlygu’r angen i unigolyn, a chanddo’r arbenigedd, y cymwyseddau a'r 
gallu llwyth gwaith priodol, gael ei ymgorffori yn lleoliad y GIG er mwyn galluogi ymchwilwyr i 
fanteisio ar ddata clinigol ar gyfer ymchwil. 

 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

Nodi Arwyddion Allforio Niwclear ar gyfer treial AML rhyngwladol 

Gan ddefnyddio ei arbenigedd, gweinyddion Parc Geneteg Cymru a chyfrifiadur 
pwrpasol, mae Dr Peter Giles, biowybodegydd ym Mharc Geneteg Cymru, wedi 
llwyddo i ail-greu porth dadansoddi ar-lein coll, sy'n hanfodol ar gyfer y gwaith 
dadansoddi parhaus yn nhreial clinigol rhyngwladol y Sefydliad Ymchwil Canser 
Cenedlaethol (NCRI) ar Lewcemia Myeloid Acíwt.  Defnyddiodd y treial offeryn 
gan Brifysgol Dechnegol Denmarc i asesu signalau allforio niwclear a welwyd 
mewn mwtaniadau newydd yn y genyn NPM1, sy'n farciwr moleciwlaidd pwysig 
ar gyfer Clefyd Gweddilliol Mesuradwy.  Yn anffodus, rhoddodd yr awduron a'r 
sefydliad lletyol y gorau i wneud yr offeryn, a gadawodd hyn fwlch allweddol yn 
y broses dreialu.  Yn dilyn adolygiad o'r opsiynau, gweithiodd Dr Giles gydag 
arweinwyr treialon i gael gafael ar y cod ar gyfer yr offeryn meddalwedd coll, ac 
aethant ati i'w gael i redeg ar lwyfannau cyfrifiadurol mwy modern. Mae Dr Giles 
hefyd yn creu rhyngwyneb gwe, sy’n caniatáu llwybr i bobl nad ydynt yn 
arbenigwyr ddefnyddio'r offeryn llinell orchymyn. Mae'r gwaith hwn wedi llenwi 
bwlch yr oedd tîm treialon AML yn ei wynebu, ac, o ganlyniad, mae'n caniatáu i'r 
tîm barhau i ddarparu'r dadansoddiad hwn ar gyfer y treial clinigol parhaus. 
[Dangosir delwedd o allbynnau'r offeryn] 24 
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Astudiaeth Achos 3 
Galluogi Diagnosis trwy Ymchwil 
 
 
 
 

 

Cefndir y prosiect 

Bwriad yr astudiaeth ymchwil, sy’n dwyn y teitl, 
“Genetic mechanisms in polyposis of the bowel”, 
yw nodi’r newidiadau genetig sy’n arwain at dwf 
polypau (tyfiannau bach) yn y coluddyn. 
 
Mae’n hysbys bod sawl anhwylder prin, megis 
Polypedd etifeddol tyfiannol (FAP) a Pholypedd 
cysylltiedig ag MUTYH (MAP), yn peri bod unigolion 
yn tueddu i ddatblygu polypau lluosog yn eu 
coluddyn, cyflwr a elwir yn bolypedd. Mae 
presenoldeb y polypau hyn yn cynyddu'r risg y bydd yr 
unigolion yn datblygu tiwmorau cyn-falaen a malaen 
ledled eu coluddyn. Fodd bynnag, yn achos rhai 
cleifion sydd â diagnosis clinigol o bolypedd, nid yw 
profion genetig presennol y GIG yn nodi'r achos 
genetig dros eu cyflwr.  Mae'r cleifion hyn yn gymwys 
i gael mynediad i astudiaeth ymchwil, dan arweiniad 
Dr Hannah West, sy'n anelu at nodi achosion genetig 
newydd ar gyfer polypedd. 
 

Mae'r astudiaeth ymchwil wedi recriwtio dros 300 o 
gleifion.  Nododd canfyddiadau diweddaraf yr 
astudiaeth hon, a gyhoeddwyd yn The American 
Journal of Human Genetics (sydd ar gael yma), fod 
genyn o'r enw MBD4 yn cael ei newid mewn rhai 
cleifion sydd â pholypedd. Mae hyn wedi arwain at 
gynnig syndrom genetig prin newydd, MANS, ac 
mae'n ehangu'r profion genetig y gellir eu cynnig gan 
wasanaethau clinigol y GIG. 

 
Diagnosis Newydd: effaith ymchwil  
Gellir trosi'r canfyddiadau ymchwil hyn i'r 
lleoliad clinigol fel bod y profion genetig a 
gynigir i gleifion â pholypedd a ffenoteipiau 
amldiwmor yn cael eu hehangu i gynnwys 
MBD4.  Mae hyn yn bwysig gan fod gwell 
diagnosis yn helpu i sefydlu gwell cynlluniau 
rheoli ar gyfer y cleifion hynny y mae 
nodweddion penodol ac unigryw'r cyflwr hwn 
yn effeithio arnynt. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Aelodau o tîm ymchwil Syndrom Tiwmor Etifeddol 
yn cyflwyno canfyddiadau eu hymchwil yng 
nghynhadledd Grŵp Tiwmor Etifeddol Ewrop 2021. 
O'r chwith i'r dde: Laura Butlin, Laura Thomas, 
Hannah West. 
 

Mae cydlynydd ymchwil Parc Geneteg Cymru yn chwarae rôl hanfodol trwy 
gefnogi nifer o brosiectau ymchwil i glefydau prin sydd â ffocws genetig a 
genomig.  Mae'r astudiaethau hyn wedi'u cofrestru’n rhan o Bortffolio Ymchwil 
Iechyd a Gofal Cymru. Yma rydym yn tynnu sylw at ganfyddiadau diweddar un 
o'r astudiaethau hyn, sydd wedi galluogi cleifion i gael diagnosis genetig ar 
gyfer eu clefyd prin. 
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Gallwch ddarllen rhagor am astudiaethau 
eraill a gefnogir gan gydlynydd ymchwil 
Parc Geneteg Cymru ar wefan Ymchwil 
Iechyd a Gofal Cymru: 
https://healthandcareresearchwales.org/
about/news/we-refused-think-nothing-
could-be-done-mum-son-affected-rare-
disease-highlights 
 
Rôl Cydlynydd Ymchwil 
Mae gan gydlynydd ymchwil rôl hynod o 
arbenigol a phwysig mewn grŵp ymchwil. 
Mae’n aml wedi’i leoli wrth graidd 
astudiaeth, lle mae’n gweithio ar y cyd â'r 
prif ymchwilydd i oruchwylio'r gwaith.  
Mae ei rôl yn aml yn gysylltiedig â 
chyflwyno treialon clinigol, er bod ganddo 
rôl yr un mor bwysig ar gyfer astudiaethau 
ymchwil sy'n recriwtio cleifion, neu sy'n 
gweithio gyda samplau sy'n deillio o 
gleifion.  
 

“Mae rôl cydlynydd 
ymchwil yn rhoi 
cymaint o 
foddhad. Rwy'n 
cael gweithio 
gyda llawer o 

bobl wahanol, o 
noddwyr i gleifion a 

nyrsys ymchwil, i lunio ymchwil 
chwyldroadol sydd, yn y pen draw, yn 
helpu pobl sy'n byw â chlefydau prin. 
Mae'r gwaith yr ydym yn ei gynhyrchu 
yn hanfodol i'r cleifion hyn ac rwy'n 
cael bod yn rhan o hynny.” 
Laura Butlin, cydlynydd ymchwil Parc Geneteg 
Cymru 

 
 
 
 

Mae cydlynwyr ymchwil yn cyfrannu at y broses o 
sicrhau bod astudiaethau’n cael eu cynnal a’u cyflawni 
yn ddidrafferth ac yn llwyddiannus.  Maent yn hanfodol 
yn y broses o recriwtio cleifion, ac yn gweithredu fel y 
cyswllt rhwng y cleifion a'r prif ymchwilydd, gan 
sicrhau bod caniatâd gwybodus yn cael ei sicrhau a bod 
gwybodaeth am gleifion yn cael ei storio'n ddiogel. 
 
Gan weithio gyda'r prif ymchwilydd, bydd cydlynydd 
ymchwil yn llunio ffurflenni cydsynio sy'n cydymffurfio, 
yn datblygu'r protocol, yn casglu data clinigol, yn 
cydlynu ag ysbytai/â safleoedd, ac yn gweithredu fel y 
prif bwynt cyswllt trwy gydol cyfnod yr astudiaeth. Mae 
hefyd yn gweithio'n agos gyda'r tîm noddi a chyrff 
llywodraethu i amddiffyn diogelwch y cleifion ac i 
sicrhau bod yr astudiaeth yn cydymffurfio'n foesegol. 
 
 

 
 
 
 
Beth sy'n gwneud astudiaeth lwyddiannus? 
Mae ymchwil lwyddiannus yn seiliedig ar gynlluniau 
ymchwil cynhwysfawr, sy'n caniatáu i astudiaeth redeg 
yn hwylus ac yn effeithlon. Mae'r cynllun yn cynnwys 
manylion am y modd y mae cyfranogwyr yn yr 
astudiaeth yn cael eu recriwtio a'u cadw. Mae llunio 
cynllun effeithiol yn gofyn am wybodaeth ac 
arbenigedd manwl. 
 

Er mwyn meithrin ei datblygiad proffesiynol ei hun, 
mae Laura, cydlynydd ymchwil Parc Geneteg Cymru, 
wedi mynd ati i fod yn adolygydd ar gyfer 'Prosiect 
ORRCA (Adnodd Ar-lein ar gyfer Ymchwil mewn 
Treialon Clinigol)' – https://orrca.org.uk/. Nod y 
prosiect hwn yw creu cronfa ddata chwiliadwy ar-lein, 
sy’n rhad ac am ddim, i helpu'r rhai hynny sy'n gyfrifol 
am ddatblygu cynlluniau astudio i fynd ati’n gyflym i 
nodi llenyddiaeth berthnasol ar strategaethau 
recriwtio a chadw effeithiol. Mae'r adolygiad yn 
parhau, ond mae'r papur cyntaf wedi'i gyhoeddi (ar 
gael yma). 
 

 “Mae'r cydlynydd ymchwil wedi cefnogi'r ymchwil o'r dechrau, gan weithio gyda mi i 
ddatblygu fy syniad ymchwil yn gymhwysiad moeseg llawn. Mae’n nodi problemau posibl o 
ran moeseg, samplau a recriwtio, ac yn pennu ffyrdd i oresgyn y rhain.  Mae hi wedi nodi 
unigolion i’w recriwtio ac wedi gweithio gyda thimau amrywiol i recriwtio'r unigolion hyn 
fel bod yr astudiaeth yn cael ei phweru'n briodol i gyflawni ei nodau.” 
Dr Laura Thomas, Prifysgol Abertawe. 
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“Mae'r gwaith y mae ein cydlynydd ymchwil yn ei 
wneud yn cael effaith fawr ar y broses o ddechrau’r 
ymchwil ar ei thaith a’i chynnydd, ac yn cynnwys 
darparu cymorth hyd at y cam cyhoeddi. Heb ei 
arbenigedd a'i wybodaeth, byddai'r gwaith hwn yn 
amhosibl.” 
Dr Hannah West, Prifysgol Caerdydd   
 

https://healthandcareresearchwales.org/about/news/we-refused-think-nothing-could-be-done-mum-son-affected-rare-disease-highlights
https://healthandcareresearchwales.org/about/news/we-refused-think-nothing-could-be-done-mum-son-affected-rare-disease-highlights
https://healthandcareresearchwales.org/about/news/we-refused-think-nothing-could-be-done-mum-son-affected-rare-disease-highlights
https://healthandcareresearchwales.org/about/news/we-refused-think-nothing-could-be-done-mum-son-affected-rare-disease-highlights
https://orrca.org.uk/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8847754/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8847754/
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Astudiaeth Achos 4 
Arddangosfa Genomeg 

 
 

 

Datblygwyd digwyddiad yr 
Arddangosfa Genomeg i 
dynnu sylw at ddatblygiadau 
ym maes genomeg a'r 
potensial i wella gofal iechyd 
i bobl Cymru, yn unol â’r 
Strategaeth Genomeg ar 
gyfer Meddygaeth Fanwl o 
eiddo Llywodraeth Cymru. 

Cafodd y cynlluniau ar gyfer yr Arddangosfa 
gyntaf, a drefnwyd ar gyfer mis Mai 2020, eu 
hatal gan bandemig y coronafeirws, a chafodd y 
digwyddiad ei ganslo. Wrth i'r pandemig barhau, 
daeth yn amlwg na fyddai'n bosibl cynnal 
digwyddiad wyneb yn wyneb yn y dyfodol agos, 
felly gwnaed penderfyniad i roi'r digwyddiad ar-
lein.   Y nod oedd llunio digwyddiad a fyddai, 
cymaint â phosibl, yn adlewyrchu'r profiad o fod 
yno’n bersonol.  Ymddangosai mai'r darparwr 
llwyfannau ar-lein, VFairs, oedd yn cydweddu 
orau â’n gofynion, a dewiswyd Genero 
Productions, asiantaeth digwyddiadau creadigol, 
i'n helpu i gyflwyno'r digwyddiad. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wrth i'r diddordeb yn y digwyddiad ledaenu ac 
wrth i ni gysylltu â phobl i gymryd rhan, daeth 
yn amlwg bod yr Arddangosfa yn datblygu i 
fod yn ddigwyddiad llawer mwy na'r disgwyl. 
Datblygodd yr Arddangosfa wrth i'r cynllunio 
fynd rhagddo ac, yn y pen draw, tyfodd dwy 
ardal sgyrsiau i fod yn chwech. Roedd yn 
amlwg na fyddai mynychwyr yn gallu cyrchu'r 
holl wybodaeth a oedd ar gael iddynt ar un 
tro, felly roedd y cynnwys ar gael am 30 
diwrnod yn dilyn y digwyddiad byw ym mis 
Mai 2021, ac felly’n caniatáu i bobl wrando ar 
sgyrsiau a gollwyd ganddynt ar y diwrnod yn 
eu hamser eu hunain. 

 
 

 

  

Parth 

Rhyngweithio 

Neuadd 

Arddangos (1) 
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Ar y diwrnod, roedd cyfanswm o 54 o sgyrsiau 
wedi'u gwasgaru dros chwe llwyfan, a 
chynhaliwyd Caffi Genomeg yn ystod amser 
cinio. Roedd 35 o stondinau yn y Neuadd 
Arddangos ac roedd y Parth Rhyngweithiol yn 
lletya saith stondin lle gallai’r gynulleidfa 
gyfranogi.  Arddangoswyd 29 o bosteri 
academaidd. Beirniadwyd y posteri a 
gwahoddwyd y chwe gorau i roi cyflwyniadau 
llafar ar y diwrnod.   

Dyfarnwyd gwobrau i'r poster gorau a'r cyflwyniad llafar gorau.   
Cofrestrodd dros 1,200 o bobl ar gyfer yr Arddangosfa, gan ymuno ar y diwrnod a/neu gyrchu'r 
cynnwys ar-lein ar ôl y digwyddiad byw. 

 

Adborth. 

Mewn blychau adborth teipio’n rhydd, cafodd y llwyfan ganmoliaeth am ei hwylustod llywio ac am 
y modd yr oedd yn edrych: 

“Roedd fy mhrofiad cyntaf o ddigwyddiad rhithwir wedi gweithio’n dda iawn – bron fel mynychu'r peth 
go iawn, ond o gysur fy nghadair fy hun!” 

“Roeddwn yn meddwl ei fod wedi gweithio'n dda iawn. Nid wyf yn unigolyn technegol iawn ond ni 
chefais unrhyw broblem yn edrych ar yr amserlenni ac yn penderfynu pa sgyrsiau yr oeddwn am fod yn 
bresennol ynddynt. Roedd mewngofnodi ac allgofnodi yn ystod y dydd yn syml iawn.” 

 

Cafodd cynnwys y sgyrsiau a'r siaradwyr dderbyniad cadarnhaol hefyd: 

“Dyma ffordd wych o arddangos Genomeg a throsglwyddo gwybodaeth i gynulleidfa ehangach am bwnc 
cymhleth, a’r wybodaeth honno’n cael ei chyflwyno gan gyfathrebwyr arbenigol.” 

“Sgyrsiau a siaradwyr rhagorol. Diolch i chi am ddiwrnod diddorol iawn.” 
 
Yn achos digwyddiadau yn y dyfodol, roedd yna awydd i elfen rithwir gael 
ei hymgorffori: 

“Ochr yn ochr â mynychu wyneb yn wyneb, rwy'n gobeithio y bydd 
digwyddiadau’r dyfodol yn cael eu cynnal ar-lein hefyd.  I'r rhai sy'n 
methu cyrraedd yno’n bersonol, am ba reswm bynnag, mae mynychu’n 
rhithwir yn wych.” 

“Os gwelwch yn dda, caniatewch i gyfranogwyr ymuno ar-lein yn nigwyddiadau’r dyfodol.” 
 
Yn ddiamau, roedd yr Arddangosfa Genomeg gyntaf yn 
llwyddiant, ac wedi bodloni’r holl amcanion a osodwyd. 
Rhagorwyd ar y targedau cofrestru, ac mae'r adborth ar y 
digwyddiad wedi bod yn gadarnhaol dros ben.   
Penderfynwyd cynnal yr Arddangosfa yn chwemisol, ac 
mae'r digwyddiad nesaf wedi'i drefnu ar gyfer 2023. 
 
Mae rhaglen ac adroddiad yr Arddangosfa Genomeg ar 
gael yma. 

  

Stondin Parc Geneteg Cymru 
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Astudiaeth Achos 5 
Podlediad Tremolo gan Lisa Parry 
Drama podlediad ar gyfer myfyrwyr ôl-16 a'r cyhoedd sy'n archwilio effaith 
diagnosis o Glefyd Alzheimer Etifeddol Cynnar (EFAD).

 

 
Wrth i eneteg/enomeg ddod yn fwyfwy hanfodol 
mewn meddygaeth/gofal iechyd prif ffrwd, mae 
gwell ymgysylltu â'r cyhoedd a gwell 
dealltwriaeth yn allweddol. Mae dulliau 
creadigol yn cael eu cydnabod fwyfwy fel ffyrdd 
ysgogol, effeithiol o gyfathrebu â'r cyhoedd am 
wyddoniaeth. Mewn addysg, gall hyn helpu i 
wella dysgu ac archwilio agweddau.  
 
Mae Tremolo yn brosiect cydweithredol newydd cyffrous gan 
Theatr Illumine a Theatr Genedlaethol Cymru. Cynhyrchodd y 
prosiect y canlynol:  
• Drama podlediad greadigol sy’n ysgogi’r meddwl wrth iddi 

archwilio effeithiau diagnosis o Glefyd Alzheimer Etifeddol 
Cynnar (EFAD) a rhai o'r materion cymdeithasol-foesegol sy'n 
ymwneud â phrofion genetig. Mae'r podlediad dwyieithog hwn 
yn rhad ac am ddim ac yn cael ei anelu at gynulleidfaoedd ifanc 
16+ oed ledled Cymru, ond ar gael i bawb. 

• Pecyn o adnoddau addysgol dwyieithog i gyd-fynd â’r podlediad, sy’n cael ei anelu at fyfyrwyr blwyddyn 
12-13.  

• Lansiwyd Tremolo ym mis Mawrth 2022 ac mae ar gael i wrando arni a’i lawrlwytho trwy lwyfannau sy’n 
cynnwys Spotify, Apple Podcasts ac AM.  
 

Y Cefndir 
Mae hanes blaenorol cadarn Parc Geneteg Cymru o ymgysylltu 
â'r cyhoedd wedi cael ei gyfuno â sgiliau a phrofiad Theatr 
Illumine i adrodd stori bwerus. Roedd trafodaethau ag ysgolion 
wedi llywio'r stori, a dewiswyd EFAD, gan bontio bwlch rhwng 
pobl iau a phwnc sy’n aml yn cael ei gysylltu â’r ddemograffeg 
hŷn. Gweithiodd arbenigwyr geneteg o Wasanaeth Genomeg 
Feddygol Cymru Gyfan gyda'r dramodydd Lisa Parry i sicrhau 
cywirdeb gwyddonol y stori, tra darparodd y Theatr 
Genedlaethol fewnbwn creadigol a chyllid i gynhyrchu drama 
ddwyieithog Gymraeg/Saesneg. Cafodd y prosiect hefyd gyllid 
allanol gan y Gymdeithas Geneteg a chynlluniau gwobrwyo 
ymgysylltu â'r cyhoedd Fforwm Geneteg Adelphi.   
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https://www.illuminetheatre.org/
https://theatr.cymru/
https://open.spotify.com/show/0Fei2rpynw9EuvGZXytMfr
https://podcasts.apple.com/gb/podcast/tremolo/id1611729446
https://amam.cymru/theatrgen/tremolo


Rhediad y stori 

Cyflwynir Tremolo trwy lygaid Harri, bachgen gofalgar yn ei arddegau. Fel 
llawer o bobl ifanc sydd newydd gwblhau eu harholiadau Safon Uwch 
terfynol, mae Harri’n teimlo’n gyffrous ynghylch y dyfodol; mynd ar yr 
Interrail gyda'i ffrind ac yna i ffwrdd i'r Brifysgol i ddilyn ei freuddwyd o fod 
yn niwrolawfeddyg. Yn sydyn, mae ei fyd yn cael ei droi ben i waered pan 
gaiff ei fam gariadus ddiagnosis o EFAD. O ganlyniad i’r eneteg, mae’r 
siawns y gallai ef a'i chwaer iau Gwenllïan gael y clefyd hefyd yn 50%. Wrth 
i'r ddrama ddatblygu, rydym yn dysgu am arwyddion cynnar y cyflwr. Trwy 
lygaid Harri, rydym hefyd yn dysgu am effaith y cyflwr ar berthnasoedd yn y 
teulu, y pwysau ariannol, bywyd bob dydd a breuddwydion.  
Fel y mae'r enw'n ei awgrymu, mae cerddoriaeth wedi bod yn rhan annatod 
o'r cynhyrchiad hwn o'r cychwyn cyntaf. Mae chwaer iau Harri, Gwenllïan, 
wrth ei bodd yn canu'r delyn, ac mae'n treulio oriau’n ymarfer ei 'tremolo'. 
Defnyddiwyd cerddoriaeth telyn fyw – a gyfansoddwyd ac a berfformiwyd 
gan y delynores o Gymraes o fri rhyngwladol, Eira Lynn Jones – i ddod â'r 
stori a'r emosiynau'n fyw yn y cynhyrchiad pwerus hwn. 
 
Pecyn Addysgol  

I gyd-fynd â’r ddrama y mae pecyn addysg ar gyfer ysgolion a cholegau sy’n cael ei anelu at ddisgyblion 
blwyddyn 12-13. Mae yn y pecyn gynnwys gwyddonol (sef Pecyn Cymorth Gwybodaeth, cymorth 
gyrfaoedd, gweithgareddau gwyddonol, pwyntiau myfyrio ac adran Cymorth a Chefnogaeth) a chynnwys 
creadigol (gan gynnwys crynodeb o'r ddrama, cyfweliadau â’r tîm creadigol, a gweithgareddau 
creadigol). Mae Parc Geneteg Cymru yn defnyddio ei Rwydweithiau Geneteg Ysgolion cenedlaethol 
sefydledig a’i gysylltiadau addysgol eang i roi cyhoeddusrwydd i'r prosiect, a gall athrawon/addysgwyr 
gael copi o'r pecyn trwy anfon neges e-bost i walesgenepark@cardiff.ac.uk 
 

Adborth  

Yn y mis cyntaf ers ei rhyddhau, mae Tremolo wedi cael derbyniad da, 
ac mae adborth cadarnhaol iawn wedi dod i law gan wrandawyr. Yn 
ogystal â digwyddiad ymgysylltu sydd ar y gweill, bydd y prosiect yn 
cael ei werthuso yn ystod y misoedd nesaf, a'r canfyddiadau'n cael 
eu lledaenu i randdeiliaid.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae Tremolo yn gynhyrchiad o eiddo Theatr Illumine, a hynny mewn partneriaeth â Pharc Geneteg 
Cymru a Theatr Genedlaethol Cymru, a chyda chymorth y Gymdeithas Geneteg a Fforwm Geneteg 
Adelphi. Yn chwarae’r brif ran y mae Gareth Elis. Ysgrifennwyd gan Lisa Parry, cyfarwyddwyd gan Zoë 
Waterman, cyfansoddwyd a chanwyd y gerddoriaeth telyn gan Eira Lynn Jones, dyluniwyd a golygwyd y 
sain gan Rhys Young, cyfarwyddwr cynorthwyol Branwen Davies, cerddoriaeth ychwanegol gan Yws 
Gwynedd. Recordiwyd Tremolo yn Stiwdios Hoot, Caerdydd.   

“Mae'r cwricwlwm newydd yng Nghymru yn rhoi cyfle gwych i'r 

celfyddydau mynegiannol gysylltu â gwyddoniaeth a thechnoleg, a gall 

athrawon fanteisio ar adnodd addysgol dwyieithog rhad ac am ddim a 

grëwyd gan y Theatr Genedlaethol a Pharc Geneteg Cymru i gefnogi'r 

ddrama podlediad hon yn yr ystafell ddosbarth.” 

 Rhian Davies, Cynhyrchydd Gweithredol Theatr Genedlaethol Cymru 

“Mae'n rhaid i deuluoedd ledled ein 

cymunedau wneud penderfyniadau fel y 

rhai sy'n cael eu gwneud gan fy mhrif 

gymeriad, y glaslanc 'Harri', a'i deulu, ac 

yn anaml iawn y byddwn yn clywed am 

hyn. Rwyf wir yn gobeithio y bydd 

Tremolo yn helpu’r teuluoedd hynny sy'n 

ystyried opsiynau profion genetig ac yn 

gwneud y mater o ddeall yr opsiynau hyn 

yn fwy hygyrch i'r cyhoedd.”       Lisa 

Parry, Dramodydd  

 

“Rwyf wir wedi mwynhau bod ym myd Harri; rwyf wedi dysgu llawer. Nid 

ydym yn tueddu i feddwl am gyflyrau difrifol megis Clefyd Alzheimer Etifeddol 

Cynnar, a’r modd y mae'n effeithio ar deuluoedd, nes ein bod yn ei brofi ein 

hunain. Rwy'n gobeithio y bydd clywed sgript ddirdynnol Lisa Parry trwy lais 

Harri yn meithrin ymwybyddiaeth o'r cyflwr, yn sbarduno trafodaethau ymhlith 

pobl ifanc ac yn ein hatgoffa beth sy'n wirioneddol bwysig yn ein bywydau 

prysur.” 

Gareth Elis, Actor (Harri) 
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Edrych i’r Dyfodol  
Cefnogi ymchwil genomig 

yng Nghymru 
 

Mae gweithgareddau Parc Geneteg Cymru yn 
seiliedig ar sylfaen o gydweithredu. Mae'r 
adnoddau sy’n ofynnol i alluogi a chefnogi ymchwil 
genomig yn ddrud ac yn cael eu diweddaru'n 
gyflym. Mae natur ystwyth Parc Geneteg Cymru, 
ynghyd â set sgiliau'r unigolion dan sylw, yn golygu 
bod y grŵp cymorth hwn yn Seilwaith Ymchwil 
Iechyd a Gofal Cymru yn gallu ymateb yn gyflym i 
gefnogi anghenion ymchwilwyr. 

 
Sefydlwyd Parc Geneteg Cymru gyda chymorth gan 
Lywodraeth Cymru, yr Adran Masnach a Diwydiant, a'r 
Gronfa Datblygu Gwybodaeth yn 2022. 
 Cyn bo hir, bydd y parc yn nodi ei 20fed pen-blwydd.  Nid yn 
unig y mae'r tirnod hwn yn ein galluogi i fyfyrio ar yr hyn a 
gyflawnwyd, ond mae hefyd yn ysgogi adolygiad dyfnach o'r 
hyn y bydd ei angen wrth symud ymlaen.  

 
Mae yna sawl galluogydd allweddol yn bodoli y gall 
Parc Geneteg Cymru gyfrannu ato a chanolbwyntio arno 
wrth i ni symud yn ein blaen.  

 
Data mawr, TG, ac arbenigedd: Mae trin data genomig ar 
raddfa yn gofyn am y dechnoleg gywir, y gweithlu cywir a'r 
broses lywodraethu gywir.  Trwy TG Sêr Cymru, Prosiect TRE 
Canser Cymru, a'n partneriaeth sefydledig â Phartneriaeth 
Genomeg Cymru, bydd Parc Geneteg Cymru yn parhau i 
lywio defnydd Cymru o ddata mawr genomig er budd pobl 
Cymru.  

 
Integreiddio data: Mae cydlynu a chydweithio yn 
allweddol o ran cyrchu, rhannu a chysylltu data 
meddygol er budd ymchwil gofal iechyd.  Bydd Parc 
Geneteg Cymru yn parhau i ddod â phartneriaid ynghyd 
ac yn darparu'r cyfeiriad a'r arweinyddiaeth gofynnol i 
ddatgloi potensial ymchwil a datblygu data genomig, 
sydd wedi’i ymddiried i’r byd academaidd a'r GIG, ar gyfer 
pobl Cymru.  
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Arbenigedd Dadansoddi Data ac Arbenigedd Labordy Mae 
Parc Geneteg Cymru bob amser wedi ymdrechu i ddenu a 
chadw'r setiau sgiliau cywir gofynnol i gefnogi meddygaeth 
genomig yng Nghymru. Rydym yn parhau i ddarparu staff 
labordy a biowybodeg arbenigol i gefnogi ymchwil genomig 
ac rydym yn gweithio gyda phartneriaid eraill Ymchwil Iechyd 
a Gofal Cymru i adeiladu ar y sylfaen arbenigedd hwn. Trwy 
ein harbenigedd a'n harweinyddiaeth, rydym wrthi'n cefnogi 
Canolfan Ymchwil Canser Cymru a'r Ganolfan Meddygaeth 
Canser Arbrofol yng Nghaerdydd i'w helpu i adeiladu eu 
gweithlu o wyddonwyr data. Rydym hefyd yn parhau i ariannu 
staff sydd wedi'u hymgorffori yn AWMGS a banc data SAIL.  
 

Trawsgrifiadau Gofodol: Roedd staff Parc Geneteg Cymru yn gyd-
ymchwilwyr ar gyfer cais llwyddiannus am gyllid sydd wedi 
caniatáu i lwyfan Proffilio Gofodol Digidol GeoMX® gael ei brynu 
yng Nghaerdydd. Mae'r darn hwn o gyfarpar yn llwyfan arloesol 
newydd sy'n caniatáu i ymchwilwyr gael proffil gofodol o 
fynegiad genynnau, a hynny naill ai ar lefelau mRNA neu lefel 
proteinau, mewn sbesimenau o feinweoedd. Mae hyn yn golygu y 
gall ymchwilwyr weld mewn darn o feinwe pa enynnau sy'n cael 
eu mynegi ym mha gelloedd. Mae hyn yn rhoi dirnadaeth newydd 
ar gyfer darganfyddiadau ac ymchwil drosi sy'n edrych ar y modd 
y mae celloedd yn rhyngweithio â'i gilydd, y modd y mae 
gweithgarwch y genom yn amrywio ledled meinweoedd, a’r modd 
y gall y gwahaniaethau hyn newid mewn ymateb i therapi. Mae 
Parc Geneteg Cymru yn datblygu'r arbenigedd sy’n ofynnol i 
alluogi ymchwilwyr ledled Cymru i gyrchu’r dechnoleg hon. 

 

Arbenigedd Allgymorth ac Ymgysylltu: Bydd Parc Geneteg Cymru yn 
parhau i gyflwyno portffolio helaeth o ddigwyddiadau i hyrwyddo 
addysg i weithwyr iechyd proffesiynol a’r cyhoedd ac i ymgysylltu â 
nhw. Byddwn yn hwyluso’r broses i gleifion a’r cyhoedd gymryd rhan ar 
sail gwybodaeth yn y gwaith o bennu blaenoriaethau ymchwil ym 
meysydd iechyd a gofal cymdeithasol, ac o ran cynllunio, ariannu, 
lledaenu a throsi ymchwil, a byddwn yn hwyluso eu cyfraniad yn hyn 
oll.  

 

Cyrion Caerdydd: Mae staff Parc Geneteg Cymru yn gweithio'n agos gyda'n 
cyd-weithwyr ym Mhartneriaeth Genomeg Cymru i weithredu a chyflawni 
cynlluniau i wireddu’r broses o sefydlu ecosystem fywiog o ymchwil, 
arloesedd a Datblygu Gwasanaethau'r GIG mewn cyfleuster newydd, i'r 
gogledd o Gaerdydd, ar safle Cyrion Caerdydd. Mae Llywodraeth Cymru yn 
bwriadu sefydlu Canolfan Ragoriaeth mewn Meddygaeth Fanwl yn 
flaenoriaeth ar gyfer Cymru, ac wedi buddsoddi mewn cynlluniau i’r holl 
bartneriaid ledled Partneriaeth Genomeg Cymru, sy’n cynnwys Gwasanaeth 
Genomeg Feddygol Cymru Gyfan, Uned Genomeg Pathogenau (PengU) 
Iechyd Cyhoeddus Cymru a Pharc Geneteg Cymru, adleoli i’r safle newydd 
ar Gyrion Caerdydd y gwanwyn nesaf, yn gam cyntaf yr uchelgeisiau mwy 
hyn.  
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Cydnabyddiaethau 
Ni allai Parc Geneteg Cymru weithredu 
heb gymorth parhaus gan lawer o bobl 
eraill. Yn nodedig, mae llawer o uwch-
academyddion ym Mhrifysgol 
Caerdydd, ein cyd-weithwyr sy’n 
meddu ar arbenigedd dilyniannu’r 
genhedlaeth nesaf (NGS), timau 
rheoli'r brifysgol, a staff y GIG, bob un 
ohonynt, yn neilltuo eu hamser, eu 
hegni a'u brwdfrydedd i gefnogi Parc 
Geneteg Cymru.  Rydym yn diolch i 
bob un ohonynt am eu cymorth 
amhrisiadwy.  

Diolchwn ymhellach i holl aelodau'r 
grŵp cynghori strategol, dan 
gadeiryddiaeth yr Athro Colin Dayan, a 
chynrychiolwyr ein cleifion, Mr Alan 
Thomas a Mr Nathan Davies, am eu 
cymorth a'u cyngor parhaus a rhagorol. 
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Casgliad 
A ninnau’n grŵp a ariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, mae 
Parc Geneteg Cymru yn cynnwys tîm o dechnolegwyr genomig, 
biowybodegwyr ac ymarferwyr addysg ac ymgysylltu, sy'n ffurfio 
partner hanfodol o fewn Partneriaeth Genomeg Cymru, gan helpu i 
wireddu uchelgeisiau Llywodraeth Cymru.  
 
 
Mae Parc Geneteg Cymru yn 
canolbwyntio ar ddarparu’r 
arbenigedd a’r seilwaith sy’n ofynnol i 
gefnogi ystod eang o brosiectau 
ymchwil a datblygu mewn meysydd 
iechyd â blaenoriaeth ledled Cymru.  
 
Mae'r gweithgareddau labordy, 
biowybodeg a dadansoddi data ym 
Mharc Geneteg Cymru wedi parhau i 
ddarparu cymorth ar gyfer amrywiaeth 
o waith ymchwil yng Nghymru. Mae 
ymdrechion y gorffennol wedi'u 
hymgorffori mewn 29 o gyhoeddiadau 
yn ystod y cyfnod adrodd, gan 
hyrwyddo gwybodaeth wyddonol 
mewn ystod o feysydd gwyddonol. 
Mae un prosiect o'r fath, a ddisgrifir yn 
Astudiaeth Achos 3, yn tynnu sylw at 
lwybr y gall ymchwil lywio diagnosis 
clinigol ar hyd-ddo.  

 
Rydym yn parhau i ehangu'r portffolio 
o dechnolegau a gefnogir gan Barc 
Geneteg Cymru, sydd bellach yn 
cynnwys y dechneg flaengar o 
archwilio trawsgrifiadau gofodol.  
Fodd bynnag, mae tîm Parc Geneteg 
Cymru yn fach, ac mae'r galw am 
wasanaethau, yn enwedig ar gyfer 
dadansoddi data a biowybodeg, yn 
fwy na'r gallu sydd ar gael.  
 
 

 

Unwaith eto, mae'r tîm Addysg ac 
Ymgysylltu wedi cyflwyno rhaglen fawr o 
ddigwyddiadau ar gyfer amrywiaeth o 
gynulleidfaoedd, ac wedi galluogi i 
gysylltiadau dwyochrog gael eu gwneud 
rhwng ymchwilwyr a'r cyhoedd neu 
gleifion. Eleni, mae'r digwyddiadau wedi 
cael eu cyflwyno’n bennaf ar-lein, er bod 
digwyddiadau wyneb yn wyneb hefyd 
wedi cael eu hailgyflwyno i'r rhaglen. 
Mae'r tîm yn chwarae rolau hanfodol yn y 
broses o gyflenwi rhaglen Partneriaeth 
Genomeg Cymru, a, thrwy ein 
hymdrechion, mae gan y cyhoedd yng 
Nghymru gyfleoedd i gael gwybodaeth 
am ddatblygiadau technolegau genomig 
mewn gofal iechyd.  
 
Mae manteision buddsoddiadau yn 
seilwaith digidol Cymru ar gyfer ymchwil 
genomeg yn cael eu gweld. Gan adeiladu 
ar seilwaith TG Sêr Cymru, a brynwyd yn 
ddiweddar, mae Parc Geneteg Cymru 
wedi arwain consortiwm o bartneriaid i 
wella galluoedd Amgylcheddau Ymchwil 
Dibynadwy yng Nghymru ar gyfer canser 
a chyflyrau genetig prin.  Rydym yn 
canolbwyntio ar ddatgloi potensial data 
genomeg gofal iechyd ar gyfer ymchwil 
drosi mewn modd sy'n ddiogel, yn sicr ac 
yn ddibynadwy. 
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Geirfa 
1-9 
3G Y Drydedd Genhedlaeth 
 
A 
AML Lewcemia Myeloid Acíwt 
AWMGS Gwasanaeth Genomeg Feddygol Cymru 
Gyfan 
 
C 
COVID-19 Clefyd Coronafeirws 
DPP Datblygiad Proffesiynol Parhaus 
CRISPR Ailadroddiadau Palindromig Byr Clystyrog a Wasgerir yn 
Rheolaidd 
 
D 
DNA Asid deocsiriboniwcleig 
DTI Yr Adran Masnach a Diwydiant 
 
E 
ECMC Canolfan Meddyginiaethau Canser Arbrofol 
EFAD Clefyd Alzheimer Etifeddol Cynnar 
ES Bonyn Embryonig 
ExECT Cymhwysiad Prosesu Iaith Naturiol a ddefnyddir yn SAIL 
 
F 
FAP Polypedd etifeddol tyfiannol 
 
G 
GB Prydain Fawr 
GPW Partneriaeth Genomeg Cymru 
 
F 
HDR-UK Ymchwil Data Iechyd y DU 
 
I 
ILAE Y Gynghrair Ryngwladol yn Erbyn Epilepsi 
iPSCs Bôn-gelloedd Amlbotensial Cymelledig 
 
M 
MAP Polypedd cysylltiedig ag MUTYH 
MDT Tîm Amlddisgyblaethol 
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N 
NDR Yr Adnodd Data Cenedlaethol 
NGS Dilyniannu’r Genhedlaeth Nesaf 
GIG Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol 
NIHR Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd 
 
O 
ORRCA Adnodd Ar-lein ar gyfer Ymchwil mewn Treialon Clinigol 
 
Y 
PenGU Uned Genomeg Pathogenau Iechyd Cyhoeddus Cymru 
PPI Cynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd 
 
Q 
QC Rheoli Ansawdd 
 
R 
RDIG Y Grŵp Gweithredu ar Glefydau Prin 
RNA Asid Riboniwcleig 
 
S 
SAG Grŵp Cynghori Strategol 
SAIL Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw 
SCE Arholiadau Tystysgrif Arbenigol 
SWAN Syndromau Heb Enw 
 
T 
TB Terabeit 
TRE Amgylchedd Ymchwil Dibynadwy 
 
P 
Y DU Y Deyrnas Unedig 
UKCRN Rhwydwaith Ymchwil Glinigol y DU 
UDA Unol Daleithiau America 
 
V 
VCF Variant Call Format 
 
W 
WCB Banc Canser Cymru 
WCRC Canolfan Ymchwil Canser Cymru 
WGP Parc Geneteg Cymru 
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Ysgol Meddygaeth 
Prifysgol Caerdydd 
Yr 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 
 
WalesGenePark@cardiff.ac.uk  
Twitter: @WalesGenePark 
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