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VC Intro

Croeso i ail rifyn Herio 
Caerdydd, cylchgrawn 
ymchwil Prifysgol 
Caerdydd. 

Defnyddwyr ymchwil sydd wrth 
galon y cylchgrawn hwn. Ar ôl 
cyhoeddi’r rhifyn cyntaf fe anogon 
ni ddefnyddwyr i gyflwyno syniadau, 
heriau a chwestiynau. Roedd yr 
ymateb yn rhagorol, ac rydym ni 
wedi cynnwys cynifer o’r syniadau 
ag oedd yn bosibl yn y rhifyn hwn. 
Bydd eraill yn ymddangos mewn 
rhifynnau yn y dyfodol.

Mae ein stori flaen yn adlewyrchu 
statws Caerdydd fel prifysgol 
ryngwladol. Roeddem ni’n bumed 
yn Fframwaith Rhagoriaeth 
Ymchwil 2014 am ragoriaeth 
ymchwil, sy’n ganlyniad eithriadol 
ac yn cadarnhau ein safle fel 
prifysgol sy’n arwain y byd. Hefyd 
ni oedd yn ail am effaith, sy’n 
golygu bod ein hymchwil yn 

India ei wneud i fynd i’r afael â’r 
ymwrthedd cynyddol hwn a’r rôl 
sydd i’w ymchwil.

Maes arall sy’n datblygu’n gyflym 
gyda Chaerdydd yn chwarae rhan 
flaenllaw ynddo fel rhan o brosiect 
Ewrop-gyfan yw Roboteg. Yn y 
rhifyn hwn mae Ian Thomas, prif 
weithredwr Age Cymru, yn holi’r 
Athro Rossi Setchi am sut mae 
robotiaid yn helpu pobl hŷn i fyw’n 
hirach yn eu cartrefi eu hunain.

Rydym ni hefyd yn parhau i 
ganolbwyntio ar yr hyn sy’n 
sbarduno ein hacademyddion 
neu’n eu gwneud yn chwilfrydig. 
Yn gynharach eleni, dyfarnwyd 
grant cyfnerthwr ERC i Dr Haley 
Gomez i astudio tarddiad llwch 
cosmig yn ein Bydysawd. Mae 
hi’n egluro i Alison Goddard, 
Golygydd *HE, beth arweiniodd 
at ei diddordeb mewn ffiseg a 
seryddiaeth a llwch cosmig yn 
benodol.

newid bywydau pobl yma yng 
Nghymru, yn genedlaethol ac yn 
rhyngwladol.

Mae ymwrthedd cynyddol i 
gyffuriau gwrthfiotig yn broblem 
fyd-eang ac yn faes y mae gan 
Gaerdydd ymchwil blaenllaw 
ynddo. Mae’r Athro Tim Walsh 
wedi bod yn gweithio yn yr India 
i helpu i ymdrin â genyn y mae 
wedi’i ddarganfod, o’r enw 
NDM 1, sy’n pasio’n rhwydd 
rhwng mathau o facteria o’r 
enw enterobacteriaceae fel E. 
coli a Klebsiella pneumonia. 
Mae’n eu galluogi i wrthsefyll 
bron pob un o’r grŵp o gyffuriau 
gwrthfiotig pwerus, llinell olaf a 
elwir yn carbapenemau ac mae 
i’w gael yn eang iawn yn yr India. 
Yn y rhifyn hwn, mae Ramanan 
Laxminarayan, uwch ysgolhaig 
ymchwil a darlithydd ym Mhrifysgol 
Princeton a chyfarwyddwr y 
Center for Disease Dynamics, 
yn holi’r Athro Walsh beth gall yr 

Yn ein hadran newyddion fe 
gewch chi’r diweddaraf am ein 
Sefydliadau Ymchwil ynghyd ag 
erthygl ar ein Sefydliad Ymchwil 
Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd 
hynod lwyddiannus. Rydym ni 
hefyd yn cynnwys newyddion 
am ein dyfarniad o £17.3 miliwn 
fydd yn sail i Sefydliad Ymchwil 
Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, 
y cyntaf o’i fath yn y DU, gyda’r 
potensial i fod yn un o’r clystyrau 
mwyaf blaenllaw yn Ewrop.

Gobeithio y bydd rhagor o’ch plith 
yn anfon syniadau i herio ein 
hacademyddion ar ôl yr ail rifyn 
hwn o Herio Caerdydd. Mae nifer 
o ffilmiau a phodlediadau’n cyd-
fynd â’r cylchgrawn ar ein gwefan. 
Cysylltwch â challengecardiff@
cardiff.ac.uk os hoffech chi herio 
ein hacademyddion ar unrhyw 
fater sydd o bwys i chi.

Croeso
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Golau gwyrdd i Sefydliadau Ymchwil newydd
Fel rhan o’i hymrwymiad i ddatblygu ymchwil sy’n arwain y byd ac sy’n cael effaith ar Gymru, y DU  
a thu hwnt, mae Prifysgol Caerdydd yn sefydlu pedwar Sefydliad Ymchwil newydd. Bydd y rhain yn 
dod ag academyddion at ei gilydd o amrywiaeth o ddisgyblaethau i fynd i’r afael â rhai o’r heriau 
pwysig sy’n wynebu cymdeithas, yr economi a’r amgylchedd.

Gan adeiladu ar lwyddiant 
y pedwar sefydliad ymchwil 
presennol mewn catalysis, 
bôn-gelloedd canser, 
niwrowyddoniaeth ac iechyd 
meddwl, a chynaliadwyedd, 
bydd y sefydliadau newydd yn 
canolbwyntio ar droseddu a 
diogelwch, arloesi data, systemau 
ynni ac imiwnedd systemau.

Bydd y Sefydliad Ymchwil 
Troseddu a Diogelwch yn tynnu’r 
ymchwil gorau at ei gilydd i 
ddarparu datrysiadau arloesol 
ac effeithiol i fynd i’r afael â 
throseddu a bygythiadau newydd 
i ddiogelwch y byd. Bydd tri maes 
penodol o gryfder yn dod at 
ei gilydd: plismona a chydlynu 
cymunedol, mesurau ar sail 
tystiolaeth i helpu i leihau trais yn 
gysylltiedig ag alcohol, a thechnoleg 
gwybodaeth a chyfathrebu i 
helpu’r broses benderfynu mewn 
sefyllfaoedd cymhleth, gan 
gynnwys cymwysiadau diogelwch 
ac amddiffyn.

Bydd y Sefydliad Ymchwil 
Arloesi Data yn gweithio gyda 
grwpiau ymchwil ar draws y 
Brifysgol sy’n ymgymryd â 
phrosiectau ymchwil mawr sydd 
â llawer o ddata. Bydd yn canfod 

datrysiadau newydd a gwell ar 
gyfer rheoli a dadansoddi data 
gan ddefnyddio technolegau 
newydd a bydd ar flaen y gad o 
ran gwyddor data. Ei brif nod yw 
sefydlu Caerdydd fel arweinydd 
ymhlith prifysgolion y DU ar gyfer 
ymchwil data mawr.

Cynlluniwyd y Sefydliad Ymchwil 
Systemau Ynni yn benodol i 
greu dull gweithredu systemau 

ynni integredig. Gan dynnu ar 
arbenigedd ymchwil amrywiol, 
nod y Sefydliad yw diwallu galw 
cynyddol y byd am ynni mewn 
modd sy’n gynaliadwy a derbyniol 
yn gymdeithasol. 

Mae’r Sefydliad Ymchwil 
Imiwnedd Systemau yn tynnu 
gwybodaeth ac arbenigedd 
ymchwil at ei gilydd o bob 
rhan o’r Brifysgol i ddatblygu 

a chymhwyso ffyrdd newydd 
o astudio system imiwnedd y 
corff. Bydd yn cymhwyso bioleg 
systemau (dulliau data mawr 
a biowybodeg/mathemategol) 
i ddarparu golwg holistig ar 
gynnydd clefydau cronig, rheoli 
heintiau a’r trefniadau sy’n 
effeithio ar ein gallu i sicrhau 
ymateb imiwn effeithiol.

Newyddion ymchwil
Caerdydd yn y pump uchaf am ragoriaeth ymchwil
Bellach mae Prifysgol Caerdydd ymhlith y pum prifysgol orau yn y Deyrnas Unedig am 
ansawdd ei hymchwil a hefyd yn ail am effaith. Yng nghanlyniadau’r Fframwaith Rhagoriaeth 
Ymchwil, a gyhoeddwyd ddiwedd 2014, cododd Caerdydd 17 safle ar y mesur ansawdd, gan 
olygu mai ni yw’r un a gododd fwyaf o blith prifysgolion ymchwil blaenllaw Grŵp Russell, gan 
godi o’r 22ain safle yn 2008. 

Gosododd y Brifysgol darged 
uchelgeisiol iddi ei hun i 
gyrraedd y deg uchaf o blith 
prifysgolion y DU yn y mesur 
ansawdd, neu gyfartaledd 

pwynt graddfa (GPA). 
Dywedodd yr Is-Ganghellor, 
yr Athro Colin Riordan: 
“Rydym ni’n Brifysgol hynod 
o uchelgeisiol ac arloesol a 

dydyn ni ddim yn ofni gosod 
nodau heriol. Mae cyflawni’r 
canlyniad rhagorol hwn yn 
dyst i ragoriaeth a gwaith 
caled ein staff i gyd. Mae’n 

rhan o weledigaeth strategol 
glir iawn i’r Brifysgol, un a fydd 
yn gweld ein henw da’n codi’n 
fyd-eang er budd Caerdydd, 
Cymru a’r DU.”
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Camerâu arloesol yn helpu 
i ragweld anhrefn posibl
Mae prosiect £1m i ddatblygu camerâu ‘clyfar’ sy’n synhwyro 
trais ar y strydoedd yn cael ei ddatblygu gan ymchwilwyr 
ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae arbenigwyr cyfrifiadureg a 
thrais yn dod at ei gilydd gydag arbenigwyr technoleg o Grŵp 
Airbus i ddatblygu system fydd yn gallu synhwyro helynt ar 
waith ac arwain yr heddlu ato cyn i neb gael ei anafu. Bydd yr 
astudiaeth yn datblygu technoleg delweddu fydd yn hysbysu 
gweithredwyr camerâu cylch cyfyng yn awtomatig pan gaiff 
unrhyw ymladd ei weld ar gamerâu yng nghanol y ddinas.

Mae camerâu cylch cyfyng 
“clyfar” eisoes yn bodoli, gyda’r 
gallu i gyfrif pobl ac adnabod 
ceir. Ond bydd prosiect Caerdydd 
yn mynd ymhellach drwy 
ddadansoddi torfeydd gyda’r nos 
i ddarparu hysbysiadau ‘amser 
real’, a helpu i atal anafiadau 
difrifol a lleihau costau i’r 
gwasanaethau iechyd.

Dywedodd yr Athro Simon 
Moore, o Grŵp Ymchwil Trais a 
Chymdeithas Prifysgol Caerdydd:  
“Mae datblygu technoleg 
camerâu ‘clyfar’ sy’n gallu canfod 
trais yn ffordd gost effeithiol o 
helpu’r heddlu i wneud eu gwaith. 
Does dim modd i swyddogion 
fonitro cannoedd o gamerâu yng 
nghanol y ddinas drwy’r amser.

“Drwy ddefnyddio technoleg 
delweddu, bydd swyddogion yn 
cael eu hysbysu am drais mewn 
mannau penodol mewn amser 
real, fydd yn helpu i leihau trais 
ymhellach. Mae’n ffordd wych i 
wneud y strydoedd yn fwy diogel 
i bob un ohonon ni.” 

Partneriaeth rhwng Prifysgol 
Caerdydd, Grŵp Airbus (EADS yn 
flaenorol) a Llywodraeth Cymru yw’r 
prosiect. Mae Airbus yn datblygu’r 
seilwaith technolegol, gyda 
Llywodraeth Cymru’n darparu cyllid.

Mae ymladd ar y strydoedd yn 
costio miliynau o bunnoedd y 
flwyddyn i’r trethdalwr. Mae’r 
Swyddfa Gartref yn amcangyfrif 
bod achos o drais ar gyfartaledd 
yn costio dros £33,000 mewn 
costau GIG a chyfiawnder 
troseddol, oriau gwaith a gollir 
a’r effaith ar y dioddefwyr.

Tyfodd y prosiect o ymchwil 
gwreiddiol gan Kaelon 
Lloyd, myfyriwr PhD yn Ysgol 
Cyfrifiadureg a Gwybodeg y 
Brifysgol.

Hwb i Gaerdydd gyda 
chyllid Ewropeaidd

Mae’r Brifysgol wedi sicrhau yn agos i £13m (€15.8m) o 
gyllid ar gyfer 26 o brosiectau dan raglen Horizon 2020 y 
Comisiwn Ewropeaidd yn ystod ei blwyddyn gyntaf.

Mae’r prosiectau newydd yn 
cynnwys pedwar dyfarniad o 
gynllun ‘Grantiau Cyfnerthu’ uchel 
ei fri y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd 
(ERC). Dyma’r tro cyntaf i unrhyw 
brifysgol o Gymru dderbyn pedwar 
grant o’r fath mewn un cylch.

Sicrhaodd yr Ysgol Ffiseg a 
Seryddiaeth dri o’r pedwar 
dyfarniad Cyfnerthu gan yr ERC 
i gyllido gwaith gan ymchwilwyr 
ifanc. Bydd Dr Haley Gomez yn 
derbyn dros £1.4m i ymchwilio i 
esblygiad llwch drwy gydol amser 
cosmig. Bydd Dr Oliver Williams yn 
derbyn yn agos i £2.2m i arwain 
ymchwil i uwchddargludedd 

ffilmiau diemwnt a dyfeisiau 
cwantwm uwchddargludol. 
A bydd Dr Mark Hannam yn 
derbyn yn agos i £1.6m ar gyfer 
gwaith ei dîm yn mapio tonnau 
disgyrchiant o wrthdrawiadau 
tyllau du. Enillwyd y pedwerydd 
dyfarniad Cyfnerthu ERC gan 
yr  Athro Chris Chambers yn 
yr Ysgol Seicoleg i ymchwilio i 
hyfforddiant rheoli gwybyddol.

Dechreuodd Horizon 2020 ar 
Ionawr 1 2014 a bydd yn rhedeg 
am saith mlynedd. Gyda chyllideb 
ychydig o dan €80 biliwn, hon yw’r 
rhaglen ymchwil ac arloesi fwyaf 
erioed yn yr UE.

Caerdydd i ddod yn  
gartref i sefydliad  
ymchwil lled-ddargludo 
cyfansawdd cyntaf y DU
Cyhoeddwyd dyfarniad o £17.3m gan Lywodraeth  
y DU ym mis Mawrth, fydd yn gosod Prifysgol  
Caerdydd ar y blaen gyda thechnoleg lled-ddargludo.

Bydd y cyllid yn sylfaen i’r 
Sefydliad Ymchwil Lled-
ddargludyddion Cyfansawdd –  
y cyntaf o’i fath yn y DU, gyda’r 
potensial i fod yn un o’r clystyrau 
mwyaf blaenllaw yn Ewrop.

Bydd y Sefydliad, a glustnodwyd 
ar gyfer Campws Arloesi’r 
Brifysgol, yn sbarduno’r gwaith 
o brofi a datblygu technoleg 

arloesol sydd y tu ôl i gynhyrchion 
fel ffonau clyfar a llechi, gan 
yrru newid ar draws sectorau 
gan gynnwys gofal iechyd, 
biodechnoleg a chyfathrebu torfol.

Mae’r dyfarniad yn ychwanegol 
i’r £12m sydd eisoes wedi’i 
addunedu gan Lywodraeth Cymru 
i gefnogi’r Sefydliad. Bydd y cyllid 
hwn yn cryfhau’r cysylltiadau 
rhwng IQE Plc, sef cyflenwr tafelli 
Lled-ddargludyddion Cyfansawdd 
blaenllaw’r byd, sydd â’i bencadlys 
yng Nghaerdydd, a’r Brifysgol.

Caerdydd yw un o saith prosiect 
prifysgol rhagorol i dderbyn dros 
£100m o Gronfa Buddsoddi 
Partneriaeth Ymchwil y DU 
(UKRPIF) yn 2016-17 i sbarduno 
arloesi a thwf.

Newyddion ymchwil
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GW4 yn mynd o nerth i nerth
Mae Cynghrair GW4, sy’n cynnwys 
Caerfaddon, Bryste, Caerdydd a 
Chaerwysg yn mynd o nerth i nerth.

Yn y cylch cyllido diweddaraf 
yn ei raglen Adeiladu 
Cymunedau, mae GW4 wedi 
ymrwymo dros £450,000 i 
sefydlu cymunedau ymchwil 
traws-sefydliadol. Daw’r 
rhaglen ag academyddion 
sydd ag arbenigedd cyflenwol 
at ei gilydd o’r pedair prifysgol 
i adeiladu cymunedau’n 
canolbwyntio ar ymchwil 
ar raddfa fawr neu heriau 
cymunedol.

Mae’r 12 prosiect 
llwyddiannus yn cwmpasu 
meysydd fel gwyddor data, 
cydraddoldeb cyflog, ymchwil 
cyhyrysgerbydol, clefyd 
Alzheimer, ac anhwylderau 
niwrolegol a seiciatrig. Mae’r 
cylch diweddaraf hwn o gyllid 
yn golygu bod cyfanswm 

buddsoddiad y Cynghrair 
mewn cymunedau ymchwil ar 
lawr gwlad bellach dros £1m.

Drwy’r rhaglen Cylch Oes 
Cydweithio newydd, nod GW4 
yw cynyddu gweithgareddau 
ymchwil y cymunedau ymchwil 
drwy ddarparu cymorth iddyn 
nhw drefnu digwyddiadau 
penodol wedi’u hwyluso gan 
ymgynghorydd allanol.

Mae GW4 hefyd yn bwriadu 
bod yn rhanddeiliad deallusol 
pwysig yng nghytundeb 
Rhanbarth Prifddinas 
Caerdydd a gyhoeddwyd 
gan Ganghellor y Trysorlys, 
George Osbourne, yn ei 
gyllideb ddiweddaraf, ac 
yn y rhanbarth Dinasoedd 
Gorllewinol Mawr arfaethedig 
a gyhoeddwyd gan arweinwyr 

cynghorau Bryste, Caerdydd a 
Chasnewydd.

Gan edrych i’r dyfodol, mae’r 
Cynghrair yn gobeithio trefnu 
cyfres o ddigwyddiadau 
cyhoeddus yng Nghaerdydd 

o fis Medi ymlaen a gaiff 
eu cyhoeddi ar-lein fel 
podlediadau, a digwyddiad 
mawr yn Senedd Ewrop ar 
ddechrau 2016.

Academydd i gynghori Comisiynydd yr UE

Mae Kevin Morgan, sy’n Athro 
Llywodraethu a Datblygu, wedi 
cael ei benodi’n gynghorydd 
arbennig i Corina Cretu, sy’n 
gyfrifol am draean o gyfanswm 
cyllid yr UE wrth iddi geisio 
lleihau anghydraddoldeb 
economaidd a chymdeithasol.

Mae polisi rhanbarthol 
yr UE yn cefnogi creu 
swyddi, cystadleurwydd, twf 
economaidd, gwell ansawdd 
bywyd a datblygu cynaliadwy 
i greu Undeb Ewropeaidd “lle 
gall pobl ym mhob un o’n 
rhanbarthau a’n dinasoedd 
wireddu eu potensial llawn”.

Croesawodd Mikel Landabasso, 
Chef de Cabinet Corina Cretu, 
benodiad yr Athro Morgan.

Dywedodd: “Mae ymchwil 
Kevin ar systemau arloesi 
rhanbarthol, twf gwyrdd a’r 
cyswllt rhwng llywodraethu aml-
lefel a thaflwybrau datblygu, 
ynghyd â’i brofiad ymarferol 
yn y maes, ei ddealltwriaeth 
o bryderon a chyfyngiadau 
gwneuthurwyr polisi, yn golygu 
ei fod yn ased gwerthfawr ar 
gyfer agenda diwygio Polisi 
Cydlynu’r Comisiynydd Cretu yn 
unol â gwell gwario ac effaith 
ar lawr gwlad.”

Mae uwch academydd yn y Brifysgol wedi sicrhau rôl glodfawr i gynghori’r 
Comisiynydd Ewropeaidd dros Bolisi Rhanbarthol, sy’n gyfrifol am gyllideb o €351 
biliwn i hybu safon byw rhai o ddinasoedd a rhanbarthau tlotaf Ewrop.

Newyddion ymchwil
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Ymchwilwyr yn darganfod 
achos posibl asthma

Gwyddonwyr yn 
darganfod achos  
posibl asthma a 
thriniaeth newydd
Mae gwyddonwyr o Gaerdydd 
wedi darganfod achos posibl 
asthma ynghyd â chyffur a 
allai gynnig triniaeth newydd.

Yng nghylchgrawn Science 
Translational Medicine, mae 
ymchwilwyr y Brifysgol, sy’n 
cydweithio â gwyddonwyr yng 
Ngholeg King’s Llundain a’r 
Mayo Clinic (UDA), yn disgrifio 
rôl y derbynnydd synhwyro 
calsiwm (CaSR), nad yw wedi’i 
brofi o’r blaen, wrth achosi 
asthma, clefyd sy’n effeithio ar 
300m o bobl ledled y byd. 

Defnyddiodd y tîm fodelau 
llygod o asthma a meinwe 
llwybr anadlu dynol gan bobl 
asthmatig a phobl ddi-asthma 
i gyrraedd eu canfyddiadau.

Yn hollbwysig, mae’r papur yn 
tynnu sylw at effeithiolrwydd 
dosbarth o gyffuriau a elwir yn 
galcilytigyddion ar gyfer trin 
CaSR i wrthdroi’r holl 
symptomau a gysylltir â’r 
cyflwr. Mae’r symptomau hyn 
yn cynnwys culhau’r llwybr 
anadlu, plycio a llid yn y llwybr 

anadlu – sydd oll yn cyfrannu 
at anawsterau cynyddol wrth 
anadlu.

“Mae ein canfyddiadau’n 
anhygoel o gyffrous,” dywedodd 
y prif ymchwilydd, yr Athro 
Daniela Riccardi, o’r Ysgol 
Biowyddorau. “Am y tro cyntaf 
rydym ni wedi canfod cyswllt 
rhwng llid yn y llwybr anadlu, y 
gellir ei achosi gan sbardunau 
amgylcheddol - fel alergenau, 
mwg sigarét a mygdarthau ceir 
- a phlycio’r llwybr anadlu 
mewn asthma alergol.

“Mae ein papur yn dangos sut 
mae’r sbardunau hyn yn 
rhyddhau cemegau sy’n actifadu 
CaSR ym meinwe’r llwybr anadlu 
ac yn gyrru symptomau asthma 
fel plycio a llid a chulhau’r llwybr 
anadlu. Drwy ddefnyddio 
calcilytigyddion, sy’n cael eu 
nebiwleiddio’n uniongyrchol i’r 
ysgyfaint, gallwn ddangos ei 
fod yn bosibl dadactifadu CaSR 
ac atal yr holl symptomau hyn.”

Dywedodd Dr Samantha 
Walker, Cyfarwyddwr Ymchwil 
a Pholisi Asthma UK, a 
helpodd gyllido’r ymchwil:

“Mae’r darganfyddiad hynod 
gyffrous hwn yn caniatáu i ni 
fynd i’r afael ag achosion 

sylfaenol symptomau asthma 
am y tro cyntaf. Dyw pump y 
cant o’r bobl sydd ag asthma 
ddim yn ymateb i driniaethau 
cyfredol felly gallai datblygiadau 
ymchwil newid bywydau 
cannoedd o filoedd o bobl.

“Os yw’r ymchwil hwn yn profi’n 
llwyddiannus fe allem ni fod o 
fewn ychydig flynyddoedd i 
driniaeth newydd ar gyfer 
asthma, ac mae angen 
buddsoddiad newydd ar frys i 
fynd â hyn ymhellach drwy 
dreialon clinigol.  Mae ymchwil 
asthma wedi’i dangyllido’n 
ddifrifol; dim ond llond llaw o 
driniaethau newydd sydd wedi’u 
datblygu yn ystod yr hanner can 
mlynedd diwethaf felly mae 
pwysigrwydd buddsoddi mewn 
ymchwil fel hwn yn hanfodol.”

Er bod rhai pobl yn gallu rheoli 
asthma’n dda, mae tua un claf 
ym mhob deuddeg yn ymateb yn 
wael i driniaethau cyfredol. Mae’r 
lleiafrif sylweddol hwn yn cyfrif 
am o ddeutu 90% o’r costau 
iechyd sy’n gysylltiedig â’r cyflwr.

Yn ôl yr Athro Paul Kemp o 
Gaerdydd, cydawdur yr 
astudiaeth, mae adnabod 
CaSR ym meinwe llwybr yr 
anadl yn golygu bod potensial 

anferth ar gyfer trin clefydau 
llidiol eraill yr ysgyfaint ar 
wahân i asthma. Mae’r rhain yn 
cynnwys clefyd rhwystrol cronig 
yr ysgyfaint (COPD) a bronchitis 
cronig, nad oes gwellhad iddynt 
ar hyn o bryd. Rhagwelir mai’r 
clefydau hyn fydd y trydydd 
achos marwolaeth mwyaf yn 
fyd-eang erbyn 2020. Mae’r 
Athro Riccardi a’i chydweithwyr 
nawr yn ceisio cyllid i bennu 
effeithlonrwydd cyffuriau 
calcilytig wrth drin mathau o 
asthma sy’n arbennig o anodd 
eu trin, yn enwedig rhai sy’n 
gwrthsefyll steroidau ac 
asthma a waethygir gan 
influenza, a phrofi’r cyffuriau 
hyn ar gleifion sydd ag asthma.

Datblygwyd calcilytigyddion yn 
gyntaf ar gyfer trin osteoporosis 
tua 15 mlynedd yn ôl â’r nod o 
gryfhau esgyrn sy’n dirywio 
drwy dargedu CaSR i gymell 
rhyddhau hormon anabolig. Er 
eu bod yn ddiogel yn glinigol a 
bod pobl yn eu goddef yn dda, 
doedd calcilytigyddion ddim yn 
llwyddiannus wrth drin 
osteoporosis.

Ond mae’r datblygiad 
diweddaraf hwn wedi cynnig 
cyfle unigryw i ymchwilwyr 
aildargedu’r cyffuriau hyn, fydd 
o bosibl yn cyflymu’r amser 
mae’n ei gymryd i gael 
cymeradwyaeth i’w defnyddio 
ar gleifion asthma. Unwaith y 
bydd cyllid wedi’i sicrhau, 
mae’r grŵp yn bwriadu 
dechrau treialu’r cyffuriau ar 
gleifion o fewn dwy flynedd.

“Os gallwn ni brofi bod 
calcilytigyddion yn ddiogel 
pan gânt eu gweinyddu’n 
uniongyrchol i’r ysgyfaint, yna 
ymhen pum mlynedd fe allen ni 
fod mewn sefyllfa i drin cleifion 
ac o bosibl atal asthma rhag 
digwydd yn y lle cyntaf,” 
ychwanegodd yr Athro Riccardi.

Cyllidwyd yr astudiaeth yn 
rhannol gan Asthma UK, Cronfa 
Partneriaeth Caerdydd a 
dyfarniad ‘Sparking Impact’  
y BBSRC.

Newyddion Ymchwil
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Daeth Ian Thomas, Prif Weithredwr Age 
Cymru, sydd â diddordeb mewn gweld sut 
mae robotiaid yn cynorthwyo pobl hŷn i fyw 
yn eu cartrefi eu hunain, i weld yr Athro Rossi 
Setchi i glywed hanes y prosiect.

Dechreuodd drwy ofyn iddi sut y daeth hi i 
weithio ym maes ymchwil roboteg i ddechrau.

RS: Dechreuodd fy niddordeb mewn roboteg 
drwy ddarllen ffuglen wyddonias: Isaac 
Asimov, Arthur C. Clarke a Ray Bradbury, 
ymhlith eraill. Daw’r gair “robot” ei hun o 
waith ffuglennol a ysgrifennwyd dros 95 o 

flynyddoedd yn ôl, sef drama o waith Karel 
Čapek, ‘RUR’. Yn fy arddegau, doedd gen 
i ddim syniad bod y dyfodol mor agos, ac y 
byddwn i, yn ystod fy oes i, yn gallu gweithio 
gyda robotiaid y mae’n ymddangos bod 
ganddyn nhw emosiynau. Digwyddodd hyn 
yn 2013 yn Japan, yng Nghynhadledd Aging 
Societies in Europe and Japan yn ninas 
Tokyo lle aethon ni i gyflwyno ein prosiect 
roboteg a chael y cyfle i ryngweithio â 
robotiaid a ddatblygwyd yn Japan ar gyfer 
cynorthwyo pobl oedrannus â dementia.

Roedd y dyfodol yn edrych yn wahanol iawn 
flynyddoedd cyn hynny, pan oeddwn i’n 
fyfyriwr ym Mhrifysgol Dechnolegol Moscow. 
Ar yr adeg honno, yr heriau oedd datblygu 
technolegau gweithgynhyrchu hyblyg yn 
defnyddio electroneg, TG a roboteg. Gelwir 
y cyfnod hwn bellach yn drydydd chwyldro 
diwydiannol.

Mae’n arbennig o gyffrous ein bod ni 
bellach yn byw drwy chwyldro diwydiannol 
arall eto, un sydd wedi’i ysbrydoli gan 
ddatblygiadau mewn systemau seibr-ffisegol 

Fi, yr Ymchwilydd
Sut mae gwaith Athro gyda robotiaid yn rhoi gobaith i bobl hŷn

Erbyn hyn, nid dim ond rhywbeth rydyn ni’n darllen amdanyn nhw mewn llyfrau neu 
eu gweld mewn ffilmiau gwyddonias yw robotiaid – mae iddyn nhw swyddogaeth 
ymarferol yng nghymdeithas yr 21ain ganrif. Mae prosiect Ewrop-gyfan sy’n cynnwys 
tîm o wyddonwyr Prifysgol Caerdydd yn edrych ar sut mae roboteg yn gallu helpu pobl 
sydd ag anableddau i gael gwell ansawdd bywyd a chadw cysylltiad â ffrindiau a theulu. 
Mae’r prosiect yn ymwneud ag arloesi technegol, ond mae hefyd yn cynnwys agweddau 
moesegol a chymdeithasol roboteg o ran cymorth bywyd.
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a deallusrwydd artiffisial. Mae ein ffocws 
ni ar y pedwerydd chwyldro diwydiannol, 
sy’n cysylltu pobl, peiriannau, gwrthrychau 
ffisegol, popeth o gyfarpar diwydiannol 
i wrthrychau bob dydd sy’n amrywio o 
ddyfeisiau meddygol i foduron.

IT: Mae roboteg wedi bod o gwmpas ers 
degawdau, gydag ymdrechion wedi’u 
gwneud o’r blaen i ddefnyddio peiriannau 
sy’n helpu gyda byw’n annibynnol. Beth sy’n 
gwneud eich prosiect chi’n wahanol?

RS: Mae modd defnyddio technoleg roboteg 
mewn amrywiaeth eang o feysydd; mae 
rhai’n fwy heriol nag eraill. Er enghraifft, 
mae roboteg ddiwydiannol wedi’i hen sefydlu 
mewn diwydiannau gweithgynhyrchu graddfa 
fawr gyda lefelau uchel o awtomeiddio. 
Mae’r ymdrech i ddefnyddio peiriannau sy’n 
helpu gyda byw’n annibynnol yn ddatblygiad 
llawer mwy diweddar. 

Yr hyn sy’n gwneud ein prosiect 
ni’n wahanol yw’r pwyslais ar well 
rhyngweithio rhwng pobl a robotiaid, gwell 
ymwybyddiaeth sefyllfaol a lled-ymreolaeth. 

Yn gyffredinol, caiff ymreolaeth robotiaid ei 
wireddu gyda’r gallu i lywio’n annibynnol yn 
yr amgylchedd ac mewn cydweithrediad â 
phobl neu robotiaid eraill.

Y farn a fynegir yn ein prosiect ni yw bod 
lled-ymreolaeth yn fodd mwy diogel o 
weithredu. Mae hyn yn caniatáu i’r robot 
weithredu’n annibynnol wrth gwblhau 
tasgau sydd wedi’u diffinio’n dda ond cânt 
eu rheoli o bell gan bobl mewn sefyllfaoedd 
mwy heriol.

IT: Rhwystrau cymdeithasol ac ynysu yw 
rhai o’r heriau mwyaf i bobl hyn. Ydy robot 
mewn gwirionedd yn gallu helpu pobl i gadw 
cysylltiad â’u teulu a’u cyfeillion?

RS: Dechreuwyd y prosiect, dan arweiniad 
Prifysgol Caerdydd, gan ymchwilydd yn yr 
Ysgol Peirianneg, Dr Renxi Qiu, oedd yn arfer 
defnyddio Skype i gysylltu â’i rieni oedrannus 
dramor, pan fethodd gysylltu â nhw am fod 
switsh wedi’i ddiffodd. Dechreuodd feddwl 
sut y gallai fynd i’r afael â phroblem fel hon o 
bell, a daeth y syniad am y prosiect.

Ar sail y cysyniad o “fwtler yn y tŷ”, caiff y robot 
ei reoli dros y rhyngrwyd, gyda chymhwysiad 
yn debyg i Skype sydd yn ogystal â galluogi 
cyfathrebu, yn sganio’r amgylchedd ac yn 
symud o gwmpas i nôl gwrthrychau, cynnau 
switshis ac agor drysau. Mae’r genhedlaeth 
bresennol o robotiaid yr un faint â phobl, gyda 
dwy fraich, y naill yn gallu dal hambwrdd a’r 
llall yn symud gwrthrychau.

Mae gan y robot dri rhyngwyneb gwahanol 
i wahanol grwpiau o ddefnyddwyr: (i) aplet 
ar ffôn clyfar sy’n cael ei ddefnyddio gan yr 
unigolyn sydd angen cymorth, (ii) cymhwysiad 
llechen sy’n gallu cael ei ddefnyddio gan 
deulu neu ffrindiau sy’n gallu sganio’r 
amgylchedd os oes rhywbeth o’i le, a 
(iii) cymhwysiad PC i’w ddefnyddio gan y 
gwasanaethau brys. Gall y defnyddiwr diffodd 
y rhyngwynebau hyn ar unrhyw adeg i gadw ei 
breifatrwydd.

Mae treialon eisoes wedi’u cynnal gyda nifer 
o grwpiau defnyddwyr yn yr Almaen, Sbaen 
a’r Eidal, gyda phob un yn gadarnhaol iawn 
ac yn derbyn y dechnoleg newydd. Mae’r 
robot yn helpu pobl i gadw mewn cysylltiad.

Fi, yr Ymchwilydd
Sut mae gwaith Athro gyda robotiaid yn rhoi gobaith i bobl hŷn
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IT:  Sut aethoch chi ati i ffurfio’r prosiect ar y 
dechrau gydag adborth gan bobl hŷn?

RS: Roedd y prosiect yn cynnwys tîm o 
arbenigwyr ar draws nifer o wledydd Ewrop. 
Roedd y partneriaid yn cynnwys nid yn unig 
arbenigwyr peirianneg dechnegol fel ein tîm 
ni yng Nghaerdydd, ynghyd â Fraunhofer 
IPA, yr Almaen, ond hefyd seicolegwyr, 
cymdeithasegwyr a gweithwyr iechyd 
proffesiynol, ynghyd â chwmnïau fel Hewlett 
Packard, Robotnik a Profactor. 

Llwyddodd y prosiect oherwydd y sylw a 
roddwyd i ofynion y defnyddiwr a’r gwerthuso 
helaeth a gynhaliwyd ar y datrysiad terfynol 
yn cynnwys y defnyddwyr terfynol. Roedd 
60 o bobl oedrannus ynghyd ag aelodau o’u 
teuluoedd oedd yn gofalu amdanyn nhw o’r 
Eidal, Sbaen a’r Almaen yn y grŵp ffocws. 
Roedd astudio gofynion y defnyddwyr yn helpu 
i ddiffinio ein cwmpas fel monitro a rheoli 
sefyllfaoedd o argyfwng, a helpu gydag estyn, 
cyrchu a chludo gwrthrychau sy’n rhy drwm 
neu wedi’u gosod mewn mannau anhygyrch. 
Ni chafodd tasgau’n cynnwys cyswllt corfforol 
uniongyrchol rhwng yr unigolyn a’r robot eu 
cynnwys yn y datrysiad terfynol.

IT: Beth oedd yr her fwyaf i chi wrth weithio 
ar y prosiect hwn?

RS: Yn  nhermau rheoli’r prosiect, yr her 
fwyaf wrth weithio gyda 12 o bartneriaid o 
Ewrop yw integreiddio systemau a datblygu 
gweledigaeth gyffredin.

O ran ymchwil mewn roboteg yn gyffredinol, 
yr her fwyaf yw’r angen i robotiaid gwybyddol  
allu rhesymu am eu perfformiad eu hunain, 
asesu eu cyflwr cyfredol, rhagweld bwriadau 
dynol a datblygu ymddygiad sy’n bodloni 
safonau moesegol a diogelwch.

Mae rhagor o ymchwil i’w wneud ar y 
dehongliad semantig o’r amgylchedd, 

gorchmynion llafar ac ymddygiad dynol. 
Mae angen rhagor o waith ar ddatblygu 
strategaethau effeithiol ar gyfer rhesymu 
semantig ym mhresenoldeb ansicrwydd am 
yr amgylchedd neu’r dasg, a datblygu’r gallu 
i weithio’n rhyngweithiol ac yn gydweithredol 
gyda phobl.

IT: Pryd ydych chi’n gobeithio troi hyn yn 
syniad sy’n gweithio yn y ‘byd real’?

RS: Mae ymchwilwyr yn Fraunhofer IPA a’n 
partneriaid diwydiannol yn troi’r ymchwil 
hwn yn gymwysiadau i’r byd real. Cafodd 
nifer o’n halgorithmau eu rhoi ar waith yn y 
genhedlaeth gyfredol o Robotiaid Care-bot. 

Daeth y prosiect â’n syniadau i sylw 
gwneuthurwyr polisi mewn dau ddigwyddiad 
pwysig yn Japan a’r DU. Gwahoddwyd 
y prosiect i gyfranogi yn y gynhadledd 
Aging Societies in Europe and Japan yn 
ninas Tokyo. Trefnwyd y gynhadledd gan y 
Comisiwn Ewropeaidd, Dirprwyaeth yr Undeb 
Ewropeaidd i Japan, a Chanolfan yr UE-Japan 
Er Cydweithio Diwydiannol, i ystyried ffyrdd i 
helpu a darparu ar gyfer cymdeithasau sy’n 
heneiddio yn Ewrop a Japan. Cynhaliwyd yr 
ail ddigwyddiad yn Nhŷ’r Arglwyddi.

Yn ogystal, adroddwyd am ein hymchwil yn 
adroddiad Ymchwil a Datblygu blynyddol 
Adran Iechyd Llywodraeth y DU ar dechnoleg 
gynorthwyol i bobl anabl a hŷn a chafodd ei 
gynnwys fel enghraifft o lwyddiant gan Kay 
Swinburne ASE yn ei hadroddiad Cyllid yr UE 
ar gyfer Ymchwil ac Arloesi.

IT:  Oes gennych chi gynlluniau i gymhwyso 
eich technegau ymchwil i faterion eraill?

RS: Problem gysylltiedig rydyn ni’n gweithio 
arni gyda’r Athro Tony Bayer o’r Ysgol 
Meddygaeth yw canfod a diagnosis cynnar 
ar gyfer dementia. Mae’r technegau rydyn 
ni’n eu datblygu’n seiliedig ar ddefnyddio’r 

prawf lluniadu cloc (CDT) sy’n brawf asesu 
gwybyddol adnabyddus ar gyfer asesu gallu 
meddyliol cleifion drwy ofyn iddyn nhw 
dynnu llun wyneb cloc analog. Rydyn ni wedi 
datblygu system ddeallus sy’n dadansoddi 
lluniau cloc ac yn eu hasesu’n normal neu’n 
annormal, a gellid ei ddefnyddio gan glinigwyr 
ar gyfer canfod achosion cynnar o ddementia 
ysgafn. Mae cywirdeb dosbarthiad ein system 
dros 89%.

Rydyn ni hefyd wedi cyhoeddi ymchwil ar 
lyfrau stori bywyd semantig, a ddatblygwyd 
ar gyfer pobl y mae therapi hel atgofion 
yn gymorth iddyn nhw. Mae ein system 
yn hwyluso cyrchu ac adalw atgofion sydd 
wedi’u storio i’w defnyddio fel sail ar gyfer 
rhyngweithio cadarnhaol rhwng yr oedrannus 
a’r ifanc, ac yn enwedig rhwng pobl sydd â 
nam gwybyddol ac aelodau o’u teulu neu 
ddarparwyr gofal.

Rydyn ni hefyd yn gweithio ar ddatblygu 
system feddygol ymateb cynnar a allai arbed 
miloedd o fywydau ac atal anableddau. Dyfais 
feddygol gludadwy yw system EmerEEG ar 
gyfer diagnosis a thriniaeth gynnar ar gyfer 
anaf trawmatig i’r ymennydd (TBI). Y syniad 
yw dod â dulliau canfod a thriniaeth gynnar ar 
gyfer TBI i safle’r ddamwain.

IT: Ydych chi’n edrych am gefnogwyr 
ariannol – ynteu ydych chi’n datblygu hyn fel 
syniad ‘arloesi agored’?

Rydyn ni wrthi drwy’r amser yn edrych 
am gyllid ymchwil. Mae ein portffolio 
ymchwil cyfredol ym maes deallusrwydd 
artiffisial, dychymyg cyfrifiannol a roboteg 
gymdeithasol. Gallai’r gefnogaeth ariannol 
iawn ein helpu i droi’r hyn oedd ar un adeg 
yn ymddangos fel ffuglen wyddonias yn 
fentrau arloesol cyfoes heddiw.

Herio Caerdydd
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Nid camymddwyn
Mae gan Claire Sanders ferch ag ADHD difrifol, oedd yn 13 oed cyn 
cael diagnosis. Yma mae’n cyfweld â’r Athro Anita Thapar am ei 
hymchwil i ADHD ac yn holi am y cydbwysedd rhwng achosion genetig ac 
amgylcheddol y cyflwr, a’r triniaethau sydd ar gael.
I lawer o rieni, mae cael diagnosis 
o ADHD, neu anhwylder diffyg 
canolbwyntio a gorfywiogrwydd yn 
rhyddhad. Roedd hynny’n bendant 
yn wir i ni. Roedd ein merch yn 
ei harddegau ar y pryd ac wedi 
bod drwy gyfres o brofion yn 
ysbyty Maudsley yn ne Llundain i 
geisio deall yr hyn oedd yn cael ei 
ddisgrifio gan athrawon a gweithwyr 
iechyd proffesiynol fel problemau 
ymddygiad.

Mae’n ei chael yn anodd canolbwyntio, 
mae’n aml yn freuddwydiol ac yn 
tueddu i neidio o un gweithgaredd i’r 
llall. Mae ein merch hefyd yn dioddef 
o rwystredigaeth a chyfnodau o 
ddicter. Roedd y seicolegydd addysg 
wedi ei gweld hi yn yr ysgol gynradd 
ac yn meddwl ei bod ychydig yn brin 
o ffocws, ac yn ddiweddarach fe’i 
cyfeiriodd hi am sgan ar yr ymennydd 
i weld a oedd ganddi epilepsi ysgafn 
– oherwydd ei bod yn cael cyfnodau o 
ddiffyg canolbwyntio.

Roedd diagnosis o ADHD yn gwneud 
synnwyr perffaith. Fe helpodd ni fel 
teulu i ddeall a chefnogi ein merch 
yn well. Fel merch oedd wedi’i 
mabwysiadu, roeddwn i’n aml wedi 
priodoli ei diffyg ffocws i ryw fath 
o anhwylder straen wedi trawma, 
canlyniad chwe blynedd o gael ei 
hesgeuluso’n blentyn bach. Ond 
roedd y meddygon yn siŵr fod ei 
ADHD yn rhagflaenu hyn.
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Pan esboniais wrthi fy mod i wedi cael y 
cyfle hwn, drwy fy ngwaith ym Mhrifysgol 
Caerdydd, i herio arbenigwr byd ar ADHD, ar 
unwaith fe gyflwynodd restr o gwestiynau.

Yn gyntaf, mae am wybod yn union beth yw 
ADHD, ac yn fwyaf pwysig iddi hi, a fydd e ar 
ei phlant? Mae’n gwestiwn sy’n ei phoeni gan 
fod y cyflwr yn ei llethu, gan wneud yr ysgol yn 
anodd a chyflogaeth bron yn amhosibl.

Mae’r Athro Thapar, y dyfarnwyd iddi Wobr 
glodfawr Ruane y llynedd am Gyflawniad 
Eithriadol mewn Ymchwil Seiciatrig Plant 
a Glasoed, yn egluro bod meini prawf llym 
ar gyfer diagnosis o ADHD. Mae’r rhain 
yn cynnwys problemau difrifol iawn gyda 
chanolbwyntio sy’n sylweddol anghymesur 
ag oed neu lefel datblygiadol plentyn. Maen 
nhw hefyd yn cynnwys gorfywiogrwydd ac 
anesmwythder, yn ogystal â byrbwylltra. 
“Mae’n rhaid i’r symptomau hyn fod yn 
bresennol mewn mwy nag un lleoliad,” 
meddai. “Felly ni fydden ni’n ystyried bod 
gan blentyn sy’n aflonyddu yn yr ysgol ond 
sy’n gallu canolbwyntio gartref ADHD. Mae’r 
symptomau’n gorfod bod yn ddigon difrifol i 
amharu ar swyddogaethau eraill, fel dysgu, 
ac maen nhw’n dechrau yn gynnar yn ystod 
plentyndod.”

Mae cyfraniad risgiau genetig i ADHD yn 
bwyslais pwysig yn ymchwil yr Athro Thapar. 
Mae hi’n ymarfer fel clinigydd, gan sefydlu a 
rhedeg gwasanaeth clinigol uchel ei barch i 
blant ag anhwylderau niwroddatblygiadol a 

seiciatrig cymhleth ac fe’i penodwyd yr Athro 
cyntaf mewn Seiciatreg Plant a Glasoed 
yng Nghymru yn y 1990au. Mae’n cofio’n 
arbennig am un teulu oedd yn mynychu ei 
chlinig tua diwedd y 1990au. “Roedd gan y 
pum plentyn ADHD,” dywed yr Athro Thapar. 
Sbardunodd hyn ei diddordeb ac yn dilyn 
hynny mae wedi gweithio ar brosiectau 
ymchwil sydd wedi canfod bod dileadau a 
dyblygiadau cromosomaidd mawr prin yn 
cyfrannu at risg o ADHD ac yn gorgyffwrdd â 
risgiau awtistiaeth a sgitsoffrenia.

Yn 2010 canfu astudiaeth a gyd-awdurwyd 
gan yr Athro Thapar dystiolaeth fod cysylltiad 
genetig ag ADHD drwy ddadansoddi 
samplau o DNA 366 o blant rhwng 5 a 17 
oed â diagnosis o ADHD, a 1,047 o blant 
heb y cyflwr. Canfu’r ymchwilwyr fod y plant 
oedd ag ADHD yn fwy tebygol na’r plant eraill 
o fod â segmentau bach o DNA oedd naill ai 
wedi’u dyblygu neu ar goll. 

“Fodd bynnag dyw hyn ddim yn golygu,”  
pwysleisia’r Athro Thapar, “y bydd ADHD yn 
awtomatig ar unrhyw blentyn y gallai eich 
merch ei gael. Does dim un genyn yn gyfrifol 
am y cyflwr ac mae ffactorau amgylcheddol 
hefyd yn bwysig, er ei bod yn anodd iawn 
dweud beth yw’r rhain. Y cyngor gorau yw 
cynllunio beichiogrwydd, peidio ag ysmygu a 
bwyta a byw’n iach.”

Eglura’r Athro Thapar ymhellach, “Rydyn ni 
wedi dod yn bell yn nhermau deall risgiau 
genetig ond mae’n anodd iawn deall rhai 

amgylcheddol. Mae’n debygol y byddan nhw’n 
ffactorau yn yr amgylchedd cyn-geni ac yn 
fuan ar ôl geni, ac mae cyswllt yn bodoli gyda 
genedigaeth gynamserol a phwysau geni isel. 
Mewn meddygaeth fe wyddom ni fod ysmygu’n 
achosi canser yr ysgyfaint er enghraifft. Ond 
does gennym ni ddim tystiolaeth glir o’r fath ar 
gyfer achosion amgylcheddol ADHD.”

Un cwestiwn sydd wedi peri dryswch i fi fel 
rhiant yw pam y cymerodd mor hir i’n merch 
ni gael diagnosis. Oedd y ffaith ei bod yn 
ferch efallai’n gwneud gwahaniaeth?

“Yn sicr mae’n wir fod llawer llai o ferched yn 
cael diagnosis o ADHD na bechgyn,” dywed 
yr Athro Thapar. “Yn y boblogaeth gyffredinol 
rydyn ni’n amcangyfrif bod tri neu bedwar 
bachgen ag ADHD am bob un ferch. Yn y 
sefyllfa glinigol y gymhareb yw wyth neu naw o 
fechgyn am bob un ferch.” Mae’n dadlau bod 
rhywfaint o dystiolaeth fod ADHD yn cyflwyno’n 
wahanol mewn bechgyn a merched, gyda 
merched yn llai tebygol o fod yn orfywiog ac 
yn fwy tebygol o fod â diffyg sylw.

Fel rhiant rwyf i hefyd yn teimlo bod llawer 
o stigma yn gysylltiedig â’r cyflwr. Mae fel 
pe baech chi’n gwneud esgusodion dros 
eich plant, rhywsut yn ceisio esbonio eu 
hymddygiad drwy ddefnyddio label cyfleus.

“Hwn yw un o’r pethau anoddaf i bobl ag 
ADHD,” cytuna’r Athro Thapar. “Mae’n gyflwr 
meddygol, anhwylder os hoffech chi. Nid 
mater o ymddygiad ‘drwg’ yw hyn ond eto i 
gyd yn aml mae’n cael ei drin felly.”

“Does dim un genyn sengl yn gyfrifol am 
y cyflwr ac mae ffactorau amgylcheddol 
hefyd yn cyfrannu, er ei bod yn anodd 

iawn dweud beth yw’r rhain.”
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Mae’n dadlau os caiff ADHD ei adael heb 
ddiagnosis bod tystiolaeth ei fod yn arwain 
at broblemau o ran cyflogaeth, ffurfio 
perthynas a hyd yn oed carchar gan fod pobl 
ag ADHD heb ei drin yn gallu bod yn fyrbwyll 
ac yn gwylltio’n rhwydd ac felly’n cael eu 
beirniadu’n hallt. Mae ymchwil diweddar 
o Sweden yn dangos bod pobl sydd ar 
feddyginiaeth ar gyfer eu cyflwr ADHD yn fwy 
tebygol o aros allan o’r carchar na’r rhai nad 
ydyn nhw’n cael eu trin.

Gofynnais i’r Athro Thapar ydy dealltwriaeth 
y cyhoedd o ADHD yn llusgo’r tu ôl i 
ddealltwriaeth o bobl ag awtistiaeth neu 
sgitsoffrenia. “Yn fy marn i, ydy,” yw ei hateb. 
“Mae tystiolaeth nad yw’r cyflwr yn cael ei 
ddiagnosio’n ddigonol ac nad oes fawr o 
ddealltwriaeth ohono yn y DU ac yn Ewrop 
yn ehangach. Yn yr Unol Daleithiau, mae 
tan- a gor-ddiagnosis.”

Mae hefyd yn ymddangos i mi fod nifer 
cyfyngedig o opsiynau triniaeth, yn sicr 
yn yr ardal o Loegr lle magwyd ein merch 
ni. Yn wir mae’r gwasanaethau iechyd 
meddwl yn ddifrifol. Dyma hefyd y maes y 
mae gan fy merch y mwyaf o gwestiynau 
amdano. Cafodd bresgripsiwn o Ritalin gan 
y Maudsley ac aeth drwy drawsnewidiad yn 
yr ysgol, gyda’r athrawon yn nodi am y tro 
cyntaf ei bod yn gallu gwneud cynnydd yn y 
dosbarth a bod ei hyder yn tyfu. Ond roedd 
gan Ritalin ac yn ddiweddarach Concerta 
sgil-effeithiau.

“Pam nad oeddwn i’n gallu cysgu pan 
oeddwn i’n ei gymryd, a pham wnes i golli fy 
archwaeth bwyd? A achosodd i fi stopio tyfu?”  

Mae’r Athro Thapar yn cytuno bod y rhain yn 
sgil-effeithiau adnabyddus i’r cyffuriau, sydd 
ond yn cael eu rhoi yn yr achosion mwyaf 
difrifol ac sy’n gorfod cael eu monitro’n 
ofalus. Mae tystiolaeth gyfyngedig yn bodoli 
eu bod yn gallu atal tyfiant, er bod tystiolaeth 
hefyd bod rhoi’r gorau i gymryd y cyffur am 
gwpwl o fisoedd yn achosi i blant gael pwl o 
dyfu “Dyw’r astudiaethau ddim yn dangos 
unrhyw effaith tymor hir ar daldra’r plentyn 
yn y pen draw,” meddai. 

Arhosodd fy merch ar y feddyginiaeth am ddwy 
flynedd cyn penderfynu bod y sgil-effeithiau’n 
gwrthbwyso’r buddiannau. Roedd y sefyllfa’n 
anodd gan fod rhaid i ni deithio i’r Maudsley i 
fonitro’r feddyginiaeth, a gan ein bod ni’n byw 
ger Caergrawnt roedd hyn yn anodd.

Holais yr Athro Thapar pam fod cymorth 
iechyd meddwl mor dameidiog ar draws y 
DU. Yn fy mhrofiad i dyw ymarfer gorau a’r 
darganfyddiadau diweddaraf ddim bob amser 
yn cyrraedd y meddyg teulu.“Dyma un o’r heriau 
gwirioneddol i academyddion fel fi,” meddai hi.

Mae’r Athro Thapar yn goruchwylio cynnwys 
seiciatreg plant a glasoed yn y cwricwlwm 
meddygaeth israddedig yma ym Mhrifysgol 
Caerdydd, felly gobeithio bydd y Brifysgol yn 
cynhyrchu cenhedlaeth newydd o feddygon 
sy’n deall y cyflwr yn iawn. Hi hefyd yw cyd-

arweinydd chweched rhifyn Rutter’s Textbook 
in Child and Adolescent Psychiatry. Dyma 
pam ei bod yn barod i roi cyfweliadau fel hyn 
a siarad gyda’r cyfryngau.

Mae fy merch yn 22 erbyn hyn ac yn ei 
chael yn anodd dod o hyd i waith na ffordd 
foddhaol o dreulio ei hamser. Hoffwn i 
weld cyfleoedd cyflogaeth iddi, rhai sy’n 
ystyried ei chyflwr. Mae ADHD yn gysylltiedig 
â hunan-barch isel, ac yn achos fy merch, 
cafodd ei labelu am flynyddoedd fel rhywun 
â phroblemau ymddygiad a oedd, mewn 
gwirionedd, yn gyflwr meddygol.

Mae ymchwil gan un o gydweithwyr yr 
Athro Thapar yn dangos bod y gyfradd o 
broblemau ymddygiad yn y boblogaeth yn 
gyffredinol wedi cynnyddu dros y 50 mlynedd 
diwethaf, ond bod cyfradd ADHD wedi aros yr 
un fath. “Mae tystiolaeth wirioneddol dda o 
astudiaethau sy’n dangos bod tlodi, rhianta 
ac adfyd yn arwain at ymddygiad gwael. Mae 
ADHD yn wahanol.”

Mae’n debyg mai dyma’r neges fwyaf 
trawiadol rwy’n ei chael o’r cyfweliad hwn 
i’w throsglwyddo i fy merch. Ers y diagnosis 
hwnnw naw mlynedd yn ôl rydyn ni wedi deall 
bod cyflwr neu anhwylder arni. Dyw hi ddim 
yn camymddwyn yn fwriadol. Mae’r ymchwil 
yma yng Nghaerdydd yn dangos hynny’n 
ddi-gwestiwn. Yr her, serch hynny, yw rheoli’r 
symptomau mewn cymdeithas sy’n dangos 
ychydig iawn o oddefgarwch a dealltwriaeth.
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Rôl ymchwil yn trawsnewid 

iechyd plant
Mae ysgolion yng Nghymru’n mynd i’r afael ag iechyd a lles 
disgyblion mewn modd sy’n unigryw yn y DU. Gall gwella iechyd 
pobl ifanc yn eu harddegau fod yn anodd dros ben ond mae 
ymchwilwyr yng Nghaerdydd yn llwyddo i gasglu gwybodaeth 
hanfodol ganddyn nhw a gweithio gyda rhwydwaith o ysgolion 
i ddatblygu cysylltiadau effeithiol. Mae hyn yn gosod ysgolion 
Cymru ar y blaen i weddill y DU o ran cydweithio yn y modd hwn.

14
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Mae Liz Western yn gweithio ar y llinell flaen 
yn yr ymdrech i wella iechyd plant ysgol fel 
rhan o dîm Iechyd Cyhoeddus Cymru yn Sir 
Benfro. Mae ei gwaith gyda Chynllun 
Rhwydwaith Ysgolion Iach Cymru yn cyd-fynd 
â phrosiect ym Mhrifysgol Caerdydd sy’n 
darparu tystiolaeth i ysgolion i’w helpu i 
wella iechyd a lles plant. Mae’r Rhwydwaith 
Ymchwil Iechyd Ysgolion, sy’n bartneriaeth 
gyda Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus 
Cymru ac Ymchwil Canser y DU, yn cynnwys 
tua thraean o’r holl ysgolion uwchradd yng 
Nghymru. Heriodd Liz yr Athro Simon Murphy 
i egluro sut y gall yr ymchwil wella bywydau 
plant.

LW: Soniwch wrthyf i am y gwaith rydych 
chi’n ei wneud yn DECIPHer (Y Ganolfan 
Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau Cymhleth 
er mwyn Gwella Iechyd y Cyhoedd) a sut mae 
hyn yn cysylltu â’r Rhwydwaith Ymchwil 
Iechyd Ysgolion?

SM: DECIPHer yw un o’r pum canolfan 
rhagoriaeth Ymchwil Clinigol Cydweithredol ym 
maes iechyd cyhoeddus yn y DU ac rydyn ni’n 
canolbwyntio ar ddatblygu a gwerthuso 
ymyriadau cymhleth i wella iechyd a lles 
plant a phobl ifanc. Mae heriau penodol yn 
bodoli yn ein maes ni yn ymwneud â chreu sail 
o dystiolaeth ar gyfer yr hyn sy’n gweithio felly 
mae’n bwysig ein bod ni’n cydweithio gyda 
phartneriaid sy’n ymarferwyr, gwneuthurwyr 
polisi a’r cyhoedd i sicrhau bod astudiaethau 
gwerthuso’n cael eu cynnal ac mae SHRN 
(Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgolion) yn 
estyniad naturiol o’r gwaith hwnnw. 

LW: Pam ddewisoch chi ganolbwyntio ar 
ysgolion uwchradd?

SM: Roeddem ni’n eithaf pragmatig gan fod 
gennym ni bartneriaeth gyda Llywodraeth 
Cymru yn ein hastudiaeth beilot. Roedden 
nhw’n cynnal arolwg Ymddygiad Iechyd mewn 
Plant Oedran Ysgol mewn ysgolion uwchradd 
felly fe gysyllton ni lansiad y rhwydwaith â 
hwnnw. Mewn sawl ffordd, mae’n llawer haws 
ymchwilio gyda phlant hŷn a phobl ifanc. 
Mae’r mesurau ychydig yn fwy dilys a 
dibynadwy ac maen nhw’n fwy abl yn 
wybyddol i gwblhau holiaduron ac ymatebion.

Mae cwestiynau iechyd allweddol yn bodoli 
ar gyfer y grŵp oedran penodol hwn, yn 
enwedig camddefnyddio sylweddau, dechrau 
camddefnyddio alcohol, a’r potensial ar gyfer 
dechrau ysmygu. Un mater penodol sydd 
wedi ymddangos yn y cylch hwn o 
adroddiadau adborth yw problemau iechyd 
meddwl a hunan-anafu. 

Cofrestrodd nifer dda ar gyfer un o’n 
digwyddiadau rhwydwaith yn benodol am eu 
bod yn dymuno edrych ar y cwestiwn hwnnw. 
Wedi dweud hynny, ein huchelgais nesaf yw 
symud y rhwydwaith i ysgolion cynradd, a 
bydd heriau penodol ynglŷn â sut rydych chi’n 
holi plant iau am eu hiechyd. Mae’n debygol y 
byddwn ni’n canolbwyntio fwy ar faterion yn 
ymwneud â diet a gweithgaredd corfforol sy’n 
fwy perthnasol i’r oedran hwnnw.

LW: Mae’n gyfnod heriol iawn i ysgolion. Pam 
ydych chi’n teimlo y dylen nhw osod iechyd a 
lles yn flaenoriaeth a sut gall y rhwydwaith 
ymgysylltu’n well, neu’n helpu ni i ymgysylltu 
ag ysgolion sy’n anoddach eu cyrraedd?

SM: Mae bob amser yn her i gael ysgolion i 
gymryd iechyd o ddifrif oherwydd mae llawer 
o’r gyrwyr allweddol, a’r holl gynghreiriau, yn 
ymwneud â chyrhaeddiad addysgol. Rwyf i’n 
credu ein bod yn arbennig o lwcus yng 
Nghymru pan edrychwch chi ar rannau eraill 
o’r DU oherwydd mae gennym ni gyd-destun 
sy’n cefnogi pwysigrwydd iechyd.

Gallwch chi weld hyn yn y ffaith fod iechyd a 
lles yn un o’r meini prawf mae Estyn (y corff 
arolygu ysgolion yng Nghymru) yn edrych arno 
yn eu harolwg, neu Adolygiad diweddar yr Athro 
Graham Donalsdon o’r cwricwlwm oedd yn 
pwysleisio iechyd a lles fel rhan allweddol 
ohono. Hefyd mae gennym ni seilwaith iechyd 
cyhoeddus, sy’n helpu i gyflenwi Rhwydwaith 
Cymru o Gynlluniau Ysgolion Iach. Mae’r holl 
bethau hyn ar y cyfan yn absennol yn Lloegr 
felly rydyn ni ar y blaen.

Rwy’n credu ei fod yn gyfrifoldeb arnon ni i 
ddangos gwerth iechyd i ysgolion, ac un o’r 
pethau mae’r rhwydwaith yn mynd i allu ei 
wneud yw cysylltu gweithgareddau iechyd â 
chanlyniadau addysgol tymor hirach drwy ein 
rhaglen cysylltu data. Unwaith y bydd gennych 
chi dystiolaeth dda sy’n dangos bod perthynas 
bosibl rhwng cael plentyn iach yn yr ysgol ac 
amgylchedd ysgol iach a pherfformiad 
addysgol iach, yna byddwn ni wedi cyflwyno’r 
ddadl ac rydych chi’n fwy tebygol o gael yr 
ysgolion anodd eu cyrraedd ar eich ochr chi.

LW: Mae Arolwg Llywodraeth Cymru o Ymddygiad 
Iechyd mewn Plant Oedran Ysgol yn ffynhonnell 
werthfawr iawn o wybodaeth gymaradwy ar lefel 
genedlaethol dros amser, ond sut ydych chi 
wedi gwneud hyn yn berthnasol ar lefel yr 
ysgol a beth ydych chi’n ei weld fel potensial 
ar lefel awdurdod lleol neu lefel cynllun?

SM: Roedden ni’n cynnal peilot eleni, felly 
roedden ni’n profi rhai o’r prosesau yn y 
Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgolion. 
Defnyddion ni’r Arolwg Ymddygiad Iechyd fel 
cyfle i gasglu data yn ein hysgolion peilot 
cychwynnol. Defnyddion ni’r data i ddarparu 
proffil iechyd wedi’i deilwra i’r ysgolion felly 
ar bob un o’r canlyniadau iechyd pwysig yn 
gysylltiedig â’u disgyblion, boed iechyd 
meddwl a lles, profiadau o fwlio, ysmygu, 
defnyddio alcohol, deiet, gweithgaredd 
corfforol, roedden ni’n gallu dweud wrth bob 
ysgol sut roedd eu poblogaeth ysgol yn 
edrych. Yna aethon ni ati i’w meincnodi yn 
erbyn y cyfartaledd cenedlaethol er mwyn 
iddyn nhw weld lle’r oedden nhw’n gwneud 
yn dda a lle’r oedd peth gwaith i’w wneud 
eto. O fewn yr adroddiad hwnnw, roedden ni 
hefyd yn darparu gwybodaeth am ddulliau a 
argymhellwyd i fynd i’r afael â rhai o’r 
materion hyn, a hefyd dolenni at amrywiol 
wasanaethau cymorth gan gynnwys Iechyd 
Cyhoeddus Cymru lle gallen nhw geisio 
cymorth ac arweiniad pellach.

Herio Caerdydd
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“Pe bai’n rhaid i mi grynhoi’r cyfan, roedd 
yr ysgolion yn teimlo eu bod yn ymchwilio ar 
y cyd yn hytrach na bod yr ymchwil yn cael 
ei wneud arnyn nhw. Mae’n bartneriaeth 

gydag ysgolion, awdurdodau lleol ac Iechyd 
Cyhoeddus Cymru, felly gyda’n gilydd rydyn 

ni’n gosod yr agenda ymchwil.”

chyrhaeddiad yn mynd i fod yn allweddol 
oherwydd bydd yn agor llawer o ddrysau i 
sicrhau neu gynnal adnoddau a buddsoddi.

Sut ddylai ysgolion ddefnyddio’r adroddiadau? 
Rwyf i’n credu bod y grwpiau gweithredu iechyd 
yn ffordd dda o wneud hyn. Yn y pen draw dylen 
nhw eu defnyddio yn y ffordd sydd orau yn eu 
barn nhw. Dylai fod rhyw fath o hyblygrwydd. 
Mae gennyn ni ddigwyddiad sy’n tynnu’r holl 
ysgolion gwahanol at ei gilydd i rannu ymarfer 
da. Un o’r syniadau yw y gallai ysgolion partner 
mewn ardaloedd penodol gydweithio i ganfod 
ffyrdd sy’n gweithio iddyn nhw.

LW: Sut fyddech chi’n gobeithio y bydd 
sefydlu’r rhwydwaith yn effeithio ar ymchwil 
iechyd ysgolion?

SM: Pe bai’n rhaid i mi grynhoi’r cyfan, roedd 
yr ysgolion yn teimlo eu bod yn ymchwilio ar 
y cyd yn hytrach na bod yr ymchwil yn cael 
ei wneud arnyn nhw. Mae’n bartneriaeth 
gydag ysgolion, awdurdodau lleol ac Iechyd 
Cyhoeddus Cymru, felly gyda’n gilydd rydyn 
ni’n gosod yr agenda ymchwil. Y cwestiynau 
ymchwil gorau yw’r rhai sy’n cael eu 
datblygu’n gydweithredol gyda’r union bobl 
mae’r ymchwil yn effeithio arnyn nhw, felly’r 
bobl ifanc eu hunain, yr athrawon a’r rhieni. 

Rydyn ni hefyd yn cael gwell ymyriadau pan 
fyddwn ni’n eu cynhyrchu gyda’n gilydd 
ac astudiaethau cryfach mewn ysgolion 
sy’n barod i ymchwilio, oherwydd os mai 
academyddion sy’n eu dyfeisio, dydyn nhw 
ddim yn mynd i weithio pan gyrhaeddwch chi 
lawr y dosbarth.

LW: Sut hoffech chi weld y rhwydwaith yn 
datblygu dros y pum mlynedd nesaf?

SM: Y ddelfryd yw cael rhywbeth fel 
rhwydweithiau ymchwil clinigol a meddygaeth 
yn seiliedig ar dystiolaeth. Rwy’n gwybod nad 
yw hynny bob amser yn digwydd yn y ffordd 
mae i fod i wneud, ond mae’n fodel yr hoffwn 
i ei weld yn yr ysgolion felly byddai gennych 
chi fwy o ymarferwyr ymchwil, fel bod pobl yn 
deall y gallai tystiolaeth fod yn fwy perthnasol 
i ymarfer. Byddai gennych chi ysgolion 
sy’n arbenigo mewn ymchwil a allai fod yn 
ardaloedd arloesi ac yn peilota arloesi, gydag 
ymchwil a gwerthuso’n dod yn rhan annatod o 
ymarfer o ddydd i ddydd. Mae hynny’n newid 
mawr o ran diwylliant. Mae am gymryd peth 
amser ond yng Nghymru mae gennym ni’r 
partneriaethau a’r seilwaith sy’n gallu gwneud 
i hynny ddigwydd felly mae’n gyfnod cyffrous ar 
gyfer dyfodol y rhwydwaith.

O’r adborth rydyn ni wedi’i gael, mae’n edrych 
fel pe bai’r ysgolion yn gwerthfawrogi’r 
adroddiadau hyn. O ran sut roedden ni’n 
gobeithio y bydden nhw’n eu defnyddio, rwy’n 
credu bod llawer o’r ysgolion wedi bod yn eu 
defnyddio nhw gyda’r holl wahanol gymunedau 
o fewn yr ysgol, felly yn aml maen nhw wedi 
sefydlu grwpiau gweithredu iechyd ysgol a 
byddai hynny’n cynnwys athrawon, disgyblion 
ac ambell waith rhieni. Yna maen nhw’n 
edrych ar yr adroddiad ac yn penderfynu beth 
yw’r materion iechyd pwysicaf iddyn nhw a sut 
maen nhw am fynd i’r afael â nhw.

LW: Rydyn ni’n gweithio mewn hinsawdd sy’n 
cael ei gyrru gan ddata. Ydych chi’n credu yn 
y dywediad bod yr hyn sy’n cael ei fesur yn 
cael ei wneud, ac os felly, sut hoffech chi weld 
ysgolion yn defnyddio’r adroddiadau hyn?

SM: Rwyf i’n credu bod hynny’n iawn. Mae’n 
dod yn fwy fyth o broblem gyda chwtogi 
adnoddau a gorfod gwneud penderfyniadau 
am ble i’w defnyddio. Pe bai modd i ni ddarparu 
tystiolaeth sy’n dangos rhywfaint o effaith drwy’r 
astudiaethau gwerthuso rydyn ni’n eu cynnal 
yn y rhwydwaith, ond hefyd monitro data tymor 
hir, gweithrediad y rhaglen, mae’r holl bethau 
hynny’n ddefnyddiol ar gyfer sicrhau adnoddau. 
Rwyf i’n credu bod cysylltu’r data iechyd a 
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Ond yn yr un modd ag yr esblygodd 
gwyddoniaeth i drechu bacteria, mae 
bacteria wedi esblygu’n gyflym gan ddatblygu 
amddiffynfa yn erbyn ystod o gyffuriau 
gwrthfiotig. Mae camddefnydd a defnydd 
gormodol wedi helpu i gyflymu datblygiad 
aruthrol ymwrthedd gwrthfiotig, sydd erbyn 
hyn yn achosi 5,000 o farwolaethau bob 
blwyddyn yn y DU yn unig. Y broblem yw 
ensymau bacteriol o’r enw beta-lactamasau 
sy’n gallu trechu cyffuriau gwrthfiotig fel 
penisilin.

Yn 2009, darganfu tîm yr Athro Timothy 
Walsh yn yr Ysgol Meddygaeth fath newydd 
o facteria ymwrthol i wrthfiotigau o’r enw 
New Delhi Metallo-beta-lactamase (NDM-1), 
sydd wedi lledaenu’n fwy cyflym ar draws 
y byd nag unrhyw fath arall o ymwrthedd 
gwrthfiotig. Yna darganfu ei grŵp fod NDM-
1 wedi llygru’r amgylchedd yn yr India yn 

sylweddol a chanfuwyd mymrynnau o’r 
bacteria hefyd mewn cleifion oedd yn cael eu 
trin mewn ysbytai yn y DU.

Arweiniodd gwaith tîm yr Athro Timothy 
Walsh ar NDM-1 at alwad ar draws y DU gan 
yr Adran Iechyd i sicrhau bod sgriniadau 
gorfodol yn cael eu cynnal ar unrhyw gleifion 
oedd yn cyrraedd o ysbytai tramor. Mae 
Ewrop, De Affrica a Chanada hefyd wedi 
cryfhau ac uwchraddio eu mesurau rheoli o 
ganlyniad uniongyrchol i’w hymchwil. Yma, 
mae’r darlithydd o Brifysgol Princeton, yr 
Athro Ramanan Laxminarayan, sydd hefyd yn 
gyfarwyddwr y Center for Disease Dynamics, 
Economics & Policy yn Washington DC 
a Delhi Newydd, yn sgwrsio gyda’r Athro 
Walsh am ei ymchwil a’r tebygolrwydd y 
gallwn oresgyn yr hyn sy’n datblygu i fod yn 
argyfwng byd-eang.

Ar ôl 72 o flynyddoedd o gael eu defnyddio i wella pobl, 
erbyn hyn mae cyffuriau gwrthfiotig yn colli eu grym. 

o ymwrthedd gwrthfiotig

Llywio drwy

‘storm berffaith’

Yn 1943, yn sydyn roedd modd gwella heintiau bacteriol a fu cyn hynny’n ddedfryd o farwolaeth – fel 
anafiadau ar faes y gad, damweiniau diwydiannol a geni plant – o fewn ychydig ddyddiau, diolch i 
gynhyrchu penisilin ar raddfa eang. Byddai triniaethau gwrthfiotig newydd eraill yn dilyn yn fuan, ac 
fel rhyw fath o gyffuriau gwyrthiol, roedd y rhain yn gwella heintiau a arferai fod yn farwol. 

Yr Athro Ramanan 

Laxminarayan sy’n trafod 

problem fyd-eang heintiau 

difrifol ac ymwrthedd 

gwrthfiotig gyda’r Athro 

Tim Walsh
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“Y rheswm pam mae ymwrthedd 
gwrthfiotig wedi dod yn bwnc mor 

amserol yw ein bod ni bellach yn profi 
heintiau nad oes modd eu trin - hyd yn 

oed heintiau cyffredin.”

Herio Caerdydd
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Soniwch ychydig am eich ymchwil gydag 
ymwrthedd gwrthfiotig a pham fod hyn 
yn datblygu i fod yn gymaint o broblem 
fyd-eang.

Gellir rhannu ein gwaith yn dri phrif faes: 
Deall sut mae genynnau ymwrthol i 
wrthfiotigau yn lledaenu drwy boblogaethau 
bacteriol, a sut mae hynny’n effeithio ar 
eu gallu i achosi clefydau; pennu effaith 
ymwrthedd gwrthfiotig mewn gwledydd ag 
incwm isel-canolig; a helpu i ddatblygu ac 
asesu gweithgaredd cyffuriau gwrthfiotig 
newydd.

Y rheswm pam mae ymwrthedd gwrthfiotig 
wedi dod yn bwnc mor amserol yw ein bod 
ni bellach yn profi heintiau nad oes modd 
eu trin – hyd yn oed heintiau cyffredin. 
Newidiodd y gêm pan ddechreuon ni weld 
bod ymwrthedd yn datblygu i garbapenemau 
(cyfansoddyn ‘cyfle olaf’, yn debyg i benisilin) 
gyda hwnnw’n lledaenu ar draws y byd. Ar 
y pwynt hwn, dechreuodd y bom amser 
dician. Rwyf i’n falch o ddweud bod ein 
cyhoeddiadau cynnar ar NDM-1 i raddau 
helaeth wedi codi ymwybyddiaeth fyd-eang 
o’r broblem glinigol hollbwysig hon.

Beth yw rhai o’r gwersi rydych chi wedi’u 
dysgu o ran cyfathrebu gyda’r bobl sy’n 
ffurfio polisi?

Yn sgil y ffaith ein bod ni wedi darganfod 
NDM-1, mae gennym ni lawer o brofiad 
o ddelio â’r cyfryngau, swyddogion y 
llywodraeth a chyllidwyr ymchwil. Y neges 
bwysig yw cadw unrhyw gyfathrebu’n syml 
a bod yn onest bob amser, gan gyfleu tri 
neu bedwar o bwyntiau allweddol yn unig. 
Fel oedd fy hen fos yn Llundain yn arfer ei 
ddweud: “Flash, tell ‘em once, tell’ em twice, 
tell ‘em thrice”. Data yw data a dyw data 
ddim yn dweud celwydd; mae’r ffordd rydych 
chi’n dehongli’r data hwnnw’n fater arall 
yn llwyr ac ar adegau, er enghraifft, roedd 
pwysau enfawr arnon ni i wneud yn fach o 
effaith ein hastudiaethau, ond rwyf i’n falch 
o ddweud na wnaethon ni hynny o gwbl.

Mae tueddiad yn bodoli ymhlith 
gwneuthurwyr polisi, yn enwedig yn y 
DU, i fod yn llawer rhy wleidyddol gywir. O 
ganlyniad maen nhw’n bryderus ynglŷn 
ag enwi cenhedloedd unigol sydd wedi 
cyfrannu’n anghymesur at y cynnydd mewn 
ymwrthedd gwrthfiotig. Rwyf i’n credu ei 
bod yn bwysig ein bod yn dryloyw ac nad 
ydyn ni’n cael ein haflonyddu gan bwysau 
rhyngwladol ac allanol.

Beth oedd yr ysbrydoliaeth i chi weithio’n 
fyd-eang, ac nid yn y DU yn unig?

Dwyf i ddim erioed wedi ystyried bod fy 
ngwaith yn canolbwyntio ar y DU neu 
Ewrop. Mae’n bosib fod hynny’n codi o fy 
magwraeth; mae fy ngwraig yn Is-Almaenes-
Awstraliad, mae ochr fy mam o’r teulu’n dod 
o Sbaen, magwyd fy nhad yn Iran, mae un o 
fy merched yn Tsieineaidd a chefais innau 
fy magu yn Nhasmania. Does dim ots yn y 
byd gen i am hunaniaeth genedlaethol ac i 
mi mae cenedlaetholdeb wedi cael effaith 
negyddol ar gymdeithasau a chymunedau. 
A does dim lle i genedlaetholdeb mewn 
gwyddoniaeth.

Yn ffodus, mae gweithio ar ymwrthedd 
gwrthfiotig yn gyfle perffaith i gydweithio 
gyda llawer o grwpiau rhyngwladol. Yn y DU, 
mae’r holl drefniadau ymwrthedd gwrthfiotig 
diweddar wedi’u mewnforio, o Asia fel arfer, 
ac felly mae’n gwneud synnwyr perffaith i 
ymgymryd ag astudiaethau yn y rhan honno 
o’r byd lle mae ymwrthedd yn fwyaf cyffredin. 
Mae’r hyn sy’n bodoli yn Asia ar hyn o bryd 
yn siŵr o gyrraedd ein glannau ni.

Mae gan ein grŵp ymchwil 22 o brosiectau 
cydweithredol rhyngwladol gweithredol o 
Frasil i Tsieina ac o Lybia i Irac. Ein rhaglen 
ymchwil ddiweddar, BARNARDS, yw’r gyntaf 
o’i math i’w chyllido gan Ymddiriedolaeth 
Bill a Melinda Gates. Mae’n ymdrin â baich 
clinigol heintiau ac ymwrthedd gwrthfiotig 
ar fabanod ym Mhacistan, Bangladesh, De 
Affrica, Nigeria a Rwanda. Hoffwn gredu 
mai megis dechrau ar rywbeth gwirioneddol 
bwerus, ac o bosibl, hanesyddol mae’r 
gwaith rydym ni wedi’i wneud.

O ran ymchwil i ymwrthedd i gyffuriau, 
gwaith pwy sy’n eich ysbrydoli chi a 
pham?

I ateb y cwestiwn hwn, rwyf i am ddewis un 
person marw ac un byw.

Y cyntaf yw Andrei Dmitrievich Sakorav, 
ffisegydd o Rwsia ac enillydd Gwobr 
Heddwch Nobel a fu farw’n anffodus yn 
1989. Yn ystod ei yrfa nodedig, yn aml 
yn alltud, ysgrifennodd ‘Reflections on 
Progress, Peaceful Coexistence, and 
Intellectual Freedom, 1968’ sy’n cynnwys y 
canlynol: “mae rhyddid deallusol yn hanfodol 
ar gyfer cymdeithas ddynol – rhyddid i 
gael a dosbarthu gwybodaeth, rhyddid ar 
gyfer trafodaethau meddwl agored heb ofn 
a rhyddid rhag pwysau’r byd swyddogol 
a rhagfarn. Rhyddid meddwl yw’r unig 
warant o’r posibilrwydd o agwedd wyddonol 
ddemocrataidd at wleidyddiaeth, economeg 
a diwylliant”. Roedd y geiriau hyn yn 
ysbrydoliaeth i mi yn ystod y storm gyfryngol 
a gododd ynghylch ein hastudiaethau HDM-1 
yn yr India. 

Yr ail yw gŵr rwyf i’n hoffi ei ystyried fel ail 
dad, yr Athro Fernando Baquero, o ddinas 
Madrid. Mae’n athronydd ac yn wyddonydd 
eithriadol, ac wedi archwilio esblygiad 
ymwrthedd gwrthfiotig a’r ffactorau sy’n ei 
sbarduno mewn gwirionedd. Er bod ganddo 
ymennydd yr un maint â Pluto ac er ei fod 
yn un o feddylwyr blaenllaw’r byd ym maes 
ymwrthedd gwrthfiotig, mae’n fyfyriwr diwyd 
ym meysydd hanes, ieithoedd a chelf. Ac yn 
bwysicach fyth efallai, mae bob amser yn 
gwrtais, yn wylaidd ac yn hael – gwers i bob 
un ohonon ni.

Ydych chi’n ffyddiog y bydd gwledydd 
datblygedig a gwledydd sy’n datblygu’n 
gallu mynd i’r afael ag ymwrthedd aml-
gyffuriau cyn iddo fynd yn rhy bell?

Mae Prif Swyddog Meddygol Prydain, Sally 
Davies, a’r Prif Weinidog David Cameron 
wedi hybu neges ymwrthedd gwrthfiotig ar 
draws Ewrop gan arwain o’r blaen. Fydd hyn 
yn helpu? Siŵr o fod. Fydd hyn yn datrys 
problem ymwrthedd aml-gyffuriau? Na fydd.

Wrth ymateb i senario o bwysigrwydd byd-
eang, am y tro cyntaf ers degawdau, mae 
pwysau gwleidyddol cynyddol ynghyd â 
chyllid ar gael ar gyfer rhan flaen y broblem 
h.y. datblygu cyffuriau gwrthfiotig. Fodd 
bynnag, mae’n ymddangos yn arbennig o 
ddibwrpas, a hyd yn oed gwastraffus, ein 
bod ni’n datblygu grŵp newydd o gyffuriau 
gwerthfawr os caiff y rhain eu dosbarthu fel 
losin mewn rhannau eraill o’r byd.

Felly, yn bennaf oll, yr hyn sydd ei angen 
yw atebolrwydd a thrylwyredd rhyngwladol. 
Hyd yma, ychydig iawn o hynny sydd wedi 
bod. Mae rhaglenni stiwardiaeth wrthfiotig 
rhyngwladol yn hanfodol. Fel y mae adeiladu 
capasiti mewn gwledydd ag incwm isel neu 
ganolig, ac yn sylfaen i hynny, rhaglenni 
cynaliadwyedd yn edrych ar faich heintiau 
ac ymwrthedd gwrthfiotig. Yn ogystal, oni 
bai ein bod ni’n ymdrin â chyflwr truenus 
glanweithdra byd-eang, bydd ymwrthedd 
i gyffuriau yn parhau i ledu fel tân drwy 
gymunedau tlawd

Pa ran o’r byd sy’n fwyaf tebygol o fod y 
ffynhonnell bwysicaf o glefydau heintus 
newydd?

Pe bawn i am osod bet arni, byddai fy 
arian i ar Dde Asia. Yn y rhan hon o’r 
byd mae bacteria wedi datblygu llawer o 
ffyrdd newydd i wrthsefyll neu ddinistrio 
cyffuriau gwrthfiotig. Mae hyn wedi creu 
storm berffaith, a bydd effaith hyn i’w 
deimlo ym mhob gwlad. Rhai o’r ffactorau 
sydd wedi creu’r storm berffaith hon 
yw llygredd diwydiannol amgylcheddol, 
defnydd dilyffethair o gyffuriau gwrthfiotig, 
glanweithdra gwael, gwasanaeth iechyd 
camweithredol, twristiaeth feddygol a 
diffyg ymwybyddiaeth llwyr o’r broblem. Yn 
anffodus, nid yw’r rhain yn faterion y gallwn 
ni eu hunioni’n hawdd a bydd newid yn 
cymryd amser hir iawn; ac amser yw’r un 
peth sy’n brin.     

Pe baech chi’n cael dewis un pwer i 
ddatrys problem iechyd fyd-eang, beth 
fyddai hwnnw?

Byddwn i’n ehangu ein Gwasanaeth 
Iechyd Gwladol annwyl ar draws y blaned 
gyfan. Mae llawer o bobl yn beirniadu’r 
gwasanaeth, a hynny’n gyfiawn yn aml. Ond 
y GIG wnaeth y gwaith hanfodol i ostwng 
lefel MSRA yn y DU o 40+% i lai na 8% mewn 
llai na 20 o flynyddoedd; llwyddiant digymar 
sydd wedi’i anghofio’n gyfleus. Felly byddai 
fy ffon hud yn creu GIG byd-eang. Yr her, 
fodd bynnag, fyddai ei gadw’n rhydd rhag 
ymdreiddiad preifateiddio.  

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i Tim 
Walsh, 20 mlynedd yn iau?

Pe bawn i am newid un peth, byddwn i’n 
dweud wrth y Tim Walsh ifanc am fod yn 
fwy dewr ac yn fwy avant garde; a dilyn 
astudiaethau sy’n bryfoclyd yn wleidyddol. 
Yn aml rydyn ni’n cwyno nad ydyn ni’n gallu 
cyrraedd y cyhoedd, ond eto, a bod yn onest, 
y rheswm am hynny yw bod ein hymchwil 
yn ddigon rhesymol yn cael ei ystyried yn 
ddiflas. Crëwch gyffro, a bydd pobl yn dangos 
diddordeb - gwers rwyf i ond wedi ei dysgu yn 
ystod y pum mlynedd ddiwethaf.

^

Herio Caerdydd
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Effaith ymchwil

Mae gwirioneddol angen modelau cywir 
a dibynadwy i ragweld symudiad llifogydd 
a’u cynnwys. Mae Arsyllfa’r Ddaear NASA 
yn amcangyfrif y bydd dau biliwn o bobl yn 
debygol o fod yn agored i lifogydd erbyn 2050. 
Mae ymchwil o Gaerdydd eisoes yn helpu i 
ragweld risg llifogydd, o Wlad yr Haf i Kuwait 
ac o Romania i Ynysoedd y Philipinau.

Achub bywydau a diogelu dŵr 
Gwelodd ymchwilwyr yng 
Nghanolfan Ymchwil Hydro-
amgylcheddol yr Ysgol Peirianneg 
fod angen modelau mwy cywir i 
ragweld lefelau o risg llifogydd 
ac ansawdd dŵr ar gyfer ystod 
o ddigwyddiadau eithafol. Dan 
arweiniad yr Athro Roger Falconer, 
cyfunwyd a mireiniwyd modelau 
cyfredol i roi datrysiadau mwy 
cywir ar gyfer toriadau argae a llif 
toriadau argloddiau. Arweiniodd 
y mireinio hwn hefyd at y gallu i 
efelychu sgil effeithiau llifogydd 
mewn amgylcheddau trefol.

Datblygwyd y model rhifol hydro-
amgylcheddol a ddefnyddir yn 
eang bellach o’r enw DIVAST 
- Depth Integrated Velocities 
and Solute Transport. Mae’n 
seiliedig ar fersiwn hydrodynamig 
cynharach o DIVAST a ddatblygwyd 
gan yr Athro Falconer.

Defnyddir DIVAST gan 
sefydliadau mawr ar draws 
y byd ar brosiectau graddfa 
fawr, ac yn benodol, ar gyfer 
cynllunio mesurau i liniaru 
risgiau cenedlaethol a 
rhyngwladol yn gysylltiedig â 
llifogydd ac ansawdd dwr.

Yn Romania defnyddiwyd y 
modelau i fapio risg llifogydd 
dros 700km yn Afon Siret 
a’i phrif isafonydd, yn dilyn 
digwyddiad mawr yn 2005 
a arweiniodd at golli nifer 
o fywydau. Yn Ynysoedd y 
Philipinau mae’r ymchwil yn 
helpu i fapio senarios o risg 
llifogydd posibl ar draws y 
wlad. Mae’r modelau hefyd 
wedi’u defnyddio i ddangos 
hyfywedd Dinas Forol Sabah Al 
Ahmad - datblygiad dyfrffordd 
arfordirol mawr yn Kuwait.

Ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd yn sicrhau effaith gadarnhaol a pharhaol o gwmpas y 
byd drwy weithio ar draws disgyblaethau i fynd i’r afael â heriau byd-eang pwysig.

Gwella penderfyniadau diwedd oes
Sbardunodd gwaith yr Athro Jenny 
Kitzinger a’i thîm yn y grŵp ymchwil Risg, 
Gwyddoniaeth, Iechyd a’r Cyfryngau yn yr 
Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac 
Astudiaethau Diwylliannol, drafodaeth am y 
modd y caiff pobl mewn cyflyrau diymateb 
a phobl ag ymwybyddiaeth finimal eu trin.

Roedd yr ymchwil yn cynnwys 
adolygu llenyddiaeth gyfredol a 
mapio cwestiynau a bylchau o 
bersbectif dyniaethau/gwyddorau 
cymdeithasol. Dadansoddodd 
y tîm y modd yr adroddwyd ar y 
cyfryngau, archwiliwyd y defnydd 
o dechnolegau a chynhaliwyd 
cyfweliadau â chlinigwyr a 
thros 50 o deuluoedd, gan 
ganolbwyntio ar benderfyniadau 
am driniaethau meddygol difrifol. 
Hefyd cynhaliwyd astudiaeth 
gyda chyfweliadau dwys/grŵp 
ffocws mewn tair uned niwrolegol 
arbenigol - gan archwilio profiadau 
o ddarpariaeth gofal tymor hir.

Cyflwynodd yr ymchwil hwn, a 
wnaed mewn cydweithrediad 
â chydweithwyr ym Mhrifysgol 
Caerefrog, olwg aml-ddimensiwn 
o’r heriau dwys sy’n wynebu 
defnyddwyr gwasanaeth, 
darparwyr gofal a gwneuthurwyr 
polisi, gan nodi bylchau a 
thensiynau mewn cyfathrebu 
rhwng y clinigwyr a theuluoedd, 
darluniau cyfryngol, a’r 
trafodaethau cyhoeddus, 
cyfreithiol, proffesiynol a  
pholisi cysylltiedig.

Dylanwadodd ar weithgor Coleg 
Brenhinol y Ffisegwyr oedd yn 

diwygio canllawiau triniaeth 
y Coleg. Creodd ddiddordeb 
ymhlith rhanddeiliaid, gan 
gynnwys meddygon ac 
arbenigwyr polisi; cafodd 
ddylanwad ar ddeunyddiau 
hyfforddi newydd a hybodd 
newidiadau yn y modd roedd 
clinigwyr yn meddwl.

Mae’r ymchwil parhaus hwn 
wedi’i droi’n rhaglen hanner awr 
ar BBC Radio 3 ac fe’i dyfynnwyd 
yn adroddiad Tŷ’r Arglwyddi ar 
Ddeddf Galluedd Meddwl 2005, 
yn cefnogi argymhelliad o newid. 
Roedd yn ail yn y categori effaith 
ymchwil yng Ngwobrau Prifysgol 
the Guardian 2015.

Effaith ymchwil
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Trawsnewid Y Mabinogion 
Ystyrir y Mabinogion 
gan lawer yn un o 
gyfraniadau mwyaf Cymru 
i lenyddiaeth Ewrop, ac 
mae’n cynnwys cyfuniad 
cyfoethog o fytholeg 
Geltaidd a rhamant 
Arthuraidd a gofnodwyd 
gan awduron dienw mewn 
11 o straeon.

Yn ogystal â chynyddu 
dealltwriaeth y cyhoedd o’r testun, 
mae cyfieithiad Saesneg yr Athro 
Sioned Davies wedi arwain 
at berfformiadau newydd ac 
ysbrydoli cyfres o straeon modern.

Mae ei hastudiaeth fanwl o’r testun 
wedi caniatáu i gynulleidfaoedd 

modern ddeall sut y byddai 
gwrandawyr canoloesol wedi’i 
ddeall, ac yn hollbwysig, ei 
berfformio. Mae casgliad 
cyfoethog o nodiadau esboniadol a 
mynegeion yn gymorth i gyfoethogi 
dealltwriaeth y darllenydd o’r 
testun hynafol hwn.

Mae cyfieithiad yr Athro Davies 
wedi arwain at adfywio’r arfer o 
gael adroddwyr straeon cyfoes 
i adrodd straeon y Mabinogion, 
gydag anogaeth cyfres o 
weithdai hynod o lwyddiannus. 
Yn ogystal, comisiynodd cwmni 
cyhoeddi Seren awduron arobryn 
i ailddyfeisio’r straeon gwreiddiol 
yn y gyfres New Stories from The 
Mabinogion, gan ysbrydoli straeon 
fel White Ravens gan Owen 

Sheers a The Meat Tree gan 
Gwyneth Lewis. Y cyfieithiad 
hwn hefyd oedd y ffynhonnell 
ar gyfer llyfrau plant fel cyfrol 
Margaret Isaac Arthur and the 
Twrch Trwyth (2012) a Tree 
of Leaf and Flame gan Daniel 
Morden (2012).

Yn ogystal, mae’r cyfieithiad 
wedi’i ddefnyddio i ddatblygu 
llwybrau twristiaeth fel 
Llwybr y Twrch Trwyth yng 
Nghwmaman. Mae porthol 
gwe ac ap ffôn symudol 
Mabinogion ar y gweill 
mewn cydweithrediad â 
Phartneriaeth Writemedia yn 
Sir Benfro i lywio defnyddwyr 
at safleoedd penodol yn 
ymwneud â’r Mabinogion.

Cynhaliwyd y gynhadledd asesu 
risg amlasiantaethol gyntaf yng 
Nghaerdydd, ac erbyn hyn cynhelir 
dros 280 o gynadleddau o’r fath 
ledled y DU bob blwyddyn, gan 
ymateb i dros 74,000 o achosion 
risg uchel o drais domestig gyda 
94,000 o blant cysylltiedig.

Mae darpariaeth gwasanaethau 
i ddioddefwyr trais domestig a 
rhywiol wedi newid yn sylweddol 
dros y ddegawd ddiwethaf, ac mae 
tystiolaeth ymchwil Dr Robinson 
wedi chwarae rhan allweddol yn 
y datblygiadau hyn. Mae’r modd 
y caiff gwasanaethau eu darparu 
i ddioddefwyr trais domestig a 
rhywiol yn dod yn fwy holistig, 
effeithlon ac effeithiol yn y DU  
a thu hwnt.

Roedd tri o’r amcanion polisi yn 
adroddiad Llywodraeth y DU yn 
2008 Arbed Bywydau, Lleihau 
Niwed, Gwarchod y Cyhoedd yn 
defnyddio tystiolaeth o ymchwil 
Dr Robinson. Gellir gweld effaith 
ymchwil Dr Robinson hefyd yn y 
ddogfen polisi Ewrop-gyfan fwyaf 
arwyddocaol i’w chyhoeddi ar y 
pwnc ers degawdau: adroddiad 
Cyngor Ewrop yn 2011, y 
Confensiwn ar gyfer Atal a 
Brwydro Trais yn erbyn Menywod 
a Thrais Domestig.

Cynhaliodd Dr Amanda Robinson 
gyfres o brosiectau ymchwil 
cyd-gysylltiedig, gan ddarparu 
dealltwriaeth allweddol o’r 
ymatebion gorau i ddioddefwyr 
trais domestig a rhywiol. 
Canfu fod partneriaethau 
amlasiantaethol yn hanfodol 
ar gyfer gwella darpariaeth 
gwasanaethau; bod angen 
cymorth annibynnol ar 
ddioddefwyr; a bod angen 
ffurf benodol o ddarpariaeth 
gwasanaeth ar ddioddefwyr  
risg uchel.

Gwella’r ymateb i 
ddioddefwyr trais 

Yn ôl ffigurau blynyddol 
Arolwg Troseddu Cymru a 
Lloegr, bob blwyddyn mae 
tua 1.2m o ddioddefwyr 
benywaidd a 700,000 o 
ddioddefwyr gwrywaidd yn 
datgelu eu bod wedi dioddef 
trais domestig. 

Catalog Bywyd

Mae colli bioamrywiaeth 
yn fater o bryder byd-eang, 
ac wedi hybu ymgyrchoedd 
byd-eang i atal difodiant 
rhywogaethau.

Un rhwystr mawr mewn unrhyw 
fenter oedd diffyg rhestr 
gynhwysfawr o rywogaethau’r 
byd. Roedd data am 
rywogaethau wedi’i daenu ar 
draws cannoedd o gronfeydd 
data lleol, a’i greu a’i ddehongli 
gan lawer o wyddonwyr. Doedd 
dim catalog cyson yn bodoli yr 
oedd pawb yn cytuno arno.

Cynhaliodd yr Athro Alex Gray a’i 
dîm yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a 
Gwybodeg ymchwil ar y seilwaith 
rheoli data dosbarthedig a 
phecynnau cysylltiedig ar gyfer 
creu Catalog Bywyd. Mae’r 
ymchwil hwn wedi arwain 
at seilwaith sy’n cynnwys 
offerynnau ar gyfer creu’r catalog 
a chynnal ei gysondeb.

Y gronfa ddata hon sydd wedi’i 
ffederu yw’r set fwyaf cymhleth 

o ddata rhywogaethau yn 
unrhyw le yn y byd, gyda 1.6m 
o gofnodion. Caiff ei defnyddio 
gan lywodraethau ar draws y byd 
ar gyfer cadwraeth natur, rheoli 
mewnforio a rhagweld effeithiau 
newid hinsawdd.

Cymeradwywyd y catalog gan 
Gonfensiwn y Cenhedloedd 
Unedig ar Fioamrywiaeth. Dyma 
ffynhonnell fwyaf awdurdodol 
y byd o wybodaeth sydd wedi’i 
hadolygu gan gymheiriaid am 
enwau (enwau gwyddonol Lladin 
ac enwau cyffredin) rhywogaethau 
planhigion, anifeiliaid, ffyngau a 
micro-organebau’r byd.

Mae ei gwmpas wedi ehangu 
o 600,000 o rywogaethau 
ddiwedd y 1990au i 1.6m o 
rywogaethau erbyn heddiw. 
Cafodd ei ddefnyddio wrth 
baratoi Rhestr Goch yr Undeb 
Genedlaethol er Cadwraeth 
Natur i gadarnhau gwybodaeth 
am y rhywogaethau oedd yn cael 
eu hychwanegu at y rhestr o 
rywogaethau dan fygythiad. 

Effaith ymchwil
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Mae’r galw byd-eang am 
adeiladau cynaliadwy, 
carbon isel wedi cynyddu. 
Ystyrir y gallai gwella 
effeithlonrwydd ynni 
mewn adeiladau arwain 
at o leiaf 1.8 biliwn 
tunnell o leihad mewn 
allyriadau CO2 yn fyd-eang 
(Rhaglen Amgylchedd y 
Cenhedloedd Unedig).

Mae rhaglenni modelu a 
ddatblygwyd gan yr Athro Phillip 
Jones yn Ysgol Pensaernïaeth 
Cymru yn helpu penseiri 
a chynllunwyr i efelychu 
perfformiad adeiladau, 
datblygiadau graddfa fawr a 
phrosiectau ôl-osod yn gynnar.

Y ddwy raglen allweddol yw 
HTB2, meddalwedd efelychu sy’n 
rhagweld perfformiad ynni thermol 
adeiladau dan amodau tywydd 
amrywiol, ac EEP, meddalwedd 
sy’n cynnig pecyn modelu trefol 
cynhwysfawr ar gyfer cynllunio 
a dylunio datblygiadau trefol 
newydd, rhagweld defnydd o ynni, 
allyriadau CO2 a’r potensial ar 
gyfer casglu ynni solar.

Mae’r Ysgol wedi dosbarthu HTB2 
am ddim i lawer o gwmnïau ar 
draws y byd. Mae’r penseiri 
o’r Swistir Kopitsis Bauphysik 
wedi defnyddio HTB2 mewn 
efelychiadau dynamig o dros 100 
o adeiladau dros y 15 mlynedd 
ddiwethaf, gan gynnwys y swyddfa 
niwtral o ran defnydd ynni gyntaf 
yn y Swistir, EMPA EAWAG.

Gellir cysylltu EEP â’r pecyn dylunio 
poblogaidd, Google SketchUp, 
ac mae’n gymorth i gynllunwyr 
dinasoedd a gweithwyr proffesiynol 
eraill wneud penderfyniadau 
sylfaenol ar berfformiad ynni yn 
ystod camau cysyniad cynnar y 
dylunio. Defnyddiwyd y fframwaith 
i lunio’r canllawiau defnydd ynni 

ar gyfer y Pearl, ynys artiffisial 
o breswylfeydd ar gyfer 40,000 
o bobl ger Qatar. Defnyddiwyd 
fersiwn diweddaraf EEP i 
ddarparu arweiniad cynllunio 
carbon isel ar gyfer prosiect 
Ardal Ba’nan yn Chongqing, 
Tsieina.  

Cyn 2008-9, doedd dim 
fframwaith cyfreithiol 
byd-eang gan y Cymundeb 
Anglicanaidd ar gyfer ei 
44 o eglwysi ymreolaethol 
a’u 80m o aelodau.

Yn hanesyddol, roedd y 
Cymundeb yn cynnal ‘rhwymau 
hoffter’ cilyddol wedi’u seilio 
ar gredoau cyffredin. Aeth 
ymchwilwyr yng Nghaerdydd ati 
i ddatblygu set o egwyddorion 
cyffredin i ddod ag aelod-eglwysi 
at ei gilydd a lleihau anghydfod.

Dynododd gwaith gan yr Athro 
Norman Doe yn Ysgol y Gyfraith 
yr angen am fframwaith ar gyfer 
‘rheolau’r tŷ’ i’r Cymundeb.

Roedd ei ddadansoddiad yn 
cymharu cyfreithiau’r 44 eglwys 
ymreolaethol mewn perthynas 

â llywodraethu, gweinidogaeth, 
athrawiaeth, litwrgi, defod, 
eciwmeniaeth, eiddo a chyllid. 
Canfu’r astudiaeth arloesol 
elfennau tebyg a gwahanol 
rhwng systemau, gan gynnig 
set o egwyddorion cyfreithiol 
cyffredin i uno’r 44 o eglwysi 
ymreolaethol a’u 80 miliwn 
o aelodau yn y Cymundeb 
Anglicanaidd.

Arweiniodd yr ymchwil at 
ddatganiad o egwyddorion 
cyfraith ganonaidd oedd 
yn gyffredin yn yr eglwysi, a 
chyfamod i’w mabwysiadu gan 
ei eglwysi i reoli eu perthynas. 
Mae gan y ddwy ddogfen - 
Egwyddorion Cyfraith Ganonaidd 
sy’n Gyffredin i Eglwysi’r 
Cymundeb Anglicanaidd 
a Chyfamod y Cymundeb 
Anglicanaidd - gwmpas 
byd-eang. Fe’u cynlluniwyd i 
alluogi Anglicaniaeth i gynnal 
cymundeb rhwng yr eglwysi a 
darparu ‘rheolau’r tŷ’ ar faterion 
oedd yn rhannu’r eglwysi. 
Mae gwaith yr Athro Doe wedi 
arwain at sefydlu Rhwydwaith 
Cynghorwyr Cyfreithiol y 
Cymundeb Anglicanaidd 
gan gyfrannu at newid yng 
nghanfyddiad, safiad ac ymarfer 
mewn Anglicaniaeth fyd-eang.

Dinasoedd ac adeiladau’r dyfodol

Fframwaith cyfreithiol 
i uno ffydd

Y cyswllt rhwng 
defnydd o ganabis  
a sgitsoffrenia

Mewn dadansoddiad o ymchwil sydd eisoes yn bodoli, aeth 
Dr Stan Zammit a chydweithwyr yng Nghanolfan Geneteg 
a Genomeg Niwroseiciatrig y Cyngor Ymchwil Meddygol ati 
i archwilio’r berthynas gymhleth rhwng defnydd o ganabis 
a’i effeithiau tymor hir ar iechyd meddwl, yn enwedig ei 
ddylanwad ar y risg o sgitsoffrenia. 

Cyn cynnal yr ymchwil hwn, 
roedd yn wybyddus fod canabis 
yn achosi cyflyrau seicotig llym, 
tymor byr, ond roedd tystiolaeth 
annigonol ar gyfer cadarnhau 
perthynas rhwng canabis ac 
anhwylderau seicotig cronig, fel 
sgitsoffrenia.

Canfu Dr Zammit a’i dîm 
fod gan unigolion oedd yn 
defnyddio canabis yn rheolaidd 
risg gynyddol sylweddol o 
sgitsoffrenia o’u cymharu 

â’r rheini nad oedden nhw’n 
defnyddio’r cyffur. Mae’r 
ymchwil wedi trawsnewid polisi 
rhyngwladol ac wedi fframio’r 
drafodaeth ar y defnydd o 
ganabis. Mae wedi dylanwadu 
ar adolygiad dosbarthiad 
Cyngor Ymgynghorol y DU ar 
y Camddefnydd o Gyffuriau, 
ac fe’i defnyddiwyd i gefnogi 
datganiadau a wnaed gan 
Swyddfa Polisi Rheoli Cyffuriau 
Cenedlaethol y Tŷ Gwyn 
(ONDCP) yn UDA.

Effaith ymchwil
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Deall Seisnigrwydd
Dan arweiniad yr Athro Richard Wyn Jones, bu ymchwilwyr 
yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru’n cydweithio gyda 
Phrifysgol Caeredin a’r Sefydliad Ymchwil Polisi Cyhoeddus i 
astudio safle Lloegr a Seisnigrwydd yn y DU drwy’r Arolwg o 
Ddyfodol Lloegr a gynhaliwyd am y tro cyntaf gan YouGov ym 
mis Gorffennaf 2011. Erbyn hyn mae tri adroddiad Arolwg o 
Ddyfodol Lloegr wedi’u cyhoeddi, gyda’r diweddaraf yn cael ei 
lansio ym mis Hydref 2014.

Datblygodd yr Athro Julia 
Thomas, yr Athro David Skilton 
a Dr Anthony Mandal o’r 
Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac 
Athroniaeth y Gronfa Ddata o 
Ddarluniau o Ganol Oes Fictoria 
(DMVI), oedd yn defnyddio 
offerynnau meddalwedd 
penodol i harneisio ymchwil 
llenyddol a chreu ‘cronfa o 
ddelweddau’ wedi’u tagio.

Datblygwyd y gronfa ddata 
ar brosiect a gyllidwyd gan 
Gyngor Ymchwil y Celfyddydau 
a’r Dyniaethau (AHRC) lle 
defnyddiwyd gwaith arloesol 
y tîm mewn astudiaethau 
o ddarluniau i ychwanegu 
gwybodaeth werthfawr 
i’r delweddau, fel lleoliad 
daearyddol, cyd-destun 

hanesyddol a’r berthynas rhwng 
y cymeriadau a ddarluniwyd.

Yn dilyn y gwaith hwn, sicrhaodd 
yr Athro Thomas ragor o gyllid 
gan yr AHRC ar gyfer prosiect 
Lost Visions. Gan weithio 
gyda chydweithwyr yn yr Ysgol 
Cyfrifiadureg a Gwybodeg, nod  
Lost Visions oedd sicrhau bod 
mwy o ddarluniau hanesyddol 
nag erioed ar gael i’r cyhoedd 
mewn modd chwiliadwy.

Lansiwyd yr Archif Darluniau 
ddiwedd mis Mawrth, ac am 
y tro cyntaf mae dros filiwn 
o ddarluniau o 68,000 o 
gyfrolau yng nghasgliad y 
Llyfrgell Brydeinig o weithiau 
llenyddol, athroniaeth, hanes 
a daearyddiaeth ar gael i’w 
chwilio’n llawn.

Darlunio Oes Fictoria:  
rhannu delweddau’r 19eg ganrif
Roedd darluniau ymhobman yn ystod Oes Fictoria 
ond yn yr oes ddigidol fodern, mae darluniau oedd yn 
cyd-fynd â thestunau llenyddol o’r 19eg ganrif i bob 
pwrpas wedi’u hanghofio. 

Canfu’r dadansoddiad 
fod pwyslais cynyddol ar 
Seisnigrwydd, gyda chefnogaeth 
gynyddol i gydnabod Lloegr o 
fewn strwythurau llywodraethu’r 
DU a’i bod yn cael ei thrin fel 
‘uned’ ar wahân.

Roedd pobl oedd yn hawlio 
hunaniaeth gref Seisnig yn fwy 
tebygol o gefnogi senedd i Loegr 
neu bleidleisiau Lloegr ar gyfer 
cyfreithiau Lloegr.

Hybodd yr ymchwil hwn 
drafodaeth eang ymhlith y 

cyhoedd ac yn y cyfryngau ar 
statws Lloegr yn y Deyrnas 
Unedig, gan gynnwys sylw 
ar draws yr holl brif bapurau 
newydd a darlledwyr o ansawdd.

Dylanwadodd yr ymchwil yn 
uniongyrchol ar adroddiad 
terfynol Comisiwn McKay, 
oedd yn edrych ar ganlyniadau 
datganoli i Dŷ’r Cyffredin, ac 
roedd yn ddylanwad hefyd ar 
feddylfryd cyfansoddiadol y 
Blaid Lafur.

Effaith ymchwil
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Beth sbardunodd 
fy niddordeb?
Bu Alison Goddard yn siarad â Haley Gomez 
am yr hyn a sbardunodd ei diddordeb  
mewn astroffiseg ac a daniodd ei 
huchelgais i gyfleu ei chanfyddiadau.

Fel plentyn yn tyfu i fyny 
yn y Bari, roedd Dr Haley 
Gomez yn mwynhau Saesneg 
a drama yn ogystal â her 
ddeallusol y gwyddorau. Pan 
nad oedd yn bosibl i’w hysgol 
i ferched gynnig ffiseg Safon 
Uwch, symudodd i’r ysgol 
bechgyn gerllaw i ddilyn ei 
diddordeb. Erbyn hyn mae’n 
Uwch-ddarlithydd yn yr Ysgol 
Ffiseg a Seryddiaeth, ac mae 
ei dawn cyfathrebu gystal ag 
erioed: hi hefyd yw pennaeth 
ymgysylltu cyhoeddus a 
gwaith ymestyn yr Ysgol. Pan 
nad yw wrthi’n ymchwilio i 
lwch seryddol neu’n darlithio 
mewn astroffiseg, mae’n 
ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf 
o ddisgyblion ac athrawon yn 
ysgolion Cymru.

Beth sbardunodd fy niddordeb?

gan Chilled Photography
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“Rwyf i’n gweithio gyda thîm o staff ymestyn i 
wella ffiseg mewn ysgolion, yn enwedig i 
ferched sydd ddim yn gweld y brifysgol fel 
rhywbeth iddyn nhw. Y rhieni yw’r rhai sy’n 
newid eu meddwl pan fydd syniadau’n cael eu 
cyflwyno iddyn nhw. Y rhieni sy’n dweud 
“Doeddwn i ddim yn gwybod y gallai fy merch 
weithio i Corus neu CERN, y labordy ffiseg 
gronynnau gerllaw Geneva.”

Wrth i’n cyfweliad dynnu tua’r terfyn, mae 
Haley’n edrych yn ôl ar yr hyn mae wedi’i ddysgu 
o’i phrofiadau’n gweithio ac yn astudio. Pa 
gyngor fyddai hi’n ei roi iddi hi ei hun yn 16 oed, 
yn cydio’n dynn yn ei chopi o Masters of Time?

“Falle fy mod i’n mynd ormod i mewn i’r 
wyddoniaeth a theimlo fy mod yn methu os nad 
wyf i’n gallu datrys problem. Mae gwthio chi 
eich hun yn eich helpu i weithio’n galed, ond pe 
bai modd i fi fynd yn ôl mewn amser, byddwn i’n 
cynghori fy hun i beidio â’i gymryd yn bersonol 
pan nad yw pethau’n gweithio,” dywed.

Pan holwyd hi beth a’i hysbrydolodd i ddod 
yn astroffisegydd, ateb Haley Gomez oedd ei 
phrofiadau yn yr ysgol. Argymhellodd athro 
mathemateg o’r enw Hugh Griffiths y dylai 
ddarllen llyfr o’r enw Masters of Time gan 
John Boslough, newyddiadurwr gwyddonol. 
Mae’n cynnwys disgrifiad o Vera Rubin, 
seryddwr o America a ddarganfu’r dystiolaeth 
gyntaf o fodolaeth mater tywyll, ac roedd 
Haley wedi’i bachu.

“Roedd Vera Rubin o ddiddordeb mawr i mi. Hi 
oedd yr unig un oedd yn astudio seryddiaeth 
fel prif bwnc pan raddiodd yn Vassar. Aeth i 
Cornell ac yna bu’n rhaid iddi fynd i Georgetown 
i wneud ei PhD am nad oedd menywod 
yn cael astudio seryddiaeth yn Princeton. 
Roedd wrth ei bodd gyda’r sêr ac wrth iddi 
edrych ar y ffordd roedden nhw’n cylchdroi o 
gwmpas canol ein galaeth, gwelodd eu bod yn 
cylchdroi’n rhy gyflym ar gyfer tynfa disgyrchiant 
mater gweladwy. Felly cynigiodd y posibilrwydd 
fod rhaid bod mater tywyll yn bodoli, fyddai’n 
egluro cyflymder y cylchdroi.”

Yn agos i bedair degawd yn ddiweddarach, 
roedd Haley ei hun yn wynebu anawsterau 
tebyg wrth geisio dilyn ei dewis bwnc. Roedd 
yn mynychu ysgol i ferched yn y Bari ond doedd 
yr ysgol ddim yn cynnig ffiseg Safon Uwch, felly 
bu’n rhaid iddi fynd i ysgol y bechgyn.

 “Roedd y bechgyn fy oedran i yn iawn ac mae 
gen i frawd hŷn. Ond roedd y bechgyn iau’n 
ddigon swnllyd. Roedden nhw’n ymddwyn fel 
pe baen nhw heb weld merch erioed ac roedd 
awyrgylch digon bygythiol yn y coridor. Mae’n fwy 
o syndod erbyn hyn, fel oedolyn, i ddeall cyn lleied 
o wyddonwyr benywaidd sydd i gael.”

Drwy ddarllen am Vera Rubin ysbrydolwyd 
Haley i ddilyn ei breuddwydion. Hefyd 
taniodd ei hawydd i weithio’n galed ar y 
pynciau oedd yn peri anhawster iddi. Roedd 
perfformiad serennog Haley yn ffrwyth oriau 
maith o astudio.

“Doedd hi ddim yn hawdd i Rubin fel menyw 
mewn amgylchedd hynod wrywaidd. Ond 
gwnaeth rywbeth oedd mor syml ac mor 
lân ac mor wych. Yr hyn oedd yn wahanol 
amdani oedd ei bod yn agored iawn am y 
gwaith caled y bu’n rhaid iddi ei wneud i 
gyflawni hyn, ac mae pŵer ei phenderfyniad 
wedi aros gyda fi. Yn yr ysgol roedd yn well 
gen i astudio Saesneg a drama, ond roedd 
gwyddoniaeth yn fwy o her. Roedd yn ddigon 
diddorol i mi weithio’n galed ar y pwnc a 
chyflawni marciau uwch nag mewn unrhyw 
bwnc arall. Dywedodd athro wrthyf i pe bawn 
i’n gwneud mathemateg a ffiseg, y gallwn i 
wneud unrhyw beth oeddwn i am ei wneud. 
Felly dyna wnes i.”

Haley oedd y cyntaf o’i theulu i fynd i brifysgol, 
felly roedd hi’n ansicr ai dyma oedd y dewis 
gorau iddi. Ond ar ôl gorffen ei harholiadau 
Safon Uwch, roedd cyfnod o brofiad gwaith 
yn y Brifysgol yn ddigon i’w hargyhoeddi i 
gofrestru ar gyfer addysg uwch.

“Roedd fy rhieni ill dau wedi gadael yr ysgol 
yn 11 oed ac roedd gan mam dri o blant cyn 
iddi gyrraedd 21. Roedd edrych ar ein hôl ni’n 

gyfnod anodd. Roeddwn i mewn ysgol galed 
ond roedd yr athrawon yn ysbrydoli. Ar ôl Safon 
Uwch fe es ar leoliad gwaith ym Mhrifysgol 
Caerdydd gyda’r Athro Sathyaprakash mewn 
ffiseg a seryddiaeth, gan weithio ar brosiect 
bach. Roeddwn i wrth fy modd.”

Ar ôl graddio gyda gradd anrhydedd 
dosbarth cyntaf yn dilyn ei rhaglen MPhys 
bedair blynedd, dechreuodd Haley ar 
PhD mewn astroffiseg, gan edrych ar 
ddosbarthiad llwch cosmig o sêr ffrwydrol 
enfawr o’r enw uwchnofâu. Y llwch seryddol 
hwn sy’n helpu i ffurfio planedau a cherrig 
adeiladu bywyd.  

“Mae llwch cosmig yn niwsans i seryddwyr 
gan ei fod yn rhwystro golau optig, ac yn 
cuddio’r olygfa. Ond mae’n bwysig iawn 
gan fod llwch yn effeithio ar ffurfiant y sêr, 
ffurfiant hydrogen molecwlaidd a phlanedau. 
Mae gwaith diweddar yn awgrymu efallai 
fod ffrwydradau’r uwchnofâu yn cynhyrchu 
llawer mwy o lwch nag y credid yn flaenorol. 
Mae hyn yn arbennig o bwysig yn y bydysawd 
cynnar, oedd â sêr enfawr yn byw’n gyflym fel 
yr unig ffynhonnell o lwch.”

Barnwyd mai ei PhD oedd y traethawd 
doethurol gorau drwy’r DU mewn 
seryddiaeth ac astroffiseg yn 2005, mewn 
cystadleuaeth a drefnwyd gan y Gymdeithas 
Seryddiaeth Frenhinol. Yna dyfarnwyd 
cymrodoriaeth ymchwil i Haley gan 
Gomisiwn Brenhinol Arddangosfa 1851.

“Oherwydd hynny, cefais wahoddiad i Balas 
Buckingham i gyflwyno fy ymchwil i’r Tywysog 
Philip ac amrywiol wleidyddion. Cefais dri 
munud i gyflwyno fy ngwaith. Roedd fy ngŵr i 
yno (fe gwrddon ni yn y brifysgol) ac i ddechrau 
roedd y Tywysog Philip yn cymryd ei fod yno i 
sgwrsio ag e am ei waith. Ar ôl i ni orffen, buon 
ni’n yfed gwin yn yr ystafell biano.”

Erbyn hyn mae Haley yn mynd o nerth i nerth. 
Ym mis Gorffennaf bydd yn derbyn gwobr 
Fowler y Gymdeithas Seryddiaeth Frenhinol, a 
ddyfernir bob blwyddyn i seryddwr sydd wedi 
gwneud cyfraniad nodedig i’r gwyddorau 
seryddol ar gam cynnar yn ei yrfa ymchwil. 
Mae’r dyfarniad yn ei disgrifio fel ymchwilydd 
â pharch rhyngwladol sydd wedi cyhoeddi 
dros 75 o bapurau cyfnodolion wedi’u 
hadolygu dros y deng mlynedd ddiwethaf. 
Mae hi hefyd yn brysur yn goruchwylio 
myfyrwyr PhD, yn darlithio mewn astroffiseg, 
gwasanaethu fel aelod gweithgar o amrywiol 
bwyllgorau cynghorau ymchwil a safoni ar 
gyfer cymrodoriaethau eraill. Eto i gyd mae’n 
gwneud amser i gyfuno ei harbenigedd gyda’i 
gallu i gyfathrebu er mwyn ysbrydoli 
disgyblion ac athrawon yn ystafelloedd 
dosbarth Cymru. Mae’n goruchwylio adran y 
DU o brosiect £3.6m gan yr UE i ddod ag 
ymchwil seryddiaeth i ysgolion uwchradd a 
datblygu dulliau hyfforddi newydd i athrawon. 
Mae hi hefyd yn arwain prosiect Academi 
Gwyddoniaeth Genedlaethol Cynulliad Cymru 
i wella gwyddoniaeth yn yr ysgol gynradd sy’n 
canolbwyntio’n benodol ar ferched mewn 
cymunedau tlotach.

“Cefais grant cyfnerthu ERC i astudio 
tarddiadau llwch cosmig yn ein 
Bydysawd. Mae llwch cosmig yn gyfrifol 
am guddio hanner yr holl olau o’r sêr 
ers y Glec Fawr rhag ysbienddrychau 
fel Hubble. Caiff y golau cuddiedig 
hwn ei ail-belydru mewn rhan o’r 
sbectrwm electromagnetig sy’n dal 
heb ei archwilio i raddau helaeth. Mae 
Arsyllfa Ofodol Herschel yn cynnig cyfle 
unigryw i ddatrys hyn drwy ddatgelu’r 
90% o lwch oedd yn rhy oer i gael ei 
ddarganfod o’r blaen gan nad oedd 
ysbienddrychau blaenorol wedi’u 
cynllunio i ddarganfod golau ar donfeddi 
byrrach. Hyd yma dim ond cyfran fach 
iawn o’r arolwg diweddaraf o’r awyr a 
gynhaliwyd gyda Herschel sydd wedi’i  
harchwilio. Dros y pum mlynedd nesaf 
fy mwriad yw dadansoddi’r gyfran o 
gynnwys galaethau sy’n llwch a nwy 
dros amser cosmig drwy ddefnyddio’r 
set data gyfoethog hon.

Byddaf i’n llunio’r cyfrifiad ystadegol 
cyntaf o lwch mewn galaethau, 
gan dracio llwch i gyfnodau cosmig 
cynharach nag a fu’n bosibl o’r blaen. 
Rwy’n bwriadu mynd yn ôl i’r cyfnod pan 
oedd y bydysawd ond hanner ei oed.

Mae dyfarniad yr ERC yn gyfle gwych 
i gael cymorth tymor hir i gyflawni’r 
nodau hyn. Bydd yn caniatáu i fi 
adeiladu grŵp mawr o fyfyrwyr a 
chynorthwywyr ôl-ddoethurol i fynd 
i’r afael â’r problemau hyn a bydd yn 
gwneud gwahaniaeth mawr yn y maes. 
Mae bod yn un o’r 372 o ymchwilwyr 
a enillodd grant Cyfnerthu eleni yn 
fraint enfawr, a’r peth gorau yw bod tri 
o’r rhai a enillodd y wobr yn gweithio 
yn Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth Prifysgol 
Caerdydd, felly byddwn ni’n gallu 
cefnogi ein gilydd dros y pum mlynedd 
gyffrous sydd o’n blaenau.”

Beth sbardunodd fy niddordeb?
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Canser yw’r achos mwyaf cyffredin o 
farwolaeth yn y DU1. Er bod cyfraddau 
goroesi pum mlynedd ar gyfer sawl math 
o diwmor yn gwella’n raddol, rydym ni’n 
dal i fod yn brin o therapïau effeithiol i bob 
tiwmor a dydyn ni ddim yn deall yn iawn 
y prosesau sy’n arwain at allu gwrthsefyll 
therapi a dychweliad tiwmorau. Ymhellach, 
i rai tiwmorau (fel rhai yn y pancreas) mae 
ein dealltwriaeth o’r modd y caiff cleifion eu 
trin mor gyfyngedig nes eu bod fwy neu lai yn 
amhosibl eu trin. Ceir llu o anghenion clinigol 
sydd heb eu diwallu yn ymwneud â diagnosis 
a thriniaeth well i ganser.

Sefydlwyd y Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd 
Canser Ewropeaidd i fynd i’r afael â’r 
heriau hyn drwy ganolbwyntio ar gysyniad 
y ‘bôn-gelloedd canser’. Y Sefydliad yw’r 
unig ganolfan yn Ewrop sy’n canolbwyntio’n 
llwyr ar ymchwil i fôn-gelloedd canser. Gyda 
chefnogaeth ei noddwr, Syr Terry Matthews, 
fe’i lansiwyd ar y llwyfan rhyngwladol mewn 

cynhadledd wyddonol fawr yn y Celtic Manor 
Resort, Casnewydd ym mis Gorffennaf 
2013. Ddwy flynedd yn ddiweddarach, fe’i 
cydnabyddir yn ‘Ganolfan o Ragoriaeth 
Ymchwil’ o fri rhyngwladol, ar ôl sicrhau 
statws cenedlaethol arweiniol fel Canolfan 
Caerdydd ar gyfer Ymchwil Canser y DU 
mewn cylch cyllido hynod o gystadleuol.

Mae prif ffocws y sefydliad - ‘y cysyniad o 
fôn-gelloedd canser’ - yn faes ymchwil risg 
uchel/enillion uchel sy’n gyflenwol i ymchwil 
sylfaenol a chryfderau clinigol cyfredol o 
fewn Prifysgol Caerdydd ond sy’n gwbl ar 
wahân i’r ymchwil hwnnw. Yn ôl yn 2010 
roedd ymchwil i fôn-gelloedd canser yn 
cael ei ystyried yn ‘risg uchel’. Ar y pryd 
roedd y byd gwyddonol wedi’i rannu’n 
ddwy garfan: y rheini oedd yn dadlau dros 
fodolaeth bôn-gelloedd canser a’r rheini 
oedd yn gwrthwynebu’r cysyniad hwn. Fodd 
bynnag, cafwyd newidiadau sylweddol dros y 
blynyddoedd diweddar - sef cyhoeddi cyfres 

o bapurau gwyddonol uchel eu heffaith sy’n 
darparu tystiolaeth gynyddol o fodolaeth 
bôn-gelloedd canser.   

Mae’r celloedd hyn yn cynnig y potensial 
ar gyfer trawsnewid y ffordd y caiff canser 
ei drin. Ceir tystiolaeth eu bod yn chwarae 
rhan allweddol yn creu a thyfu tiwmorau, a’r 
modd maen nhw’n lledaenu drwy’r corff. Os 
yw hyn yn wir, gallai fod yn bosibl trin canser 
yn fwy effeithiol drwy ganoli’r therapi yn y 
bôn-gelloedd, yn hytrach na holl gelloedd y 
tiwmor, fel y mae triniaethau cyfredol yn  
ei wneud.

Y Sefydliad Ymchwil  
Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd 
Bum mlynedd yn ôl roedd barn wyddonol yn rhanedig am fodolaeth bôn-
gelloedd. Heddiw ceir consensws cynyddol bod y celloedd hyn yn darparu 
cliwiau hanfodol i ddatblygiad canserau a’u triniaeth. Mae Prifysgol 
Caerdydd ar fin mynd â’r triniaethau hyn i lefel newydd a phersonol.

“Un o nodau allweddol y 
Sefydliad felly yw datblygu 
therapiau newydd sy’n 
targedu’r bôn-gelloedd canser” 
Yr Athro Alan Clarke

Ffocws ar Sefydliad Ymchwil 
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Cyflawniadau nodedig / 
datblygiadau allweddol

•  Mae’r Dirprwy Gyfarwyddwr Dr Matt 
Smalley yn arwain un Consortiwm UE 
(Horizon 2020) ac yn bartner yn un 
arall.

•  Dr Richard Clarkson yw prif 
ymchwilydd y Sefydliad, mewn tîm 
sydd wedi datblygu’r asiant bôn-
gelloedd gwrthganser masnachol 
newydd cyntaf o’i fath, sy’n gallu 
targedu celloedd tiwmor ymosodol 
yn y fron, y pancreas, y coluddyn a’r 
prostad, mewn cydweithrediad â 
Tiziana Life Sciences.

•  Mae’r Sefydliad wedi bod yn 
llwyddiannus wrth sicrhau nifer o 
roddion dyngarol sylweddol, yn fwyaf 
penodol, rhoddion chwe ffigur gan 
Sefydliad Jane Hodge ac Amser Justin 
Time.

•  Ym mis Medi 2014, fe wnaeth y 
Sefydliad gynnal y Symposiwm: 
Tumour Heterogeneity and Stratified 
Medicine, gyda 150 o bobl yn 
gwrando ar 20 o siaradwyr yn ystod 
y digwyddiad dau ddiwrnod. Mae 
sylwadau fel “un o’r mwyaf boddhaol 
rwyf wedi’i fynychu, cyfuniad gwych o 
siaradwyr a llawer o gyffro” wedi helpu 
i sefydlu enw da y Sefydliad fel pwerdy 
rhyngwladol yn y maes ymchwil hwn.

•  Ers ei sefydlu, mae’r Sefydliad 
wedi recriwtio tîm rhyngwladol o 
Gymrodorion Ymchwil, ymchwilwyr ôl-
ddoethurol a myfyrwyr PhD o dros 15 
o wledydd gwahanol.

Y deg tîm ymchwil a’u themâu
1. Yr Athro Alan Clarke 

Astudio’r berthynas rhwng 
bôn-gelloedd a chanser

2. Dr Matt Smalley - 
Ymddygiad y gwahanol 
gelloedd o fewn tiwmor unigol 
mewn ymateb i therapi, 
gan gynnwys edrych a ellir 
ffurfio bôn-gelloedd canser 
yn barhaus dros oes tiwmor

3. Dr Neil Rodrigues - Bôn-
gelloedd haematopoietig 
(mathau prin o gelloedd 
sy’n lletya ym mêr esgyrn 
dynol) a bôn-gelloedd 
canser mewn lewcemia

4. Dr Richard Clarkson - 
Targedu achosion clefyd 
metastatig – canfod 
strategaethau therapiwtig 
newydd i ddileu neu 
addasu’r celloedd canser 
sy’n gyfrifol am ledaeniad 
tiwmorau o gylch y corff

5. Dr Joaquín de Navascués 
- Cystadlu niwtral yn ystod 
homeostasis coluddol 
(sut mae’r coluddyn yn 
cynnal ei gydbwysedd) ac 
atgyweirio a’i effaith yn 
gynnar yn ffurfiant y tiwmor

6. Dr Liming Gui - Datgelu’r 
tebygrwydd rhwng 
datblygiad embryonig 
cynnar a dechrau canser

7. Dr Catherine Hogan - 
Deall sut mae tiwmorau’n 
eu sefydlu eu hunain i 
ddechrau ac yn coloneidddio 
mewn meinwe normal

8. Dr Lee Parry - Deall y 
rhyngweithio sy’n cysylltu’r 
amgylchedd, drwy ddeiet 
a bacteria yn y perfedd, â 
chanser 

9. Dr Girish Patel - Archwilio 
tarddiad ac esblygiad bôn-
gelloedd mewn canserau 
croen cychwynnol a 
metastatig a’u rôl wrth i’r 
clefyd ddychwelyd

10. Dr Florian Siebzehnrubl 
- Adnabod mecanweithiau 
molecwlar sy’n caniatáu i 
gelloedd canser aildyfu’n 
diwmorau newydd ar ôl 
therapi, yn enwedig mewn 
canserau’r ymennydd 
(glioblastoma)
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Dywedodd Cyfarwyddwr y Sefydliad, yr Athro 
Alan Clarke: “Ar y cyfan mae therapïau 
confensiynol yn llwyddo i leihau maint 
tiwmorau, ond mae’n bosib eu bod yn 
arwain at ddychweliad y tiwmor os nad yw’r 
bôn-gelloedd canser hefyd yn cael eu lladd.
Un o nodau allweddol y Sefydliad felly yw 
datblygu therapïau newydd sy’n targedu’r 
bôn-gelloedd canser ac yna (yn hanfodol) 
eu defnyddio ar y cyd â dulliau confensiynol 
i leihau swmp y tiwmor a lladd y celloedd a 
fyddai’n arwain at ddychweliad y tiwmor.”

Mae’r Sefydliad yn darparu’r amgylchedd 
ymchwil diweddaraf i uwch academyddion, 
cymrodyr ymchwil a myfyrwyr ôl-raddedig 
allu rhyngweithio. Mae cymrodyr ymchwil 
newydd yn gynnar yn eu gyrfa wedi cael 
eu recriwtio i gydweithio ochr yn ochr â 
thimau sy’n arwain y byd mewn meddygaeth 
fiofeddygol sylfaenol a datblygu cyffuriau i 
greu canolbwynt o ragoriaeth ymchwil yn y 
DU i dargedu canser.

Cafwyd datblygiad technolegol cyflym yng 
ngallu’r Sefydliad i echdynnu a thyfu bôn-
gelloedd canser yn ddiderfyn mewn labordy 
sy’n gweddnewid defnyddioldeb y celloedd 
hyn. Mae hyn nawr yn agor posibiliadau ar 
gyfer datblygu therapi sydd wedi’i deilwra (a 
elwir yn feddygaeth ‘haenol’ neu ‘bersonol’) 
a rhagwelir y bydd yn newid tirwedd ymchwil 
a therapi dros y blynyddoedd nesaf.

Mae’r cysyniad o fôn-gelloedd canser yn 
cynnig dull newydd o drin canser sydd 
â goblygiadau pellgyrhaeddol. Yr her i’r 
Sefydliad yw mynd i’r afael â’r materion 
hyn ac, yn y pen draw, y nod yw trawsnewid 
cyfraddau goroesi i gleifion sy’n dioddef o 
amrywiaeth o fathau o ganser.
1Ffynhonnell: y Swyddfa Ystadegau 
Cenedlaethol www.ons.gov.uk/ons/
dcp171778_381807.pdf

Ffocws ar Sefydliad Ymchwil 
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