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Croeso
Croeso i’n ail gylchlythyr sy’n cynnwys 
newyddion am y gwaith diweddar rydym wedi’i 
gyhoeddi yn ogystal ag astudiaethau yr ydym yn 
gweithio arnynt. Mae ein hymchwil yn seiliedig 
ar ddata a samplau o brosiect ‘Epidemioleg 
MS’ a’r Banc Meinweoedd Ymchwil 
Niwrowyddoniaeth Cymru (crynodeb isod). Mae 
nifer ohonoch wedi cyfrannu at yr astudiaethau 
hyn, felly diolch i’n holl wirfoddolwyr!
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Prosiect Epidemioleg MS

Dechreuodd yr astudiaeth hydredol barhaus hon 
yn 2006. Ei nod yw darganfod pa mor aml y mae 
MS ac anhwylderau niwroddatblygiadol yn codi yn 
y boblogaeth, a beth yw’r ffordd orau o’u trin. 

Hyd yma mae dros 1850 o bobl wedi’u cynnwys 
yn yr astudiaeth. Mae’r astudiaeth yn casglu 
gwybodaeth e.e. am atglafychu, anabledd 
corfforol a thriniaethau a fydd yn addasu’r clefyd 
drwy glinigau MS arbenigol a holiaduron. 

Newyddion tîm ymchwil MS De Cymru 

WNRTB

Mae’r WNRTB yn goruchwylio’r gwaith o 
ddadansoddi a chasglu samplau (e.e. gwaed) ar 
gyfer yr astudiaeth ‘Epidemioleg MS’. 

Mae’r samplau yn ein galluogi i ddadansoddi 
DNA a marcyddion biogemegol y clefyd. Os nad 
ydych chi wedi rhoi yn barod ac eisiau gwirfoddoli, 
cysylltwch â wnrtb@caerdydd.ac.uk. 



Canlyniadau ymhlith pobl o leiafrifoedd 
ethnig gydag MS (Wedi’i gwblhau) 

Mae MS yn fwyaf cyffredin mewn poblogaethau 
Cawcasaidd. Nid oes llawer o ddata ar ganlyniadau 
hirdymor mewn grwpiau ethnig eraill. Gwnaethom 
archwilio nodweddion clinigol a’r amser hyd 
at anabledd ysgafn a mwy dwys mewn cleifion 
lleiafrifoedd ethnig gydag MS, a gwneud 
cymariaethau â charfan Cawcasaidd o’r un 
rhanbarth yn y DU. 

Nodwyd 1,949 o gleifion MS (1,866 Cawcasaidd, 
83 Lleiafrifoedd Ethnig). Roedd cleifion o 
leiafrifoedd ethnig yn iau wrth i’r afiechyd gychwyn, 
ac roedd MS sylfaenol cynyddol yn llai cyffredin. 
Roedd cysylltiad rhwng ethnigrwydd a’r cyfnod 
amser hyd at lefelau is o anableddau, ond nid oedd 
cysylltiad â’r cyfnod amser hyd at lefelau uwch o 
anableddau (e.e. angen ffon i gerdded 100m). 

Mae cleifion o leiafrifoedd ethnig yn cyrraedd 
lefelau cynnar o anabledd sefydlog yn gynt na 
chleifion Cawcasaidd, ond mae’r effaith hon yn 
gostwng yng nghamau hwyrach yr afiechyd. Mae 
gan hynny oblygiadau ar gyfer rheolaeth glinigol o’r 
cleifion hynny. I weld y papur ymchwil cyhoeddedig 
ewch i :
https://tinyurl.com/yau8b8nt.

Mae CD-59 yn foleciwl sy’n gysylltiedig ag atal 
ymosodiadau ar bilenni’r celloedd yn ein corff. Prin 
iawn yw’r hyn rydym yn ei wybod am CD-59 yn yr 
ymennydd. Buom yn edrych ar lefelau CD-59 yn yr 
hylif cerebrosbinol (yn yr ymennydd a madruddyn y 
cefn) a’r plasma (rhan o’n gwaed) mewn pobl ag MS 
ac anhwylderau niwrofflamychol eraill. 

Roedd lefelau CD-59 yn uwch mewn hylif 
cerebrosbinol o’i gymharu â phlasma. Fodd bynnag, 
roedd lefelau CD-59 mewn plasma yn gwahaniaethu 
pobl ag MS o’r bobl hynny ag anhwylderau ar 
y sbectrwm neuromyelitis optica (anhwylder 
niwrofflamychol arall all ddangos symptomau tebyg). 

At hynny, roedd yn gwahaniaethu pobl ag MS o’r 
rheiny oedd wedi profi syndrom wedi’i ynysu’n 
glinigol. I weld y papur ymchwil cyhoeddedig ewch i: 

https://tinyurl.com/ycfrkela. 

Lefelau CD-59 mewn hylif 
cerebrosbinol a phlasma mewn pobl 
ag MS (wedi’i gwblhau) 



A yw mân strwythurau sy’n debyg 
i swigod yn gallu helpu i wneud 
diagnosis o MS a monitro’r cyflwr?

Darllen mwy am ein 
hymchwil

Mae’r system ategol yn cyfeirio at gyfres o >20 
o broteinau (cyfansoddiadau biocemegol), sy’n 
cylchredeg yn y gwaed a hylif meinweoedd.
Nid yw’r rhan fwyaf o broteinau yn weithredol, 
ond gallant gael eu hactifadu yn ddilyniannol o 
ganlyniad i rai clefydau. Gwnaethom ymchwilio i 
leoliad i) proteinau llwybr ategol a ii) rheolyddion 
proteinau ategol, ym mater llwyd corticaidd a 
mater gwyn is-gorticaidd ymennydd pobl ag MS 
sy’n gwaethygu. 
Gwnaethom ganfod fod proteinau ategol a’u 
rheolyddion wedi cynyddu yng nghlwyfau’r 

Llongyfarchiadau a diolch yn fawr i Nerys 
Davies, sydd â MS ac wedi rhedeg milltir bob 
dydd ym mis Mai, er mwyn codi arian ar gyfer 
ymchwil MS yn ne Cymru. Fe gododd hi dros 
£1300! https://www.caerdydd.ac.uk/news/
view/1168429-going-the-distance-for-ms-
research

ymennydd o fewn y mater gwyn. I’r gwrthwyneb, 
roedd proteinau ategol wedi cynyddu yng 
nghlwyfau’r ymennydd o fewn y mater llwyd ond 
roedd eu rheolyddion wedi lleihau. Mae ein gwaith 
yn cadarnhau fod actifadu a dadreoleiddio ategol 
yn digwydd ym mhob achos o MS sy’n gwaethygu. 
Awgryma hyn y gall y system ategol gynnig arwydd 
o ran sut y bydd MS yn ymddwyn yn y dyfodol. 
Gall hefyd fod yn darged posibl ar gyfer triniaeth. I 
weld y papur ymchwil cyhoeddedig, ewch i : 

https://tinyurl.com/y7fdz6gc . 

samplau o Fanc Meinweoedd Ymchwil 
Niwrowyddoniaeth Cymru. 
Dangosodd Dr Welton bod modd defnyddio EVs 
mewn hylif serebrosbinol a ddaw gan gleifion 
gydag MS, er mwyn cynnal dadansoddiad manwl 
o’u cyfansoddiad biocemegol. Gall y dechneg hon 
gynnig cyfleoedd i ganfod dangosyddion newydd 
o glefydau llidus a thargedau posibl ar gyfer 
triniaeth. 
I weld y papur ymchwil cyhoeddedig, ewch i : 
https://tinyurl.com/y9nkrfz7. 

Mae pob un o’n celloedd yn rhyddhau fesiclau 
allgellog yn y corff. Mae’r mân strwythurau 
hyn yn debyg i swigod. Mae modd eu canfod 
mewn hylifau corfforol megis gwaed a hylif 
serebrosbinol, a gallant roi gwybodaeth i ni am 
gyflwr y celloedd a’r organau yr oeddent yn rhan 
ohonynt. 
Mae Dr Jo Welton (Prifysgol Metropolitan 
Caerdydd) wedi datblygu protocol newydd 
sy’n galluogi gwaith ymchwil i EVs mewn hylif 
serebrosbinol. Cafodd ei brofi gan ddefnyddio 

Actifadu a dadreoleiddio llwybr ategol gydag MS sy’n gwaethygu (Cwblhawyd) 



Genynnau difrifoldeb MS: esbonio 
amrywiaeth o ran MS i ganfod 
mecanweithiau amddiffynnol 
(Ar y gweill)

Mae rhagweld datblygiad MS yn anodd oherwydd 
diffyg dealltwriaeth o’r hyn sy’n dylanwadu ar 
ddifrifoldeb y clefyd. Mae’n debygol mai cyfuniad 
o ffactorau genynnol ac amgylcheddol sydd y tu ôl 
i hyn. Ein nod yw adnabod ‘genynnau difrifoldeb 
MS’, drwy ddarllen côd genynnol pobl sydd â MS, 
a’i gysylltu â mesurau o ddifrifoldeb y clefyd, fel 
lefel anabledd. Bydd ein hastudiaeth hefyd yn 
ystyried ystod o ffactorau amgylcheddol i adnabod 
y rheini sy’n lleddfu MS neu’n ei waethygu 
(e.e. ysmygu). Bydd canfod ffactorau genynnol 
ac amgylcheddol sy’n gysylltiedig â difrifoldeb 
y clefyd yn llywio sut mae cleifion yn gwneud 
penderfyniadau ynghylch eu ffordd o fyw, fydd 
yn lleddfu effaith MS, ac yn helpu i chwilio am 
driniaethau newydd.

Atglafychu yw prif nodwedd glinigol MS, ond mae’r 
cysylltiad rhwng ail byliau ac anabledd hirdymor 
yn aneglur o hyd. Dangoswyd bod therapïau 
sy’n addasu’r clefyd (DMTs) yn arwain at leihad 
sylweddol o ran pa mor aml mae atglafychiadau’n 
codi. Fodd bynnag, i gyfrifo cost-effeithiolrwydd 
y therapïau hyn, mae angen data newydd am 
effaith gymdeithasol, economaidd a chlinigol 
atglafychiadau. Mae hyn yn cynnwys amlder a 
difrifoldeb anabledd parhaol wedi atglafychiad, 
ac effeithiau atglafychiadau ar weithgarwch 
cymdeithasol. Rydym wedi dechrau astudiaeth i 
werthuso hyn, gan recriwtio pobl â MS pan maent 
wedi cael atglafychiad ac olrhain eu hynt dros 6 
mis. 

Effaith glinigol, gymdeithasol ac 
economaidd atglafychu gyda MS 
(Ar y gweill)
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