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Llun y clawr: Model in vitro o ymlediad Candida. Mae heintio model 3D o feinwe fwcosaidd eneuol ddynol â bioffilm rhywogaeth gymysg o Candida 
albicans a bacteria geneuol dethol yn ailadrodd digwyddiadau sy’n arwain at bathogenesis a chanlyniadau mewn ymlediad ffwngaidd ymosodol. 
Delwedd microsgop cydffocal o fodel meinwe ar ôl staenio celloedd epithelial â’r llifyn Hoechst 33342 (cnewyll, glas) a gwrthgorff pan-sytoceratin wedi’i 
labelu’n fflworoleuol (sytoplasm, gwyrdd), bacteria â stiliwr asid niwclëig peptid (PNA) bacteriol cyffredinol (coch), a C. albicans gan ddefnyddio stiliwr 
PNA Goleuadau Traffig Burum (AdvanDX, gwyrdd llachar). Drwy garedigrwydd Morse a Wiliams, Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd.



Mae’n braf iawn gweld darganfyddiadau allweddol yn cael 
eu cydnabod trwy wobrau. Un o brif lwyddiannau eleni oedd 
dyfarnu gwobr Arloesi ac Effeithio Prifysgol Caerdydd i’r Grŵp 
Therapïau Datblygledig, a arweinir gan David Thomas, am eu rôl 
wrth ddatblygu cyffur a sail alginad iddo ar gyfer ffibrosis systig 
a heintiau eraill a gyfryngir gan fioffilm ac sy’n gwrthsefyll llawer 
o wahanol gyffuriau, mewn cydweithrediad â chonsortiwm 
rhyngwladol. Ymhlith llwyddiannau haeddiannol a niferus ein 
hymchwilwyr iau, un o’r uchafbwyntiau oedd Daniel Morse, a 
enillodd Wobr Uwch Colgate yng nghynhadledd y Gymdeithas 
Brydeinig ar gyfer Ymchwil y Geg a Deintyddol yn Plymouth am 
ei waith ar ffyrnigrwydd bioffilmiau rhywogaethau cymysg.

Diolch yn fawr i Jonathan Shepherd, a ymddeolodd ar ddiwedd 
2017, am ei arweinyddiaeth yn yr Ysgol ac ym maes ymchwil 
dros nifer o flynyddoedd. Mae ei gyfraniadau’n gadael gwaddol 
parhaol, a grŵp, a arweinir gan Simon Moore bellach, sy’n mynd 
o nerth i nerth.

Yn olaf, wrth edrych tuag at 2018 a thu hwnt, mae’n bwysig 
nad ydym yn aros yn segur ond yn addasu i’r amgylchedd sy’n 
newid, croesawu datblygiadau newydd ac ymestyn ein gallu a’n 
cyrhaeddiad trwy gydweithio mwy fyth ar draws disgyblaethau 
technegol clasurol. Roedd yn braf gweld bod nifer ohonom yn 
ymwneud â’r Rhwydweithiau Ymchwil Deunyddiau, GWELLA-
Haint a Nanosomau a sefydlwyd yn ddiweddar, sef menter y 
Brifysgol sy’n meithrin cydweithio a chynyddu capasiti mewn 
meysydd gwyddonol newydd sy’n datblygu. Mae cymryd rhan 
yn gynnar yn ystod y broses ddatblygu yn hollbwysig i symud 
ein gwaith ymchwil ymlaen. Mae ymchwil fiofeddygol wedi 
cyrraedd cyfnod lle mae mathemateg a biowybodeg, yn ogystal 
â’r gallu i gynhyrchu a dadansoddi setiau data mawr, yn fwyfwy 
allweddol i sbarduno cynnydd, ac mae’r Ysgol wedi mynd i’r 
afael â hyn yn llwyddiannus, fel y gellir gweld o’r grŵp delweddu 
3D ac Orthodontig. Mae’r un mor hanfodol ein bod yn datblygu’r 
genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a gwyddonwyr-glinigwyr, ac 
mae dyfarnu’r wobr Ymchwilydd Ifanc i Elaine Ferguson gan y 
Cyngor Ymchwil Feddygol yn gyflawniad nodedig. O ystyried y 
llwyddiannau a’r buddsoddiadau strategol hyn, dylem fod mewn 
sefyllfa ardderchog i barhau i dyfu ein sylfaen ymchwil.

Mae’n bleser mawr gennyf 
gyflwyno’r rhifyn cyntaf 
hwn o Adroddiad Ymchwil 
Blynyddol Ysgol Deintyddiaeth 
Prifysgol Caerdydd, ar ôl dod 
yn Gyfarwyddwr Ymchwil yr 
Ysgol y llynedd. Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu pwyslais a 
darganfyddiadau pwysig ein rhaglenni ymchwil yn 2017. Mae’n 
amlygu ehangder a dyfnder yr ymchwil a gynhaliwyd yn ein 
Hysgol ond a alluogwyd trwy rwydwaith eang o bartneriaid a 
chydweithredwyr cenedlaethol a rhyngwladol. 

Mae ymchwil yn yr Ysgol yn ymdrin ag ystod eang o bynciau, 
ac fe’i cynhelir gan grwpiau a 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. Amlygir hyn gan y llwyddiannau a 
gafwyd wrth drosi ymchwil, megis cyflwyno synhwyrydd mewn 
amgylcheddau clinigol sy’n rhybuddio am flocio cathetr, a 
ddatblygwyd yn yr Ysgol gan grŵp Mark Waters a David Williams.

Roedd y cyhoeddiadau nodedig yn ystod y cyfnod hwn yn 
cynnwys astudiaeth a gyhoeddwyd yn Nature Communications 
gan David Thomas a’i gydweithwyr ar yr ensym addasu 
lipid mcr-1 sy’n rhoi ymwrthedd i wrthfiotigau, a oedd yn 
atgyfnerthu’r patrwm o ymwrthedd i wrthfiotigau ar draul 
ffitrwydd; astudiaeth gan Konrad Beck a’i gydweithwyr yn y 
Biochemical Journal a ddangosodd rôl allweddol y ffosffolipas 
C seta, a’i barth C2 yn benodol, wrth ysgogi osgiliadau calsiwm 
mewngellol sy’n hanfodol i gychwyn actifadiad wyau yn ystod 
ffrwythloni mamalaidd; ac astudiaeth a gyhoeddwyd yn Human 
Molecular Genetics gan fy ngrŵp a’m cydweithwyr i ar sut mae 
mwtadiadau yn y genyn sy’n amgodio’r ensym trawsglwtaminas 
6 yn achosi atacsia sbinoserebelaidd. Adroddwyd ar 
ganlyniadau sawl treial clinigol mawr, gan gynnwys y rhaglen 
‘Cynllun Gwên’ yn yr Asesiad Technoleg Iechyd, ac ymyrraeth yn 
ymwneud â thrais cysylltiedig ag alcohol wedi’i seilio ar newid 
gweithredol mewn safleoedd trwyddedig, a gyhoeddwyd yn 
Addiction.

Rhagair 
Yr Athro Daniel 
Aeschlimann
Cyfarwyddwr Ymchwil  

Yr Athro Alastair J Sloan
Pennaeth yr Ysgol

Mae’n bleser gennyf gyflwyno 
Adroddiad Ymchwil Blynyddol 
2017 Ysgol Deintyddiaeth 
Prifysgol Caerdydd. Mae 
staff ymchwil academaidd a 
myfyrwyr yr Ysgol wedi cyflawni 
llawer yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf ac mae’r adroddiad 
hwn yn gyfle i ddangos 
sampl o’r rhain a darparu 
gwybodaeth ynghylch gweithgarwch grwpiau ymchwil yr 
Ysgol. Mae’r Ysgol Deintyddiaeth yn ymwneud ag ymchwil 
drosiadol sy’n arwain y ffordd yn fyd-eang ac yn cyd-fynd â 
pholisïau llywodraeth Cymru a’r DU o integreiddio iechyd a 
gofal cymdeithasol. Rydym yn gweithio gyda chydweithwyr 
a phartneriaid ledled y byd i ymgymryd ag astudiaethau 
gwirioneddol ryngddisgyblaethol, a gobeithiaf y byddwch 
yn mwynhau darllen yr adroddiad a dysgu am weithgarwch 
ymchwil yr Ysgol. 
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Mae ein gwaith ymchwil 
sy’n arwain y ffordd yn 
fyd-eang yn cael effaith 

Astudiaeth achos 1: OligoG ar gyfer trin 
ffibrosis systig 

Enillodd prosiect cydweithredol rhwng y Grŵp Therapïau 
Datblygedig, y cwmni biofferyllol o Norwy, sef AlgiPharma 
AS, a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Wobr 
Arloesedd Meddygol Prifysgol Caerdydd yn 2017. 

Darganfu’r tîm, dan arweiniad yr Athro David Thomas, y 
gallai alginadau a dynnwyd o wymon frwydro yn erbyn 
heintiau sy’n gwrthsefyll llawer o wahanol gyffuriau trwy 
amharu ar ffurfio bioffilmiau microbaidd a chynyddu 
rhagdueddiad bacteriol i wrthfiotigau. 

Gan ddefnyddio ein gwaith ymchwil ynglŷn â’r ffordd 
y mae’r alginad yn gweithio, datblygodd AlgiPharma 
therapi mewnanadlu newydd ar gyfer ffibrosis systig 
sydd wedi cwblhau pum treial clinigol a dangos ei fod 
yn ddiogel iawn. Disgwylir i dreial clinigol newydd ar 
optimeiddio dos, a gefnogir gan y rhaglen fframwaith 
ymchwil Ewropeaidd Horizon 2020, ddechrau ym mis 
Medi 2018. Cafodd OligoG Ddynodiad Cyffur Cyflwr Prin 
yr FDA ym mis Chwefror 2016 ar gyfer trin ffibrosis systig, 
sy’n golygu y disgwylir i’r broses o ennill cymeradwyaeth 
farchnata yn yr Unol Daleithiau a’r Undeb Ewropeaidd fod 
yn gyflymach ac yn haws nag ar gyfer cyffur confensiynol, 
ac y bydd y manteision masnachol yn dod i’r amlwg yn 
gyflym. Mae OligoG wedi bod yn rhan o biblinell datblygu 
cyffuriau’r Sefydliad Ffibrosis Systig ers 2016, sef teclyn 
rhyngweithiol sy’n caniatáu i glinigwyr a chleifion ddilyn 
hynt triniaethau posibl ar gyfer ffibrosis systig trwy’r 
gwahanol gamau ymchwil glinigol. 

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

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

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. 

Bacteria wedi’u hynysu ar agar gwaed.

Mae OligoG yn cael ei dynnu o’r algâu brown Laminaria hyperborea.

Y Grŵp Therapïau Datblygedig yn derbyn eu gwobr Arloesedd ac Effaith.
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Gwneud diagnosis o gamweithredu 
niwrolegol sy’n gysylltiedig â 
glwten: 

Gwnaeth tîm yr Athro Aeschlimann 
gysylltiad rhwng datblygiad 
hunanwrthgyrff a thrawsglwtaminas 6 
gydag atacsia a gyfryngir gan imiwnedd. 

Arweiniodd hyn at gydnabod arwyddion niwrolegol o 
sensitifrwydd i glwten gan glinigwyr, a datblygu prawf ar 
gyfer yr hunanwrthgyrff hyn, sy’n cael eu canfod bellach 
mewn diagnosis clinigol.  

Lleihau Troseddau Treisgar: 

Mae Model Atal Trais Caerdydd yn 
parhau i gael ei roi ar waith ledled y 
Deyrnas Unedig, ac mae hefyd wedi 
cael ei fabwysiadau gan ddinasoedd 
eraill mewn gwledydd ledled y byd fel yr 
Iseldiroedd, yr Unol Daleithiau, Awstralia 
a De Affrica. 

Astudiaeth achos 2: Cynllun Gwên 

Mae’r Athro Ivor Chestnutt a’r Uned Iechyd Cyhoeddus 
Deintyddol wedi darparu tystiolaeth werthfawr iawn o 
gost-effeithiolrwydd ar gyfer gwasanaethau deintyddol 
y GIG, megis y ‘Cynllun Gwên’ yng Nghymru, sef rhaglen 
gwella iechyd y geg wedi’i thargedu at blant sy’n byw 
mewn cymunedau difreintiedig sy’n canolbwyntio ar 
frwsio dannedd yn yr ysgol. Cyhoeddwyd canlyniadau’r 
gwaith ymchwil hwn yn 2017, a ddangosodd fod nifer yr 
achosion o bydredd dannedd mewn plant pum mlwydd 
oed wedi gostwng 12% ers i’r Cynllun Gwên gael ei lansio 
yn 2008. Yn uniongyrchol o ganlyniad i’n gwerthusiad, 
penderfynodd Llywodraeth Cymru barhau i ariannu’r 
rhaglen, ac yn mis Mawrth 2017, cyhoeddodd y byddai’r 
Cynllun Gwên yn canolbwyntio o’r newydd ar blant iau na 
phum mlwydd oed, o ystyried y dystiolaeth a ddangoswyd 
gan ein gwaith ymchwil fod pydredd dannedd yn 
dechrau’n gynharach. 

Roedd papur y tîm, a oedd yn gwerthuso effeithiolrwydd 
cymharol seliwr holltau a farnais fflworid o ran 
canlyniadau clinigol a chost, ymhlith y 10 erthygl a 
ddarllenwyd fwyaf yn y Journal of Dental Research yn 
2017. Dangosodd yr adroddiad hwn fod farnais fflworid 
yr un mor effeithiol o ran atal pydredd, ond yn rhatach 
na selio tyllau, a arweiniodd yn y pen draw at roi’r gorau i 
ddarparu seliwr yn rhan o’r Cynllun Gwên. 

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

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

Rhybudd cynnar o rwystr mewn 
cathetr:  

Mae synhwyrydd rhybudd cynnar o 
rwystr mewn cathetr, a ddatblygwyd gan 
yr Athro Mark Waters a’r Athro  David 
Stickler, wedi cael ei drwyddedu i MBi 
Wales Ltd ac yn dangos y marc CE fel 
dyfais ddi-haint dosbarth 1. Daethpwyd i 

gytundeb dichonoldeb masnachol gyda chwmni wrostomeg 
byd-eang i gynnwys y synhwyrydd yn eu bagiau coes a’u 
mesuryddion wrin, a rhagwelir gwerthu 1-2 filiwn o unedau. 

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

Gwella gwasanaethau cyhoeddus:  

Cadarnhaodd gwerthusiad o’r 
gwasanaethau orthodontig a ddarperir 
yng Nghymru, yn dilyn adolygiad yn 
2010 gan yr Athro Richmond, fod 
gweithredu’r argymhellion a wnaed ar y 
pryd i Lywodraeth Cymru, byrddau iechyd 

lleol a darparwyr orthodontig wedi gwneud y gwasanaeth 
yn fwy effeithlon a chost-effeithiol o lawer. 

Roedd cyfran y plant a ddatblygodd bydredd 
yn nentin o leiaf un cilddant cyntaf parhaus 
pan yn 36 mis, yn gymharol debyg

Yn gyffredinol, dyma faint gafodd ei arbed 
fesul claf mewn costau farnais fflworid 
£68.13 (95% Cl £5.63 to £130.63; 
p=0.033).
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Crynodeb ymchwil
Cymwyseddau craidd Gwyddorau Biofeddygol a Geneuol: 

Therapïau Datblygedig

• Therapïau gwrthficrobaidd newydd
• Therapiwteg bolymer
• Bioffilmiau bacteriol
• Thrin heintiau cronig

Bioleg Matrics ac  
Atgyweirio 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
• 

Bôn-gelloedd, Gwella  
Clwyfau ac Atffurfio

• Atgyweirio meinwe a sbardunir gan 
gell genedlyddol fwcosaidd eneuol

• Gwella clwyfau heb graith
• Meysydd trydanol i lywio gwella  

clwyfau 
• Atgyweirio madruddyn y cefn

Meinweoedd wedi’u 
Mwyneiddio

• Modelau dannedd ex vivo
• Bôn-gelloedd o ran atgyweirio dentin 

esgyrn
• Bioddeunyddiau orthopedig/deintyddol
• Liposomes ar gyfer cyflenwi cyffuriau

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 ac  
Atgyweirio Meinweoedd 

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/atffurfio a chanserau ymledol. Mae celloedd 
meinwe gysylltiol 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 wedi’i newid yn 
gysylltiedig â llawer o glefydau, naill ai oherwydd ymwneud 
uniongyrchol â’r etioleg neu oherwydd y ffibrosis sy’n 
cyd-fynd â’r niwed i 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 Ymchwil 
Arthritis y Deyrnas Unedig, lle mae’n arwain y rhaglen 
datblygu biofarcwyr osteoarthritis. Datblygwyd a defnyddiwyd 
modelau osteoarthritis cartilag dynol in vitro organotypig wrth 
ddarganfod y biofarcwyr. 
www.caerdydd.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.caerdydd.ac.uk/research/explore/research-
units/matrix-biology-and-tissue-repair-research-
group

Uchafbwyntiau 2017:

• Cam tuag at ddeall sut mae mwtaniadau genyn 
TGM6 yn achosi atacsia sbinoserebelaidd (SCA-35): 
Mae gwenwyndra cellog mwtanau’n gysylltiedig â 
methiant lleoleiddio niwclear, lle mae mwtaniad 
trawsglwtaminas 6 yn cael effaith negyddol drech ar 
yr ensym teip gwyllt o ganlyniad i ffurfiant cymhleth 
(Tripathy et al., 2017. Hum Mol Genet 26: 3749-62). 

• Mae profion serolegol ar gyfer hunanwrthgyrff 
trawsglwtaminas 6 wedi cael eu rhoi ar waith mewn 
gwasanaeth diagnostig clinigol.  
zedira.com/Celiac-disease-products 

• Mae gwaith cydweithredol gyda grwpiau’r Athro 
F.A. Lai a’r Athro M. Nomikos wedi dangos bod 
mwtaniadau yn yr ensym ffosffolipas C seta yn 
gallu achosi anffrwythlondeb mewn dynion; fel yr 
amlygwyd mewn datganiad i’r wasg gan y Gymdeithas 
Fiocemegol, gallai’r darganfyddiad hwn alluogi 
gwneud diagnosis a rhoi triniaeth yn gynharach mewn 
perthynas â sberm.  
www.portlandpresspublishing.com/sites/default/ 
files/BiochemJ-Male%20infertility.pdf 

• Datblygu dull newydd o ymchwilio i newidiadau 
deinamig o ran topograffeg arwyneb celloedd: 
Dangosodd y fethodoleg newydd hon fod angen 
newidiadau cyflym yn y micro-wrymau ar arwyneb 
cell niwtroffilau er mwyn i siâp newtroffil newid, fel yn 
ystod ffagosytosis a lledaenu. (Al Jumaa et al., 2017. 
Sci Rep 7: 9790). 

Mae hefyd yn aelod sefydlol o Sefydliad Anhwylderau 
Cysylltiedig â Glwten Sheffield (SIGReD), 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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fewn fesiclau i’w ryddhau, ond nodwyd bod rhaid i fandwll 
pilen derbynnydd ffurfio. 

At hynny, roedd P2X7R wedi ysgogi gweithgarwch mandwll 
pilen a oedd yn uniongyrchol gysylltiedig ag allforio TG2 
mewn amryw dderbynyddion mwtan. Mae P2X7R yn rhan 
annatod o’r llwybr llidosom NLRP3 mewn celloedd myeloid 
y gellir ei sbarduno hefyd gan byroptosis a gyfryngir gan 
gaspas 4/5 a ffurfiant cysylltiedig mandwll D gasdermin. 

Fodd bynnag, mae ein data’n dangos bod TG2 yn allanoli 
yn absenoldeb marwolaeth cell (naill ai pyroptosis neu 
apoptosis) ac yn gallu digwydd heb gasgliad llidosom, er 
bod gorgyffyrddiad mecanistig rhannol yn cael ei awgrymu 
gan actifadu llidosom sy’n arwain at brosesu TG2 cyn 
allforio. 

Pwysigrwydd: Mae ein canlyniadau’n dangos bod signalau 
pwrinergaidd yn rheoli allanoli TG2 trwy ddull newydd 
ar gyfer allforio protein. Gallai proteinau eraill sy’n mynd 
trwy secretiad amgen, y mae llawer ohonynt yn signalau 
biolegol cryf, rannu’r llwybr hwn â TG2, ac felly mae deall 
y dull rheoleiddio ar gyfer y llwybr hwn yn hollbwysig. 
Mae hyn hefyd yn amlygu llwybr sy’n cysylltu addasiadau 
protein allgellog â’r ymateb imiwnedd cynhenid a gyfryngir 
gan signalau perygl (FFfig 2). Felly, mae’r canfyddiadau 
diweddar hyn yn cynnig cyfleoedd newydd ar gyfer 
ymyrraeth therapiwtig mewn clefydau hunanimiwn a llidiol 
cronig fel arthritis a sensitifrwydd i glwten. 

Crynodeb o’r prosiect:

Secretu protein yn anghonfensiynol mewn 
imiwnedd cynhenid, cysylltiad newydd rhwng 
trawsglwtaminas 2 a phrosesau clefyd: 

Adamczyk et al., 2015. J Cell Sci 128:4615-28; 
Aeschlimann a Knäuper, 2017. Asidau amino 49: 453-60.

Cefndir: Ensym yw trawsglwtaminas (TG) 2 sy’n addasu 
proteinau trwy ddadamideiddio, trawsamideiddio neu 
esteru gweddillion glwtamin. Mae’n chwarae rôl bwysig 
mewn ymateb cell i straen, ac mae’n cyflawni swyddogaeth 
allweddol wrth atgyweirio meinweoedd trwy sefydlogi 
casgliadau protein allgellog. Fodd bynnag, dangoswyd bod 
gweithgarwch TG2 gwyrol yn sbarduno ffibrosis yn ogystal 
â hunanimiwnedd. Mae TG2 yn cael ei ryddhau o gelloedd 
trwy lwybr secretu anghonfensiynol anhysbys, ac mae’r 
mecanwaith hwn yn rheoli gweithgarwch allgellog sy’n 
gysylltiedig â phrosesau clefyd. 

Darganfyddiad: Sianeli ïonau yw derbynyddion 
pwrinergaidd (P2X) sy’n cyflawni rolau pwysig mewn 
imiwnedd cynhenid. Mae ATP allgellog sy’n cael ei secretu 
trwy sianeli pilen / fesiclau ar ôl i’r gell gael ei hysgogi, neu 
sy’n cael ei ryddhau o gelloedd a beryglwyd, yn gallu achosi 
iddynt actifadu ac, yn dibynnu ar yr amgylchiadau, caiff 
hyn ei orfodi trwy ryddhau mwy o ATP o gelloedd imiwnedd 
cynhenid. 

Yn y cyd-destun hwn, mae ysgogi derbynnydd P2X7 
(P2X7R) yn gweithredu fel system cryfhau arwydd perygl 
yn yr amgylchfyd lleol trwy signalau paracrîn. Rydym 
wedi dangos bod allforio TG2 yn weithredol ac yn gyflym 
yn gysylltiedig ag ysgogi P2X7R a, thrwy gyd-secretu 
thioredocsin-1, bod y mecanwaith hwn yn rheoli lefelau 
allgellog ensym gweithredol. Mae thioredocsin-1, sef 
ensym ocsidoredyctas sy’n cyfrannu at ysgogi β-defensin 
mewn celloedd myeloid, yn atal anactifadu TG2 a fyddai’n 
digwydd yn rhwydd fel arall yn yr amgylchedd allgellog 
ocsidiol. 

I ddeall, ar lefel foleciwlaidd, sut mae actifadu P2X7R yn 
berthnasol i ddigwyddiadau dilynol, gan gynnwys allanoli 
TG2 a rhyddhau sytocin llidiol, gwnaethom ymchwilio i’r 
llwybrau effeithydd posibl sy’n gysylltiedig â derbynnydd 
(FFfig 1). Nid yw ein canlyniadau’n cefnogi cynnwys TG2 o 

FFfig 2. Diagram sy’n amlinellu sut mae rhyddhau ATP gwyrol trwy 
bwysau ar gymalau yn sbarduno signalau llidiol ac uwchreoleiddio 
ac allanoli/actifadu TG2, sef proses sy’n sbarduno patholeg esgyrn a 
chartilag mewn clefyd y cymalau yn y pen draw.  

FFfig 1. Mae actifadu derbynnydd 
P2X7 yn arwain at gynnydd 
cyflym mewn Ca 2 +  mewngellol 
a newidiadau amlwg i bilenni. 
Llwythwyd rhiant-gelloedd 
HEK293 neu gelloedd HEK293 
a oedd yn mynegi P2X7R â’r 
dangosydd Ca 2 +  Fluo-4 ac yna 
eu hysgogi â gweithydd dewisol 
BzATP y derbynnydd P2X7. Cafodd 
newidiadau mewn fflworoleuedd 
(ar y brig) a morffoleg cell 
(cyferbynnedd fesul cam, ar y 
gwaelod) eu monitro dros amser 
(munud:eiliad). Mae’r delweddau’n 
cynrychioli toriad optegol a gipiwyd 
trwy ficrogopïo cydffocal. 
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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:

Tripathy D, et al. (2017). 
Mutations in TGM6 
induce the unfolded 
protein response in 
SCA35. Human Mol 
Genet 26: 3749-62. 

Rhestr lawn ar gael yn:
www.caerdydd.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. Ph.D. mewn 
Bioleg, 1984, MPI Bioffiseg, Frankfurt. M., yr Almaen. Ymsefydlu 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 mwtaniadau yn y sianel rhyddhau calsiwm cardiaidd (RyR2), 
ffosffolipas C seta, a chalmodwlin. Mae gwaith gyda grwpiau AK Sewell a DK Cole (yr Ysgol Meddygaeth) yn ceisio pennu 
dull dianc imiwnolegol moleciwlaidd SL9, sef epitop HIV adnabyddus a gyfyngir gan HLA-A2. 

Cyhoeddiad 
Allweddol:
Nomikos M, et al. 2017. 
Male infertility-linked 
point mutation reveals 
a vital binding role for 
the C2 domain of sperm 
PLCβ. Biochem J. 474: 
1003-1016.

Rhestr lawn ar gael yn:
www.caerdydd.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 òl-ddoethurol a ariannwyd gan Ymddiriedolaeth Wellcome 
(Prifysgol Caerdydd, 2003-2010), Cymrawd Academaidd Caerdydd (Ymchwil Arthritis y DU, 
2010-2014), Darlithydd (Ysgol Deintyddiaeth Prifysgol Caerdydd, ers 2014) 

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 2639

Diplom 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.caerdydd.ac.uk/

Cyhoeddiad 
Allweddol:

Wanger, T. et al. 2015. 
Differential regulation 
of TROP2 release by 
PKC isoforms through 
vesicles and ADAM17. 
Cellular Signalling 27 (7): 
1325-1335.

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

Trwy weithio gyda’n partneriaid academaidd a 
diwydiannol 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 gwbl 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, Yr Ysgol 
Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd.  
www.caerdydd.ac.uk/Medicine/Research/divisions/infection-and-
immunity 

Yr Athro Paul Lewis, Yr 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, Yr Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol, 
Prifysgol Caerdydd.  
www.caerdydd.ac.uk/pharmacy-pharmaceutical-sciences 

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

Dr Gary Chinga-Carrasco, Y 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

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 
cynllunio, datblygu a phrofi therapïau newydd. 

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

Uchafbwyntiau 2017:

• Cynnydd sylweddol 
yn ein dealltwriaeth 
o sut mae ein 
cyfuniadau decstrin-
colistin yn newid 
rhyngweithiadau 
cellog colistin a 
rhwystro niwed i’r 
arennau. 

• Cyflwyno ceisiadau 
am ddau batent 
newydd gydag AlgiPharma AS, yn seiliedig ar y 
therapiwteg bolymer swyddogaeth ddeuol gyntaf, i 
ategu ein portffolio patentau. 

• Gwobr Arloesi ac Effeithio Prifysgol Caerdydd am 
Feddygaeth (gweler tudalen 4 am fanylion). 

Polymer-antibiotic conjugate
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Crynodeb o’r prosiect:

Datblygu therapi newydd i fynd i’r afael â 
heintiau bacteriol peryglus sy’n gwrthsefyll 
cyffuriau.   

Pritchard et al., 2017. Antimicrob Agents Chemother. 
61:e00762-17. 

Cefndir: Mae’r gwaith ymchwil hwn yn disgrifio 
nanofeddyginiaeth oligosacarid seiliedig ar alginad, sef 
OligoG, a ddatblygwyd fel therapi mwcolytig ar gyfer clefydau 
anadlol cronig. Rydym wedi dangos gallu’r cyfrwng hwn 
i rymuso effeithiolrwydd gwrthfiotigau dethol yn erbyn 
bioffilmiau bacteriol sy’n gwrthsefyll llawer o gyffuriau. 
Mae ein rhaglen ymchwil yn ymwneud â diffinio ei ddull o 
weithredu. 

Darganfyddiad: Mae Pseudomonas aeruginosa yn bathogen 
dynol pwysig mewn cleifion â heintiau cronig yr ysgyfaint 
fel ffibrosis systig, lle mae’n ffurfio cydgasgliadau neu 
ficrogytrefi 3-dimensiwn trwchus, sy’n gallu gwrthsefyll 
triniaeth wrthficrobaidd yn fwy na bioffilmiau confensiynol. Yn 
Pritchard et al., (2017), gwnaethom lwyddo i fodelu hyn yn 
y labordy, gan ddangos gallu OligoG i nid yn unig amharu ar 
y microgytrefi hyn (Ffig 1) ond hefyd grymuso gweithgarwch 
colistin (y ‘gwrthfiotig dewis olaf’) yn erbyn y bacteria hyn sy’n 
‘anodd eu trin’. Rydym hefyd wedi dangos yn fecanistig bod yr 
effeithiau hyn yn cael eu cyflawni trwy fodiwleiddio lactonau 
asyl-homoserin (e.e. 3-oxo-C12 AHL) trwy lwybrau signal 
sy’n synhwyro cworwm (Ffig 2) trwy amharu ar symudoldeb 
bacteriol (Ffig 3). 

Pwysigrwydd: Mae’r gwaith hwn yn cyfrannu at ein 
dealltwriaeth o sut mae’r therapi prototeip OligoG yn cyfryngu 
amhariad bioffilm/ microgytref, ar lefel cellog a moleciwlaidd, 
gan ddangos sut mae’n amharu nid yn unig ar allu bacteria 
i ffurfio bioffilmiau, ond hefyd y matrics bioffilm polymerig 
gwefredig. Mae’r astudiaeth hon hefyd yn cynnig sail 
resymegol fecanistig ar gyfer priodweddau gwrth-fioffilm y 
cyfrwng gwrthficrobaidd newydd hwn a ddisgrifiwyd eisoes 
sy’n destun treialon clinigol dynol ar hyn o bryd.  

Ffig 1. Profion ffurfio bioffilm sy’n 
dangos bioffilmiau mwcoid P. 
aeruginosa a dyfwyd mewn potes 
Mueller-Hinton (MH) neu gyfrwng 
sbwtwm artiffisial (AS). Sganio 
delweddau microsgop electron 
o fioffilmiau P. aeruginosa 
(NH57388A) a dyfwyd ±OligoG 
CF-5/20 am (A) 24 awr mewn 
potes Mueller Hinton [graddfa, 
10 μm]; (B) 48 awr mewn 
cyfrwng sbwtwm artiffisial ± 
OligoG cf-5/20, [graddfa, 5 μm]; 
(C) delweddau agos fel yn B 
[graddfa, 5 μm]. 

Ffig 2.  Effaith OligoG CF-5/20 ar foleciwlau rhoi signal i gelloedd in 
vitro. Sbectrometreg màs cromatograffeg hylif perfformiad uchel (LC-
QQQ-MS) i fesur faint o lacton asyl homoserin (AHL) a gynhyrchir gan P. 
aeruginosa  PAO1 a dyfwyd mewn cyfrwng MH ac AS trwy brawf treigl 
amser (30 a 48 awr), sy’n dangos effaith OligoG CF-5/20 ar 3-oxo C12-
AHL (* p<0.05; n=3).  

Ffig 3 Profi atal symudoldeb bacteriol gan ddefnyddio Agar Prawf 
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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:
Yang Q, et al. 2017. 
Balancing mcr-1 expression 
and bacterial survival: 
a delicate equilibrium 
between essential cellular 
defence mechanisms.Nat 
Commun 8:2054. 

Rhestr lawn ar gael yn: www.
caerdydd.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. With a background in microbial ecology and molecular biology, 
I am interested in the mechanisms of gene regulation and control in bacterial biofilms. 

Cyhoeddiad 
Allweddol:
Pritchard, M. et al. 2016. 
A new class of safe 
oligosaccharide polymer 
therapy to modify the mucus 
barrier of chronic respiratory 
disease. Mol Pharma 13(3), 
863-872. 

Rhestr lawn ar gael yn:
www.caerdydd.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 cyfniadau decstrin-colistin ac, mewn 
cydweithrediad ag AlgiPharma AS, yn ymchwilio i gyfuniadau newydd o bolymerau a 
gwrthfiotigau. 

Cyhoeddiad 
Allweddol:
Roberts, J. et al. 2016. 
In vitro evaluation of the 
interaction of dextrin-colistin 
conjugates with bacterial 
lipopolysaccharide. Journal 
of Medicinal Chemistry 
59(2), 647-654. 

Rhestr lawn ar gael yn:
www.caerdydd.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. Rwyf wrthi ar hyn o bryd yn datblygu nanofeddyginiaethau 
therapiwtig i drin heintiau bioffilm bacteriol sy’n gwrthsefyll llawer o wahanol gyffuriau, 
gan ddefnyddio oligomerau alginad a moleciwlau epocsi-tiglian sy’n deillio o wymon a 
fforestydd glaw, yn y drefn honno. Mae fy ngwaith ymchwil yn cael ei gyfnerthu trwy drosi 
therapïau’n llwyddiannus i dreialon clinigol. 

Cyhoeddiad 
Allweddol:
Pritchard MF et al. 2017. A 
low-molecular-weight alginate 
oligosaccharide disrupts 
Pseudomonal microcolony 
formation and enhances 
antibiotic effectiveness. 
Antimicrob Agents Chemother 
61(9): e00762-17.  

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

Dr Lydia C Powell
PowellC1@caerdydd.ac.uk

  +44 (0)29 2074 4252

A minnau’n beiriannydd, mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys nodweddu 
rhyngweithiadau rhwng bacteria, therapiwteg ac arwynebau newydd, ffurfio/amharu ar 
fioffilm mewn systemau sefydlog a deinamig gan ddefnyddio Microsgopeg Grym Atomig, 
Microsgopeg Sganio Laser Cydffocal, Microsgopeg Electron Sganio a mesuriadau 
meintiau/potensial seta. Mae prosiectau diweddar yn cynnwys ymchwilio i ffurfio bioffilm 
ar ddeunydd rhwymynnau nanoseliwlos, prosthesis corn gwddf, a defnyddio’r oligomer 
alginad, OligoG, fel therapi a fewnanadlir ar gyfer ffibrosis systig. 

Cyhoeddiad 
Allweddol:
Powell LC, et al. 2016. 
An investigation of 
Pseudomonas aeruginosa 
biofilm growth on novel 
nanocellulose fibre 
dressings. Carbohydr Polym 
137: 191-197.  

Rhestr lawn ar gael yn: www.
caerdydd.ac.uk/people/
view/182109-powell-lydia
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Clefydau  
Microbaidd 

Dyma ein nodau ymchwil:

• Datblygu therapïau newydd i atal a thrin heintiau a 
gyfryngir gan fioffilm 

• Ymchwilio i gymhlethdod cymunedau bioffilm ac 
archwilio’r rhyngweithio rhwng cyfansoddion microbaidd 

• Astudio ymatebion imiwnedd yr organeb letyol i 
heintiau, gyda’r prif nod o ddatblygu diagnosteg ac 
imiwnotherapïau

Yn hanesyddol, mae rôl micro-organebau mewn heintiau 
dynol wedi golygu ymchwilio i organebau un rhywogaeth 
a dyfir mewn meithriniad hylifol. Fodd bynnag, yn ystod 
y degawdau diwethaf, daeth yn amlwg bod y rhan fwyaf 
o heintiau’n cael eu hachosi gan gymunedau bioffilm 
amlrywogaeth sydd ynghlwm wrth arwynebau (Ffig. 1). Yn 
wir, amcangyfrifir bellach bod mwy na 65% o’r holl heintiau 
dynol yn deillio o fioffilm. Enghraifft dda o fioffilm heintus 
yw plac deintyddol, sy’n gyfrifol am y ddwy haint ddynol 
fwyaf cyffredin, sef pydredd dannedd a chlefyd periodontol. 
Mae ymchwil fioffilm yn bwysig nid yn unig o ystyried nifer 
yr achosion o heintiau o’r fath, ond hefyd oherwydd ei bod 
mor anodd i gael gwared arnynt oddi ar arwynebau trwy 
ddulliau ffisegol a chemegol. Yn bwysig, mae bioffilmiau yn 
aml hyd at 1000 gwaith yn fwy goddefgar o feddyginiaethau 
gwrthficrobaidd, sy’n golygu eu bod nhw’n un o brif achosion 
ymwrthedd gwrthficrobaidd. 

Mae gan y Grŵp Ymchwil Clefydau Microbaidd arbenigedd 
ymchwil helaeth ar draws ystod eang o heintiau dynol geneuol 
ac aneneuol. Rhoddir llawer o bwyslais ar bathogenesis a 
thriniaeth heintiau cysylltiedig â bioffilm, yn ogystal â sut 
mae’r organeb letyol yn ymateb i’r heintiau hyn. Er mwyn 
hwyluso ein gwaith ymchwil amlddisgyblaethol, mae gennym 
gyfleusterau ac offer pwrpasol ar gyfer astudio bioffilmiau, ac 
rydym yn cydweithio’n agos â labordai microbioleg geneuol 
a meddygol, sy’n caniatáu i ni gael mynediad at sbesimenau 
clinigol i’w hastudio ac yn helpu i dynnu sylw at broblemau 
clinigol y gellir cyfeirio ein gwaith ymchwil atynt. 

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

Uchafbwyntiau 2017:

• Gwobr Colgate Uwch 2017 - Daniel Morse. 
‘Cyfraniad bacteria geneuol at ffyrnigrwydd Candida 
a stomatitis dannedd gosod’. 

• Gwobr Ymchwil GSK 2017 yr Ymddiriedolaeth 
Ymchwil Geneuol a Deintyddol - Josh Twigg. 
‘Diheintio bioffilmiau acrylig dannedd gosod sy’n 
cynnwys pathogenau anadlol gan ddefnyddio 
curiadau ynni microdon.’

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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am gramennu a rhwystro lwmen y cathetr (Ffig 2). Tan yn 
ddiweddar, bu’n anodd iawn rhagfynegi craweniad cathetr. 
Fodd bynnag, mae ein hymchwil wedi arwain at ddatblygu 
synhwyrydd amonia a grëwyd gan ddefnyddio deunydd 
a sail silicon iddo y gellir ei leoli yn y cathetr wrinol. 
Mae’r synhwyrydd yn canfod amonia a newidiadau pH o 
ganlyniad i weithrediad wreas ar wrea, sy’n newid y lliw. 

Pwysigrwydd: Diffinnir heintiau sy’n gysylltiedig â gofal 
iechyd (HCAIs) fel rhai sy’n digwydd ar ôl i gleifion ddod 
i gysylltiad â’r system gofal iechyd. Yn ogystal â heintiau 
a gafwyd gan gleifion mewn ysbytai, mae’r heintiau hyn 
hefyd yn cynnwys rhai sy’n deillio o ofal iechyd gartref a 
gofal mewn cartrefi nyrsio. Credir bod bron 10% o gleifion 
yn y Deyrnas Unedig yn dioddef HCAI. Yr hyn sy’n achos 
pryder yw bod HCAI yn digwydd yn aml mewn unigolion 
sy’n agored i niwed neu’n eiddil, ac felly’n cynyddu 
afiachusrwydd a marwolaeth cleifion, yn ogystal â’r costau 
cysylltiedig ar gyfer darparwyr gofal iechyd. Cydnabyddir 
pwysigrwydd HCAI ledled y byd, ac yng Nghymru, 
cyhoeddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru ei strategaeth 
ar gyfer mynd i’r afael â HCAI gyntaf yn 2004, gyda’r nod 
allweddol o leihau nifer yr achosion o HCAI yng Nghymru. 

CAUTI yw’r math mwyaf cyffredin o HCAI, sy’n gyfrifol am 
hyd at 40% o’r holl HCAI yn fyd-eang. Mae cathetr wrinol 
mewnol yn cael ei ddefnyddio fel mater o drefn ar gyfer 
cadw wrin ac anymataliaeth mewn ysbytai a chartrefi 
nyrsio. Ledled y byd, amcangyfrifir bod dros 100 miliwn o 
gathetrau wrinol yn cael eu defnyddio, a bod dros 1 filiwn 
o achosion cysylltiedig o CAUTI. O ganlyniad i’r nifer uchel 
hwn o achosion, mae’r costau ariannol cysylltiedig yn 
sylweddol, ac yn Unol Daleithiau America yn unig, credir 
bod oddeutu $450 miliwn yn cael ei gwario ar reoli CAUTI 
bob blwyddyn. O ystyried y ffaith bod ein cymdeithas yn 
un fwyfwy oedrannus, mae’n debygol y bydd costau o’r 
fath yn cynyddu yn y dyfodol. Mae rhwystr cathetr wrinol a 
achosir gan fioffilmiau crisialaidd P. mirabilis yn arbennig 
o broblemus oherwydd bod cymhlethdodau difrifol yn gallu 
digwydd, yn ogystal â phledren chwyddedig boenus, gan 
gynnwys pyeloneffritis acíwt, ffurfio calcwlws a bacteremia. 
Hyd yma, rheolwyd y broblem trwy ei thrin ar ôl iddi ddod i’r 
amlwg. Fodd bynnag, yn sgil dyfodiad y synhwyrydd newydd 
hwn, bydd clinigwyr yn gallu rhagfynegi cyflyrau, ac felly eu 
rheoli, cyn i symptomau clinigol ymddangos. 

Crynodeb o’r prosiect:

Datblygu synhwyrydd rhybudd cynnar sy’n 
rhagfynegi crawennu mewn cathetr wrinol.   

Malic S, et al. 2012 J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 
100(1):133-7. 

Cefndir: Mae heintiau sy’n gysylltiedig â gofal iechyd 
(HCAIs) yn digwydd ar ôl i gleifion ddod i gysylltiad â’r 
system gofal iechyd. Yng Nghymru, datgelodd arolwg 
diweddar (2012) 4.4% o achosion o heintiau sy’n 
gysylltiedig â gofal iechyd, ac mai heintiau’r llwybr wrinol 
(UTIs) oedd y rhai mwyaf cyffredin (20.9%). Dangosodd 
y canlyniadau fod 50% o heintiau’r llwybr wrinol yn 
ymwneud â chathetr wrinol. Mae heintiau’r llwybr wrinol 
sy’n gysylltiedig â chathetr (CAUTIs) yn digwydd mewn 
cleifion sy’n agored i niwed a byddant yn cynyddu cyfradd 
afiachusrwydd a marwolaeth cleifion, yn ogystal â chostau 
gofal iechyd. Mae CAUTIs yn aml yn asymptomatig ac, o 
ganlyniad, gallai cymhlethdodau difrifol megis haint ar 
yr arennau, ffurfio calcwlws a bacteremia ddatblygu’n 
ddirybudd. Gall bioffilmiau crisialaidd ddatblygu sy’n 
rhwystro’r cathetr wrinol, ac mae hyn yn achos pryder 
arbennig. Mae gwaith ymchwil i fynd i’r afael â’r broblem 
hon wedi bod yn mynd rhagddo trwy gydweithio rhwng y 
grŵp Ymchwil Clefydau Microbaidd a’n partner diwydiannol, 
sef MBi Wales Ltd. 

Darganfyddiad: Mae sawl rhywogaeth facteriol yn gallu 
achosi CAUTI. Un bacteriwm allweddol yw Proteus mirabilis. 
Yn nodweddiadol, mae Proteus mirabilis yn facteria bach 
(1 μm o hyd), siâp rhoden, ond pan ddeuant i gysylltiad ag 
arwyneb cathetr, byddant yn datblygu’n gelloedd estynedig 
(20-30 μm o hyd) a mudol iawn. Mae’r celloedd ‘heidio’ 
hyn yn secretu matrics llysnafedd polysacarid, yn trefnu 
eu hunain yn rhesi o gelloedd cyfochrog ac yn symud yn 
gyflym ar hyd y cathetr. Mae genynnau ffyrnigrwydd yn 
gweithredu’n gydlynol tra bydd celloedd heidio’n datblygu, 
ac mae astudiaethau wedi dangos bod 30 gwaith yn 
fwy o wreas yn cael ei gynhyrchu yn ystod y broses hon. 
Mae wreas yn hydroleiddio wrea, gan ryddhau amonia a 
chynyddu pH wrin. Mae pH uwch wrin yn ysgogi halwynau 
calsiwm a magnesiwm crisialaidd i ffurfio, sy’n gyfrifol 

Ffig 2. Micrograff electron sganio sy’n dangos bioffilm grisialaidd yn 
rhwystro lwmen cathetr wrinol. 

Ffig 1. Micrograff electron sganio o fioffilm facteriol ar diwb 
endotracheaidd.
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Yr Athro David W Williams
WilliamsDD@caerdydd.ac.uk

+44 (0)29 2251 0654

Mae ei ddiddordebau ymchwil yn canolbwyntio’n bennaf ar fioffilmiau microbaidd a 
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’n mynd rhagddynt sy’n astudio bioffilmiau mewn niwmonia sy’n gysylltiedig â pheiriant 
anadlu, heintiau’r llwybr wrinol sy’n gysylltiedig â chathetr, a stomatitis dannedd gosod. Mae ganddo fynediad i labordy 
ymchwil bioffilm pwrpasol sy’n gartref i amrywiaeth o gelloedd llif a bioadweithyddion sy’n galluogi astudio bioffilm. 

Cyhoeddiad 
Allweddol:
Mariyaselvam, M. et al. 
2017. Endotracheal tubes 
and fluid aspiration: An 
in vitro evaluation of new 
cuff technologies. BMC 
Anesthesiology, 17:36.

Rhestr lawn ar gael yn: 
www.caerdydd.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 
gwasanaethu fel Deon Deintyddiaeth a Phennaeth yr Ysgol Deintyddiaeth (2010-2017). 
Ef yw Cyfarwyddwr y Bwrdd Clinigol ar gyfer Deintyddiaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol 
Caerdydd a’r Fro. 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. 

 

Cyhoeddiad 
Allweddol:
Marino P, et al. 2017. 
Community analysis 
of dental plaque and 
endotracheal tube biofilms 
from mechanically 
ventilated patients. J Crit 
Care 39: 149-155.

Rhestr lawn ar gael yn: 
www.caerdydd.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:
Payne, T et al. 2015. The 
evaluation of new multi-
material human soft tissue 
simulants for sports impact 
surrogates. J Mech Behav 
Biomed Mater 41:336-56. 

Rhestr lawn ar gael yn: www.
caerdydd.ac.uk/people/
view/183030-

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:
Shi GN, et al. 2017. 
Enhanced antitumor 
immunity by targeting 
dendritic cells with tumor 
cell lysate-loaded chitosan 
nanoparticles vaccine. 
Biomaterials 113: 191-202. 

Rhestr lawn ar gael yn: www.
caerdydd.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 fy ngwaith 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 fy niddordebau 
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:
Sands, KM et al. 2017. 
Respiratory pathogen 
colonization of dental 
plaque, the lower airways, 
and endotracheal tube 
biofilms during mechanical 
ventilation.  J Crit Care 37: 
30-37.

Rhestr lawn ar gael yn: www.
caerdydd.ac.uk/people/
view/39519-wilson-melanie
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Meinweoedd wedi’u 
Mwyneiddio

Dyma ein nodau:

• Egluro bioleg bôn-gelloedd mesencymaidd; deall eu natur 
heterogenaidd a manteisio ar eu gallu i ysgogi meinwe 
wedi’i mwyneiddio i ffurfio (asgwrn a dentin). 

• Datblygu technolegau newydd wedi’u targedu ar gyfer 
darparu bioweithredwyr oseoanwythol a gwrthficrobaidd i 
hybu meinweoedd wedi’u mwyneiddio i atgyweirio’n well. 

Mae meinweoedd wedi’u mwyneiddio ceudod y geg yn bwysig 
ar gyfer gweithrediad cyffredinol ac estheteg yr wyneb. Mae 
bôn-gelloedd mesencymaidd (MSCs), sy’n gwahaniaethu i 
greu osteoblastau neu gelloedd tebyg i odontoblast er mwyn 
syntheseiddio asgwrn neu ddentin atgyweiriol, yn y drefn 
honno, yn ganolog i hwyluso eu proses atgyweirio. Mae MSCs 
bywyn deintyddol yn dangos addewid mawr fel ffynhonnell 
celloedd nid yn unig ar gyfer atgyweirio asgwrn a dentin, ond 
meinweoedd eraill gan gynnwys nerfau, cyhyrau, cartilag, y 
galon a’r afu/iau. 

Mae ein hymchwil wedi datblygu dealltwriaeth uwch o 
heterogenedd poblogaethau MSCs, sy’n amrywio o ran eu 
hyfedredd i syntheseiddio asgwrn, dentin a mathau eraill o 
feinweoedd, gan lywio eu defnydd mewn therapi clinigol. 

At hynny, mae’r broses atgyweirio’n cael ei threfnu gan 
amrywiaeth o ffactorau twf bioweithredol, a allai gael eu 
cynhyrchu gan MSCs. Yn ogystal, cadarnhawyd bod proteinau 
matrics o fewn dentin yn ysgogwyr cryf ar gyfer atgyweirio 
asgwrn a dentin. Gellid defnyddio’r ffynonellau ffactor 
bioweithredol hyn i adfer signalau aneffeithlon lle mae 
atgyweirio dan fygythiad - fel yn achos cyflyrau megis diabetes, 
osteoporosis, a chanlyniad cyffredinol heneiddio. 

I gefnogi’r astudiaethau hyn, rydym wedi datblygu modelau 
meithriniad organotypig 3D er mwyn darparu systemau model 
llif uchel i efelychu prosesau atgyweirio meinwe ac i fynd i’r 
afael ag amnewid, lleihau a gwella (y 3 ‘R’ yn Saesneg) yn y 
maes biobeirianneg hwn. 

Nodwedd arwyddocaol o’n gwaith ymchwil oedd ystyried y 
baich microbaidd yng ngheudod y geg sy’n achosi i ddentin 
/ bywyn ac esgyrn sy’n cynnal y dannedd fod yn agored i 
ddistryw patholegol ac atal atgyweirio llwyddiannus. Un o’r 
pethau y mae ein gwaith ymchwil yn canolbwyntio arnynt 
yw datblygu technolegau darparu newydd wedi’u targedu er 
mwyn dileu heintiau bacteriol o’r fath. 

Canolfannau Ymchwil Cysylltiedig:
Mae’r Athro Sloan, yr Athro Waddington a Dr Ayre oll yn aelodau o 
Sefydliad Peirianneg ac Atgyweirio Meinweoedd Caerdydd, Rhwydwaith 
Nanosomau Prifysgol Caerdydd ac aelodau cyswllt o Ganolfan 
Ragoriaeth mewn Biofecaneg a Biobeirianneg Ymchwil Arthritis y 
Deyrnas Unedig.

Mae ein gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar ddeall y 
prosesau biolegol sy’n ymwneud ag atgyweirio a chynnal 
uniondeb swyddogaethol meinweoedd wedi’u mwyneiddio 
a’u hymateb i anafiadau a phatholeg gysylltiedig. Mae 
gennym arbenigedd ymchwil mewn bioleg celloedd, bioleg 
matrics, gwyddor bioddeunyddiau a deintyddiaeth glinigol, 
a’n nod yw defnyddio ein gwybodaeth a’n harbenigedd i 
ddatblygu dulliau newydd o atgyweirio ac atffurfio meinwe. 

www.caerdydd.ac.uk/research/explore/research-units/
mineralised-tissue-group

Uchafbwyntiau 2017:

• Mae’n bosibl cynnwys proteinau matrics dentin yn 
llwyddiannus mewn systemau cyflenwi liposomal 
wedi’u targedu ar lefel therapiwtig i gymell recriwtio 
bôn-gelloedd bywyn deintyddol cemotactig, 
uwchreoleiddio mynegiad genynnau osteodentin a 
biofwyneiddio ar gyfer deintyddiaeth atgyweiriol. 

• Rydym wedi sefydlu dulliau gweithgynhyrchu ar 
raddfa cynhyrchu masnachol ar gyfer ein technoleg 
sment asgwrn gwrthficrobaidd liposomal â phatent, 
ac wedi ymestyn oes silff y cynnyrch trwy wneud 
y defnydd gorau o brotocolau sych-rewi. Mae’r 
dechnoleg hon bellach yn y cyfnod profi cyn-glinigol 
am gymeradwyaeth reoliadol, a gobeithir y bydd y 
cynnyrch yn cyrraedd clinigau yn ystod y 5 mlynedd 
nesaf. 
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a’r cyffur. Gwelwyd canlyniadau tebyg wrth geisio cyflenwi 
Triclosan hydroffobig o hydrogeliau methylseliwlos thermoset. 
Yn ddiddorol, ni allai’r hydrogel ryddhau Triclosan pan 
gafodd ei gynnwys ar ffurf powdr, ond roedd liposomau’n 
caniatáu i ryddhau tymor hir ddigwydd, heb lawer o effaith 
ar briodweddau fisco-elastig a gosod. Amlygwyd hyn trwy fwy 
o weithgarwch gwrthficrobaidd yn erbyn S. anginosus ac E. 
faecalis, sef bacteria sy’n gysylltiedig â llid y bywyn a heintiau’r 
gwreiddyn. 

Wrth ymchwilio i briodweddau osteogenig gwahanol 
gyfansoddiadau o liposomau, canfuwyd bod trin bôn-gelloedd 
mêr esgyrn dynol â liposomau ffosffatidylserin yn unig neu 
mewn cyfuniad â BMP-2 yn cynyddu mynegiad marcwyr 
osteogenig yn sylweddol ar adegau allweddol (e.e. RUNX2, 
colagen math I, osteocalcin a ffosffatas alcalin). Credir bod 
ffosffatidylserin yn gweithredu trwy uwchreoleiddio mynegiad 
TGF-β1 mewndarddol, sydd, yn ei dro, yn cynyddu lleoleiddio’r 
derbynnydd BMP ar wyneb y gell ac felly signalau canonaidd 
trwy’r llwybrau SMAD 1/5/8. Roedd cynnwys BMP-2 mewn 
liposomau wedi arwain at ffurfio mwy o nodiwlau wedi’u 
mwyneiddio hefyd. Amlygodd astudiaethau tebyg a oedd yn 
cynnwys matrics dentin wedi’i ddadfwyneiddio (DDM) fod 
liposomau DDM yn hybu uwchreoleiddio marcwyr osteodentin 
(osteocalcin a RUNX2), mwyneiddio a chemotacsis wrth ysgogi 
bôn-gelloedd bywyn deintyddol (DPSCs)(Ffig 2) . 

Pwysigrwydd: Dangoswyd bod defnyddio liposomau nid 
yn unig yn gwella rhyddhau a phriodweddau mecanyddol 
bioddeunyddiau, ond hefyd yn ysgogi ymateb cellog buddiol 
pan ddefnyddir lipidau penodol. Mae’r gwaith hwn yn amlygu’r 
potensial i’r systemau cyflenwi hyn atal heintiau a gwella 
cyfraddau llwyddiant tymor hir triniaethau a mewnblaniadau 
deintyddol ac orthopedig. Yn y pen draw, bydd hyn yn helpu 
i leihau cyfraddau cywiro mewnblaniad, gan arbed costau i 
wasanaethau iechyd a gwella ansawdd bywyd cleifion. cost 
savings for health services and enhancing patient quality of 
life.

Crynodeb o’r prosiect:

Systemau cyflenwi liposomaidd ar gyfer cyffuriau 
gwrthficrobaidd a ffactorau twf:  

Melling, G.et al., 2018. J Tissue Eng Part A.  In Press.  
Nishio Ayre, W.et al., 2016.  
J Biomed Mater Res B Appl Biomater 104(8):1510-1524.

Cefndir: Fesiclau yw liposomau sy’n cynnwys haen ddeuol 
o foleciwlau lipid sy’n amgáu gwaglyn dyfrllyd (Ffig 1). Fe’u 
defnyddiwyd fel cludwyr cyffuriau ers y 1970au cynnar ac 
maen nhw wedi cael eu defnyddio’n helaeth ers hynny i 
gyflenwi cyffuriau gwrthganser, cyffuriau gwrthficrobaidd, 
cyfryngau celadu, steroidau, brechlynnau, proteinau a 
deunydd genetig. Y rheswm am hyn yw oherwydd eu 
biogydnawsedd, eu hamser cylchredeg hir, eu gallu i gynnwys 
therapiwteg hydroffilig a hydroffobig, a’u gallu i gael eu 
teilwra o ran maint, gwrefriad a chyfansoddiad. Mae dulliau 
presennol o ddarparu therapiwteg o ddeunyddiau deintyddol 
ac orthopedig yn gyfyngedig ac yn aml yn dioddef oherwydd 
nodweddion rhyddhau gwael a llai o briodweddau mecanyddol, 
ac fel arfer mae angen dosau uchel ohonynt i gyflawni 
effeithiau therapiwtig. Yn benodol, mae nodweddion rhyddhau 
gwael wrth ddarparu gwrthfiotigau yn achosi mwy a mwy o 
bryder o ganlyniad i’r cynnydd mewn ymwrthedd i wrthfiotigau. 
Yn yr un modd, mae’r broses o ddarparu ffactorau twf yn 
effeithiol yn cael ei llesteirio’n aml gan ddiffyg rhyddhau wedi’i 
dargedu a diraddio biolegol. Felly, mae ein gwaith ymchwil 
presennol yn canolbwyntio ar ddefnyddio liposomau i wella’r 
broses o ddarparu gwrthfiotigau a ffactorau twf yn lleol ar 
gyfer cymwysiadau deintyddol ac orthopedig. 

Darganfyddiad: Rydym wedi datblygu dull newydd, â 
phatent, o gynnwys liposomau mewn sment asgwrn 
polymethylmethacrylad. Arweiniodd y dechneg hon at ryddhau 
symiau sylweddol uwch o’r gwrthfiotig gentamicin sylffad 
(22% o gymharu â 9% ar gyfer sment masnachol) dros gyfnod 
estynedig o 60 niwrnod. Yr hyn sy’n arbennig o ddiddorol yw 
bod y system hon wedi gwella cadernid toriadau a chyfraddau 
twf holltau lludded. Trwy optimeiddio’r system ddarparu, 
datgelwyd hefyd fod liposomau wedi’u gwefru’n bositif yn 
gwella’r gweithgarwch gwrthficrobaidd yn erbyn arunigion 
clinigol o Staphylococcus aureus ymhellach, sef bacteria sy’n 
aml yn gyfrifol am fethiant amnewid cymalau. 

Yn dilyn hynny, defnyddiwyd y system ar ddeunyddiau 
atgyweiriol deintyddol gan fod gwaith ymchwil blaenorol gan 
ein grŵp wedi amlygu bod cynnwys triclosan a clorhecsidin 
mewn sment ionomer gwydr yn cael effaith negyddol ar 
briodweddau mecanyddol. Roedd liposomau’n gallu goresgyn 
y cyfyngiadau hyn trwy wella’r rhyngweithio rhwng y deunydd 

Ffig 1. Mae natur amffiffilig ffosffolipidau’n caniatáu iddynt ffurfio 
strwythurau dwyhaenog a fesiglau sfferaidd (liposomau) yn naturiol at 
ddibenion cyflenwi cyffuriau. 

Ffig 2. Staen coch Alizarin ar nodiwlau wedi’u mwyneiddio sy’n dangos gallu liposomau matrics dentin wedi’u dadfwyneiddio i ysgogi bôn-gelloedd 
bywyn deintyddol i wahaniaethu a mwyneiddio’n gyflym. DDS, matrics dentin wedi’i ddadfwyneiddio; TBS, toddiant halwynog â byffer tris. 

Therapiwteg 
hydroffilig

Therapiwteg 
hydroffobig 

Prif grŵp ffosffolipid 

Pen pegynol 
hydroffilig 

Cadwyni asid 
brasterog 
hydroffobig 
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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), y dyfarnwyd y ddau gan y Gymdeithas Ymchwil 
Deintyddol a Geneuol Brydeinig. Ar hyn o bryd, mae’n athro anghlinigol mewn Biocemeg 

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

Mae gan yr Athro Waddington fwy na 30 mlynedd o brofiad o ymchwilio i fioleg esgyrn a dentin a rôl yr amgylchedd 
matrics allgellog wrth sbarduno prosesau atgyweirio. 

Cyhoeddiad 
Allweddol:
Avery, S. et al. 
2017. Analysing the 
bioactive makeup of 
demineralised dentine 
matrix on bone marrow 
mesenchymal stem 
cells for enhanced bone 
repair. Eur Cell Mater 34: 
1-14.

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

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). 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, a 
Phennaeth yr Ysgol Deintyddiaeth; cydarweinydd y Grŵp Ymchwil Meinwe wedi’i Mwyneiddio. 

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

Cyhoeddiad 
Allweddol:
Alraies, A. et al. 2017. 
Variation in human 
dental pulp stem cell 
ageing profiles reflect 
contrasting proliferative 
and regenerative 
capabilities. BMC Cell 
Biology 18: 12.

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

Dr Wayne Nishio Ayre
AyreWN@caerdydd.ac.uk

PhD, Peirianneg Fecanyddol, Prifysgol Caerdydd (2013); BEng Peirianneg Feddygol, 
Prifysgol Caerdydd (2009). Enillydd Gwobr Mersia Peirianneg Feddygol Sefydliad 
Anrhydeddus y Peirianwyr (2014); Cymrodoriaeth Teithio Rhyngwladol y Gymdeithas 
Ymchwil Orthopedig Brydeinig (2016); Gwobr Ymchwilydd Ifanc Sefydliad Peirianneg ac 
Atgyweirio Meinwe Caerdydd (2015); gwobr grŵp meinwe wedi’i mwyneiddio IADR-PER 
GSK (2014). Ar hyn o bryd, mae’n Ddarlithydd Bioddeunyddiau yn yr Ysgol Deintyddiaeth. 

Cyhoeddiad 
Allweddol:
Nishio Ayre, W. et al. 
2016. A novel liposomal 
drug delivery system for 
PMMA bone cements. J 
Biomater Mater Res B  
Appl Biomataer. 104(8), 
1510-1524. 

Rhestr lawn ar gael yn:
www.caerdydd.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 chyfuniadau deunydd deintyddol o bolymerau a gwrthfiotigau. 

Dr Leili Sadaghiani
SadaghianiL@caerdydd.ac.uk

+44 (0)29 2074 2455

DDS, Prifysgol Mashhad-Iran, 1994; MSc (Deintyddiaeth Adferol/ Deunyddiau Deintyddol) 
Prifysgol Manceinion, 1997; MFDS RCS (Eng), 2001; FDS (Deintyddiaeth Adferol) RCS 
(Eng), 2010; PhD (Peirianneg Meinwe) Prifysgol Caerdydd, 2015. Derbynnydd Gwobr 
Bioddeunyddiau Deintyddol 3M ESPE / yr Ymddiriedolaeth Ymchwil Deintyddol a Geneuol 
(2008), Gwobr Poster yr Academi Deintyddiaeth Lawdriniaethol (2010), a gwobr Grŵp 
Meinwe wedi’i Mwyneiddio GSK yn BSODR (2013). Ar hyn o bryd, mae’n Uwch Ddarlithydd 
Clinigol/ Ymgynghorydd mewn Deintyddiaeth Adferol. 

Cyhoeddiad 
Allweddol:
Sadaghiani, L et al. 
2016. Growth factor 
liberation and DPSC 
response following 
dentine conditioning. J 
Dent Res 95(11):1298-
307.

Rhestr lawn ar gael yn:
www.caerdydd.ac.uk/
people/view/39423-
sadaghiani-leili

Mae gan Dr Sadaghiani ddiddordeb mewn ymchwilio i fioleg bywyn, effeithiau biolegol deunyddiau deintyddol, bôn-
gelloedd bonyn a pheirianneg meinwe. Mae ei gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar ymchwilio i effaith cyflyru dentin, 
cymhwyso ffactorau twf sy’n deillio o ddentin, a phroteinau matrics enamel ar ysgogi dentinogenesis adferol. Mae ei 
gwaith ymchwil yn drosiadol, ac yn canolbwyntio ar therapi bywyn hollbwysig. 
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Bôn-gelloedd,
Gwella Clwyfau ac
Atffurfio
As a Group, we work across the biological and physical 
disciplines to understand how cells can be manipulated 
to drive successful soft and hard tissue repair and 
regeneration.  Our assembled interests include stem 
cell biology, drug development, biomaterials; and 
the mechanisms underpinning normal, impaired and 
excessive wound repair in oral and non-oral tissues.

www.caerdydd.ac.uk/research/explore/research-units/
stem-cells-repair-and-regeneration

Dyma ein nodau:

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

• Defnyddio’r wybodaeth hon i ddatblygu strategaethau 
therapiwtig yn ymwneud â bôn-gelloedd, deunydd fferyllol, 
bioddeunyddiau, biodrydan a strategaethau therapiwtig 
eraill i annog clwyfau i wella yn y meinweoedd hyn a 
meinweoedd eraill ar draws y corff.

Mae Ymchwil Bôn-gelloedd, Gwella Clwyfau ac Atffurfio 
yn ceisio gwella ein dealltwriaeth o’r dulliau cellog a 
moleciwlaidd sy’n rheoleiddio prosesau atgyweirio ac atffurfio 
meinweoedd geneuol, croenol a niwral yn ystod iechyd a 
chlefyd. Rydym yn canolbwyntio’n arbennig ar fioleg cellog 
sylfaenol celloedd stromatig mesencymaidd sy’n deillio o 
feinweoedd geneuol a niwral, celloedd cenedlyddol gwrym 
niwral a bôn-gelloedd lluosbotent anwythol. Er mwyn cael 
effaith ar iechyd a lles cleifion, rydym hefyd yn canolbwyntio 
ar ddarparu a datblygu’n drosiadol bôn-gelloedd alldarddol fel 
therapïau clinigol i drin clefydau cronig ac acíwt.

Mae meysydd ymchwil allweddol eraill yn defnyddio ein 
gwybodaeth am y dulliau sy’n sail i brosesau gwella clwyfau 
arferol a gwyrol er mwyn datblygu ymagweddau therapiwtig 
fferyllol, bioddeunydd, biodrydanol, ac ymagweddau 
therapiwtig eraill, sy’n adfer neu wella digwyddiadau signalau 
moleciwlaidd ac ymatebion atgyweirio/ atffurfio mewn 
celloedd a gymhwyswyd yn fewndarddol ac yn alldarddol gan 
arwain at ganlyniadau gwella clwyfau
mwy llwyddiannus.

Trwy’r mentrau ymchwil hyn, ein hamcanion yw
hwyluso datblygiad triniaethau newydd a mwy effeithiol
sy’n goresgyn diffygion yn ymwneud â therapïau atgyweirio 
clwyfau presennol a sbarduno gwelliannau mewn ansawdd 
bywyd y claf.

Canolfannau Ymchwil Cysylltiedig:
Mae’r Athro Stephens a Dr Moseley yn aelodau sefydlol
Sefydliad Peirianneg ac Atgyweirio Meinweoedd Caerdydd (CITER),
sef canolfan ragoriaeth a gydnabyddir yn rhyngwladol ym maes
atgyweirio, atffurfio ac adsefydlu meinwe, gan ganolbwyntio ar
ymchwil ryngddisgyblaethol, addysg ac ymarfer clinigol:-

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

Uchafbwyntiau 2017:

• Defnyddio technoleg ficro-hylfegol i amgáu bywyn 
deintyddol a bôn-gelloedd niwral yn gyflym mewn 
microgapsiwlau alginad-colagen. Roedd bôn-
gelloedd yn gallu cadw eu hyfywedd a’u gallu i 
wahaniaethu’n niwral o fewn microgapsiwlau o’r 
fath in vitro ac ex vivo. Mae hyn yn cynnig gobaith 
am drawsblannu bôn-gelloedd ‘gwarchodedig’ i 
amnewid meinwe sydd wedi’i niweidio mewn sawl 
math o glefyd, gan gynnwys anafiadau llinyn asgwrn 
y cefn. (Hidalgo San Jose, L et al. 2018 Tissue Eng 
Part C methods, yn y wasg. TEC2017.0368 yn y 
wasg).

• Sefydlu’r rolau allweddol y mae isoffurfiau ffactor 
twf hepatosyt (HGF) (hyd llawn, NK1 ac NK2) yn 
eu chwarae wrth gyfryngu priodweddau lluosogol, 
mudol a digreithio gwell mewn ffibroblastau 
mwcosaidd geneuol (OMFs). Roedd lleihau 
mynegiad HGF trwy siRNA neu gyda ffactor twf 
trawsffurfiol-β1 (TGF-β1), yn dangos bod isoffurfiau 
HGF ac NK1 hyd llawn yn cyfryngu ymatebion 
gwella clwyfau OMF gwell yn bennaf, gan gefnogi 
eu defnydd fel therapiwteg bosibl ar gyfer cyflyrau 
ffibrotig (Dally, J et al. 2017. Int j Moi Sci 18, 1843).
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cyfeiriadol a gyfryngir gan feysydd trydan. Felly Gallai 
kindlin-1 weithredu i drosglwyddo signalau lleol, trwy 
PI-3-K, i actifadu’n llawn β1-integrinau i sefydlogi’r 
lamelipodia newydd eu ffurfio yng nghyfeiriad y maes 
trydan a gymhwysir. Bydd astudio swyddogaeth 
kindlin-1 mewn electrotacsis nid yn unig yn gwella 
ein dealltwriaeth o integredd y croen mewn cleifion 
KS, ond hefyd y dulliau o synhwyro cyfeiriadol a 
mudo sy’n ofynnol ar gyfer prosesau biolegol eraill 
fel datblygiad embryonig, llid a metastasis celloedd 
tiwmor.

Crynodeb o’r prosiect:

Mae kindlin-1 yn rheoleiddio electrotacsis 
ceratinosyt: 

Zhang, G et al. 2016. Kindlin-1 regulates keratinocyte 
electrotaxis. J Invest Dermatol 136(11):2229-39.

Cefndir: Mae syndrom Kindler (KS) yn glefyd enciliol 
awtosomaidd sy’n achosi pothellau ar y croen sy’n 
deillio o fwtaniadau pathogenig mewn FERMT1. 
Mae’r genyn hwn yn amgodio kindlin-1, sef protein 
adlynu canolog sy’n ymwneud ag actifadu’r teulu 
integrin o dderbynyddion matrics allgellog. Mae’r 
rhan fwyaf o achosion o KS yn dangos lleihad 
amlwg neu absenoldeb llwyr o’r protein kindlin-1 
mewn ceratinosytau, gan achosi i gelloedd adlynu 
a mudo’n ddiffygiol. Mae meysydd trydan hefyd yn 
gweithredu fel rheolyddion cynhenid adlynu a mudo 
yn y croen, ond ni ddeellir llawer am y mecanweithiau 
moleciwlaidd sy’n achosi hyn.   

Darganfyddiad: Canfuom nad yw ceratinosytau sy’n 
deillio o gleifion KS yn gallu ymateb i electrotacsis 
(Ffig. 1), ac adferir y diffyg hwn trwy orfynegi kindlin-1 
teip gwyllt, ond nid mwtan sy’n cario’r mwtaniad 
W612A sy’n atal kindlin ac integrin rhag cyfuno (Ffig. 
2). At hynny, nid oedd dileu parth homoleg plecstrin 
kindlin-1 wedi achub electrotacsis mewn celloedd KS 
ychwaith, sy’n awgrymu bod angen i integrin a lipidau 
gyfuno ar gyfer y swyddogaeth hon. Roedd angen 
kindlin-1 hefyd i gynnal allwthiadau lamelipodaidd 
yn ystod electrotacsis trwy β1-integrin a ysgogir gan 
feysydd trydan. Yn wir, mae atal β1-integrinau hefyd 
yn arwain at golli electrotacsis mewn ceratinosytau.  

Pwysigrwydd: Disgrifiwn rôl ar gyfer kindlin-1 wrth 
gynnal mudiad cyfeiriadol ceratinosytau mewn 
ymateb i feysydd trydan ffisiolegol, a dangoswn fod 
y rhyngweithio rhwng kindlin-1 a β1-integrinau yn 
bwysig i gynnal lamelipodia ar yr ymyl arweiniol, sy’n 
angenrheidiol i gyflawni ymateb biolegol llawn mudiad 

Ffig 1. Mae electrotacsis yn ddiffygiol mewn celloedd KS. Mae graffiau 
(a-c) yn dangos: (a) cyfeiriedigrwydd mudo, (b) cyflymder y llwybr, ac 
(c) cyflymder dadleoli ceratinosytau dynol arferol (NHK) â chelloedd 
KS trwy driniaeth a bennwyd gan feysydd trydan o ffilmiau 2 awr. (ch) 
Mae delweddau treigl amser cynrychiadol yn dangos symudiad NHK 
(y panel uchaf) a KS (y panel isaf) mewn ymateb i feysydd trydan a 
bennwyd. Mae’r llinellau trac yn dangos llwybrau mudo. (d) Cyflwynir 
llwybrau mudo tua 200 o gelloedd NHK (y panel uchaf) a KS (y panel 
isaf) mewn meysydd trydan yn amrywio o 0 i 200 mV/mm mewn safle 
dechreuol o (0, 0). 

Ffig 2. Mae FACS yn dangos 
cynnydd mewn fflworoleuedd 
mwyaf ar gyfer β1-integrin 
gweithredol yn NHK a driniwyd 
gyda meysydd trydan (y chwith), 
ond nid celloedd KS a driniwyd 
gyda meysydd trydan (canol); 
dangosodd KS_WT a driniwyd 
gyda meysydd trydan signal 
fflwroleuol llawer cryfach na 
chelloedd KS a KS_MT a driniwyd 
gyda meysydd trydan (y dde). WT, 
teip gwyll; MT, mwtan. 
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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). 

Diddordebau ymchwil: Bioleg celloedd cenedlyddol geneuol (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:

Roper, JA, et al. (2015).  
Ultrasonic stimulation 
of mouse skin reverses 
the healing delays in 
diabetes and aging 
by activation of Rac1.  
J Invest Dermatol 
135:2842-51.

Rhestr lawn ar gael yn:  
www.caerdydd.ac.uk/
people/view/39411-
stephens-phil

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. 

Diddordebau ymchwil: Bioleg bôn-gelloedd a reoleiddir gan signalau trydanol (mudo, amlder, gwahaniaethu); atffurfio 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-gellodd bywyn deintyddol; amgáu bôn-gelloedd; atffurfio’r gornbilen a’r retina; imiwneiddio a gwella 
clwyfau a reoleiddir gan signalau trydanol. 

Cyhoeddiad 
Allweddol:
Zhang, G et al. 2016. 
Kindlin-1 regulates 
keratinocyte electrotaxis.  
J Invest Dermatol.136 
(11): 2229-39. 

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

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 2008, Cyfarwyddwr y rhaglen MSc CITER 
mewn Peirianneg Meinweoedd, Prifysgol Caerdydd. Ers 2017, Darllenydd mewn Atgyweirio 
Meinweoedd, Prifysgol Caerdydd. 

Cyhoeddiad 
Allweddol:
McInnes RL, et al. 
(2014).  Contrasting host  
immuno-inflammatory 
responses to bacterial 
challenge within venous 
and diabetic ulcers.  
Wound Rep Regen 
(2014), 22:58-69. 

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

Diddordebau ymchwil: Y 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 fferyllol i wella clwyfau geneuol-groenol yn well gyda llai o greithio; 
nodweddu a datblygu bôn-gelloedd bywyn deintyddol ar gyfer cymwysiadau clinigol. 
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Iechyd y Cyhoedd 
Deintyddol 
Mae ein gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar wella 
iechyd y geg, ac mae’n 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 chamau y mae angen eu cymryd i fynd i’r 
afael â hynny.

www.caerdydd.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 mae anghydraddoldebau o ran iechyd y 
geg yn achosi problem sylweddol i iechyd y cyhoedd. 

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’r pecyn gwaith iechyd y geg at 
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. 

Canolfannau Ymchwil Cysylltiedig:
Mae’r Athro Chestnutt yn arwain y pecyn gwaith iechyd deintyddol a 
geneuol 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 yr uned Iechyd Cyhoeddus Deintyddol, rydym yn cynnal Uned 
Gwybodaeth Iechyd Geneuol Cymru (WOHIU), a arweinir gan 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. 

www.caerdydd.ac.uk/research/explore/research-units/welsh-oral-
health-information-unit 

Uchafbwyntiau 2017:

• Gwnaethom gwblhau un o’r hap-dreialon rheoledig 
mwyaf erioed o ymyrraeth ddeintyddol ataliol 

• Enillodd ein gwaith ar arferion rhagnodi gwrthfiotigau 
Wobr Goffa Andy Anderson yng Nghyfarfod 
Blynyddol y Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Astudio 
Deintyddiaeth Gymunedol 

• Mae’r gwaith a wnaethom ar frwsio dannedd 
babanod a phlant bach wedi cael sylw eang 
yn y cyfryngau www.bbc.co.uk/news/uk-
wales-40827208 

• Yng nghyfarfod y Gymdeithas Ryngwladol ar 
gyfer Ymchwil Ddeintyddol, a gynhaliwyd yn San 
Francisco, Califfornia, gwnaethom adrodd ar sut 
oedd Rhaglen Gwella Iechyd Geneuol Genedlaethol 
Cymru yn gweithio ac wedi cael effaith gadarnhaol 
ar iechyd y geg. 

Adroddiad Ymchwil Blynyddol 2017 Ysgol Deintyddiaeth Prifysgol Caerdydd

22

Grŵp Ymchwil - Iechyd y Cyhoedd Deintyddol



ôl 36 mis. Ni roddwyd gwybod i’r aseswyr pwy oedd wedi cael 
triniaeth. Sefydlodd mesurau economaidd gostau ac effaith 
gyllidebol selio tyllau a farnais fflworid a chost-effeithiolrwydd 
cymharol y technolegau hyn. Pennodd cyfweliadau ansoddol 
dderbynioldeb yr ymyriadau. 

Canlyniadau: Ar ôl 36 mis, roedd 835 (82%) o’r plant yn 
rhan o’r astudiaeth o hyd, 417 a gafodd driniaeth selio tyllau 
a 418 a gafodd driniaeth farnais fflworid, yn y drefn honno. 
Roedd cyfran lai o blant a gafodd farnais fflworid (73[17.5%]) 
wedi datblygu pydredd dannedd mewn dentin ar un ddant 
falu barhaol gyntaf o leiaf, o gymharu â’r gyfran a gafodd 
driniaeth selio tyllau (82 [19.6%]) OR = 0.84 (CI 0.59 i 1.21) 
p = 0.35, gwahaniaeth nad yw’n ystadegol arwyddocaol 
rhwng triniaethau selio tyllau a farnais fflworid. Roedd y 
canlyniadau’n debyg pan archwiliwyd nifer y dannedd a oedd 
newydd bydru OR = 0.86 (CI 0.60 i 1.22) ac arwynebau 
dannedd a oedd newydd bydru OR = 0.85 (CI 0.59 i 1.21). 
Roedd ymrwymiad i’r treial yn gryf, wrth i 95% dderbyn 5 
neu 6 o’r 6 thriniaeth a drefnwyd. Roedd rhwng 74% a 93% 
o’r seliau (dannedd uchaf ac isaf) yn gyflawn ar ôl 36 mis. 
Dangosodd costau’r ddau fath hyn o dechnoleg wahaniaethau 
bach ond ystadegol arwyddocaol; costau’r GIG (gan gynnwys 
costau ymyrryd) ar gyfer selio tyllau o gymharu â farnais 
fflworid oedd £500 o gymharu â £491, gyda gwahaniaeth 
cymedrig o £68.13 (95% CI 5.63-130.63, p = 0.033) o blaid 
farnais fflworid. Mae’r dadansoddiad o’r effaith gyllidebol yn 
awgrymu arbediad o £68.13 (95% CI 5.63-130.63, p = 0.033) 
fesul plentyn sy’n cael ei drin gan ddefnyddio farnais fflworid 
o gymharu â selio tyllau yn ystod y cyfnod hwn. Dangosodd 
sgôr dderbynioldeb a gwblhawyd gan y plant yn syth ar ôl y 
driniaeth, ac mewn cyfweliadau dilynol, fod y ddau ymyriad 
yn dderbyniol iddynt. Ni adroddwyd am unrhyw effeithiau 
andwyol. 

Casgliadau: Mewn rhaglen iechyd geneuol gymunedol sy’n 
defnyddio clinigau deintyddol symudol ac wedi’i thargedu at 
blant sydd mewn perygl uchel o bydredd dannedd, roedd rhoi 
farnais fflworid ar eu dannedd ddwywaith y flwyddyn wedi 
arwain at atal pydredd dannedd, nad yw’n wahanol iawn i’r 
canlyniadau a gafwyd trwy roi a chynnal sêl tyllau ar ôl 36 mis. 
Roedd farnais fflworid yn llai costus. 

Manylion cyllido: Ariannwyd y gwaith hwn gan y rhaglen HTA 
NIHR Cyf 08/08/104/04 

Cofrestru: Rhif EudraCT: 2010-023476-23 Cyf. ISRCTN: 
ISRCTN17029222 

Crynodeb o’r prosiect:

Sêl ynteu Farnais? Hap-dreial wedi’i reoli i bennu 
cost ac effeithiolrwydd cymharol selio tyllau 
a holltau a farnais fflworid wrth atal pydredd 
dannedd.

Chestnutt IG, et al. 2017. Health Technol Assess 
2017;21(21) https://doi.org/10.3310/hta21210

Cefndir: Dangoswyd bod selio tyllau a farnais fflworid yn 
effeithiol wrth atal pydredd dannedd o gymharu â grŵp rheoli 
na roddwyd triniaeth iddo. Fodd bynnag, ni wyddys sut mae’r 
ymyriadau hyn yn cymharu o ran effeithiolrwydd clinigol a 
chost.   

Amcan: Cymharu effeithiolrwydd clinigol a chost selio tyllau 
a farnais fflworid wrth atal pydredd dannedd malu parhaol 
cyntaf mewn plant 6-7 oed a phennu eu derbynioldeb. 

Cynllun: Hap-dreial clinigol dyrannu dall wedi’i reoli, gyda dwy 
elfen cyfochrog. 

Lleoliad: Rhaglen poblogaeth wedi’i thargedu a oedd yn 
defnyddio clinigau deintyddol symudol mewn ysgolion wedi’u 
lleoli mewn ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol ac 
economaidd uchel yn ne Cymru. 

Cyfranogwyr: Dewiswyd 1016 o blant ar hap ar sail 1:1 i gael 
triniaeth selio tyllau a farnais fflworid.  

Ymyriadau: Rhoddwyd seliau tyllau a sail resin iddynt ar 
ddannedd malu parhaol cyntaf nad oeddent wedi pydru, ac 
fe’u hadnewyddwyd bob chwe mis. Rhoddwyd triniaeth farnais 
fflworid i’r waelodlin bob chwe mis dros gyfnod o 3 blynedd. 

Prif fesurau canlyniadau: Cyfran y plant a ddatblygodd 
bydredd dannedd mewn dentin (D4-6MFT) ar unrhyw un o 
hyd at bedair o’r dannedd malu parhaol cyntaf a driniwyd ar 

Ffigur. Cyfran y plant â phydredd dannedd dentinol (D4-6MFT) 
ar unrhyw un o’u dannedd malu parhaol cyntaf yn y treial, mewn 
archwiliad dilynol ar ôl 36 mis gan y gangen ymyrryd. 

Selio Tyllau Farnais Fflworid
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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:

Chestnutt IG, et al. 2017. 
Fissure seal or fluoride 
varnish? A randomised 
trial of relative 
effectiveness, J Dent Res 
96 (7), 754-761.

Rhestr lawn ar gael yn:
www.caerdydd.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:
Monaghan N. and 
Morgan M. 2017. What 
proportion of caries 
into dentine at age 5 
is present at age 3? 
Community Dental 
Health 34, 93–96

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

Dr Anwen Cope
CopeA1@caerdydd.ac.uk

+44 (0)29 2074 6553

BDS, 2009, Prifysgol Caerdydd. 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, y DU. 

Mae fy ngwaith ymchwil yn canolbwyntio ar sut y defnyddir gwrthfiotigau i reoli problemau deintyddol acíwt mewn gofal 
sylfaenol, a ffactorau sy’n dylanwadu ar ymddygiad ceisio gofal yn ystod pyliau o broblemau deintyddol. 

Cyhoeddiad 
Allweddol:

Cope AL, et al. 2016 
Antibiotic prescribing 
in UK general dental 
practice: a crossβ
sectional study. 
Community Dent Oral 
Epidemiol 44: 145–153
Rhestr lawn ar gael yn:
www.caerdydd.ac.uk/
people/view/337589-
cope-anwen
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Orthodonteg a 
Delweddu 3D 
Grŵp bach o ymchwilwyr amlddisgyblaethol ydym ni sy’n 
mynd i’r afael â materion pwysig yn ymwneud â darparia-
eth Orthodontig a datblygiad Creuanwynebol, siâp a ffurf 
yr wyneb, sy’n cael effaith pellgyrhaeddol a pharhaus. 

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

Dyma ein nodau:

• Orthodonteg 
Gwella’r broses o gynllunio a darparu gwasanaethau 
orthodontig fel eu bod yn gost-effeithlon ac yn gost-
effeithiol. 

• Delweddu 3D  
Esbonio’n llawn amrywiad wynebol (cyfansoddiad 
biolegol, anatomeg, morffoleg arwyneb yr wyneb a 
swyddogaeth) er mwyn creu model pen biomecanyddol 
cwbl weithredol a fydd yn werthfawr i wella ymyriadau 
gofal iechyd, gwella lles a meintioli amrywiadau 
wynebol ar gyfer diwydiannau wyneb-wisgo, adnabod 
yr wyneb/fforenseg a rhyngwyneb cyfrifiadurol. 

Uchafbwyntiau 2017:

• Darpariaeth orthodontig 
Cynhaliwyd adolygiad o’n hargymhellion a wnaed yn 
2008 ar gyfer darpariaeth orthodontig:  
gov.wales/topics/health/professionals/dental/ 
orthodontics  
Mae nifer y darparwyr orthodontig wedi cael eu 
lleihau o 133 i 82, ac mae nifer yr asesiadau wedi 
lleihau 10,694, gan arwain at gynnydd (n=669) yn 
nifer y triniaethau orthodontig i gyfanswm o 9660 o 
gleifion am gost o £13,385,493. Yn fyr, mae cost-
effeithlonrwydd y gwasanaethau orthodontig wedi 
gwella’n sylweddol. 

• Rhestrau aros 
Mae adolygiad o restrau aros orthodontig wedi 
amlygu amrywiad eang mewn arferion cadw 
cofnodion practisiau orthodontig, wrth i rai 
ymarferwyr orthodontig ddangos gorgapasiti ar 
gyfer triniaeth tra bod eraill yn dangos tangapasiti. 
Rydym wedi argymell y dylai rhestrau aros gael eu 
safoni ledled Cymru a bod y wybodaeth yn cael ei 
rhannu gyda Byrddau Iechyd. Cynhelir triniaethau 
orthodontig yn hŷn yng Ngogledd Lloegr ac yng 
Nghymru o gymharu â rhanbarthau eraill yng 
Nghymru a Lloegr, a sbardunodd ein hargymhelliad 
y dylai rhestrau aros ac oedran dechrau triniaeth 
gael eu monitro’n flynyddol i olrhain tueddiadau a 
gwella arbedion effeithlonrwydd. 

Cyfran yr unigolion sy’n cael asesiad (llinell doredig) a thriniaeth 
(llinell solet) yn y gwahanol ranbarthau o Gymru a Lloegr. Mae 
pob triniaeth yng Nghymru a Lloegr yn dechrau o fewn cyfnod o 6 
i 9 mis a chynhelir asesiadau o fewn cyfnod o 12 mis. 
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orgyffyrddiad genetig rhwng nsCL/P a lled ffiltrwm; bod 
cynnydd gwyriad safonol 1 mewn nsCL/P yn gysylltiedig â 
gostyngiad 0.10 mm mewn lled ffiltrwm (95% C.I. 0.054, 
0.146; P = 0.00002).  

Pwysigrwydd: Gallai’r mPCA adnabod gwahaniaethau 
cynnil mewn grwpiau o’r boblogaeth sydd wedi cael 
gwahanol fathau o driniaethau. 

Genoteip – cysylltiadau ffenoteip 

Darganfyddiad: Gyda Phrifysgol Bryste, ni oedd y cyntaf 
i amlygu’r cysylltiad rhwng y genyn PAX3 ac amlygrwydd 
gwreiddyn y trwyn, ac mae hyn bellach wedi dod yn 
rhagofyniad dilysu ar gyfer Astudiaethau Cysylltiad Genom 
(GWAS) yn y maes hwn yn y dyfodol. Gall ffactorau genetig 
esbonio mwy na 70% o’r amrywiadau wynebol ffenotypig o 
ran maint yr wyneb, y trwyn (lled, amlygrwydd ac uchder), 
amlygrwydd y gwefusau a’r pellter rhwng y llygaid. Mae 
rhai nodweddion wedi dangos dylanwad genetig trechol 
posibl: amlygrwydd ac uchder y trwyn, amlygrwydd y wefus 
isaf mewn perthynas â’r ên a hyd ffiltrwm y wefus uchaf. 
Mae’n ymddangos bod yr amgylchedd yn cyfrannu fwyaf at 
amrywiadau wynebol mewn perthynas ag uchder y ramws 
mandiblaidd ac anghymesuredd wynebol llorweddol.  

Yn ogystal, rydym yn gweithio’n agos gyda CUBRIC (yr 
Athro Derek Jones), Cyfrifiadureg (yr Athro David Marshall 
a’r Athro Paul Rosin) a Pheirianneg (Dr Hanxing Zhu) ym 
Mhrifysgol Caerdydd i benderfynu ar gyfeiriadedd ffibr 
cyhyrau wynebol a datblygu modelau biomecanyddol 
gweithredol i efelychu llawfeddygaeth wynebol (Ffig. 2). 

Crynodeb o’r prosiect:

Genoteip – cysylltiad ffenoteip yr wyneb 

Djordjevic J, et al., 2016. PLoS One 11(9):e0162250; 
Farnell D, et al. 2017. Commun Comput Inform Sci 723: 
674-85; 
Abbas H, et al., 2018. Comp Visual Media 4: 17; 
Howe LJ, et al. 2018. bioRxiv, Cold Spring Harbor 
Laboratory 2018: 255901.

Cefndir: Er bod wynebau dynol yn cynnwys yr un elfennau, 
sef llygaid, trwyn, gwefusau, bochau, talcen a gên, mae 
lleoliad cymharol y nodweddion hyn, yn ogystal â’u siapiau 
unigol, yn gallu amrywio’n fawr. Rydym wedi amlygu’n 
flaenorol gysylltiadau genetig ac amgylcheddol rhwng 
nodweddion wynebol a fydd yn arwain at amrywiadau 
cynnil yn yr wyneb.  

Amrywiadau yn y boblogaeth 

Darganfyddiad: Rydym wedi archwilio’r gwahaniaethau 
wynebol cynnil trwy ddadansoddiad prif gydrannau aml-
lefel (mPCA) mewn 4 poblogaeth (Croatia, Lloegr, y Ffindir, 
a Chymru) ac wedi amlygu patrymau cynnil yn ymwneud 
â siâp yr wyneb, sy’n gwahaniaethu rhwng y ddau ryw a 
rhwng gwledydd (Ffig. 1). 

Ffig. 1 1 PCA Aml-lefel (PC1 o gymharu â PC2). Mae’r cylchoedd wedi’u 
llenwi yn dangos y creiddiau, lle mae menywod a dynion o’r un wlad 
wedi’u cysylltu gan linell sy’n dilyn trywydd tebyg. 

Mae’r cyfuniad o nodweddion wynebol 3D gan ddefnyddio 
pellteroedd geodesig yn darparu cywirdeb dosbarthiad 
gwryw/benyw o 89%. Maent hefyd yn dangos bod 
nodweddion sy’n gysylltiedig â’r trwyn yn darparu’r 
nodwedd wynebol fwyaf gwahaniaethol ar gyfer dosbarthu 
rhyw, a bod y nodweddion mwyaf gwahaniaethol ar hyd y 
proffil wyneb 3D. 

Trwy gydweithrediad amlganolfan gyda Phrifysgol 
Bryste, gwnaethom ddefnyddio hap-brawf dau-gyfeiriad 
Mendelaidd (MR) i brofi’r rhagdybiaeth fod tueddiad 
genetig i wefus/taflod hollt ansyndromig (nsCL/P) yn 
gysylltiedig â ffenoteipiau wynebol. Canfuom dystiolaeth 
gref, gan ddefnyddio sgorau Risg Polygenig (PRS) o 

Ffig. 2 Rhagfynegi llawfeddygol  
hml.caerdydd.ac.uk/Play/1617; https://itunes.apple.com/gb/book/3d-
imaging/id974985609?mt=13

Pwysigrwydd: Mae’n amlwg bod rhai nodweddion 
wynebol yn gryf mewn teuluoedd ac yn tueddu i gael eu 
trosglwyddo o un rhiant neu’r ddau riant i’w plentyn/
plant. Mae etifeddadwyedd nodweddion wynebol tad a 
phlentyn yn cael ei archwilio ymhellach ar hyn o bryd gyda’r 
Peter Claes yn Leuven, Gwlad Belg, a ariennir gan fentrau 
cydweithredol rhwng Prifysgolion Caerdydd / KU Leuven. 
Yn y pen draw, bydd deall cyfraniadau genetig at siâp yr 
wyneb yn caniatáu i ni ddatblygu gwell modelau ar gyfer 
rhagfynegi canlyniadau triniaeth.
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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:
Richmond S. Review 
of the Orthodontic 
Services in Wales 
2008-09 to 2015-16, 
Cardiff University 14th 
Dec 2016. (http://gov.
wales/topics/health/
professionals/dental/
orthodontics/?lang=en).

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

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. 2001 
hyd yma - 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, efelychu FEM. Theori trosglwyddo gwres a màs a 
hydrodynameg gemegol. Hafaliadau differol aflinol, datrysiadau manwl gywir. Systemau 
dynamegol, algebra cyfrifiadurol. 

Cyhoeddiad 
Allweddol:
Djordjevic J, et al. 
2016 Genetic and 
Environmental 
Contributions to Facial 
Morphological Variation: 
A 3D Population- Based 
Twin Study. PLoS One. 
1;11(9):e0162250. 

Rhestr lawn ar gael yn:
www.caerdydd.
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. Uwch Ddarlithydd 
Ystadegau Meddygol, yr Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd, ers 2014. Research interests: Biostatistics, 

Diddordebau ymchwil: Bioystadegau, 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. 
2017 Initial results 
of multilevel principal 
components analysis of 
facial shape. In Medical 
Image Understanding 
and Analysis 21st Annual 
Conference, Springer, 
Commun Comput Inform 
Sci 723: 674-685. 

Rhestr lawn ar gael yn:
www.caerdydd.
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 Ymchwil Alcohol a Thrais yn defnyddio 
arbenigedd o bob rhan o Brifysgol Caerdydd. Daw cryfder 
ac enw da’r grŵp o’i waith ymchwil rhyngddisgyblaethol ar 
draws meysydd seiciatreg, iechyd y cyhoedd, deintyddiaeth, 
cyfiawnder troseddol, yr heddlu, seicoleg, gwyddor 
deunyddiau, cyfrifiadureg ac economeg; a’i hanes helaeth 
o arloesi a chyfrannu at bolisi a mentrau i 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.caerdydd.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.caerdydd.ac.uk/violence-research-group

Uchafbwyntiau 2017:

• Mae astudiaeth newydd a gyhoeddwyd yn y Journal 
of Public Health wedi canfod bod yfed mwy nag un 
uned safonol y DU o alcohol y dydd yn niweidiol 
i berfformiad gwybyddol, ac yn fwy amlwg mewn 
poblogaethau hŷn. 

• Cyhoeddwyd cysyniad ac enghreifftiau o 
Wasanaethau Rheoli Meddwdod Alcohol ac 
amlinelliad o brosiect gwerthuso’r gwasanaethau yn 
yr Emergency Medicine Journal, ac fe’u defnyddiwyd 
yn y drafodaeth ar gynllun GIG Lloegr i sefydlu’r 
gwasanaethau hyn ledled Lloegr yn 2018. 

• Llofnododd a chyhoeddodd yr Academi Colegau 
Meddygol Brenhinol, y Coleg Addysgu Siartredig, 
a’r Coleg Plismona ‘Magna Carta’ tystiolaeth, 
sy’n datgan bod y sefydliadau hyn yn disgwyl i’w 
holl aelodau roi ystyriaeth lawn i dystiolaeth a 
chanllawiau sydd wedi’u seilio ar dystiolaeth wrth 
wneud penderfyniadau a rhoi cyngor i unigolion a 
sefydliadau o ddydd i ddydd. 

• Cyhoeddwyd astudiaeth a ddarganfu fod 
amddifadedd yn gwneud merched yn eu harddegau 
chwe gwaith yn fwy tebygol o gael anafiadau 
cysylltiedig â thrais na merched mewn ardaloedd 
cefnog, yn y Journal of Public Health.

Page et al., 2017. J Public Health, yn y wasg (doi: 10.1093/pubmed/ 
fdx073)
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Canlyniadau hyd yma: Datgelodd cyfweliadau â 
defnyddwyr AIMS fod y rhan fwyaf o’r farn bod staff ac 
amgylchedd AIMS yn briodol i’w hanghenion. Ymddangosai 
fod y rhai a gyfwelwyd yn gwerthfawrogi sgiliau cyfathrebu 
arbennig y staff wrth gysuro a rheoli cleifion unigol a 
ffrindiau. Mynegodd rhai defnyddwyr AIMS bryderon 
ynghylch amseru a risg mewn perthynas â rhyddhau 
cleifion. Dangosodd y rhai a ymatebodd i’r arolwg lefel 
uchel o foddhad â phob agwedd ar y gofal a ddarperir gan 
AIMS. Roedd yn well gan y mwyafrif gael eu trin yn AIMS, 
o gymharu â thriniaeth mewn mannau eraill e.e. Adran 
Achosion Brys neu fynd adref. Yn gyffredinol, mae AIMS 
yn cynnig dewis amgen i fynd i Adran Achosion Brys sy’n 
ymddangos yn dderbyniol i ddefnyddwyr. Fodd bynnag, mae 
amrywiaeth amlwg o ran y gwasanaethau a ddarperir. 

Pwysigrwydd: Mynegodd Simon Stevens, Pennaeth GIG 
Lloegr, ei fwriad o sefydlu mwy o wasanaethau AIMS mewn 
dinasoedd yn Lloegr yn 2018, ac y bydd canlyniadau’r 
prosiect gwerthuso yn helpu i lunio cynlluniau o’r fath.

Crynodeb o’r prosiect:

Gwerthuso Dargyfeirio Derbyniadau sy’n 
Gysylltiedig ag Alcohol (EDARA): Gwerthusiad o 
Wasanaethau Rheoli Meddwdod Alcohol (AIMS).  

Irving, et al. 2017. Emerg Med J, in press 10.1136/
emermed-2016-206451 

Cefndir: Mae gwasanaethau gofal brys ac argyfwng yn y 
Deyrnas Unedig yn wynebu baich sylweddol gan gleifion 
sydd wedi meddwi ar alcohol. Mae tua 70% o’r derbyniadau 
i Adrannau Achosion Brys yn gysylltiedig ag alcohol ar 
adegau prysur. Roedd derbyniadau i Adrannau Achosion 
Brys oherwydd gwenwyn alcohol yn Lloegr wedi dyblu bron 
rhwng 2008 a 2014. Gall derbyniadau sy’n gysylltiedig 
ag alcohol achosi i’r amgylchedd clinigol ddioddef, 
lleihau cynhyrchedd meddygon, a chynyddu straen a 
rhwystredigaeth ymhlith staff sy’n achosi anfantais i ofal. 
Gall y rhan fwyaf o achosion o feddwi ar alcohol gael eu 
datrys heb driniaeth neu drwy arsylwi a gofal cefnogol 
syml yn unig. Gallai cleifion gael eu rheoli’n fwy effeithlon 
mewn lleoliadau dibyniaeth is. Mae Gwasanaethau Rheoli 
Meddwdod Alcohol (AIMS) wedi’u cynllunio i dderbyn, trin, 
a monitro cleifion meddw a fyddai’n defnyddio ambiwlansys 
999 ac adran achosion brys fel arfer (Ffig 1). Mae’r 
prosiect EDARA yn gwerthuso derbynioldeb, effeithiolrwydd 
a chost effeithiolrwydd AIMS, gan gynnwys arsylwadau a 
chyfweliadau â rhanddeiliaid allweddol, rhoi holiaduron 
i bobl sy’n defnyddio AIMS ac Adrannau Achosion Brys 
(oherwydd y gallent elwa os oes llai o bobl feddw mewn 
mannau aros cyffredin), dadansoddi gweithgarwch a 
chanlyniadau AIMS, a chymharu gwasanaethau ambiwlans 
a dangosyddion perfformiad allweddol ysbytai. 

Ffig 1. Wasanaethau Rheoli Meddwdod Alcohol (AIMS)
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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:
Irving, A.et al. 2017. 
Managing alcohol-related 
attendances in emergency 
care: can diversion to 
bespoke services lessen 
the burden? Emerg Med J 
35(2), 79-82. (10.1136/
emermed-2016-206451)

Rhestr lawn ar gael yn: 
www.caerdydd.ac.uk/
people/view/39454-
moore-simon-c

Yr Athro Jonathan Shepherd
ShepherdJP@caerdydd.ac.uk

+44 (0)29 2251 0650

Athro Llawdriniaeth y Geg, y Genau a’r Wyneb Athro Anrhydeddus ym Prifysgol 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:
Shepherd JP and Sumner 
SA, 2017. Policing and 
public health - Strategies 
for collaboration. JAMA 
317(15): 1525-26

Rhestr lawn ar gael yn:
www.caerdydd.ac.uk/
people/view/39410-
shepherd-jonathan

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. 
2017. Injury resulting 
from targeted violence: An 
emergency department 
perspective. Crim Behav 
Ment Health, in press 
(10.1002/cbm.2066)
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Llwyddiannau PhD
Ana Mafalda Reis 
Teitl y Traethawd Ymchwil: 
Mae hunanwrthgyrff sy’n 
sbarduno arwyddion 
allberfeddol o anhwylderau 
cysylltiedig â glwten yn cael 
eu datblygu yn y perfeddyn  

Goruchwylwyr:  
Yr Athro Daniel 
Aeschlimann,  
Dr Xioa-Qing Wei

Crynodeb: 

Mae sensitifrwydd i glwten yn effeithio ar oddeutu 1% 
o’r boblogaeth Orllewinol, ac mae amlyncu glwten yn 
sbarduno ymateb hunanimiwn yng ngholuddyn bach 
unigolion sy’n tueddol i ddioddef ohono (clefyd Celiac). 
Fodd bynnag, gall sensitifrwydd i glwten gyflwyno 
symptomau/arwyddion heblaw’r rheiny sy’n gysylltiedig 
â llid y coluddyn, gan gynnwys diffygion niwrolegol fel 
atacsia a niwropatheg. Mae adnabod cleifion o’r fath 
sydd â thueddiad i ddatblygu diffygion niwrolegol yn 
hollbwysig i atal niwed na ellir ei wrthdroi i feinweoedd 
niwral.

Yn un o brif nodweddion anhwylderau sy’n gysylltiedig 
â glwten yw ymateb cryf gan hunanwrthgyrff IgA i 
drawsglwtaminas 2 (TG2) ac isosymau TG eraill. Mae un 
isosym o’r fath, sef TG6, yn cael ei fynegi’n bennaf gan 
is-set o niwronau yn y system nerfol ganolog ac mae’n 
rhannu priodweddau ensymatig TG2 (hunanantigen 
yng nghlefyd Celiac) sydd wedi cael eu cysylltu â 
phathogenesis. Mae astudiaethau blaenorol hefyd wedi 
amlygu TG6 fel prif darged yr ymateb imiwnedd mewn 
cleifion ag atacsia serebelaidd oherwydd sensitifrwydd i 
glwten, yn annibynnol ar gyfranogiad coluddol.

Nod y prosiect hwn oedd datblygu dealltwriaeth 
fecanistig o ddatblygiad hunanwrthgyrff sy’n gysylltiedig 
ag arwyddion o glefyd allberfeddol, a phenderfynu 
p’un a yw datblygiad gwrthgyrff i TG6 yn digwydd 
ar y cyd â hwnnw i TG2, h.y. yn y perfeddyn, neu a 
oes ganddo darddiad annibynnol. Am y tro cyntaf, 
canfu dadansoddiad o fiopsïau coluddol bresenoldeb 
celloedd B TG6-adweithiol a chelloedd plasma ym 
mwcosa coluddol cleifion a oedd yn dangos arwyddion 
anhwylderau sy’n gysylltiedig â glwten, ond nid mewn 
cleifion rheoli a chanddynt glefyd anghysylltiedig. Yn 
ogystal, amlygwyd celloedd imiwnedd cynhenid fel 
ffynhonnell bosibl TG6 ar y lefel goluddol. 

Mae’r canfyddiadau hyn yn awgrymu bod 
hunanwrthgyrff sy’n sbarduno arwyddion allberfeddol 
anhwylderau cysylltiedig â glwten yn cael eu datblygu 
yn y perfeddyn, gan gryfhau’r ddadl bod celloedd B/
celloedd plasma yn y coluddyn bach yn ganolog i 
bathogenesis.

Crynodeb: 

Mae pryderon ynghylch lefelau cynyddol o fflworosis o 
ganlyniad i fflworideiddio dŵr wedi arwain at ostyngiad 
mewn crynodiad fflworid yn y cyflenwad dŵr cyhoeddus 
ym Malaysia o 0.7 ppm i 0.5 ppm.  Ymchwiliodd yr 
astudiaeth hon ganlyniadau’r penderfyniad polisi hwn 
ar nifer yr achosion o fflworosis deintyddol a phydredd 
dannedd mewn plant, a difrifoldeb yr achosion hynny. 
Roedd yr astudiaeth hon yn edrych ar blant rhwng 9 
a 12 oed a fu’n byw mewn ardaloedd fflworid a di-
fflworid ym Malaysia ar hyd eu hoes (n = 1155). Yn yr 
ardal fflworid, roedd plant 12 oed a 9 oed yn agored i 
0.7 a 0.5 ppm, yn ôl eu trefn, ar yr adeg pan oedd eu 
dannedd blaen canolog uchaf yn datblygu. Rhoddwyd 
sgôr ddall am fflworosis i ffotograffau safonedig 
o ddannedd blaen canolog uchaf gan ddefnyddio 
meini prawf Dean. Archwiliwyd pydredd dannedd gan 
ddefnyddio meini prawf ICDAS II. 

Roedd nifer yr achosion o fflworosis (sgôr Dean≥2) 
ymhlith plant yn yr ardal fflworid (35.7%, 95% CI: 
31.9%-39.6%) yn sylweddol uwch (p<0.001) na phlant 
yn yr ardal ddi-fflworid (5.5%, 95% CI: 3.6%-7.4%). O’r 
rheiny yn yr ardal fflworid, gostyngodd nifer yr achosion 
o fflworosis o 38.4% (95% CI: 33.1%-44.3%) o ran plant 
12 oed i 31.9% (95% CI: 27.6% a 38.2%) o ran plant 9 
oed, er nad oedd y gwahaniaeth hwn yn arwyddocaol 
yn ystadegol (p = 0.139). Roedd y pydredd cymedrig 
a brofwyd yn y deintiad parhaol yn sylweddol is yn yr 
ardal fflworid na’r ardal ddi-fflworid ar gyfer y ddau grŵp 
oedran (p<0.05). Yn y modelau aml-amrywedd, roedd y 
gwahaniaethau o ran pydredd dannedd a brofwyd yn yr 
ardaloedd fflworid a di-fflworid wedi aros yn ystadegol 
arwyddocaol. Mae hyn yn awgrymu bod effaith ataliol 
pydredd dannedd yn cael ei chynnal o hyd ar 0.5 ppm.  

Mae’r canfyddiadau’n dangos bod y newid o ran lefel 
fflworid o 0.7 i 0.5 ppm wedi lleihau fflworosis ac yn 
cynnal effaith ataliol o ran pydredd dannedd.

Nor Azlida Binti 
Mohd Nor 
Teitl y Traethawd Ymchwil: 
Effaith gostyngiad mewn 
crynodiad fflworid yn y 
cyflenwad dŵr ym Malaysia 
ar nifer yr achosion o 
fflworosis a phydredd 
dannedd
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Ivor G Chestnutt, Yr Athro 
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Damian Farnell
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Llwyddiannau PhD
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Teitl y Traethawd Ymchwil: 
Biofarcwyr newydd ar gyfer 
arthritis: Rôl derbynnydd 
P2X7 mewn allforio ac 
actifadu trawsglwtaminas 2

Goruchwylwyr: Yr Athro 
Daniel Aeschlimann, Yr 
Athro Arwyn Jones

Crynodeb: 

Mae sefydlogi casgliadau o broteinau allgellog a 
gyfryngir gan drawsglwtaminas 2 (TG2) yn cyflawni 
swyddogaeth allweddol wrth drwsio meinweoedd. 
Mae TG2 yn addasu proteinau mewn sawl ffordd, gan 
gynnwys trawsamideiddio, esteru a dadamideiddio 
gweddillion glwtamin targed. Mae tystiolaeth o fwy o 
fynegiad a gweithgarwch TG2 mewn osteoarthritis, 
a allai arwain at gynhyrchu addasiadau protein, gan 
ddarparu marcwyr biolegol o glefyd. Mae mecanwaith 
rhyddhau TG2 gan gelloedd yn rheoli ei weithgarwch 
allgellog, ac mae’n anghonfensiynol ac yn enigmatig. 
Am y tro cyntaf, mae ein grŵp ni wedi cysylltu 
actifadu derbynnydd P2X7 ag allforio TG2 [1]. Mae 
gan P2X7R sawl cyflwr actifadu; mae ysgogiad ATP 
yn achosi i sianel ïonau agor, gan ganiatáu i bilenni 
ddadbolareiddio a Ca2+ fynd i mewn i’r gell. Mae ysgogi 
am gyfnod hir yn achosi gweithgarwch ym mandwll 
y bilen, ond nid yw’r mandwll hwn yn hysbys. Mae 
mwtaniad P2X7R sy’n arwain at ennill swyddogaeth, 
a fynegir mewn celloedd HEK293, yn dangos gwell 
allanoli TG2 o gelloedd, sy’n cyd-fynd â chynnydd mewn 
gweithgarwch mandyllau, gan gysylltu P2X7R ei hun. 
Mae Thioredocsin, sef un o actifadyddion TG2, yn cael 
ei secretu ar yr un pryd. I gadarnhau perthnasedd 
ffisiolegol ein canfyddiadau mewn celloedd imiwnedd 
cynhenid, gwahaniaethwyd monosytau gwaed perifferol 
dynol yn facroffagau ac aseswyd allforio TG2 a gyfryngir 
gan P2X7R. Mae ein hymchwiliadau i’r broses hon yn 
dechrau datgelu llwybr secretu newydd, sy’n cynrychioli 
targed therapiwtig newydd ar gyfer clefydau a sbardunir 
gan TG2.

Cyhoeddiadau:

1. Adamczyk, M., Griffiths, R., Dewitt, S., Knäuper, V, ac Aeschlimann, 
D. (2015). P2X7 receptor activation regulates rapid unconventional 
export of transglutaminase-2. J. Cell Sci. 128(24).

Crynodeb: 

Mae stomatitis cysylltiedig â dannedd gosod (DS) yn 
effeithio ar hyd at 60% o bobl sy’n gwisgo dannedd 
gosod, ac fe’i priodolir yn bennaf i bresenoldeb y ffwng 
Candida albicans mewn bioffilmiau ar wyneb gosod y 
ddant osod. Mae rôl y bacteria geneuol preswyl tuag 
at y clefyd hwn yn aneglur, felly roedd y gwaith ymchwil 
hwn yn ceisio nodweddu’r microbïom geneuol bacteriol 
mewn cleifion a chanddynt DS a chleifion nad oedd 
ganddynt DS; a gwerthuso cyfraniad bacteria mewn 
bioffilmiau rhywogaeth gymysg tuag at ffyrnigrwydd C. 
albicans.

Arweiniodd cyd-feithriniad bacteria geneuol â 
C.albicans mewn bioffilmiau rhywogaeth gymysg at 
gynyddu ffactorau ffyrnigrwydd C.albicans, megis 
ffurfio hyffaidd, a chynhyrchu ensymau hydrolytig, o 
gymharu â bioffilmiau C.albicans yn unig. Arweiniodd 
y bioffilmiau hyn hefyd at fwy o niwed i feinwe mewn 
model heintiedig, ac ymosodiad microbaidd sylweddol. 
Amlygodd yr astudiaeth glinigol debygrwydd mawr o 
ran microbïomau bacteriol wynebau dannedd gosod, 
ond gostyngiad yn yr amrywiaeth mewn ysmygwyr a 
chanddynt DS o gymharu â phobl nad ydynt yn ysmygu. 
Gwelwyd cynnydd sylweddol yn nifer y rhywogaethau 
bacteriol unigryw mewn samplau o’r tafod.

Mae capasiti modiwleiddio in vitro bacteria tuag at 
ffyrnigrwydd Candida, a’r gwahaniaethau rhywogaethol 
mewn bacteria a welwyd rhwng cleifion a chanddynt 
DS a chleifion nad oedd ganddynt DS, yn tynnu sylw at 
yr angen i ystyried cyfansoddiad bacteriol bioffilmiau 
geneuol ym mhathogenesis DS. 

Cyhoeddiadau: 

Morse DJ, Wilson MJ, Wei X, Lewis MAO, Bradshaw DJ, Murdoch C, 
Williams DW (2018). Denture-associated biofilm infection in three-
dimensional oral mucosal tissue models. J Med Microbiol 67(3): 
364-75. 

Cavalcanti YW, Morse DJ, da Silva WJ, Del-Bel-Cury AA, Wei X, Wilson 
M, Milward P, Lewis M, Bradshaw D, Williams DW (2015). Virulence 
and pathogenicity of Candida albicans is enhanced in biofilms 
containing oral bacteria. Biofouling 31(1): 27-38.
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Crynodeb: 

Mae Candida yn cael ei adnabod gan gelloedd 
imiwnedd lletyol trwy dderbynyddion adnabod patrwm 
e.e. dectin-1. Mae’r celloedd imiwnedd yn cynhyrchu 
sytocinau i ysgogi ymatebion imiwnedd ymaddasol. 
Mae’r math o ymateb gan gelloedd T cynorthwyol (Th) 
yn ffactor pwysig o ran p’un a yw cytrefu neu glirio 
candidaidd yn digwydd. 

Roedd y gwaith ymchwil hwn yn canolbwyntio ar 
ddefnyddio modelau in vivo ac in vitro i asesu’r ymateb 
imiwnedd i Candida albicans. Roedd ymatebion 
gwaethygol Th17 a Th1 yn amlwg mewn cleifion 
stomatitis dannedd gosod yn seiliedig ar broffiliau 
sytocin. Mewn meinweoedd candidosis gordyfiannol 
cronig (CHC), canfuwyd lefelau sylweddol uwch o 
gelloedd imiwnedd positif CD4+, IL-12A+, IL-17A+ 
ac EBi3+ gan imiwnohistocemeg (IHC) o gymharu â 
meinweoedd rheoli. Roedd y canfyddiad hwn yn arwydd 
o ymateb Th17 cryfach mewn CHC. Roedd y ffaith 
bod IHC wedi canfod is-unedau sytocin unigol mewn 
celloedd yn awgrymu bod IL-35 ac IL-12 yn bresennol, 
sy’n arwydd o ymatebion celloedd Treg a Th1, yn y 
drefn honno. Roedd herio llinell gell fonosyt ddynol a 
chelloedd mononiwclear gwaed perifferol dynol gyda 
C.albicans wedi arwain at fynegiad IL-23, sy’n arwydd o 
ymateb Th17. 

Bydd angen cynnal astudiaethau clinigol ychwanegol i 
ymestyn y canfyddiadau hyn i sut mae’r organeb letyol 
yn rhyngweithio â Candida. Fodd bynnag, mae’r gwaith 
ymchwil hwn yn dangos bod adnabod C. albicans gan yr 
organeb letyol yn arwain at ymateb gwaethygol Th17 yn 
bennaf.

Cyhoeddiadau:

Rogers H, Wei XQ, Lewis MAO, Patel V, Rees JS, Walker RV, Maggio B, 
Gupta A and Williams DW (2013). Immune response and candidal 
colonisation in denture associated stomatitis. J Clin Cell Immunol 4: 
178. 

Rogers H, Williams DW, Feng GJ, Lewis MAO, and Wei XQ (2013). Role 
of bacterial lipopolysaccharide in enhancing host immune response 
to Candida albicans. Clin Dev Immunol: 320168.

Wei XQ, Rogers H, Lewis MAO, and Williams DW (2011). The role 
of the IL-12 cytokine family in directing T cell responses in oral 
candidosis. Clin Dev Immunol: 697340.

Helen Rogers
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Crynodeb: 

Mae cleifion sy’n cael aer yn fecanyddol mewn perygl 
o niwmonia sy’n gysylltiedig â pheiriant anadlu. Pan 
fydd cleifion yn cael aer yn fecanyddol, mae’r geg yn 
cael ei chytrefu gan bathogenau anadlol, ac mae’r tiwb 
endotracheaidd yn helpu secretiadau oroffaryngeaidd 
i ollwng i’r llwybr anadlu isaf, ar yr un pryd â chynnal 
bioffilm sy’n debygol o gyfrannu at niwmonia sy’n 
gysylltiedig â pheiriant anadlu. Nod y gwaith ymchwil 
hwn oedd sefydlu’r berthynas rhwng micro-organebau 
geneuol a phathogenau anadlol o ran cytrefu plac 
dannedd a bioffilmiau tiwb endotracheaidd, a 
gwerthuso strategaethau ymyrraeth i gyfyngu ar gytrefu 
pathogenau anadlol.

Roedd cyfansoddiad microbaidd plac dannedd, 
bioffilmiau tiwb endotracheaidd, a golchi bronciol heb ei 
gyfeirio mewn cleifion sy’n cael aer yn fecanyddol wedi’i 
nodweddu gan ddulliau moleciwlaidd a meithriniad. 
Roedd pathogenau anadlol yn bresennol yn yr holl 
safleoedd hyn yn aml.  Roedd micro-organebau geneuol 
yn digwydd mewn tiwbiau endotracheaidd a golchi 
bronciol heb ei gyfeirio. Hefyd, pennwyd bod arunigion 
o’r safleoedd hyn mewn un claf o’r un rhywogaeth yn 
foleciwlaidd. Ni ddangosodd golchi bronciol heb ei 
gyfeirio wahaniaeth arwyddocaol rhwng plac dannedd a 
microbïomau bioffilm tiwb endotracheaidd. 

Dangosodd bioffilmiau in vitro fod micro-organebau 
geneuol yn cynyddu cytrefu pathogenau anadlol a 
mynegiad genynnol cysylltiedig. Mewn astudiaethau in 
vivo, canfuwyd bod brwsys dannedd a swabiau sbwng 
yr un mor effeithlon wrth gael gwared ar blac dannedd 
a gwella hylendid y geg mewn cleifion sy’n cael aer yn 
fecanyddol. Canfu ymchwiliad in vitro mai Chlorhexidine 
oedd y cegolch mwyaf effeithiol wrth frwydro yn erbyn 
bioffilmiau, er gwaethaf goddefgarwch uchel gan P. 
aeruginosa. 

Cyhoeddiadau: 

Marino PJ, Hannigan A, Haywood S, Cole JM, Palmer N, Emanuel C, 
Kinsella T, Lewis MA, Wise MP, Williams DW (2016). Comparison 
of foam swabs and toothbrushes as oral hygiene interventions in 
mechanically ventilated patients: a randomised split mouth study. 

Paola Marino
Teitl y Traethawd Ymchwil: 
Rhyngweithiad Microbiota 
Geneuol â Phathogenau 
Anadlol mewn Bioffilmiau 
Cleifion sy’n cael Aer yn 
Fecanyddol

Goruchwylwyr: 
Yr Athro David Williams, Yr 
Athro Michael Lewis
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£221K

£320K

£156K

£307K £313K

£645K

Arian Ymchwil
Trosolwg o grantiau gweithredol

Roedd ein grwpiau ymchwil yn rhan o ddyfarniadau ymchwil gydweithredol gyda Sefydliadau eraill a ddaeth i gyfanswm o 
£4,775K (A) ar gyfer blwyddyn ariannol 2016-17 (Awst-Gorff), a neilltuwyd £1,964K (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

Nad ydynt yn gysylltiedig â 
Llywodraeth y DU

Diwydiant/Masnach/Corfforaethau 
Cyhoeddus heb fod o’r 

Grantiau mawr presennol
Rhestr o grantiau sylweddol (≥500K) a ddyfarnwyd ers 2014 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, 2014-18

• Moore S (PI) et al, y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol: 
“Camddefnyddio alcohol: Astudiaeth alcohol arhydol electronig 
mewn cymunedau (ELAStiC).” £978K, 2015-18

• Chestnutt I (co-I) et al, Llywodraeth Cymru: “Canolfan Cymru ar gyfer 
Gofal Sylfaenol a Gofal Brys.” £2,700K, 2015-18

• S Moore (PI), V Sivarajasingam 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, Ymchwil Arthritis y Deyrnas Unedig: 
“Canolfan Biomecaneg a Biobeirianneg Ymchwil Arthritis y DU:” 
£2,000K, 2016-20

• Thomas, DW (co-I) et al, Cyngor Ymchwil Norwy/AlgiPharma AS: 
“OligoG wedi’i deilwra wrth drin bioffilmiau heintus cronig.” NOK 
40,000K (£1,240K, dyfarniad Caerdydd), 2014-17

• 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 (£394K, dyfarniad 
Caerdydd), 2015-18

Grantiau newydd  
Grantiau newydd a ddyfarnwyd i’n staff yn y flwyddyn ariannol 
2016-17 (grantiau ≥50K y flwyddyn):
• Aeschlimann D (PI), Dewitt S, Knäuper V, y Cyngor Ymchwil Feddygol: 

“Trosi targedau’n brofion biofarcwyr i wneud diagnosis o gleifion 
osteoarthritis a’u haenu.” £50K, 2016-17

• Aeschlimann D (PI), Dewitt S et al, Rhwydwaith Ymchwil Gwyddorau 
Bywyd Cymru: “Ymagwedd newydd at wneud diagnosis o 
anhwylderau cysylltiedig â glwten a’u trin.” £50K, 2016-17

• Aeschlimann D (co-I) et al, NC3Rs: “Llwytho mecanyddol mewn 
clefydau (MeLoDi).” £100K, 2017

• Ferguson E, y Cyngor Ymchwil Feddygol: “Croniad a neffrowenwyndra 
cyfuniadau decstin-colistin.” £407K, 2016-2020

• Moseley R (PI) 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.” £252K, 2016-18

• Moseley R (PI) et al, y Cyngor Ymchwil Feddygol: “Rhoi pwrpas 
newydd i ingenol mebutate fel therapi fferyllol newydd ar gyfer 
ffibrosis croenol.” £50K, 2016-17

• Moseley R (PI) et al, Ymddiriedolaeth Wellcome: “Rhoi pwrpas 
newydd i ingenol mebutate fel therapi fferyllol newydd ar gyfer 
ffibrosis croenol.” £50K, 2017-18

• Nishio Ayre W (PI), Sloan A, y Sefydliad Ymchwil Iechyd Cenedlaethol: 
“Bioweithrediad fflworoffosffonad bioddeunyddiau ar gyfer 
cymwysiadau orthopedig.” £129K, 2016-2018

• Nishio Ayre W (PI) et al, Llywodraeth Cymru: “Profion optimeiddio 
a gwenwyndra ar y system cyflenwi cyffuriau liposomaidd ar gyfer 
sment asgwrn orthopedig.” £74K, 2017-18

• Sloan A (co-I), Wilson M (co-I) et al, Llywodraeth Cymru: “Tuag 
at fasnacheiddio patsys mwcoadlynol gweithrediad deuol i drin 
clefydau periodontol.” £74K, 2017-18

• Stephens P, Hwb Gwyddorau Bywyd Llywodraeth Cymru: “Celloedd 
cenedlyddol geneuol i drin anafiadau acíwt i’r arennau.” £75K, 
2016-2017

• Thomas D (PI), Hill K, Powell L, Pritchard M, QBiotics Ltd: “Nodweddu 
therapiwteg newydd ar gyfer triniaeth argroenol heintiau clwyfau sy’n 
gwrthsefyll llawer o wahanol gyffuriau.” £284K, 2016-18

• Thomas D (co-I), Powell L (co-I) et al, Llywodraeth Cymru: ‘Datblygu 
system darparu nanoronynnau sylffobetäin-BMA newydd i drin 
heintiau clwyfau cronig.’ £50K, 2017-18

• Waddington R, Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth gyda 
Renishaw PLC: “Trosglwyddo ac ymgorffori gwybodaeth newydd i 
ddatblygu prosesau gweithgynhyrchu arloesol sy’n arwain y ffordd 
yn fyd-eang ar gyfer prosthesisau meddygol a deintyddol, gan 
ddefnyddio profion cadarn sy’n amlygu ymddygiad arwynebau 
mewnblaniadau.” £212K, 2016-19

• Waddington R (PI), Nishio Ayre W, Sloan A, Philips GmBH: “Effaith 
hydrogen perocsid a golau 456 nm ar feinweoedd deintyddol.” 
£61K, 2016-18 

£1,982K

£1,238K

£327K

£578K

£389K

£259K

(A) (B)
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Gwobrau Ymchwil:
“Gwobr Arloesedd ac Effaith 
Prifysgol Caerdydd am 
Feddygaeth”
Grŵp Therapïau Datblygedig, yr Ysgol 
Deintyddiaeth

“Arweinwyr ymchwil y dyfodol 
rhaglen Cymru” Crwsibl Cymru

Wayne Ayre

“Sefydliad Peirianneg Meinwe ac 
Atgyweirio Caerdydd, Cyfarfod 
Gwyddonol Blynyddol 2017, Cyflwyniad 
Llafar Gorau”

Elen Everett

“Sefydliad Peirianneg Meinwe ac 
Atgyweirio Caerdydd, Cyfarfod 
Gwyddonol Blynyddol, Cyflwyniad Llafar 
Gorau”

NG Morris

“Y Gymdeithas Ymchwil Deintyddol 
a Geneuol Brydeinig, Gwobr Uwch 
Colgate”

Daniel Morse

“Y Gymdeithas Ymchwil Deintyddol 
a Geneuol Brydeinig, Gwobr Poster 
Unilever, Canmoliaeth”

Joshua Twigg

“Gwobr Ymchwil yr 
Ymddiriedolaeth Ymchwil 
Deintyddol a Geneuol”

Joshua Twigg

“Gwobr Ymchwil Adlivankine 
Wladimir ESE, y Gymdeithas 
Endodontoleg Ewropeaidd”

SS Virdee

Andrews R. Yr Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd, 
Caerdydd, y DU: “Trosolwg o Omeg a dilyniannu cenhedlaeth 
nesaf: transgriptomeg (RNAseq), epigeneteg a strwythur 
cromatin (ChIPseq, RRBS), darganfod amrywiolyn (dilyniannu 
ecsom).”

Bradshaw D. GlaxoSmithKline, Weybridge, y DU: “Ymchwil 
Ddeintyddol: Safbwynt Diwydiant a’r Defnyddiwr.”

De Bank P. Yr Adran Fferylliaeth a Ffarmacoleg, Prifysgol 
Caerfaddon, Caerfaddon, y DU: “Matricsau bioweithredol ar 
gyfer peirianneg meinweoedd a gwella clwyfau.”

Evans N. Grŵp Ymchwil Gwyddoniaeth Biobeirianneg, 
Prifysgol Southampton, Southampton, y DU: “Cyflenwi 
nanoronynnau i atgyweirio asgwrn.”

Siaradwyr gwadd seminar 

Genever P. Yr Adran Bioleg, Prifysgol Efrog, Efrog, y DU: 
“Bôn-gelloedd o gymharu â chelloedd stromatig: Egluro 
swyddogaeth MSC.”

Huang J. Ysgol y Gwyddorau Biofeddygol, Prifysgol Hong 
Kong, Hong Kong, Tsieina: “Peirianneg bacteria i ddeall 
patrymau biolegol a thargedu tiwmorau.”

Salmon P. Bruker MicroCT, Kontich, Gwlad Belg: 
“Cymwysiadau deintyddol microCT a’r datblygiadau 
diweddaraf o ran caledwedd a meddalwedd.”

Shologu N. Y Labordy Peirianneg Atffurfiol, Modiwlaidd 
a Datblygiadol (REMODEL), Prifysgol Genedlaethol 
Iwerddon, Galway, Iwerddon: “Dadgelloli matricsau a 
syntheseiddir gan gelloedd fel model platfform ar draws 
ystod o dargedau clinigol at ddibenion sgrinio cyffuriau.”

“Roger Anderson Poster Prize” The 
British Association for the Study 
of Community Dentistry (BASCD)

Anwen Cope

“Gwobr Darlith TC White” Coleg 
Brenhinol y Meddygon a’r 
Llawfeddygon, Plymouth

Anwen Cope

Adroddiad Ymchwil Blynyddol 2017 Ysgol Deintyddiaeth Prifysgol Caerdydd

35



Cyhoeddiadau 
2017
Adamczyk M (2017). Transglutaminase 2 in cartilage homeostasis: novel links 
with inflammatory osteoarthritis. Amino Acids 49(3): 625-633. doi: 10.1007/
s00726-016-2305-1.

Adams R, Hamid L, Binney A, Claydon N, Farnell D, Griffiths B, and Thomas D 
(2017). A radiographic analysis of anatomical variation at the mandibular of 
intraoral bone harvesting. Oral Surg, in press doi: 10.1111/ors.12304.

Aeschlimann D, and Knäuper V (2017). P2X7 receptor-mediated TG2 
externalization: a link to inflammatory arthritis?  Amino Acids 49(3): 453-460. 
doi: 10.1007/s00726-016-2319-8.

Alemam AAH, Dummer PMH, and Farnell DJJ (2017). A Comparative Study 
of ProTaper Universal and ProTaper Next Used by Undergraduate Students 
to Prepare Root Canals.  J Endod 43(8): 1364-1369. doi: 10.1016/j.
joen.2017.03.038.

Aleksenko L, Tettey Y, Gyasi R, Obed S, Farnell DJJ, and Quaye IK (2017). 
Maternal demographic and placental risk factors in term low birth weight in 
Ghana. J Preg Child Health 4: 325. doi: 10.4172/2376-127X.1000325.

Aljawad A, Morgan MZ, Fairchild R, and Rees JS (2017). The erosive 
potential of sour novelty sweets. BDJ Team 4(6): 17096. doi: 10.1038/
bdjteam.2017.96.

Aljawad A, Morgan MZ, Fairchild R, and Rees JS (2017). Investigation of the 
erosive potential of sour novelty sweets. Br Dent J 222(8): 613-620. doi: 
10.1038/sj.bdj.2017.363.

Alraies A, Alaidaroos NY, Waddington RJ, Moseley R, and Sloan AJ (2017). 
Variation in human dental pulp stem cell ageing profiles reflect contrasting 
proliferative and regenerative capabilities.  BMC Cell Biol 18(1): 12. doi: 
10.1186/s12860-017-0128-x.

Aresi G, Alfieri S, Lanz M, Marta E, and Moore S (2017). Development and 
validation of a multidimensional motivations to study abroad scale (MMSAS) 
among European credit mobility students.  Int J Intercult Relat, in press. doi.
org/10.1016/j.ijintrel.2017.10.004. 

Avery SJ, Sadaghiani L, Sloan AJ, and Waddington RJ (2017). Analysing 
the bioactive makeup of demineralised dentine matrix on bone marrow 
mesenchymal stem cells for enhanced bone repair. Eur Cell Mater 34: 1-14. 
doi: 10.22203/eCM.v034a01. 

Bakhtiar H, Mirzaei H, Bagheri MR, Fani N, Mashhadiabbas F, Baghaban 
Eslaminejad M, Sharifi D, Nekoofar MH, and Dummer P (2017). Histologic 
tissue response to furcation perforation repair using mineral trioxide aggregate 
or dental pulp stem cells loaded onto treated dentin matrix or tricalcium 
phosphate. Clin Oral Investig 21(5): 1579-1588. doi: 10.1007/s00784-016-
1967-0.

Bibars ARM, Al-Hourani Z, Khader Y, and Waters M (2017). Effect of 
thixotropic agents as additives on the mechanical properties of maxillofacial 
silicone elastomers. J Prosthet Dent S0022-3913(17)30437-7, in press. doi: 
10.1016/j.prosdent.2017.06.014.

Bishop FR, Li PHY, Zinke R, Darradi R, Richter J, Farnell DJJ, and Schulenburg 
J (2017).   The spin-half XXZ antiferromagnet on the square lattice revisited: A 
high-order coupled cluster treatment.  J Magn Magn Mater 428: 178–188. doi: 
10.1016/j.jmmm.2016.11.043.

Bovay A, Zoete V, Dolton G, Bulek AM, Cole DK, Rizkallah PJ, Fuller A, Beck 
K, Michielin O, Speiser DE, Sewell AK, and Fuertes Marraco SA (2017). T cell 
Receptor Alpha Variable 12-2 bias in the immunodominant response to Yellow 
fever virus Eur J Immunol, in press. doi: 10.1002/eji.201747082.

Chestnutt IG (2017). Changing patient behaviour – past successes, 
future challenges. Prim Dent Care 6(3 Suppl): 16-21. doi: 
10.1308/205016817821930917.

Chestnutt IG, Hutchings S, Playle R, Morgan-Trimmer S, Fitzsimmons D, Aawar 
N, Angel L, Derrick S, Drew C, Hoddell C, Hood K, Humphreys I, Kirby N, Lau 
TMM, Lisles C, Morgan MZ, Murphy S, Nuttall J, Onishchenko K, Phillips C, 
Pickles T, Scoble C, Townson J, Withers B, and Chadwick BL (2017). Seal 
or Varnish? A randomised controlled trial to determine the relative cost and 
effectiveness of pit and fissure sealant and fluoride varnish in preventing 
dental decay. Health Technol Assess 21(21): 1-256. doi: 10.3310/hta21210.

Chestnutt IG, Playle R, Hutchings S, Morgan-Trimmer S, Fitzsimmons D, Aawar 
N, Angel L, Derrick S, Drew C, Hoddell C, Hood K, Humphreys I, Kirby N, Lau 
TMM, Lisles C, Morgan MZ, Murphy S, Nuttall J, Onishchenko K, Phillips C, 
Pickles T, Scoble C, Townson J, Withers B, and Chadwick BL (2017). Fissure 
Seal or Fluoride Varnish? A randomised trial of their relative effectiveness. J 
Dent Res 6(7): 754-761. doi: 10.1177/0022034517702094

Chuenjitwongsa S, Oliver RG, and Bullock AD (2017). Developing educators of 
European undergraduate dental students: Towards an agreed curriculum. Eur J 
Dent Educ, in press. doi: 10.1111/eje.12306.

Cole DK, van den Berg HA, Lloyd A, Crowther MD, Beck K, Ekeruche-Makinde 
J, Miles JJ, Bulek AM, Dolton G, Schauenburg AJ, Wall A, Fuller A, Clement 
M, Laugel B, Rizkallah PJ, Wooldridge L, and Sewell AK (2017). Structural 
Mechanism Underpinning Cross-reactivity of a CD8+ T-cell Clone That 
Recognizes a Peptide Derived from Human Telomerase Reverse Transcriptase. 
J Biol Chem 292(3): 802-813. doi: 10.1074/jbc.M116.741603.  

Cole DK, Fuller A, Dolton G, Zervoudi E, Legut M, Miles K, Blanchfield JL, 
Madura F, Holland CJ, Bulek AM, Bridgeman JS, Schauenburg AJA, Beck K, 
Evavold BD, Rizkallah PJ, and Sewell AK (2017). Dual molecular mechanisms 
govern escape at immunodominant HLA A2-restricted HIV epitope. Frontiers 
Immunol 8: 1503. doi: 10.3389/fimmu.2017.01503.

Coulton S, Dale V, Deluca P, Gilvarry E, Godfrey C, Kaner E, McGovern R, 
Newbury-Birch D, Patton R, Parrott S, Perryman K, Phillips T, Shepherd J, 
Drummond C (2017). Screening for at-risk alcohol consumption in primary 
care: A randomized evaluation of screening approaches. Alcohol Alcohol 2017: 
1–6. doi:10.1093/alcalc/agx017.

Dally J, Khan JS, Voisey A, Charalambous C, John HL, Woods EL, Steadman 
R, Moseley R, and Midgley AC (2017). Hepatocyte Growth Factor Mediates 
Enhanced Wound Healing Responses and Resistance to Transforming Growth 
Factor-β 1-Driven Myofibroblast Differentiation in Oral Mucosal Fibroblasts.  Int 
J Mol Sci 18(9): 1843.  doi:  10.3390/ijms18091843

De Leo L, Aeschlimann D, Hadjivassiliou M, Aeschlimann P, Salce N, Vatta 
S, Ziberna F, Cozzi G, Martelossi S, Ventura A, and Not T (2017). Anti-
transglutaminase 6 autoantibody development in children with celiac disease 
correlates with duration of gluten exposure. J Pediatr Gastroenterol Nutr 66(1): 
64-68. doi: 10.1097/MPG.0000000000001642.

Fairchild RM, Broughton D, and Morgan M (2017). Knowledge of and attitudes 
to sports drinks of adolescents living in South Wales, UK. Br Dent J 222(12): 
931-935. doi: 10.1038/sj.bdj.2017.542.

Farnell DJJ, Galloway J, Zhurov A, Richmond S, Perttiniemi P, and Katic V 
(2017). Initial results of multilevel principal components analysis of facial 
shape. In: Valdés Hernández M and González-Castro V (eds) Medical Image 
Understanding and Analysis. MIUA 2017. Commun Comput Inform Sci, 
(Springer, Cham) 723: 674-685. doi: 10.1007/978-3-319-60964-5_59.

Ferguson EL, Scomparin A, Hailu H, and Satchi-Fainaro R (2017). HPMA 
copolymer-phospholipase C and dextrin-phospholipase A2 as model triggers for 
polymer enzyme liposome therapy (PELT).  J Drug Target 25(9-10): 818-828. 
doi: 10.1080/1061186X.2017.1358726.

Fuller A, Wall A, Crowther MD, Lloyd A, Zhurov A, Sewell AK, Cole DK, and Beck 
K (2017). Thermal stability of heterotrimeric pMHC proteins as determined by 
circular dichroism spectroscopy. Bio-Protocol 7(13): e2366. doi: 10.21769/
BioProtoc.2366

Gawel-Beben K, Ali N, Ellis v, Velasco G, Poghosyan Z, Ager A, Knauper V 
(2017). TMEFF2 shedding is regulated by oxidative stress and mediated by 
ADAMs and transmembrane serine proteases implicated in prostate cancer. 
Cell Biol Int 42, in press. doi: 10.1002/cbin.10832.  

Generali C, Primozic J, Richmond S, Bizzarro M, Flores-Mir C, Ovsenik M, and 
Perillo L (2017). Three-dimensional evaluation of the maxillary arch and palate 
in unilateral cleft lip and palate subjects using digital dental casts. Eur J Orthod 
39(6): 641-645. doi: 10.1093/ejo/cjx019.

Grazziotin-Soares R, Nekoofar M, Davies T, Hübler R, Meraji N, and Dummer P 
(2017). Crystalline phases involved in the hydration of calcium silicate-based 
cements: Semi-quantitative Rietveld X-ray diffraction analysis. Aust Endod J, in 
press. doi: 10.1111/aej.12226.

Harris J, Firth L, and Chadwick BL (2017). Clinical audit of children’s missed 
dental appointments in a city-wide salaried community dental service in 
relation to guidance on when to suspect child maltreatment. Child Abuse Rev 
26(3): 172-183. doi:10.1002/car.2419.

Irving A, Goodacre S, Blake J, Allen D, and Moore SC (2017). Managing 
alcohol-related attendances in emergency care: can diversion to bespoke 
services lessen the burden? Emerg Med J, in press. doi: 10.1136/
emermed-2016-206451. 

Jack AA, Nordli HR, Powell LC, Powell KA, Kishnani H, Johnsen PO, Pukstad B, 
Thomas DW, Chinga-Carrasco G, and Hill KE (2017). The interaction of wood 
nanocellulose dressings and the wound pathogen P. aeruginosa. Carbohydr 
Polym 157: 1955-1962. doi: 10.1016/j.carbpol.2016.11.080.

Jindal SK, Sherriff M, Waters MG, Smay JE, and Coward TJ (2017). 
Development of a 3D printable maxillofacial silicone. Part II: Optimization 
of moderator and thixotropic agent. J Prosthet Dent 119(2): 229-304. doi: 
10.1016/j.prosdent.2017.04.028.

Johnson I (2017). Signposting to excellence - oral cancer referral, care and 
advice. Dent Health – J Br Soc Dent Hyg Ther 56(4): 19.

Jones CM, Davies GM, Monaghan N, Morgan MZ, Neville JS, and Pitts NB 
(2017). The caries experience of 5 year-old children in Scotland in 2013-2014, 
and in England and Wales in 2014-2015. Reports of cross-sectional dental 
surveys using BASCD criteria.  Community Dent Health 34(3): 157-162. doi: 
10.1922/CDH_4085Jones06.
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Jumaa MAA, Dewitt S, and Hallett MB (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. doi: 10.1038/s41598-017-
09761-6. 

Karia S, Karia j, and Maru A (2017). Bridging the gap: an insight into dentistry. 
The British Student Doctor 1(2): 28-35. doi: 10.18573/j.2017.10175

Lewis M, and Williams D (2017). Diagnosis and management of oral 
candidosis. Br Dent J 223: 675 -681. doi: 10.1038/sj.bdj.2017.886.

Lloyd K, Rosin P, Marshall AD, and Moore SC (2017). Detecting violent and 
abnormal crowd activity using temporal analysis of grey level co-occurrence 
matrix (GLCM)-based texture measures. Mach Vis Appl 28(3): 361-371. doi: 
10.1007/s00138-017-0830-x.

Loughlin A, Drage N, Greenall C, and Farnell DJJ (2017). An investigation in 
to the impact of acquisition location on error type and rate when undertaking 
panoramic radiography.  Radiography (Lond) 23(4): 305-309. doi: 10.1016/j.
radi.2017.07.004. 

Mahedy L, Hammerton G, Teyhan A, Edwards AC, Kendler KS, Moore SC, 
Hickman M, Macleod J, and Heron J (2017). Parental alcohol use and risk of 
behavioral and emotional problems in offspring.  PLoS ONE 12(6): e0178862. 
doi: 10.1371/journal.pone.0178862.

Marino PJ, Wise MP, Smith A, Marchesi JR, Riggio MP, Lewis MAO, and Williams 
DW (2017). Community analysis of dental plaque and endotracheal tube 
biofilms from mechanically ventilated patients. J Crit Care 39: 149-155. doi: 
10.1016/j.jcrc.2017.02.020.

Mariyaselvam MZ, Marsh LL, Bamford S, Smith A, Wise MP, and Williams DW 
(2017). Endotracheal tubes and fluid aspiration: An in vitro evaluation of new 
cuff technologies. BMC Anesthesiol 17(1): 36. doi: 10.1186/s12871-017-
0328-0

McAndrew R, Ellis J, and Valentine RA (2017). Does a selection interview 
predict year 1 performance in dental school? Eur J Dent Edu 21(2): 108-112. 
doi: 10.1111/eje.12188.

Mohmmed SA, Vianna M, Hilton ST, Boniface DR, Ng YL, and Knowles 
JC (2017). Investigation to test potential stereolithography materials for 
development of an in vitro root canal model. Microsc Res Tech 80(2): 202-210. 
doi: 10.1002/jemt.22788.

Mohmmed SA, Vianna ME, Penny MR, Hilton ST, Mordan N, and Knowles JC 
(2017). Confocal laser scanning, scanning electron, and transmission electron 
microscopy investigation of Enterococcus faecalis biofilm degradation using 
passive and active sodium hypochlorite irrigation within a simulated root canal 
model. Microbiologyopen 6(4), in press. doi: 10.1002/mbo3.455.

Mohmmed SA, Vianna ME, Penny MR, Hilton ST, Mordan NJ, and Knowles JC 
(2017). Investigations into in situ Enterococcus faecalis biofilm removal by 
passive and active sodium hypochlorite irrigation delivered into the lateral 
canal of a simulated root canal model. Int Endod J, in press. doi:10.1111/
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