
GPW yn Ffocws

Cymru’n arwain y ffordd mewn diagnosteg
dilyniannu gyflymCroeso i'n cylchlythyr cyntaf yn 

2020, yn hwyrach na'r disgwyl ond 
rydym ni'n falch iawn i rannu 
newyddion GPW!

Yn sgil COVID-19 bu'n rhaid i'r GIG 
a sefydliadau partner flaenoriaethu 
eu hadnoddau, felly ganol mis 
Mawrth, oedwyd y gwaith 
Strategaeth er mwyn caniatáu’r 
ffocws hwn. Ailddechreuodd 
gweithgaredd y rhaglen ddiwedd 
mis Mehefin.

Er gwaethaf yr oedi, cyflwynwyd 
nifer o wasanaethau pwysig dros y 
misoedd diwethaf; newidiadau fydd 
yn cyflwyno buddion gwirioneddol 
i'n cleifion - gallwch ddarllen 
amdanynt yn y rhifyn hwn. 

Mae'r cyflawniadau hyn yn gredyd 
mawr i'r timau dan sylw, a hefyd yn 
adlewyrchu mantais gweithio mewn 
partneriaeth a'r buddsoddiad a 
wnaed gan Lywodraeth Cymru yn 
rhaglen GPW. Hoffwn longyfarch yr 
holl bartneriaid perthnasol.

Byddwn yn adeiladu ar y seiliau 
cadarn hyn i wella gofal iechyd yng 
Nghymru yn defnyddio genomeg, 
gan gadw'r prif ffocws ar ein cleifion.

Edrychwn ymlaen at rannu'r 
cynnydd hwn mewn cylchlythyrau 
yn y dyfodol.

Diweddariad ar PenGu: Dilyniannu Genomau ar 
gyfer Ymateb i Bandemic Covid-19
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Lansiwyd 'Gwasanaeth Genomau Babanod a Phlant Cymru 
(WINGS)' ar gyfer babanod a phlant â salwch aciwt gan 
Wasanaeth Genomeg Feddygol Cymru Gyfan (AWMGS) ym 
mis Ebrill. Mae hyn yn cynnwys edrych ar y cod genetig 
cyfan (dilyniannu genom cyfan) y plentyn a'r ddau riant er 
mwyn canfod a oes genyn 'diffygiol' yno. Cymru yw'r genedl 
gyntaf yn y DU i gynnig dilyniannu genom cyfan i blant sy'n 
ddifrifol wael.

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae tîm amlddisgyblaethol wedi 
datblygu'r gwasanaeth hwn mewn partneriaeth - tîm 
AWMGS ochr yn ochr ag Ymgynghorwyr Pediatrig arbenigol 
a chydweithwyr ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae WINGS yn 
cynnig diagnosis cynharach i rai o'r plant, sy'n arwain at lai o 
arosiadau ysbyty, triniaethau mwy amserol a gwell 
canlyniadau. 

Mae'r gwasanaeth yn defnyddio NovaSeq, y dilyniannwr 
trwybwn uchel a gyflwynwyd y llynedd.

Michaela John

Rheolwr Rhaglen

Partneriaeth Genomeg

Cymru
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Mae’r Uned Genomeg Pathogenau (PenGU) wedi bod yn 
chwarae rhan flaenllaw yng Nghonsortiwm Genomeg y DU 
(COG-UK). Mae PenGU wedi dilyniannu dros 6,000 o 
genomau SARS-CoV-2. Mae hyn yn gosod Cymru'n drydydd 
drwy'r byd o ran genomau COVID-19 sydd wedi'u 
dilyniannu.

Defnyddir y data a gasglwyd i gynnal ymchwiliadau i 
achosion, cefnogi gweithgareddau goruchwylio a chynnig 
cyngor ar sail tystiolaeth i Lywodraeth Cymru a'r DU.

Ers dechrau mis Mawrth mae tîm PenGU wedi adeiladu 
gwasanaeth genomeg COVID-19 arloesol sy'n cyflawni 
budd gwirioneddol yn genedlaethol. Mae'r cyflawniad hwn 
yn adlewyrchu cryfder y cysylltiadau cydweithredol 
sefydledig gyda Phrifysgol Caerdydd a'r buddsoddiad gan 
Lywodraeth Cymru fel rhan o'r Strategaeth Genomeg ar 
gyfer Meddygaeth Fanwl.

Rhagair



Dyma hanes rhai o aelodau gweithlu Partneriaeth Genomeg Cymru 

sy’n cyfrannu at ddyfodol genomeg yng Nghymru.
#ArDrywydd

Genomeg

Yr Athro Dyfrig Hughes

Athro

Ffarmacoeconomeg

Cymhwysodd Dyfrig yn fferyllydd 

cyn ymgymryd â PhD mewn 

ffarmacoleg. Yna hyfforddodd 

mewn economeg iechyd a bellach 

mae'n Athro Ffarmacoeconomeg 

ym Mhrifysgol Bangor.  Mae ei 

ymchwil yn canolbwyntio'n 

bennaf ar ddefnydd diogel, 

effeithiol ac effeithlon o 

feddyginiaethau

Beth wnaeth eich ysbrydoli i ddilyn gyrfa ym maes genomeg?

Yn ôl yn 2004, pan oeddwn i yn Ysbyty Lerpwl, roeddwn i'n 
gweithio gyda deiliad cadair Ffarmacogeneteg y GIG ar y pryd ar 
brosiect yn asesu cost effeithiolrwydd genoteipio HLA-B*5701 
cyn rhoi presgripsiwn o Abacavir i gleifion ag HIV. Yn dilyn hyn 
daeth y prawf hwn i fod yn safonol o ran gofal, ac mae'n debygol 
o fod wedi atal cannoedd o achosion o syndrom gor-
sensitifrwydd.

Beth sy’n digwydd yn ystod diwrnod gwaith arferol?

Mae gen i ddiddordebau ymchwil eang, yn rhychwantu economeg  
a pholisi fferyllol hyd at ymlyniaeth wrth feddyginiaeth a 
ffarmacogeneteg. Mae fy ngrŵp ymchwil yn amlddisgyblaethol 
gydag economyddion, mathemategwyr a fferyllwyr ac rydym ni'n 
defnyddio amryw o ddulliau o dreialon clinigol, astudiaethau 
darganfod hoffterau i ffarmacometrigau. Mae'r amrywiaeth o 
syniadau a safbwyntiau'n arwain at ymchwil boddhaus dros ben.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun sy’n awyddus i ymuno â’r maes 
hwn?
Cymerwch safbwynt eang, gan gydnabod gwerth sgiliau 
amlddisgyblaethol, a byddwch yn amlddisgyblaethwr. Byddai 
cyngor ymarferol yn cynnwys sicrhau hyfforddiant mewn 
disgyblaethau ategol e.e. fferylliaeth ac economeg; ffarmacoleg 
a geneteg; meddygaeth ac ystadegau ac ati. Dewch o hyd i 
fentor.

Yr Athro Steve Conlan

Athro Bioleg Foleciwlaidd a 
Chelloedd; Pennaeth Bioleg  

Atgenhedlu ac Oncoleg 
Gynecolegol; Pennaeth Menter ac 

Arloesedd

Mae Steve yn aelod o Fwrdd y 
Rhaglen ac yn arweinydd 

Arloesedd Ymchwil y GPW. Mae 
hefyd yn gyfarwyddwr sylfaen 
Canolfan NanoIechyd gyntaf 

Ewrop, yn Gymrawd y Gymdeithas 
Frenhinol Bioleg, Ymddiriedolwr 

Cymdeithas Nanofeddygaeth 
Prydain, ac yn ymgynghorydd 
anrhydeddus i Fwrdd Iechyd 
Prifysgol GIG Bae Abertawe

Beth wnaeth eich ysbrydoli i ddilyn gyrfa ym maes genomeg?

Fe 'ddarganfyddais' i geneteg yn ystod Bioleg Safon Uwch ac rwyf i 

wedi bod â diddordeb byth ers hynny! Ar gyfer fy noethuriaeth, 

dilyniannais hanner genyn, ac yn ystod fy nghyfnod ôl-ddoethuriaeth 

cyntaf defnyddiais y dilyniant genom ewcaryotig cyntaf h.y. 

Saccharomyces cerevisiae/burum bragu yn helaeth yn fy ymchwil. Ar 

ôl cwblhau BSc mewn Bioleg cefais PhD o Brifysgol Llundain, a 

dychwelyd i swydd cyfadran ym Mhrifysgol Abertawe yn 2000. 

Bellach allaf i ddim 'byw' heb genomeg a'r grym sydd yn y maes, yn 

enwedig genomeg ymarferol fiofeddygol, sy'n ffocws pwysig i'r hyn 

rydyn ni'n ei wneud yn fy ngrŵp ymchwil.

Beth sy’n digwydd yn ystod diwrnod gwaith arferol?

Rwyf i'n arwain y grŵp Bioleg Atgenhedlu ac Oncoleg Gynaecolegol 
ym Mhrifysgol Abertawe; grŵp bywiog amlddisgyblaethol sy'n 
defnyddio bioleg foleciwlaidd a chelloedd, yn ogystal â bioffiseg, 
nanodechnoleg a chyfrifiadureg (dysgu peiriannol ac AI) i ymdrin â
phroblemau meddygol pwysig. Y rhan orau yn fy niwrnod yw eistedd 
gyda'n gwyddonwyr ifanc i drafod eu canfyddiadau ymchwil.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun sy’n awyddus i ymuno â’r 
maes hwn?
Mae genomeg yn bwnc amlddisgyblaethol, felly gallwch wneud gradd 
mewn disgyblaethau eraill. Mae'n wyddor arloesol; a gellir ei 
chymhwyso i ymchwil mewn meddygaeth, esblygu, yr amgylchedd ac 
ar gyfer anifeiliaid, planhigion a microbau. Felly os yw'r rhain yn 
bethau sydd o ddiddordeb i chi, gallai Genomeg apelio atoch hefyd.
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Diweddaraf

Cyflwyno Gwasanaeth Ffarmacogenomeg i Atal 
Niwed wrth Drin Cleifion Canser

Yn dilyn peilot lleol mae AWMGS wedi lansio 
gwasanaeth sgrinio genetig cenedlaethol yng Nghymru i 
gleifion sy'n derbyn cemotherapi'n seiliedig ar 
fflworopyrimidin. Defnyddir y driniaeth yn gyffredin 
mewn triniaethau i wella ac i liniaru canserau colon a'r 
rhefr, oesoffago-gastrig a'r fron a rhai achosion o ganser 
pancreatig, malaenedd yr afu a'r bustl a malaenedd heb 
brif safle gwybyddus. 

Er bod triniaeth gyda ffliworopyrimidinau yn cael ei 
oddef yn dda yn gyffredinol, gall adweithiau negyddol 
difrifol arwain at farwolaeth neu ddwysau’r gofal i 
unedau dibyniaeth uchel a gofal critigol. Mae cyfran 
sylweddol o adweithiau negyddol i gyffuriau yn ganlyniad 
i amrywiad genetig unigol yn y genyn DPYD. Caiff cleifion 
y canfyddir bod ganddynt un copi neu fwy o amrywiadau 
eu hystyried ar gyfer addasu'r dos o ffliworopyrimidinau 
neu ddefnyddio cyffuriau amgen.

Diweddariadau am y Rhaglen

Y Newyddion Diweddiaraf gan Dîm GPW a’r

Bartneriaeth ehangach
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Datblygu Ymchwil Genomeg yng Nghymru gyda Illumina 

NovaSeq 6000

Mae'r NovaSeq 6000, sy'n hyblyg ac y gellir ei ehangu, yn 
galluogi cyfleusterau ymchwil yng Nghymru i gynnal 
astudiaethau dilyniannu cenhedlaeth nesaf trwybwn 
uchel o fewn fframiau amser byr. Bydd y dechnoleg hefyd 
yn gwella gallu grwpiau ymchwil i barhau i gymryd rhan 
mewn prosiectau ymchwil rhyngwladol cydnabyddedig ar 
raddfa fawr fel proffilio tiwmorau cynhwysfawr, adnabod 
biofarcwyr a datblygu asiantau therapiwtig newydd

Mae maes genomeg a meddygaeth fanwl yn esblygu'n 
gyflym, a bydd ein dull cyfunol o weithio fel rhan o 
Bartneriaeth Genomeg Cymru'n galluogi grwpiau ymchwil 
i gynnal ymchwil ansawdd uchel, fydd yn gallu trosi'n 
wasanaethau meddygaeth fanwl glinigol ansawdd uchel ar 
gyfer clefydau prin a genomeg canser.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Swyddfa Rhaglen 
GPW COVID-19 

(Coronafeirus) 
DIWEDDARIAD

Genomics Ball

I gael yr wybodaeth 

ddiweddaraf, ewch i wefan 

Iechyd Cyhoeddus Cymru.

icc.gig.cymru

Anogir pawb i barhau i wneud yr 
hyn maen nhw'n ei wneud i atal 

lledaeniad COVID-19. 

Mae'n arbennig o bwysig bod yr 
henoed, y rhieni sydd â chyflwr 

tymor hir, sy'n feichiog neu sydd â
system imiwnedd gwan yn cymryd 

mesurau ychwanegol fel golchi 
dwylo a phellhau cymdeithasol 

wrth i fesurau'r cyfnod clo gael eu 
lleddfu



• Caffi Genomeg

Mae'r Caffis Genomeg a drefnir gan dîm Parc 

Genynau Cymru wedi'u haddasu’n llwyddiannus 

ar gyfer y byd rhithwir. Dechreuodd y caffis 

rhithwir hyn ym mis Mai gyda chaffis ar thema 

COVID yn dilyn ym mis Gorffennaf a rhagor ar y 

gweill. Llongyfarchiadau mawr i'r tîm am ddod o 

hyd i ffyrdd arloesol i barhau â'r sesiynau hyn!

• Arddangosfa Genomeg

Yn dilyn siom canslo ein digwyddiad arfaethedig 

yn 2020, rydym ni'n falch i gyhoeddi digwyddiad 

deuddydd ym mis Mai 2021 - rhagor o wybodaeth 

i ddilyn!

• Ystadau

Mae cynlluniau GPW i ddefnyddio safle Coryton 

ar waith. Mae'r gofynion a'r cynlluniau cyntaf yn 

cael eu datblygu gyda gweithio heini a 

chydweithredol yn ffocws allweddol.

Diweddariadau
Rhaglen Uchafbwyntiau’r

Rhaglen

Rydym ni wedi bod yn brysur! Gwybodaeth am y 

diweddariadau a'r newyddion diweddaraf gan Dîm GPW.
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@GenomegCymru genomicspartnershipwales@wales.nhs.uk

• Bwrdd Seinio Cleifion a’r Cyhoedd GPW

Ar 14 Gorffennaf sefydlwyd wyth aelod newydd 

o'n Bwrdd Seinio, sy'n dod â chyfanswm yr 

aelodau i 17. Rydym ni nawr yn cynnal ein 

hymgynghoriadau Bwrdd Seinio'n rhithwir i 

sicrhau ein bod yn parhau i gydgynhyrchu ein 

strategaeth er gwaethaf cyfyngiadau'r pandemig. 

• Ymchwil ac Arloesi Covid-19 

Yn ogystal â chyflwyno'r gwasanaethau allweddol 

y sonnir amdanynt yn y rhifyn hwn, mae GPW 

wedi gwneud cyfraniadau sylweddol i ymchwil ac 

arloesi drwy gydol y pandemig. Mae amrywiaeth 

eang o bartneriaid wedi'u cydnabod am eu 

cyfraniad mewn papur a gyhoeddwyd yn y Lancet 

sydd i'w weld yma:  

genomicspartnership.wales/resources

• Oes gennych chi stori newyddion da i'w 

rhannu? Anfonwch ebost atom i'w chynnwys 

yn y rhifyn nesaf.

www.genomicspartnership.wales

Rydym ni'n falch i gyhoeddi bod ein gwefan bellach yn fyw! Bydd y safle'n gartref i'n newyddion 

diweddaraf, ynghyd â digwyddiadau ac adnoddau gan GPW a phartneriaid.  Ewch i 

GenomicsPartnership.Wales am ragor o wybodaeth.

Cyfieithiad trwy Brifysgol Caerdydd

Ac yn olaf…


