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Cover image: Mae’r grŵp Orthodontig a delweddu 3D, a arweinir gan yr Athro Stephen Richmond, yn ymchwilio i’r penderfynyddion genetig sy’n gyfrifol 
am siâp yr wyneb, yn seiliedig ar ddull newydd sy’n defnyddio dadansoddiad amlamrywedd gofodol ddwys o etifeddoldeb a chyd-etifeddoldeb yr 
wyneb. Mae’r ddelwedd yn dangos mapiau etifeddoldeb wynebol ar gyfer meibion ar yr ochr dde a merched ar yr ochr chwith, a roddir fel etifeddoldeb 
cyfarwyddnod 3D plant (%) a gafwyd o atchwel o ran tadau. Gosodwyd gwerth uchaf etifeddoldeb ar 80% at ddibenion delweddu, ac adlewyrchir yr 
ardaloedd etifeddoldeb isaf ac uchaf gan liwiau glas a choch yn y sbectrwm, yn ôl eu trefn. Roedd y rhannau o’r wyneb a oedd yn dangos yr etifeddoldeb 
mwyaf yn cynnwys ardaloedd sy’n cynnwys pont y trwyn (nasion) a’r sygomas, yn ogystal â’r trwyn a’r talcen. Gwelwyd gwahaniaethau rhwng plant 
gwrywaidd a benywaidd yn rhan isaf yr wyneb, yn bennaf. Er enghraifft, cafwyd amcangyfrifon uwch o etifeddoldeb yn ardal yr ên ar gyfer merched, tra 
gwelwyd mwy o etifeddoldeb yn ardal y ffiltrwm (rhan ganol y wefus uchaf) o ran bechgyn. (Hoskens H et al, 2018. Front Genet 9:554)
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o Ysgol Meddygol Prifysgol Caerdydd, a drafododd sut oedd llid cronig a 
sbardunir gan ysgogiad-antigen ailadroddus mewn cleifion clefyd Celiac 
yn ailffurfio eu rhan lymffosyt rhyng-epithelaidd TCRγγ+ sy’n bodoli mewn 
meinwe yn barhaol, gan arwain at oblygiadau mawr i imiwnedd penodol i 
organ. Estynnir llongyfarchiadau arbennig i’n hymchwilwyr iau, Dr Matthieu 
Varache a Dr Jordana Dally, a enillodd wobrau am eu cyfraniadau rhagorol 
ar ‘ailbeiriannu’ cyffur presennol (colistin) yn effeithiol iawn a mynd i’r afael 
â ffibrosis gan ddefnyddio modiwleiddiwr protein cinase C sy’n deillio o 
blanhigion (epoxytigliane), yn ôl eu trefn. 

Heblaw am ein cyfraniadau at y sylfaen ymchwil a chydweithrediadau a 
phartneriaethau â defnyddwyr ymchwil, mae ein hymchwilwyr hefyd yn 
ymwneud â llawer o weithgareddau ymgysylltu â’r cyhoedd, boed hynny’n 
rhaglenni addysgol ar gyfer darpar fyfyrwyr disgyblaethau STEM neu 
broffesiynau deintyddol, meddygol neu berthynol i iechyd, neu ryngweithio 
â chleifion yn uniongyrchol neu rwydweithiau sy’n hybu lles pobl sy’n byw 
gyda chyflwr sy’n anablu, neu hyd yn oed gwaith allgymorth rhyngwladol. 
I dynnu sylw at ein gweithgareddau yn y maes hwn, rydym wedi cyflwyno 
rhan arbennig yn yr adroddiad hwn sy’n rhoi cipolwg ar yr ystod eang o 
weithgareddau sy’n cael eu gwneud ar hyn o bryd. 

Gan edrych tuag at 2020 a thu hwnt, yn ddiweddarach eleni byddwn yn 
gwneud cyflwyniad i’r asesiad cyfnodol o ymchwil yn y Deyrnas Unedig 
(REF2021), ac rydym yn y camau olaf o’i baratoi. Mae crynhoi cyflawniadau 
dros y cyfnod 6 blynedd yn rhoi cyfle i fyfyrio am gyfeiriad datblygiadau. Mae 
integreiddio’r Ysgolion Gwyddorau Bywyd, Meddygol, ac Iechyd Perthynol 
yng Ngholeg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd wedi alinio rhaglenni 
ymchwil yn fwy ar draws yr Ysgolion a hefyd wedi gwella cydweithredu â 
Sefydliadau Ymchwil y Brifysgol. Mae ymsefydlu grwpiau ymchwil mewn 
clystyrau ymchwil wedi cynyddu buddion sylfaen arbenigedd i’r eithaf, gan 
ganiatáu ar gyfer sefydlu meysydd cryf craidd a chynyddu capasiti, ond, 
yn bwysicaf oll, mae wedi caniatáu i ni, fel tîm, ddechrau mynd i’r afael â 
heriau o arwyddocâd byd-eang. Gwelir hyn yn amlwg trwy natur gynyddol 
gydweithredol ein hymchwil a’n cyfranogiad mewn rhwydweithiau ymchwil 
cenedlaethol a rhyngwladol. Mae’r ymagwedd hon nid yn unig wedi gwella 
ansawdd ein rhaglenni ymchwil ymhellach, ond hefyd eu cyrhaeddiad 
o ran effeithiau iechyd ac economaidd-gymdeithasol. Mae hefyd wedi 
gwella ein statws yn rhyngwladol, gan fod Ysgol Deintyddiaeth Prifysgol 
Caerdydd ymhlith y 50 gorau yn rhestr Prifysgolion y Byd QS yn 2019. Yn 
olaf, ar ddechrau 2020 symudodd yr Athro Alastair Sloan i Awstralia i ddod 
yn Bennaeth yr Ysgol Deintyddiaeth ym Mhrifysgol Melbourne. Rydym yn 
ddiolchgar i Alastair am ei arweinyddiaeth mewn gwahanol rolau yn ystod 
ei gyfnod yng Nghaerdydd, yn fwyaf diweddar fel Pennaeth yr Ysgol, a 
dymunwn y gorau iddo â’r her newydd hon. Rydym wrthi ar hyn o bryd yn 
chwilio am yr unigolyn o blith dewis rhyngwladol o ymgeiswyr a fydd yn gallu 
arwain Ysgol sy’n canolbwyntio ar raglenni ymchwil o ansawdd uchel a 
darparu cwricwlwm wedi’i ysbrydoli gan ymchwil, a’i thywys i’r lefel nesaf.

Mae’n bleser gennyf gyflwyno 
argraffiad 2019 o Adroddiad 
Ymchwil Blynyddol Ysgol 
Deintyddiaeth Prifysgol Caerdydd. 
Mae’r adroddiad yn amlinellu 
pwyslais a darganfyddiadau 
pwysig ein rhaglenni ymchwil 
dros y flwyddyn ddiwethaf ac yn 
amlygu hyd a lled yr ymchwil a 
gynhaliwyd yn ein Hysgol.  Mae cymryd rhan mewn consortia ymchwil 
cenedlaethol a rhyngwladol yn rhan ganolog o lwyddiant ein rhaglenni 
ymchwil am ei fod yn cynnig y pŵer ymchwil angenrheidiol ac arbenigedd 
rhyngddisgyblaethol o’r radd flaenaf i fynd i’r afael â’r prif heriau.

Mae ymchwil yn yr Ysgol yn ymdrin ag ystod eang o bynciau, ac fe’i cynhelir 
gan grwpiau â ffocws penodol iddynt. Mae’r rhain wedi’u clystyru’n ddwy brif 
thema ryngweithiol sydd, yn y bôn, yn cynrychioli’r gwyddorau biofeddygol 
ac ymchwil cysylltiedig ag iechyd cyhoeddus, sy’n rhannu rhai o’u galluoedd 
technegol. Mae ein gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar fynd i’r afael â 
chwestiynau allweddol sy’n berthnasol i ddeintyddiaeth ac iechyd y geg, 
ond gyda phwyslais ar bynciau sylfaenol gan gynnwys microbioleg, bioleg 
celloedd, geneteg, bioleg strwythurol, biowybodeg, gwyddor ymddygiad ac 
agweddau eraill ar fioleg. Trwy’r pwyslais hwn ar yr egwyddorion cyffredinol 
sy’n sail i systemau biolegol cymhleth a’u rhyngweithiadau deinamig, mae 
ein rhaglenni ymchwil yn ymestyn y tu hwnt i’r arbenigedd ac yn dylanwadu 
ar lawer o wahanol agweddau ar feddygaeth glinigol. Yn ogystal, ceir 
effaith eang ar gymdeithas, sy’n ymestyn y tu hwnt i’r Deyrnas Unedig, 
trwy ein hastudiaethau gwerthuso a’n harweinyddiaeth ym maes datblygu 
polisi iechyd. I’r perwyl hwn, mae gwaith ymchwil gan ein Grŵp Ymchwilio 
i Drais, sy’n ceisio lleihau trais sy’n gysylltiedig ag alcohol, wedi cael clod 
rhyngwladol ac fe’i mabwysiadwyd fel “Model Caerdydd”. Mae wedi arwain 
at newidiadau i bolisi prisio alcohol yng Nghymru a thu hwnt, ac wedi gwella 
effeithiolrwydd gwasanaethau trwy ailgyfeirio cleifion meddw oddi wrth 
Adrannau Brys (prosiect EDARA). 

Roedd y cyhoeddiadau nodedig yn ystod y cyfnod hwn yn cynnwys yr 
astudiaethau canlynol:

• Frontiers in Genetics gan Stephen Richmond a chydweithwyr yn 
Leuven, Gwlad Belg, a ddefnyddiodd ddull newydd o ymchwilio i 
etifeddoldeb paramedrau creuanwynebol ac a ddiffiniodd 63 modiwl 
cyd-etifeddiaeth. O ddadansoddi’r rhain fesul grŵp, cafwyd amcangyfrif 
amlamrywedd o etifeddoldeb ar gyfer amryw rannau o’r wyneb, yn 
amrywio o’r wyneb llawn (cyfan) i rannau llai o’r wyneb (lleol);

• Astudiaeth gan Elaine Ferguson a chydweithwyr a gyhoeddwyd yn 
Molecular Pharmaceuticcs a oedd yn ymchwilio i biopolymer cyfun 
fel modd o dargedu gwrthfiotigau (decstrin-colistin). Roedd hyn yn 
ymwneud â gweithgarwch biolegol y gwahanol ddeilliannau cyffuriau 
a ryddhawyd ar ôl dadlennu’r cyfuniadau gan hydrolasau glycosid i’w 
cyfansoddiad strwythurol, ac yn amlygu rhywogaethau cyffuriau sy’n 
fwy effeithiol ac yn llai gwenwynig i’r system;

• Dangosodd Scientific Reports gan Vera Knäuper a chydweithwyr fod 
celloedd CD8* T effeithwyr cynnar yn ailfynegi L-selectin cyn mynd 
allan o nodau lymff, a defnyddiodd L-selectin i ail-leoli i feinweoedd 
wedi’u heintio â firws lle’r oedd gollwng L-selectin yn rheoli ehangiad 
celloedd T sytotocsig cynnar. Felly, dylai hyn gael ei ystyried yn fodd o 
reoleiddio actifadu celloedd T mewn safleoedd gweithgarwch imiwn, 
sy’n baradeim newydd yn y maes ymchwil;

• Erthygl a gyhoeddwyd gan fy ngrŵp yn Clinical Gastroenterology and 
Hepatology gyda chydweithwyr yn Sheffield a adroddodd ar y darpar 
astudiaeth a ariennir gan Coeliac UK sy’n ymchwilio i gleifion â 
chlefyd Celiac ar adeg diagnosis ar gyfer namau niwrolegol. Amlygodd 
gysylltiad rhwng newidiadau strwythurol sy’n effeithiol ar rannau 
penodol o’r ymennydd ac awtoimiwnedd i TG6. 

Cynhaliwyd cynhadledd ymchwil undydd flynyddol yr Ysgol ym mis Mai 2019, 
gyda sesiynau ar Ddulliau newydd o drin heintiau cymhleth, Rheoleiddio 
ymatebion celloedd imiwn wrth atgyweirio meinwe, a Dulliau newydd o fynd 
i’r afael â materion iechyd y cyhoedd. Uchafbwynt ymhlith y cyflwyniadau 
rhagorol niferus oedd hwnnw gan y siaradwr gwadd, yr Athro David Price 

Rhagair
Yr Athro Daniel 
Aeschlimann
Cyfarwyddwr Ymchwil  

Yr Athro Alastair J Sloan
Pennaeth yr Ysgol

Mae’n bleser gennyf gyflwyno Adroddiad 
Ymchwil Blynyddol 2019 gan Ysgol 
Deintyddiaeth Prifysgol Caerdydd. Dros 
y 12 mis diwethaf, parhaodd yr Ysgol i 
ddatblygu ei chryfderau ymchwil, gan 
gynyddu ei llwyddiant wrth sicrhau 
cyllid ymchwil cystadleuol, a gweld 
cyflawniadau eraill gan ein staff 
academaidd a’n myfyrwyr. Mae’r Ysgol 
Deintyddiaeth yn falch o ymgyrraedd 
yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, ac 
rydym yn ymwneud ag ymchwil drosiadol 
ar flaen y gad sy’n cyd-fynd â pholisi 
Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU 
o gynnwys gofal iechyd a chymdeithasol 
yn ogystal â heriau ymchwil byd-eang. 
Trwy weithio’n agos gyda’n cydweithwyr a phartneriaid, rydym yn parhau 
i gynnal astudiaethau gwirioneddol ryngddisgyblaethol ac mae modd 
i’n hymchwilwyr feithrin perthnasoedd cryf â Phrifysgolion, Sefydliadau 
Ymchwil a Busnesau ledled y byd. Rwy’n falch o’r hyn rydym ni yn yr Ysgol 
Deintyddiaeth yn parhau i’w gyflawni yn ystod fy amser fel Pennaeth yr 
Ysgol, ac mae’n rhaid i mi ddiolch i’n Cyfarwyddwr Ymchwil, yr Athro Daniel 
Aeschlimann, am ei arweinyddiaeth ar draws yr agenda ymchwil dros y 3 
blynedd diwethaf, yn ogystal â’r ymchwilwyr hynod ddawnus sydd gennym 
yn yr Ysgol.

Rwy’n gobeithio y byddwch yn mwynhau darllen yr adroddiad diweddaraf 
hwn a dysgu mwy am weithgarwch ymchwil presennol yr Ysgol.
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Astudiaeth Achos 1: Rhoi strategaethau 
ar waith i leihau’r niwed o yfed gormod o 
alcohol
Mae alcohol yn cyfrannu at 3.3 miliwn o farwolaethau ledled 
y byd ac yn cyfrif am 5.1% o faich byd-eang o afiechydon bob 
blwyddyn.  Mae ymchwil gan y Grŵp Ymchwilio i Drais (VRG) 
ym Mhrifysgol Caerdydd wedi llywio polisi a deddfwriaeth, ac 
achosi newidiadau o ran ymarfer i helpu i liniaru effeithiau 
niweidiol cam-ddefnyddio alcohol.   

Mae’r Grŵp Ymchwilio i Drais wedi mynd i’r afael â’r 
broblem hon gyda 3 llinyn ymchwil, a dylanwadu ar bolisi a 
deddfwriaeth.  Mae eu gwaith wedi cynnig tystiolaeth i gefnogi 
cyfraith newydd yng Nghymru, ar gyfer pris isaf alcohol o 50c 
fesul uned. Rhagwelir y daw’r gyfraith hon i rym yn 2020.   
Gwnaethant ddatblygu adnodd cymhelliant – Mynnwch Air 
– i leihau defnydd peryglus fel rhan o ymyriadau arferol a 
fabwysiadwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, Public Health 
England, y Weinyddiaeth Amddiffyn a’r heddlu.   

O ganlyniad i gyfraniad y tîm a gwerthusiad o Ganolfan 
Triniaeth Alcohol Caerdydd, daeth y gwasanaeth hwn yn 
rhan adnabyddus o ganol dinas Caerdydd gyda’r nos ar 
y penwythnos.   Trwy adeiladu ar waith peilot Caerdydd, 
sefydlwyd EDARA (astudiaeth fawr dull cymysg ar draws 
sawl canolfan a ariannwyd gan NIHR) ym mis Ionawr 2016 
i werthuso effaith gwasanaethau rheoli meddwdod alcohol 
(AIMS) yn y DU. Gwnaed hyn drwy gymharu chwe thref/dinas 
sydd â Gwasanaethau Rheoli Meddwdod Alcohol a chwe thref/
dinas heb wasanaethau rheoli meddwdod alcohol, a hynny 
heb fod ar hap.  Ar y cyd â’r Grŵp Ymchwilio i Drais, ariannodd 
Prif Swyddog Gweithredol y GIG yn Lloegr nifer o wasanaethau 
rheoli meddwdod alcohol yn Lloegr dros Nadolig 2018.  Mae’r 
ymchwil hon yn nodi bod Gwasanaethau Rheoli Meddwdod 
Alcohol yn ymateb i alw nas diwallwyd o’r blaen am rywle 
diogel yn ystod y nos yn ogystal â’u nod pwrpasol o ailgyfeirio’r 
rhai sydd wedi meddwi (y rhai hynny y mae angen eu monitro 
sy’n hynod feddw, trin mân-anaf, neu gynnig rhywle diogel) i 
ffwrdd o Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys.  

www.cardiff.ac.uk/violence-research-group/research-projects/
an-evaluation-of-alcohol-treatment-centres 

Mae ein gwaith ymchwil wedi’i seilio ar bartneriaethau gyda chyrff cenedlaethol a’r Llywodraeth, a rhai o’r 
sefydliadau mwyaf blaenllaw yn y byd, yn ogystal â chydweithio rhyngddisgyblaethol ar draws ein sefydliad 
a chyda phrifysgolion eraill, ac mae’n cyfrannu at brosiectau mawr. O ganlyniad, mae ein hymchwil yn 
ymestyn yn eang ac yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.

Mae ein gwaith ymchwil 
sy’n arwain y ffordd yn 
fyd-eang yn cael effaith 

Mae’r Ysgol Deintyddiaeth yn ymwneud â rhaglenni 
ymchwil blaengar sy’n ceisio gwella iechyd a lles pobl. 
Mae ein gwaith ymchwil yn dylanwadu’n uniongyrchol ar 
bolisi cyhoeddus ac arferion clinigol mewn nifer o feysydd 
allweddol, ac yn creu effeithiau iechyd, economaidd-
gymdeithasol a masnachol. 

www.caerdydd.ac.uk/dentistry/research/impact-and-
translational-research
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Astudiaeth Achos 2: Prawf diagnostig 
newydd ar gyfer cleifion â chamweithrediad 
niwrolegol o ganlyniad i awtoimiwnedd a 
gyfryngir gan glwten

Mae clefyd Coeliac yn glefyd hunanimíwn a achosir gan 
anoddefgarwch i glwten (sy’n bodoli mewn gwenith, haidd 
a rhyg). Gallai sensitifrwydd i glwten effeithio ar gymaint 
ag 1% o boblogaeth Gorllewin Ewrop a’r Unol Daleithiau, 
ond dim ond 1 o bob 8 o’r rheiny sy’n dangos symptomau 
gastroberfeddol. Mae cleifion sy’n datblygu camweithrediad 
niwrolegol yn broblem arbennig. Yn ogystal â’r ffaith bod 
canlyniadau amlygiad parhaus i glwten yn ddifrifol, gan achosi 
niwed na ellir ei wrthdroi, nid yw cleifion o’r fath yn dangos 
symptomau gastroberfeddol amlwg yn aml, felly maent yn 
dod at Niwrolegydd ar gam datblygedig. Mae anallu’r clinigwr i 
gysylltu’r broblem niwrolegol â sensitifrwydd i glwten yn arwain 
at ymchwiliadau helaeth diangen o gleifion o’r fath wrth chwilio 
am achos arall. Mae ymchwil gydweithredol rhwng Prifysgol 
Caerdydd a Phrifysgol Sheffield wedi darparu tystiolaeth 
foleciwlaidd sy’n cadarnhau bod camweithrediad niwrolegol 
yn fath penodol o sensitifrwydd i glwten sy’n gysylltiedig â 
datblygiad ymateb hunanimíwn i drawsglwtaminas 6 (TG6). 
Mae hyn yn dilyn ymlaen o astudiaethau arloesol tîm yr Athro 
Aeschlimann, a ddarganfu rôl yr ensym hwn wrth ddatblygu’r 
system nerfol ganolog ac, yn fwy penodol, wrth wahaniaethu 
is-set o niwronau cortigol a serebelaidd. Dechreuodd y tîm 
gydweithrediad â Zedira, sy’n arweinydd marchnad yn y ras i 
ddatblygu therapïau ar gyfer clefyd Coeliac, i ddatblygu prawf 
diagnostig masnachol - wedi’i seilio ar ganfyddiadau profi 
egwyddor gan dîm Caerdydd - sy’n caniatáu ar gyfer gwneud 
diagnosis cyflym a chywir o’r cleifion hyn â sensitifrwydd 
i glwten yr oedd yn anodd gwneud diagnosis ohonynt yn 
flaenorol oherwydd absenoldeb enteropathi. Arweiniodd hyn at 
ddatblygu citiau ELISA (zedira.com/Celiac-disease-products/
Neuronal-TGase-TG6-ELISA) i ganfod awto-gwrthgyrff gwrth-
TG6 mewn serwm at ddibenion diagnostig dynol yn unol â’r 
gyfarwyddeb iVD Ewropeaidd (98/79/EG). Mae fformat y 
prawf ELISA wedi cael ei addasu ers hynny i’w ddefnyddio 

Uchafbwyntiau eraill ein gwaith ymchwil dylanwadol:
Gwnaeth ein hymchwilwyr gynnydd sylweddol eleni mewn ystod eang o feysydd:

Trin heintiau sy’n gallu gwrthsefyll 
gwrthfiotigau: 

Gyda €6 miliwn o gyllid gan raglen 
Ymchwil ac Arloesi Horizon 2020 yr 
Undeb Ewropeaidd, ac $11 miliwn 
gan Sefydliad Ffibrosis Systig yr Unol 
Daleithiau, dechreuwyd recriwtio i 

brawf clinigol Cam 2b hollbwysig ar gyfer OligoG (y cyffur 
sydd fwyaf tebygol o gael ei ddefnyddio gan AlgiPharma ar 
gyfer ffibrosis systig) ym mis Rhagfyr 2019, a chynhelir yr 
astudiaethau mewn 49 safle clinigol, mewn 11 o wledydd.

Llywio polisi ac arferion ynghylch 
hylendid y geg mewn cartrefi gofal 
cenedlaethol:

Roedd yr ymchwil hon yn gatalydd 
ar gyfer cyflwyno’r rhaglen “Gwên 
am Byth.” Gyda chamau gweithredu 
trawsddisgyblaethol gan Lywodraeth 

Cymru i gefnogi hylendid y geg mewn cartrefi gofal, 
rhoddwyd yr ymyrraeth newydd hon ar waith mewn 340 o 
gartrefi gofal yng Nghymru. 

Masnacheiddio synhwyrydd 
rhybudd cynnar ar gyfer rhwystrau 
mewn cathetr wrinol: 

Yn 2019, cyflwynwyd trwydded fyd-
eang i weithgynhyrchu a gwerthuso’r 
synhwyrydd rhybudd cynnar ar gyfer 
rhwystrau mewn cathetr wrinol, a 

ddatblygwyd gan yr Athrawon Waters, Stickler a Williams, i 
un o brif wneuthurwyr dyfeisiau meddygol Tsieina.

Manylion ychwanegol: www.caerdydd.ac.uk/dentistry/research/impact-and-translational-research

Gwella iechyd cegau plant: 

Mae’r Uned Iechyd Deintyddol y 
Cyhoedd, fel rhan o’i chylch gorchwyl i 
fonitro effaith y rhaglen “Cynllun Gwên”, 
wedi adrodd bod nifer yr anaestheteg 
gyffredinol a roddwyd i dynnu dannedd 
plant yng Nghymru wedi gostwng o 
9306 yn 2011/12 i 6,582 yn 2018-

19. Er ei bod yn debygol y gellid priodoli hyn yn rhannol i 
newidiadau mewn argaeledd gwasanaethau, mae hefyd 
yn adlewyrchu’r gwelliannau sylweddol o ran iechyd cegau 
plant yng Nghymru dros y degawd diwethaf.

ar lwyfannau a ddefnyddir mewn diagnosteg glinigol. 
Erbyn hyn, mae’r prawf yn cael ei gynnig am y tro cyntaf fel 
gwasanaeth gan labordy diagnostig yn y Deyrnas Unedig (yn 
Sheffield dan arweiniad Dr Wild: www.immqas.org.uk/pru.
asp?S=611185631&C=1252&CID=1) ac yn yr Almaen (yn 
Heidelberg dan arweiniad yr Athro Kramer: transglutaminase-
immunpathologie-labor.de/).

Mae cysyniad amlygiadau niwrolegol sensitifrwydd i glwten yn 
cael ei gydnabod yn eang ac mae bellach yn cael ei dderbyn 
yn rhyngwladol, fel y gwelir mewn adroddiadau consensws 
diweddar ar anhwylderau cysylltiedig â glwten. Mae hyn yn 
deillio’n bennaf o’r datblygiadau hyn mewn profi serolegol, 
ochr yn ochr ag adnabod biofarcwyr delweddu sydd, am y tro 
cyntaf, wedi galluogi adnabod cleifion o’r fath trwy gysylltu 
nodweddion a gyflwynir yn glinigol â dulliau moleciwlaidd 
gwaelodol. Amlygodd darpar astudiaeth ddiweddar a oedd 
yn asesu cleifion clefyd Coeliac ar yr adeg diagnosis fod 
cyfraniad y system nerfol ganolog yn fwy cyffredin o lawer 
nag a ddisgwyliwyd yn flaenorol (gweler tudalen 8), sy’n 
pwysleisio’r angen am ymyrraeth effeithiol. Yn unol â hynny, 
amlygwyd deall mathau niwrolegol o glefyd Coeliac fel un 
o’r 10 blaenoriaeth ymchwil bwysicaf gan Coeliac UK yn 
2019 (www.coeliac.org.uk/research/our-approach/research-
priorities/). 

5

Adroddiad Ymchwil Blynyddol 2019 Ysgol Deintyddiaeth Prifysgol Caerdydd Effaith – Astudiaeth achos



Therapïau Uwch
• Therapïau gwrthficrobaidd newydd 
• Therapiwteg bolymer 
• Bioffilmiau bacteriol 
• Trin heintiau cronig 

Bioleg Matrics a  
Thrwsio Meinwe

• Peirianneg cymalau synofaidd a sbardunir 
gan fôn-gelloedd 

• Modelau clefydau a meinweoedd 
organotypig 

• Delweddu prosesau cellog ar lefel 
foleciwlaidd 

• Dadansoddi strwythur, addasiad a 
swyddogaeth proteinau

Clefydau Microbaidd
• Modelau 3D o haint 
• Bioffilmiau a dulliau amddiffyn 
• Pathogenedd Candida 
• Microbïom

Bioleg Adfywiol
• Mecanweithiau atgyweirio ac adfywio 

ar gyfer meinweoedd geneuol, croenol 
a niwral 

• Bywyn deintyddol, mwcosaidd y geg a 
bôn-gelloedd mêr esgyrn 

• Bioddeunyddiau orthopedig/
deintyddol 

• Iacháu clwyfau

Crynodeb ymchwil
Cymwyseddau craidd Gwyddorau Biofeddygol a Geneuol: 

Orthodonteg a Delweddu 3D

• Delweddu creuanwynebol
• Modelu mathemategol 
• Ffactorau genetig sy’n pennu siâp 

creuanwynebol
• Y gydberthynas rhwng patholeg a siâp 

yr wyneb
• 

Ymchwil i Alcohol a Thrais

• Trais sy’n gysylltiedig ag alcohol 
• Polisi sy’n llywio atal trais, partneriaethau 

gwrth-drais
• Deall effeithiau defnyddio/

camddefnyddio alcohol ar gwrs bywyd 
• Strategaethau sy’n atal cam-drin a 

chamddefnyddio alcohol

Iechyd y Cyhoedd Deintyddol

• Epidemioleg clefydau sy’n gysylltiedig â’r 
dannedd 

• Asesu a gwella iechyd y geg
• Strategaethau a thechnolegau ymyrraeth 

ataliol
• Therapïau gwrthficrobaidd 

Cymwyseddau craidd Ymchwil Glinigol Gymhwysol ac Iechyd y Cyhoedd:
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Bioleg Matrics a 
Thrwsio Meinwe

Dyma ein nodau:

• Egluro a gwrthweithio prosesau patholegol sy’n arwain 
at ddinistrio meinweoedd o ganlyniad i lid, canser a 
heneiddio.   

• Creu meinwe swyddogaethol trwy gymhwyso 
egwyddorion gwyddor bywyd.   

Mae’r ECM a’r ffordd y mae’n rhyngweithio â chelloedd 
amrywiol yn hanfodol bwysig i reoleiddio llid, prosesau 
atgyweirio/adfywio a chanserau ymledol. Mae celloedd 
meinwe cysylltiol yn rheoli mudo, goroesiad a lledaeniad 
celloedd epithelial ac endothelial yn ogystal â recriwtio 
ac ysgogi celloedd antigen sy’n trefnu’r ymateb i 
lid. Mae ymatebion cell meinwe gysylltiol a newidiwyd yn 
gysylltiedig â llawer o glefydau, naill ai oherwydd ymwneud 
uniongyrchol â’r achoseg neu oherwydd y ffibrosis sy’n 
cyd-fynd â’r niwed i’r feinwe. Sefydlwyd modelau arbrofol 
yn y grŵp i ddehongli’r rhyngweithio cellog sy’n rheoleiddio 
agweddau penodol ar y broses atgyweirio a chlefyd. Mae’r 
rhain yn ymwneud â llid, angiogenesis, ail-epitheleiddio, 
rhyngweithiadau celloedd stromatig canser a newidiadau 
ECM sy’n digwydd wrth heneiddio. Y prif nod yw ennill 
dealltwriaeth foleciwlaidd o rôl addasiadau ôl-drosiadol o 
broteinau mewn gweithrediad system organau, a sut mae 
addasiadau protein gwyrol neu broteolysis yn cyfrannu at 
bathogenesis.

Canolfannau Ymchwil Cysylltiedig:
Yr Athro Aeschlimann yw un o aelodau sefydlol Canolfan 
Ragoriaeth mewn Biomecaneg a Biobeirianneg Versus 
Arthritis, lle mae’n arwain y rhaglen datblygu biofarcwyr 
osteoarthritis. Datblygwyd a defnyddiwyd modelau 
osteoarthritis cartilag dynol in vitro organotypig wrth 
ddarganfod y biofarcwyr.
www.cardiff.ac.uk/arthritis-biomechanics-bioengineering-
centre/

Rydym ni’n dîm amlddisgyblaethol o wyddonwyr sy’n 
arbenigo mewn bioleg cell a moleciwlaidd, bioleg 
strwythurol ac imiwnoleg. Nod ein gwaith ymchwil 
yw deall ac addasu’r rhyng-gysylltiad rhwng matrics 
allgellog (ECM) a’r celloedd amrywiol yn y cymhlygyn 
creuanwynebol.   

www.cardiff.ac.uk/research/explore/research-units/
matrix-biology-and-tissue-repair-research-group

Uchafbwyntiau 2019:

• Cyflwynodd yr Athro Aeschlimann ddarlith wadd ar rôl 
transglwtaminasau mewn niwroddirywiad yn 10fed 
Symposiwm Rhyngwladol y Gymdeithas Ymchwil ar y 
Serebelwm ac Atacsia (SRCA).

• Cyflawnodd prawf diagnostig hunanimíwn sy’n canfod 
gwrthgyrff TG6 nod CE i ddangos ei fod yn cydymffurfio 
â’r Gyfarwyddeb Dyfeisiau Diagnostig In-Vitro Ewropeaidd 
(98/79/EC) (https://zedira.com/Celiac-disease-products)

• Dangosodd gwaith cydweithredol a arweiniwyd gan Dr 
Knäuper a’r Athro Ager (MEDIC, Prifysgol Caerdydd) 
swyddogaeth ADAM-17 ansegur mewn proteolysis 
L-selectin a ysgogwyd gan TCR mewn celloedd T sy’n 
cyfrannu at ehangiad clonaidd cynnar celloedd T 
sytotocsig yn dilyn haint firaol. Felly, mae gan L-selectin 
swyddogaethau hollbwysig nid yn unig o ran elifo celloedd 
cof naïf a chanolog i gysylltu â nodau lymff, ond hefyd 
fel rheoleiddiwr actifadu celloedd T mewn safleoedd 
amddiffyn imiwn ar adeg haint. (Mohammed R et al., 
2019. Sci Rep 9: 5487).

• Datgelodd gwaith cydweithredol gyda grwpiau Dr Vladena 
Bauerová-Hlinková a Dr Marcela Kúdelová o Academi 
Gwyddorau Slofacia, Bratislafa, fod mwtanu dau waddod 
allweddol o’r protein M3 herpesfirus-68 gama llygodol yn 
effeithio ar ei allu i gyfuno cemocinau penodol. Mae hyn 
yn paratoi’r ffordd ar gyfer datblygu atalyddion cemocin 
therapiwtig newydd ac yn taflu goleuni ar strategaethau 
efadu niferus firysau. (Šebová R, et al (2019). Front Cell 
Infect Microbiol 9: 210)

Mae hefyd yn aelod sefydlol o Sefydliad Anhwylderau 
Cysylltiedig â Glwten Sheffield (SIGReD), ac yn 
gysylltiedig â thema’r Ganolfan Ymchwil Biofeddygol a 
ariennir gan y Sefydliad Ymchwil Iechyd Cenedlaethol, 
sy’n dwyn ynghyd arbenigwyr rhyngddisgyblaethol 
i ddatblygu strategaethau newydd ar gyfer gwneud 
diagnosis effeithiol o anhwylderau sy’n gysylltiedig 
â glwten. Mae’r gwaith yma’n canolbwyntio ar echel 
perfeddyn-ymennydd y system imiwnedd a sut mae hyn 
yn cysylltu ag atacsia hunanimiwn.
www.sheffield.ac.uk/news/nr/gluten-related-
diseases-1.259247
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Cefndir: Mae anhwylderau cysylltiedig â glwten yn cynrychioli 
sbectrwm o amlygiadau clinigol sy’n rhannu sbardun cyffredin, sef 
polypeptidau sy’n deillio o fathau penodol o rawn y cyfeirir atynt 
gyda’i gilydd fel ‘glwten’. Y clefyd a nodweddir orau yn y sbectrwm 
hwn yw clefyd Celiac (CD), sef clefyd hunanimíwn cyffredin (sy’n 
effeithio ar 1% o boblogaeth y Gorllewin) sy’n cael ei sbarduno 
gan gelloedd T. Fel arfer, mae’r clefyd hwn yn arwain at broblemau 
perfeddol gan gynnwys dolur rhydd, camamsugno ac anemia 
mewn unigolion sy’n agored iddo (sy’n cario HLA DQ2 neu DQ8).  
Fodd bynnag, cydnabyddir bellach efallai y bydd gan gleifion 
symptomau gastroberfeddol lleiafsymiol neu ddim symptomau 
o’r fath o gwbl, ac amlygiadau allberfeddol amrywiol sy’n effeithio 
ar systemau organau eraill, gan gynnwys y system nerfol (Ffig 
1). Mae ymateb celloedd B, nid yn unig i beptidau sy’n deillio o 
glwten (antigen) ond hefyd i’r awtoantigen trawsglwtaminas 2, 
yn arwydd o CD gweithredol. At hynny, mae targedu isosymau 
trawsglwtaminas eraill gan y system imiwnedd wedi cael ei 
gysylltu â chlefyd allberfeddol. Yn nodedig, rydym wedi cysylltu 
awto-wrthgyrff â thrawsglwtaminas 6 (TG6) a chamweithrediad 
niwrolegol yn flaenorol.

Darganfyddiad: Er bod cleifion sy’n dangos symptomau 
niwrolegol o ganlyniad i sensitifrwydd i glwten yn cael diagnosis 
gryn dipyn yn hwyrach, ar gyfartaledd, na’r rhai sy’n dangos 
symptomau gastroenterolegol clasurol (53 o gymharu â 42 
blynedd) (Hadjivassiliou et al, 2016), nid yw hyn o ganlyniad i 
ehangiad cynyddol y repertoire hunanimíwn oherwydd ysgogiad 
glwten parhaus, gan ein bod wedi dangos yn ddiweddar bod 
modd canfod awto-wrthgyrff TG6 mewn plant ifanc ar yr adeg 
cyflwyno gyda chryn amlder (De Leo et al, 2018). Felly, nid 
yw’r awto-wrthgyrff hyn yn digwydd o ganlyniad i gam hwyr o’r 
clefyd. Mae hyn yn codi cwestiwn ynghylch p’un a yw cleifion ag 
awtoimiwnedd TG6 caffaeledig yn agored i ddatblygu problemau 
niwrolegol trwy amlygiad parhaus i glwten yn eu diet neu, yn 
wir, p’un a oes gan gleifion o’r fath gamweithrediad niwrolegol 
cynnil eisoes a fethwyd o ganlyniad i ddiffyg asesiad niwrolegol. 
I fynd i’r afael â hyn, cynhaliom astudiaeth darpar garfan mewn 
canolfan gastroenteroleg gofal eilaidd o 100 o gleifion olynol 
a gafodd ddiagnosis newydd o CD yn seiliedig ar gastrosgopeg 

a dadansoddi biopsi dwodenol (oedran cymedrig ±SD ar adeg 
diagnosis, 43±15 oed; amrediad, 19-77 oed) (Hadjivassiliou et 
al, 2019). Datgelodd archwiliad clinigol ddiffygion niwrolegol ar 
amlder uchel, gydag atacsia cerddediad yn amlwg mewn 29% 
o’r cleifion, llygadrynu (nystagmus) mewn 11% a cholli synnwyr 
pen pellaf mewn 10%. Yn annisgwyl, roedd gan 60% o’r cleifion 
ganlyniadau delweddu ymennydd cyseinedd magnetig (MR) 
annormal hefyd, ac roedd gan 47% ddiffygion swyddogaethol yn 
y serebelwm, fel y dangoswyd gan gymhareb asetad N-aspartyl 
/ creatin serebelaidd annormal mewn sbectrosgopeg MR. 
Datgelwyd gwrthgyrff gwrth-TG6 mewn 40% o’r cleifion CD ac, 
yn seiliedig ar asesiad morffometrig manwl o ddata delweddu 
MR, gwelwyd bod rhannau isgortigol o ymennydd y cleifion hyn 
a chanddynt wrthgyrff gwrth-TG6 wedi crebachu’n sylweddol, yn 
enwedig y thalamws a’r serebelwm. Yn y thalamws, amlygwyd 
patrwm eang o golli mater llwyd gan arbed cnewyll blaen a 
phwlfinol yn gymharol ac, ar ôl cywiro yn ôl oedran, daeth 
crebachiad ffocal o amgylch y cnewyll ôl ochrol/fentrol i’r 
amlwg fel canfyddiad arwyddocaol (Ffig 2). Mae’r thalamws yn 
ymwneud â rheolaeth echddygol gan ei fod yn anfon signalau 
rhwng y serebelwm a’r cortecs echddygol. Gyda’i gilydd, gallai 
ein dadansoddiad o ddelweddu MR a diffygion swyddogaethol 
mewn cleifion fod yn gyson â cholli grŵp o niwronau thalamig 
cadarnhaol TG6, sy’n effeithio ar lwybrau ataliol GABA-ergic, neu 
nam arnynt.  

Pwysigrwydd: O ran cleifion sydd â symptomau CD clasurol, mae 
diffygion niwrolegol yn gyffredin wrth wneud diagnosis o CD ond 
cânt eu hanwybyddu’n aml. Mae awto-wrthgyrff TG6-penodol yn 
arwydd o gyfranogiad niwrolegol, ac maent yn gyffredin ymhlith 
cleifion sydd newydd gael diagnosis o CD. Yma, gwelsom leihad 
sylweddol yng nghyfaint rhannau penodol o’r ymennydd mewn 
cleifion ag awto-wrthgyrff TG6, sy’n darparu tystiolaeth o gysylltiad 
rhwng awtoimiwnedd i TG6 a chrebachiad yr ymennydd. O ystyried 
difrifoldeb a natur ddiwrthdro canlyniadau datblygiad clefyd, mae 
angen cynnal asesiad niwrolegol a gwneud diagnosis yn gynnar, 
a sicrhau bod cleifion o’r fath yn ymwybodol o bwysigrwydd cadw 
at ddiet sy’n gwbl rydd rhag glwten i osgoi anabledd niwrolegol 
parhaol. 

Crynodeb o’r prosiect:

Symptomau niwrolegol a phatholeg mewn cleifion 
sydd newydd gael diagnosis o glefyd Coeliag 
“clasurol” 

Hadjivassiliou M et al, 2016. Am J Gastroenterol 111(4): 561-567. 
De Leo L et al, 2018. J Pediatr Gastroenterol Nutr 66(1): 64-68. 
Hadjivassiliou M et al, 2019. Clin Gastroenterol Hepatol 17(13): 2678-
2686. 

Ffig 1. Clefyd hunanimíwn systemig yw CD sy’n ymddangos mewn 
gwahanol systemau organau. Archwiliad geneuol sy’n datgelu dolur 
y geg mewn claf CD, yn cynnwys leinin mwcws y tafod (A) a’r wefus 
isaf (B). Mae cyfranogiad y system nerfol o ganlyniad i sensitifrwydd i 
glwten yn ymddangos yn aml fel atacsia serebelaidd pur; delwedd MR 
saethol sy’n dangos newidiadau dirywiol helaeth yn serebelwm claf ag 
atacsia glwten (C, saeth).

Impact - Case studiesCardiff University School of Dentistry Annual Research Report

Ffig 2. Darlun o grebachiad cysylltiedig ag awto-wrthgyrff TG6 yn y 
thalamws. Proseswyd delweddau MR T1-pwysoledig i gynhyrchu setiau 
data cyfaint ymennydd wedi’i normaleiddio ar gyfer cleifion CD wedi’u 
haenu ar gyfer gwrthgyrff gwrth-TG6 (cadarnhaol yn erbyn negyddol). 
Datgelodd dadansoddiad cyfeintiol cymharol o is-rannau mater llwyd 
yr ymennydd wahaniaethau sylweddol yn y thalamws, a welir yma 
trwy fwyhau clwstwr didrothwy dadansoddiad siâp “fertig” wedi’i 
gywiro gan FIRST.  Mae’r modelau hyn yn rheoli o ran oedran, felly 
mae’r gwahaniaethau mewn ‘siâp’ y ddau grŵp yn adlewyrchu patrwm 
cyffredinol y crebachiad sy’n gysylltiedig â phresenoldeb awto-wrthgyrff 
TG6. Yn arwyddocaol, amlygir lleoliadau wedi’u newid (p≤0.05) yn 
oren, tra bod lleoliadau p≤0.1 wedi’u dangos mewn glas (A,B); er bod y 
canlyniadau wedi cyrraedd arwyddocâd ar gyfer y thalamws chwith yn 
unig, datgelir patrwm tebyg iawn ar gyfer y thalamws de pan osodir y 
trothwy i p≤0.06 (C; oren).

A

B

C
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Yr Athro Daniel Aeschlimann
AeschlimannDP@caerdydd.ac.uk
+44 (0)29 2074 4240

MSc (Biocemeg, Cemeg Bioffisegol, Bioleg Celloedd a Geneteg Foleciwlaidd), 1990, 
Biocenter, Prifysgol Basel, Basel, y Swistir. PhD (Biocemeg), 1993, Prifysgol Basel, 
Basel, y Swistir. Cymrodoriaethau gan EMBO a Sefydliad Gwyddoniaeth Cenedlaethol 
y Swistir. Swyddi academaidd amrywiol yn y Swistir, Unol Daleithiau America (UDA) 

a’r Deyrnas Unedig (DU). Ers 2001, Athro’r Gwyddorau Biolegol, Prifysgol Caerdydd, y DU. Pennaeth yr Uned Ymchwil 
Trwsio Meinwe a Bioleg Fatrics a Chyfarwyddwr Ymchwil yr Ysgol Deintyddiaeth.

Mae swyddogaeth trawsglwtaminasau a chroesgysylltu proteinau mewn prosesau ffisiolegol ac mewn clefydau 
wedi bod yn thema ganolog i’m gwaith ymchwil. Mae fy ngwaith ymchwil presennol yn canolbwyntio ar swyddogaeth 
ensymau trawsglwtaminas mewn imiwnedd cynhenid a datblygiad clefydau hunanimiwn yng nghyd-destun 
sensitifrwydd i glwten ac arthritis.

Cyhoeddiad 
Allweddol:
Hadjivassiliou M, et al 
(2019). Neurological 
deficits in patients 
with newly diagnosed 
Coeliac Disease are 
frequent and linked to 
TG6 autoimmunity. Clin 
Gastroenterol Hepatol 
(yn y wasg).

Rhestr lawn ar gael yn:
www.cardiff.ac.uk/ 
people/view/39472- 
aeschlimann-daniel

Dr Konrad Beck
BeckK@caerdydd.ac.uk

Diploma mewn Ffiseg, 1981 Prifysgol JWG Frankfurt a. M., yr Almaen. PhD mewn Bioleg, 
1984, MPI Bioffiseg, Frankfurt a. M., yr Almaen. Ymsefydlu (DSc) mewn Bioffiseg, 1990, 
Prifysgol Linz, Awstria; swyddi academaidd a chymrodoriaethau amrywiol ym Masel, 
y Swistir; Linz, Awstria; Portland OR, UDA; Piscataway NJ, UDA; Nagoya, Siapan; Lyon, 
Ffrainc; ers 2004, Darlithydd mewn Bioffiseg Proteinau, Prifysgol Caerdydd, y DU.   

Mae fy mhrif waith yn ymwneud â sut mae proteinau aml-barth, yn enwedig rhai’r matrics allgellog, wedi’u strwythuro, 
yn plygu ac yn casglu ynghyd. Mae cydweithrediadau â grwpiau F.A. Lai (yr Ysgol Biowyddorau) ac M. Nomikos (y Coleg 
Meddygaeth, Prifysgol Qatar) yn canolbwyntio ar effaith mwtadiadau yn y sianel rhyddhau calsiwm cardiaidd (RyR2), 
ffosffolipas C seta, a chalmodwlin.  Ar y cyd â grwpiau Marcela Kúdelová a Vladena Bauerová-Hlinková (Academi 
Gwyddorau Slofacia, Bratislava, Slofacia), nodweddwyd mwtadiadau hanfodol a oedd yn gysylltiedig â rhwymo 
cemocinau ym mhrotein feirws herpes.

Cyhoeddiad 
Allweddol:
Šebová R, et al (2019). 
Residue mutations in 
murine herpesvirus 68 
immunomodulatory 
protein M3 reveal 
specific modulation of 
chemokine binding. Front 
Cell Infect Microbiol 9: 
210.

Rhestr lawn ar gael yn:
www.cardiff.ac.uk/
people/view/39468-
beck-konrad

Dr Sharon Dewitt
Dewitt@caerdydd.ac.uk
+44 (0)29 2251 0665

BSc (Ffarmacoleg, Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru), PhD (Bioleg Celloedd 
ac Imiwnoleg, Prifysgol Caerdydd), ymchwilydd ôl-ddoethurol a ariannwyd gan 
Ymddiriedolaeth Wellcome (Prifysgol Caerdydd, 2003-2010), Cymrawd Academaidd 
Caerdydd (Ymchwil Arthritis y DU, 2010-2014), ers 2014 Darlithydd (Ysgol 
Deintyddiaeth Prifysgol Caerdydd).

Mae fy ngwaith ymchwil yn canolbwyntio ar amlygu’r digwyddiadau cellog cynnar sy’n digwydd mewn prosesau clefyd fel 
arthritis. Yna, gellir manteisio ar y digwyddiadau cynnar hyn fel dangosyddion clefyd i wneud diagnosis a rhoi triniaeth 
yn gynnar; neu fel ffordd o drin ac addasu proses y clefyd. Mae fy meysydd arbenigol yn cynnwys delweddu Ca2+, 
microsgopeg gydffocal a chell unigol.

Dr Vera Knäuper
KnauperV@caerdydd.ac.uk
+44 (0)29 2074 2595

Diploma mewn Cemeg (sy’n cyfateb i BSc, Prifysgol Bielefeld, yr Almaen), Dr rer. 
nat. (sy’n cyfateb i PhD mewn Biocemeg, Prifysgol Bielefeld, yr Almaen), 1993-1995 
Cymrawd Teithio Ymddiriedolaeth Wellcome (Ymchwil Strangeways, Caergrawnt), 1995-

2000 Cymrawd Ôl-ddoethurol (Prifysgol Dwyrain Anglia, Norwich), 2001-2006 Darlithydd (Prifysgol Efrog, Efrog), ers 
2006 Uwch Ddarlithydd (Prifysgol Caerdydd).

Mae’r prif ddiddordebau ymchwil yn fy ngrŵp i’n canolbwyntio ar ddeall swyddogaeth metaloproteinas mewn clefydau 
arthritig a chanser. Prif ffocws y grŵp yw deall rôl y metaloproteinasau mewn signalau cellol ar lefel foleciwlaidd a dylunio 
cyfundrefnau therapiwtig newydd i ymladd yn erbyn clefyd arthritig a chanser yn ogystal â darganfod biofarcwyr.

Cyhoeddiad 
Allweddol:
Al Jumaa MA, et al 
(2017). Topographical 
interrogation of the 
living cell surface 
reveals its role in rapid 
cell shape changes 
during phagocytosis and 
spreading. Sci Rep 7(1): 
9790.

Rhestr lawn ar gael yn:
www.cardiff.ac.uk/
people/view/39492-
dewitt-sharon

Cyhoeddiad 
Allweddol:

Mohammed R, et al 
(2019). ADAM17-
dependent proteolysis 
of L-selectin promotes 
early clonal expansion of 
cytotoxic T cells. Sci Rep 
9: 5487.

Rhestr lawn ar gael yn:
www.cardiff.ac.uk/
people/view/39462-
knauper-vera

Matrix Biology and Tissue RepairCardiff University School of Dentistry Annual Research Report
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Grŵp Therapïau 
Uwch

Trwy weithio gyda’n partneriaid academaidd, diwydiannol 
a chlinigol o amgylch y byd, rydym ni’n defnyddio ein 
harbenigedd ym maes cynllunio a darparu ymyriadau 
therapiwtig newydd i dargedu ystod o gyflyrau llidiol 
heintus a chronig, sy’n aml yn bygwth bywyd, gan gynnwys 
ymwrthedd aml-gyffur, ffibrosis systig, clwyfau croen cronig 
a pheri-implantitis.

Dyma ein nodau:

• Trosi ein canfyddiadau, o’r labordy i’r clinig, i wella 
triniaeth cleifion.   

• Datblygu strategaethau triniaeth (argroenol 
a mewnwythiennol) i wella effeithiolrwydd/
effeithlonrwydd triniaethau presennol a llywio dyluniad 
therapiwteg bolymer newydd.   

• Defnyddio’r pecyn cymorth a ddatblygwyd gan ein tîm 
rhyngddisgyblaethol profiadol i ddadansoddi ymyriadau 
therapiwtig gwrth-fioffilm yn erbyn bioffilmiau ac 
arwynebau bacteriol (ar lefel celloedd, proteinau a 
genynnau).  

Canolfannau Ymchwil Cysylltiedig:
Dr Anne Tøndervik a Dr Havard Sletta, Biotechnoleg a Nanofeddygaeth, 
SINFEF, Trondheim, Norwy.  
www.sintef.no/en/industry/biotech-and-nanomedicine 

Yr Athro Tim Walsh a Dr Brad Spiller, Haint ac Imiwnedd, Ysgol 
Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd.  
www.cardiff.ac.uk/medicine/research/divisions/infection-and-
immunity

Dr Lewis Francis a Dr Lydia Powell, Canolfan NanoIechyd, Ysgol 
Feddygaeth Prifysgol Abertawe. www.swansea.ac.uk/nanohealth/

Yr Athro Paul Lewis, Ysgol Reolaeth, Prifysgol Abertawe.  
www.swansea.ac.uk/som 

Yr Athro Thorsten Wohland, Y Ganolfan Gwyddorau Bio-ddelweddu, 
Prifysgol Genedlaethol Singapore, Singapore.   
www.dbs.nus.edu.sg/lab/BFL/index.html

Yr Athro Mark Gumbleton, Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol, 
Prifysgol Caerdydd. 
www.cardiff.ac.uk/pharmacy-pharmaceutical-sciences

Yr Athro Peter Parsons, Grŵp Darganfod Cyffuriau, QIMR, Brisbane. 
https://www.qimrberghofer.edu.au/lab/drug-discovery-group

Dr Niklaas Buurma, Cemeg Organaidd Corfforol, Ysgol Cemeg,  
Prifysgol Caerdydd.  
www.cardiff.ac.uk/study/postgraduate/research/programmes/area/
physical-organic-chemistry

Dr Gary Chinga-Carrasco, Sefydliad Ymchwil Papur a Ffibr, Trondheim, 
Norwy. www.rise-pfi.no

Yr Athro Peter Griffiths, Gwyddorau Fferyllol, Cemegol ac Amgylcheddol, 
Y Gyfadran Peirianneg a Gwyddoniaeth, Prifysgol Greenwich.    
www.gre.ac.uk/engsci/study/pharchemenv

Yr Athro Finn Aachmnann, Biodechnoleg a’r Gwyddorau Bwyd, NTNU, 
Trondheim, Norwy.  www.ntnu.edu/ibt/research/biopol

EUNCL www.euncl.eu

Tîm amlddisgyblaethol o glinigwyr, microbiolegwyr, 
fferyllwyr a pheirianwyr ydym ni, a’n nodau ymchwil 
yw defnyddio ein gwybodaeth am reoli prosesau 
clefydau dynol yn foleciwlaidd ac yn gellog i lywio’r 
gwaith o gynllunio, datblygu a phrofi therapïau 
newydd.

www.cardiff.ac.uk/research/explore/research-units/
advanced-therapies-group

Uchafbwyntiau 2019:

• Trosi ymchwil o’r labordy i 
gleifion: dechrau astudiaeth 
cam 2b ar hap, dwbl-ddall, o 
ganfod dosau o oligosacarid 
a anedlir (OligoG) yn erbyn 
plasebo mewn cleifion sydd 
â ffibrosis systig (Dynodydd 
ClinicalTrials.gov: NCT03698448).  

• Cydweithrediadau diwydiannol: dechrau 
ysgoloriaeth ymchwil PhD a ariennir gan y 
diwydiant gyda QBiotics Ltd, ysgoloriaeth ymchwil 
PhD KESS newydd gydag AlgiPharma AS a 
chwblhau ysgoloriaeth ymchwil KESS gyda  
Cultech Ltd.  

• Cwblhaodd Joana Stokniene ei PhD yn 
llwyddiannus; cafodd Dr Katja Jill ddyrchafiad i 
Uwch-ddarlithydd.  
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Crynodeb o’r prosiect:

Fformwleiddiadau nanoffibrilau seliwlos sy’n 
ymgorffori’r oligosacarid alginad pwysau 
moleciwlaidd isel, yn addasu datblygiad bioffilm 
bacteriol.  
Jack A et al, 2019. Biomacromolecules 20: 2953−61.

Cefndir: Oherwydd eu mandylledd addasadwy, 
cryfder mecanyddol, tryloywder, a bioddiraddadwyedd 
amgylcheddol, mae nanofibrilau seliwlos (CNFs) sy’n 
deillio o fwydion coed yn ddeunydd adnewyddadwy sydd 
â defnydd sylweddol ar gyfer cymwysiadau biofeddygol.  
Yma, gwnaethom ymchwilio i dwf bioffilmiau clwyfau 
aml-rywogaeth ar nanofibrilau seliwlos a luniwyd fel 
erogeliau a ffilmiau sy’n ymgorffori’r oligosacarid alginad 
pwysau moleciwlaidd isel, OligoG CF-5/20 i werthuso eu 
priodweddau strwythurol a gwrthficrobaidd. 

Darganfyddiad:  Yn Jack et al (2019), gan ddefnyddio 
dull sganio microsgopeg electron (SEM), gwnaethom 

Ffig. 1 Nodweddiad strwythurol fformwleiddiadau CNF. SEM (a) 
erogeliau A0.2 ac A0.2G. (b) LP o ffilmiau F0.2, F0.2G, a F0.2P. (c) 
Mesuriadau garwedd arwyneb cyfatebol (o LP yn unig) (*yn sylweddol 
wahanol o gymharu â’r rheolaeth F0.2; n = 3; P <0.05).  

Ffig. 2 Effaith y fformwleiddiadau CNF gwahanol ar gynhyrchu 
pyocyanin gan P. aeruginosa PAO1. Rheolyddion cadarnhaol a negyddol 
oedd ‘cawl’ PAO1 ac MH yn unig, yn y drefn honno (*yn sylweddol 
wahanol o gymharu â rheolaeth PAO1; n = 3; P <0.05). 

Ffig. 3 CLSM yn dangos effaith OligoG (0.5%, 2% a 6%) ar gydrannau polysacarid allgellol 
bioffilmiau P. aeruginosa mwcoid sydd wedi’u staenio â ConA (polysacarid EPS, coch) a 
TOTO-1 (eDNA, gwyrdd) wrth ffurfio bioffilmiau a chynnal profion amharu.  

ddangos gwahaniaethau amlwg yn y ddau ddeunydd gan 
ddangos bod gan y fformwleiddiadau cyfansawdd bio-nano 
erogel-OligoG strwythur tri dimensiwn mwy agored, tra bod 
proffilometreg laser (LP) yn dangos bod fformwleiddiadau 
ffilm a orchuddiwyd ag OligoG yn sylweddol esmwythach na 
ffilmiau heb eu trin neu ffilmiau sy’n cynnwys PEG400 fel 
plastigydd (Ffig 1). Roedd fformwleiddiadau OligoG−CNF 
fel erogeliau neu ffilmiau yn atal cynhyrchu pyocyanin (Ffig 
2). Roedd microsgopeg sganio laser cydffocal (CLSM) o 
fioffilmiau a dyfwyd ar ffilmiau sy’n cynnwys OligoG yn 
dangos pensaernïaeth bioffilm wedi’i newid, gyda llai o 
fiomas a llai o hyfywedd celloedd (Ffig 3).  Dangosodd 
dadansoddiad trawsdoriadol o’r erogeliau newidiadau gros 
yn y deunydd CNF ar ôl ymgorffori OligoG (Ffig 4). 

Pwysigrwydd:  Roedd modd i’r cyfansoddion bio-nano 
CNF newydd hyn addasu twf bacteriol, datblygu bioffilm, a 
chynhyrchu ffactor ffyrnigrwydd in vitro. Mae’r data hwn yn 
cefnogi potensial cyfansoddion bio-nano OligoG a CNF i’w 
defnyddio mewn cymwysiadau biofeddygol lle mae angen 
atal haint neu dwf bioffilm. 

Ffig. 4 SEM o bioffilmiau P. aeruginosa cymysg 
ac S. aureus yn tyfu ar erogeliau A0.2 heb eu 
trin neu’r cyfansoddion bio-nano OligoG A0.2G. 
(a) Golygfa drawsdoriadol yn dilyn melino 
ïon. (b) Golygfa o’r awyr gyda thwf bioffilm a 
fewnosodwyd wedi’i chwyddo.  
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Yr Athro David W Thomas
ThomasDW2@caerdydd.ac.uk

  +44 (0)29 2074 4873

Rwy’n glinigydd sydd â chefndir mewn astudio rôl bioffilmiau microbaidd mewn clefydau 
dynol i wella’r broses o’u rheoli a gwneud diagnosis ohonynt, ac rwy’n arwain y grŵp 
therapïau uwch. Rwy’n gyn-Gymrawd Clinigol Ymddiriedolaeth Wellcome (Prifysgol Bryste) 
ac yn Athro / Ymgynghorydd Anrhydeddus ar hyn o bryd mewn Llawfeddygaeth y Genau 
a’r Wyneb yn Ysbyty Athrofaol Cymru.  

Cyhoeddiad Allweddol:
Jack A, et al. (2019). 
Cellulose nanofibril 
formulations incorporating 
a low molecular weight 
alginate oligosaccharide 
modify bacterial 
biofilm development. 
Biomacromolecules 20(8): 
2953-2961. 

Rhestr lawn ar gael yn: 
www.cardiff.ac.uk/people/
view/39420-thomas-dave-w

Dr Katja E Hill
HillKE1@caerdydd.ac.uk

                        +44 (0)29 2074 4252

Mae gennyf gefndir mewn ecoleg ficrobaidd a bioleg foleciwlaidd, a diddordeb mewn 
mecanweithiau rheoleiddio genynnau a rheoli mewn bioffilmiau bacteriol. Mae fy ngwaith 
ymchwil presennol yn ymwneud â throsi i ymarfer clinigol trwy brofi cyfansoddion newydd 
(o wymon a fforestydd glaw Awstralia, er enghraifft) er mwyn rheoli afiechydon cronig 
dynol megis ffibrosis systig a gwella clwyfau ‘anodd eu trin’, i nodweddu eu priodweddau 
gwrthfacteriol/gwrthfioffilm.

Cyhoeddiad Allweddol:
Jack A, et al. (2019). 
Cellulose nanofibril 
formulations incorporating a 
low molecular weight alginate 
oligosaccharide modify 
bacterial biofilm development. 
Biomacromolecules 20(8): 
2953-2961. 

Rhestr lawn ar gael yn:
www.cardiff.ac.uk/people/
view/39529-hill-katja

Dr Elaine L Ferguson
FergusonEL@caerdydd.ac.uk
+44 (0)29 2251 0663

Mae fy ngwaith ymchwil trosiadol ym maes therapiwteg bolymer yn canolbwyntio ar 
optimeiddio rhyddhau cyffuriau trwy ymlyniad polymerau bioddiraddadwy, er mwyn 
targedu proteinau, peptidau a chyffuriau i ardaloedd llid, gan felly leihau gwenwyndra, 
goresgyn ymwrthedd a chynyddu bioargaeledd i’r eithaf. Ariennir fy ngwaith gan grant 
ymchwil Ymchwilydd Newydd y Cyngor Ymchwil Feddygol, ac rwyf wrthi ar hyn o bryd 
yn ymchwilio i groniad a neffrowenwyndra cyfuniadau decstrin-colistin ac, mewn 
cydweithrediad ag AlgiPharma AS, yn ymchwilio i gyfuniadau newydd o bolymerau a 
gwrthfiotigau.    

Cyhoeddiad Allweddol:

Varache M, et al. (2019). 
Polymer masked-
unmasked protein therapy: 
Identification of the active 
species after amylase-
activation of dextrin-colistin 
conjugates. Mol Pharmaceut 
16(7): 3199-3207. 

Rhestr lawn ar gael yn:
www.cardiff.ac.uk/people/
view/39401-ferguson-elaine

Research group - Advanced Therapies

Dr Manon F Pritchard
PritchardMF@caerdydd.ac.uk

  +44 (0)29 2251 0659

Ar ôl cwblhau fy mlynyddoedd sylfaen clinigol mewn deintyddiaeth a PhD mewn 
microbioleg, rwyf wedi llwyddo i gyhoeddi cyfres o bapurau ac wedi ennill sawl gwobr 
sy’n cydnabod fy ngwaith. Ar hyn o bryd, rydw i’n datblygu nanofeddyginiaethau er mwyn 
trin heintiau bioffilm bacteriol sydd ag ymwrthedd i lu o gyffuriau. Atgyfnerthir fy ymchwil 
gan y ffaith fy mod wedi cael Cymrodoriaeth Meddygaeth Fanwl gan Swyddfa Cyllid 
Ewropeaidd Cymru (WEFO).  

Cyhoeddiad Allweddol:
Pritchard M, et al. (2019). 
Mucin structural interactions 
with an alginate oligomer 
mucolytic in cystic fibrosis 
sputum. Vib Spectrosc 103: 
102932.

  
Rhestr lawn ar gael yn: 
www.cardiff.ac.uk/people/
view/178890-pritchard-
manon
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Clefydau  
Microbaidd

Dyma nodau ein hymchwil:

• Datblygu dulliau newydd i reoli heintiau dynol wedi’u 
cyfryngu gan fioffilmiau  

• Nodweddu cymunedau bioffilm, y perthnasoedd 
rhwng micro-organebau cysylltiedig a’r ffordd y mae’r 
amgylchedd lleol yn dylanwadu ar ymddygiad bioffilm 

• Archwilio sut mae’r organeb letyol yn ymateb i heintiau, 
gyda’r nod o ddatblygu diagnosteg ac imiwnotherapïau    

Yn flaenorol, roedd yr astudiaeth o ficro-organebau mewn 
haint dynol yn canolbwyntio’n bennaf ar rywogaethau 
monotypig a dyfwyd mewn diwylliant ‘cawl.’ At hynny, 
mae’r asesiad o dderbynnedd gwrthficrobaidd hefyd wedi’i 
seilio’n bennaf ar brofi micro-organebau mewn diwylliant 
hylifol. Yr hyn sy’n fwyfwy amlwg bellach yw bod heintiau fel 
arfer yn cynnwys micro-organebau ynghlwm wrth arwyneb 
ac wedi’u gorchuddio â matricsau allgellog amddiffynnol. 
Cyfeirir at y mathau hyn o dwf fel bioffilmiau ac maent yn 
gyfrifol am oddeutu 65% o heintiau dynol. Plac deintyddol 
yw’r bioffilm a astudir fwyaf eang gan ei fod yn achosi 
pydredd a chlefyd periodontol sydd ymysg yr heintiau dynol 
mwyaf cyffredin. Mae bioffilmiau yn wydn iawn ac yn gallu 
dangos goddefgarwch 1000 gwaith yn fwy i wrthficrobau a 
weinyddir o gymharu â’r un micro-organebau a dyfir mewn 
diwylliant ‘cawl.’ Mae archwilio strategaethau i ddileu 
bioffilmiau lle maent yn achosi haint felly yn faes astudio 
hynod heriol a phwysig.

Mae ymchwil y Grŵp Ymchwil Clefydau Microbaidd yn 
canolbwyntio ar ystod eang o heintiau dynol geneuol ac 
aneneuol. Un thema ymchwil yw ymchwilio i gyfraniad bioffilmiau 
microbaidd mewn haint dynol, y ffordd y mae’r organeb letyol 
yn ymateb i fioffilmiau a datblygu dulliau newydd i reoli’r 
ffurfiau twf ystyfnig hwn o ficrobau. Rydym yn grŵp ymchwil 
amlddisgyblaethol ac yn gweithio’n agos gyda chlinigwyr, 
cemegwyr, fferyllwyr a pheirianwyr. Cefnogir ein hymchwil trwy 
ein cyfleusterau a’n hoffer pwrpasol ar gyfer astudio bioffilmiau. 
Oherwydd ein bod wedi ein lleoli mewn Ysgol glinigol ac yn 
gweithio’n agos gyda’r labordai microbioleg geneuol a meddygol, 
rydym yn elwa ar gael mynediad at sbesimenau clinigol yn 
ogystal â nodi meysydd ymchwil yn gyflym lle mae pryder clinigol.

www.cardiff.ac.uk/research/explore/research-units/
microbial-diseases-research-group

Uchafbwyntiau 2019:

• Sefydlu partneriaeth gydweithio ymchwil gyffrous 
gyda Destiny Pharma PLC (UK), Shenzhen Kangzhe 
Pharmaceutical Co Ltd (Tsieina), a Phrifysgol 
Feddygol Tianjin (Tsieina) ar werthuso cyffuriau 
newydd XF fel torwyr ymwrthedd bacteriol. Cefnogir 
yr ymchwil hon gan y rhaglen AMR rhwng y DU a 
Tsieina:  
ktn-uk.co.uk/news/uk-and-china-to-fund-new-
collaborative-projects-to-tackle-antimicrobial-
resistance

Canolfannau Ymchwil Cysylltiedig:
Mae’r grŵp ymchwil yn gysylltiedig â Rhwydwaith Ymchwil 
y Brifysgol: GWELLA-Haint (Rhwydwaith Ymwrthedd 
Gwrthficrobaidd a Bioleg Haint Prifysgol Caerdydd). Mae’r 
rhwydwaith GWELLA-Haint yn mynd i’r afael â chwestiynau 
sylfaenol am fioleg heintiau – sut y caiff pathogenau eu 
caffael, eu trosglwyddo a’u hesblygu mewn oes pan fo’r 
boblogaeth ddynol yn fwyfwy symudol, yn dibynnu ar gyffuriau 
ac yn ymwrthod â gwrthficrobau. Ei nod yw gwella ymchwil 
ynglŷn â themâu cydgysylltiedig ymwrthedd gwrthficrobaidd, 
darganfod gwrthficrobaidd a bioleg heintiau. 
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Crynodeb o’r prosiect: 

Mae dilyniant metatacsonomig yn datgelu 
sifftiau cyfansoddiadol o fewn y microbïom sy’n 
gysylltiedig â dannedd gosod mewn niwmonia 

Cefndir: Heintiau ar y llwybr anadlu is, gan gynnwys 
niwmonia, yw’r pedwerydd prif achos marwolaeth ledled y 
byd. Yn y Deyrnas Unedig, mae achosion niwmonia ddeg 
gwaith yn uwch mewn cleifion dros 65 oed.  

Mae corff cynyddol o dystiolaeth yn dangos cysylltiad 
rhwng newidiadau yn y cymunedau microbaidd geneuol a 
haint anadlol mewn unigolion sy’n dueddol i gael clefyd. 
Mae hyn yn fwyaf amlwg mewn niwmonia sy’n gysylltiedig 
ag awyryddion lle rydym eisoes wedi dangos cynnydd 
yn nifer helaeth y pathogenau anadlol tybiedig mewn 
plac deintyddol wrth fewndiwbio cleifion. Yn yr un modd, 
mae pathogenau anadlol wedi’u hadennill o arwynebau 
dannedd gosod a dangoswyd bod gofalu’n well am y geg 
yn lleihau nifer yr achosion o niwmonia. Yn ôl pob tebyg, 
mae perthynas yn bodoli rhwng y microbiota geneuol sy’n 
gysylltiedig â dannedd gosod a haint anadlol, sy’n awgrymu 
y gallai presenoldeb wyneb bioddeunydd artiffisial ynddo’i 
hun hyrwyddo cronfa bathogenig a all sbarduno haint yn y 
meinweoedd anadlol mewn unigolion sy’n dueddol i gael 
clefyd. 

Ceisiodd y prosiect hwn ddadansoddi cymuned facteria’r 
bioffilmiau sy’n gysylltiedig â dannedd gosod mewn 
cleifion â niwmonia a heb niwmonia, a phenderfynu a 
allai newidiadau microbaidd fod yn arwydd o niwmonia. 
Yn ogystal, sefydlwyd proffiliau ymwrthedd gwrthfiotig 
rhywogaethau bacteriol targed. Dadansoddwyd sytocinau 
poer hefyd i archwilio ymateb yr organeb letyol i heintiau a 
phresenoldeb cymunedau bioffilm priodol. 

Darganfyddiad: Roedd yr astudiaeth wedi nodweddu 
cymunedau bacteriol geneuol sy’n gysylltiedig â dannedd 
gosod trwy ddilyniant metatacsonomig genynnau rRNA 
16S. Aseswyd cyffredinrwydd ymwrthedd gwrthficrobaidd 
mewn dwy rywogaeth pathogenig gynrychioliadol, 
Staphylococcus aureus a Pseudomonas aeruginosa hefyd.  

Gwelwyd sifftiau sylweddol yng nghyfansoddiad 
rhywogaethau microbaidd, amrywiaeth a chyfoeth ym 
microbïom cleifion niwmonia sy’n gysylltiedig â dannedd 
gosod. Yn bwysig, roedd cyffredinrwydd cymharol y 
pathogenau anadlol tybiedig ym microbiota cleifion 
niwmonia sy’n gysylltiedig â dannedd gosod yn sylweddol 
uwch nag mewn unigolion sy’n anadlu’n iach (Ffig. 1). At 
hynny, roedd maint y cynnydd hwn oddeutu tair gwaith 
yn fwy mewn cymunedau bacteriol sy’n gysylltiedig â 
dannedd gosod o gymharu â mannau eraill yn y geg. 
Roedd ymwrthedd gwrthficrobaidd yn debyg rhwng 
microbau wedi’u hynysu o’r ddwy garfan o gyfranogwyr, gan 
dynnu sylw at y potensial i fioffilmiau geneuol amddiffyn 
microbau rhag therapi gwrthficrobaidd systemig. Er nad 
oedd sytocinau poer yn cyfateb i statws niwmonia, roedd 
cydberthynas gadarnhaol rhwng crynodiad IL-6 ac IL-8 â 
chyffredinrwydd cymharol y pathogenau anadlol tybiedig ar 
arwynebau dannedd gosod.  

Pwysigrwydd: Dyma’r astudiaeth gyntaf i archwilio sifftiau 
cyfansoddiadol yn uniongyrchol yn y microbïom geneuol 
sy’n gysylltiedig â dannedd gosod mewn haint anadlol, gan 
gynnig sylfaen ar gyfer datgymalu perthnasoedd achosol 
posibl. 

 

Ffig. 1: Cyffredinrwydd cymharol cronnus (%) o bathogenau anadlol a nodwyd mewn cleifion sy’n anadlu’n iach (cartref gofal) a chleifion sydd â 
niwmonia (ward resbiradol) (a; dangosir gwerthoedd cymedrig, mae bariau gwall yn cynrychioli cyfyngau hyder 95%.) Cyffredinrwydd cymharol 
cronnus o bathogenau anadlol mewn cleifion niwmonia, o gymharu ag unigolion sy’n anadlu’n iach (b; cyfrifwyd y gwahaniaeth gan ddefnyddio’r 
gwerthoedd cymedrig a adroddwyd ym mhanel a).   

a) b)
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Yr Athro David Williams
WilliamsDD@caerdydd.ac.uk

+44 (0)29 2251 0654

Yr Athro Williams (DW) sy’n arwain y thema ymchwil Gwyddorau Biofeddygol a Geneuol 
ac mae’n brif ymchwilydd yn y grŵp ymchwil Clefydau Microbaidd.  

Mae ei ddiddordebau ymchwil yn canolbwyntio’n bennaf ar fioffilmiau microbaidd a’u 
rôl mewn heintiau dynol. Mae dros 65% o heintiau mewn ysbytai yn deillio o fioffilm ac 

mae’n anodd iawn eu trin oherwydd eu hymwrthedd cryf i feddyginiaethau gwrthficrobaidd. Nid yw’n syndod bod ymchwil 
bioffilm yn hynod bwysig ac amserol o ystyried y pryderon byd-eang ynglŷn ag ymddangosiad ymwrthedd gwrthficrobaidd. 
Mae prosiectau sy’n astudio bioffilmiau yn cynnwys y rhai sy’n gysylltiedig â niwmonia, heintiau’r llwybr wrinol sy’n 
gysylltiedig â chathetr, a stomatitis dannedd gosod. Mae gan yr Athro Williams fynediad i labordy ymchwil bioffilm 
pwrpasol sy’n gartref i amrywiaeth o gelloedd llif a bioadweithyddion sy’n galluogi ei ymchwil. 

Cyhoeddiad Allweddol:

Morse D, et al. (2019). 
Molecular community 
profiling of the bacterial 
microbiota associated with 
denture-related stomatitis. 
Sci Rep 9(1): 10228.

Rhestr lawn ar gael yn: 
www.cardiff.ac.uk/people/
view/39506-williams-david

Yr Athro Mike Lewis 
LewisMAO@caerdydd.ac.uk
+44 (0)29 2074 2541

Mae’r Athro Lewis (ML) yn Athro Meddygaeth y Geg yn yr Ysgol Deintyddiaeth. Bu’n Ddeon yr 
Ysgol Deintyddiaeth (2010-2017) ac yn Gyfarwyddwr y Bwrdd Clinigol ar gyfer Deintyddiaeth ym 
Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (2010-2018).  Mae ganddo swydd fygedol yn y GIG fel 
Ymgynghorydd ar Feddygaeth y Geg.  

Mae ei ddiddordebau ymchwil ers dros 30 mlynedd wedi ymwneud ag agweddau clinigol a labordy 
ar heintiau orowynebol bacteriol, candidaidd a firaol. Mae ML yn cynnal prosiectau ymchwil ynglŷn 

â bioffilmiau mewn niwmonia sy’n gysylltiedig â pheiriant anadlu a stomatitis dannedd gosod (erythematous candidosis). Yn ogystal, 
ar hyn o bryd, mae’n cynnal astudiaethau sy’n archwilio’r defnydd priodol o gyfryngau gwrthficrobaidd mewn practisiau gofal deintyddol 
sylfaenol yng Nghymru a rhagnodi gwrthfiotigau ar gyfer triniaeth neu broffylacsis heintiau deintyddol mewn ysbytai deintyddol gofal 
eilaidd yn y Deyrnas Unedig.  Ar hyn o bryd, mae’n datblygu Teclyn Gwella Ansawdd ar gyfer rheoli Canser y Geg mewn gofal sylfaenol 
yng Nghymru.

Cyhoeddiad Allweddol:

Lins R, et al. (2019). 
Comparison of genotypes, 
antimicrobial resistance 
and virulence profiles 
of oral and non oral 
Enterococcus faecalis 
from Brazil, Japan and the 
United Kingdom. J Dent 84: 
49-54.

Rhestr lawn ar gael yn: 
www.cardiff.ac.uk/people/
view/39465-lewis-michael

Yr Athro Mark Waters 
WatersMG@caerdydd.ac.uk

Mae Mark Waters yn Athro Bioddeunyddiau a Chyfarwyddwr MBI (Wales) Ltd, sef cwmni 
Ymchwil a Datblygu sy’n deillio o’r Brifysgol sy’n arbenigo mewn ffurfio elastomerau 
silicôn wedi’u teilwra.  

Mae ganddo dros 25 mlynedd o brofiad ym maes bioddeunyddiau, ac yn enwedig 
datblygu deunyddiau elastomerig silicôn newydd. Mae gwaith ymchwil diweddar wedi 

canolbwyntio ar ddatblygu deunyddiau silicôn gwrthficrobaidd a biosynwyryddion i ganfod datblygiad cynnar haint 
bacteriol. Mae’r gwaith hwn wedi arwain at greu synhwyrydd â phatent sy’n rhoi rhybudd cynnar o rwystr mewn cathetr 
wrinol a achosir gan groniad o facteria sy’n cynhyrchu wreas yn y bledren.  

Cyhoeddiad Allweddol:

Jindal S, et al. (2018). 
Development of a 3D 
printable maxillofacial 
silicone. Part II: 
Optimization of moderator 
and thixotropic agent. J 
Prosthet Dent 119(2): 
299-304. 

Rhestr lawn ar gael yn: 
www.cardiff.ac.uk/people/
view/183030-waters-mark

Dr Xiao-Qing Wei 
WeiX1@caerdydd.ac.uk
+44 (0)29 2074 4529

Mae Dr Xiao-Qing Wei yn Uwch-ddarlithydd. Mae ganddo radd Feddygol o Ysgol 
Meddygaeth Prifysgol Peking yn Beijing, Tsieina, a gweithiodd yn Ysbyty Youan Beijing 
fel clinigwr. Yn dilyn hynny, cafodd PhD mewn Imiwnoleg o Brifysgol Glasgow, y DU, lle yr 
arhosodd fel cymrawd ymchwil ôl-ddoethurol tan iddo symud i Gaerdydd yn 2004.  

Mae sytocinau’n chwarae rôl ganolog wrth reoli canlyniad clefydau heintus a llidiol 
trwy reoli imiwnedd cynhenid ac addasol yr organeb letyol. Mae fy ngwaith ymchwil wedi canolbwyntio ar ddeall rôl rhai 
sytocinau gwaethygol pwysig, megis IL-18, IL-12, IL-23, IL-27 a sytocin gwrthlidiol newydd, sef IL-35, ym mhroses clefyd er 
mwyn dod o hyd i ffyrdd ymarferol o reoleiddio ymatebion imiwnedd yr organeb letyol i drin clefydau.  

Cyhoeddiad Allweddol:

Wang X, et al. (2019). 
A generic coordination 
assembly-enabled 
nanocoating of individual 
tumor cells for personalized 
immunotherapy. Adv 
Healthc Mater 8(17): 
1900474.

Rhestr lawn ar gael yn: 
www.cardiff.ac.uk/people/
view/39509-wei-xiao-qing

Dr Melanie Wilson 
WilsonMJ@caerdydd.ac.uk
+44 (0)29 2074 2548

BDS Prifysgol Queens Belfast (QUB); BSc (Anrh.) mewn Microbioleg Feddygol, QUB; 
Cymrodoriaeth mewn Llawfeddygaeth Ddeintyddol, Llundain; PhD Coleg Meddygaeth 
Prifysgol Cymru; Cymrodoriaeth Coleg Brenhinol y Patholegwyr. Cymrodoriaeth Glinigol 
yr MRC; ar hyn o bryd mae’n Uwch Ddarlithydd ac Ymgynghorydd Anrhydeddus mewn 
Microbioleg y Geg.  

Mae ei gwaith ymchwil wedi canolbwyntio’n bennaf ar gymhwyso dulliau moleciwlaidd i astudio cymunedau microbaidd 
cymhleth, gan gynnwys plac dannedd, microbiota clwyfau cronig, bacteria sy’n gysylltiedig â chanser y geg ac, yn fwy 
diweddar, y bioffilmiau sy’n ymwneud â niwmonia sy’n gysylltiedig â pheiriant anadlu a chymuned. Mae diddordebau 
ymchwil eraill yn ymwneud ag ymwrthedd gwrthficrobaidd i haint orowynebol, effeithiau gwrthficrobaidd a gwrthfioffilm 
profiotigau a’u cynhyrchion, a’r rhyngweithio rhwng pathogenau’r organeb letyol, er enghraifft sut mae streptococci 
microeroffilig yn rhyngweithio â chydrannau matrics allgellog a rhywogaethau Candida â meinweoedd yr organeb letyol.  

 

Cyhoeddiad Allweddol:

Morse D, et al. (2019). 
Modulation of Candida 
albicans virulence 
in in vitro biofilms by 
oral bacteria. Lett App 
Micriobiol 68(4): 337-343.

Rhestr lawn ar gael yn: 
www.cardiff.ac.uk/people/
view/39519-wilson-
melanie
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Grŵp Bioleg  
Adfywiol  

Dyma ein nodau:

• Deall y dulliau sy’n sail i atgyweirio ac adfywio 
meinweoedd geneuol, croenol a niwral, yn ystod 
iechyd a chlefyd.  

• Datblygu technolegau newydd wedi’u targedu i 
hyrwyddo gwaith atgyweirio ac adfywio meinweoedd 
mewn meinweoedd geneuol ac aneneuol.

Er gwaethaf datblygiadau meddygol sylweddol yn 
ystod y blynyddoedd diwethaf, mae cyflyrau clinigol 
sy’n gysylltiedig ag iacháu lle mae nam neu iacháu 
camweithredol yn parhau i fod yn her fawr i’r maes gofal 
iechyd, yn enwedig gyda nifer cynyddol y cyflyrau hyn 
oherwydd poblogaethau sy’n heneiddio’n fwy, sydd â 
diabetes, ymwrthedd gwrthficrobaidd a’r ffaith ein bod 
yn cydnabod annigonolrwydd yn yr opsiynau triniaeth ar 
hyn o bryd.  

Mae ymchwil yn y Grŵp Bioleg Adfywiol yn 
canolbwyntio’n benodol ar rôl celloedd stromatig 
mesencymaidd sy’n deillio o feinweoedd (wedi’u hynysu 
ar fwydion deintyddol, mêr esgyrn, mwcosa geneuol) 
wrth sbarduno prosesau atgyweirio meinweoedd.  

Fel rhan o sicrhau effaith ar iechyd a lles cleifion, 
trwy barhau â’n datblygiadau ymchwil i ddatblygu 
technolegau “bôn” gelloedd gyda dulliau fferyllol, 
bioddeunyddiau, biodrydanol a dulliau therapiwtig 
eraill ar gyfer trin afiechydon a chyflyrau sy’n effeithio 
ar weithrediad deintyddol, y genau a’r wyneb ac 
orthopaedig; iacháu clwyfau croenol â nam a ffibrosis; 
ac atgyweirio madruddyn y cefn. Mae ein gwaith ymchwil 

Canolfannau Ymchwil Cysylltiedig:
Mae pob aelod o’r grŵp yn aelodau o Sefydliad Peirianneg ac Atgyweirio Meinweoedd Caerdydd (CITER), sef canolfan ragoriaeth Prifysgol Caerdydd a 
gydnabyddir yn rhyngwladol ym maes atgyweirio, atffurfio ac adsefydlu meinwe, gan ganolbwyntio ar ymchwil ryngddisgyblaethol, addysg ac ymarfer 
clinigol.

Mae Dr NishioAyre a’r Athrawon Sloan a Waddington yn aelodau o rwydwaith Nanosomau a rhwydwaith Deunyddiau Prifysgol Caerdydd. 

www.cardiff.ac.uk/cardiff-institute-tissue-engineering-repair

Mae ein gwaith ymchwil yn ceisio gwella dealltwriaeth o’r 
dulliau cellog a moleciwlaidd sy’n rheoleiddio prosesau 
atgyweirio ac adfywio meinweoedd geneuol, deintyddol, 
croenol a niwral yn ystod iechyd a chlefyd.  Gyda diddordebau 
ymchwil ar draws celloedd, bioleg, bioleg matrics, dosbarthu 
cyffuriau, gwyddorau bioddeunyddiau a deintyddiaeth 
glinigol, ein nod yw datblygu strategaethau bôn-gelloedd, 
fferyllol, bioddeunyddiau, biodrydanol a therapiwtig eraill 
i hyrwyddo gwaith atgyweirio yn y meinweoedd hyn a 
meinweoedd eraill trwy’r corff.

www.cardiff.ac.uk/research/explore/research-units/
regenerative-biology-group

Uchafbwyntiau 2019:

• Recriwtio tri myfyriwr PhD rhyngwladol ar gyfer 
astudiaethau traws-gydweithredol gyda’r Ysgolion 
Fferylliaeth, Optometreg, Biowyddorau a Gerddi 
Botaneg Brenhinol Kew, i ymchwilio i botensial 
cyfansoddion sy’n deillio o blanhigion ar gyfer 
iachau clwyfau yn well yn y  croen a chornbilennau.  

• Gwobr i Dr Ayre o gronfa Offer Sefydliadol 
Ymchwilwyr ar Ddechrau eu Gyrfa (ECR) EPSRC am 
onglfesurydd ongl gyswllt a chlorian micro crisialau 
cerrig gwynion.  Defnyddir yr offer i ddatblygu 
gwrthficrobau a gorchuddion mewnblannu 
osteogenig newydd ar y cyd ag academyddion 
ledled y Brifysgol ac yn allanol.  

• Dyfarnu graddau PhD yn llwyddiannus i dri 
ymchwilydd ôl-raddedig sy’n gweithio ym maes 
datblygu technolegau newydd wedi’u targedu ar 
gyfer iachau clwyfau’n well a lleihau heintiau.   

hefyd yn canolbwyntio ar ddatblygu technolegau darparu 
a rhyddhau gwrthficrobaidd newydd mwyn dileu heintiau 
bacteriol sy’n gallu atal prosesau atgyweirio.  

Trwy gydweithio â’r byd academaidd, y maes clinigol 
a’r diwydiant, ein nod yw hwyluso datblygiad therapïau 
atgyweirio ac adfywio newydd a mwy effeithiol i sbarduno 
gwelliannau mewn ansawdd bywyd cleifion.
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Darganfyddiad: Gwnaethom ddangos bod rhwystro Cripto-1, 
y gwyddys ei fod yn hyrwyddo gwahaniaethu bôn-gelloedd 
embryonig i niwronau dopamin, hefyd yn ysgogi/cyflymu’r broses 
hon mewn bôn-gelloedd niwral (NCSs). Yn gyffrous, gwnaethom 
hefyd ddarganfod cysylltiad newydd rhwng ataliad Cripto-1 
o wahaniaethu niwronau a thuedd mewn NSCs. Yn ddiofyn, 
bydd 90% o NSCs yn gwahaniaethu i astrosytau drwy gyfrwng 
gwahaniaethu astrosyt. Yma, gwnaethom nodi am y tro cyntaf, y 
gellir cynnal NSCs / gwahaniaethu niwronau dopaminergig drwy 
gyfrwng gwahaniaethu astrosyt wrth eu cynnal yng nghyd-destun 
niwtraleiddio-Cripto-1 in vitro (Ffig. 2), ac in vivo (Ffig. 3).

Pwysigrwydd: Mae dyluniad gwreiddiol ein system hydrogel haen 
ddwbl, sy’n cynnwys haen fewnol o MMP alginad hydrogel wedi’i 
impio sy’n targedu’r peptidau RGD (gan hyrwyddo amlhad NSC, ac 
oedi rhyddhau celloedd o ganlyniad), a haen allanol o wrthgyrff 
Cripto-1 alginad hydrogel wedi’u himpio (i hyrwyddo gwahaniaethu 
niwral) yn gallu cefnogi gwahaniaethu niwronau penodol i linach 
yn llwyddiannus. Gellir addasu’r system newydd hon yn hawdd 

Crynodeb o’r prosiect:

System dosbarthu bôn-gelloedd niwral deallus ar 
gyfer trin clefydon niwro-ddirywiol:  

Qiao S et al, 2018. Adv Healthc Mater. 7(12): 1800080. 

Cefndir: Mae therapi amnewid bôn-gelloedd yn ddull addawol 
o drin anhwylderau niwrolegol. Mae tystiolaeth sy’n dod i’r 
amlwg yn dangos bod microamgylchedd “negyddol” a achoswyd 
gan lid acíwt neu ymatebion imiwnedd yn gallu cael effaith 
ddifrifol ar oroesiad bôn-gelloedd wedi’u himpio. Gwnaethom 
ddylunio system ddarparu hydrogel alginad ddeallus, haen 
ddwbl i amddiffyn celloedd wedi’u himpio. Mae’r system hon yn 
meithrin adwaith yr MMP wedi’i secretu gan fôn-gelloedd wedi’u 
trawsblannu â pheptid MMP wedi’i impio ar yr haen fewnol, ac 
mae’n dinistrio strwythur yr haen hydrogel fewnol yn ystod y storm 
lidiol. Yn y cyfamser, mae’r crynodiad gorau posibl o’r peptid RGD 
(sy’n hyrwyddo amlhau ac adlyniad bôn-gelloedd, yn ôl pob sôn) 
wedi’i atal rhag symud i’r hydrogeliau mewnol yn hollbwysig i gael 
nifer gritigol o fôn-gelloedd cyn galluogi’r rhyngweithiad hwn â’r 
gwrthgorff Cripto-1 wedi’i atal i’r haen hydrogel allanol (Ffig.1). 
Mae rhyngweithiad matrics allgellog (a gychwynnwyd gan RGD) yn 
hanfodol ar gyfer gwahaniaethu niwronau a’u goroesiad, ac mae’n 
hwyluso triniaeth o glefydau niwro-ddirywiol.  

Ffig. 1. Diagram sy’n amlinellu egwyddor ein hydrogel alginiad deallus, 
haen ddwbl, ar gyfer trawsblannu bôn-gelloedd niwral i gael effaith 
therapiwtig well ar gyfer trin clefyd Parkinson.

Ffig 2. Mae dadansoddiadau imiwnosytocemeg o NSCs wedi’u 
meithrin mewn system ddarparu hydrogel am 14 diwrnod ar gyfer y 
marciwr gwahaniaethu dopaminergig A9 (PITX-3/GIRK2, mewn coch) 
yn cadarnhau’r gwahaniaethu penodol i linach a ddymunir. 

yn ôl y gwahanol baramedrau sy’n ofynnol ar gyfer gwahaniaethu 
bôn-gelloedd wedi’u trawsblannu i gefnogi defnyddio bôn-gelloedd 
yn glinigol fel therapi amnewid i drin anhwylderau niwrolegol, 
megis clefyd Parkinson, fel y gwnaethom ddangos yn yr astudiaeth 
hon drwy’r gwahaniaethiad dopaminergig sylweddol well gan 
ddefnyddio ein system.

© 2018 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

Ffig 3. Mae gwahaniaethiad cywir o NSCs wedi’u trawsblannu 
trwy ein system hydrogel alginad ddeallus, haen ddwbl wedi’i 
gadarnhau in vivo. Defnyddiwyd model anaf i ymennydd llygod 
mawr, a thriniwyd namau cyfatebol yn y ddau hemisffer ag NSCs 
gyda gwrthgyrff i Crypto-1 yn bresennol neu heb fod yn bresennol. 
Ar ôl 14 diwrnod, archwiliwyd y feinwe wedi’i hatgyweirio am 
niwrogenesis (β-III tubulin).  
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Yr Athro Alastair Sloan
SloanAJ@caerdydd.ac.uk

+44 (0)29 2251 0650

PhD (Bioleg Celloedd), Y Gyfadran Meddygaeth a Deintyddiaeth, Prifysgol Birmingham (1997); BSc 
(Anrh.) Gwyddorau Biofeddygol; Prifysgol Cymru (1993); Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysgu mewn 
Addysg Uwch, Prifysgol Birmingham, (2002).  Mae’n Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA), ac fe’i 
hetholwyd yn Gymrawd y Gymdeithas Fioleg Frenhinol (FRSB).   
Enillydd Gwobr Ymchwilydd Ifanc a Gwyddonydd Nodedig y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Ymchwil 
Ddeintyddol 2011; Gwobr Taith Ymchwil MINTIG y Gymdeithas Ymchwil Deintyddol a Geneuol 

Brydeinig (1998).  Athro Ymweliadol, y 4edd Brifysgol Feddygol Filwrol, Xi’an, Tsieina a Phrifysgol Feddygol Tsieina, Shenyang, Tsieina.  Ar 
hyn o bryd, mae’n athro anghlinigol mewn Bioleg Esgyrn a Pheirianneg Meinwe, yn Bennaeth yr Ysgol Deintyddiaeth; ac yn gydarweinydd y 
Grŵp Ymchwil Meinwe wedi’i Mwyneiddio.

Mae gwaith ymchwil yr Athro Sloan yn amlddisgyblaethol ac yn canolbwyntio ar atgyweirio ac adfywio meinwe wedi’i 
mwyneiddio trwy astudio ymddygiad a defnydd therapiwtig bôn-gelloedd bywyn deintyddol, modelau meithriniad 
organotypig ex vivo a rheoli heintiau o fewn y meinweoedd hyn.

Cyhoeddiad 
Allweddol:
Rivera M, et al (2019). 
Anti-inflammatory 
drug-eluting implant 
model system to prevent 
wear particles induced 
periprosthetic osteolysis. 
Int J Nanomed 14: 1069-
1084..

Rhestr lawn ar gael yn:
www.cardiff.ac.uk/
people/view/39434-
sloan-alastair-j

Yr Athro Bing Song
SongB3@caerdydd.ac.uk

+44 (0)29 2074 4182

MD, Prifysgol Feddygol Tsieina, Tsieina (1995). PhD, Ysgol y Gwyddorau Meddygol, 
Prifysgol Aberdeen, y DU (2004). Cymrawd Ymchwil Prifysgol, y Gymdeithas Frenhinol, 
y DU (2005). Ers 2009, Athro Meddygaeth Atffurfiol, Prifysgol Caerdydd. Gwobr Menter 
Arloesi Byd-eang y Cyngor Prydeinig (2014). Ers 2017, Cyfarwyddwr Rhyngwladol, Ysgol 
Deintyddiaeth Prifysgol Caerdydd. 

Ei ddiddordebau ymchwil yw bioleg bôn-gelloedd a reoleiddir gan signalau trydanol (mudo, amlder, gwahaniaethu); 
adfywio ac atgyweirio niwral a ysgogir gan signalau trydan (anafiadau i fadruddyn y cefn, clefyd Parkinson); ailfyelineiddio 
niwron a atffurfiwyd â chelloedd cenedlyddol oligodendrosyt; peirianneg meinwe a gynorthwyir gan nanosgaffald a 
biobeiriannwyd yn seiliedig ar fôn-gelloedd bywyn deintyddol; amgáu bôn-gelloedd; atffurfio’r gornbilen a’r retina; 
imiwneiddio a gwella clwyfau a reoleiddir gan signalau trydanol. 

Cyhoeddiad 
Allweddol:
Jiang W, et al (2019). 
Wnt-GSK3ß/ß-
catenin regulates the 
differentiation of dental 
pulp stem cells into 
bladder smooth muscle 
cells. Stem Cells Int 
2019: 8907570. 

Rhestr lawn ar gael yn:
www.cardiff.ac.uk/
people/view/39415-
song-bing

Yr Athro Phil Stephens
StephensP@caerdydd.ac.uk

+44 (0)29 2074 2529

BSc (Anrh.) mewn Biocemeg a Bioleg Celloedd, Prifysgol Leeds; PhD mewn Biocemeg 
a Bioleg Celloedd, Prifysgol Leeds. Ers 2008, bu’n Athro Bioleg Celloedd, Prifysgol 
Caerdydd. Ers 2013, Trwydded Ymchwil HTA Unigol Ddynodedig, Prifysgol Caerdydd. Ers 
2015, Arweinydd Academaidd ar gyfer Banc Bio Prifysgol Caerdydd. Ers 2016, Deon 

Rhyngwladol ac Ymgysylltu, Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd, Prifysgol Caerdydd. Ers 2017, Llywydd y Gymdeithas 
Atgyweirio Meinwe Ewropeaidd (ETRS).   

Ei ddiddordebau ymchwil yw bioleg celloedd cenedlyddol geneuol (datblygu/rheoli llinach, ataliad imiwnedd, ataliad 
bacteriol, gwella meinwe); bioleg gamweithredol (clwyfau croen cronig); datblygu systemau in vitro yn lle anifeiliaid mewn 
arbrofion; delweddu celloedd byw (in vitro ac in vivo).

Cyhoeddiad 
Allweddol:

Masia F, et al. (2018).  
Label-free quantitative 
chemical imaging and 
classification analysis 
of adipogenesis using 
mouse embryonic stem 
cells. J Biophotonics 
11:e201700219.

Rhestr lawn ar gael 
yn:  www.cardiff.ac.uk/
people/view/39411-
stephens-phil
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Yr Athro Rachel Waddington
WaddingtonRJ@caerdydd.ac.uk

+44 (0)29 2251 0647

PhD, Y Gyfadran Meddygaeth, Prifysgol Lerpwl 1988; BSc (Anrh.), Biocemeg, Prifysgol 
Birmingham 1984.  Enillydd Gwobr Uwch Colgate (1990) a Gwobr Taith Ymchwil Meinwe 
wedi’i Mwyneiddio MINTIG (1996), a ddyfarnwyd gan y Gymdeithas Ymchwil Deintyddol a 
Geneuol Brydeinig.  Ar hyn o bryd, mae’n athro mewn Biocemeg Eneuol a Chyfarwyddwr 

Cyswllt ar gyfer Ymgysylltu, Menter ac Arloesedd; cydarweinydd y Grŵp Ymchwil Meinwe wedi’i Mwyneiddio.  

Yr Athro Waddington has more than 30 years’ experience of research in bone and dentine biology and the role of the 
extracellular matrix environment in driving repair processes.

Cyhoeddiad 
Allweddol:
Munir A, et al (2019). 
Efficacy of copolymer 
scaffolds delivering 
human demineralised 
dentine matrix for bone 
regeneration. J Tiss Eng 
10: 1-16.

Rhestr lawn ar gael yn:
www.cardiff.ac.uk/
people/view/39516-
waddington-rachel

Dr Wayne Nishio Ayre
AyreWN@caerdydd.ac.uk

PhD, Peirianneg Fecanyddol, Prifysgol Caerdydd/Canolfan Biofecaneg a Biobeirianneg 
Ymchwil Arthritis y DU (2013); BEng Peirianneg Fecanyddol, Prifysgol Caerdydd (2009).  
Crwsibl Cymru – Arweinydd Ymchwil y Dyfodol Rhaglen Cymru (2017); Cymrodoriaeth 
Teithio Rhyngwladol y Gymdeithas Ymchwil Orthopedig Brydeinig (2016); Gwobr 
Ymchwilydd Ifanc Athrofa Peirianneg a Thrwsio Meinweoedd Caerdydd (2015); gwobr 
grŵp meinwe wedi’i mwyneiddio IADR-PER GSK (2014); Gwobr Mersia Peirianneg 
Feddygol Sefydliad Anrhydeddus y Peirianwyr (2014).  Ar hyn o bryd, mae’n Ddarlithydd 
Bioddeunyddiau yn yr Ysgol Deintyddiaeth.

Cyhoeddiad 
Allweddol:
Melling G, et al (2018). 
Liposomal delivery of 
demineralised dentine 
matrix for dental tissue 
regeneration. Tissue Eng 
Pt A 24(13-14): 1057-
1065. 

Rhestr lawn ar gael yn:
www.cardiff.ac.uk/
people/view/142785-
nishio-ayre-wayne

Mae diddordebau ymchwil Dr Ayre yn canolbwyntio ar ddylunio, datblygu a phrofi bioddeunyddiau a dyfeisiau meddygol.  
Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn defnyddio haenau lipidau a systemau cyflenwi i wella oseointegreiddio ac atal 
heintiau mewn mewnblaniadau orthopedig a deunydd deintyddol.

Dr Ryan Moseley
MoseleyR@caerdydd.ac.uk

+44 (0)29 2251 0649

BSc (Anrh.) mewn Biocemeg, Prifysgol Abertawe, 1991; PhD mewn Biocemeg Eneuol, Coleg 
Meddygaeth Prifysgol Cymru, 1996.  Ers 2017, Darllenydd mewn Atgyweirio Meinweoedd, 
Prifysgol Caerdydd.

Cyhoeddiad 
Allweddol:
Alraies A, et al (2019). 
Discrimination of 
dental pulp stem 
cell regenerative 
heterogeneity by single 
cell raman spectroscopy. 
Tissue Eng Part C-Meth 
25(8): 489-499.   

Rhestr lawn ar gael yn:
www.cardiff.ac.uk/people/
view/39455-moseley-ryan

Ei ddiddordebau ymchwil yw mecanweithiau sy’n sail i ymatebion atgyweirio meinwe ffafriol (e.e. mwcosa geneuol), 
arferol (e.e. croen, esgyrn) a diffygiol / annormal (e.e. clwyfau cronig, asgwrn diabetig) a ffibrosis (creithiau celoidaidd); 
datblygu strategaethau cellog, bioddeunyddiau a fferyllol i wella clwyfau geneuol-groenol yn well gyda llai o greithio; 
nodweddu a datblygu bôn-gelloedd bywyn deintyddol (DPSCs) ar gyfer cymwysiadau clinigol.
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Iechyd y Cyhoedd 
Deintyddol
Mae ein gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar wella 
iechyd y geg. Mae ein portffolio ymchwil yn amrywio 
o dreialon clinigol o dechnolegau deintyddol 
ataliol i astudiaethau a gynlluniwyd i ddatblygu ein 
dealltwriaeth o anghydraddoldebau iechyd y geg a 
darparu gofal deintyddol, a phrosiectau y mae angen 
eu cynnal i fynd i’r afael â hynny. 

www.cardiff.ac.uk/research/explore/research-units/
dental-public-health-unit

Dyma ein nodau:
Cynnal gwaith ymchwil o safbwynt y boblogaeth a fydd yn:

• Llywio’r angen am iechyd a gofal deintyddol yng 
Nghymru a thu hwnt   

• Cyfrannu at y sylfaen dystiolaeth ar gyfer gofal 
deintyddol ataliol effeithiol   

• Newid sut mae gofal deintyddol yn cael ei ddarparu 
er mwyn sicrhau’r budd mwyaf i gleifion a’r 
cyhoedd.

Er bod iechyd y geg wedi gwella’n sylweddol yn ystod y tri 
degawd diwethaf, mae pydredd dannedd yn parhau i fod 
yn broblem ddifrifol i iechyd y cyhoedd. Yn yr un modd â’r 
rhan fwyaf o gyflyrau iechyd cronig, mae cysylltiad agos 
rhwng clefyd y geg ac amgylchiadau cymdeithasol ac 
economaidd, ac oherwydd y gwahaniaethau sy’n bodoli 
rhwng y mwyaf a’r lleiaf difrientiedig yn ein cymuned ceir 
anghydraddoldebau o ran iechyd y geg.   

Rydym yn ymwneud ag amrywiaeth o brosiectau ymchwil 
sy’n ceisio gwella’r sylfaen dystiolaeth ar gyfer gwella 
iechyd y geg a darparu gofal deintyddol. Er bod ein gwaith 
wedi’i leoli yng Nghymru a bod gennym ddiddordeb 
arbennig mewn iechyd y geg yn y Dywysogaeth, mae ein 
cydweithrediadau a chanlyniadau ein gwaith yn berthnasol 
yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.   

Rydym yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr ym Mwrdd 
Iechyd Lleol Caerdydd a’r Fro, Iechyd Cyhoeddus Cymru 
a swyddfa’r Prif Swyddog Deintyddol yn Llywodraeth 
Cymru. Rydym yn cyfrannu at becyn gwaith iechyd y geg 
y Ganolfan Ymchwil Gofal Sylfaenol a Gofal Brys (PRIME) 
a ariennir gan Ymchwil Gofal Iechyd Cymru. Rydym hefyd 
yn cynnal Uned Gwybodaeth Iechyd Geneuol Cymru ar ran 
Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Uchafbwyntiau 2019:

• Ym mis Medi 2019, dathlwyd 10 mlynedd ers sefydlu’r 
rhaglen genedlaethol i wella iechyd y geg, sef y Cynllun 
Gwên. Dros y degawd diwethaf, mae Tîm Iechyd Deintyddol 
y Cyhoedd wedi chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi a 
gwerthuso effaith y rhaglen.  Ers cyflwyno’r cynllun, mae 
nifer y plant 5 mlwydd oed sydd wedi dioddef pydredd 
dannedd wedi gostwng 12% – gan wneud gwahaniaeth 
sylweddol i les plant ledled Cymru.  

• Dyfarnwyd grant sylweddol i ni gan Ymchwil Iechyd a 
Gofal Cymru o dan eu rhaglen Ymchwil er Budd Cleifion 
a’r Cyhoedd.  Lluniwyd astudiaeth OPTIMISE, sy’n cael ei 
chynnal ar y cyd â’r Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data yn 
yr Ysgol Mathemateg, i ddatblygu model sy’n defnyddio 
cymysgedd o sgiliau yng Ngwasanaethau Deintyddol 
Cyffredinol y GIG i ddarparu’r gofal ataliol gorau sy’n 
seiliedig ar werth.  

• Mae ein gwaith ar brawf mawr a reolir ar hap a ariennir 
gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Gofal (£1.9 
miliwn) sy’n cael ei gynnal ar y cyd â chydweithwyr ym 
Mhrifysgolion Dundee, Leeds, Sheffield ac Efrog yn 
parhau, ar ôl cwblhau astudiaeth beilot yn llwyddiannus.  
Mae’r astudiaeth yn edrych ar y defnydd o dechnoleg SMS 
i wella ymddygiadau hyrwyddo iechyd y geg ymhlith pobl 
ifanc.  

• Mae effaith ryngwladol ein 
gwaith wedi’i chydnabod gan 
ddyfarniad Gwobr William 
J. Gies mewn Ymchwil 
Glinigol gan y Gymdeithas 
Ryngwladol ar gyfer Ymchwil 
Ddeintyddol. Dyfernir y 
wobr hon i’r erthygl ymchwil 
glinigol orau a gyhoeddwyd 
yn y Journal of Dental 
Research. Casglwyd y 
wobr gan yr Athro Ivor Chestnutt ar ran y tîm treialu 
yng nghyfarfod gwyddonol IADR yn Vancouver, Canada 
(uchod).
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Canolfannau Ymchwil Cysylltiedig:
Mae’r Athro Ivor Chestnutt yn arwain pecyn gwaith Iechyd y Geg a Deintyddol Sylfaenol yn y Ganolfan Ymchwil Gofal Sylfaenol a Gofal Brys (PRIME) a 
ariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Mae’r Ganolfan amlddisgyblaethol hon yn ceisio gwella iechyd a lles pobl yng Nghymru ac yn rhyngwladol 
trwy: gynnal gwaith ymchwil o ansawdd uchel ar bynciau sy’n flaenoriaeth i bolisi cenedlaethol sy’n cyfrannu at y sylfaen dystiolaeth ym maes gofal 
sylfaenol a gofal brys; sicrhau bod canfyddiadau ymchwil yn cael eu trosi’n bolisi ac arferion.   

www.primecentre.wales/   

Yn Uned Iechyd Deintyddol y Cyhoedd, rydym yn cynnal Uned Gwybodaeth Iechyd Geneuol Cymru (WOHIU), a arweinir gan Mrs Maria Morgan. Mae’r 
uned yn rhoi cyngor proffesiynol annibynnol ac yn darparu gwasanaeth sicrhau ansawdd, glanhau data, gwirio data, dadansoddi data ac adrodd ar 
ran Llywodraeth Cymru, a gomisiynwyd trwy Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae’r WOHIU a Chydlynydd Epidemioleg Ddeintyddol Cymru yn gweithio gyda’r 
Gwasanaethau Deintyddol Cymunedol a Llywodraeth Cymru (trwy Swyddfa’r Prif Swyddog Deintyddol ac Uned Ystadegau a Dadansoddi Iechyd y 
Gyfarwyddiaeth Ystadegau) i gyflenwi’r arolygon iechyd y geg cenedlaethol.

www.cardiff.ac.uk/research/explore/research-units/welsh-oral-health

Crynodeb o’r prosiect:

Rhesymau cleifion dros ymgynghori â meddyg 
teulu ynghylch problem ddeintyddol: astudiaeth 
ansoddol

Cope AL et al, 2019. Brit J Gen Pract 68(677): e877-e883. 

Cefndir: Mae oddeutu 380,000 o bobl yn ymgynghori 
â deintydd mewn meddygfeydd teuluoedd yn y DU bob 
blwyddyn.  

Nod: Yn edrych ar y rhesymau pam mae cleifion yn 
ymgynghori â meddyg teulu yn hytrach na deintydd pan 
fydd ganddynt broblemau gyda’u dannedd neu eu deintgig.  

Dyluniad a lleoliad: Astudiaeth ansoddol ar ffurf 
cyfweliadau lled-strwythuredig gydag oedolion a oedd 
wedi ymgynghori â meddyg teulu yn y DU â phroblem 
ddeintyddol yn ystod y 12 mis blaenorol.  

Dull: Cafodd cyfranogwyr eu recriwtio drwy gyfryngau 
cymdeithasol a phrint; hysbysebion ar y rhyngrwyd; 
Doeth am Iechyd Cymru, carfan ymchwil poblogaeth 
genedlaethol Cymru; ac ar lafar. Cynhaliwyd cyfanswm o 
39 o gyfweliadau dros y ffôn, a chafodd trawsgrifiadau eu 
dadansoddi yn ôl themâu.  

Canlyniadau: Dylanwadwyd ar ymddygiad ymgynghori’r 
cyfranogwyr gan eu dehongliad o’u symptomau; eu 
canfyddiadau o gwmpas ymarfer ymarferwyr gofal 
sylfaenol; rhwyddineb cymharol llywio systemau 
gofal meddygol a deintyddol; profiadau blaenorol o 
ofal deintyddol, gan gynnwys pryder deintyddol ac 
anfodlonrwydd â thriniaeth flaenorol; a pharodrwydd a’r 
gallu i dalu am ofal deintyddol.  

Casgliad: Mae sawl rheswm pam y gall cleifion ymgynghori 
â meddyg teulu gyda phroblem ddeintyddol. Bydd angen 
i ymyriadau effeithiol chwalu’r rhwystrau sy’n atal pobl 
rhag manteisio ar ofal deintyddol. Mae angen gwybodaeth 
hygyrch i’r cyhoedd o ran ble i gael gofal deintyddol, a 
dylai timau ymarfer cyffredinol allu cyfeirio cleifion sydd â 
phroblemau deintyddol, os yw’n briodol. Dylid hefyd annog 
darparwyr gofal deintyddol i gynnig gofal ar frys i’w cleifion 
mewn da bryd.  

Gwyliwch y fideo YouTube a grëwyd i ledaenu can-
lyniadau’r astudiaeth ac i annog y cyhoedd i fynd at 
eu deintydd yn hytrach na’u meddyg teulu os oes 
ganddynt broblem ddeintyddol. 

www.youtube.com/watch?v=e3z8f5MZ5eA
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Yr Athro Ivor G Chestnutt
ChestnuttIG@caerdydd.ac.uk
+44 (0)29 2074 6680

Mae Ivor Chestnutt yn Athro Iechyd y Cyhoedd Deintyddol yn yr Ysgol Deintyddiaeth, 
Ymgynghorydd Anrhydeddus i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, ac mae wedi’i 
gofrestru’n Arbenigwr mewn Iechyd y Cyhoedd Deintyddol. Graddiodd o Brifysgol 
Caeredin (BDS 1985) a chafodd ei raddau MPH (1995) a PhD (1992) o Brifysgol 
Glasgow. Mae ganddo Gymrodoriaethau mewn llawfeddygaeth ddeintyddol ac iechyd 

y cyhoedd deintyddol gan Goleg Brenhinol Llawfeddygon Caeredin (1990 a 1998), Coleg Brenhinol Meddygon a 
Llawfeddygon Glasgow (2003) a Choleg Brenhinol y Llawfeddygon, Lloegr (2002). Mae Ivor yn Gymrawd Cyfadran Iechyd 
y Cyhoedd (2003) ac yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (2006). Mae hefyd yn Gyfarwyddwr Clinigol Ysbyty Deintyddol 
Prifysgol Caerdydd ac yn Gyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-raddedig yn yr Ysgol Deintyddiaeth.

Mae diddordebau ymchwil yr Athro Chestnutt yn cynnwys ymchwil gwasanaethau iechyd deintyddol, treialon clinigol o 
gynhyrchion deintyddol ataliol ac epidemioleg ddeintyddol.

Cyhoeddiad 
Allweddol:

Nor NAM, et al (2019). 
The prevalence of enamel 
and dentine caries lesions 
and their determinant 
factors among children 
living in fluoridated and 
non-fluoridated areas. 
Community Dent Health 
36(3): 229-236. 

Rhestr lawn ar gael yn:
www.cardiff.ac.uk/people/
view/39480-chestnutt-ivor

Maria Morgan
MorganMZ@caerdydd.ac.uk
029 2074 4612

Mae Maria Morgan yn weithiwr proffesiynol ym maes iechyd y cyhoedd sydd â phrofiad 
academaidd ac yn y gwasanaeth iechyd. Mae hi’n arwain gwaith Uned Gwybodaeth 
Iechyd Geneuol Cymru a ariennir gan Lywodraeth Cymru, sy’n cynnwys gwerthuso’r 

Cynllun Gwên, sef y rhaglen genedlaethol sy’n hyrwyddo iechyd geneuol plant. Mae hi hefyd yn cyfrannu at addysg ac 
ymchwil iechyd y cyhoedd ac yn gweithio’n rhan-amser fel arbenigwr iechyd y cyhoedd ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys tair prif thema: maeth iechyd y cyhoedd, sy’n parhau â gwaith ymchwil MPhil 
cynnar; iechyd y cyhoedd cyffredinol a deintyddol, ac epidemioleg ddeintyddol.

Cyhoeddiad 
Allweddol:
Jones R, et al (2019). 
Family and friends: 
supporting oral 
care in care homes. 
Gerodontology 36(3): 
258-266.

Rhestr lawn ar gael yn:
www.cardiff.ac.uk/
people/view/39445-
morgan-maria

Dr Anwen Cope
CopeA1@caerdydd.ac.uk
+44 (0)29 2074 6553

BDS, 2009, Prifysgol Caerdydd. MFDS, 2013, Coleg Brenhinol Meddygon a Llawfeddygon 
Glasgow PhD (Meddygaeth), 2015, Prifysgol Caerdydd. MPH, 2018, Prifysgol Caerdydd. 
Hi yw deiliad presennol Gwobr Amser Ymchwil Clinigol Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. 
Ers 2015, bu’n Ddarlithydd Clinigol Anrhydeddus Iechyd y Cyhoedd Deintyddol 

mewn Ymchwil Clinigol Cymhwysol ac Iechyd y Cyhoedd, yr Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd ac Arbenigwr Dan 
Hyfforddiant yn Iechyd Cyhoeddus Deintyddol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Mae Dr Cope yn ymchwilydd gwasanaethau iechyd deintyddol sydd â diddordeb yn y defnydd o wrthfiotigau wrth reoli 
problemau deintyddol mewn gofal sylfaenol; ymgynghoriadau deintyddol mewn ymarfer meddygol cyffredinol; gwneud 
penderfyniadau ar y cyd mewn deintyddiaeth, a defnyddio cymysgedd o sgiliau yn y tîm deintyddol.

Cyhoeddiad 
Allweddol:
Cope A, et al (2019). 
Exploring the feasibility 
of using routinely 
collected data to produce 
antibiotic prescribing 
profiles for general 
dental practitioners in 
Wales. Community Dent 
Health 36(3): 177-180.

Rhestr lawn ar gael yn:
www.cardiff.ac.uk/
people/view/337589-
cope-anwen
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Orthodonteg a 
Delweddu 3D
Mae ein grŵp yn cynnwys ymchwilwyr amlddisgyblae-
thol sy’n mynd i’r afael â materion pwysig yn ymwneud 
â darpariaeth Orthodontig a datblygiad Creuanwynebol, 
sy’n cael effaith bellgyrhaeddol a pharhaus. 

www.cardiff.ac.uk/research/explore/research-units/ 
orthodontics-and-three-dimensional-imaging-group

Dyma ein nodau:

• Orthodonteg 
Deall a gwerthfawrogi gwahanol batrymau twf a 
siapiau wyneb gwahanol mewn grwpiau poblogaeth 
gwahanol. 

 Gwella gwasanaethau orthodonteg o ran cost-
effeithlonrwydd a chost-effeithiolrwydd. 

• Delweddu 3D a geneteg wynebol 
Archwilio cyfraniadau biolegol ac amgylcheddol 
perthynol rhieni i nodweddion etifeddadwy.

 Amlygu’r hyn a wyddys am nodweddion wynebol a 
rennir, cyflyrau meddygol a geneteg sylfaenol, ac 
adeiladu ar hyn i ddatblygu’r maes.

Uchafbwyntiau 2019:

• Enillodd Caryl Wilson Nagrani 
Wobr Ymchwil Cymdeithas 
Orthodonteg Ewrop yn Nice 
2019. Mae’r wobr hon yn 
cydnabod ei gwaith ar “Cleft 
susceptibility loci contributions 
towards variations in normal lip 
phenotypes”   

• Erthygl a gyhoeddwyd yn yr European Journal of 
Orthodontics sy’n archwilio’r newidiadau i’r arwyneb 
meinwe feddal llinell ganol o 12 i 15 oed mewn tair 
carfan boblogaeth wlad benodol (Richmond S, et al, Eur 
J Orthodont 2019, yn y wasg). Trwy ymchwilio i grwpiau 
poblogaeth homogenaidd (Cymreig, Latfiaidd a Ffinnaidd), 
gwnaethom sefydlu bod modd adnabod patrymau twf 
amlwg o feintiau gwahanol ar wahanol oedrannau ar gyfer 
y gwahanol grwpiau yn ôl gwlad, rhyw a pharamedrau 
wynebol penodol.

Canolfannau Ymchwil Cysylltiedig:

Mae nifer o resymau pwysig dros archwilio geneteg 
amrywiadau amrediad-arferol mewn morffoleg yr wyneb:

- Gall datgysylltu’r ffactorau amgylcheddol a 
chyfraniadau biolegol perthynol rhieni i nodweddion 
etifeddadwy helpu i ateb yr hen gwestiwn, “pam rydym 
ni’n edrych y ffordd rydym ni?” 

- Mae deall achoseg anomaleddau creuanwynebol 
e.e. aelodau o deulu unigolion nad yw gwefus/taflod 
hollt ansyndromig (nsCL/P wedi effeithio arnynt yn 
wahanol o ran amrywiadau wynebau amrediad-arferol 
i’r boblogaeth gyffredinol, sy’n awgrymu bod cyswllt 
etiolegol rhwng morffoleg yr wyneb a nsCL/P. 

- Gellir nodi neu ragweld llawer o ffactorau, megis 
achau, rhyw, lliw llygaid a gwallt yn ogystal â 
nodweddion unigryw ar yr wyneb (megis siâp yr ên, 
bochau, llygaid, talcen, gwefusau a’r trwyn) gan 
ddefnyddio data geneteg unigolyn, gyda chymwysiadau 
posibl ym maes gofal iechyd a fforensig. 

- Deall dewis ac addasu hanesyddol sy’n ymwneud â 
ffenoteipau’r wyneb yn well, er enghraifft pigmentiad y 
croen a rhyddid daearyddol. 

- Tynnu sylw at yr hyn a wyddom am nodweddion yr 
wyneb, cyflyrau meddygol a genynnau a rennir.

Mae’r Athro Richmond yn rhan o ymdrech gan sawl canolfan i gysylltu 
data delweddu’r wyneb â geneteg, gan gynnwys: 

• Prifysgol Leuven, Gwlad Belg   
• Consortiwm VisiGEN 

(Consortiwm aml-ganolfan ar 
eneteg weladwy),   

• Prifysgol Ljubliana, Slofenia  

• Academi Meddygaeth 
Latfiaidd, Riga  

• Prifysgol Bryste  
• Prifysgol Pittsburgh  
• Prifysgol Rijeka, Croatia
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Crynodeb o’r prosiect: 

Archwilio’r newidiadau wyneb meinwe meddal 
llinell ganol o 12 i 15 oed mewn tair carfan 
poblogaeth mewn gwledydd penodol.

Richmond S et al, (2019). Eur J Orthod, in press (cjz080). 
doi: 10.1093/ejo/cjz080.

Cefndir: Mae geneteg yn cael dylanwad mawr ar amrywiad 
wyneb arferol, ac mae ffactorau amgylcheddol yn debygol o 
gael mân ddylanwadau ar siâp wyneb yn uniongyrchol neu drwy 
fecanweithiau epigenetig.  Mae nifer o astudiaethau wedi tynnu 
sylw at amrywiadau yn nodweddion wynebau grwpiau poblogaeth 
gwyn Ewropeaidd. Er mwyn ymchwilio i hyn yn fwy systematig a 
darparu sail i’r arsylwadau hyn, fe lunion ni astudiaeth hydredol o 
garfan.

Amcan: I bennu cyfradd y newid mewn cyfarwyddnodau syml ar 
hyd llinell ganol yr wyneb mewn tri grŵp poblogaeth homogenaidd 
penodol (Ffinnaidd, Latfiaidd a Chymreig) rhwng 12.8 a 15.3 
mlwydd oed. Mae’r ystod oedran hon yn cynnwys y cyfnod y 
mae’r rhan fwyaf o fechgyn a merched yn wynebu datblygiadau 
aeddfedu.  

Dulliau: Cafodd plant 12 oed eu monitro am dwf wynebol mewn 
tair gwlad [Y Ffindir (n = 60), Latfia (n = 107), a Chymru (n = 
96)]. Tynnwyd lluniau tri dimensiwn o arwyneb yr wyneb (gan 
ddefnyddio naill ai dulliau laser neu ffotogrammetrig) yn rheolaidd 
(6-12 mis) am 4 blynedd.  Nodwyd naw cyfarwyddnod ar hyd 
llinell ganol yr wyneb (Ffigur 1) a mesurwyd safleoedd gofodol 
cymharol y cyfarwyddnodau hyn ar yr arwyneb mewn perthynas 
â’r endocanthion canol dros gyfnod o 4 blynedd ym mhob un o’r 
carfannau gwledig.  

Canlyniadau: Nododd yr astudiaeth hon y plant a fynychodd 95 
y cant o’r holl sesiynau sganio (48 allan o 60 yn y Ffindir; 104 
allan o 107 yn Latfia; 50 allan o 96 yng Nghymru). Gwelwyd cryn 
amrywiadau wynebol ym mhob gwlad ac ym mhob rhyw.  Roedd 
patrymau clir o ran twf yn dangos amrywiadau o wahanol feintiau 
ar oedrannau gwahanol ar gyfer y gwahanol grwpiau gwlad, rhyw 
a pharamedrau wyneb. Gwelwyd y gyfradd twf flynyddol fwyaf 
(5.4mm) ymhlith dynion o Gymru ar gyfer pellter pogonion dynion 
yn 13.6 oed. Mae dynion yn dangos cyfraddau twf uwch o’u 
cymharu â menywod.  Wrth asesu maint y craidd (Ffigur 2), mae 
twf dynion o Gymru yn sylweddol wahanol i garfannau’r Ffindir 
a Latfia. Mae’r amrywiadau hyn mewn maint ac amseriadau 
yn debygol o gael eu dylanwadu gan dras enetig o ganlyniad i 
ymfudiad poblogaeth.  

Casgliad: Mae’r pwyntiau llinell ganol yn ddull syml a dilys i 
asesu safleoedd gofodol cymharol cyfarwyddnodau ar arwyneb 
yr wyneb.  Mae’r astudiaeth hon yn cadarnhau adroddiadau 
blaenorol ar y gwahaniaethau cynnil mewn siapiau a meintiau 
wynebau plant gwrywaidd a benywaidd mewn gwahanol 
boblogaethau, ac mae hefyd yn tynnu sylw at y gwahaniaethau 
ym maint ac amseriadau twf ar gyfer gwahanol bellteroedd 
cyfarwyddnodau ar y llinell ganol. Mae amseru twf yr wyneb yn 
bwysig o ran cynllunio triniaethau ymyrraeth oro-wyneb.  Rhaid 
ystyried cyfraddau a phatrymau gwahanol twf yr wyneb.

Cyfarwyddnod 
a thalfyriad ()   Diffiniad

talcen (glabella) 
(g)

Y llinell ganol fwyaf amlwg rhwng yr aeliau, sydd yn 
union yr un fath â’r glabella esgyrnog ar yr asgwrn 
blaen.  

pont y trwyn 
(nasion) (n)

Y pwynt yng nghanol llinell gwreiddyn trwynol a’r llinell 
asio ar flaen y trwyn. Mae bob amser uwchben y llinell 
sy’n cysylltu’r ddau ganthi fewnol, yn union yr un fath â 
phont y trwyn esgyrnog.

endocanthion 
(de a chwith) 
(en) 

Comisyrau mewnol chwith a dde’r llygaid. 

Adeiladwyd y pwynt endocanthion canol (dynion).

pronasale (prn)  Pwynt mwyaf ymwthiol yr apex nasi, a nodwyd mewn 
golwg ochrol o safle gorffwys y pen.

subnasale (sn) 

Canolbwynt yr ongl yn y sylfaen golofnig lle mae ffin 
isaf y septwm trwynol ac arwyneb y wefus uchaf 
yn cwrdd, nid yw’r un fath yn union â nasospinale 
esgyrnog na’r asgwrn trwynol pen blaen. Nodir yng 
ngolwg gwaelod y trwyn, neu o olwg ochrol o safle 
gorffwys y pen.  

labiale  
superius (ls) Canolbwynt llinell y fermiliwn uchaf.

labiale  
inferius (li) Canolbwynt llinell y fermiliwn isaf.

pogonion (pg) Canolbwynt pen blaen yr ên, sef pogonion esgyrnog 
union yr un fath â’r ên isaf.

Ffig 2: Maint y craidd ar gyfer dynion (brig) a menywod 
(gwaelod) ar gyfer y 3 charfan (plant o’r Ffindir, Latfia a Chym-
ru) yn unigol a chyda’i gilydd, gyda chyfyngau hyder uchaf (UCL) 
ac isaf (LCL).

Ffig 1:  Cyfarwyddnodau 
wyneb a ddewiswyd a 
diffiniadau cysylltiedig

Atgynhyrchwyd o’r erthygl Richmond S et al, (2019). Exploring the 
midline soft tissue surface changes from 12 to 15 years of age 
in three distinct country population cohorts. European Journal of 
Orthodontics, cjz080.
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Yr Athro Stephen Richmond
RichmondS@caerdydd.ac.uk
+44 (0)29 2074 2451

BDS (1979), DOrth, RCS (1984), MScD (1984), FDS, RCS (Ed) (1985), 
CHT, RCS (1989), PhD (1990), FDS.

Diddordebau ymchwil: Amrywiaeth eang o waith ymchwil sy’n cynnwys darpariaeth orthodontig, yr angen am driniaeth 
orthodontig a’i chanlyniadau, yn ogystal â’r rhyng-gysylltiad â llawer o ddisgyblaethau gan ddefnyddio delweddu  
wynebol 3D.   

Cyhoeddiad 
Allweddol:
Xiong Z, et al (2019). 
Novel genetic loci 
affecting facial shape 
variation in humans. 
eLife 8: e49898.

Rhestr lawn ar gael yn:
www.cardiff.ac.uk/
people/view/ 
39436-richmond-
stephen

Dr Alexei Zhurov
ZhurovAI@caerdydd.ac.uk
+44 (0)29 2074 2447

BSc mewn Mathemateg Gymhwysol, MIPT (1988), MSc mewn 
Mathemateg Gymhwysol, MIPT (1990) Dolgoprudny, Rwsia. PhD mewn 
Mathemateg Gymhwysol, IPM RAS, Moscow, Rwsia (1995). Ers 2001, 
Swyddog Ymchwil, Biomecaneg a Delweddu 3D, Ymchwil Gymhwysol 
ac Iechyd y Cyhoedd.

Diddordebau ymchwil: Dadansoddiad tri dimensiwn o’r wyneb dynol, biomecaneg gyswllt, biomecaneg meinweoedd 
meddal ac efelychu FEM. Theori trosglwyddo gwres a màs a hydrodynameg gemegol. Hafaliadau differol aflinol a 
datrysiadau manwl gywir. Systemau dynameg ac algebra cyfrifiadurol. 

Cyhoeddiad 
Allweddol:
Abbas HH, et al (2019). 
An automatic approach 
for classification and 
categorisation of lip 
morphological traits. 
PLos ONE 14(10): 
e0221197. 

Rhestr lawn ar gael yn:
www.cardiff.ac.uk/
people/view/ 
39394-zhurov-alexei

Dr Damian Farnell
FarnellD@caerdydd.ac.uk
+44 (0)29 2251 0618

BSc (Ffiseg Fathemategol) yr Adrannau Mathemateg a Ffiseg, UMIST, (1991). PhD 
(“Araeau Cwantwm Integradwy ac Anintegradwy”) yr Adran Fathemateg, UMIST, 
(1994). Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol, Prifysgolion Manceinion, Leeds, Munich a 
Cologne, 1996-2003, 2007-2011. Darlithydd Delweddu Offthalmig, Uned Llygaid St. 
Paul, Ymddiriedolaeth Ysbyty Prifysgol Brenhinol Lerpwl, Prifysgol Lerpwl, 2003-2006. 

Uwch-ddarlithydd Mathemateg, yr Is-adran Mathemateg ac Ystadegau, Prifysgol De Cymru, 2011-2014. Ers 2014, Uwch-
ddarlithydd Mathemateg Gymhwysol mewn Deintyddiaeth, Yr Ysgol Deintyddiaeth.

Diddordebau ymchwil: Biostatigau, delweddu meddygol a phrosesu delweddau; ymchwil addysgeg, yn enwedig o ran 
mathemateg ac addysgu ystadegau; bioefelychu rhifiadol; magnetedd cwantwm; theori cwantwm aml-gorff. 

Cyhoeddiad 
Allweddol:
Farnell DJJ, et al (2019). 
Multilevel Principal 
Components Analysis 
(mPCA) of age-related 
changes in facial shape 
in adolescents. Comput 
Meth Prog Bio 2019, in 
press (188:105272). 

Rhestr lawn ar gael yn:
www.cardiff.ac.uk/
people/view/ 
39526-farnell-damian
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Alcohol  
a Thrais

Dyma ein nodau:

• Deall achosion ac effeithiau camddefnyddio alcohol a 
thrais, a chreu cymwysiadau byd go-iawn i’w hatal;

• Gwerthuso mentrau atal niwed a thrais sy’n gysylltiedig 
ag alcohol, gan weithio gyda darparwyr gwasanaethau 
- asiantaethau iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, 
asiantaethau cyfiawnder troseddol, llywodraeth leol a 
sefydliadau’r trydydd sector;

• Gwerthuso effeithiolrwydd ymyriadau a gynlluniwyd 
i leihau effeithiau seicolegol, cymdeithasol ac 
economaidd camddefnyddio alcohol a thrais; a

• Throsi arloesiadau effeithiol yn bolisi ac arferion lleol, 
cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae’r Grŵp Ymchwilio i Drais yn defnyddio arbenigedd o 
bob rhan o Brifysgol Caerdydd. Daw cryfder ac enw da’r 
grŵp o’i ymchwil ryngddisgyblaethol ar draws meysydd 
seiciatreg, iechyd y cyhoedd, deintyddiaeth, cyfiawnder 
troseddol, yr heddlu, seicoleg, gwyddor deunyddiau, 
cyfrifiadureg, gwyddor gymdeithasol ac economeg; a’i 
hanes helaeth o arloesi a chyfrannu at bolisi ac atal niwed 
a thrais sy’n gysylltiedig ag alcohol.

Canolfannau Ymchwil Cysylltiedig:
Yr Athro Simon Moore yw Cyd-gyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil 
Troseddu a Diogelwch, sy’n defnyddio arbenigedd o Sefydliad y 
Prifysgolion ar Wyddorau’r Heddlu, y Grŵp Ymchwil Alcohol a Thrais, a’r 
Grŵp Peirianneg Data a Gwybodaeth.

www.cardiff.ac.uk/crime-security-research-institute

Mae’r Grŵp Ymchwil Alcohol a Thrais hefyd yn gweithio’n agos gyda 
DECIPHer, sef y Ganolfan Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau Cymhleth 
er mwyn Gwella Iechyd y Cyhoedd. Mae DECIPHer yn canolbwyntio’n 
benodol ar ddatblygu a gwerthuso ymyriadau aml-lefel a fydd yn cael 
effaith ar iechyd a lles plant a phobl ifanc.

decipher.uk.net/

Trwy ymchwil ymarferol ynglŷn â niwed a thrais sy’n 
gysylltiedig ag alcohol, mae ein hacademyddion 
blaenllaw, gan gydweithio â phartneriaid a 
sefydliadau allanol, wedi helpu i ddeall, monitro a 
lliniaru achosion niwed ac ymddygiad treisgar sy’n 
gysylltiedig ag alcohol. 

www.cardiff.ac.uk/violence-research-group

Uchafbwyntiau 2019:

• Mae gwaith diweddar yn cadarnhau bod pobl o 
aelwydydd statws economaidd-gymdeithasol is yn fwy 
tebygol o gael eu derbyn i’r ysbyty am resymau sy’n 
gysylltiedig ag alcohol. Gwaethygir hyn gan y ffaith 
bod y bobl hyn yn fwy tebygol o ysmygu tybaco a bod â 
Mynegai Màs y Corff uwch. At hynny, mae tua un o bob 
pump o rieni sy’n yfed gormod yn defnyddio cyffuriau 
anghyfreithlon hefyd. Mae hyn yn awgrymu y dylai’r 
cymorth i leiafrif arwyddocaol o deuluoedd ganolbwyntio 
ar ddefnyddio alcohol a chyffuriau, yn hytrach nag un 
neu’r llall yn unig.

• Adroddodd y prosiect EDARA ar ymarferoldeb “Tanciau 
Meddw” i reoli meddwdod yn well mewn canol dinasoedd 
yn y Deyrnas Unedig. Mae canfyddiadau’r prosiect hwn 
yn awgrymu bod cyfleusterau o’r fath yn dderbyniol i’r rhai 
sy’n eu defnyddio ac, mewn rhai achosion, yn amgenach 
nag Adran Damweiniau ac Achosion Brys oherwydd 
nid yw pobl feddw iawn yn gallu cydsynio i driniaeth, yn 
nodweddiadol. Mae’n bwysig bod dargyfeirio i ffwrdd 
oddi wrth Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys yn 
dderbyniol i’r grŵp hwn.

• Mae’r Rhwydwaith Gwyliadwriaeth Trais Cenedlaethol 
wedi bod ar waith ers tair blynedd ar ddeg bellach. 
Mae’r rhwydwaith hwn yn casglu data am anafiadau sy’n 
gysylltiedig ag ymosodiadau o Adrannau Damweiniau ac 
Achosion Brys ledled Cymru a Lloegr. Mae cydweithrediad 
newydd ei ddatblygu â’r Swyddfa Ystadegau Gwladol 
yn golygu bod y data hwn yn cyfrannu at brosiectau 
cenedlaethol allweddol sy’n ceisio deall nifer y rhai sy’n 
dioddef trais. Yn fwyaf diweddar, mae’r rhaglen waith hon 
wedi adrodd bod 21,489 o blant wedi mynd i Adrannau 
Damweiniau ac Achosion Brys ar gyfer anafiadau 
cysylltiedig â thrais.
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Crynodeb o’r prosiect:

Derbynioldeb gwasanaethau rheoli meddwdod 
alcohol i ddefnyddwyr. 

Irving A et al, 2019. Drug Alcohol Rev, in press.  
doi: 10.1111/dar.13002 

Cefndir: Mae Gwasanaethau Rheoli Meddwdod 
Alcohol (AIMS, a elwir weithiau yn “danciau meddw”) yn 
wasanaethau sydd rhwng yfwyr ac Adrannau Damweiniau 
ac Achosion Brys.  Maen nhw’n cynnig rhywle diogel i yfwyr, 
gan roi gofal meddygol am fân-anafiadau ac i bobl sydd 
wedi goryfed.  Eu nod yw lleihau nifer y bobl sy’n mynd i 
Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys a lleihau nifer 
y teithiau mewn ambiwlans i Adrannau Damweiniau ac 
Achosion Brys. Bydd hyn o ganlyniad yn lleihau baich yfwyr 
ar y GIG.  Yn gyffredinol, nid oes angen gofal meddygol 
cymhleth ar bobl sydd wedi goryfed – man diogel i sobri 
yn unig sydd angen arnynt.  Y cwestiwn pwysig y mae’r 
astudiaeth hon yn ei ofyn yw: “A ydyn nhw’n dderbyniol i 
ddefnyddwyr?” Mae hyn yn bwysig oherwydd nad yw’r rhai 
meddw iawn yn gallu rhoi eu caniatâd gan amlaf, ac efallai 
y byddai’n well ganddynt fynd i Adrannau Damweiniau ac 
Achosion Brys.  

Darganfyddiad: Cynhaliodd yr astudiaeth gyfweliadau 
lled-strwythuredig gyda phobl sy’n defnyddio ystod 
o Wasanaethau Rheoli Meddwdod Alcohol ledled 
Cymru a Lloegr, a chynhaliwyd arolwg o ddefnyddwyr y 
gwasanaethau hyn.  Yn ôl y canlyniadau, roedd y rhan 
fwyaf o ddefnyddwyr Gwasanaethau Rheoli Meddwdod 
Alcohol yn dilyn llwybr goddefol i’r canolfannau, ac yn aml 
iawn, nid oeddent yn gallu cofio gwneud y penderfyniad i 
fynd yno.  Mae’r thema’n parhau trwy’r cyfweliadau gyda 
chyfranogwyr yn aneglur pwy oedd wedi eu trin neu beth 
oedd eu rolau.  Fodd bynnag, y farn gyffredinol oedd bod 

y driniaeth a gawsant yn dosturiol ac yn ofalgar ac roedd 
y Gwasanaethau Rheoli Meddwdod Alcohol yn darparu lle 
diogel i’r defnyddwyr aros wrth iddynt sobri.  Nododd yr 
arolwg mai’r prif reswm dros fynd i’r Gwasanaethau Rheoli 
Meddwdod Alcohol oedd yfed, ac yna mân anafiadau neu 
deimlo’n sâl.  I’r rhan fwyaf, lefel isaf o ofal ei hangen, gyda 
dros 50% yn nodi iddynt gael cefnogaeth gyffredinol (e.e. 
cael rhywle i eistedd, cael bowlen i chwydu) neu gael dŵr.  
Mae hyn yn cefnogi’r safbwynt nad oes angen trosglwyddo’r 
cleifion hyn i Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys.  Yn 
bennaf, roedd ymatebwyr yn gadarnhaol am eu profiad o 
ddefnyddio Gwasanaethau Rheoli Meddwdod Alcohol, a 
lleiafrif bach yn unig a fyddai wedi bod yn well ganddynt 
gael eu trosglwyddo i Adrannau Damweiniau ac Achosion 
Brys.  

Pwysigrwydd: Mae pa mor dderbyniol yw gwasanaethau 
gofal iechyd newydd i gleifion yn ganlyniad gweithredu 
pwysig.  Mae’r astudiaeth hon yn bwysig o ystyried nad 
y cleifion eu hunain sy’n aml yn gwneud y penderfyniad 
i fynd i Wasanaethau Rheoli Meddwdod Alcohol, felly 
mae penderfynu am eu barn am y gofal a gawsant yno 
yn allweddol i ddangos pa mor addas yw’r gwasanaeth 
newydd.  Mae’r ffaith mai nifer fach yn unig fyddai wedi 
ffafrio llwybr gofal gwahanol yn adlewyrchu addasrwydd y 
canolfannau.  Un nodwedd bwysig o’r cyfweliadau oedd y 
teimlad bod y Gwasanaethau Rheoli Meddwdod Alcohol 
yn ofod diogel, hyd yn oed pan oedd gan yr ymatebwyr 
atgof cyfyngedig o’r digwyddiadau o’u presenoldeb yno.  
Ystyriwyd Gwasanaethau Rheoli Meddwdod Alcohol hefyd 
yn ateb canolradd addas i fynd i’r adran damweiniau ac 
achosion brys lle roedd defnyddwyr yn teimlo y gallent fod 
yn flaenoriaeth isel oherwydd natur eu rheswm dros fynd 
yno.  Mae’r astudiaeth hon yn cynnig y dystiolaeth gyntaf 
i ddangos bod llwybr Gwasanaethau Rheoli Meddwdod 
Alcohol yn dderbyniol i ddefnyddwyr yn ogystal ag yn 
boblogaidd iawn.
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Yr Athro Simon C Moore
MooreSC2@caerdydd.ac.uk
+44 (0)29 2074 4246

Athro Ymchwil Iechyd y Cyhoedd, Cyfarwyddwr y Grŵp Ymchwil Alcohol a Thrais, Cyd-
gyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Troseddu a Diogelwch, penodwyd yn gyhoeddus gan 
Weinidog Cymru dros Iechyd yn gynghorydd i Lywodraeth Cymru ar faterion yn ymwneud 
â chamddefnyddio alcohol a cham-drin sylweddau.

Nod fy ngwaith ymchwil yw trosi gwyddoniaeth sylfaenol a’i chymhwyso i’r byd go iawn er mwyn gwella diogelwch 
cymunedol ac iechyd ein cymunedau. Mae fy ngwaith yn amlddisgyblaethol, gan groesi meysydd seicoleg, 
niwrowyddoniaeth, economeg, meddygaeth, iechyd cyhoeddus a disgyblaethau eraill, ac mae’n cynnwys ymarferwyr 
a llunwyr polisi yn nodweddiadol. Mae gan bob prosiect lwybr effaith clir, boed hynny’n llywio polisi ac arferion yn 
uniongyrchol neu ysgogi gwaith pellach megis prawf gweithredu. Mae’r dulliau’n cynnwys prosiectau cysylltu “data mawr”, 
hap-dreialon wedi’u rheoli, modelu ac efelychu cyfrifiadurol, ac amryw ddulliau eraill. 

Cyhoeddiad Allweddol:

Li C, et al (2019). The 
costs of negative affect 
attributable to alcohol 
consumption in later life: 
a within-between random 
longitudinal econometric 
model using UK biobank. 
PLos ONE 14(2): 
e0211357.

Rhestr lawn ar gael yn: 

www.cardiff.ac.uk/people/
view/39454-moore-
simon-c 

Dr Vaseekaran Sivarajasingam
Sivarajasingam@caerdydd.ac.uk
+44 (0)29 2074 2441

Darllenydd Llawdriniaeth y Geg, y Genau a’r Wyneb. Cyfarwyddwr y Rhwydwaith 
Gwyliadwriaeth Trais Cenedlaethol o Adrannau Achosion Brys yng Nghymru a Lloegr. 
Aelod craidd o Grŵp Gweithredu Set Ddata Gofal Brys Llywodraeth Cymru.

Mae fy ngwaith ymchwil yn cynnwys gwerthuso CCTV mannau cyhoeddus a mesur anafiadau o ganlyniad i drais gan 
ddefnyddio cofnodion Adrannau Achosion Brys. Mae’r gwaith hwn yn dangos dibynadwyedd a dilysrwydd data ysbytai at y 
diben hwn. Yn deillio o hyn, rwyf wedi astudio trais gan ddefnyddio data panel sy’n ymwneud â newidynnau economaidd-
gymdeithasol, anafiadau ac alcohol. Rwy’n Gyfarwyddwr y Rhwydwaith Gwyliadwriaeth Trais Cenedlaethol (NVSN) o 117 
Adran Achosion Brys yng Nghymru a Lloegr, sydd wedi darparu adroddiadau blynyddol ar dueddiadau o ran niwed sy’n 
gysylltiedig â thrais ers 2000. 

Cyhoeddiad Allweddol:

Sivarajasingam V, et al 
(2018). Injury resulting 
from targeted violence: An 
emergency department 
perspective. Crim Behav 
Ment Heal 28(3): 295-
308.

Rhestr lawn ar gael yn:

www.cardiff.ac.uk/
people/view/39421-
sivarajasingam-
vaseekaran

Yr Athro Jonathan Shepherd
ShepherdJP@caerdydd.ac.uk

Athro Emeritws mewn Llawdriniaeth y Geg, Genau a’r Wyneb ac Athro Emeritws yn 
Sefydliad Ymchwil Trosedd a Diogelwch Prifysgol Caerdydd. Athro Anrhydeddus ym 
Mhrifysgol Deakin, Awstralia. Fe’i penodwyd yn gyhoeddus gan yr Ysgrifennydd Cartref 
yn aelod Academi Gwyddorau Meddygol Cyngor Gwyddoniaeth y Swyddfa Gartref. 
Aelod annibynnol o Gyngor Beth sy’n Gweithio Swyddfa Cabinet y DU. Cynrychiolydd 
y GIG ar Fwrdd Cynghori Gweinidogol ar Drais yn erbyn Menywod Llywodraeth Cymru. 
Ymddiriedolwr sylfaenol y Coleg Addysgu Siartredig.  

Mae fy ngwaith ymchwil ar benderfyniadau clinigol, trais yn y gymuned a’r ecosystem dystiolaeth wedi gwneud 
cyfraniadau niferus at bolisi clinigol a chyhoeddus ac at ddeddfwriaeth. Fe’m hysgogwyd gan fy narganfyddiadau i arwain 
datblygiad partneriaeth diogelwch cymunedol brototeip yr wyf yn parhau i’w chadeirio ac a ddefnyddiwyd fel model yn 
Neddf Trosedd ac Anhrefn 1998, a fynnodd fod partneriaethau o’r fath yn cael eu creu ledled Prydain Fawr.

Cyhoeddiad Allweddol:

Mercer Kollar LM, et al 
(2019). Building capacity 
for injury prevention: a 
process evaluation of a 
replication of the Cardiff 
Violence Prevention 
Programme in the 
Southeastern USA. Inj 
Prev 2019, in press. 

Rhestr lawn ar gael yn:

www.cardiff.ac.uk/
people/view/39410-
shepherd-jonathan
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Owen R, Sefydliad INSIGNEO ar gyfer Meddygaeth In 
Silico, Prifysgol Sheffield, Sheffield, y DU.  

“PolyHIPEs mewn peirianneg meinweoedd esgyrn.”  

Fiedler L, OxStem Cardio, Prifysgol Rhydychen,
Rhydychen, y DU.  

“Dulliau trosiadol i sbarduno atgyweirio yn y system 
gardiofasgwlaidd.”  

Newland B, Ysgol Fferylliaeth, Prifysgol Caerdydd, 
Caerdydd, y DU.  

“Bioddeunyddiau nanoraddfa a microraddfa i’w 
cymhwyso wrth ddarparu cyffuriau ffocal.”  

Mackenzie I, Sefydliad Blizard, Barts a Llundain, Prifysgol
y Frenhines Mary, Llundain, y DU.  

“Mecanweithiau newydd metastasis canserau’r pen a’r 
gwddf.”  

Caley M, Sefydliad Blizard, Barts a Llundain, Prifysgol y 
Frenhines Mary, Llundain, y DU.  

“Pilen waelodol y croen, rolau y tu hwnt i ymlyniad 
celloedd.”  

Astašov-Frauenhoffer M, Canolfan y Brifysgol ar gyfer 
Meddygaeth Ddeintyddol, Prifysgol Basel, Basel, y Swistir.  

“Bioffilmiau geneuol ac ecsopolysacaridau.”  

Siaradwyr Gwadd Seminar
Seib P, Athrofa Fferylliaeth a Gwyddorau Biolegol Ystrad 
Clud, Prifysgol Ystrad Clud, Glasgow, y DU. 

“Sidan: Edau a ddarganfuwyd ar gyfer cymwysiadau 
gofal iechyd.”  

Mahoney P, Ysgol Anthropoleg a Chadwraeth, Prifysgol 
Caint, Caergaint, y DU.  

“Biorhythmau a dannedd mewn anthropoleg fiolegol.”  

Chen J, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerwysg, Caerwysg, 
y DU.  

“Biofecaneg feinwe amlraddfa mewn biobeirianneg.”  

Dawson J, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Southampton, 
Southampton, y DU.  

“Defnyddio clai ar gyfer meddygaeth adfywiol.”  

Williams D, Ysgol Gemeg, Prifysgol Abertawe, Abertawe, 
y DU.  

“Strwythur trwy Ddyluniad: Creu ‘Mesoddeunyddiau’ 
Swyddogaethol gan ddefnyddio Cydbolymerau 
Bioddiraddadwy.”

Diwrnod Ymchwil
PRIF SIARADWR: Price D, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd, Caerdydd, y DU:

“IELs, clefyd celiac a TCRs.”

Dawson J Williams D (left) Astašov-Frauenhoffer M (right) Seib P

29

Adroddiad Ymchwil Blynyddol 2019 Ysgol Deintyddiaeth Prifysgol Caerdydd



Llwyddiannau PhD 
Zahraa Amer 
Hashim 
Teitl y Traethawd Ymchwil: 
Investigating the Potential 
of Biosurfactants in 
the Control of Tooth 
Infections. 

Goruchwylwyr:  
Yr Athro Rachel Waddington, 
Dr Melanie Wilson, yr Athro 
Jean-Yves Maillard (PHRMY) 

Crynodeb: 

Mae newid o’r cysyniad bod bywyn sydd wedi’i ddinoethi 
yn sicr o farw i un o “obaith ac adfer” wedi’i fabwysiadu’n 
ddiweddar, gan gyflwyno therapi hanfodol i fywion. Mae 
halogiad microbaidd ar fywion wedi’u capio’n rheswm canolog 
dros fethiannau therapïau, a dyma’r brif her i faes endodonteg 
adferiadol gyfoes. Mae trin heintiau endodontig yn costio 
£12 miliwn i’r GIG yng Nghymru a Lloegr bob blwyddyn. Nod 
triniaethau endodontig cyfredol yw dileu bacteria o system 
sianel y gwreiddyn drwy ddulliau mecanyddol a chemegol.  Ar 
wahân i gost y driniaeth a’r amser sydd ei angen i’w chyflwyno, 
mae deilliant y strategaethau hyn yn amrywio’n sylweddol, 
gyda’r gyfradd lwyddo’n amrywio o 30 i dros 90%. Mae 
bio-arwynebyddion yn foleciwlau sy’n deillio o ficrobau sy’n 
weithredol â thensiwn, gyda phriodweddau gwrthficrobaidd/
gwrth-adlynol posibl.  Nod y prosiect hwn oedd ymchwilio i rôl 
bio-arwynebyddion, yn enwedig y rhai sy’n deillio o facteria 
probiotig (Lp-BS), a rhamnolipid a geir yn fasnachol fel 
therapïau endodontig newydd. Cafodd Lp-BS, a echdynnwyd 
o Lactobacillus plantarum, a rhamnolipid eu profi am eu 
gweithgarwch gwrth-ficrobaidd/gwrth-adlynol yn erbyn 
pedwar pathogen endodontig. Nid oedd Lp-BS yn dangos 
gweithgarwch gwrthficrobaidd, ond llwyddodd rhamnolipid 
i atal tyfiant y pedair rhywogaeth o facteria endodontig yn 
effeithiol.  Ar ben hynny, dangosodd dau fio-arwynebydd y 
gallu i leihau adlyniad y rhywogaethau o bathogen gafodd 
eu profi, wrth arwynebau ag araen o’r arwynebyddion hyn 
arnynt. Dangosodd Rhamnolipid, pan gafodd ei gymhwyso i 
fodel dant cnofil ex-vivo, y gallu i leihau adlyniad bacteriol a 
thwf mewn meinwe fywynnol heb ennyn ymateb imiwn llidiol 
sylweddol. Ar y llaw arall, roedd Lp-BS yn dangos gwenwyndra 
sylweddol i gelloedd bywynnol.  

Mae’r gwaith hwn wedi gosod y sylfaen ar gyfer ymchwil 
bellach i rolau gwrth-adlynol, gwrthficrobaidd a modiwleiddio-
imiwnedd Lp-BS a rhamnolipid. Mae’n agor y posibilrwydd i 
ddefnyddio’r bio-arwynebyddion newydd hyn mewn therapïau 
bywyn hanfodol yn y dyfodol. 

    

Crynodeb: 

Mae’r defnydd/camddefnydd gormodol o wrthfiotigau, yn 
enwedig wrth hwsmonaeth anifeiliaid, wedi cyfrannu at 
gynnydd dramatig mewn ymwrthedd i wrthfiotigau gyda 
gostyngiad cyfatebol yn natblygiad therapïau gwrthfiotig 
newydd.  Mae ymwrthedd i wrthfiotigau yn achosi >700,000 
o farwolaethau bob blwyddyn, ac mae hyn yn nodi’n glir bod 
angen dulliau amgen i frwydro yn erbyn heintiau o’r fath.  Nod 
y prosiect hwn oedd datblygu system gyflenwi gwrthficrobaidd 
amgen wedi’i thargedu i fynd i’r afael â’r argyfwng hwn.  

Yn flaenorol dangoswyd bod yr alginad-oligosacarid, 
OligoG CF-5/20, a ddatblygwyd gyda’r cwmni biofferyllol 
Norwyaidd AlgiPharma AS fel therapi anadlu ar gyfer ffibrosis 
systig, yn atal twf bacteriol, ymlyniad a datblygiad bioffilm 
ac yn gwella effeithiolrwydd gwrthfiotigau confensiynol 
yn erbyn bacteria Gram-negyddol sy’n gallu gwrthsefyll 
nifer o gyffuriau.  Ymhellach, dangoswyd bod OligoG 
yn newid rhwydweithiau hydrogel mwsin mewn poer, 
gan gefnogi ei ddefnydd wrth drin afiechydon anadlol 
patholegol. Rhagdybiwyd y gallai cyfuno OligoG â gwrthfiotig, 
fel colistin neu bolymycsin B, greu therapiwtig polymer bi-
swyddogaethol sy’n cyfuno priodweddau gwrthficrobaidd y 
ddau, polymer a chyffur, gan leihau gwenwyndra systemig y 
polymycsinau.  Defnyddiwyd dwy gemeg gydgysylltiad wahanol 
(ester ac amide).    

Roedd gweithgaredd gwrthficrobaidd y cyfuniadau OligoG yn 
debyg i weithgaredd y rhiant gwrthfiotig, ond gydag ataliad 
twf bacteriol mwy cynaliadwy.  Amharodd cyfuniadau colistin 
sy’n gysyllitiedig ag amide ac ester yn sylweddol wrth ffurfio 
bioffilm Pseudomonas aeruginosa ac ysgogi marwolaeth 
bacteria.  Roedd OligoG cyfun hefyd yn lleihau sytotocsigedd 
a chynhyrchu sytocin llidiol colistin a polymyxin B o linell 
gell arennau dynol.  Nododd model in vitro ‘amser-i-ladd’ 
gan ddefnyddio  Acinetobacter baumannii fod cyfuniadau 
OligoG-ester-colistin yn lleihau’r cyfrifiadau bacteriol hyfyw ar 
ôl 4 awr, er na welwyd unrhyw weithgaredd gyda chyfuniadau 
OligoG-amide-colistin.  

Efallai bod cyfuniadau wedi’u rhwymo gan amide, sy’n 
dibynnu ar ddiraddiad ensymau asgwrn cefn y polymer, 
wedi lleihau gweithgaredd gwrthficrobaidd oherwydd bod 
gweddillion siwgr yn aros ynghlwm wrth y gwrthfiotig.  I’r 
gwrthwyneb, roedd yn ymddangos bod cydgysylltiad trwy 
gyswllt ester yn caniatáu gwahanu’r moleciwlau rhiant yn 
llwyr gan ensymau esteras/hydrolysis ac adfer gweithgaredd 
gwrthfacterol y cydrannau unigol.

    

Joana Stokniene 
Teitl y Traethawd 
Ymchwil: 
Design and assembly of 
tailored oligosaccharides 
as polymer therapeutics 
for improved treatment of 
chronic respiratory disease.

Goruchwylwyr: 
Dr Elaine Ferguson, Yr Athro 
David Thomas and Dr Katja 
Hill.
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Rob Knight
Teitl y Traethawd 
Ymchwil: 
Small extracellular vesicles 
as anti-scarring agents 

Goruchwylwyr: Yr Athro 
Phil Stephens, Yr Athro Aled 
Clayton (MEDIC), Dr Julie 
Albon (OPTOM), Dr Randolph 
Corteling (ReNeuron, 
Pencoed, Wales, UK)

Crynodeb: 

Gall ffurfio meinwe craith wrth atgyweirio clwyfau fod 
yn ddinistriol i unigolion sy’n dioddef, a gall arwain at 
swyddogaeth meinwe llai neu fethiant organ gyfan. Yn 
flaenorol, mae ein grŵp wedi ynysu a nodweddu poblogaeth 
newydd o gelloedd cenedlyddol o’r mwcosa geneuol. Mae’r 
Celloedd Propria-Genedlyddol Lamina Mwcosa Geneuol 
(OMLP-PCs) hyn yn amlbwrpas, yn imiwn-ataliol ac yn 
wrthfacterol. Gall fesiclau allgellog sy’n cael eu rhyddhau gan 
gelloedd fod yn arwyddion biolegol pwysig. Mae’r lleiaf o blith 
y fesiglau allgellog, a elwir yn fesiglau allgellog bach (sEVs), o 
darddiad endosomaidd, ac maen nhw fel arfer yn amrywio o 
ran maint rhwng 30-130nm. Maen nhw wedi dangos eu bod 
yn chwarae rhan bwysig mewn atgyweirio a gyfryngir gan fôn-
gelloedd. Nod y prosiect hwn oedd pennu unrhyw alluoedd 
gwella clwyfau ffafriol posibl yn ogystal â galluoedd gwrth-
greithio fesiglau allgellog bach mewn cyfres o fodelau in vitro 
ac ex vivo.

Gwnaeth y llinellau OMLP-PC (OMLP-PCL) anfarwol ddangos 
morffoleg arferol tebyg i ffibroblast a mynegi’r marcwyr 
celloedd cenedlyddol disgwyliedig, ond gwnaethant ddangos 
rhai gwahaniaethau o ran eu priodweddau amlbwrpasedd 
a gwrthimiwnedd. Roedd un OMLP-PCL yn adlewyrchu 
gweithgareddau’r rhywogaeth celloedd gysylltiedig yn llwyr, 
ac felly fe’i defnyddiwyd i gynhyrchu fesiglau allgellog bach. 
Dangoswyd bod fesiglau a arwahanwyd o’r OMLP-PCL hwn 
yn fesiglau allgellog bach, fel yr aseswyd trwy nanosight, 
cryo-EM a cytometreg llif. Roedd OMLP-PCL a fesiglau allgellog 
bach sy’n deillio o gell stromatig mesencymaidd (MSC) 
wedi cynyddu ymlediad ffibroblast y croen ac ailboblogi/
ymfudiad clwyfau in vitro (P <0.05) yn sylweddol. Dangoswyd 
hefyd fod fesiglau allgellog bach OMLP-PCL ac MSC yn 
atal myoffibroblast in vitro rhag ffurfio’n sylweddol, gyda 
fesiglau allgellog bach OMLP-PCL yn dangos effaith gryfach 
(P <0.05). Cafodd fesiglau allgellog bach wedi’u labelu’n 
fflwroleuol eu defnyddio gan gelloedd epithelaidd mewn 
model diwylliant cornbilen ex vivo ond ni ddangoswyd unrhyw 
effaith sylweddol ar ail-epitheleiddio yn y gornbilen (P> 0.05). 
Yn olaf, dangoswyd bod fesiglau allgellog bach a gynhyrchwyd 
gan ddefnyddio proses weithgynhyrchu raddadwy sy’n 
cydymffurfio â GMP eu bod yn cadw’r gweithgareddau biolegol 
hyn.

Dangosodd y canfyddiadau hyn allu gwrth-greithio fesiglau 
allgellog bach sy’n deillio o OMLP-PCL ac maen nhw bellach 
yn cael eu datblygu a’u profi yn y dyfodol cyn dadansoddiad 
in vivo.

Crynodeb: 

Mae niwmonia bacteriol yn effeithio ar nifer anghymesur o’r 
henoed yn y DU, gyda morbidrwydd a marwolaethau sylweddol. 
Mae tystiolaeth gynyddol yn awgrymu y gallai dannedd gosod 
fod yn gilfach posibl ar gyfer pathogenau resbiradol. Gallai 
hyn feithrin cytrefi a heintiau mewn meinweoedd resbiradol 
ymysg unigolion sy’n agored iddynt. Fodd bynnag, nid oes 
digon o ymchwil yn cael ei chynnal i werthuso’r microbïom 
sy’n gysylltiedig â dannedd gosod ymysg cleifion sydd wedi 
cael diagnosis o niwmonia. Mae dau brif nod i’r ymchwil hon. 
Yn gyntaf, nodweddu anghyfyngedig o gymunedau bacteriol 
sy’n gysylltiedig â dannedd gosod, ymysg cleifion niwmonia 
a phreswylwyr cartrefi gofal hirdymor, drwy ddilyniannu 
metatacsonomaidd genyn rRNA 16S. Yn ail, datblygu bioffilm 
sy’n gysylltiedig ag acrylig er mwyn modelu dannedd gosod, 
drwy ymgorffori pathogenau resbiradol perthnasol yn glinigol, er 
mwyn galluogi ymchwil i ryngweithio rhyngficrobaidd a lletyol-
ficrobaidd mewn heintiau, a phrofi strategaethau gwrth-fioffilm 
newydd.

Canfuon ni newidiadau sylweddol yng nghyfansoddiad 
rhywogaethau, amrywiaeth a chyfoeth ym microbïom cleifion 
niwmonia sy’n gysylltiedig â dannedd gosod. Yn bwysig, roedd 
y digonedd cymharol o bathogenau resbiradol tybiedig yn y 
microbiota sy’n gysylltiedig â dannedd gosod ymysg cleifion 
niwmonia yn sylweddol uwch o gymharu â phreswylwyr cartref 
gofal iach yn resbiradol. Mwy neu lai, fe dreblodd maint y 
cynnydd hwn mewn cymunedau bacteriol sy’n gysylltiedig 
â dannedd gosod o gymharu â’r safleoedd geneuol eraill a 
archwiliwyd. Datblygwyd model in vitro o fioffilmiau acrylig 
dannedd gosod, gan ymgorffori pathogenau resbiradol ac fe 
ddefnyddir hwn i brofi nifer o gyfansoddion gwrthficrobaidd. Ar 
ben hynny, cafodd y defnydd o ynni microdonnau a gyflwynir 
drwy ddefnyddio cyseinydd ceudod ei brofi yn erbyn y modelau 
bioffilm hyn. Dangosodd y defnydd hwn o gyflwyno ynni 
microdonnau mewn modd a reolir yn ofalus gryn addewid fel 
dull diffrwythloni dannedd gosod.

Dangosodd y canfyddiadau bwysigrwydd y microbiota geneuol, 
yn enwedig mewn bioffilmiau sy’n gysylltiedig â dannedd gosod, 
fel ffynhonnell bosibl o bathogenau mewn niwmonia bacteriol, 
gan baratoi’r ffordd ar gyfer astudiaethau ymyrryd. Ymhellach, 
gwelwyd bod strategaeth gwrthfioffilm newydd addawol yn gallu 
diffrwythloni bioffilmiau acrylig yn effeithiol. Mae angen gwaith 
pellach i ddatblygu dodwyr microdonnau er mwyn optimeiddio 
gweithgarwch gwrthfioffilmiau heb niweidio deunyddiau 
dannedd gosod.

Sands KM, Marchesi JR, Lewis MAO, Twigg J, Williams DW, 
Wilson M, Smith A, Wise MP (2016). Microbial profiling of dental 
plaque from mechanically ventilated patients. J Med Microbiol 
65(2): 147-159. doi: 10.1099/jmm.0.000212

Joshua Twigg
Teitl y Traethawd 
Ymchwil: 

Oral ecosystem modulation 
and bacterial pneumonia

Goruchwylwyr: Yr Athro 
David Williams, Dr Melanie 
Wilson, Dr Jonathan Lees 
(ENGIN)
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Clotilde Haury  
Teitl y Traethawd 
Ymchwil: 
Attachment of peri-implant 
pathogens to laser melted 
abutments and the development 
of a novel antimicrobial coating

Goruchwylwyr:  
Yr Athro Alastair Sloan, Dr Wayne 
Nishio Ayre, Yr Athro Rachel 
Waddington, Mr Quentin Jones, Mr 
Bryan Austin (Renishaw PLC, Wotton-
under-Edge, UK), Mr Andrew Westcott 
(Renishaw PLC), Mr David Beeby 
(Renishaw PLC) 

Crynodeb: 

Mae mewnblaniadau deintyddol yn cael eu gwneud yn fwyfwy 
aml i adfer gweithrediad ac estheteg dannedd coll. Mae’r 
ategwaith yn ffurfio’r rhyngwyneb rhwng y mewnblaniad a’r 
corun, y bont neu’r prosthesis dannedd gosod gorchuddiol. 
Er bod mewnblaniadau deintyddol yn para am gyfnod 
cymharol hir, gallai meinweoedd o amgylch mewnblaniad 
ddatblygu llid mewn ymateb i niwed cronig gan fioffilmiau 
microbaidd sy’n ffurfio ar wyneb y mewnblaniad, gan achosi 
i’r mewnblaniad fethu. Er gwaethaf ymdrechion i ddatblygu 
triniaethau newydd, mae datblygiad ac ailymddangosiad 
llid mewnblaniad (peri-implantitis) yn broblem glinigol fawr. 
Felly, mae pwyslais newydd ar atal cyflyrau sy’n ymwneud â 
mewnblaniadau, yn hytrach na’u trin, yn hollbwysig.

Canfûm fod y pathogenau Fusobacterium nucleatum 
(FN) a Porphyromonas gingivalis (PG) sy’n ymwneud â 
mewnblaniadau yn barod iawn i gysylltu ag aloi titaniwm 
wedi’i doddi gan laser, sef Ti6Al4V, yn absenoldeb cymorth 
gan gytrefwyr cynnar ac, ym mhresenoldeb poer a hebddo. Yn 
ddiddorol, roedd poer artiffisial yn lleihau gallu FN i gysylltu 
ac yn annog y PG mwy pathogenaidd i gysylltu ag arwynebau 
wedi’u toddi gan laser. Datblygwyd haen ategol wrthficrobaidd 
newydd i leihau gallu bacteria i gysylltu ac i wella goroesiad 
mewnblaniad, gan ddefnyddio triclosan fel y cyfrwng 
gweithredol. Yn absenoldeb poer artiffisial, dangosodd yr 
haen liposomaidd wedi’i llwytho â thriclosan effeithiolrwydd 
gwrthficrobaidd uchel yn erbyn FN a PG. Fodd bynnag, roedd 
rhag-gyflyru arwynebau wedi’u gorchuddio â phoer artiffisial 
yn lleihau gweithgarwch gwrthficrobaidd liposomaidd.

Amlygodd y gwaith hwn y gallai’r camau sy’n achosi i facteria 
gytrefu mewnblaniadau metelig geneuol wahaniaethu o’r 
dilyniant digwyddiadau a dderbynnir ar hyn o bryd a ddisgrifir 
yn y llenyddiaeth. Dangosodd yr haen liposomaidd newydd a 
ddatblygwyd botensial i atal cysylltiad ac amlhad pathogenau 
mewnblaniadau sy’n berthnasol yn glinigol, a gallai helpu i 
leihau risg llid mewnblaniadau yn y dyfodol. 

Crynodeb: 

Ensym yw transglwtaminas 6 (TG6) sy’n cael ei fynegi’n bennaf 
mewn is-set o niwronau yn y system nerfol ganolog ac sy’n 
ymwneud â thrawsamideiddio a dadamideiddio polypeptidau 
targed. Mae awtoimiwnedd caffaeledig neu ddiffyg etifeddol 
sy’n arwain at ddiffyg protein swyddogaethol yn gysylltiedig 
â chamweithrediad niwrolegol cynyddol, sef atacsia yn 
fwyaf cyffredin. Mae atacsia Spinocerebellar (SCA) yn grŵp 
o afiechydon niwrolegol a nodweddir gan anghydbwysedd 
cynyddol, diffygion cydsymudiad echddygol a nam gwybyddol. 
Mae mwtaniadau TG6 wedi cael eu cysylltu â math penodol 
o SCA, y cyfeirir ato bellach fel SCA35, trwy ddadansoddi 
cysylltiadau genetig.

Er mwyn gallu ymyrryd yn y broses afiechyd gwaelodol yn y 
dyfodol, mae’n bwysig sefydlu sut mae’r mwtaniaid pathogenig 
TG6 yn achosi niwroddirywiad. Yn rhan o gonsortiwm 
rhyngwladol, mae ein grŵp wedi ymchwilio i effaith y mwtaniaid 
TG6 hyn mewn cyd-destun cellog, ac wedi amlygu bod rhai 
mwtaniadau yn cychwyn yr ymateb protein heb ei agor a bod 
mwtaniaid yn cael eu targedu ar gyfer diraddio proteolytig gan 
y proteasom, ond nid yw hyn yn wir am eraill ac ni wyddys pam 
maen nhw’n bathogenaidd (Tripathy et al. 2017). Felly, prif 
nod fy mhrosiect oedd ymchwilio i’r berthynas rhwng strwythur 
a gweithrediad y mwtaniaid pathogenig TG6. Defnyddiwyd 
dulliau modelu moleciwlaidd a dadansoddi biowybodeg i asesu 
effaith mwtaniadau TG6 mewn silico, gan gynnwys effaith 
mwtaniadau ar wahanol gyflyrau strwythurol yr ensym fel y 
bo’n berthnasol i gatalysis ac ar ryngweithiadau sy’n bwysig yn 
swyddogaethol. Datgelodd hyn ddosbarth newydd o fwtaniadau 
a oedd yn amharu ar weithrediad yn hytrach nag effeithio ar 
strwythur cyffredinol. I brofi cywirdeb y rhagfynegiadau hyn, 
cynhyrchwyd proteinau TG6 teip gwyllt a phroteinau TG6 mwtan 
mewn system gelloedd pryfyn wrth raddfa. Dilynwyd hyn gan 
nodweddu proteinau’n fanwl yn fiocemegol o ran strwythur, 
sefydlogrwydd a swyddogaethau ensymatig.  Roedd newidiadau 
cydffurfiol a achoswyd gan y mwtaniadau yr ymchwiliwyd iddynt 
nid yn unig wedi effeithio ar sefydlogrwydd proteinau, ond 
hefyd wedi effeithio ar weithgarwch ensymatig mewn profion 
a oedd yn asesu swyddogaethau penodol, er hynny i raddau 
amrywiol. Gyda’i gilydd, mae’r data hyn i gyd yn cadarnhau’r 
canfyddiadau ynghylch cysylltiad genetig trwy ddatgelu diffygion 
swyddogaethol yn yr ensymau mwtan a dangos bod mwtaniaid 
yn gallu sbarduno marwolaeth celloedd niwronal trwy nifer o 
wahanol lwybrau. 

Cyhoeddiad:Tripathy D, Vignoli B, Ramesh N, Polanco MJ, 
Coutelier M, Stephen CD, Canossa M, Monin ML, Aeschlimann 
P, Turberville S, Aeschlimann D, Schmahmann JD, Hadjivassiliou 
M, Durr A, Pandey UB, a Basso M (2017). Mutations in TGM6 
induce the unfolded protein response in SCA35. Hum Mol Genet 
26(19): 3749-3762.

Shannon Turberville 
Teitl y Traethawd 
Ymchwil: 
Unravelling the mechanisms 
by which mutations in 
transglutaminase 6 cause 
ataxia.

Goruchwylwyr: 
Yr Athro Daniel Aeschlimann 
and Dr Konrad Beck.
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Arian Ymchwil
Trosolwg o grantiau gweithredol
Roedd ein grwpiau ymchwil yn rhan o ddyfarniadau ymchwil gydweithredol gyda sefydliadau eraill a ddaeth i gyfanswm o 
£3,699K (A) ar gyfer blwyddyn ariannol 2018-19, a neilltuwyd £1,570K (B) i’r Ysgol Deintyddiaeth.  Rhoddir isod fanylion am 
yr arian ymchwil ar gyfer y flwyddyn ariannol fesul sector.

Llywodraeth y DU ac  
Awdurdodau Iechyd

Cynghorau Ymchwil

Diwydiant/Masnach/Corfforaethau 
Cyhoeddus y DU
Elusennau sydd â’u  
canolfan yn y DU
Diwydiant/Masnach/Corfforaethau 
Cyhoeddus y tu allan i’r DU 

Elusennau y tu allan i’r DU

Grantiau mawr presennol
Rhestr o grantiau sylweddol (≥ 500K) a ddyfarnwyd ers 2014 sy’n 
weithredol ar hyn o bryd ac sy’n ymwneud â’n staff:
• Moore S (co-I) et al, y Cyngor Ymchwil Feddygol: “DECIPHer: Y 

Ganolfan Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau Cymhleth er mwyn gwella 
iechyd y cyhoedd.” £2,936K, 2014-19

• Moore S (PI) et al, y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol: 
“Camddefnyddio alcohol: Astudiaeth alcohol arhydol electronig 
mewn cymunedau (ELAStiC).” £987K, 2015-18

• Thomas DW (co-I), Hill KE (co-I) et al, Cyngor Ymchwil Norwy/
AlgiPharma AS: “Trin clefydau heintus cronig gyda fformwleiddiadau 
alginad seiliedig ar oligomer.” NOK 48,000K ≈ £4,300K (£394K, 
Gwobr Caerdydd), 2015-18

• Moore S (PI), Sivarajasingam V et al, yr Ysgrifennydd Gwladol dros 
Iechyd: “Gwerthusiad o ganolfannau triniaeth alcohol: Y goblygiadau 
ar gyfer darparu gwasanaethau, budd i gleifion a lleihau niwed” 
£740K, 2016-18

• Aeschlimann D (co-I) et al, Versus Arthritis: “Canolfan Biofecaneg 
a Biobeirianneg Versus Arthritis Ymchwil Arthritis y DU.” £2,000K, 
2016-20

• Moseley R (co-I) et al, Qbiotics Ltd: “Egluro’r dulliau gweithredu 
sylfaenol a ddefnyddir gan gynhyrchion fferyllol epocsi-tiglian newydd 
i hybu ymatebion buddiol er mwyn gwella clwyfau.” £545K, 2016-20

• Chestnutt I (co-I) et al, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru: “Canolfan 
PRIME.” £1,780K, 2018-20

• Knauper V (co-I) et al, Y Cyngor Ymchwil Biodechnoleg a’r Gwyddorau 
Biolegol: “Rheoleiddio imiwnedd amddiffynnol i firysau trwy 
ddetholiad.” £558K, 2019-22

Grantiau newydd 
Grantiau newydd a ddyfarnwyd i’n staff yn y flwyddyn ariannol 
2018/19 (grantiau ≥ 40K y flwyddyn):
• Aeschlimann D (Prif noddwr), Dewitt S, et al, Gwobr Atgyfnerthu 

ISSF Ymddiriedolaeth Wellcome i Shologu N: “Model in vitro o gymal 
synofaidd y gellir ei ehangu at ddibenion sgrinio â thrwybwn canolig.” 
£51K, 2018-19

• Aeschlimann D, Dewitt S (co-l) et al, PhD gyda Versus Arthritis/
Prifysgol Caerdydd. “Dilysu model o gartilag sy’n deillio o fôn-
gelloedd ar gyfer ymchwil i osteoarthritis a sgrinio cyffuriau.” £86K, 
2018-22

• Ayre WN (PI), Ferguson E (Co-I), Cyngor Ymchwil y Gwyddorau 
Ffisegol a Pheirianneg: “Onglfesurydd ongl gyswllt a chlorian micro 
crisialau cerrig gwynion.” £48K, 2018-20

• Ayre WN (Co-I) et al, Ysgoloriaeth PhD gyda Versus Arthritis: 
“Technoleg mewnblannu titaniwm gwrthfacteriol newydd ar gyfer 
arthroplasti cymalau cyfan.” £111K, 2019-21

• Chestnutt I (co-I) et al, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru: “Datblygu 
cymorth i gefnogi gwneud penderfyniadau ar y cyd ynghylch 
cyfnodau galw yn ôl ar sail risg mewn practisau deintyddol 
cyffredinol.” £185K, 2018-20

• Ferguson E (co-I) et al, ISSF Ymddiriedolaeth Wellcome: “Datblygu 
dull nanofeddygaeth i dargedu canser a heintiau bacteriol ar yr un 
pryd.” £48K, 2018-20

• Knauper V (PI), Ysgoloriaeth Ryngwladol Rhagoriaeth Ymchwil Is-
ganghellor Prifysgol Caerdydd: “Cyffuriau canser newydd, EBC-46 
ac IngM, yn rheoleiddio gweithgarwch disintegrin a metaloproteinas 
(ADAM) - Effaith ar signalu cinas tyrosin yng nghanser y pen a’r 
gwddf.” £130K, 2018-21

• Knauper V (co-I) et al, Y Cyngor Ymchwil Biodechnoleg a’r Gwyddorau 
Biolegol: “Rheoleiddio imiwnedd amddiffynnol i firysau trwy 
ddetholiad.” £558K, 2019-22

• Milward P (PI), Farnell D (co-I), Williams D (co-I), Noddwr diwydiannol 
heb ei ddatgelu: “Gwerthusiad o berfformiad glanhau glanhawyr 
dannedd gosod gan ddefnyddio model staen in vitro gydag ystod 
amrywiol o staeniau sy’n berthnasol i ranbarthau.” £41K, 2018-19

• Moseley R (PI) et al, QBiotics Ltd: “Gwerthusiad o gynhyrchion 
fferyllol epocsi-tiglian newydd fel trosiaduron o ymatebion iacháu 
clwyfau â namau mewn ffibroblastau clwyfau cronig.” £128K, 2018-
19

• Sloan A (co-l) et al, Ymchwil Canser Cymru: “”Modelu mecano-
drosglwyddiad y gilfach asgwrn sy’n sbarduno canser metastatig y 
prostad.” £147K, 2019-21

• Thomas D (co-I), Ferguson E (co-I), Hill K (co-I), Cyngor Ymchwil 
Norwy: “Cynhyrchion oligomer alginad newydd ar gyfer cyflenwi 
fferyllol yn well ar draws rhwystr mwcosol (Mucos-ALG).” £297K, 
2018-22

• Thomas D (co-I), Hill K (co-I), Qbiotics Ltd: “Nodweddu 
therapiwteg epocsi-tigliane newydd wrth drin heintiau o glwyfau a 
mewnblaniadau ymwrthol i gyffuriau niferus (MDR).” £152K, 2019-
22

• Waddington R (co-I), Dewitt S (co-I), Sloan A (co-I) et al, 
Ymddiriedolaeth Feddygol Dunhill: “Nodi defnydd ar gyfer fesiglau 
allgellog deintyddol i adfer iachâd esgyrn â nam sy’n gysylltiedig â 
chyflyrau systematig sy’n gysylltiedig ag oedran.” £127K, 2019-2

• Williams D (PI) Milward P (co-l), Noddwr diwydiannol heb ei ddatgelu: 
“Effaith brwsio gyda phast dannedd sgraffiniol a phennau brwsh ar 
ddatblygu a thynnu bioffilm.” £48K, 2018-20

• Williams D (co-I), ISSF Ymddiriedolaeth Wellcome: “Gwrthfiotig 
newydd ar gyfer trin bacteria Gram-cadarnhaol sy’n gwrthsefyll 
cyffuriau niferus.” £50K, 2019-20

• Williams D (PI), Innovate UK: “Gwerthuso cyffuriau XF newydd fel 
torwyr ymwrthedd bacteriol. ” £224K, 2019-21

(A) (B)

£1,384K

£854K
£202K

£642K

£512K

£104K

£344K

£240K

£178K£262K

£442K

£104K
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Mae ein hymgysylltiad â’r cyhoedd yn rhychwantu ystod eang o weithgareddau, o leoliadau addysgol i ddigwyddiadau 
gemau difyr yn ardal de Cymru ac yn rhyngwladol. Fel arfer, mae’r cyhoedd yn gweld y penawdau yn unig, sef canlyniadau 
rhaglenni ymchwil sydd wedi cymryd blynyddoedd lawer i’w cwblhau. Felly, nod ein gweithgareddau ymgysylltu yw cynyddu 
dealltwriaeth o’n gwaith ymchwil sydd wrthi’n cael ei wneud a dangos i’r cyhoedd pa mor bwysig yw’r gwaith a’r effaith y 
mae’n ei chael ar eu bywydau pob dydd.

Ymgysylltu â’r Cyhoedd:

Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd - yn Fyw!
Mae Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd - yn Fyw! yn ddigwyddiad 
blynyddol deuddydd ym Mhrifysgol Caerdydd sydd wedi bod yn 
cael ei gynnal ers 25 mlynedd. Dyma’r digwyddiad gwyddoniaeth 
mwyaf yn y Deyrnas Unedig i fyfyrwyr Safon Uwch, a’i nod yw 
rhoi syniad i fyfyrwyr o’r wyddoniaeth wrth wraidd meddygaeth a 
deintyddiaeth. Mae’n dangos iddynt yr ystod o opsiynau gyrfaol 
sydd ar gael iddynt ym maes gofal iechyd, yn ogystal â’r maes 
biofeddygol a meysydd gwyddonol eraill perthynol. Croesawodd Dr 
Sarah Bamford, Dr Sarah Youde (yn y llun), Dr Maria Stack a Mrs 
Wendy Rowe tua 60 o fyfyrwyr Safon Uwch o bob rhan o Gymru 
a de-orllewin Lloegr, gan roi cyflwyniadau ac arddangosiadau 
ymarferol ar ficrobioleg, bioleg celloedd a moleciwlaidd a 
delweddu.  

Lleoliadau Ymchwil Nuffield
Rhoddodd Dr Elaine Ferguson a Dr Siân Rizzo (ar y chwith) 
Leoliad Ymchwil Nuffield i fyfyriwr Safon Uwch o Ysgol Lliswerry, 
Casnewydd, Gwent. Diben y lleoliadau hyn yw cynnig cyfle i 
fyfyrwyr o gefndir economaidd-gymdeithasol isel dreulio 4-6 
wythnos mewn labordy STEM mewn Prifysgol leol. Cafodd y 
myfyriwr, sef Bassmala Morkaz (ar y dde), brofiad o ymchwil 
labordy mewn labordy ymchwil o’r radd flaenaf. Yn y pen draw, 
cynhyrchodd boster ar y gwaith a wnaeth a gyflwynwyd yn y noson 
ddathlu i’r holl fyfyrwyr Lleoliad Nuffield lleol a gynhaliwyd yn 
Techniquest, Caerdydd. Y siaradwyr gwadd yn y digwyddiad oedd 
yr enillydd Gwobr Nobel yr Athro Syr Martin Evans a Phrif Swyddog 
Gwyddonol Cymru, sef Peter Halligan.

Môr-ladron Gwyddoniaeth
Nod Môr-ladron Gwyddoniaeth, a ariannwyd trwy Ddyfarniad 
Prawf Cysyniad Ymgysylltu â’r Cyhoedd ISSF3 Ymddiriedolaeth 
Wellcome, oedd helpu’r cyhoedd i ystyried y cwestiwn canlynol: 
“Mae cyhyrau’n ymateb i ymarfer corff drwy fynd yn fwy ac yn 
gryfach, ond beth am esgyrn?” Datblygwyd ystafell ddianc gyfoes 
i ddarparu gêm feddyliol a chorfforol wedi’i seilio ar antur i helpu’r 
cyfranogwyr i gael hyd i’r ateb. Roedd yr ystafell ddianc ar thema 
môr-ladron yn ddifyr ac yn cynnig cysylltiad ag esgyrn trwy’r 
ddelwedd o benglog ac esgyrn croes. Drwy ddefnyddio map trysor 
a dalen ddadgodio, llywiodd y chwaraewyr eu ffordd drwy’r ystafell 
ddianc gan ddod o hyd i’r atebion yr oedd eu hangen i ddatgloi 
cist drysor a dianc. Roedd y ddalen ddadgodio yn cynnwys 
cwestiynau yn ymwneud â bioleg esgyrn, ac roedd yr atebion 
ar gael trwy godau QR yr oedd y chwaraewyr yn eu sganio gan 
ddefnyddio llechen i chwarae clipiau fideo gwybodaeth i wneud 
y gweithgaredd yn gyfoes. Mae’r ddelwedd yn dangos hysbyseb 
ar gyfer y gweithgaredd ym mhrif stryd siopa Caerdydd. Bu’n 
llwyddiant ysgubol a ddenodd 200 o gyfranogwyr.
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Research Awards:
Gwobr William J Gies IADR

Yr Athro Ivor Chestnutt 

Rhoddir y wobr hon i awdur arweiniol y papur gorau a 
gyhoeddwyd yn y Journal of Dental Research rhwng 
1 Gorffennaf a 30 Mehefin yn y cyfnod cyn Sesiwn 
Gyffredinol IADR.  

Chestnutt I et al, Fissure Seal or Fluoride Varnish? A 
Randomised Trial of Their Relative Effectiveness. J 
Dent Res 96(7): 754-761, 2017

Gwobr Ymchwil yr Athro WJB Houston y 
Gymdeithas Orthodonteg Ewropeaidd

Dr Caryl Wilson-Nagrani 

Rhoddir y wobr hon er cof am yr Athro WJB Houston, 
cyn Lywydd y Gymdeithas Orthodonteg Ewropeaidd, 
i’r ymchwil wreiddiol orau, heb ei chyhoeddi, ym maes 
diddordeb orthodonteg a gyflwynwyd yng Nghyngres y 
Gymdeithas Orthodonteg Ewropeaidd.

Iechyd Plant yn Namibia
Treuliodd yr uwch ddarlithydd clinigol, Dr 
Ilona Johnson, a 4 myfyriwr deintyddol 
blwyddyn olaf bythefnos yn Namibia yn rhan o 
Brosiect Phoenix y Brifysgol, sef partneriaeth 
lwyddiannus iawn rhwng Prifysgol Caerdydd 
a Phrifysgol Namibia sy’n canolbwyntio 
ar addysg ac ymchwil mewn meysydd fel 
TG, mathemateg, iechyd a chyfathrebu. 
Defnyddiodd y tîm gemau hwyliog ac offer 
addysgol rhyngweithiol eraill i helpu i 
addysgu’r plant am bwysigrwydd iechyd y geg.

Yn y llun mae’r Athro Chesnutt (trydydd o’r chwith) yn derbyn y wobr gan yr Athro D’Souza 
(Llywydd y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Ymchwil Ddeintyddol (IADR)), yr Athro 
Giannobile (Golygydd y Journal of Dental Research), a’r Athro Ryan (Llywydd Cymdeithas 
America ar gyfer Ymchwil Ddeintyddol).

“Mae wedi bod yn llwyddiant 
ysgubol. Gobeithiwn y bydd 
y prosiect hwn yn gwneud 
gwahaniaeth mawr yn Namibia 
gan ein bod wedi casglu data da 
iawn.”
Nguundja Uamburu, Pennaeth Deintyddiaeth 
yn Ysbyty Gwladol Katutura

35

Adroddiad Ymchwil Blynyddol 2019 Ysgol Deintyddiaeth Prifysgol Caerdydd



Cyhoeddiadau 
2019
Abbas HH, Hicks Y, Zhurov A, Marshall D, Claes P, Wilson-Nagrani C, Richmond S 
(2019). An automatic approach for classification and categorisation of lip morpho-
logical traits PLoS ONE 14(10): e0221197. doi: 10.1371/journal.pone.0221197

Ahmad P, Dummer P, Chaudhry A, Rashid U, Saif S, Asif JA (2019). A bibliometric 
study of the top 100 most-cited randomized controlled trials, systematic reviews and 
meta-analyses published in endodontic journals. Int Endod J 52(9): 1297-1316. doi: 
10.1111/iej.13131

Al-Qarakhli A, Makki A, Yusop N,O’Brien-Waddington R, Moseley R (2019). Effects of 
high glucose conditions on the expansion and differentiation capabilities of mesen-
chymal stromal cells derived from rat endosteal niche. BMC Mol and Cell Biol 20: 51. 
doi: 10.1186/s12860-019-0235-y

Alraies A, Canetta E, O’Brien-Waddington R, Moseley R, Sloan A (2019). Discrimina-
tion of dental pulp stem cell regenerative heterogeneity by single cell raman spec-
troscopy. Tissue Eng Pt C Meth 25(8): 489-499. doi: 10.1089/ten.TEC.2019.0129

Alraies A, Cole D, Rees J, Glasse C, Young N, Waddington R, Sloan A (2019). Re-
al-time binding kinetic analyses of the interaction of the dietary stain Orange II with 
dentin matrix. J Dent 80: 80-88. doi: 10.1016/j.jdent.2018.06.001

Alraisi H., Dummer P, Vianna M (2019). How is endodontics taught? A survey to 
evaluate undergraduate endodontic teaching in dental schools within the United 
Kingdom. Int Endod J 52(7): 1077-1085. doi: 10.1111/iej.13089

Aresi G, Moore S, Berridge D, Marta E (2019). A longitudinal study of European stu-
dents’ alcohol use and related behaviours as they travel abroad to study. Subst Use 
Misuse 54(7): 1167-1177. doi: 10.1080/10826084.2019.1567787

Atkin PA (2019). Human disease/clinical medical sciences for dentistry in ear-
ly-years dental graduates: Transition from undergraduate study to clinical practice. 
Eur J Dent Educ 23(2): 199-203. doi: 10.1111/eje.12420

Atkin P, Cunningham A, Andrews L (2019). Specialty trainee views on the medical 
and oral disease: Elements of a special care dentistry curriculum. Eur J Dent Educ, 
in press. doi: 10.1111/eje.12465

Atkin P, McMillan R (2019). Redefining medical competencies for an oral medicine 
specialty training curriculum using a modified Delphi technique. J Dent Educ 83(12): 
1452-1456. doi: 10.21815/JDE.019.137

Barnes E, Bullock A, Chestnutt IG, Cowpe J, Moons K, Warren W (2019). Dental 
therapists in general dental practice. A literature review and case study analysis to 
determine what works, why, how and in what circumstances. Eur J Dent Educ, in 
press. doi: 10.1111/eje.12474

Cheng W-X, Huang H, Chen J-H, Zhang T-T, Zhu G-Y, Zheng Z-T, Lin J-T, Hu Y-P, Zhang Y, 
Bai X-L, Wang Y, Xu Z-W, Song B, Mao Y-Y, Yang F, Zhang P (2019). Genistein inhibits 
angiogenesis developed during rheumatoid arthritis through the IL-6/JAK2/STAT3/
VEGF signalling pathway. J Orthop Trans, in press. doi: 10.1016/j.jot.2019.07.007

Chestnutt IG (2019). Editorial – How soon is soon enough? The challenges of im-
plementing behaviours conducive to good oral health in at-risk infants and toddlers. 
Community Dent Health 36(2): 89-90.

Chestnutt IG (2019). Are fluoride-containing sealants more effective than non-fluo-
ride sealants? Evid Based Dent 20(1): 12-13. doi: 10.1038/s41432-019-0019-4

Clapp O, Morgan MZ, Fairchild RM (2019). The top 5 selling UK energy drinks: impli-
cations for dental and general health. Brit Dent J 226(7): 493-497. doi: 10.1038/
s41415-019-0114-0

Cope A, Roper R, Chestnutt I, Karki A (2019). Exploring the feasibility of using 
routinely collected data to produce antibiotic prescribing profiles for general dental 
practitioners in Wales. Community Dent Health 36(3): 177-180. doi: 10.1922/
CDH_4211Cope04

Da’as SI, Thanassoulas A, Calver B, Beck K, Salem R, Saleh A, Kontogianni I, Al-Mar-
aghi A, Nasrallah GK, Safieh-Garabedian B, Toft E, Nounesis G, Lai FA, Nomikos M 
(2019). Arrhythmogenic calmodulin E105A mutation alters cardiac RyR2 regulation 
leading to cardiac dysfunction in zebrafish. Ann NY Acad Sci 1448(1): 19-29. doi: 
10.1111/nyas.14033

De-Deus G, Cavalcante DM, Belladonna FG, Carvalhal J, Souza EM, Lopes RT, Ver-
siani MA, Silva EJNL, Dummer P (2019). Root dentinal microcracks: a post-extraction 
experimental phenomenon? Int Endod J 52(6): 857-865. doi: 10.1111/iej.13058

Drukteinis S, Peciuliene V, Dummer PMH, Hupp J (2019). Shaping ability of BioRace, 
ProTaper NEXT and Genius nickel-titanium instruments in curved canals of mandibu-
lar molars: a microCT study. Int Endod J 52(1): 86-93. doi: 10.1111/iej.12961

Farnell D, Bishop RF, Richter J (2019). Non-coplanar model states in quantum mag-
netism applications of the high-order coupled cluster method. J Stat Phys 176(1): 
180-213. doi: 10.1007/s10955-019-02297-1

Farnell DJJ, Richmond S, Galloway J, Zhurov AI, Pirttiniemi P, Heikkinen T, Harila V, 
Matthews H, Claes P (2019). Multilevel principal components analysis of three-di-
mensional facial growth in adolescents. Comput Meth Prog Bio 188: 105272. doi: 
10.1016/j.cmpb.2019.105272

Farnell D (2019). Emergence of magnetic order in the kagome antiferromagnets. 
Front Phys 14: 23302.  doi: 10.1007/s11467-019-0886-3

Ferguson E, Varache M, Stokniene J, Thomas D (2019). Polysaccharides for protein 
and peptide conjugation. In Pasut G, Zalipsky S (2019) (eds). Polymer-Protein 
Conjugates: From Pegylation and Beyond. Elsevier B. V., Amsterdam, Netherlands. pp 
421-453. doi: 10.1016/B978-0-444-64081-9.00019-X

Gartner A, Trefan L, Moore S, Akbari A, Paranjothy S, Farewell D (2019). Drinking 
beer, wine or spirits - does it matter for inequalities in alcohol-related hospital admis-
sion? A record-linked longitudinal study in Wales. BMC Public Health 19: 1651. doi: 
10.1186/s12889-019-8015-3

Gauthier L, Varache M, Couffin A-C, Lebrun C, Delangle P, Gateau C, Texier I (2019). 
Quantification of surface GalNAc ligands decorating nanostructured lipid carriers by 
UPLC-ELSD. Int J Mol Sci 20(22): 5669. doi: 10.3390/ijms20225669

Grazziotin-Soares R, Nekoofar M, Davies T, Hübler R, Meraji N, Dummer P (2019). 
Crystalline phases involved in the hydration of calcium silicate-based cements: 
Semi-quantitative Rietveld X-ray diffraction analysis. Aust Endod J 45(1): 26-32. doi: 
10.1111/aej.12226

Hadjivassiliou M, Croall ID, Zis P, Sarrigiannis PG, Sanders DS, Aeschlimann P, 
Grunewald RA, Armitage PA, Connolly D, Aeschlimann D, Hoggard N (2019). Neuro-
logical deficits in patients with newly diagnosed Coeliac Disease are frequent and 
linked to TG6 autoimmunity. Clin Gastroenterol Hepatol 17(13): 2678-2686. doi: 
10.1016/j.cgh.2019.03.014

Hallett MB, Roberts RE, Dewitt S (2019). Optical methods for the measurement 
and manipulation of cytosolic calcium signals in neutrophils. In Quinn MT, DeLeo FR 
(2019) (eds). Neutrophil: Methods and Protocols, Methods in Molecular Biology 3rd 
Edition, 2087. Humana New York, NY, USA. pp 191-205. doi: 10.1007/978-1-0716-
0154-9_14

Howe LJ, Sharp GC, Hemani G, Zuccolo L, Richmond S, Lewis SJ (2019). Prenatal 
alcohol exposure and facial morphology in a UK cohort. Drug Alcohol Depend 197: 
42-47. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2018.11.031

Hua L, Thomas M, Bhatia S, Bowkett A, Merrett S (2019). To extract or not to ex-
tract? Management of infraoccluded second primary molars without successors. Brit 
Dent J 227(2): 93-98. doi: 10.1038/s41415-019-0207-9

Humphreys DK, Degli Esposti M, Gardner F, Shepherd J (2019). Violence in England 
and Wales: does media reporting match the data? Brit Med J 367:I6040. doi: 
10.1136/bmj.l6040

Innes NP, Clarkson JE, Douglas GVA, Ryan V, Wilson N, Homer T, Marshman Z, McColl 
E,  Vale L, Roberston M, Abouhajar A, Holmes RD, Freeman R, Chadwick B, Deery C, 
Wong F, Maguire A (2019). Child caries management: a randomized controlled trial 
in dental practice. J Dent Res. 99(1): 36-43. doi: 10.1177/0022034519888882

Irving A, Buykx P, Amos Y, Goodacre S, Moore S, O’Cathain A (2019). The acceptabil-
ity of Alcohol Intoxication Management Services to users: a mixed methods study. 
Drug Alcohol Rev. 39: 36-43. doi: 10.1111/dar.13002

Jack AA, Nordli HR, Powell LC, Farnell DJJ, Pukstad B, Rye PD, Thomas DW, Chin-
ga-Carrasco G, Hill KE (2019). Cellulose nanofibril formulations incorporating a low 
molecular weight alginate oligosaccharide modify bacterial biofilm development. 
Biomacromolecules 20(8): 2953-2961. doi: 10.1021/acs.biomac.9b00522

Jenkins S, Johnson I, Ginley J (2019). Work, stress and play: students’ perceptions of 
factors impacting on their studies and wellγbeing. Eur J Dent Educ 23(3): 349-354. 
doi: 10.1111/eje.12436

Jiang W, Diya W, Alraies A, Liu Q, Zhu B, Sloan A, Longxing N, Song B (2019). Wnt-
GSK3ß/ß-catenin regulates the differentiation of dental pulp stem cells into bladder 
smooth muscle cells. Stem Cells Int 2019: 8907570. doi: 10.1155/2019/8907570

Jones RJ, Johnson IG, Morgan MZ (2019). Family and friends: Supporting oral care 
in care homes. Gerodontology 36(3): 258-266. doi: 10.1111/ger.12404

Keogh A, Chadwick B (2019). Health food blogger: friend or foe? Brit Dent J 
227:1051-1057. doi: 10.1038/s41415-019-1052-6

King EM, Cerajewska TL, Locke M, Claydon NCA, Davies M, West NX (2019). The 
efficacy of plasma rich in growth factors for the treatment of alveolar osteitis: A ran-
domized controlled trial. J Oral Maxillofac Surg 76(6): 1150-1159. doi: 10.1016/j.
joms.2017.12.025

Koshy B, Rees JS, Farnell DJJ, Wei XQ, Waddington RJ (2019). Array analysis for 
T-cell associated cytokines in gingival crevicular fluid: Identifying altered profiles 
associated with periodontal disease status. J Dent 85: 39-46. doi: 10.1016/j.
jdent.2019.04.009

Kuppens S, Moore S, Gross V, Lowthian E, Siddaway AP (2019). The enduring 
effects of parental alcohol, tobacco, and drug use on child wellbeing: A multi-level 
meta-analysis. Dev Psychopathol 5: 1-14. doi: 10.1017/S0954579419000749

Leck R, Parkes R, Williams A, Collard M (2019). Community dentistry: a service eval-
uation for “looked after children” in England and Wales. Oral Hlth Prev Dent 17(4): 
303-308. doi: 10.3290/j.ohpd.a42934

Li C, Moore S, Smith J, Bauermeister S, Gallacher J (2019). The costs of negative 
affect attributable to alcohol consumption in later life: a within-between random 
longitudinal econometric model using UK biobank. PLoS ONE 14(2): e0211357. doi: 
10.1371/journal.pone.0211357

Lim SY, Dafydd M, Ong J, Ord-McDermott LA, Board-Davies E, Sands K, Williams D, 
Sloan AJ, Heard CM (2019). Mucoadhesive thin films for the simultaneous delivery 
of microbicide and anti-inflammatory drugs in the treatment of periodontal diseases. 
Int J Pharmaceut. 573: 118860. doi: 10.1016/j.ijpharm.2019.118860

Lins RX, Hirata R, Wilson M, Lewis MAO, Fidel R, Antonio S, Williams D (2019). 
Comparison of genotypes, antimicrobial resistance and virulence profiles of oral and 
non oral Enterococcus faecalis from Brazil, Japan and the United Kingdom. J Dent 
84: 49-54. doi: 10.1016/j.jdent.2019.03.002

Liu P, Kong L, Jin H, Wu Y, Tan X, Song B (2019). Differential secretome of pancreatic 
cancer cells in serum-containing conditioned medium reveals CCT8 as a new bio-
marker of pancreatic cancer invasion and metastasis. Cancer Cell Int 19: 262. doi: 
10.1186/s12935-019-0980-1

36

Adroddiad Ymchwil Blynyddol 2019 Ysgol Deintyddiaeth Prifysgol Caerdydd



Liu XM, Liu Y, Yu S, Jiang LM, Song B, Chen X (2019). Potential immunomodulatory 
effects of stem cells from the apical papilla on Treg conversion in tissue regener-
ation for regenerative endodontic treatment. Int Endod J 52(12): 1758-1767. doi: 
10.1111/iej.13197

Lowthian E, Moore G, Greene G, Kristensen SM, Moore SC (2019). A latent class 
analysis of parental alcohol and drug use: Findings from the Avon Longitudinal 
Study of Parents and Children. Addict Behav 104:106281. doi: 10.1016/j.add-
beh.2019.106281

Marshman Z, Ainsworth H, Chestnutt IG, Day P, Dey D, El Yousfi, S, Fairhurst C, 
Gilchrist F, Hewitt C, Jones C, Kellar I, Pavitt S, Robertson M, Shah S, Stevens K, 
Torgerson D, Innes N (2019). Brushing RemInder 4 Good oral HealTh (BRIGHT) 
trial: does an SMS behaviour change programme with a classroom-based session 
improve the oral health of young people living in deprived areas? A study protocol of 
a randomised controlled trial. Trials 20: 452. doi: 10.1186/s13063-019-3538-6

Mattern J, Roghi CS, Hurt M, Knauper V, Edwards DR, Poghosyan Z (2019). ADAM15 
mediates upregulation of Claudin-1 expression in breast cancer cells. Sci Rep 9(1): 
12540. doi: 10.1038/s41598-019-49021-3

Mercer Kollar LM, Sumner SA, Bartholow B, Wu DT, Moore JC, Mays EW, Atkins EV, 
Fraser DA, Flood CE, Shepherd JP (2019). Building capacity for injury prevention: a 
process evaluation of a replication of the Cardiff Violence Prevention Programme in 
the Southeastern USA. Inj Prev, in press. doi: 10.1136/injuryprev-2018-043127

Miller P, Droste N, Egerton-Warburton D, Caldicott D, Fulde G, Ezard N, Preisz P, 
Walby A, Lloyd-Jones M, Stella J, Sheridan M, Baker T, Hall M, Shakeshaft A, Harvard 
A, Bowe S, Staiger PK, D’Este C, Doran C, Coomber K, Hyder S, Barker D, Shepherd 
J (2019). Driving change: a partnership study protocol using shared Emergency 
Department data to reduce alcohol-related harm. Emerg Med Australas 31(6): 942-
947. doi: 10.1111/1742-6723.13266

Mohammed RN, Wehenkel SC, Galkina E, Yates E, Preece G, Newman A, Watson A, 
Ohme J, Bridgeman JS, Durairaj R, Moon O, Ladell K, Miners K, Dolton G, Troeberg 
L, Kashiwagi M, Murphy G, Nagase H, Price DA, Matthews RJ, Knauper V, Ager A 
(2019). ADAM17-dependent proteolysis of L-selectin promotes early clonal expan-
sion of cytotoxic T cells. Sci Rep 9: 5487. doi: 10.1038/s41598-019-41811-z

Morgan K, Moore S, Alhumud M (2019). Energy drink mechanisms of harm in young 
people: a narrative review. J Food Nutr Res 7, in press

Morgan-Trimmer S, Chadwick B, Hutchings S, Scoble C, Lisles C, Drew C, Murphy 
S, Pickles T, Hood K, Chestnutt I (2019). The acceptability of fluoride varnish and 
fissure sealant treatments in children aged 6-9 delivered in a school setting. Com-
munity Dent Health 36(1): 33-38. doi: 10.1922/CDH_4263Morgan-Trimmer06

Morse D, Smith A, Wilson M, Marsh L, White L, Posso R, Bradshaw D, Wei XQ, Lewis 
M, Williams D (2019). Molecular community profiling of the bacterial microbiota as-
sociated with denture-related stomatitis. Sci Rep 9: 10228. doi: 10.1038/s41598-
019-46494-0

Morse D, Wilson M, Wei XQ , Bradshaw D, Lewis M, Williams D (2019). Modulation 
of Candida albicans virulence in in vitro biofilms by oral bacteria. Lett App Microbiol 
68(4): 337-343. doi: 10.1111/lam.13145

Mousavi SA, Sadaghiani L, Shahnaseri S, Zandian A, Farnell DJ, Vianna ME (2019). 
Effect of magnesium sulphate added to lidocaine on inferior alveolar nerve block 
success in patients with symptoms of irreversible pulpitis: a prospective, randomized 
clinical trial. Int Endod J, in press. doi: 10.1111/iej.13186

Munir A, Døskeland A, Avery SJ, Fuoco T, Mohamed-Ahmed S, Lygre H, Finne-
Wistrand A, Sloan AJ, Waddington RJ, Mustafa K, Suliman S (2019). Efficacy of 
copolymer scaffolds delivering human demineralised dentine matrix for bone regen-
eration. J Tiss Eng 10: 1-16. doi: 10.1177/2041731419852703

Nagendrababu V, Chong BS, McCabe P, Shah PK, Priya E, Jayaraman J, Pulikkotil SJ, 
Dummer PMH (2019). Guidelines for reporting the quality of clinical case reports in 
Endodontics: a development protocol. Int Endod J 52(6): 775-778. doi: 10.1111/
iej.13067

Nagendrababu V, Duncan HF, Whitworth J, Nekoofar MH, Pulikkotil SJ, Veettil SK, 
Dummer PMH (2019). Is articaine more effective than lidocaine in patients with 
irreversible pulpitis: An umbrella review. Int Endod J. doi: 10.1111/iej.13215

Nagendrababu V, Murray PE, Ordinola-Zapata R, Peters OA, Rôças IN, Siqueira JF, 
Priya JR, Jayaraman J, Pulikkotil SJ, Dummer P (2019). A protocol for developing 
reporting guidelines for laboratory studies in endodontology. Int Endod J 52(8): 
1090-1095. doi: 10.1111/iej.13123

Nagendrababu V, Pulikkotil SJ, Sultan OS, Jayaraman J, Soh JA, Dummer PMH 
(2019). Effectiveness of technology-enhanced learning in Endodontic education: a 
systematic review and meta-analysis. Int Endod J 52(2): 181-192. doi: 10.1111/
iej.12995

Nagendrababu V, Dilokthornsakul P, Jinatongthai P, Veettil SK, Pulikkotil SJ, Duncan 
HF, Dummer P (2019). Glossary for systematic reviews and meta-analyses. Int 
Endod J. 53: 232-249. doi: 10.1111/iej.13217

Nagendrababu V, Duncan HF, Bjørndal L, Kvist T, Priya E, Pulikkotil SJ, Jayaraman J, 
Dummer PMH (2019). Preferred Reporting Items for RAndomized Trials in Endodon-
tics (PRIRATE) guidelines: a development protocol. Int Endod J 52(7): 974-978. doi: 
10.1111/iej.13087

Nagendrababu V, Duncan HF, Tsesis I, Sathorn C, Pulikkotil SJ, Dharmarajan L, 
Dummer PMH (2019). PRISMA for abstracts: best practice for reporting abstracts of 
systematic reviews in Endodontology. Int Endod J 52(8): 1096-1107. doi: 10.1111/
iej.13118

Nagendrababu V, Kishen A, Murray PE, Nekoofar MH, de Figueiredo JAP, Priya E, 
Jayaraman J, Pulikkotil SJ, Dummer PMH (2019). Preferred reporting items for ani-
mal studies in endodontology (PRIASE): a development protocol. Int Endod J 52(9): 
1290-1296. doi: 10.1111/iej.13125

Nagendrababu V, Segura-Egea JJ, Fouad AF, Pulikkotil SJ, Dummer P (2019). 
Association between diabetes and the outcome of root canal treatment in adults: An 
umbrella review. Int Endod J. in press. doi: 10.1111/iej.13253

Nor NA, Chadwick B, Farnell D, Chestnutt I (2019). The prevalence of enamel 
and dentine caries lesions and their determinant factors among children living in 
fluoridated and non-fluoridated areas. Community Dent Health 36(3): 229-236. doi: 
10.1922/CDH_4522Nor08

Polyanin AD, Zhurov AI (2019). Functional separable solutions for two classes of 
nonlinear equations of mathematical physics. Dokl Math 99(3): 321-324. doi: 
10.1134/S1064562419030128

Primozic J, Perinetti G, Zhurov A, Richmond S, Ovsenik M, Antolic V, Primozic J 
(2019). Three-dimensional assessment of back symmetry in subjects with unilateral 
functional crossbite during the pre-pubertal growth phase: a controlled study. Eur J 
Orthod 41(3):250-257. doi: 10.1093/ejo/cjy053

Pritchard MF, Oakley JL, Brilliant CD, Rye PD, Forton J, Doull IJM, Ketchell I, Hill KE, 
Thomas DW, Lewis PD (2019). Mucin structural interactions with an alginate oligo-
mer mucolytic in cystic fibrosis sputum. Vib Spectrosc 103: 102932. doi: 10.1016/j.
vibspec.2019.102932

Quach S, Popat H, Karki A, Playle R, Richmond S (2019). Factors influencing ortho-
dontic treatment outcome in South East Wales and implications for service commis-
sioning. J Orthodont 46(4): 311-322. doi: 10.1177/1465312519881454

Richmond S, Zhurov AI, Bin Mohd Ali A, Pirttiniemi P, Heikkinen T, Harila V, Silinevica 
S, Jakobsone G, Urtane I (2019). Exploring the midline soft tissue surface changes 
from 12 to 15 years of age in three distinct country cohorts. Eur J Orthodont, cjz080. 
doi: 10.1093/ejo/cjz080

Riggs E, Kilpatrick N, Slack-Smith L, Chadwick B, Yelland J, Muthu MS, Gomersall 
JC (2019). Interventions with pregnant women, new mothers and other primary 
caregivers for preventing early childhood caries (Review). Cochrane DB Syst Rev 11. 
doi: 10.1002/14651858.CD012155.pub2

Rivera M, Perni S, Sloan A, Prokopovich P (2019). Anti-inflammatory drug-eluting 
implant model system to prevent wear particles induced periprosthetic osteolysis. Int 
J Nanomed 14: 1069-1084. doi: 10.2147/IJN.S188193

Roberts AEL, Powell LC, Pritchard MF, Thomas DW, Jenkins RE (2019). Anti-pseu-
domonad activity of manuka honey and antibiotics in a specialized ex vivo model 
simulating cystic fibrosis lung infection. Front Microbiol 10: 869. doi: 10.3389/
fmicb.2019.00869

Rong X, Shears R, Sharma R, Krishna M, Webb C, Ali R, Wei XQ, Kadioglu A, Zhang Q 
(2019). IL-35 is critical in suppressing superantigenic Staphylococcus aureus-driven 
inflammatory Th17 responses in human nasopharynx-associated lymphoid tissue. 
Mucosal Immunol in press.

Šebová R, Bauerová-Hlinková V, Beck K, Nemcovicová I, Bauer J, Kúdelová M 
(2019). Residue mutations in murine herpesvirus 68 immunomodulatory protein M3 
reveal specific modulation of chemokine binding. Front Cell Infect Microbiol 9: 210. 
doi: 10.3389/fcimb.2019.00210

Sivarajasingam V, Page N, Green G, Moore S, Shepherd J (2019). Violence in 
England and Wales in 2018.  An accident and emergency perspective. Cardiff. Crime 
and Security Research Institute, Cardiff University.  

Thompson A, Davies L, Liao CT, da Fonseca DM, Griffiths JS, Andrews R, Jones AV, 
Clement M, Brown GD, Humphreys IR, Taylor PR, Orr SJ (2019). The protective effect 
of inflammatory monocytes during systemic C. albicans infection is dependent on 
collaboration between C-type lectin-like receptors. Plos Pathog 15(6): e1007850. 
doi: 10.1371/journal.ppat.1007850

Trefan L, Akbari A, Paranjothy S, Farewell D, Gartner A, Fone D, Smith A, Adekanmbi 
V, Kennedy J, Moore S (2019). Electronic Longitudinal Alcohol Study in Communities 
(ELAStiC) Wales - protocol for platform development. Int J Pop Data Sci 4(1): 14. doi: 
10.23889/ijpds.v4i1.581

Varache M, Powell LC, Aarstad OA, Williams TL, Wenzel MN, Thomas DW, Ferguson 
EL (2019). Polymer masked-unmasked protein therapy: Identification of the active 
species after amylase-activation of dextrin-colistin conjugates. Mol Pharmaceut 
16(7): 3199-3207. doi: 10.1021/acs.molpharmaceut.9b00393

Wang X, Chen Z, Zhang C , Zhang C, Ma G, Yang J, Wei X, Sun H (2019). A generic co-
ordination assembly-enabled nanocoating of individual tumor cells for personalized 
immunotherapy. Adv Healthc Mat 8(17): 1900474. doi: 10.1002/adhm.201900474

Williams A, Williams D, Rogers H, Wei XQ, Lewis M, Wozniak S, Farnell D, Jones A 
(2019). Immunohistochemical expression patterns of inflammatory cells involved 
in Chronic Hyperplastic Candidosis. Pathogens 8(4): 232. doi: 10.3390/patho-
gens8040232

Xiong Z, Dankova G, Howe LJ, Lee MK, Hysi PG, deJong MA,  Zhu G, Adhikari, K. Li 
D Pan B, Feingold E, Marazita, ML, Shaffer JR, McAloney K, Xu S, Jin L, Wang S, de 
Vrij, FM, Lendermeijer B, Richmond S, Zhurov A, Lewis S, Sharp G, Paternoster L, 
Thompson H, Gonzalez-Jose R, Bortolini MC, Canizales-Quiteros S, Gallo C, Poletti 
G, Bedoya G, Rothhammer F, Utterlinden, AG, Ikram MA, Wolvius EB, Kushner SA, 
Nijsten T, Palstra R-J, Boehringer S, Medland SE, Tang K, Ruiz-Linares AM, Nicholas 
G, Spector TD, Stergiakouli E, Weinberg SM, Liu F, Kayser M (2019). Novel genetic 
loci affecting facial shape variation in humans. eLife 8: e49898. doi: 10.7554/
eLife.49898

Yang Y, Knight R, Stephens P, Zhang Y (2019). Three-dimensional culture of oral 
progenitor cells: Effects on small extracellular vesicles production and proliferative 
function. J Oral Pathol Med, in press. doi: 10.1111/jop.12981

37

Adroddiad Ymchwil Blynyddol 2019 Ysgol Deintyddiaeth Prifysgol Caerdydd



University of 
Campinas, 

Campinas, Brazil

Health Institute of Nova 
Friburgo, Fluminense  Federal 

University, Nova Friburgo
Rio de Janeiro, Brazil

School of Dentistry, Federal 
University of Paraiba, João 

Pessoa, Paraíba, Brazil

Prifysgol Toronto,
Toronto, Canada 

CYFANDIROEDD AMERICA

Prifysgol Ottawa,
 Ottawa, Canada

Prifysgol Utaj, 
Salt Lake City, UDA

Prifysgol Rice, 
Houston, UDA

Prifysgol Columbia, 
Efrog Newydd, UDA

Colgate Palmolive, 
NJ, UDA

Celimmune LLC, 
Lebanon, NJ, UDA

Prifysgol Nevada, 
Las Vegas, UDA

UNAM: Escuela Nacional de
 Estudios Superiores, 

León, Guanajuato, Mecsico

Ysbyty Gastroenteroleg, 
Buenos Aires, yr Ariannin

EWROP

Prifysgol Tampere, 
Tampere, y Ffindir

Prifysgol Oulu, 
Ysbyty Athrofaol Oulu MRC, 

y Ffindir

Sefydliad Kaolinska, 
Stockholm, Sweden

Zedira, Darmstadt, 
yr Almaen

Fraunhofer IGB, 
Stuttgart, yr Almaen

Ysbyty Athrofaol Charlite, 
Berlin, yr Almaen

Prifysgol Cologne, 
Cologne, yr Almaen

Friedrich-Alexander-Universität,
 Erlangen, yr Almaen

Institut für Theoretische Physik 
Universität Magdeburg, 
Magdeburg, yr Almaen

Sefydliad Max Planck ar 
gyfer Ffiseg Systemau Cymhleth, 

Dresden, yr Almaen

Prifysgol Bergen, 
Norwy

Prifysgol Oslo, 
Oslo, Norwy

SINTEF, Trondheim, Norwy
Algipharma AS, Sandvika, Norwy

Prifysgol Gwyddoniaeth 
a Thechnoleg Norwy (NTNU), 

Trondheim, Norwy

Prifysgol Erasmus Rotterdam, 
yr Iseldiroedd

Gofal Iechyd Philips Eindhoven, 
yr Iseldiroedd

Coleg Prifysgol Cork, 
Cork, Iwerddon

Coleg y Drindod, Dulyn

Prifysgol Trieste, 
Trieste, yr Eidal

Prifysgol Trento, 
Trento, yr Eidal

Prifysgol Ljubliana, 
Slofenia

CovalAb Ltd. 
Lyon, Ffrainc

Prifysgol Angers, Ffrainc

Prifysgol Rijeka, Croatia

Prifysgol Debrecen, 
Debrecen, Hwngari

Y Gyfadran Deintyddiaeth, 
Prifysgol Granada, Campws 

Cartuja, Granada, Sbaen

Ysbyty Athrofaol Lausanne (CHUV), 
Epalinges, y Swistir

Sefydliad Bioleg Moleciwlaidd 
Academi Gwyddorau Slofacia, 

Slofacia

Prifysgol Talaith Peirianneg 
Amgylcheddol Moscow, Rwsia

ASIA

Prifysgol Feddygol Tsieina, 
Shenyang, Tsieina

Prifysgol Feddygol Dalian, Dalian, 
Tsieina

Pedwaredd Brifysgol Feddygol 
Filwrol Xi’an, Tsieina

Prifysgol Deintyddiaeth Osaka, 
Osaka, Japan

Prifysgol Nagoya, Nagoya, Japan

Prifysgol Qatar, Coleg Meddygaeth, 
Doha, Qatar

Prifysgol Isfahan, Iran

Y Gyfadran Deintyddiaeth, Prifysgol 
Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

Y Gyfadran Deintyddiaeth, Prifysgol 
Chiang Mai, Gwlad Thai

AWSTRALASIA

Prifysgol Deakin, Victoria, Awstralia

QBiotics Ltd, Yungaburra, Awstralia

Prifysgol Sunshine Coast, 
Queensland, Awstralia

Ysbyty Plant Sydney, Sydney, 
Awstralia

Sefydliad Ymchwil Meddygol 
Brisbane QIMR, Brisbane, Awstralia

Ysgol Deintyddiaeth Melbourne, 
Melbourne

Ysgol y Gwyddorau Iechyd, Prifysgol 
Newcastle, Awstralia

AFFRICA

Prifysgol Namibia, Windhoek, 
Namibia

Prifysgol Ghana, Accra, Ghana

Prifysgol Technegol Denmarc, 
Kongens Lyngby, Denmarc

United Paper Mills, 
Helsinki, Y F�ndir

Prifysgol California,
Davis, CF, UDA

Academi Wyddoniaeth Tsieina, 
Sefydliad Technoleg Uwch

Shenzhen, Shenzhen, Tsieina 

Academi'r Gwyddorau 
Meddygol, Beijing, Tsieina 

Prifysgol Hong Kong,
Hong Kong, Tsieina 

Prifysgol Xiamen,
Xiamen, Tsieina 

Prifysgol Manipal,
Manipal, India 

Prifysgol Meddygaeth a 
Gwyddorau Iechyd 

Mohammed Bin Rashid, 
Dubai, Emiraethau Arabaidd 

Unedig 

38

Adroddiad Ymchwil Blynyddol 2019 Ysgol Deintyddiaeth Prifysgol Caerdydd



International   
Collaborations

University of 
Campinas, 

Campinas, Brazil

Health Institute of Nova 
Friburgo, Fluminense  Federal 

University, Nova Friburgo
Rio de Janeiro, Brazil

School of Dentistry, Federal 
University of Paraiba, João 

Pessoa, Paraíba, Brazil

Prifysgol Toronto,
Toronto, Canada 

CYFANDIROEDD AMERICA

Prifysgol Ottawa,
 Ottawa, Canada

Prifysgol Utaj, 
Salt Lake City, UDA

Prifysgol Rice, 
Houston, UDA

Prifysgol Columbia, 
Efrog Newydd, UDA

Colgate Palmolive, 
NJ, UDA

Celimmune LLC, 
Lebanon, NJ, UDA

Prifysgol Nevada, 
Las Vegas, UDA

UNAM: Escuela Nacional de
 Estudios Superiores, 

León, Guanajuato, Mecsico

Ysbyty Gastroenteroleg, 
Buenos Aires, yr Ariannin

EWROP

Prifysgol Tampere, 
Tampere, y Ffindir

Prifysgol Oulu, 
Ysbyty Athrofaol Oulu MRC, 

y Ffindir

Sefydliad Kaolinska, 
Stockholm, Sweden

Zedira, Darmstadt, 
yr Almaen

Fraunhofer IGB, 
Stuttgart, yr Almaen

Ysbyty Athrofaol Charlite, 
Berlin, yr Almaen

Prifysgol Cologne, 
Cologne, yr Almaen

Friedrich-Alexander-Universität,
 Erlangen, yr Almaen

Institut für Theoretische Physik 
Universität Magdeburg, 
Magdeburg, yr Almaen

Sefydliad Max Planck ar 
gyfer Ffiseg Systemau Cymhleth, 

Dresden, yr Almaen

Prifysgol Bergen, 
Norwy

Prifysgol Oslo, 
Oslo, Norwy

SINTEF, Trondheim, Norwy
Algipharma AS, Sandvika, Norwy

Prifysgol Gwyddoniaeth 
a Thechnoleg Norwy (NTNU), 

Trondheim, Norwy

Prifysgol Erasmus Rotterdam, 
yr Iseldiroedd

Gofal Iechyd Philips Eindhoven, 
yr Iseldiroedd

Coleg Prifysgol Cork, 
Cork, Iwerddon

Coleg y Drindod, Dulyn

Prifysgol Trieste, 
Trieste, yr Eidal

Prifysgol Trento, 
Trento, yr Eidal

Prifysgol Ljubliana, 
Slofenia

CovalAb Ltd. 
Lyon, Ffrainc

Prifysgol Angers, Ffrainc

Prifysgol Rijeka, Croatia

Prifysgol Debrecen, 
Debrecen, Hwngari

Y Gyfadran Deintyddiaeth, 
Prifysgol Granada, Campws 

Cartuja, Granada, Sbaen

Ysbyty Athrofaol Lausanne (CHUV), 
Epalinges, y Swistir

Sefydliad Bioleg Moleciwlaidd 
Academi Gwyddorau Slofacia, 

Slofacia

Prifysgol Talaith Peirianneg 
Amgylcheddol Moscow, Rwsia

ASIA

Prifysgol Feddygol Tsieina, 
Shenyang, Tsieina

Prifysgol Feddygol Dalian, Dalian, 
Tsieina

Pedwaredd Brifysgol Feddygol 
Filwrol Xi’an, Tsieina

Prifysgol Deintyddiaeth Osaka, 
Osaka, Japan

Prifysgol Nagoya, Nagoya, Japan

Prifysgol Qatar, Coleg Meddygaeth, 
Doha, Qatar

Prifysgol Isfahan, Iran

Y Gyfadran Deintyddiaeth, Prifysgol 
Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

Y Gyfadran Deintyddiaeth, Prifysgol 
Chiang Mai, Gwlad Thai

AWSTRALASIA

Prifysgol Deakin, Victoria, Awstralia

QBiotics Ltd, Yungaburra, Awstralia

Prifysgol Sunshine Coast, 
Queensland, Awstralia

Ysbyty Plant Sydney, Sydney, 
Awstralia

Sefydliad Ymchwil Meddygol 
Brisbane QIMR, Brisbane, Awstralia

Ysgol Deintyddiaeth Melbourne, 
Melbourne

Ysgol y Gwyddorau Iechyd, Prifysgol 
Newcastle, Awstralia

AFFRICA

Prifysgol Namibia, Windhoek, 
Namibia

Prifysgol Ghana, Accra, Ghana

Prifysgol Technegol Denmarc, 
Kongens Lyngby, Denmarc

United Paper Mills, 
Helsinki, Y F�ndir

Prifysgol California,
Davis, CF, UDA

Academi Wyddoniaeth Tsieina, 
Sefydliad Technoleg Uwch

Shenzhen, Shenzhen, Tsieina 

Academi'r Gwyddorau 
Meddygol, Beijing, Tsieina 

Prifysgol Hong Kong,
Hong Kong, Tsieina 

Prifysgol Xiamen,
Xiamen, Tsieina 

Prifysgol Manipal,
Manipal, India 

Prifysgol Meddygaeth a 
Gwyddorau Iechyd 

Mohammed Bin Rashid, 
Dubai, Emiraethau Arabaidd 

Unedig 

Partneriaethau
Rhyngwladol

39

Adroddiad Ymchwil Blynyddol 2019 Ysgol Deintyddiaeth Prifysgol Caerdydd



Yr Ysgol Deintyddiaeth
Ysbyty Deintyddol y Brifysgol
Parc y Mynydd Bychan
Caerdydd
CF14 4XY
dentalhos@caerdydd.ac.uk
+44 (0)29 2074 2470

Yr unig ysgol deintyddiaeth yng Nghymru, 
sy’n cynnig arweiniad unigryw a phwysig 
ym meysydd ymchwil ddeintyddol, 
addysgu a gofal i gleifion. 


