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Rydym yn falch bod gennym 
wobr Arian Athena SWAN, 
ac rydym yn gwneud 
ymdrech barhaus i sicrhau 
cydraddoldeb rhwng y 
rhywiau.

Ein hymchwil

Sut mae ymateb i’r heriau 
digynsail y mae’r byd yn 
eu hwynebu i gynnal ei 
boblogaeth gynyddol ac 
ecosystemau’r blaned a’u 
cadw’n iach? Mae gan 
fiowyddoniaeth rôl hanfodol 
i’w chwarae o ran deall y 
mecanweithiau gwaelodol ac 
ymchwilio i ddatrysiadau. 

Mae ein gwaith ymchwil yn 
cwmpasu’r gwyddorau biolegol a 
biofeddygol ac yn cael ei arwain 
gan ymchwilwyr sy’n enwog yn 
rhyngwladol, ac sy’n rhedeg 
rhaglenni ymchwil deinamig, 
gyda mynediad at amrywiaeth 
o’r cyfleusterau technoleg 
diweddaraf.

Ein nod yw cynnal ac adeiladu ar 
ein cryfderau craidd, gyda 
ffocws ar fuddsoddi mewn 

blaenoriaethau ymchwil 
allweddol yn y meysydd canlynol:

1. Newid byd-eang a’i 
effeithiau

2. Mecanweithiau 
moleciwlaidd bywyd a 
chlefydau

3. Modelu a pheirianneg 
systemau byw

Jim Murray: Mae ein gwaith 
ymchwil yn mynd i’r afael â heriau 
byd-eang mawr heddiw, gan geisio 
darparu atebion newydd sy’n cael 
effaith economaidd, gymdeithasol 
ac amgylcheddol bwysig. Rydym yn 
darparu amgylchedd deinamig ac 
ysgogol i feithrin ymchwil arloesol 
ar draws meysydd Biofeddygaeth, 
Biowyddorau Moleciwlaidd, 
Niwrowyddorau, ac Organebau 
a’r Amgylchedd, gan ennill 
cydnabyddiaeth ryngwladol am ein 
gwaith ymchwil.

Nod ein Strategaeth Ymchwil 
10-mlynedd, BIOSI 2030, yw 
adeiladu ar ein cryfderau presennol 
a’u hintegreiddio ar draws y 

gwyddorau biolegol a biofeddygol.  
Mae amcanion y strategaeth yn 
amlygu ein huchelgais i hybu 
ymchwil ryngddisgyblaeth a 
chyfleoedd i gydweithio, yn ogystal 
â chryfhau sefyllfa’r Ysgol o ran 
incwm grantiau ymchwil a denu 
doniau newydd i’w hychwanegu at 
ein cronfa o ymchwilwyr o’r radd 
flaenaf. 

Mae BIOSI 2030 yn weledigaeth 
flaengar ar gyfer gwaith ymchwil yn 
y dyfodol, wedi’i seilio ar arloesedd, 
cydweithio a chynaliadwyedd, er 
mwyn darparu llwyfan i’n cyfadran 
gynhyrchu ymchwil sy’n arwain ar 
lefel ryngwladol.

Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ym mhob un o’n 
harferion a’n gweithgareddau. 
Ein nod yw sefydlu diwylliant cynhwysol sy’n croesawu ac yn sicrhau cyfle cyfartal i ymgeiswyr o bob oed, 
ethnigrwydd, anabledd, strwythur teuluol, rhywedd, cenedl, cyfeiriadedd rhywiol, hil, crefydd neu gred arall, a 
chefndir sosio-economaidd. 

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Athena SWAN  ECU
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1. Rhwydweithiau Ymchwil 
Rhyngddisgyblaeth 
Byddwn ni’n adeiladu ac yn 
hybu cyfleoedd mewn gwaith 
ymchwil rhyngddisgyblaeth trwy 
gyfuno rhwydweithiau ar draws 
yr Ysgol a’r Brifysgol, fel ein bod 
mewn sefyllfa i fanteisio’n llawn 
ar gyllid newydd a chyfleoedd 
ymchwil sy’n trosgynnu ffiniau 
traddodiadol disgyblaethau.  

2. Cydweithio 
Ysgol y Biowyddorau yw 
cartref tri o Sefydliadau 
Ymchwil y Brifysgol ac mae’n 
rhoi arweiniad sylweddol i 
chwe sefydliad arall ar draws 
Prifysgol Caerdydd.  Yng 
Nghaerdydd, byddwn ni’n 
paratoi i alluogi cydweithio o 
ran adnoddau ac arbenigedd 
rhwng Sefydliadau Ymchwil y 
Brifysgol ac ar draws Ysgolion.  
Ein nod yw meithrin ymhellach 
ein henw da rhyngwladol a’n 
cyrhaeddiad, trwy ddatblygu 
trefniadau cydweithio newydd a 

chyfleoedd i rwydweithio gyda 
chanolfannau ymchwil fyd-eang 
amlwg.   

3. Recriwtio a Datblygu Gyrfa 
Ein nod yw adeiladu ar 
ein cryfderau ymchwil a 
chynyddu ein tîm presennol o 
ymchwilwyr o’r radd flaenaf, 
gan geisio cyfleoedd i gyflwyno 
doniau er mwyn datblygu 
ac esblygu’r meysydd hyn o 
weithgaredd ymchwil.  Byddwn 
yn canolbwyntio ar ymchwilwyr 
gyrfa gynnar fydd yn cynnig 
arloesedd a ffyrdd newydd 
o weithio, gan ddarparu 
cefnogaeth effeithiol i ddatblygu 
gyrfa. 

4. Buddsoddi er Llwyddiant 
Ymchwil  
Sefydlodd yr Ysgol 
Ganolbwyntiau Ymchwil 
Technoleg yn 2015 i roi 
mynediad i’r arbenigedd a’r 
dechnoleg ddiweddaraf er 
mwyn cefnogi ymchwil flaengar, 

a byddwn yn parhau i ddatblygu 
a buddsoddi yn y Canolbwyntiau 
hyn. 
 
Bydd llwyddiant o ran grantiau 
ymchwil yn cael ei ddatblygu 
trwy waith effeithiol yn mentora 
ac yn adolygu ceisiadau gan 
gymheiriaid er mwyn cefnogi 
portffolio cynyddol o gyllid o’r 
holl brif gynghorau ariannu 
ac elusennau, gyda dyhead 
penodol i fod ymhlith 15 
prifysgol gorau’r Deyrnas 
Unedig ar gyfer cyllid BBSRC. 

5. System Arloesedd Caerdydd 
Gwelir cymaint o enw da sydd 
gan Brifysgol Caerdydd am 
arloesi o’r ffaith ei bod yn 
safle 36 o blith Prifysgolion 
Mwyaf Arloesol Ewrop yn 
2017.  Byddwn ni’n parhau i 
adeiladu ar y cryfderau hyn i 
gefnogi buddsoddiadau ar lefel 
y Brifysgol mewn arloesedd a 
meysydd ymchwil newydd. 

Amcanion
Mae ein gwaith ymchwil i’r dyfodol yn cael ei gefnogi gan bum thema:



4 BIOSI 2030Ysgol y Biowyddorau             Strategaeth Ymchwil

Is-adrannau Ymchwil

Mae ein gwaith ymchwil wedi’i 
drefnu’n bedair Is-adran 
dan arweiniad ymchwilwyr 
blaenllaw, ac mae’n cwmpasu 
graddfeydd bioleg, o’r ecosystem 
gyfan i fioleg foleciwlaidd a 
strwythur protein, gan gynnwys 
y gwyddorau biofeddygol a’r 
niwrowyddorau. 

Celloedd endothelaidd ysgyfeiniol 
gwartheg a dyfir mewn amodau 
diwylliant monohaen. Niwclysau 
celloedd mewn glas, microdiwbynnau 
mewn gwyrdd a ffibrau actin mewn 
coch. Tynnwyd llun o’r sampl gan 
Dr Tony Hayes, Canolfan Ymchwil 
Bioddelweddu, Ysgol Biowyddorau 
Caerdydd, drwy ddefnyddio microsgop 
sganio laser cydffocal Zeiss LSM880 
Airyscan.

Mae Ysgol y Biowyddorau yn 
gartref i nifer o Sefydliadau 
Ymchwil y Brifysgol:

Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd 
Canser Ewrop, y Sefydliad 
Ymchwil Dŵr a’r Sefydliad 

Darganfod Meddyginiaethau. 

Rydym hefyd yn rhoi arweiniad 
sylweddol i Sefydliad Ymchwil 
y Niwrowyddorau ac Iechyd 
Meddwl, Sefydliad Ymchwil 
Mannau Cynaliadwy, Sefydliad 

Ymchwil Dementia, Canolfan 
Biofecaneg a Biobeirianneg 
Arthritis Research UK a 
Chanolfan Faes Danau Girang 
ym Malaysia. 

Sefydliadau Ymchwil 
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Nod Organebau a’r Amgylchedd 
yw deall sut mae organebau a’u 
hamgylchedd yn rhyngweithio 
â’i gilydd, gan gynnwys bioleg 
sylfaenol, iechyd ecolegol, 
a chanlyniadau newid 
amgylcheddol ar amrywiaeth 
biolegol, er mwyn deall 
ymyriadau a allai gefnogi 
cadwraeth mewn cyfnod o newid 
byd-eang. 

Mae’r maes ymchwil hwn yn 
un amlddisgyblaeth, ac mae 
cysylltiadau cryf rhwng yr Is-adran 
a grwpiau ymchwil ar draws y 
gwyddorau ffisegol a chymdeithasol, 
yn ogystal â chysylltiadau 
uniongyrchol â Sefydliadau Ymchwil 
y Brifysgol.Mae hyn yn cynnwys y 
Sefydliad Ymchwil Dŵr, y Sefydliad 
Ymchwil Mannau Cynaliadwy a’r 
Sefydliad Arloesedd Data. 

Yn ogystal â chynrychioli cyfleuster 
ymchwil cryf yn ei faes yn y 
Deyrnas Unedig, mae’r Is-adran 
yn estyn allan yn rhyngwladol trwy 
waith ymchwil yng Nghanolfan 
Faes Danau Girang, yn Sabah, 
Malaysia.  Mae gan yr is-adran 
hon hefyd gysylltiadau allanol cryf 
ag Asiantaeth yr Amgylchedd a 
Chymdeithas Ecolegol Prydain, yn 
ogystal ag elusennau lluosog a 
chyrff anllywodraethol. 

Mae strategaeth ymchwil 
Organebau a’r Amgylchedd yn 
canolbwyntio ar dri maes penodol:  

• Newid byd-eang a gwydnwch 
adnoddau - archwilio effaith 
newid yn yr hinsawdd a 
phrosesau eraill a yrrir gan ddyn 
ar organebau ac ecosystemau 
 

• Cadwraeth ac esblygiad 
- ymhelaethu ar sut mae 
clefydau, parasitiaid a cholli 
cynefin yn effeithio ar oroesiad 
rhywogaethau.  

• Deall microbiomau a 
pharasitiaid - ymdrin â heriau 
deall sut mae microbiomau 
yn rhyngweithio â’u lletywyr i 
sbarduno iechyd a chlefydau. 

Nod y Biowyddorau Moleciwlaidd 
yw deall mecanweithiau 
moleciwlau a chelloedd bywyd, 
gyda chymwysiadau ym meysydd 
iechyd, diogelwch bwyd a 
datblygiad technolegol. 

Mae’r gwaith ymchwil hwn yn 
integreiddio ymchwil fiolegol 
sylfaenol, ac yn datblygu’r 
technegau diweddaraf ym maes 
biodechnoleg a modelu, er mwyn 
i ni fedru rhagfynegi sut bydd 
systemau biolegol yn ymateb i 
newid.   

Mae ein hymchwilwyr yn archwilio 
strwythur a rhyngweithio sylfaenol 
moleciwlau a chelloedd, yn deall 
prosesau datblygiadol organebau 
enghreifftiol allweddol, yn arbennig 

planhigion a phryfed, yn datblygu ac 
yn gwneud yn fawr o offer delweddu 
newydd, ac yn creu systemau 
biolegol at ddefnyddiau buddiol, fel 
cynhyrchu cnydau. 

Mae’r Is-adran hefyd yn arwain 
pump o’r saith Canolbwynt Ymchwil 
Technoleg yn Ysgol y Biowyddorau, 
gan adlewyrchu ei chryfderau 
technolegol. 

Meysydd strategaeth ymchwil y 
Biowyddorau Moleciwlaidd yw:  

• Deall systemau 
moleciwlaidd a chellog - 
defnyddio dulliau biogemegol, 
strwythurol a phenoteipio cellog 
i ddeall swyddogaeth fiolegol ar 
lefel y moleciwl.  

• Bioleg ddatblygiadol a 
modelu - defnyddio dulliau 
amlraddfa i ddeall a modelu 
prosesau datblygiadol a bôn-
gelloedd mewn organebau 
enghreifftiol allweddol megis 
pryfed a phlanhigion.  

• Delweddu a pheirianyddu 
systemau biolegol - defnyddio 
dulliau rhyngddisgyblaeth 
mewn bioleg, ffiseg a chemeg 
i ddelweddu a chreu systemau 
biolegol.  

Organebau a’r Amgylchedd

Biowyddorau Moleciwlaidd
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Mae Biofeddygaeth yn gorwedd 
rhwng ymchwil sylfaenol a 
rhag-glinigol, ac yn ymchwilio 
i fecanweithiau hanfodol y 
prosesau normal a chlefydau 
sy’n dylanwadu ar iechyd gydol 
oes; yn cwmpasu’r cyfnod o 
genhedlu hyd henaint, ac o 
gelloedd unigol i’r organeb 
gyfan yn ei hamgylchedd. 

Mae cysylltiadau uniongyrchol 
gan yr is-adran hon â dau o 
Sefydliadau Ymchwil y Brifysgol, 
Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd 
Canser Ewrop, a’r Sefydliad Ymchwil 
Niwrowyddorau a Iechyd Meddwl. 
Mae ein his-adran Biofeddygaeth 
hefyd yn chwarae rôl ganolog yng 
Nghanolfan Arthritis Research UK a 
Chyfleuster Golygu Genomau Parc 
Geneteg Cymru. 

Mae strategaeth ymchwil 
Biofeddygaeth yn cwmpasu:

• Tarddiad datblygiadol 
clefydau - ymhelaethu ar 
y dylanwadau cyn-geni 
ac epigenetig sy’n cael 
effaith ar risg afiechyd yn 
ddiweddarach mewn bywyd. 
 

• Mecanweithiau iechyd 

a chlefydau - deall 
mecanweithiau clefydau o 
safbwynt ffisiolegol, meinwe 
cysylltiol, niwrolegol a 
chysylltiedig â chanser.  

• Ymyrryd mewn clefydau 
- datblygu strategaethau 
therapiwtig i atal a thrin 
clefydau.

Mae’r Niwrowyddorau yn 
ymdrechu i sicrhau gwell 
dealltwriaeth o weithrediad 
system nerfol iach a’r 
mecanweithiau sy’n arwain at 
glefydau niwrolegol, maes lle 
mae Prifysgol Caerdydd wedi 
ennill ei phlwyf yn rhyngwladol.
 
Mae’r strategaeth ymchwil yn 
canolbwyntio ar feysydd cryfder 
allweddol, gyda’r nod o drosi 
gwybodaeth am y mecanweithiau 

gwaelodol yn therapïau 
ffarmacolegol a seiliedig ar 
gelloedd, a gwell arfer clinigol. 

Mae cysylltiadau cryf rhwng yr is-
adran Niwrowyddorau a Sefydliad 
Ymchwil y Niwrowyddorau ac 
Iechyd Meddwl, yn ogystal â’r 
Sefydliad Ymchwil Dementia 
newydd a’r Sefydliad Darganfod 
Meddyginiaethau.  

• Bioleg synaptig - deall ystwythder, 
trefniant a swyddogaeth niwronau. 

• Bioleg niwrogellog a 
niwroddatblygiadol - deall y 
prosesau datblygiadol a chellog 
sy’n sylfaen ar gyfer gweithrediad 
iach yr ymennydd a mecanweithiau 
clefydau 

• Niwrowyddoniaeth systemau 
- ymhelaethu ar y cylchedau a 
gweithrediad y cysylltiadau sy’n 
gyrru swyddogaethau’r ymennydd.   

Biofeddygaeth

Niwrowyddorau
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Er mwyn cyflawni ein nod 
o feithrin cydweithio a 
rhwydweithio, byddwn ni’n 
gweithredu Rhwydweithiau 
Ymchwil Rhyngddisgyblaeth ar 
draws Ysgol y Biowyddorau a’r 
tu hwnt gan gyfuno arbenigedd, 
gwybodaeth a meysydd 
ymchwil. 

Ar hyn o bryd ein Rhwydweithiau 
Rhyngddisgyblaeth yw:

• CURE-Infection: Rhwydwaith 
Bioleg Gwrthiant 
Gwrthficrobaidd a Haint 
Prifysgol Caerdydd 

• Rhwydwaith Systemau a Bioleg 
Ragfynegol 

• Biosynwyryddion a Rhwydwaith 
Delweddu Uwch 

• Rhwydwaith Ymchwil 
Dadansoddi Drosophila In Vivo

• 

Mae’r Canolbwyntiau Technoleg 
yn cyfuno cyfleusterau ymchwil 
ag arbenigedd ymchwil 
integredig ac arweinyddiaeth 
academaidd.  Yn ogystal â 
chynnig mynediad i’r dechnoleg 
ymchwil ddiweddaraf, 
arbenigedd a chefnogaeth 
ymchwil i ymchwilwyr yr Ysgol, 
mae pob Canolbwynt Technoleg 
yn ceisio sicrhau bod yr holl 
gyfleusterau ymchwil yn parhau 
i ddatblygu. 

Mae’r Canolbwynt Ymchwil 
Bioddelweddu yn datblygu ac yn 
cefnogi ymchwil gan ddefnyddio 
amrywiaeth o dechnegau 
microsgopeg a dulliau cysylltiedig o 
baratoi samplau. 

Mae’r Ganolfan MRI Arbrofol 
(EMRIC) yn cynnig delweddau 
strwythurol a swyddogaethol in 
vivo, nad ydynt yn ddynol, gyda 
chefnogaeth dechnegol lawn 
ar gyfer delweddu soniaredd 

magnetig swyddogaethol (fMRI), 
Delweddu Tensor Trylediad (DTI) a 
sbectrosgopi soniaredd magnetig 
(MRS). 

Mae’r Canolbwynt Ymchwil 
Dadansoddi Cell Unigol 
yn darparu arbenigedd 
mewn technolegau i gefnogi 
dadansoddiad amrywiadau fesul 
cell. Elfen ganolog o genhadaeth 
y Canolbwynt yw cefnogi a 
datblygu technolegau dadansoddi 
fflworoleuedd celloedd (FACS).  

Mae’r Canolbwynt Technoleg 
Twf Planhigion yn cynnig ystod 
eang o gyfleusterau twf ar gyfer 
ymchwil planhigion, gan gynnwys 
Cyfleuster Tŷ Gwydr Talybont.  

Mae’r Canolbwynt Ymchwil 
Moleciwlau yn darparu atebion 
wedi’u teilwra ar gyfer dadansoddi 
metabolitau cynradd ac eilaidd, 
ac ar gyfer biofoleciwlau bach 
amgylcheddol.
 

Mae’r Canolbwynt Ymchwil 
Technoleg Protein yn darparu 
arbenigedd a mynediad i 
gyfleusterau ar gyfer echdynnu 
a phuro protein, a dadansoddi 
strwythur, swyddogaeth a 
rhyngweithiol.

Mae’r Canolbwynt Ymchwil 
Genomau yn gweithredu fel 
ffocws ar gyfer cymuned fywiog 
o ymchwilwyr genomeg, ac yn 
cefnogi dilyniannu cenhedlaeth 
nesaf dan arweiniad defnyddwyr ar 
gyfer ystod eang o ddefnyddwyr a 
chymwysiadau. 

Mae’r Canolbwynt Ymchwil 
Biogyfrifiadura yn cyfuno 
caledwedd, seilwaith a gwybodeg 
er mwyn dadansoddi data ar lefel 
uchel a’i fodelu, mewn cysylltiad 
agos ag ARCCA. 

Rhwydweithiau Ymchwil Rhyngddisgyblaeth

Canolbwyntiau Ymchwil Technoleg



8 School of Biosciences              Research Strategy BIOSI 2030

biosischooloffice@caerdydd.ac.uk

+44 (0)29 2087 4974

Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd, Adeilad Syr Martin Evans,  
Rhodfa’r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX

Cysylltwch â ni


