
Newyddion tîm ymchwil MS De Cymru 

Croeso
Croeso i’n cylchlythyr blynyddol 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. Mae nifer 
ohonoch wedi cyfrannu at yr astudiaethau hyn, 
felly diolch i’n holl wirfoddolwyr!

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â msdata@caerdydd.ac.uk

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 1930 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. 

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@cardiff.ac.uk
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Pa mor gyffredin yw MS anfalaen? 
(Cwblhawyd)

Mae MS anfalaen yn derm sy’n cael ei ddefnyddio 
i ddisgrifio pobl sydd heb anableddau sylweddol 
er bod yr afiechyd wedi parhau am amser hir. 
Mae dadlau dros union ddiffiniad MS anfalaen, yn 
ogystal â nifer y bobl sydd â’r cyflwr. 

Yn rhan o’r astudiaeth, cynhaliwyd ymchwiliad 
clinigol manwl a oedd yn cynnwys 60 o gleifion a 
oedd yn gallu cerdded yn ddi-rwystr ar ôl dioddef 
o’r clefyd am fwy na 15 mlynedd. 

Roedd 69% o’r cleifion yn ystyried bod eu 
symptomau MS yn sefydlog ond dim ond tua 9 
o’r cleifion hynny oedd yn bodloni’r meini prawf 
clinigol ar gyfer MS sy’n wirioneddol anfalaen.

 Roedd nam gwybyddol ac effaith negyddol y 
clefyd ymhlith yr rhesymau mwyaf cyffredin am 
beidio â bodloni meini prawf MS anfalaen. Roedd 
nifer o’r cleifion hyn hefyd yn dioddef o flinder a 
hwyliau aflonyddus. Amcangyfrifwyd mai cyn lleied 
â 2.9% o’r boblogaeth MS sydd wir yn dioddef o 
MS anfalaen. 

I weld y papur ymchwil cyhoeddedig ewch i 
https://tinyurl.com/ydbu72az.

Mae triniaethau addasu clefyd ar gyfer MS yn 
amrywio’n fawr o ran eu heffeithlonrwydd a’u 
diogelwch. Yn aml, y cyffuriau sy’n cael yr effaith 
fwyaf yw’r rhai sy’n cael eu cysylltu â’r peryglon 
mwyaf. 

Nid yw’n glir pa mor ymosodol y dylid trin MS yn 
y camau cynnar. Mae rhai yn argymell y dylid trin 
MS yn gynnar â thriniaeth ddwys. Mae eraill yn 
argymell dechrau â meddyginiaeth ysgafnach i 
ddechrau ac yna defnyddio cyffur cryfach os yw’r 
clefyd yn datblygu. Mae’r astudiaeth hon yn trafod 
canlyniadau 592 o bobl gafodd eu trin am MS yn 
Ne Cymru yn ystod yr 20 mlynedd ddiwethaf, yn ôl 
p’un a wnaethant dderbyn therapi dwys yn gynnar 
neu drwy’r dull dwysáu.

Mae’r data yn awgrymu bod gan y rheiny a 
dderbyniodd therapi dwys yn gynnar ganlyniadau 
clinigol mwy ffafriol, er gwaethaf y ffaith bod hwn 
yn aml yn cael ei ystyried yn opsiwn mwy peryglus. 
Bydd y papur hwn yn cael ei gyhoeddi gan JAMA 
Neurology.

Therapi addasu clefyd mewn MS: 
canlyniadau clinigol strategaethau 
dwysáu o’i gymharu â thriniaeth 
ddwys gynnar (Cwblhawyd) 



Ffatrïoedd cell-B mewn ymennydd MS 
(ar waith)

Darllen mwy am ein hymchwil

Dim ond tua 15% o gleifion ag MS sy’n cael eu 
heffeithio gan MS sy’n gwaethygu (PPMS). Ar hyn 
o bryd, nid oes triniaeth sydd wedi’i chymeradwyo 
ar gyfer PPMS yn y DU, ond gall hyn newid yn y 
dyfodol agos. 

Nod yr astudiaeth hon yw nodweddu nifer fawr 
o bobl o dde Cymru sy’n dioddef o PPMS ar 
wahanol adegau yng nghwrs eu clefyd. Rydym yn 
gallu gwneud hyn gan ein bod wedi llunio cofrestr 
gynhwysfawr o bobl sydd ag MS. Mae gennym 
ddiddordeb mewn astudio symptomau heblaw am 

Eisiau cymryd rhan yn y broses o ddylunio ein 
hymchwil?
Os hoffech chi gymryd rhan yn y broses o ddylunio 
a chyfeiriad ein hymchwil yng Nghaerdydd, rydym 
ni’n edrych am bobl sydd wedi’u heffeithio gan MS 
i ymgysylltu â ni drwy grwpiau ffocws a holiaduron. 
Cysylltwch â ni drwy msdata@caerdydd.ac.uk (neu 
ychwanegu sylw pan fyddwch chi’n dychwelyd eich 
holiadur) a byddwn yn anfon ffurflen fer atoch i’w 
chwblhau.

symudedd, e.e. y cof a chanolbwyntio, hwyliau, 
medrusrwydd y fraich uchaf, a’r golwg. Bydd hefyd 
asesiadau rheolaidd o’r bledren a swyddogaeth y 
coluddyn, symudedd, a blinder. 

Byddwn yn casglu samplau gwaed i’w 
hychwanegu at ein hymchwil banc bio, a 
delweddu’r ymennydd. Bydd yr holl wybodaeth 
hon yn helpu i ragweld yn well y problemau y gall 
pobl gyda PPMS eu datblygu yn y dyfodol. Bydd 
hyn yn helpu i wella gofal a phenderfynu pwy sy’n 
debygol o ymateb i driniaethau newydd. 

‘ffatrïoedd bychain celloedd-B’ neu strwythurau 
tebyg i nodau lymff yn ymennydd rhai pobl yn 
gynnar iawn yn eu profiad â MS. 

Mae hyn yn bwysig gan ein bod yn gwybod bod y 
ffatrïoedd celloedd-B hyn yn gysylltiedig â chlefyd 
mwy difrifol. Gall chwilio am y nodwedd yma 
mewn pobl yn gynnar iawn helpu i benderfynu 
pa gyffur sydd fwyaf addas i’w roi i’r claf. Mae 
Dr Howell nawr yn awyddus i adeiladu ar y 
gwaith hwn drwy ddefnyddio samplau o Fanc 
Meinweoedd Ymchwil Niwrowyddoniaeth Cymru 
(WNRTB).

Bellach, mae llawer o gyffuriau pwerus iawn sy’n 
helpu i leihau symptomau MS. Fodd bynnag, gall 
benderfynu pa gyffur i’w roi i ba berson ar ba 
adeg fod yn dalcen caled. 

Mae’r cyffuriau hyn yn targedu’r system imiwnedd 
i arafu neu rwystro’r niwed a achosir gan gelloedd 
gwyn y gwaed. Mae celloedd-B yn fath o gelloedd 
gwyn y gwaed sy’n darged pwysig i rai o gyffuriau 
MS. Rydym yn gweithio’n agos gyda Dr Owain 
Howell a chydweithwyr ym Mhrifysgol Abertawe. 
Maent wedi dangos bod modd dod o hyd i 

Astudio cyflwr MS sy’n gwaethygu (ar waith)



Astudiaeth ffisioleg yr ymennydd 
(ar waith)

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â : msdata@cardiff.ac.uk

Mae astudiaethau mewn MS yn awgrymu y gall 
ffyrdd o fesur sut mae’r ymennydd yn defnyddio 
ocsigen ddynodi iechyd yr ymennydd. 

Gall y ffordd mae’r ymennydd yn defnyddio 
ocsigen hefyd ddangos sut mae’r ymennydd wedi 
cael ei niweidio gan MS. Gall y mecanweithiau hyn 
fod yn dargedau ar gyfer therapïau newydd.

Mae ymchwilwyr o Ganolfan Helen Durham 
a Chanolfan Ymchwil Delweddu’r Ymennydd 
Prifysgol Caerdydd (CUBRIC) yn datblygu dulliau 
MRI newydd i ymchwilio i sut mae llid mewn MS 
yn effeithio ar iechyd a swyddogaeth yr ymennydd.

Mae hyn yn cynnwys edrych ar ba mor dda mae 
gwaed yn llifo i wahanol rannau o’r ymennydd, pa 
mor dda y defnyddir ocsigen (y brif ffynhonnell 
ynni) gan gelloedd yr ymennydd, a sut mae 
llid yn effeithio ar allu’r ymennydd i addasu ei 
swyddogaeth. 

Caiff MS ei nodweddu drwy golli celloedd nerfau 
yn yr ymennydd. Mae’r golled yn gysylltiedig ag 
anabledd a’r clefyd yn datblygu. Mae cyfres o 
‘reiliau cludo’ mewn cell nerfau, sy’n gyfrifol am 
symud sylweddau o amgylch y gell i gynnal iechyd 
a swyddogaeth. Mae MS yn amharu ar y broses 
hon, ac fe gredir bod cysylltiad genetig. 

Mae partneriaeth gyda Dr Kelly Hares a Dr 
Alastair Wilkins (Prifysgol Bryste) yn astudio 
marcwyr cludiant mewn cell nerfau mewn 
samplau hylif asgwrn cefn pobl gydag MS. Maent 
eisiau penderfynu a yw’r marcwyr hyn yn gallu 
rhagweld dechreuad clefyd a’r tebygolrwydd y 
bydd y clefyd yn gwaethygu i bobl gydag MS. Yn 
bwysicaf oll, maent hefyd yn anelu at benderfynu 
p’un a yw cludiant cell nerfau cleifion MS (gyda 
chyfansoddiad genetig penodol) yn fwy tebygol o 
fod wedi cael ei amharu, sy’n arwain at golli cell 
nerfau.

Ymchwilio marcwyr i ragweld 
dechreuad MS ac wrth i’r clefyd 
ddatblygu (ar waith) 


