
Yn gyntaf, hoffwn ddiolch i chi am sicrhau 
blwyddyn gyntaf eithriadol i Bartneriaeth 
Genomeg Cymru. Rwyf yn hynod o falch o 
fod yn rhan o grŵp mor weithgar, 
ymroddgar a pharod i gydweithio. 

Ym mis Medi, cyrhaeddwyd carreg filltir 
bwysig drwy ragori ar y targed ar gyfer ein 
cyfraniad at Brosiect 100,000 Genom 
Genomics England. Mae ymdrech Cymru nid 
yn unig wedi galluogi ein cleifion i fanteisio 
ar ymchwil arloesol a diagnosis posibl, ond 
mae hefyd yn dangos ein hymrwymiad i 
gydweithredu ar draws y DU. 

Ym mis Tachwedd, cyrhaeddodd yr Uned 
Genomeg Pathogen y penawdau diolch i’w 
dadansoddiad cyflym o’r firws ffliw.  Hefyd 
cynhaliwyd ein digwyddiad ymgysylltu 
cyhoeddus cyntaf, cyfres o ddarlithoedd 
Dealltwriaeth y Cyhoedd o Wyddoniaeth 
mewn Iechyd (PUSH) Prifysgol Caerdydd, 
gyda’r holl bartneriaid yn uno fel GPW. Y 
cyntaf o lawer, gobeithio! 

Roedd 2018 yn nodedig am adeiladu sylfeini 
cryf ein partneriaeth newydd. Bydd 2019 yn 
cael ei neilltuo i adeiladu ar y momentwm 
hwnnw, gan gyflawni agweddau allweddol y 
Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth 
Fanwl, Cydgynhyrchu â’r cyhoedd; 
Gwasanaethau Clinigol a Labordy, Ymchwil 
ac Arloesi, Gweithlu, a Phartneriaethau 
Strategol, i sicrhau ein bod yn parhau’n 
flaengar a bod ein gwasanaethau’n gallu tyfu 
a ffynnu yng Nghymru. 

Rydym yn recriwtio ar hyn o bryd ar gyfer y 
Bwrdd Seinio Cleifion a’r Cyhoedd cyntaf, lle 
gall profiadau bywyd go iawn fod yn sail i’n 
gwaith. Rwy’n siŵr y byddwch yn cytuno bod 
gan genomeg yng Nghymru ddyfodol disglair
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Chwyldro genomeg Cymru yn 
ennill tir yn 2019
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Uned Genomeg Pathogen yn arloeswr byd-eang mewn 
adnabod mathau o ffliw

Cafodd Uned Genomeg Pathogen 
(PenGU) Iechyd Cyhoeddus Cymru 
eich chanmol fel arloeswr byd-eang 
yn y gwaith o fapio ffliw’n fyd-eang. 

Yn eu hadroddiad ar ddadansoddiad 
cyflym yr adran ar ddilyniannau 
DNA y firws, tynnodd BBC News 
sylw at ymdrechion yr uned i 
baratoi’r data diweddaraf i 
wyddonwyr sy’n olrhain sut mae 
ffliw yn lledaenu ac yn esblygu ar 
draws y byd.  

Bydd adnabod math H1N1 (pdm 
2009) o’r firws ffliw yn gynnar yn 
helpu gwyddonwyr i olrhain 
newidiadau i’r firws yn well ac yn y 
diwedd bydd hynny’n helpu i 
gynhyrchu brechlyn mwy effeithiol 
ar gyfer tymhorau ffliw’r dyfodol. 

Wrth gael ei holi gan y BBC, 
cadarnhaodd Dr Tom Connor, 
arweinydd biowybodeg gyda 
PenGU fod y rhan fwyaf o’r 
samplau wedi dod o Gymru, gan 
sefyll ochr yn ochr â Hong Kong a 
New Mexico fel prif gyfranwyr 
data.  

Ychwanegodd, “roedd y cyfle i 
gael effaith ar raddfa fyd-eang yn 
‘rhyfeddol’”. 

Hoffem fanteisio ar y cyfle i 
ddiolch i Dr Sally Corden, Dr Tom 
Connor a’u timau am eu gwaith 
caled i sicrhau brechlynnau mwy 
effeithiol i Gymru ac am eu 
cyfraniad i roi genomeg pathogen 
Cymru ar fap y byd.

Prosiect 100,000 Genom yn 
Cyflawni’r Nod Dilyniannu  

Mae cangen Cymru o’r Prosiect 
100,000 Genom wedi rhagori ar ei 
nod recriwtio ar gyfer dilyniannu 
genetig.  

Mae cydymdrechion Gwasanaeth 
Genetig Cymru Gyfan (AWMGS), 
Prifysgol Caerdydd, Parc Geneteg 
Cymru, Genomics England a 
Llywodraeth Cymru wedi sicrhau 
bod y prosiect wedi dod i Gymru ar 
ôl y llwyddiant recriwtio yn Lloegr. 

Ers Chwefror, mae 439 o 
gyfranogwyr a’u perthnasau sy’n 
cael eu heffeithio gan anhwylderau 
genetig prin heb ddiagnosis wedi 
cael eu recriwtio o bob rhan o 
Gymru mewn  cyfnod hynod o fyr o 
ddim ond 8 mis. 

Tynnwyd DNA o’r samplau gwaed 
a gasglwyd ac roeddent yn destun 
Dilyniannu Genom Cyfan yn y 
Sanger Institute. Hefyd, cafodd 
gwybodaeth glinigol ar gyfer 
dadansoddiad diweddarach ei 
chasglu gan bob un o’r 
cyfranogwyr erbyn Tachwedd 
2018. 

Erbyn Rhagfyr, roedd y 
canlyniadau cychwynnol wedi’u 
dychwelyd at 58 o’r 154 o 
deuluoedd. Mae’r canlyniadau ar 
hyn o bryd yn cael eu dilysu gan 
labordy AWMGS. 

Llongyfarchiadau mawr i bawb a 
oedd yn gysylltiedig â’r gwaith; 
prosiect pwysig sy’n sicrhau bod 
cleifion Cymru’n elwa at 
gynlluniau DU gyfan.

Ionawr 2019
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Dyma gyflwyno rhai’n unig o aelodau niferus Partneriaeth Genomeg 
Cymru sy’n cyfrannu at ddyfodol Genomeg Cymru.

Beth oedd yr ysbrydoliaeth i chi i benderfynu gweithio ym maes genomeg? 
Mi wnes ddatblygu amlbeth newydd gan defnyddio platfform pyroddilyniannu 
ar gyfer profi ymwrthedd i ffliw ac rwyf wedi bod â diddordeb mewn 
dilyniannu ers hynny. Rwyf wedi gallu helpu fy nghydweithwyr mewn llawer o 
brosiectau ymchwil yn ystod fy ngyrfa a phan ddaeth y cyfle i ddatblygu 
amlbethau newydd gan ddefnyddio technegau arloesol fel rhan o uned 
newydd, mi neidiais ar y cyfle.

Beth sy’n digwydd yn ystod diwrnod gwaith arferol? 
Rwyf yn gweithio fel rhan o dîm sydd â phob math o gefndiroedd. Rwyf fel 
arfer yn gysylltiedig â’r gwaith o brofi Mycobacteria, HIV a Ffliw. Rwyf yn 
paratoi samplau ar gyfer dilyniannu Cenhedlaeth Nesaf gan ddefnyddio 
adweithyddion Illumina ac yn eu rhoi drwy’r platfform MiSeq. Rwyf yn 
mwynhau pob rhan o’r dechneg newydd hon ac rwyf yn rhyfeddu at faint ac 
ansawdd y data rydych yn ei gynhyrchu.

Mi fyddem yn eu cynghori i ymchwilio i’r proffesiwn yn gyntaf ac efallai gofyn 
am gael ymweld â labordy i weld beth sydd ynghlwm wrth y gwaith. Gall rhai 
pethau ymddangos braidd yn ddiflas neu ailadroddus ac mae angen i chi 
wneud yn siŵr ei fod yn addas i chi cyn buddsoddi’ch amser i hyfforddi ac 
efallai dylech feddwl i ba gyfeiriad yr hoffech i’ch gyrfa fynd.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun fyddai a diddordeb mewn ymuno â’r 
maes?
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Bree Gatica-Wilcox 
Gwyddonydd Biofeddygol Arbenigol 
Uned Genomeg Pathogen (PenGU)

Ar ôl graddio yn Athrofa Prifysgol 
Cymru Caerdydd gyda gradd BSc 
mewn Gwyddorau Biofeddygol, 

dechreuodd Bree weithio fel 
Gwyddonydd Biofeddygol yn yr 

Uned Diagnosteg Moleciwlaidd ym 
Microbioleg Caerdydd (hen enw’r 

Uned Genomeg Pathogen) yn 2003 
cyn mynd ymlaen i gael ei MPhil 
mewn Meddygaeth o Brifysgol 

Caerdydd yn 2014.

Graddiodd Marc o Brifysgol 
Huddersfield gyda gradd mewn 

Geneteg Meddygol yn 2009 ac yna 
cwblhaodd ei MSc mewn 

Biowybodeg ym Mhrifysgol 
Manceinion. Cafodd ei PhD o 

Brifysgol Caerdydd yn 2015 am ei 
waith yn ymchwilio i 

fioddangosyddion mewn canser y 
colon a’r rhefr cyn derbyn rôl ôl-
ddoethurol ym Mharc Geneteg 

Cymru.

Dr. Marc Naven
Ymchwilydd Cyswllt Biowybodeg

Parc Geneteg Cymru

Roedd fy nheulu’n awyddus i hybu’r ochr wyddonol ohonof er pan oeddwn 
yn ifanc; mi fyddwn yn darllen llyfrau posau, yn creu cylchedau trydanol 
bach ac yn tyfu planhigion o hadau. Dyna beth dwi’n dal i’w wneud gyda’r 
rhan fwyaf o fy amser hamdden hyd heddiw. Mae ffuglen wyddonol hefyd 
wedi bod yn ddylanwad mawr - rwyf yn rhan o genhedlaeth y Jurassic Parc 
gwreiddiol.

Rwyf yn gwirio ansawdd y data o’r dilynianwyr DNA - maent yn cynhyrchu 
llawer, felly mae hyn yn cymryd tipyn o amser. Mae’r rhan fwyaf o fy 
amser yn cael ei neilltu i ysgrifennu cod ac i ddadansoddi’r data dilyniannu. 
Mae gen i hefyd gyfarfodydd prosiect a negeseuon e-bost rhwng gweddill 
fy labordy a chydweithredwyr.

Mae’n faes rhyngddisgyblaethol cyffrous sy’n flaenllaw mewn 
biodechnoleg. Os ydych chi’n mwynhau datrys problemau, bioleg, 
cyfrifiadura, mathemateg neu gemeg byddai swydd mewn genomeg yn 
siŵr o’ch plesio. Mae prinder pobl gymwys yn y maes (yn enwedig 
biowybodegyddion), sy’n golygu bod galw mawr amdanom!

Beth oedd yr ysbrydoliaeth i chi i benderfynu gweithio ym maes genomeg? 

Beth sy’n digwydd yn ystod diwrnod gwaith arferol? 

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun fyddai a diddordeb mewn ymuno â’r 
maes?



Mae genomeg mewn gofal iechyd yn faes sy’n datblygu’n gyflym, gyda 
datblygiadau newydd drwy’r adeg. Rydw i’n mwynhau’r her o ddefnyddio 
technolegau arloesol ac ymchwil i ffurfio gwasanaethau ymarferol sy’n 
cael effaith uniongyrchol ar fywydau pobl.

Rwyf yn rhan o’r tîm Oedi Datblygiadol. Rydym yn cynnal dadansoddiad 
genom cyfan ar gyfer plant ag anableddau deallusol ac oedi datblygiadol. 
Mae fy niwrnod cyffredin yn cynnwys ymchwilio ac adrodd ar 
abnormaleddau cronosomaidd, a all weithiau fod yn rhai unigryw, a 
dehongli sut y gallai’r rhain fod yn cyfrannu at gyflwr y claf.  

Mae profiad o labordai’n bwysig iawn er mwyn deall y prosesau sylfaenol. 
Ceisiwch gael rhywfaint o brofiad mewn ymchwil labordy ac o drefnu 
prosiectau os yn bosibl.
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Rwyf yn hoffi’r cyfuniad o weithio â phobl, lle mae’n rhaid imi ddefnyddio 
fy mhen a fy nghalon. Roeddwn yn gweld gwaith fel cwnselydd genetig yn 
gyfle i wneud hyn, ac i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Roedd yn 
edrych fel maes dynamig a heriol, ac eto’n un sy’n rhoi boddhad.

Rwyf yn aml yn cynnal clinigau bore. Mae gweddill y diwrnod yn cael ei 
neilltuo i alwadau ffôn, llythyrau, adolygu gwybodaeth, a chyfarfodydd. 
Mae hyn yn golygu cydbwysedd braf rhwng annibyniaeth a bod yn rhan o 
dîm. Y rhan orau o’r gwaith yw gweld cleientiaid a theuluoedd.

Rwyf yn gweld rôl Cwnselydd Genetig fel galwedigaeth, felly mae’n 
bwysig eich bod eisiau gwneud gwahaniaeth.  Byddwn yn awgrymu bod 
pobl yn mireinio eu sgiliau cwnsela, ac yn datblygu strategaethau hunan 
ofal da. Ac os oes gennych chi diddordeb, dylech gael gair â rhywun sy’n 
gwneud y gwaith!

Dr. Angharad Williams
Gwyddonydd Clinigol

Gwasanaeth Geneteg Feddygol Cymru 
Gyfan

Un o gyn-fyfyrwyr Prifysgol 
Caerdydd, graddiodd Angharad 

gyda gradd BSc mewn Biocemeg ac 
yna PhD. Yn 2014 dechreuodd 

weithio ag AWMGS fel 
Gwyddonydd Clinigol Cyn Cofrestru, 

gan gyflwyno bioddangosyddion 
canser newydd i wasanaeth clinigol. 

Yn ddiweddar cwblhaodd 
hyfforddiant i fod yn Wyddonydd 
Clinigol cofrestredig yn yr adran 

Oedi Datblygiadol.

Beth oedd yr ysbrydoliaeth i chi i benderfynu gweithio ym maes genomeg?

Beth sy’n digwydd yn ystod diwrnod gwaith arferol?

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun fyddai a diddordeb mewn ymuno â’r 
maes?

Beth oedd yr ysbrydoliaeth i chi i benderfynu gweithio ym maes genomeg?

Graddiodd Eamonn gyda gradd 
mewn Ffisioleg Dynol, yna aeth 

ymlaen i faes cyhoeddi gwyddonol. 
Yna trodd at waith iechyd meddwl 

cyn cael Diploma ac MSc mewn 
Gwaith Cymdeithasol Seiciatrig.  Ar 

ôl gweithio â phobl ifanc yn eu 
harddegau ac oedolion ifanc mewn 

meysydd fel hunan niweidio, 
hunanladdiad a rhywioldeb, trodd 

Eamonn at faes geneteg ac mae 
wedi bod yn Gwnselydd Genetig ers 

11 mlynedd.

Eamonn Kirk
Cwnselydd Genetig Cofrestredig

Gwasanaeth Geneteg Feddygol Cymru 
Gyfan

Beth sy’n digwydd yn ystod diwrnod gwaith arferol?

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun fyddai a diddordeb mewn ymuno â’r 
maes?

Dywedwch wrth gymuned GPW am eich #ArDrywyddGenomeg! 
E-bostiwch Emma.Lynham@wales.nhs.uk i gael rhagor o wybodaeth



• Mae Brand GPW yn codi 
momentwm 

Os ydych chi’n mynd i unrhyw 
ddigwyddiadau neu gynadleddau, 
rhowch wybod i Swyddog Rhaglen GPW 
ac mi allwn helpu gyda nwyddau. 
Dilynwch ni ar Twitter ac atgoffwch ni o 
unrhyw storïau y gallwn eu hyrwyddo i 
chi! 

• Mae cynnydd yn cael ei wneud ar y 
Datrysiad Ystadau Tymor Canolig 

Mae’r angen am ystadau newydd sy’n 
ateb y galw’n fwy nag erioed. Mae 
partneriaid yn llunio dull integredig i 
gyd-leoli timau AWMGS, PenGU a Pharc 
Geneteg Cymru. Rydym yn dysgu gan 
safleoedd eraill sut i weithio’n effeithlon 
ar draws disgyblaethau i ddod â 
buddiannau i staff a chleifion. A hoffech 
chi gael gwybod mwy? Mae croeso i chi 
gysylltu â Swyddfa’r Rhaglen 

• Mae Cynlluniau Cynnwys Cleifion a'r 
Cyhoedd ar Waith 

A ydych chi’n adnabod rhywun sydd â 
phrofiad uniongyrchol/anuniongyrchol o 
brofion genetig, neu gyflyrau genetig? 
Rydym yn recriwtio ar gyfer Bwrdd 
Seinio Cleifion a’r Cyhoedd i sicrhau ein 
bod yn dysgu drwy brofiadau rhai sy’n 
cael eu heffeithio gan geneteg a 
genomeg. Ewch i 
https://www.healthandcareresearch.go 
v.wales/current-opportunities/ am ragor 
o wybodaeth. 

• Cynlluniau Arfaethedig Gweithdy 
Ymchwil Cymru Gyfan 

Ein nod yw dod ag ymchwilwyr o bob 
rhan o Gymru at ei gilydd mewn 
gweithdy undydd, i rannu eu gwaith ac i 
drafod sut y gallwn wella 
cydweithrediad rhwng Prifysgolion a 
sefydliadau academaidd Cymru. 
Cysylltwch â Swyddfa’r Rhaglen os oes 
gennych unrhyw gwestiynau neu i rannu 
eich syniadau

Programme Updates

Digwyddiad ‘Genomeg Pathogen: Blwyddyn yn 
Ddiweddarach’

Derbyniad Blynyddol Diwrnod Clefydau Prin

I ddathlu blwyddyn gyntaf lwyddiannus yr Uned Genomeg 
Pathogen (PenGU), bydd yn edrych ar feysydd fel bioleg 
gyfrifiadurol, biowybodeg a dilyniannu cenhedlaeth nesaf.

Mae tocynnau ar gael drwy Eventbrite.

14 Chwefror 2019, 18:00 – 20:00
Y Senedd, CF10 4PZ

Ymunwch â Rare Disease UK yn eu derbyniad Diwrnod Clefydau 
Prin blynyddol yn y Senedd, a fydd yn cynnwys diweddariad ar 
Gynllun Gweithredu Clefydau Prin Llywodraeth Cymru. 

Mae tocynnau ar gael drwy Eventbrite.

14 Chwefror 2019, 10:00 - 15:30 
Canolfan Gwyddorau Bywyd, 3 Assembly Sq., CF10 4PL

@GenomegCymru

partneriaethgenomegcymru@wales.nhs.uk 
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Dawns Genomeg GPW
19 Gorffennaf 2019 

Gwesty’r Exchange, 4-5 Sgwâr Mount Stuart CF10 5FQ

Byddwn yn clodfori chwyldro genomeg Cymru drwy gynnal Dawns 
gyntaf Partneriaeth Genomeg Cymru!! Ymunwch â ni am noson o 
ddathlu yng nghanol Bae Caerdydd. Bydd rhagor o fanylion cyn bo 
hir

Cyfieithiad trwy Brifysgol Caerdydd


