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Ymchwil yw thema’r rhifyn hwn 
sy’n tynnu sylw at hynt ac effaith 
canolfannau ac unedau ymchwil mae 
Ysgol Meddygaeth Caerdydd yn eu 
cynnal trwy nawdd Ymchwil Iechyd a 
Gofal Cymru, sef:

Canolfannau Ymchwil 
Y Ganolfan Genedlaethol dros  
Iechyd y Meddwl 
Canolfan PRIME Cymru
Canolfan Ymchwil Cymru i Ganser

Unedau Ymchwil
Uned Ymchwil Arennol Cymru 
Triniaeth yr Ymennydd a 
Mewngreuanol 
Uned Niwrotherapiwteg (Ymennydd)

Mae Diweddariad C21 yn cydnabod 
pwysigrwydd ymchwil a’i defnydd yng 
ngwaith clinigol y brif ffrwd.

Yn y rhifyn hwn, hefyd, mae darn am dîm 
Prosiect Sepsis (o dan adain yr Athro 

Peter Ghazal) sy’n dod â gwyddoniaeth 
sylfaenol ac ymchwil glinigol ynghyd er 
lles y cleifion.

Mae sgwrs gyda’r Dr Ray Freebury a 
enillodd radd yn yr ysgol hon ym 1958 ac 
sydd wedi dilyn gyrfa ysgogol ym maes 
seiciatreg yng Nghanada.  Cewch chi’r 
diweddaraf am hynt Doeth am Iechyd 
Cymru a diwrnodau blas ar feddygaeth, 
hefyd.

At hynny, mae’n dda gyda ni gyflwyno’r 
Athro Siladitya Bhattacharya a fydd 
yn dechrau yn swydd Pennaeth 
Ysgol Meddygaeth fis Mai. Bu’r Athro 
Bhattacharya yn swydd Cyfarwyddwr 
Sefydliad Gwyddorau Iechyd Cymhwysol 
Prifysgol Aberdeen cynt.

Yn olaf, cofiwch fod y cylchgrawn ar gael 
ar ffurf electronig i hen fyfyrwyr yr ysgol 
ac, felly, rhowch wybod inni os yw’ch 
cyfeiriad ebost wedi newid. Diweddaru’ch 
manylion yma:  
www.caerdydd.ac.uk/alumni-update 

Croeso
Dyma rifyn 28 ReMEDy

Diweddariad C21: 
Un o brif gyfrifoldebau’r Ganolfan 
dros Addysg Feddygol yw gofalu bod 
canlyniadau ein myfyrwyr meddygol 
yn cyd-fynd â meini prawf y Cyngor 
Meddygol Cyffredinol. Mae un o’r meini 
prawf hynny, ‘Y meddyg yn wyddonydd’, 
yn cydnabod pwysigrwydd ymchwil a’i 
defnydd yng ngwaith clinigol y brif ffrwd.  
Mae ymchwil feddygol yn un o gonglfeini 
addysg feddygol Cymru ers ei sefydlu.    

Mae myfyrwyr yn cynnal llawer o 
weithgareddau ymchwil ledled yr ysgol 
feddygol a’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol. 
Mae llwyddiant cynyddol y rhan y caiff 
myfyrwyr ei dewis yng nghwrícwlwm C21 
yn amlwg gan fod mwy a mwy o fyfyrwyr 
yn llunio eu prosiectau eu hunain yn 

hytrach na dibynnu ar awgrymiadau 
ymchwilwyr. Mae hynny’n awgrymu bod 
y cwrs yn ysgogi ein myfyrwyr i ystyried 
cwestiynau yr hoffen nhw roi llawer 
mwy o sylw iddyn nhw. O ganlyniad i’r 
prosiectau hynny, a’r gwaith a gyflawnir yn 
ystod amryw raglenni BSc, mae digon o 
fyfyrwyr yn mynd i gynadleddau gwyddonol 
er mwyn cyflwyno eu canfyddiadau a 
chryfhau enw da Prifysgol Caerdydd.

Mae BSc Ffarmacoleg Feddygol yn gofyn i 
bob myfyriwr gynnal prosiect yn y labordy 
yn ystod ei flwyddyn derfynol fel y bydd 
gan raddedigion wir fedrau i’w helpu i 
ddod o hyd i swyddi. Bellach, mae modd 
i fyfyrwyr y cwrs hwnnw fwrw blwyddyn 
mewn corff allanol er mwyn meithrin 

rhagor o fedrau a chael blas ar y ffordd 
mae ymchwil yn mynd rhagddi yn rhai o 
gwmnïau arloesol ardderchog y deyrnas.  

Ddylen ni ddim diystyru pwysigrwydd 
cwrícwlwm mae ymchwil yn rhan ohono i 
yrfaoedd myfyrwyr a’r gofyn i gynnig gofal 
o safon yn ôl anghenion y cleifion. Rydyn 
ni’n chwilio bob amser am gyfleoedd eraill 
i’n myfyrwyr gan hybu tuedd i gynnwys eu 
gwaith mewn ffyrdd newydd ac arloesol.

Y Dr Stephen Riley
Deon Addysg Feddygol

Yr Athro Ian Weeks
Deon Dros Dro Ysgol Meddygaeth

http://www.cardiff.ac.uk/cy/medicine
http://www.caerdydd.ac.uk/alumni-update
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Diweddariad C21: 

Dechreuodd Ray ei yrfa feddygol yn hen 
Ysgol Genedlaethol Meddygaeth Cymru, 
lle y graddiodd ym 1958, a dilyn trywydd 
diddorol ac amryfal iawn wedyn.  Ar ôl 
iddo ymddeol, gofynnodd ei ferch, Megan 
Freebury Karnis, iddo fod yn ymgynghorydd 
seiciatrig a chwnsler yng nghlinig 
‘Onefertility’, lle mae hi’n endocrinolegwr 
cenhedlu yn ogystal â chyfarwyddwr 
meddygol. Mae yn y rôl honno ers bron 
naw mlynedd bellach ac mae’i brofiad 
o ddadansoddi seicolegol wedi bod yn 
amhrisiadwy wrth gynghori merched ifanc 
am anffrwythlondeb.

Pam y dewisoch chi ddechrau eich gyrfa yng 
Nghaerdydd?
Nid rhag ofn hiraethu y dewisais Gaerdydd. 
Fyddai’r ysbytai yn Llundain ddim yn derbyn 
tystysgrif bywydeg Cymru gan fynnu imi 
ohirio fy astudiaethau am flwyddyn i ennill 
tystysgrif botaneg a sŵoleg Rhydychen. 
Yn ffodus, gallai Ysgol Genedlaethol 
Meddygaeth Cymru gynnig fy nerbyn yn syth 
ac, felly, fe ddes i Gaerdydd. 

Beth oedd yn anarferol am ddechrau eich 
hyfforddiant?
Fe wnes i rywbeth anarferol ym 1956 
trwy briodi yng nghanol fy hyfforddiant 
meddygol. Collais fy ngrant addysg gan 
Gyngor Tref Casnewydd oherwydd hynny. 
Cysylltais â’r Daily Mirror gan obeithio y 
gallai peth cyhoeddusrwydd beri iddo newid 
ei benderfyniad. Pennawd y darn, fodd 
bynnag, oedd ‘Ray and Diane beat ban 
on romance’ ac aeth yr effaith yn groes i’r 
disgwyl, yn ôl pob tebyg.

Sut aeth eich gyrfa ar ôl graddio? 
Bues i’n byw gyda fy ngwraig mewn fflat 
llofft yn Wordsworth Avenue, ger Ysbyty 
Brenhinol Caerdydd. Roedd fy swydd gyntaf 
yn Ysbyty Glowyr Caerffili ac roeddwn 
i’n gweithio yno pan anwyd fy merch 
gyntaf yng nghyfleuster obstetreg newydd 
sbon Caerdydd, Glossop Terrace.  Ym 
maes obstetreg y daeth fy ail swydd, ac 
arweiniodd hynny at D(Obst)RCOG. Wedi 
hynny, fe ges i swydd yn uwch feddyg tŷ yn 

Ysbyty’r Santes Fair, Llongborth, lle roeddwn 
i’n bwriadu astudio meddygaeth fewnol. 
Allwn i ddim gwneud hynny, fodd bynnag, 
yn sgîl fy ngalw ar gyfer gwasanaeth 
milwrol. Penderfynais dderbyn comisiwn 
tair blynedd fel y gallai fy wraig feichiog a’m 
merch fyw gyda fi ble bynnag y byddwn i yn 
y byd - fe es i uned atgyweirio llongau ar 
Ynys Melita yn gyntaf.

Ac mae’n ymddangos i’ch teithio barhau yn 
ystod eich gwasanaeth milwrol, hefyd
O achos fy niploma ym maes obstetreg, fe 
ges i fy mhenodi i rôl mewn clinig cynllunio 
ar gyfer teulu yn Sliema.
Treuliais i bedwar mis ar fwrdd llong 
awyrennau HMS Centaur yng Ngwlff Persia 
hefyd, yn ymateb i fygythiad cyntaf Irac 
yn erbyn Coweit ym 1961. Erbyn diwedd y 
tair blynedd, roedd gyda fi nifer o gyfeillion 
gydol oes ynghyd â bwrsari ddefnyddiais 
i symud y teulu i Ganada lle dechreuais 
yn feddyg teulu mewn tref fechan o’r enw 
Schreiber ar lan ogleddol Lake Superior - 
roedd mwy o eira yno nag yr oeddwn i wedi’i 
weld erioed.

Ar ôl dechrau yng Nghaerdydd, parhaodd 
eich gyrfa yng Nghanada 
Wedi treulio blwyddyn mewn tref anghysbell 
heb lawer o gyfleusterau a dim cymorth 
seiciatrig o gwbl, penderfynais i dderbyn 
grant Llywodraeth Ontario i arbenigo ym 
maes seiciatreg. Yr Athro Aldwyn Stokes 
oedd cadeirydd adran seiciatreg Prifysgol 
Toronto ac, fel fi, roedd yn un o hen 
ddisgyblion Ysgol Uwchradd Casnewydd. Ym 
1968, gorffennais fy hyfforddiant seiciatrig 
trwy ennill cymhwyster arbenigol (FRCPC) 
ac ymuno â staff Ysbyty Mount Sinai, 
Toronto, lle roedd rhaglen seicotherapi 
dadansoddol.

Pan ddechreuodd y rhaglen hyfforddi 
gyntaf yn y maes hwnnw yn ninas Toronto, 
ymunais â’r dosbarth cyntaf. Graddiais ym 
1974 a dechrau gweithio’n rhan amser ym 
maes dadansoddi seicolegol yn ogystal â 
rheoli gwasanaethau seiciatrig symudol 
Ysbyty Mount Sinai cyn fy mhenodi’n Athro 
Cyswllt Adran Seiciatreg Prifysgol Toronto.

Dros y blynyddoedd, ehangodd fy mhrofiad 
a’m gwaith ym maes dadansoddi seicolegol. 
Fe fues i’n llywydd i gymdeithasau 
dadansoddi seicolegol Toronto a Chanada 
fel ei gilydd yn ogystal â chyfarwyddwr 
y ddau sefydliad hyfforddi.  Yn y ddwy 
gymdeithas, llywiais bwyllgorau llunio a 
chyflwyno canllawiau moesegol a modd 
eu rhoi ar waith. Fi oedd cadeirydd cyntaf 
pwyllgor moeseg Cymdeithas Dadansoddi 
Seicolegol Canada.

Ymddeolais yn 2006 er imi gadw fy 
nhrwydded feddygol i gyflawni peth gwaith 
ymgynghorol dros gyfreithwyr oedd yn 
ymwneud â rhai achosion o weithredu 
anfoesegol gan seiciatryddion. 

Sgwrs gyda chynfyfyriwr: Y Dr D Ray Freebury MBBCh (1958),  
D(Obst)RCOG (1960), FRCPC (1968), DLFAPA(1995).

Ydych chi’n hiraethu am Gaerdydd o gwbl? 
Rwy’n cynnal y cyswllt teimladol â’r famwlad 
trwy fod yn aelod o Gôr Meibion Cymry 
Toronto sy’n canu chwarter o’i bethau yn y 
Gymraeg ac yn rhoi cyngherddau bron bob 
mis.  (www.welshchoir.ca)

Mae dau arall o raddedigion meddygol 
Prifysgol Caerdydd wedi canu gyda’r côr, 
hefyd. Brian Thomas a raddiodd cyn imi 
astudio yno a Stephen Jones fu yno rywbryd 
wedyn. Bu Brian farw, yn anffodus, ond 
mae Stephen a minnau’n trefnu i’r côr 
deithio trwy Gymru a chanu yn Eisteddfod 
Genedlaethol 2021, gobeithio. Rwy’n 
gohebu o hyd gyda rhai ffrindiau o’r hen 
ddosbarth (Frank Navas, Liz David, Tom 
Powell a Guy Edwards) yn ogystal ag ymweld 
â’m brawd yng Nghwmbrân (enillodd radd 
economeg yng Nghaerdydd), er nad oes 
aduniadau hen fyfyrwyr mwyach.

Ac, yn olaf, oes unrhyw atgofion am 
Brifysgol Caerdydd? 
Yn ogystal â’r atgofion am fywyd yn y 
brifysgol, mae atgofion melys am chwarae 
dros dîm rygbi Cardiff Medicals a chanu 
caneuon anweddus yn y baddondai pen 
pwll ar ôl gêmau yn y cymoedd.

Cynghorion Ray i fyfyrwyr: 
‘Manteisio i’r eithaf ar yr amryw 
ddatblygiadau technolegol mewn 
gwyddoniaeth a thriniaeth feddygol.’
‘Bod yn effro bob amser i ganlyniadau 
teimladol afiechyd y corff a sut mae 
hynny’n effeithio ar berthynas y cleifion 
â chi’
‘Neilltuo amser i werthfawrogi dinas 
brydferth Caerdydd a mwynhau’r 
gerddoriaeth sydd o’ch cwmpas yng 
Nghymru.’

Pum gair am Ysgol Meddygaeth 
Caerdydd:

Profiad i’w 
gofio drwy 
gydol eich oes

I gyfrannu ‘Sgwrs gyda chynfyfyriwr’, 
anfonwch neges at:  
remedy@caerdydd.ac.uk

http://www.cardiff.ac.uk/cy/medicine
http://www.welshchoir.ca
mailto:remedy@caerdydd.ac.uk
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Mae sepsis yn haint cymhleth, 
peryglus iawn sy’n lladd 44,000 
o bobl bob blwyddyn yn y 
deyrnas hon. Gall ddatblygu o 
nifer o heintiau bacteriol ac, 
felly, mae’n hanfodol adnabod 
yr union bathogen sydd ar 
waith yn gyflym, yn arbennig 
mewn babanod lle na fydd 
yr un arwydd o haint, megis 
tymheredd uchel, o reidrwydd. 
O fethu â’i ganfod na’i drin â’r 
cyffuriau cywir, gall sepsis ladd 
claf ymhen oriau. 

Y ffordd orau o adnabod yr haint ar hyn o 
bryd yw trwy ganfod bacteria yn y gwaed, 
ond mae angen digon o waed i allu 
gwneud hynny.

Hanfod Prosiect Sepsis yw bod meddygon 
a gwyddonwyr mewn amryw feysydd 
yn cydweithio yn ymateb i’r ffaith bod 
gwir angen dyfeisio ffordd fanwl gywir o 
adnabod a chanfod yr haint mewn pobl 
fregus - yn arbennig babanod a’r henoed.

Mae’r prosiect yn ymwneud ag astudio 
sepsis sy’n effeithio ar fabanod (nSEP), 
plant (pSEP), mamau (mSEP) ac oedolion 
(aSEP):

Yr Athro Peter Ghazal sy’n arwain tîm 
y prosiect, gan ddod â gwyddoniaeth 
sylfaenol ac ymchwil glinigol ynghyd 
er lles y cleifion.  Mae’r tîm yn 
defnyddio dulliau cyfrifiadurol arloesol i 
ddadansoddi arwyddion sydd yn DNA a 
metabolaeth y cleifion. Trwy’r arwyddion 
hynny, gall meddygon weld a oes haint 
bacteriol yn y gwaed neu beidio, a’r 
gobaith yw y bydd modd llunio maes o 
law ffordd ymatebol, cyflym a chywir o 
brofi diferyn o waed.

Eglurodd yr Athro Ghazal:  
“Trwy Twitter, cewch chi 
anfon neges ac ynddi 140 
o lythrennau ac, yn yr un 
modd, gall ein genomau 
lunio negeseuon 
neu signalau byrion i 
gyfathrebu â’r sustemau 
imiwnedd a metabolaidd 
a’u galluogi i fynd i’r afael 
â’r haint.”

Mae ymchwil yr Athro Ghazal wedi dod o 
hyd i neges DNA ac ynddi 52 o lythrennau 
ar gyfer heintiau bacteriol, ond nid rhai 
firol.

At hynny, bydd tîm Prosiect Sepsis yn 
hyrwyddo rhyngweithio ymhlith cleifion, 
ymchwilwyr a staff clinigol trwy gyfrwng 
Canolfan y Cleifion Sepsis a’r Ymgysylltu 
Cyhoeddus sydd wedi’i sefydlu yn Adeilad 
Syr Geraint Evans ar gyfer rhyngweithio a 
hyfforddi. 

Mae arddangosfeydd clyweledol ar y 
gweill gan gynnwys ‘Cylch bywyd sepsis’, 
arddangosfa o wardiau efelychu fydd 
yn dangos unedau gofal dwys ar gyfer 
babanod, plant ac oedolion yn ogystal â 
deunydd i’n helpu i ddeall natur y profion 
a’r triniaethau cyfredol ac arfaethedig ym 
maes sepsis.

O dan sylw: Prosiect Sepsis
Nod y ganolfan yw ymgysylltu â’r cyhoedd 
trwy achlysuron estyn braich a chynnwys 
pobl yn yr ymchwil a’r clinig mewn 
ymdrech gadarn i achub cleifion rhag 
sepsis.

Ychwanegodd yr Athro Ghazal: “Mae 
Prifysgol Caerdydd yn gryf o ran imiwnedd 
sustemau ac ymchwil ar draws meysydd 
- felly, dyma’r lle delfrydol i gysylltu 
gwyddoniaeth â meddygaeth glinigol i 
drechu sepsis.”

“Yn wir, rwyf i o’r farn bod gwyddoniaeth 
yn croesi ffiniau meysydd i’r graddau nad 
yw’r drefn sydd ar waith ers rhyw 200 
mlynedd, sef trin a thrafod pob maes 
ar wahân trwy amryw gymdeithasau a’r 
byd academaidd, yn addas i’w diben 
erbyn hyn. Nod Prosiect Sepsis yw datrys 
problem feddygol anodd trwy sefydlu dull 
tîm gwyddoniaeth i wella byd cleifion sy’n 
ddifrifol wael. Bydd newid o’r fath yn ein 
ffordd o drin a thrafod gwyddoniaeth a 
chysylltu’n uniongyrchol â meddygaeth yn 
sbarduno arloesi a menter, hefyd.”

Cymuned ymgynghorol leyg

I’n helpu i gyflawni’n nodau, mae grwpiau 
cynghori lleyg dros yr amryw fathau o 
sepsis sy’n effeithio ar fabanod, plant, 
mamau ac oedolion. Rôl ein grwpiau 
cynghori lleyg yw helpu i adolygu 
blaenoriaethau’r ymchwil, nodi meysydd 
newydd ar gyfer ymchwil a thrafod 
cynigion ymchwil (yn arbennig rhai 
lleygwyr), datganiadau o effeithiau a 
chynnwys gwefannau yn ogystal â helpu 
i ledaenu canfyddiadau ymchwil ymhlith 
cynulleidfaoedd perthnasol.

Mae ymgynghori lleyg ar waith ynghylch 
Prosiect Sepsis, ac mae cyfleoedd i 
ymuno â charfan yr ymgynghorwyr lleyg 
yn y frwydr yn erbyn sepsis. Byddai 
croeso arbennig i’r rhai mae sepsis wedi 
effeithio arnyn nhw yn uniongyrchol 
(megis cyn gleifion) neu’n anuniongyrchol 
(megis perthnasau cyn gleifion) yn 
ogystal â’r rhai hoffai gymryd rhan yn sgîl 
ymddiddori yn y pwnc.

I ddysgu rhagor am ymgysylltu â chleifion 
a’r cyhoedd, cysylltwch â:  
projectsepsis@caerdydd.ac.uk

http://www.cardiff.ac.uk/cy/medicine
mailto:projectsepsis@caerdydd.ac.uk
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Cyflwyno Pennaeth 
newydd ein Hysgol:

Ym Mhrifysgol Aberdeen, ysgwyddodd yr 
Athro Bhattacharya gyfrifoldeb pwysig 
yn gyfarwyddwr gwyddorau iechyd 
cymhwysol yno. Ei brif ddiddordeb o ran 
ymchwil yw epidemioleg cenhedlu a 
chloriannu triniaeth yn y maes hwnnw, 
yn arbennig ynghylch anffrwythlondeb.  
Mae’r Athro Bhattacharya yn llywio 
ymchwil mewn nifer o arbrofion yn ei 
faes yn ogystal â bod yn aelod o amryw 
bwyllgorau gwladol a rhyngwladol dros 
feddygaeth cenhedlu. Mae ganddo 
brofiad helaeth o addysgu a llunio 
rhaglenni ar gyfer cwrícwla israddedigion 
ac ôl-raddedigion, hefyd.

Ynglŷn â’i swydd newydd, meddai’r Athro 
Bhattacharya: “Rwy’n edrych ymlaen 
at ddod i Ysgol Meddygaeth Prifysgol 
Caerdydd a helpu’r staff hynod fedrus 
yno i gynnig addysg ac ymchwil eithriadol 
a fydd yn effeithio’n fawr ar iechyd a lles 
pobl yng Nghymru a’r tu hwnt.”

Bydd yr Athro Siladitya 
Bhattacharya yn dechrau yn 
swydd pennaeth yr ysgol fis Mai. 
Athro Meddygaeth Cenhedlu 
Prifysgol Aberdeen oedd ei 
swydd ddiwethaf.

Yr Athro Siladitya Bhattacharya
“Rwy’n hyderus y bydd yr ysgol yn mynd o 
nerth i nerth gan gyflawni’r datblygiadau 
gwyddonol a’r hyfforddiant clinigol 
angenrheidiol ar gyfer gofal iechyd o’r 
radd flaenaf.”

Parhaodd yr Athro Bhattacharya: “Bydd 
yn dda gyda fi symud i Gaerdydd a bod 
yn rhan o awyrgylch cefnogol yn yr ysgol 
feddygol fel y gall y staff a’r myfyrwyr 
gyflawni eu llawn dwf.”

“Y tu allan i’r gwaith, rwy’n mwynhau 
darllen a theithio, ac rwy’n edrych ymlaen 
at ddysgu Cymraeg.”

Yn ôl yr Athro Gary Baxter, Dirprwy 
Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau 
Biofeddygol a Bywyd: “Rwyf i wrth fy 
modd bod yr Athro Bhattacharya yn dod 
i gymryd awenau Ysgol Meddygaeth 
Prifysgol Caerdydd. Bydd yn dod â 
phrofiad helaeth o arwain, addysgu ac 
ymchwil i’r swydd, ac edrychaf ymlaen at 
gydweithio ag ef i lunio gweithgareddau’r 
ysgol.”

Gofyn i ragor o bobl ifanc gymryd rhan yn astudiaeth arloesol  
Prifysgol Caerdydd am iechyd y wlad – Doeth am Iechyd Cymru

Yn ogystal â’r anghysondeb o ran 
oedrannau, dengys y data fod y rhan fwyaf 
o’r rhai sydd wedi’u hastudio yn byw yn 
y deheubarth. Yng Nghastell-nedd Port 
Talbot, Blaenau Gwent, Ynys Môn, Wrecsam 
a Sir y Fflint mae’r ymateb gwaethaf.

At hynny, mae’r data yn dangos bod 30% o 
10,000 cyntaf yr astudiaeth yn cwyno neu’n 
cael eu trin am afiechyd y meddwl – yn 
uwch o dipyn na’r cyfartaledd ledled y wlad 
(13%).

I gynyddu nifer y rhai sy’n cymryd 
rhan, mae’r fenter newydd gyflwyno 
ymgyrch hysbysebu, gan gynnwys ffilm 
animeiddiedig, trwy deledu a chyfryngau 
cymdeithasol.  

Meddai’r Dr Frank Atherton, Prif Swyddog 
Meddygol Cymru: “Po fwyaf sy’n hysbys 
inni am brif glefydon y wlad heddiw, 
mwyaf o rym fydd gyda ni i fynd i’r afael ag 
anawsterau’r dyfodol o ran iechyd. Rwy’n 
annog pawb yng Nghymru sy’n gymwys 
i gymryd rhan yn yr astudiaeth - mae 
angen cynifer o bobl ag y bo modd er ei 
llwyddiant, yn arbennig ymhlith y carfanau 
sydd heb ymateb yn frwd eto. Trwy roi 
ychydig o’ch amser i gynnig gwybodaeth 
sylfaenol am eich iechyd, gallech chi helpu 
i lunio syniadau a dulliau pwysig er lles 
cenedlaethau’r dyfodol.”
Mae modd dysgu rhagor am yr astudiaeth a 
chymryd rhan ynddi trwy gyrchu  
www.healthwisewales.gov.wales 

neu ffonio tîm Doeth am Iechyd Cymru  
0800 9 172 172 / 02920 768 090  
rhwng 8 a 6 o’r gloch (Llun-Gwener). 

Gallwch helpu i ddiogelu iechyd cenedlaethau’r dyfodol.
Mae ymchwil wedi bod yn hanfodol wrth ddatblygu triniaethau ar gyfer clefydau sy’n newid 
bywyd fel canser a chlefyd y galon, ond mae cymaint nad ydyn ni’n ei wybod o hyd. Drwy ateb 
ychydig o gwestiynau syml am eich iechyd a’ch ffordd o fyw, gallwch chi wneud gwahaniaeth.

Cofrestru heddiw    i ddiogelu yfory
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Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru, y Dr 
Frank Atherton, wedi dweud y dylai rhagor 
o bobl ifanc a dynion helpu i ddylanwadu 
ar iechyd y wlad trwy gymryd rhan yn yr 
astudiaeth fwyaf erioed o gyflwr iechyd 
poblogaeth Cymru. 

O dan adain Prifysgol Caerdydd ac o dan 
nawdd Lywodraeth Cymru, mae’r astudiaeth 
ar waith ers 2016 i archwilio iechyd a lles 
pobl y wlad a helpu i gynllunio ar gyfer 
gwasanaethau iechyd. 

Mae dros 18,000 o bobl wedi cytuno i 
gymryd rhan ynddi hyd yma ac, yn ôl data 
am y 10,000 cyntaf, dim ond 12% sydd 
rhwng 16 a 24 oed o’i chymharu â 57% 
sydd dros 45 oed a 75% sy’n ferched. 

http://www.cardiff.ac.uk/cy/medicine
http://www.healthwisewales.gov
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deyrnas i gymryd rhan mewn ymchwil i 
iechyd y meddwl, llunio rhaglenni addysg 
seicolegol i’r rhai ac arnyn nhw anhwylder 
deubegynol, anabledd dysgu neu broblem 
ynglŷn â’u hwyliau, a chyflwyno ffordd 
newydd o asesu profiad pobl o iechyd y 
meddwl fel y gallwn ni hel gwybodaeth 
fanylach. 

“Dros y ddwy flynedd nesaf byddwn ni’n 
casglu rhagor o ddata manwl i’n helpu 
i ddysgu rhagor am achosion cymhleth 
afiechyd y meddwl. Bydd angen gofyn i 
ragor o wirfoddolwyr lenwi ein holiadur 
newydd ac ehangu cwmpas ein gwaith 
bio-samplu. Byddwn ni’n parhau i 

Cynnal ymchwil ragorol i iechyd a gofal cymdeithasol

Mae isadeiledd ariannu Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn helpu 
i gynnal a chynyddu’r adnoddau a’r gallu ynghylch ymchwil a 
datblygu er iechyd, lles a ffyniant y boblogaeth.  Cyflawnir hynny 
yn raddol trwy ariannu canolfannau ac unedau ymchwil.  Mae’r 
rheiny i gyd yn ymwneud â Chymru gyfan gan gynnal timau 
ymchwil amlochrog ac iddynt hanes rhagorol o roi sylw i feysydd 
sy’n bwysig i’r boblogaeth o ran iechyd a gofal cymdeithasol.   

Research Centres

Canolfannau ymchwil: Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd sy’n arwain tair o’r pum canolfan ymchwil.   
Dyma’r diweddaraf am y canolfannau ymchwil hynny hyd yma:

gydweithio â phartneriaid megis grŵp 
cynnwys y cyhoedd i fireinio ein data 
clinigol, cymdeithasol a seicolegol.”

“Bydd rhaglen gynyddol ein hymwneud 
a’n hymgysylltu â’r cyhoedd yn cynnwys 
gwella ein cyrsiau addysg seicolegol 
a dylanwadu ar bolisïau gofal iechyd 
a chymdeithasol. Byddwn ni’n parhau 
i addysgu pobl am iechyd y meddwl 
trwy bodledu, blogiau a gwaith gyda’r 
cyfryngau,” ychwanegodd yr Athro Jones. 

Diben Canolfan Genedlaethol Iechyd 
y Meddwl yw cydlynu’r ymchwilwyr ym 
mhrifysgolion Bangor, Caerdydd ac 
Abertawe sy’n astudio achosion afiechyd 
y meddwl. 

Meddai’r Athro Ian Jones, y cyfarwyddwr 
yno, “Mae’n dda gyda ni dderbyn yr arian 
ychwanegol yma trwy Ymchwil Iechyd 
a Gofal Cymru. Bydd yn ein galluogi 
i ychwanegu at lwyddiant sylweddol 
y ganolfan hyd yma a bwrw ymlaen 
â gweithgareddau mewn meysydd 
newydd.”

Mae’r llwyddiant hwnnw’n cynnwys 
denu dros 10,000 o bobl o bob cwr o’r 

Y Ganolfan Genedlaethol dros Iechyd y Meddwl

Canolfan Ymchwil Canser Cymru yw’r 
adnodd diweddaraf yn ymdrechion y wlad 
i drechu canser. Cyflwynwyd yn ffurfiol fis 
Hydref 2015 gan ddod â gobaith i gleifion 
canser ledled Cymru a’r tu hwnt.

Mae pwyslais cryf ar gydweithio 
yn y ganolfan. Mae’n dod â nifer o 
gryfderau Cymru at ei gilydd i hyrwyddo 
ymchwil, meithrin gwybodaeth a denu 
buddsoddwyr i’r wlad trwy gydweithio 
â’r GIG, y byd academaidd, elusennau 
canser, cynghorau ymchwil a’r diwydiant 
fferyllol. Delfryd y ganolfan yw cydweithio 
â chleifion cancr a phartneriaid eraill 
i gynnal ymchwil ragorol i’r clefyd yng 

Nghymru gan ariannu staff saith bwrdd 
iechyd a phrifysgol yma.  Cyflogir dros 
40 o weithwyr - megis nyrsys, meddygon, 
ymchwilwyr labordy a fferyllwyr - ar bob 
lefel o ymchwil. Mae’r ganolfan wedi 
codi dros £22 miliwn hyd yma trwy 190 
o grantiau, ac mae wedi lledaenu 257 o 
bapurau ymchwil.

Bydd y ganolfan yn cynnwys cynrychiolwyr 
cleifion a’r cyhoedd ym 
mhob cam o’r gwaith. Daw 
hynny trwy argyhoeddiad 
cryf y dylai’r werin bobl 
gymryd rhan yn yr ymchwil 
(nid dim ond cael eu 

hastudio) a helpu ymchwilwyr i drefnu, 
cyflawni a chyflwyno eu gwaith.

Derbyniodd y ganolfan £4.5 miliwn yn 
ystod tair blynedd cyntaf ei gweithredu. 
Mae’n cynnal ymchwil i bob cam o 
ganser megis deall yr achosion cellog a 
moleciwlaidd a llunio triniaeth er iechyd a 
lles cleifion unigol. 

 

Canolfan Ymchwil Cymru i Ganser

NCMH
National Centre for Mental Health

http://www.cardiff.ac.uk/cy/medicine
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Uned Ymchwil Arennol Cymru

Canolfan PRIME Cymru sy’n gyfrifol 
am ymchwil i’r sectorau gofal sylfaenol 
ac argyfyngol - sectorau hanfodol o 
ran ymchwil am fod dros 90% o’r holl 
gysylltiadau â chleifion yn digwydd yno 
a bod effeithlonrwydd y gyfundrefn yn 
dibynnu ar allu dau sector cryf o’r fath i 
gydweithio. 

Mae’n hollbwysig bod sylfaen academaidd 
cryf ar gyfer hynny. Mae’r ganolfan wedi 
bod yn llwyddiannus iawn o ran denu 
grantiau, cynnal ymchwil, trosglwyddo 
gwybodaeth ac effeithio ar y maes hwn er 
gwell. O dan adain yr Athro Adrian Edwards, 
mae’r ganolfan wedi cyfuno dau endid 
llwyddiannus (Ysgol Cymru dros Ymchwil 

i Ofal Sylfaenol a Rhwydwaith TRUST 
dros Ymchwil Heb ei Threfnu i Ofal) ac 
ychwanegu partneriaid newydd o sawl maes 
ledled Cymru. Mae’r cydweithio newydd 
wedi bod yn arbennig o synergaidd gan 
ddangos ymchwil newydd a gwerthfawr 
ym meysydd nyrsio a gofal deintyddol, 
meddygol a chymdeithasol - mae dros £18 
miliwn wedi’u rhoi ar gyfer ymchwil hyd yma.

Mae’r ganolfan yn arbennig o fodlon ar 
effaith hynny ar hyn o bryd ac yn y dyfodol 
er lles pobl a darparwyr gwasanaethau 
Cymru. Mae’r ganolfan yn ymdrin â 
pholisïau perthnasol megis gofal i gleifion 
canser, stiwardiaeth cyffuriau gwrthfiotig, 
cydblethu gofal iechyd a chymdeithasol, 

gofal iechyd darbodus, cynllunio ar gyfer 
y gweithlu ac anghydraddoldeb ym maes 
iechyd.

Mae’r effaith i’w gweld ar draws y sectorau, 
gan gynnwys: cryfhau gwydnwch teuluoedd 
trwy ymwelwyr iechyd, gwella iechyd y geg 
ymhlith plant, rheoli gofal brys yn effeithiol 
i bobl hŷn sy’n mynd i’r ysbyty yn aml o 
ganlyniad i godymau a phroblemau eraill, 
lleihau’r ymwrthedd gwrthficrobaidd, gwella 
diogelwch cleifion a hybu gofal cyfannol sy’n 
canolbwyntio ar y claf.

Unedau ymchwil: Fel y canolfannau, mae’r unedau ymchwil yn canolbwyntio ar feysydd penodol.  Ysgol Meddygaeth 
Prifysgol Caerdydd sy’n arwain tair o’r pum uned ymchwil. Dyma’r diweddaraf am yr unedau ymchwil hynny hyd yma:

At hynny, derbyniodd yr uned arian o 
Brifysgol Caerdydd a Chyngor yr Ymchwil 
Feddygol i sefydlu labordy arferion 
gweithgynhyrchu da - cyfleuster wedi’i 
drwyddedu i baratoi a chyflwyno therapïau 
celloedd ar gyfer defnydd dynol mewn 
treialon clinigol. 

Mae’r uned wedi helpu i sefydlu Uned 
Ymchwil Niwrowyddoniaeth Ysbyty 
Athrofaol Cymru, hefyd. Mae’r uned 
honno’n gyfleuster ymchwil glinigol ac 
ynddo bedwar gwely - mae modd ei logi ar 
gyfer treialon masnachol ac anfasnachol. 
Dewiswyd yn ddiweddar ar gyfer yr arbrawf 
masnachol cyntaf i ddefnyddio cyffur tawelu 

genyn mewn pobl sy’n dioddef â Chlefyd 
Huntington. 

Mae nifer o gampau eraill wedi’u cyflawni 
dros y flwyddyn ddiwethaf megis ennill 
caniatâd 868 o bobl i ddefnyddio 
biofanciau, hel arian ar gyfer nyrs 
ychwanegol, codi grantiau gwerth £14 
miliwn trwy’r prif ymchwilwyr a derbyn 51 o 
ddyfarniadau am ymchwil. 

Diben BRAIN (Uned Gwella’r Ymennydd a 
Niwrotherapiwteg Fewngreuanol) yw dod 
ag arbenigwyr o brifysgolion Caerdydd, 
Abertawe a Bangor at ei gilydd, ynghyd â 
staff GIG Cymru a’r byd diwydiannol, i lunio 
triniaeth newydd ar gyfer cyflyrau niwrolegol 
a niwroddirywiol.

Mae nifer o lwyddiannau erbyn hyn megis 
gosod electrod EEG mewn llawdriniaeth 
niwrolegol gyda chymorth robot i leddfu 
epilepsi (y cyntaf o’i fath erioed) a dyfeisio 
ffyrdd o alluogi cleifion ac arnyn nhw amryw 
broblemau niwrolegol a’u cynhalwyr i 
asesu eu sefyllfaoedd a’u hanghenion nhw 
trwy dechnoleg monitro o hirbell, taclau 
gwisgadwy neu ddyfeisiau craff. 

Canolfan PRIME Cymru

Uned Gwella’r Ymennydd a Niwrotherapiwteg Fewngreuanol (BRAIN)

Mae gan Uned Ymchwil Arennol Cymru 
aelodau o bob uned arennol yn y wlad ac 
mae’n darparu seilwaith craidd i alluogi 
ymchwilwyr, staff clinigol, cleifion, teuluoedd 
a chynhalwyr i gydweithio wrth ateb 
cwestiynau pwysig am ymchwil gofal iechyd 
a chymdeithasol i glefyd yr arennau. 

Yn ystod dwy flynedd cyntaf yr uned, mae 
wedi cyhoeddi dros 30 papur ymchwil a 
chodi grantiau gwerth £6 miliwn yn sgîl dros 
40 o ddyfarniadau llwyddiannus. Ar ben 
hynny, mae’r uned wedi:

• hyfforddi tri chymrawd clinigol ynghylch 
cynnal profion clinigol;

• helpu chwe myfyriwr i ennill graddau 
uwch;

• ennill dros ddwsin o wobrau am 
gyflwyniad gorau cynhadledd;

• ennill pum gwobr ymchwilydd ifanc 
mewn cynadleddau cenedlaethol a 
rhyngwladol;

• datblygu Cronfa Meinwe Ymchwil 
Arennol Cymru yn seilwaith craidd.

Mae ymwneud ac ymgysylltu â’r cyhoedd 
ymhlith prif weithgareddau’r uned. Mae 
cysylltiadau cryf wedi’u sefydlu â grwpiau 
cleifion, elusennau a’r boblogaeth 
ehangach gan eu defnyddio i godi 
ymwybyddiaeth a rhoi gwybod i bobl 
am yr ymchwil ddiweddaraf i glefyd yr 
arennau. Mae gweithwyr o’r uned wedi 

ymweld â thros 30 o ysgolion a grwpiau 
cymunedol a chyfrannu i nifer o achlysuron y 
trydydd sector ledled y wlad megis unigolion 
a charfanau croenddu ac Asiaidd, pobl o 
dras leiafrifol, cymunedau difreintiedig a 
rhai ac arnyn nhw anghenion arbennig. 
Ym mis Gorffennaf 2016, roedd yr uned 
yn flaengar ynghylch cyflwyno Strategaeth 
Ymchwil Arennol Prydain yn y Senedd yng 
Nghaerdydd ar y cyd â Vaughan Gething AM 
a Kidney Research UK. 

Cadarnhawyd yn ddiweddar y bydd arian ar gael i’r canolfannau a’r unedau uchod am ddwy flynedd ychwanegol.  Byddwn ni’n rhoi’r 
diweddaraf i’n darllenwyr am effaith barhaus y canolfannau a’r unedau maes o law.  Mae rhagor o wybodaeth am y canolfannau a’r 
unedau uchod, ynghyd â dolenni â phob un, ar: www.healthandcareresearch.gov.wales/research-infrastructure
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Gêmau’r Ymennydd 2018
Delweddau synhwyraidd, 

corunau chwyddadwy a ‘llawdriniaeth 
DIY ar yr ymennydd’ – mae Gêmau’r 
Ymennydd yn dangos pŵer a dirgelwch 
yr organ bwysicaf. Cynhaliwyd 
Gêmau’r Ymennydd yn yr Amgueddfa 
Genedlaethol i addysgu plant am yr 
ymennydd ac ymchwil gyffrous Prifysgol 
Caerdydd mewn modd diddanol yn 
ogystal â’u hysgogi nhw - yn arbennig 
y merched - i ymddiddori ym myd 
gwyddoniaeth.

Dyma rai o’r gweithgareddau eleni:

• Genynnau Anferth – gweithgaredd 
newydd sy’n helpu i esbonio sut 
y gall niwed yn ein genynnau 
achosi clefydau sy’n effeithio ar yr 
ymennydd. 

• Gêm Saethu Chwithig – 
gweithgaredd lle mae pobl yn 
gwneud nifer o weithgareddau wrth 
wisgo gogls prism sy’n symud eu 
golwg i un ochr o ryw 30˚. 

• Prawf Blas – mae’r gêm hon yn 
gofyn ichi ystyried dylanwad yr hyn 
y gallwch ei weld ar eich synnwyr 
blasu.  

Trawsffurfio gofal iechyd 
yn Namibia

Gallai fod modd achub cannoedd o 
ferched yn Namibia rhag marw wrth 
esgor o ganlyniad i brosiect mae 
Prifysgol Caerdydd yn ei arwain.

Mae Prosiect Phoenix yn cynnig cwrs 
gradd meistr pedair blynedd i leddfu 
prinder anesthetyddion fel na fydd 
angen aros cymaint am lawdriniaeth na 

Mae gan yr Ysgol Meddygaeth hanes 
llwyddiannus o gyfrannu at y gymdeithas 
drwy ei gweithgarwch Ymchwil, Dysgu 
ac Addysgu, Arloesi ac Ymgysylltu. Mae 
ymdrechion llawer o staff a myfyrwyr 
yn amlygu’r amrywiaeth eang o ffyrdd y 
mae’r Ysgol yn ymgysylltu â’r gymdeithas 
ac yn cynnig manteision iddi. Dyma 
ddeng enghraifft ddiweddar: 

Rhwystro twf canser y 
pancreas

Mae firws anadlol wedi’i ddefnyddio 
i rwystro twf canser y pancreas yn ôl 
astudiaeth gynnar gan ymchwilwyr ym 
Mhrifysgol Caerdydd a Sefydliad Canser 
Barts ym Mhrifysgol Llundain Queen 
Mary.

Mae’r firws newydd yn heintio ac yn 
lladd celloedd canser y pancreas 
heb lawer o sgil-effeithiau yn y feinwe 
iach o’u cwmpas.  Mae’r dull hwnnw, 
sef anelu at gelloedd penodol, yn un 
effeithiol ac mae’r tîm wedi llunio’r firws 
fel y gallan nhw ei ddodi yn y gwaed i 
hela celloedd canser sydd wedi ymledu 
trwy’r corff, hefyd.

Meddai pennaeth y tîm sydd wedi helpu 
i lunio a chreu’r firws, y Dr Alun Parker, 
“Dyma ddatblygiad cyffrous sy’n cynnig 
gwir obaith i gleifion ac arnynt amryw 
fathau o ganser y pancreas.”

dioddef o achos diffyg gofal arbenigol 
yn ystod gweithdrefnau brys.

Pe bai cynifer o anesthetyddion yn ôl y 
pen yn Namibia ag sydd yng Nghymru, 
byddai o leiaf 300 o arbenigwyr 
cymwysedig neu ymgynghorwyr yno, 
ond dim ond 10 anesthetydd sy’n 
gweithio dros y wladwriaeth. 

Dywedodd pennaeth y cwrs, yr Athro 
Judith Hall, y byddai’r prosiect yn creu 
corff newydd o weithiwr proffesiynol ‘i 
drawsffurfio’r gofal yn llwyr’.

Yng ngoleuni ymchwil
Ar ôl dros 20 mlynedd o ymchwil 

i’r modd y gall creaduriaid byw greu eu 
golau naturiol eu hunain, mae’r Athro 
Anthony Campbell a’i gydweithwyr, yr 
Athro Stuart Woodhead a’r Athro Ian 
Weeks, yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol 
Cymru (sy’n rhan o Brifysgol Caerdydd 
bellach) wedi llunio dull pwysig ynglŷn 
ag ymchwil feddygol ac iechyd.

Mae’r ymchwil honno, a arweiniodd 
at do newydd o brofion biogemegol 
ar gyfer adnabod clefydau, wedi 
cynhyrchu 60 o batentau arwyddocaol 
ryw 400 mlynedd ar ôl cofrestru’r 
patent cyntaf ym Mhrydain.

Gwyddoniaeth ym Maes 
Iechyd yn Fyw

Cafodd disgyblion chweched dosbarth 
o bob cwr o Gymru atebion i gwestiynau 
megis ‘Pam mae rhai microbau’n 
achosi afiechyd, er bod eraill yn hollol 
ddiniwed?’ a ‘Sut mae celloedd yn 
cyfathrebu i sbarduno llid a phrosesau 
dinistriol?’.

Bwriad yr achlysur ym mis Mawrth 
oedd cynnig i’r disgyblion gipolwg ar y 
wyddoniaeth sydd y tu ôl i feddygaeth, 
gan ddangos yr amryw yrfaoedd sydd 
ar gael ym meysydd gofal iechyd, 
biofeddygaeth a gwyddoniaeth.  
Cymerodd disgyblion ran mewn 
arddangosfeydd rhyngweithiol cyffrous, 
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Meddai Stuart Vanstone, Pennaeth 
Chwaraeon Prifysgol Caerdydd: “Mae 
Lewis yn fyfyriwr sy’n esiampl i bawb, 
gan gydbwyso ei waith academaidd 
a chwaraeon ar y lefel uchaf. Mae 
ennill medal arian yn gamp aruthrol 
ac yn dangos pa mor galed mae wedi 
gweithio dros y blynyddoedd.”

Meddai Lewis: “Byddai i’n deffro 
cyn bo hir ac yn sylweddoli ei bod yn 
freuddwyd. Does dim geiriau gyda fi. I 
gyflawni camp o’r fath ar ôl dwy flynedd 
o waith a chefnogaeth fy hyfforddwyr, fy 
nghariad a’m teulu - mae’n anhygoel.”

Mae dwy bartneriaeth 
ragorol ym Mhrifysgol 

Caerdydd wedi ennill Gwobrau 
Dewi Sant
Mae partneriaeth Prifysgol Namibia 
(UNAM) a Phrosiect Phoenix wedi ennill 
clod rhyngwladol am wella bywydau yn 
Namibia.  Mae’r prosiect yn ymwneud 
â thri maes eang – merched, plant 
a chlefydau heintus; gwyddoniaeth; 
cyfathrebu.

Dywedodd yr Athro Judith Hall, sy’n 
arwain Prosiect Phoenix, fod y wobr yn 
gydnabyddiaeth i bawb sy’n gysylltiedig 
â’r prosiect.

“Heb y berthynas gref wych sydd wedi’i 
meithrin rhwng Prifysgol Caerdydd a 
Phrifysgol Namibia, fyddai hyn ddim 
wedi bod yn bosibl. Mae’r gwobrau hyn 
mor hyfryd - fel cael eich anrhydeddu 
gan Lywodraeth Cymru a phobl Cymru.”

Mae Gwobrau Dewi Sant, a gyflwynwyd 
gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn 
Jones, yn y Senedd ym Mae Caerdydd, 
yn cydnabod ac yn dathlu llwyddiannau 
rhagorol pobl a grwpiau o bob lliw a llun 
yng Nghymru.

“Mae Prosiect Phoenix, sydd o fudd 
i Gymru a Namibia fel ei gilydd, 
wedi helpu i newid bywydau pobl ac 
mae wedi’i gydnabod yn eang am 
ei bartneriaeth ardderchog gyda 
Phrifysgol Namibia.”

yn sefydlog ar dymheredd ystafell, 
does dim angen ei chadw yn yr oergell 
- mantais fydd yn cwtogi’n fawr ar gost 
ei ddyrannu o’i gymharu â llawer o 
frechlynnau eraill.

Mae modd cludo brechlynnau nad 
oes angen eu cadw’n oer yn haws ac 
maen nhw’n fwy addas i wledydd sy’n 
datblygu lle y gall fod yn anodd cadw 
pethau’n oer.

Yn ôl yr Athro Andrew Sewell o Ysgol 
Meddygaeth Prifysgol Caerdydd, a 
arweiniodd yr astudiaeth: “Mae sawl 
mantais i frechlynnau y gallwch chi eu 
llyncu. Byddai hynny’n apelio at bobl 
sy’n ofni nodwyddau ac mae modd 
eu cadw a’u cludo’n haws, hefyd.  O 
ganlyniad, maen nhw’n fwy addas o 
dipyn ar gyfer lleoedd anghysbell lle y 
gallai’r ffordd bresennol o ddyrannu 
brechlynnau achosi problemau.”

Atal ffibrosis
Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol 

Caerdydd ac Uned Ymchwil Arennol 
Cymru wedi darganfod dull newydd 
o atal y broses sy’n achosi creithiau 
mewn organau.  Mae’n ymwneud â 
newid y celloedd sy’n iacháu clwyfau ac 
yn gwella meinweoedd, a gallai arwain 
at driniaethau fyddai’n atal neu, hyd yn 
oed, yn gwrthdroi ffibrosis organau, sy’n 
achosi llawer o salwch a marwolaethau 
ledled y byd.

Meddai’r Dr Soma Meran: “Roedd 
yn syndod darganfod bod y protein 
Hyaluronidase-2 yn gallu rhwymo i RNA 
yn y gell a newid sut mae’n gweithio. 
O ran y celloedd sy’n achosi ffibrosis 
a chreithiau, gallwn ni ddefnyddio’r 
dull hwn i’w rhwystro rhag cynhyrchu 
meinwe greithiol. Mae hyn yn agor 
llwybrau ymchwil newydd cyffrous 
ynglŷn ag astudio ffibrosis.”

Medal arian i Lewis 
Oliva, myfyriwr meddygol, 

dros Gymru yng Ngêmau’r 
Gymanwlad!
Mae myfyriwr meddygol ym Mhrifysgol 
Caerdydd, Lewis Oliva, wedi ennill 
medal arian dros Gymru yng 
nghystadleuaeth ceirin y dynion yn 
ystod Gêmau’r Gymanwlad, Awstralia.

Perfformiodd Lewis yn wych yn y 
rownd derfynol ddydd Gwener ar ôl 
llwyddo yn rasys rhagbrofol un o’r 
cystadlaethau beicio mwyaf cyffrous ac 
annaroganadwy.

sgyrsiau a theithiau a allai effeithio’n 
fawr ar eu hagweddau at wyddoniaeth 
wrth ddewis gyrfa.

Mae’r Dr Matt Morgan, Uwch Gymrawd 
Ymchwil er Anrhydedd, Ymgynghorydd 
Meddygaeth Gofal Dwys a Phennaeth 
Ymchwil a Datblygu, wedi bod yn y 
seminar o’r blaen a mynegodd ei farn 
am ei bwysigrwydd; “Rwy’n siŵr bod 
Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd yn Fyw 
wedi cyfrannu flynyddoedd yn ôl at fy 
ngalluogi i gyrraedd fy sefyllfa i heddiw. 
Bydda i’n ddiolchgar iawn am hynny 
bob amser.”

Pennu cyfeiriad ymchwil 
fyd-eang i lipidau mewn 

cyfarfod yng Nghaerdydd
Mae 30% o’n corff yn lipidau 
(brasterau), a 60% o’n hymennydd. 
Mae’r moleciwlau hyn yn hanfodol i 
fywyd. 

Mae ymchwilwyr i lipidau ledled y byd 
yn dibynnu ar LIPID MAPS Lipidomics 
Gateway. Mae yn y gronfa ddata 
unigryw hon dros 40,000 o strwythurau 
wedi’u curadu ac mae dros 100,000 
o bobl yn ei defnyddio ledled y byd. 
Yn sgîl grant adnoddau biofeddygol 
gan Wellcome Trust, mae LIPID MAPS 
wedi symud i Brydain a Phrifysgol 
Caerdydd sy’n ei rheoli bellach trwy 
gyfungorff ac ynddo Valerie O’Donnell 
(Caerdydd), Edward Dennis, Shankar 
Subramaniam (Prifysgol Califfornia San 
Diego) a Michael Wakelam (Sefydliad 
Babraham, Caergrawnt). LIPID MAPS 
sy’n arwain gwaith curadu a chasglu 
strwythurau lipid newydd ledled y byd 
ar gyfer un safle canolog.

Cwrddodd Bwrdd Cynghori Rhyngwladol 
LIPID MAPS yng Nghaerdydd yn 
ddiweddar. Treuliodd ymchwilwyr lipid 
o UDA, Prydain, Asia ac Ewrop ddau 
ddiwrnod ar adlunio’r wefan fel y 
byddai’n haws ei darllen a’i defnyddio, 
a byddan nhw’n dod i benderfyniadau 
strategol a fydd yn helpu i ddatblygu a 
chynnal yr adnodd unigryw hwn.

Cam cyntaf paratoi 
brechlynnau ar ffurf 

tabledi
Gallai brechlyn anfiolegol mae modd 
ei lyncu rhag y ffliw newid arferion rhoi 
brechlynnau yn llwyr.

Byddai modd rhoi’r math newydd o 
frechlyn ar ffurf tabled, a chan ei fod 
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Ar beth ydych chi’n gwrando 
peth cynta’r bore?
HI Llais fy Alexa yn rhoi penawdau’r 
newyddion a’r tywydd.   
CM Miwsig hapus fel rhai mwyaf 
poblogaidd y deyrnas neu hen 
ffefrynnau R&B sy’n fy ysgogi i 
ddawnsio a wynebu’r dydd.
JG Bydda i’n clywed sŵn Radio 1 
Xtra trwy’r cloc larwm wrth ddeffro, 
fel arfer. Bydda i’n paratoi brecwast 
i gyfeiliant hwnnw yn y gegin wedyn, 
hefyd.  
RHJ Hoffwn i ddweud rhywbeth uchel 
ael megis BBC Radio 4.  Byddai fy 
nghariad yn cadarnhau nad ydw i’n 
un hapus yn y bore, fodd bynnag, ac 
rwy’n tueddu i wylio BBC Breakfast.  
Gwm cnoi i’r ymennydd!

Fel plentyn, beth oeddech am 
fod pan oeddech yn oedolyn?
HI Bod yn gogydd crwst am fy mod yn 
hoff iawn o bobi a gwneud teisennau.   
CM Roedd gyda fi sawl syniad 
megis cyflwynydd teledu, gofodwr a 
chwaraewr pêl-fasged proffesiynol.
JG Lego oedd fy mhrif ddiddordeb 

- roeddwn i’n hoff iawn o wneud 
modelau o gerbydau gofod. 
Roeddwn i am astudio i fod yn 
beiriannydd gofod ar un adeg. Ildiodd 
mathemateg i wyddoniaeth yn yr 
ysgol uwchradd, fodd bynnag.
RHJ Hoffwn i fod wedi ymuno â’r 
fyddin.  Rwy’n ystyried ymuno â’r 
fyddin ran-amser o hyd.

Pwy yw eich arwyr a dihirod?
HI Y rhai da: Fy nheulu a’m 
ffrindiau. Y rhai drwg: Pobl sy’n 
anghwrtais heb reswm.    
CM Y rhai da: Pobl dosturiol ac 
anhunanol sy’n mynd ati i helpu pobl 
eraill. 
Y rhai drwg: Pobl sydd wastad yn 
chwilio am wallau ac yn ceisio tynnu 
pobl i lawr i’w lefel nhw yn hytrach 
na’u helpu i wella.
JG A minnau’n Gristion yn y byd 
gwyddonol, Iesu yw fy mhrif arwr. 
Rwy’n rhedwr brwd hefyd, a hoffwn 
i gwrdd â’r rhedwr o Jamaica, Asafa 
Powell, rywbryd. Dydw i ddim yn 
cefnogi’r Elyrch ond gobeithio y bydd 
yr Adar Gleision yn cael eu dyrchafu 
gan adennill eu coron yn brif dîm pêl-
droed Cymru.   
RHJ Rwy’n edmygu’r cogydd, 
newyddiadurwr ac ymgyrchydd 
Hugh Fearnley-Whittingstall am ei 
frwdfrydedd dros les anifeiliaid a’r 
amgylchedd.  Yn ail, rhai mynyddwyr 
o Brydain megis Syr Chris Bonington, 
Kenton Cool a Joe Simpson.  Maen 
nhw’n rhai penderfynol a dyfeisgar, 
cryf eu cymhelliant.
Y rhai drwg yw Tony Blair, ffioedd 
dysgu yn y prifysgolion, celwyddau 

am arfau dinistr torfol a rhyfel, a 
gwariant gwladol heb reolaeth.

Petasech yn gallu newid un 
peth, beth fyddai hwnnw?
HI Byddwn i’n diddymu’r cynllun 
bwyta’n iach sy’n gwahardd 
ffreuturau’r GIG rhag gwerthu siocled 
– mae angen tipyn o siocled weithiau 
pan foch chi ar ddyletswydd. 
CM Trais a chreulondeb yn y byd.
JG Mae’r newid hinsoddol yn achosi 
rhwystredigaeth imi - efallai y dylen 
ni fod wedi dechrau chwilio am 
ffynonellau ynni glanach sbel yn ôl 
(anwybyddwch fy ateb i’r cwestiwn 
nesaf...).   

RHJ Y penderfyniad i adael Undeb 
Ewrop - yn bendant!

Beth yw eich uchelgais 
gyfrinachol? (rhyngom ni’n 
dau’n unig)
HI Prynu ceffyl rasys. 
CM Teithio’r byd a sefydlu 
canolfannau meddygol brys yn yr 
ardaloedd lle mae’u hangen ynghyd 
ag elusen all gludo a chydlynu 
cymorth ac adnoddau rhyngwladol 
i helpu i drin y rhai a ddaw i’r 
canolfannau.
JG Hoffwn i brynu Porsche. 911 GTS 
du ac arno’r pethau ychwanegol i gyd.  
RHJ Uchelgais eithaf hysbys yw ennill 
cymrodoriaeth uwch i barhau â’m 
hymchwil.  Hoffwn i ddysgu sgïo a 
dringo mynyddoedd gan gyfuno dau 
o’m hoff ddiddordebau.  Yna, gallwn 

Christine Muhota
Rwy’n astudio ffarmacoleg feddygol 
ar hyn o bryd ac mae’r tair blynedd 

diwethaf yng Nghaerdydd 
wedi bod yn llawn 

hwyl gyda rhai 
achlysuron 
bythgofiadwy. 
Rwy’n edrych 
ymlaen at astudio 

meddygaeth 
y flwyddyn 

nesaf a pharhau 
â gweithgareddau megis gwaith 
gwirfoddol, pêl-rwyd a phrosiectau 
cymunedol. Rwy’n tueddu i weld 
bywyd yn ddoniol a chwerthin am ben 
rywbeth drwy’r amser (fi fy hun, yn 
aml).

Dr Helen Iliff
Rwy’n feddyg iau yn 

adran ENT Ysbyty 
Athrofaol Cymru. 

Yn fy amser 
rhydd, rwy’n 
mwynhau rhwyfo, 
marchogaeth a 

phobi.

Mae ReMEDy’n siarad â Dr Helen Iliff (MBBCh 2016), cynfyfyriwr;
Christine Muhota, myfyriwr israddedig;
James Griffiths, myfyriwr ôl-raddedig  

a Dr Robert Hywel Jenkins, (BSc 2001, PhD 2005), aelod o staff, 
er mwyn gofyn y cwestiynau y byddwn wrth ein 

boddau’n clywed eu hatebion!

MEDIC pobl
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i ddringo mynydd a sgïo i lawr ar hyd 
llechweddau nad oes neb arall yn eu 
tramgwyddo.

Pa beth y mae angen mwy 
ohono yn yr Ysgol Meddygaeth?
HI Bisgedi 
CM Mannau astudio ar gyfer grwpiau. 
JG Rhoi’r diweddaraf trwy gyfryngau 
cymdeithasol neu’r we am 
weithgarwch ymgysylltu â’r cyhoedd, 
cylchgronau i staff a myfyrwyr, 
llwyddiannau ac ati.  
RHJ Fy marn i yw bod angen adeilad 
pwrpasol ar safle Parc y Mynydd 
Bychan ar gyfer yr adrannau ymchwil 
i gyd.  Rwy’n gwybod y byddai angen 
buddsoddiad mawr i wneud hynny.  
Mae rhai o’r adeiladau a’r adrannau 
presennol mewn cyflwr gwael, fodd 
bynnag, a dydyn nhw ddim yn addas 
i’w dibenion mwyach.   Byddai 
adeilad pwrpasol yn gost-effeithiol 
ac yn ein galluogi i rannu adnoddau, 
gwella lles y staff a hybu cydweithio 
mewnol.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i 
fyfyrwyr meddygol heddiw?
HI Mae’n bwysig cadw’r ddysgl yn 
wastad rhwng y gwaith, y cartref a’ch 
diddordebau.

Pa lyfr ddarllenasoch fwyaf pan 
oeddech yn blentyn?
HI Harry Potter. 
CM Roald Dahl, ‘Matilda’... Rwy’n 
dal i aros am yr hud a’r lledrith sydd i 
ddod i mi hefyd! 
JG HMwynheais ‘A Series of 
Unfortunate Events’ a chyfres Alex 
Rider. Pan oeddwn ychydig yn hŷn, 

roedd nifer o gopïau o bob llyfr am 
Harry Potter yn y tŷ.
RHJ Roeddwn i’n hoff iawn o ‘Danny, 
Champion of the World’, gan Roald 
Dahl.  Mae’r llyfr yn darlunio bywyd 
delfrydol cefn gwlad Prydain yn ystod 
y 1950au a’r hyn mae tad a’i fab yn 
ei wneud i rwystro datblygwr tir rhag 
prynu eu cartref.
Pa gwestiwn yn benodol yr 
hoffech gael gwybod yr ateb 
iddo?
HI Pryd y bydd cinio yn barod?
CM Pam rydyn ni’n breuddwydio 
gyda’r nos?
JG Mae’r bydysawd yn eithaf mawr, 
oes unrhyw beth arall fan yna?
RHJ Pam mae pobl yn hoffi gwylio 
‘reality TV’?

Sut ydych chi’n ymlacio?
HI Trwy bobi a chymryd rhan mewn 
chwaraeon, fel sydd wedi’i nodi 
uchod. Mae’n bwysig hel ffrindiau y 
tu allan i’r gwaith fel na fydd bywyd 
yn waith i gyd.
CM Rwy’n hoffi coginio, profi ryseitiau 
coctels newydd a chael hwyl gyda 
ffrindiau.
JG Wrthi’n llunio traethawd – alla 
i ddim ymlacio. Rwy’n gobeithio 
dechrau darllen eto, trin a thrafod yr 
hen Playstation a dianc dros y Sul 
cyn bo hir.  
RHJ Gwneud rhywbeth i’w 
fwynhau megis cerdded a dringo 
creigiau ar Fannau Brycheiniog 
ac yn Sir Benfro.  Rydyn ni mor 
ffodus yng Nghymru fod yr arfordir 
a’r ucheldiroedd yn wych.  A pheint 
wedyn, wrth gwrs!

Petasech yn gallu troi’r cloc yn 
ôl, beth fyddech chi’n ei wneud 
yn wahanol?
HI Byddwn i’n cofio gosod fy larwm 
ddoe! 
CM Byddwn i’n ceisio meithrin rhagor 
o hyder yn fy ngallu fy hun heb boeni 
gymaint am farn pobl eraill. Byddwn i 
wedi derbyn y cyfleoedd i wella megis 
hyfforddi gyda’r timau gorau ynghylch 
dawnsio a’r mabolgampau.
JG Treuliais lawer o amser yn 
chwarae pêl-droed hyd at 16 
oed - dylwn i fod wedi troi at y 

mabolgampau yn gynt o lawer.  
RHJ Dim byd mawr - dydw i ddim yn 
un sy’n gresynu.  Roedd y rhan fwyaf 
o’m haddysg yn ymwneud â phynciau 
bywydeg ond efallai y dylwn i fod 
wedi dysgu iaith hefyd, yn arbennig y 
Ffrangeg. 

Beth oedd eich gwyliau gorau?
HI Rwy’n hoffi sgïo yn fawr ac, felly, 
unrhyw le lle mae eira.   
CM MFy ngwyliau gorau oedd 
teithio trwy’r India a Mynyddoedd 
Himalaia gyda fy ffrindiau - roedd yn 
anhygoel. Roedd mor heulog, bywiog 
a phrydferth. Syrthiais mewn cariad 
â’r amrywiaeth o fwyd ac fe ddes i o 
hyd i’r hufen iâ gorau a gefais erioed! 
Rwy’n trefnu i ddychwelyd cyn bo hir.
JG Taith y teulu ar hyd arfordir 
gorllewinol yr Unol Daleithiau a 
thaith i Rwanda. Byddwn i’n fodlon 
dychwelyd i’r ddau rywbryd!  
RHJ Sgïo - heb os...  Rwy’n hoffi 
popeth amdano - y cyffro, yr oerfel, yr 
eira, y golygfeydd anhygoel ac, efallai, 
ychydig o gwrw wedyn. 

Dr Robert Hywel Jenkins
Enillais BSc Ffarmacoleg o Brifysgol 
Caerdydd yn 2001.  Yn sgîl agweddau 

ymarferol y cwrs, 
ymddiddorais mewn 

ymchwil drosiadol.  
Astudiais ar gyfer 
PhD wedyn yn 
Adran Arenneg 
Prifysgol 

Caerdydd.  Ar ôl 
y ddoethuriaeth, 

parheais â’m 
hymchwil yn yr adran 

honno. Prif fyrdwn fy ymchwil 
oedd ffyrdd o reoleiddio genynnau 
epigenetig ynglŷn â chlefydau 
difrifol a pharhaus yr arennau a 
dialysis y berfeddlen - fe roes Kidney 
Research UK gymrodoriaeth i mi yn 
2013 o ganlyniad.  Ar hyn o bryd, 
rwy’n gweithio yng ngrŵp ymchwil 
llid y cymalau Prifysgol Caerdydd.  
Trwy’r cyfle hwn, galla i ehangu fy 
arbenigedd a defnyddio’r hyn rwy’n 
ei wybod am epigeneteg i leddfu 
crydcymalau gwynegol.

James Griffiths
A minnau yng grŵp bioleg y celloedd 
myeloid ers tair blynedd, rwy’n 

ysgrifennu traethawd ar 
gyfer doethuriaeth 

bellach. Prif 
elfen fy ymchwil 
yw imiwnoleg 
ffwngaidd, yn 
arbennig pam 

mae cleifion heb 
imiwnedd cyflawn 

yn agored iawn i 
glefyd Aspergillus. 
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Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnal 
Diwrnodau Blas ar Feddygaeth 
i gefnogi disgyblion y chweched 
dosbarth sy’n bwriadu astudio 
Meddygaeth.

Mae Diwrnodau Blas ar Feddygaeth 
yn cynnig dewis o ddau ddiwrnod 
unfath sy’n llawn gweithgareddau 
a chyflwyniadau sy’n ymwneud â 
Meddygaeth.  Mae dwy raglen ar 
gael ar y ddau ddiwrnod. Mae un o’r 
rhaglennu wedi ei theilwra’n arbennig 
ar gyfer myfyrwyr ac mae’r llall  
wedi’i theilwra at anghenion rhieni, 

Diwrnodau Blas ar Feddygaeth 

Mae’r Rhaglen Myfyrwyr ddiwrnod-lawn 
yn cynnwys elfennau hanfodol ynghylch 
bod yn feddyg, gyda chyflwyniadau ar y 
canlynol:
• Proses ddethol Ysgol Meddygaeth 

Caerdydd
• Bywyd fel Meddyg
• Cyllid ar gyfer eich gradd feddygol,
• Dysgu ar Sail Achosion
• Panel holi ac ateb

Mae’r rhaglen hefyd yn cynnwys 
gweithdai rhyngweithiol ar y pynciau 
canlynol:
• Sgiliau Clinigol
• Ystafell Efelychu
• Bywyd fel myfyriwr meddygol
• Cyfres o Gyfweliadau Bychain 

(MMIs)
• Ysgrifennu eich datganiad 

personol

Mae Diwrnodau Blas ar Feddygaeth 
yn cynnig cyfle gwych i ddisgyblion y 
chweched dosbarth ddarganfod sut 
beth yw ysgol feddygol; bydd myfyrwyr 
cyfredol yn bresennol i sgwrsio ac ateb 
cwestiynau drwy gydol y dydd ac yn 
ystod y cinio ategol.

 Mae’r rhaglen Oedolion (sy’n Gwmni i 
Fyfyrwyr) ddiwrnod-lawn yn cynnwys yr 
un pynciau gan mwyaf ond o gyfeiriad 
cefnogol, gan edrych ar y gwahanol 
ffyrdd y gellir cefnogi darpar fyfyrwyr 
meddygol a rhai cyfredol.

Mae Diwrnodau Blas ar 
Feddygaeth eleni ar 22 a 23 
Mehefin.

I archebu tocynnau ar gyfer y 
digwyddiad rhad ac am ddim 
poblogaidd hwn, ewch i: 

https://cumedicine2018.eventbrite.co.uk

Golygydd: Sarah Hatch, Ysgol Meddygaeth 
Prifysgol Caerdydd, Parc Mynydd Bychan, 
Caerdydd, CF14 4XN.

Hoffai’r golygydd ddiolch i bawb wnaeth 
gyfrannu at y rhifyn hwn o ReMEDy.

Mae’r Golygydd yn cadw’r hawl i olygu 
cyfraniadau a dderbynnir.  Er y cymerir gofal 
i sicrhau bod y wybodaeth yn gywir, ni ellir 
gwarantu hyn.

Nid yw’r safbwyntiau a fynegir yn ReMEDy 
o reidrwydd yn adlewyrchu safbwyntiau’r 
Ysgol.  Croesewir adborth ac eitemau o 
ddiddordeb sy’n ymwneud â’r Ysgol, a dylid 
eu hanfon at:

remedy@caerdydd.ac.uk
Mae Prifysgol Caerdydd yn elusen 
gofrestredig. Rhif 1136855

http://www.cardiff.ac.uk/cy/medicine
https://cumedicine2018.eventbrite.co.uk
mailto:remedy@caerdydd.ac.uk

