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Advances Wales contact
To receive a regular free copy of Advances Wales, change contact 
details or to obtain free back issues please contact Jennifer Clark,  
Welsh Government, QED, Main Avenue, Treforest Industrial Estate, 
RCT,  CF37 5YR, Wales, UK

Tel  +44 (0)3000 61 6040   Email  innovation@wales.gsi.gov.uk

Information regarding the international offices of the Welsh 
Government can be obtained by telephoning +44 (0)3000 6 03000 from 
the UK or online at www.tradeandinvest.wales/contact-us

Advances Wales is also available online at:  
www.tradeandinvest.wales/downloads

Academy of Robotics, a company based at Aberystwyth University, is developing a driverless, AI-controlled 
delivery vehicle.
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Cynnwys a Golygyddol

Mae Advances Wales yn dwyn sylw at ymchwil gwyddonol sy’n torri tir newydd a 
datblygiad technolegau newydd arloesol ar hyd a lled Cymru.

Yn rhifyn hwn ceir hanes cerbyd sy’n cael ei reoli gan Ddeallusrwydd Artiffisial, a 
ddyluniwyd i ddosbarthu pecynnau’n awtonomaidd heb fod angen gyrrwr arno 
(tudalennau 18). Mae peirianwyr yng Nghymru hefyd wedi datblygu technoleg hunan 
bwyso unigryw (tudalen 8) ac wedi creu dull newydd o drin dŵr halogedig 
(tudalennau 6-7).

Oherwydd ymwrthedd cynyddol i wrthfiotigau a’r problemau iechyd byd-eang gallai 
hyn ei achosi, mae galw mawr am ffynonellau gwrthfiotig newydd. Mae ymchwilwyr 
mewn un brifysgol yng Nghymru yn ymchwilio i botensial gwaed crocodeil Siam i 
ymladd heintiau bacterol (tudalen 16). Mewn prifysgolion eraill yng Nghymru, mae 
gwyddonwyr yn ceisio diwallu anghenion meddygol heb eu diwallu trwy hyfforddi 
firysau i ymladd canser (tudalen 12) ac yn datblygu dyfais sy’n caniatáu i bobl roi prawf 
ar eu hiechyd resbiradol eu hunain gartref (tudalen 13). Mae dylunwyr hefyd yn 
dechrau defnyddio technoleg argraffu 3-D i greu mygydau i drin anhwylder sy’n tarfu ar 
gwsg (tudalen 14).

Ymhlith mwy o dechnolegau Cymreig newydd sy’n effeithio ar yr arena gwyddorau 
bywyd mae ffynonellau golau unigryw ar gyfer llawdriniaeth twll clo (tudalen 17) a 
system ddigidol sy’n helpu nyrsys i arbed amser (tudalen 20). Yn y cyfamser mae pwmp 
gwaed o genhedlaeth newydd sbon yn gwella triniaeth methiant y galon (tudalennau 
10-11). Hefyd yn y rhifyn hwn ceir hanes ymchwil i effeithiau newid yn yr hinsawdd ar 
fôr-grwbanod (tudalen 15) a dull uwch-dechnoleg newydd i ddadansoddi gwenith 
(tudalen 9) 

Mae Advances Wales hefyd ar gael ar-lein, lle gallwch ddarllen rhifynnau blaenorol sy’n 
trafod datblygiadau allweddol mewn ymchwil ac arloesedd yng Nghymru.

Sophie Davies 
Golygydd

"Gweld yr hyn y mae pawb arall wedi’i weld, a meddwl 
yr hyn does yna neb arall wedi’i feddwl yw darganfod."
Albert Szent-Gyorgi, Biocemegydd ac enillydd Gwobr Nobel 

FFOTOGRAFFIAETH Daw o'r sefydliadau a nodwyd, eu cynrychiolwyr, ac istock.  

Cyfnodolyn ansawdd uchel, chwarterol, 'trosglwyddo technoleg' yw Advances Wales y 
mae Llywodraeth Cymru yn ei gynhyrchu i arddangos datblygiadau newydd o ran 
gwyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg o Gymru. Yn ymroddedig i sylwebaeth ac 
adroddiadau cryno, mae'n darparu trosolwg eang ar faes ymchwil a datblygiad technoleg 
yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae Advances yn codi proffil y technolegau ac arbenigedd 
sydd ar gael o Gymru er mwyn hwyluso perthnasau cydweithredol rhwng sefydliadau ac 
unigolion sydd â diddordeb mewn arloesedd a thechnolegau newydd. 

Bwrdd Golygyddol:  Lucas Brown, Nadine Payne, Simon Cooper, Gareth Browning, 
Marcia Jones, Clive Thomas, Richard Johnston, Jon Merrey.
I gael gwybodaeth am sut i gyfrannu, cysylltwch â'r golygydd, Sophie Davies 
ffôn +44 (0)29 2047 3456,  e-bost advances@teamworksdesign.com. Mae Advances 
Wales yn cael ei ddylunio a'i gynhyrchu ar ran Llywodraeth Cymru gan Teamworks 
Design, Llawr Cyntaf, The Bonded Warehouse, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd CF10 4HF. 
Nid yw'r safbwyntiau a fynegwyd yn y cylchgrawn hwn o reidrwydd yn safbwyntiau 
Llywodraeth Cymru na'i gweithwyr. Nid yw Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am unrhyw 
ffynonellau trydydd parti a ddyfynnwyd fel gwefannau neu adroddiadau. ISSN 
0968-7920. Argraffwyd yng Nghymru gan ‘Harlequin Printing and Packaging’, 
Pont-y-clun. Hawlfraint y Goron. 

I danysgrifo neu newid eich manylion postio, cysylltwch â:
Jennifer Clark (innovation@gov.wales). Ewch i: 
www.businesswales.gov.wales/cy/zones/innovation/advances-wales

Derbyn copïau am ddim o Advances Wales

Cysylltwch ag Advances Wales 
I dderbyn copi am ddim o Advances Wales yn rheolaidd, newid manylion cyswllt neu 
sicrhau ôl-rifynnau am ddim cysylltwch â Jennifer Clark, Llywodraeth Cymru, QED, 
Y Brif Rodfa, Ystâd Ddiwydiannol Trefforest, RCT, CF37 5YR, Cymru, DU 
Ffôn+44(0)3000616044 Ebost innovation@gov.wales 

Mae Advances Wales ar gael ar-lein hefyd yn: 
www.businesswales.gov.wales/zones/imnnovation/advances-wales  

Mae Advances Wales yn cyhoeddi newyddion ac erthyglau yn y meysydd canlynol 
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Datgelu gwifriad mewnol yr ymennydd
Mae sganiau manwl sy’n cael eu 
cynhyrchu ym Mhrifysgol Caerdydd 
yn helpu i ddatrys dirgelion yr 
ymennydd dynol.

Sganiwyd ymennydd Gohebydd Meddygol y BBC 
Fergus Walsh yng Nghanolfan Ymchwil Delweddu’r 
Ymennydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC) gan 
ddefnyddio sganiwr MRI cryfaf Ewrop - y Magnetom 
Skyra Connectom 3T. Mae’r sganiwr yng Nghaerdydd 
yn un o ddim ond tri trwy’r byd.

Defnyddiodd peirianwyr o Siemens ddata’r sgan a 
chynhyrchu delweddau o’r ymennydd trwy addasu 
techneg sy’n cael ei ddefnyddio yn y diwydiant 
ffilmiau, sef cyflwyno sinematig (cinematic rendering). 
Mae’r delweddau hyn yn cynnig golwg newydd ar 
lwybrau gwynnin yr ymennydd, gan ddatgelu’r set 
gymhleth o gysylltiadau sy’n cynnal y dull y mae’r 
ymennydd yn gweithio.

Roedd Siân Rowlands, sy’n dioddef o sglerosis 
ymledol (MS) wedi gwirfoddoli hefyd. Mae sganiau 
confensiynol yn dangos yn eglur y namau (y 

mannau sydd wedi’i niweidio) yn ymennydd cleifion 
ag MS. Fodd bynnag, roedd yr uwch sgan, sy’n 
dangos dwysedd acsonig, yn helpu i egluro sut y 
mae’r namau’n effeithio ar y llwybrau echddygol 
a gwybyddol sy’n gallu sbarduno ei phroblemau 
symudiad a’i blinder eithriadol.

Mae ymchwilwyr CUBRIC yn ceisio defnyddio ffyrdd 
newydd o edrych ar gyflyrau niwrolegol a seiciatrig 
megis dementia, schizophrenia a sglerosis ymledol, 

yn ogystal â gwell dealltwriaeth o’r ffordd y mae 
ymennydd normal, iach yn gweithio. Agorodd 
y Ganolfan a gostiodd £44 miliwn ei drysau yn 
ystod haf 2016. Mae hi bedair gwaith yn fwy na 
chyfleusterau ymchwil blaenorol Prifysgol Caerdydd 
ar gyfer delweddu’r ymennydd, ac mae’n cynnwys y 
cyfarpar niwroddelweddau gorau yn y byd.

‘Micro-ysgrepanau’ hirdaith i wenyn
Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol 
Bangor wrthi’n datblygu micro-
ysgrepanau i wenyn er mwyn tracio’u 
symudiadau.

Mae ecolegydd a pheiriannydd microsystemau’n 
cydweithio ar brosiect a fydd yn caniatáu i wenyn gael 
eu dilyn gan ddronau bychain wrth iddyn nhw hedfan 
o blanhigyn i blanhigyn. Bydd hyn yn galluogi’r 
gwyddonwyr i ddysgu mwy am y mannau y mae’r 
gwenyn yn casglu neithdar ac i ddarganfod beth allai 
fod yn effeithio ar eu niferoedd.  

Mae niferoedd gwenyn yn lleihau, ac mae eu 
goroesiad yn wynebu sawl her. Mae rhai pryfladdwyr 
yn effeithio ar eu gallu i ddod o hyd i’w ffordd, felly 
byddai’r gallu i dracio gwenyn dros bellteroedd yn 
helpu gwyddonwyr i ddeall sut y mae’r pryfladdwyr yn 
effeithio ar allu’r gwenyn i fynd i’r cyfeiriad iawn. Gallai 
tracio’r gacynen Asiaidd, sy’n fygythiad difrifol i lawer 
o rywogaethau o wenyn, gyda golwg ar ei rheoli neu’i 
dileu, cyn y bydd yn rhy hwyr.

Mae cyfyngiadau ar ddyfeisiadau presennol sy’n 
monitro gwenyn oherwydd eu pwysau, y gallu i’w 

“Mae’r manylder anhygoel a welir yn y sganiau 
yma’n dwyn sylw at y posibiliadau sydd ar gael 
i dîm dawnus CUBRIC, sydd bellach yn gallu 
defnyddio’r offer mwyaf arloesol yn y byd. Bydd y 
sganiwr microstrwythurol yn cael ei ddefnyddio at 
ddiben ymchwil a fydd yn effeithio’n bositif iawn ar 
fywydau pobl ym mhedwar ban byd.”
Dywedodd yr Athro Derek Jones 
Cyfarwyddwr CUBRIC

rheoli o bell a pha mor hir y mae eu ffynhonnell bŵer yn 
para. Ond mae tîm Prifysgol Bangor wedi ceisio datrys 
y materion hyn gan ddefnyddio microdechnoleg 
arloesol. Mae’r ddyfais olrhain newydd wedi’i dylunio 
i harneisio ynni trydanol pob gwenynen unigol i 
bweru’r ysgrepan, sy’n golygu nad oes angen batri, ac 
nid yw’n pwyso ond traen o bwysau corff y wenynen, 
sy’n llai na diferyn o law. Mae hyn yn datrys problem 
oes a phwysau’r batri.  

Profi’r pecynnau ar wenyn mewn twnelau polythen 
fydd y cam nesaf, a datblygu derbynnydd symudol 
a fydd yn olrhain ac yn dilyn signalau’r gwenyn sy’n 
cael eu trawsyrru wrth i’r gwenyn geisio chwilota am 
neithdar.

Mae’r Bee Improvement and Bee Breeders 
Association (BIBBA) yn sefydliad sy’n bartner yn y 
prosiect, gan ei fod yn awyddus i ariannu ymchwil i 
dracio gwenyn mêl mewn amgylcheddau tymherus 
fel bod modd adnabod cwmpas chwilota’r gwenyn 
dan wahanol amodau hinsawdd ac amgylchedd. 
Byddai hyn yn galluogi’r ymchwilwyr i gynnal 
asesiadau hyfywedd manylach cyn sefydlu 
gwenynfeydd newydd.
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O Llwyddiant i’r dosbarth ynni-positif cyntaf
Mae’r Ystafell Ddosbarth Actif a adeiladwyd gan Ganolfan Arloesedd a Gwybodaeth SPECIFIC Prifysgol Abertawe 
(a ymddangosodd yn Advances 80) wedi ennill Gwobr Arloesedd Rhagoriaeth Adeiladu Cymru. Mae’r gwobrau 
hyn yn dathlu’r gorau yn y diwydiant adeiladu yng Nghymru. Mae’r Ystafell Ddosbarth Actif ar Gwmpas y Bae yn 
cynhyrchu, yn storio ac yn rhyddhau ei ynni solar ei hun, ac yn darparu lle i addysgu a labordy i fyfyrwyr, yn ogystal 
â chyfleuster datblygu adeilad ar gyfer SPECIFIC a’i bartneriaid yn y diwydiant, megis BIPVco (y soniwyd am ei 
dechnoleg yn Advances 81). Mae Prifysgol Abertawe bellach yn cynllunio prosiect newydd o’r enw SUNRISE, a 
fydd yn cynnwys cynhyrchion ynni solar yn India ac yna’n eu hintegreiddio i bump pentref yn India, gan ganiatáu i 
adeiladau harneisio pŵer solar i ddarparu’u hynni eu hunain a rhedeg o’r grid.

Golau gwyrdd i Arloesedd Medtech 
Mae Invitron, cwmni biotechnoleg yn Nhrefynwy yn gweithio gyda Blackwood Embedded Solutions, cwmni 
dylunio meddalwedd ac electroneg yng Nghaerffili, i ddatblygu dyfais Prawf Pwynt Gofal (POCT) meddygol 
newydd. Profion diagnostig cyflym yw POCT sy’n cael eu cynnal wrth ochr y claf, gan ddarparu canlyniadau 
llawer yn gynt na phrofion labordy confensiynol. Wedi derbyn cyllid a chreu dyfais prawf o gysyniad, mae 
Invitron bellach wedi llwyddo i ddenu rhagor o gyllid i ddatblygu system POCT yn seiliedig ar eu technoleg 
datgelu ymoleuedd cemegol tra sensitif. Dywedodd Andrew Woodhead, Cyfarwyddwr Datblygu Busnes 
Invitron: “Trwy gydweithio gyda Blackwood Embedded Solutions byddwn yn gallu dod â’r prototeip yma i’r 
farchnad o fewn y gyllideb ac o fewn yr amserlen y cytunwyd arni. Mae’r dechnoleg yma’n cynnig mantais 
eglur o ran y farchnad ac mae’n addo newid pethau’n syfrdanol i’r diwydiant ac i’r gofal a roddir i gleifion.”

Lansio cyfleuster gweithgynhyrchu colagen Sglefrod môr
Mae Jellagen wedi agor y cyfleuster cyntaf o’i fath yng Nghaerdydd i echdynnu colagen tra phur o sglefrod 
môr a gynaeafwyd oddi ar arfordir Gorllewin Cymru. Mae’r cwmni (yr oedd erthygl amdano yn Advances 74) 
ar flaen y gad yn y newid o ffynonellau mwy arferol o golagen, sy’n gallu cynnwys risg o afiechyd, ac mae 
wedi datblygu colagen y genhedlaeth nesaf gyda buddion ymarferol unigryw. Dywedodd yr Athro Andrew 
Mearns Spragg, Prif Weithredwr a sylfaenwr: “Dyma garreg filltir allweddol yn esblygiad Jellagen. Mae gallu 
gweithgynhyrchu symiau mawr o’r colagen yn ein galluogi i gyflenwi a diwallu anghenion cwmnïau arweiniol 
y byd ym meysydd dyfeisiadau meddygol, biotechnoleg a deunydd fferyllol.” Ychwanegodd: “Mae bod yng 
Nghaerdydd yn rhoi mantais logistaidd i’n busnes. Rydym nid yn unig yn weddol agos at y prif ranbarthau 
arfordirol lle mae’r sglefrod môr yn cael eu cynaeafu, a’n depo yn Noc Penfro, ond gallwn hefyd gefnogi 
cwsmeriaid yn y DU a chyrraedd cysylltiadau cludiant ar gyfer y marchnadoedd byd eang.”

Lansio Craff-wasanaeth yn yr 
ystafell westy 
Mae cwmni o Abercynon, MyLiveGuard, wedi creu ateb 
cysylltiol newydd sy’n caniatáu i bobl bell-reoli amgylchedd 
eu hystafelloedd gwesty gan ddefnyddio’r teledu neu eu 
ffôn symudol. Maent yn bellach yn trafod y gwasanaeth 
newydd yma gyda chadwyn o westyau rhyngwladol a chwmni 
mordeithiau enwog, gan roi sylw i’r gwasanaeth a fydd yn 
caniatáu i westeion ddod i’r gwesty, troi’r teledu ymlaen a dewis 
tymheredd eu hystafelloedd hyd yn oed cyn iddynt gyrraedd. 
Esboniodd y Rheolwr-Gyfarwyddwyr, Miles Woodhouse: 
“Trwy ap ar eich ffôn gallwch awtomeiddio a rheoli nifer o 
nodweddion yn eich ystafell, o’r goleuadau i’r aerdymheru a’r 
gwresogi. Mae’n bosibl hefyd rheoli rhai peiriannau coffi fel bod 
yna cappuccino ffres yn eich disgwyl pan gyrhaeddwch.”

www.southwales.ac.uk

Datblygu ap rhith-wirionedd ar gyfer diogelwch ar y ffyrdd 

Mae’r Dr Catherine Purcell, sy’n arbenigwr mewn 
seicoleg, a’r arbenigwr dylunio gemau, y Dr 
Mike Reddy yn cydweithio ar y prosiect yma ar ôl 
derbyn nawdd o £67,500 gan yr Ymddiriedolaeth 
Diogelwch ar y Ffordd (Road Safety Trust).

Bydd y nawdd yn cael ei ddefnyddio i ddatblygu 
ap prawf o gysyniad rhithwir, a fydd yn cael ei roi 
ar brawf mewn ysgolion cynradd yng Nghymru. 
Mae llawer o ysgolion sy’n gweithredu rhaglen 
addysg diogelwch ar y ffordd yn defnyddio llyfrau 
a gemau seiliedig ar wybodaeth i addysgu rheolau 
diogelwch ar y ffordd i blant. Mae tystiolaeth fod 
hyfforddiant ymddygiad ar ochr y ffordd yn fwy 
effeithiol na’r dulliau hyn, ond yn aml nid oes gan 
yr ysgolion yr adnoddau ariannol i wneud hyn.

Nod y prosiect yw datblygu technoleg a fydd yn 
caniatáu i blant ddysgu sgiliau croesi’r ffordd 
mewn amgylchedd rhithwir, lle nad oes perygl 
iddynt gael eu hanafu. Mae hon yn ffordd 

effeithlon a chost-effeithiol o ymarfer diogelwch 
ar y ffordd.

Er bod rhith-wirionedd wedi bodoli am ddegawdau, 
dim ond yn ddiweddar y mae’r ansawdd a’r 
hygyrchedd wedi gwella digon, a’r pris yn ddigon 
rhesymol iddo fod yn y ‘brif ffrwd’. Bydd prosiect 

Mae Prifysgol De Cymru yn 
datblygu ap i addysgu plant ysgol 
am ddiogelwch ar y ffyrdd. 

Cwmni Fintech yn mynd i Dubai
Mae cwmni technoleg ariannol Delio wedi ennill lle ar raglen 
sbarduno a ddyluniwyd i helpu busnesau i ehangu yn Dubai. 
Mae’r rhaglen yn cynnwys cwricwlwm 12 wythnos lle mae’r 
11 sy’n cystadlu yn y rownd derfynol yn cydweithio’n agos 
â sefydliadau ariannol a budd-ddeiliaid eraill i help i fynd 
i’r afael ag anghenion newidiol diwydiant gwasanaethau 
ariannol y rhan honno o’r byd. Delio oedd yr unig gwmni o’r DU 
i ddod yn rhan o’r rhaglen, sy’n nodi’r cam nesaf yn strategaeth 
twf rhyngwladol y cwmni. Dywedodd Gareth Lewis, Prif 
Weithredwr Delio: “Gan mai ni yw’r unig gwmni technegol 
ariannol yn y DU i fod yn rhan o’r rhaglen, mae’n dilysu ateb 
Delio mewn ffordd gadarn iawn ac yn dilysu’r rôl y gallwn 
ei chwarae wrth helpu sefydliadau i gysylltu buddsoddwyr 
preifat â chyfleoedd buddsoddi ar draws ffiniau.”

“Damweiniau ar y ffordd yw’r achos mwyaf 
cyffredin ond un o farwolaeth ac anabledd ar hyd 
a lled y byd mewn plant rhwng 5 a 14 oed, felly 
mae’r angen i addysgu plant sut i groesi’r ffordd 
yn ddiogel yn hanfodol. Yn f’ymchwil blaenorol, 
rwyf wedi dangos bod meddalwedd ‘myfïol’, fel 
gemau person cyntaf sy’n ysgogi’n uniongyrchol 
y trochiad mewn byd artiffisial, yn fwy tebygol o 
roi’r wybodaeth hanfodol i blant i’w haddysgu a 
bydd hyn yn helpu i sicrhau y byddant yn ddiogel 
ar y ffyrdd.”
Dr Catherine Purcell 
Arbenigwr mewn seicoleg

diogelwch ar y ffyrdd yn tywys y dechnoleg y tu 
hwnt i fideo 3D a gemau er adloniant ac yn edrych 
sut y mae modd defnyddio’r rhith-wirionedd i 
addysgu plant am broblem go iawn.

“Mae potensial sylweddol i’r dull arfaethedig gael ei 
ddefnyddio’n eang ac os yw’n llwyddo, byddwn yn 
ceisio cyllid ychwanegol i’w ddatblygu ymhellach, 
gyda golwg ar rannu hwn am ddim gydag ysgolion 
ar draws y DU” ychwanegodd y Dr Purcell.
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Ariannu cydweithrediad ym maes ymwrthedd gwrthfiotig
Mae Imspex Diagnostics wedi sicrhau cyllid i weithio gyda phartneriaid yn Warwick, Iwerddon a’r Almaen ar brosiect 
sy’n mynd i’r afael â phroblem fyd-eang ymwrthedd i wrthfiotig. Mae dyfais BreathSpec y cwmni o Abercynon (y 
soniwyd amdano yn Advances 75) yn defnyddio cyfuniad o gromatograffi nwy a sbectrometreg symudedd ïonau 
i ddatgelu halogyddion yn y nwyau sy’n cael eu cynhyrchu gan isgynhyrchion diwerth, i ddadansoddi samplau’n 
effeithiol. Diolch i’r cyllid, bydd BreathSpec yn gallu cynnig dull anymwthiol o fonitro’r cyfansoddion organig anweddol 
sy’n bresennol wrth i unigolyn allanadlu, ac yna’n bresennol yn ei waed. Mae’r dull yn cael ei gydnabod fel prawf 
clinigol defnyddiol at dargedu defnydd mwy uniongyrchol o’r cyffuriau gwrthfiotig sy’n bodoli eisoes. Dywedodd Santi 
Dominguez, prif weithredwr IMSPEX Diagnostics: “Mae gennym weledigaeth o ddarparu gofal iechyd sylfaenol sy’n 
cynnig ateb dibynadwy, cyflym a syml wrth adnabod heintiau bacterol neu feirysol. Bydd hyn yn arwain at y gofal gorau 
posibl am y claf ac yn cwtogi cymaint â phosibl ar y defnydd o gyffuriau gwrthfiotig.”

Cynnydd cyffur o wymon sy’n ymladd clefydau
Mae cyffur a ddatblygwyd o wymon, sy’n helpu i ymladd heintiau wedi ennill Gwobr Arloesedd Meddygol Gwobrau 
Arloesedd ac Effaith Prifysgol Caerdydd 2017. Darganfu ymchwilwyr bod halwynau algâu (alginates) a geir mewn 
gwymon yn gallu ymladd heintiau sy’n gwrthsefyll llawer o wahanol gyffuriau. Dangosodd tîm dan arweiniad yr Athro 
David Thomas yn Ysgol Ddeintyddiaeth Prifysgol Caerdydd, a fu’n gweithio gyda chwmni biofferyllol AlgiPharma, sut 
yr oedd yr halwynau’n gallu aflonyddu ar y broses o ffurfio bioffilmiau microbaidd. Dywedodd yr Athro Thomas: “Roedd 
ein hymchwil yn caniatáu i ni gael deunyddiau o fyd natur oedd â gallu nerthol i newid ymddygiad bacteria, gan beri 
iddynt ddod yn fwy ymatebol i driniaeth wrthfiotig, a gwella priodweddau mwcws mewn cleifion â chlefyd yr ysgyfaint. 
Mae’r darganfyddiadau’n cael eu cymhwyso i ddatblygu dulliau amgen o drin clefydau heriol ac anodd-eu-trin.”

Cyllid i blatfform newydd ar gyfer prynu tai newydd
Mae busnes technoleg eiddo o Gaerdydd, Properr, wedi codi £850,000 i lansio’i blatfform newydd gyda’r nod o 
drawsffurfio’r broses o brynu tŷ.  Mae platfform Track My Move y cwmni’n dod â chwsmeriaid, gwerthwyr tai a 
chyfreithwyr at ei gilydd i un lle fel bod prynu a gwerthu tai yn broses fwy tryloyw. Mae’n gobeithio lleihau amser 
trafodion arferol prynu tai o’r cyfartaledd presennol o 10-12 wythnos i ddim ond dau ddiwrnod. Mae’n bosibl cael 
mynediad i’r platfform o unrhyw ddyfais, sy’n galluogi cwsmeriaid i ddarganfod pa gynnydd sydd yn y pryniant 
neu’r gwerthiant a hefyd mae’n symleiddio’r broses i gwmnïau gwerthu tai a chyfreithwyr. Mae’r cwmni wedi denu 
diddordeb amrywiaeth o gwmnïau gwerthu tai ar draws Cymru cyn y trefniadau i gyflwyno’r broses ymhob rhan o 
Gymru yn y dyfodol agos.

Twf i’r cwmni Dwsin Digidol
Mae OpenGenius, datblygwyr meddalwedd o Benarth, ar fin creu 30 
o swyddi, ar ôl ennill lle ar raglen Cyflymydd Dwsin Digidol 2017 
Innovation Point, sef rhaglen newydd i gynorthwyo busnesau yng 
Nghymru yn y sector technoleg. OpenGenius yw’r cwmni y tu ôl i’r 
meddalwedd cyfrannu syniadau a chynllunio prosiect iMindMap a’r ap 
rheoli tasgau gweledol DropTask. Bydd y rhaglen cyflymu technoleg 
yn rhedeg gydol ail hanner 2017, gan gynnig yr offer, y sgiliau a’r 
cysylltiadau i’r cwmnïau yn y rownd derfynol er mwyn iddynt dyfu 
a sicrhau eu rownd buddsoddi nesaf. Dywedodd Chris Griffiths, prif 
weithredwr OpenGenius: “Rydym yn teimlo’n ffodus iawn ein bod 
wedi’n derbyn ar y rhaglen ymhlith rhai entrepreneuriaid gwych. Mae 
yna fisoedd cyffrous o’n blaenau, ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr 
iawn at gael gweithio gyda’r mentoriaid profiadol yn y Cyflymydd 
Dwsin Digidol.”

Gwobrau i arloeswyr technoleg Cymru
Roedd gwobrau Technoleg ESTnet Cymru 2017 yn dathlu’r gorau o 
ddiwydiant technoleg Cymru. Enillwyd y Wobr i’r Busnes Technegol 
newydd gan gwmni robo-fuddsoddi Wealthify o Benarth. Y cwmni a 
enillodd y Wobr Arweinydd Technoleg oedd y cwmni ymgynghori a 
datblygu meddalwedd o Gaerdydd, DevOpsGuys. Rhannwyd y wobr 
am y Cynnyrch Mwyaf Arloesol rhwng Wealthify am eu gwasanaeth 
buddsoddi ar-lein a Wales Interactive am eu gêm fideo fyw, The 
Bunker. Academi Meddalwedd Genedlaethol Prifysgol Caerdydd 
enillodd gategori Arloeswyr Diwydiant am eu hymroddiad tymor 
hir i newid y ffordd y mae peirianneg feddalwedd yn cael ei dysgu, 
ac Ysgol Gynradd Cae Top, Bangor enillodd y ddyfarniad Gorau am 
Fabwysiadu Technoleg am ei defnydd o ap eeZeeTrip i arbed amser ac 
arian. Coronwyd Alina Griestaragiene, Uwch Beiriannydd Dyfeisiadau 
yn Infineon Technologies yng Nghasnewydd yn Unigolyn Dawnus 
newydd Gorau.

www.southwales.ac.uk www.glyndwr.ac.uk

Synhwyrydd i gefnogi pobl oedrannus agored i niwed
Mae dyfeisiwr a ddyluniodd system 
monitro gyfrifiadurol i gynorthwyo 
pobl oedrannus sy’n byw ar eu pennau 
eu hunain wedi cael cymorth i fynd â’i 
dechnoleg newydd i’r farchnad, diolch 
i Brifysgol GlynDŵr.
Roedd Tim Jones yn gweithio gydag Ysgol 
Fusnes Gogledd Cymru a’r Ysgol Gelf Greadigol 
ym Mhrifysgol Glyndŵr i ddatblygu technoleg 
BenignEye.

Daeth yr ysbrydoliaeth o’i ddiweddar fam a fu’n 
byw’n annibynnol nes iddi farw pan ddychwelodd 
ei chanser yn gynnar yn 2016. Dechreuodd chwilio 
am ffyrdd o gofnodi ac arsylwi sut yr oedd hi’n 
symud o gwmpas y tŷ ac yn defnyddio’i chyfarpar, 
er mwyn tawelu ei feddwl. Yna penderfynodd fwrw 
iddi i ddilyn trywydd y syniad fel busnes posibl.

Mae BenignEye yn treulio 30 diwrnod yn monitro 
sut y mae’r unigolyn yn symud o gwmpas y tŷ  gan 
wylio beth y mae’n ei wneud, er enghraifft edrych 
ar sawl gwaith y mae’n berwi’r tegell, neu pa mor 
hir mae’n eistedd yn y gadair. Unwaith y mae wedi 

adael ymlaen yn anfwriadol, neu ysgogi’r larwm os 
yw tymheredd y tŷ yn rhy oer yn y gaeaf.

Mae hyd at 232 o wahanol synwyryddion ar gael, 
gan gynnwys y rheiny sy’n ymwneud â symudedd, 
monitro craff-blygiau a switsys drysau. Mae modd 
gosod system batri wrth gefn ar y system rhag 
ofn y bydd toriad i’r trydan, a gall rhoi gwybod i’r 
rheolwr pan fydd cyfeillion, teulu neu ofalwyr yn 
ymweld â’r tŷ.

Dywedodd Tim: “Fy mam oedd fy achos prawf ac 
roedd hi’n fodlon helpu pobl eraill yn yr un sefyllfa 
â hi, felly fe wnaethom ni lwyddo i gasglu data 
mewn gwahanol rannau trwy’r tŷ. Rwy’n gwybod 
bod yna lawer o bobl eraill yn yr un sefyllfa â 
hi, sy’n byw ar eu pennau’u hunain er gwaethaf 
eu hoed, a’u bod yn ymladd am yr hawl i wneud 
hynny. Maen nhw’n haeddu’r hawl hwnnw, ond 
rwy’n siŵr y gallwch ddeall pryderon y bobl o’u 
cwmpas - cefais brofiad o hynny fy hun - felly mae 
hyn yn ffordd o helpu.”

dysgu unrhyw batrymau, mae’n rhybuddio teulu’r 
unigolyn trwy anfon neges destun neu e-bost os 
yw’r drefn arferol yn newid neu os gwelir bod y 
person oedrannus yn symud llai na’r arfer. Gall 
hefyd ddiffodd offer yn awtomatig os yw wedi’i 
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Dull newydd cynaliadwy o drin dŵr 
gwastraff
Mae Elentec wedi datblygu technoleg newydd i drin dŵr halogedig sy’n fwy 
cynaliadwy ac amgylcheddol-gyfeillgar na thriniaeth gemegol gonfensiynol.

efnyddir prosesau 
electrogemegol at amrywiaeth 
eang o gymwysiadau ym myd 
diwydiant, o wneud aloeon 
o safon uchel i atal cyrydiad 
seilweithiau mawr fel pibelli 
neu dechnoleg batris, lle 
mae defnyddio trydan fel 
‘adweithydd’ yn brif nodwedd. 
Hynny yw, gellir defnyddio 
trydan i yrru a rheoli’r broses.

Mae’r driniaeth ddŵr a elwir yn 
electrogeulad (EC) yn symud yr halogion 
trwy ychwanegu cyfrwng dyddodiad i’r 
ffrwd halogedig. Mae’r cyfrwng, haearn neu 
alwminiwm yn aml, yn glynu at yr halogion 
sy’n cael eu dyddodi neu sydd mewn daliant, 
ac mae’r cyfansoddion yn disgyn gan 
ffurfio llaid. Mae’r broses yn debyg i geulad 
cemegol, sef ffordd arferol y diwydiant o 
drin amrywiol ffrydiau gwastraff, ond mae’n 
wahanol yn y modd y bydd y cyfrwng yn 
cael ei ychwanegu at y ffrwd. Mae ceulad 
cemegol yn gwneud hyn trwy ddogni 
cemegau, ond mae’r EC yn gwneud hyn 
mewn dull electrogemegol. O ganlyniad, 
mae gan y system ôl troed amgylcheddol 
sylweddol ysgafnach, ac mae angen llai 
o le i storio a thrin cemegau, neu gellir 
hyd yn oed dileu’r angen hwnnw yn gyfan 
gwbl. Mae’r nodweddion yma’n caniatáu i’r 
dechnoleg gael ei defnyddio’n ddiogel mewn 
amryw o gymwysiadau ac amgylcheddau.

Yn EC, bydd y cemegau confensiynol 
(haearn a chemegolion seiliedig ar 
alwminiwm) i drin dŵr yn cael eu disodli 
gan ddeunydd plât dur neu alwminiwm 
wedi’i ffurfweddu yn ôl maint y pecyn 
electrodau, mae’r broses bellach 
wedi datblygu’n system fodiwlaidd, 
hyblyg gyda’r rheolaeth arni wedi’i 
hawtomeiddio’n llawn.
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Cynnyrch 
Technoleg trin dŵr
Cymwysiadau 
Trin dŵr halogedig
Cyswllt
Ff: 07798 876874
E: john.bostock@elentec.co.uk
Gw: www.elentec.co.uk

Profile

Creodd Elentec system symudol yn 
ddiweddar oedd yn gallu gweithredu o 
bell i drin dŵr ffo o’r mwynfeydd yn Eryri 
fel prosiect Menter Ymchwil Busnes 
Bychan (SPRBI) i Gyfoeth Naturiol Cymru. 
Ymhob rhan o Gymru mae mwy na 1300 
o fwynfeydd segur sy’n creu problemau 
amgylcheddol ac yn effeithio ar afonydd a 
llynnoedd gerllaw.

Mae cyfarpar y cwmni sydd mewn 
cynwysyddion yn cynnwys technoleg 
gwahanu ôl troed bach a ddatblygwyd 
yn fwriadol ar gyfer y prosiect yn ogystal 
ag electrogeulad. Llwyddodd i symud 
sinc wedi’i dyddodi o hen waith oedd yn 
rhyddhau dŵr i Lyn Geirionydd yn Eryri trwy 
ddefnyddio lefelau isel o drydan. Roedd 
hyn yn dangos y byddai’n bosibl sefydlu’r 
unedau hyn mewn safleoedd anghysbell 
gan ddefnyddio ffynonellau ynni fel mân 
weithiau hydro i bweru’r system.

Dyluniwyd y system hefyd i weithredu ar 
sail ‘plygio-a-chwarae’ ac roedd ei siambrau 
electrodau a oedd yn pwyso llai na 25kg, yn 
golygu bod modd i un unigolyn eu cludo i 
leoedd anghysbell. Mae gwaith ar y gweill 
nawr ar system symudol i drin hyd at 10 
m³ o ddŵr yr awr mewn cymhwysiad morol 
penodol, a bydd hwn wedi’i gwblhau erbyn 
diwedd 2017.

Mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe, 
llywodraeth leol yn Asturias, Sbaen a 
chwmni dwr yn yr Almaen, mae Elentec 
yn ceisio gweithredu’r broses dechnoleg 
ar draws mwynfeydd yn Ewrop sydd wedi’i 
halogi. Maent hefyd yn cydweithio â 
Phrifysgol Harper Adams, sef prifysgol 
amaethyddol arbenigol yn Sir Amwythig, 
i ddatblygu technoleg a fydd yn trin 
gweddillion treuliad anaerobig ac yn 
adfer dŵr a maethion o fwyd a gwastraff 

amaethyddol. Byddai hynny’n gam 
sylweddol yn y dasg o gysylltu cynhyrchiant 
ynni cynaliadwy ac amaethyddol a lliniaru 
dibyniaeth ffermio’r DU ar wrteithiau a 
fewnforiwyd.

Trwy drin dŵr a gwastraff mewn ffordd 
fwy cynaliadwy, mae’r dechnoleg yn troi 
‘halogion’ yn ‘adnoddau yn y lle anghywir’ 
sy’n aros i gael eu cynaeafu a’u hecsbloetio.

Proffil
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Mewn cydweithrediad ag Ysgol 
Peirianneg Prifysgol Caerdydd, mae’r 
cwmni wedi creu celloedd llwytho 
awtonomaidd sy’n ddiwifr ac yn eu pweru 
eu hunain. Mae hyn yn golygu nad oes 
angen na batri na cheblau pŵer arnynt, 
felly mae modd osgoi problemau sy’n 
codi yn sgil defnyddio ceblau ac mae 
costau cynnal yn is. Mae’r dechnoleg 
newydd yn cyfuno dyfais ddiwifr pŵer 
isel, cynhaeafwr ynni, electroneg pŵer 
isel a chell llwytho sy’n mesur straen.

D

Datblygu technoleg hunanbwyso 
arloesol
Mae Flintec wedi cydweithio â Phrifysgol Caerdydd i ddatblygu celloedd llwyth 
electronig awtonomaidd.

yfeisiau sy’n troi grym neu 
bwysau yn signal trydanol 
yw celloedd llwytho. Cânt eu 
defnyddio mewn cynhyrchion 
lle mae mesur y pwysau’n 
hollbwysig, er enghraifft biniau 
clyfar a seilos storio amaethyddol.

Cynnyrch 
Celloedd llwytho awtonomaidd
Cymwysiadau 
Mesur pwysau
Cyswllt
James Williamson
Flintec UK
W4/5 Capital Point
Parc Busnes Capital 
Rhodfa Gwynllŵg
Caerdydd CF3 2PW
Ff: 02920 797959
E: james.w@flintec.com
Gw: www.flintec.com

Profile

Bydd celloedd llwytho CC1 Flintec yn cael eu 
gosod ar bympiau olew crai, a’u prif waith yw 
mesur swm yr olew sy’n cael ei bwmpio. Yna bydd y 
ffigwr yma yn cael ei ddefnyddio i osod cyflymder 
y pwmp. Yn nodweddiadol, mae ceblau wedi’u 
cysylltu’n barhaol â’r celloedd llwytho sy’n cael 
eu defnyddio mewn pympiau olew. Mae modd i’r 
ceblau hyn gael eu difrodi gan beri i’r celloedd 
llwytho ddiffygio. Gan fod pympiau olew fel arfer 
mewn mannau anghysbell, mae ‘n ddrud gosod 
celloedd llwytho neu geblau newydd yn eu lle.

piezo addas. Ar yr un pryd, datblygodd Flintec 
electroneg pŵer isel, dyfeisiadau cyfathrebu 
diwifr ynni isel bluetooth a’r gell lwytho sy’n 
treulio cerrynt isel.

Mae’r cynaeafwr ynni piezo yn trosi dirgryniad y 
pwmp yn ynni trydanol. Hwn wedyn sy’n rhedeg 
y cydrannau electronig, y ddyfais ddiwifr a’r gell 
lwytho. Pan fydd y cydrannau electronig wedi’u 
tanio, bydd synhwyrydd yn darllen y pwysau 
olew o’r gell lwytho, ac yna’n ei drawsyrru’n 
ddiwifr. Yna bydd y cydrannau electronig yn gallu 
‘gorffwys’, gan sicrhau bod cymaint o ynni â 
phosibl yn cael ei gynaeafu.

Er mai ar gyfer olew a nwy y bwriadwyd 
y dechnoleg newydd, mae modd ei 
chymhwyso hefyd i unrhyw faes arall lle 
mae ynni amgylchynol ar gael. Ysglyfaethu 
ynni amgylchynol, (sef cynaeafu ynni neu 
gynaeafu pŵer), yw’r broses o gaffael ynni y 
gellir ei ddefnyddio o ffynonellau naturiol a 
ffynonellau o wneuthuriad dyn sydd o’n cwmpas 
mewn amgylchedd pob dydd. Mae pelydriad 
electromagnetig, pŵer solar, a ffynonellau ynni 
thermal a mecanyddol yn enghreifftiau o’r rhain.

Gellir datblygu dyluniadau fesul modwl i’w 
defnyddio mewn sefyllfaoedd lle na fyddai’n 
ceblau’n syniad da. I’r rheiny sy’n defnyddio’r 
dechnoleg, mae’n arbed costau cynnal a chadw 
megis gosod batris newydd, ac yn dileu’r 
problemau a allai godi yn sgil niwed posibl i’r 
cebl. Gall y system hefyd fod yn ateb amgen 
hyfyw i gwmnïau nad ydynt yn dymuno defnyddio 
datrysiadau ynni solar oherwydd bod mwy o 
gostau cynnal a chadw, er enghraifft, y glanhau 
rheolaidd a’r gost o gau pympiau i lawr yn sgil 
gofynion llymach o ran iechyd a diogelwch.

I ddechrau’r broses datblygu, mesurwyd yr 
ynni dirgrynu yn y pympiau olew crai yng 
Nghaliffornia gyda chymorth Prifysgol Caerdydd. 
Roedd hyn yn caniatáu dewis cynaeafwr ynni 
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Cynnyrch 
Technoleg sganio CT 
Cymwysiadau 
Dadansoddi gwenith
Cyswllt 
Yr Athro John Doonan
Canolfan Genedlaethol Ffenomeg 
Planhigion
Prifysgol Aberystwyth
Plas Gogerddan
Aberystwyth SY23 3EE
Ff: 01970 823121
E: jhd2@aber.ac.uk
Gw: www.plant-phenomics.ac.uk

Profile

M

Datblygu dull uwch-dechnoleg i 
ddadansoddi gwenith
Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth wrthi’n defnyddio technoleg sganio CT, 
sydd fel arfer yn cael ei defnyddio mewn ysbytai, i astudio gwenith.

ewn ysbytai, bydd sganiau 
CT yn defnyddio pelydrau-X 
a chyfrifiaduron i greu 
delweddau manwl o’r tu mewn 
i’r corff. Gallant gynhyrchu 
delweddau o strwythurau 
megis esgyrn ac organau 
mewnol, a defnyddir y dull yma 
i ddarganfod a monitro sawl 
cyflwr meddygol.

Mae Nathan Hughes, sy’n fyfyriwr Gwyddor 
Cyfrifiadureg, wedi datblygu techneg 
arloesol i gael gwybodaeth newydd o 
ddelweddau 3D o bennau gronynnau 
gwenith. Bydd ei waith yn cynorthwyo 
gwyddonwyr i ddatblygu math newydd o 
wenith fydd â’r potensial i fod yn fwy gwydn 
yn wyneb newid hinsawdd neu’n gallu 
addasu’n well i amgylcheddau caled, 
neu’n cynhyrchu gronynnau 
gwenith (neu gnwd 
cyffredinol) o’r 
maint gorau.

I ddechrau, 
datblygodd 

dechneg i fesur effeithiau gwahanol 
batrymau dyfrio a gwresogi ar y cnydau 
gwenith. Roedd yn bosibl amrywio faint o 
ddŵr a roddid i blanhigion unigol a chofnodi’r 
cynnydd yn eu pwysau trwy ddefnyddio 
cyfrifiaduron Raspberry Pi a meddalwedd 
ffynhonnell agored am ddim i yrru system 
ddyfrhau a chyfres o gloriannau.

Yn draddodiadol yn y cyfnod yma byddai’r 
gronynnau unigol yn cael eu harchwilio â’r 
llaw fel rhan o broses manwl a maith. Fodd 
bynnag, roedd y dechnoleg a ddatblygwyd 
wedi galluogi’r tîm ymchwil i ddadansoddi 
200 o bennau gronynnau gwenith mewn 
awr – sef tua 3000 gronyn unigol o 
wenith. Cymharwyd y darganfyddiadau 

hefyd â thechnegau 
astudio traddodiadol 

o rawn gwenith, 

darganfuwyd bod y dechneg hon yn 
cytuno 97% â’r mesuriadau a llaw. Roedd y 
canlyniadau hefyd yn llawer mwy cyson.

Dechreuodd y gwaith yng Nghanolfan 
Ffenomeg Planhigion Genedlaethol 
Prifysgol Aberystwyth, ac mae grant 
geneteg bellach yn ei alluogi i barhau yn 
Athrofa Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol 
a Gwledig y Brifysgol. Yno, defnyddir y 
dechnoleg sganio CT i astudio’r berthynas 
rhwng siâp, maint a gwneuthuriad genynnol 
yr hadau. Gallai hyn alluogi penderfyniadau 
ar sail gwybodaeth lawnach ym maes 
rhaglenni bridio glaswellt.

Cafodd math o laswellt o’r enw 
Brachypodium, sy’n enynnol syml o’i 
gymharu â gwenith, ei ddefnyddio fel 
patrwm i alluogi gwyddonwyr i adnabod 
priodweddau a genynnau y mae modd 
iddynt wedyn eu mapio i’r gwenith. Mae’r 
dull newydd a ddatblygwyd ar gyfer 
dadansoddi gronynnau gwenith wedi’i 
gymhwyso i’r glaswellt hwn ac mae’r 
canlyniadau’n addawol. Mae’r agwedd 
hon ar y gwaith yn cael ei chwblhau mewn 
cydweithrediad â Labordy Sainsbury yn 
Norwich.
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M

Pwmp gwaed datblygedig newydd i 
drin methiant y galon
Mae Calon Cardio wrthi’n datblygu pwmp gwaed newydd sbon, y cyntaf o’i fath yn y 
DU, i drin methiant y galon.

ae methiant cronig y galon 
yn gyflwr difrifol sydd yn aml 
yn derfynol ac yn digwydd 
pan nad yw’r galon yn gallu 
pwmpio digon o waed i 
fodloni gofynion y corff. Mae’n 
broblem iechyd sy’n fyd-
eang ac ar gynnydd, ac mae 
cannoedd o filoedd yn dioddef 
o’r cyflwr yn y DU yn unig.

“Dyma’r pwmp Prydeinig cyntaf i’w greu i’r 
diben yma – mae’n trin y gwaed sy’n llifo 
trwy’r pwmp mewn dull ysgafn dros ben, 
heb niweidio’r gwaed. Mae pympiau eraill 
ar gael sy’n achosi peth difrod i’r gwaed, 
ac o ganlyniad bydd y cleifion yn dioddef 
digwyddiadau niweidiol sy’n lleihau 
effaith bositif y mewnblaniad a’r driniaeth. 
Mae’r digwyddiadau niweidiol hyn hefyd 
yn cynyddu cost y gofal.”

Stuart McConchie 
Prif Weithredwr 
Calon Cardio

Yn draddodiadol, mae rheolaeth feddygol 
a therapïau cardiaidd, er enghraifft 
cyffuriau neu reolydd calon wedi’u 
defnyddio i ymestyn oes y claf â methiant 
y galon. Fodd bynnag, dim ond yn rhannol 
lwyddiannus mae’r dulliau hyn, a bydd 
llawer o gleifion yn symud ymlaen i 
gyfnod o fethiant mwy difrifol ar y galon, 
gyda’i argoelion o gyflwr terfynol ac 
ansawdd bywyd gwael. Hyd yn ddiweddar 
dim ond trawsblaniad y galon oedd yn 
gallu cynnig iachâd llwyr o’r cyflwr, ond 
mae’r ffaith nad oes ond cyflenwad bach 
iawn o galonnau ar gael yn golygu nad yw 
trawsblaniad ar gael ond i nifer fach iawn 
o bobl.

Dechreuodd pympiau gwaed gael eu 
cydnabod fwyfwy yn opsiwn ar gyfer 
triniaeth tymor hir. Fodd bynnag, mae 
pympiau’r genhedlaeth gyntaf yn ddrud, 
felly mae’n anodd i systemau gofal iechyd 
fewnblannu’r niferoedd angenrheidiol 
er mwyn gallu bodloni’r galw clinigol. 
Mae maint y pympiau hyn yn golygu 
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Cynnyrch 
Micro-bwmp gwaed mewnblanadwy
Cymwysiadau 
Trin methiant cronig y galon
Cyswllt
Calon Cardio-Technology Ltd
Sefydliad Gwyddor Bywyd 
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton 
Abertawe SA2 8PP
Ff: 01792 606356
E:  info@caloncardio.com
Gw: www.caloncardio.com

Profile

Sefydliad Gwyddor Bywyd Prifysgol 
Abertawe wrthi’n datblygu micro-bwmp 
gwaed y gellir ei fewnblannu, sef y 
MiniVAD. Yn ogystal â rhoi hwb i allbwn 
y galon sy’n methu, a gwella ansawdd 
bywyd ac arafu neu atal cynnydd y 
methiant, mae’r pwmp datblygedig 
newydd wedi’i fwriadu i reoli’r gwaed a 
lleihau sgil-effeithiau negyddol cymaint 
ag sy’n bosibl. 

Wedi i’r MiniVAD gael ei fewnblannu i’r 
galon sy’n methu, dylai bara tua deng 
mlynedd. Modur trydan sy’n cael ei 
wreiddio yn y corff a’i bweru gan becyn 
batri cryno y mae’r defnyddiwr yn ei wisgo 
sy’n gyrru’r teclyn. Mae’r maint mwy 
cryno a’r ysgafnder cymharol yn golygu 
ei fod yn fwy fforddiadwy na’r pympiau 
traddodiadol, felly gallai triniaeth VAD fod 
yn fwy hygyrch. 

Os yw’r pwmp yn arwain at leihau’r 
sgil-effeithiau, bydd yn gwella ansawdd 
bywyd cleifion ac yn lleihau’r pwysau ar 
ddarparwyr iechyd, oherwydd bydd angen 
llai o ymweliadau â’r ysbyty. Mae’r treialon 
clinigol i fod i ddechrau yn hwyr yn 2018, 
gyda’r nod o gyflwyno’r pwmp ddwy 
flynedd yn ddiweddarach.

llawdriniaeth eithaf difrifol i’w 
mewnblannu ac mae hynny ynddo’i 
hun yn broblem. Dros amser, daeth 
yn hysbys fod y pympiau hyn hefyd yn 
arwain at sgil-effeithiau fel hemolysis, 
pan fydd celloedd coch y gwaed yn 
cael eu rhwygo neu’u dinistrio, gan 
ffurfio thrombws, h.y. creu tolchen 
mewn pibell waed.

Dyfais cymorth fentriglol yw “VAD”, 
felly mae’n cynorthwyo’r galon 

yn hytrach na’i disodli. 
Mae Calon Cardio - 

Technology, yn 
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Hyfforddi firws i ymladd canser 
yr ofari
Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn archwilio a oes modd 
addasu firysau’n enetig i fynd i’r afael â chanser yr ofari.

C anser yr ofari yw’r chweched 
canser mwyaf cyffredin ymysg 
merched yn y DU, ac mae 
oddeutu 7,400 yn cael diagnosis 
o’r clefyd bob blwyddyn. Yn aml 
nid yw’n amlwg nes ei fod wedi 
cyrraedd y cyfnod datblygedig, 
sy’n golygu nad yw 40 y cant o’r 
merched yn byw mwy na phum 
mlynedd ar ôl y diagnosis. Yn 
y DU, amcangyfrif bod y math 
yma o ganser yn achosi 4,100 o 
farwolaethau bob blwyddyn.

Cynnyrch 
Ymchwil i ddefnyddio firysau  
i drin canser
Cymwysiadau 
Ymladd canser yr ofari
Cyswllt
Dr Alan Parker
Adeilad Henry Wellcome ar gyfer Ymchwil 
Biofeddygol
Ysbyty Athrofaol Cymru
Y Mynydd Bychan
Caerdydd CF14 4XN
Ff: 02920 687006
E: parkeral@cardiff.ac.uk
Gw: www.cardiff.ac.uk

Profile

o sut i osod y firws yng nghelloedd y tiwmor, 
byddant yn gallu defnyddio triciau genynnol 
ychwanegol i drin genom y firws, gan ganiatáu 
i’r firws atgynhyrchu y tu mewn i’r celloedd 
canser.  

Mae defnyddio firysau yn gyfryngau i drin 
canser (sef firotherapïau) yn ddull cynyddol 
gyffredin o wneud hynny, ac yn ddiweddar 
cafodd hwb pwysig wrth i’r FDA a EMA 
drwyddedu firotherapi sy’n defnyddio fersiwn 
dof o’r firws sy’n achosi doluriau annwyd. 

Mae’r firws yma wedi bod yn effeithiol wrth 
drin melanoma malaen. Mae’n dod yn gynyddol 
eglur mai dod o hyd i well ffyrdd o ddefnyddio 
pŵer firotherapïau fydd yr allwedd i drosi eu 
llwyddiant clinigol yn feddyginiaethau ystyrlon.

Ymhen oddeutu pum mlynedd, mae’n debygol 
y bydd yr ymchwil arloesol ym Mhrifysgol 
Caerdydd wedi cyrraedd y man lle gellir 
dechrau’r treialon clinigol. Mae’r tîm yn hyderus 
bod modd cymhwyso’r un technolegau i drin 
mathau eraill o ganser, gan gynnwys canser y 
fron, y brostad, y pancreas a’r oesoffagws.

Mae uwch ddarlithydd yn Ysgol Feddygaeth 
Prifysgol Caerdydd, Dr Alan Parker, yn arwain 
tîm i ymchwilio’r potensial o ddefnyddio firysau 
i drin canser. Mae’r tîm yn ceisio archwilio a 
newid yr adenofirws stereoteip 5 (Ad5), sydd 
ar ei ffurf wreiddiol yn gallu achosi haint ar y 
llwybr anadlu ac sy’n cael ei ledaenu fel rheol 
drwy besychu a thisian.

Mae’r tîm gwyddonwyr yn defnyddio’r dechnoleg 
foleciwlaidd ddiweddaraf un, o’r enw ‘adgyfuno’ 
i fireinio firws Ad5 yn enetig, fel nad yw mwyach 
yn gallu heintio celloedd trwy ei lwybrau 
heintus gwreiddiol ac achosi afiechyd. Pan 
fydd wedi ei fireinio yn y modd yma, mae’n 
bosibl defnyddio’r un dechnoleg i gyflwyno 
sbesiffigedd cellog newydd, neu artroad, i mewn 
i’r adenofirws. Trwy ddefnyddio’r technegau hyn, 
bydd y tîm yn darganfod a yw’n bosibl addasu’r 
firws yn enetig neu ei hyfforddi i ddinistrio 
celloedd canser.

Erbyn hyn mae gan wyddonwyr ddealltwriaeth 
fanwl iawn o sut y mae firws Ad5 yn mynd 
ati i heintio celloedd gan achosi peswch neu 
annwyd. Yr anallu i drin y firws yn effeithlon 
a’i atal rhag mynd i mewn i’r math anghywir 
o gell gan achosi clefyd yw’r prif gyfyngiad 
hyd yma. Gan ddefnyddio technoleg newydd 
adgyfuno genynnol, gall y tîm drefnu i’r firws 
heintio celloedd canser yn ddetholus, yn gyflym 
ac yn ddi-fwlch. Pan fyddant wedi datrys y pos 

“Dyma brif fantais defnyddio firysau i drin 
canser. Os cewch fymryn bach o firws i mewn i 
gelloedd y tiwmor, mae’n gweithredu fel ffatri, 
gan greu mwy ohono’i hun, a byrstio neu falurio 
celloedd pan fyddant yn llawn o’r firws. Mae’n 
lledaenu i heintio celloedd y tiwmor o’i amgylch, 
gan ailadrodd y broses a helaethu’r therapi lle 
mae ei angen fwyaf. Mantais arall yw bod modd 
i’r firws gael ei drin ymhellach trwy osod DNA 
ychwanegol i mewn i genom y firws. Yn ogystal 
ag atgynhyrchu mwy o’i hun a lladd celloedd 
drwy eu malurio, mae hyn yn golygu bod y firws 
yn cynhyrchu swm enfawr o broteinau sy’n gallu 
bod yn therapiwtig mewn achosion o ganser 
– er enghraifft gwrthgyrff megis herceptin neu 
cetuximab, sy’n cael eu defnyddio’n gyffredin i 
drin canser y fron a chanser yr ofari.”

Dr Alan Parker 
Cardiff University 
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Cynnyrch 
Dyfais feddygol sy’n rhoi prawf  
ar weithredu’r ysgyfaint
Cymwysiadau 
Galluogi pobl i roi prawf ar eu  
hiechyd resbiradol gartref
Cyswllt
Yr Athro Mark Williams
Prifysgol De Cymru
Heol y Fynwent , Glyntaf
Pontypridd CF37 4BD
Ff: 01443 483893
E: mark.williams@southwales.ac.uk
Gw: www.southwales.ac.uk

Profile

Dyfais glyfar yn caniatáu rhoi prawf 
ar weithrediad yr ysgyfaint gartref
Mae athro ym Mhrifysgol De Cymru wrthi’n datblygu technoleg newydd a fydd yn 
galluogi pobl i roi prawf ar eu hiechyd resbiradol eu hunain.

Mae bod ag ysgyfaint sy’n 
gweithio’n dda yn rhywbeth 
sy’n dod yn gynyddol bwysig 
ym meddwl y cyhoedd 
sy’n ofalus am eu hiechyd. 
Byddai rhagor o fesurau i 
atal clefyd resbiradol nid 
yn unig yn helpu i wella 
iechyd pobl ond fe allai 
hefyd ysgafnhau’r baich ar y 
GIG. Gweithwyr proffesiynol 
ym maes iechyd sy’n profi 
gweithrediad yr ysgyfaint ar 
hyn o bryd, gan ddefnyddio 
sbirometreg ac mae sawl 
diwrnod yn gallu mynd 
heibio cyn i’r claf dderbyn y 
canlyniadau.

Mae’r ymchwil a gynhaliwyd gan yr Athro 
Mark Williams o Brifysgol De Cymru wedi 
arwain at ddatblygu prawf anadlu syml y gall 
pobl ddysgu ei ddefnyddio gartref er mwyn 
iddynt gael arwydd cynnar os yw gweithrediad 
eu hysgyfaint yn dirywio. Mae bellach wrthi’n 
ymgorffori’r dechnoleg newydd mewn dyfais 
brototeip sy’n addas ar gyfer hunanasesiad yn 
y cartref.

Rhagwelir y bydd y ddyfais syml sy’n cael ei 
dal yn y llaw ar gael trwy fferyllfeydd, dros 
y cownter a heb yr angen am bresgripsiwn. 
Bydd hyn yn caniatáu i unrhyw un sy’n poeni 
am ei anadlu allu cynnal hunanarchwiliad, yn 
yr un ffordd ag y mae rhai pobl yn monitro’u 
pwysedd gwaed a’r lefelau glwcos yn eu 
gwaed gartref. Gallai defnyddwyr y ddyfais 
amrywio o ysmygwyr, i athletwyr, i rai sy’n 
dioddef ag asthma ac alergeddau, i bobl 
sy’n ‘iach’ ac eto’n poeni am y llygredd aer 
yn yr amgylchedd. Mae’r ddyfais yn darparu 
ffordd ysgafnach o drin y mater na dulliau 
traddodiadol o roi prawf ar weithrediad yr 
ysgyfaint, felly mae modd i blant a defnyddwyr 
oedrannus gynnal y prawf yn rhwydd.

Trwy roi cyfle i bobl fonitro eu hiechyd 
resbiradol eu hunain gartref, mae’r dechnoleg 
yn caniatáu i gyflyrau resbiradol a allai 

fod yn ddifrifol gael eu darganfod llawer yn 
gynt. Os yw rhywun yn cynnal y prawf ac yn 
darganfod bod dirywiad yng ngweithrediad ei 
ysgyfaint, gallai’r canlyniad roi’r hyder iddo 
geisio’r cyngor proffesiynol angenrheidiol. 
Yn yr un modd, os yw rhywun yn amau bod 
ganddo broblem ac yna’n cynnal y prawf ac yn 
methu â darganfod newid yng ngweithrediad ei 

ysgyfaint, bydd yn tawelu’i feddwl a gall osgoi 
trefnu apwyntiad dianghenraid gyda’r Meddyg 
Teulu. Gallai’r ddyfais hefyd annog pobl i 
roi’r gorau i ysmygu neu i osgoi treulio amser 
mewn awyr llygredig, gan ddod â manteision 
i’w hiechyd yn ogystal ag arbedion cost i’r GIG 
yn y tymor hir.
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“Yn y DU, mae clefyd yr ysgyfaint yn lladd 
rhywun bob pum munud. Mae gan y cynnyrch 
yma o Gymru botensial enfawr, nid yn unig yng 
Nghymru, ond hefyd ar y farchnad fyd-eang, er 
enghraifft yn Tsieina ac India lle mae llygredd yr 
aer yn waeth ac mae mwy o ysmygwyr nag sydd 
yma. Mae’r arbenigedd yn y ddyfais ei hun, yn 
hytrach nag yn y darparwr gofal iechyd.”

Yr Athro Mark Williams 
Brifysgol De Cymru  

advances



Cynnyrch 
Mygydau cwsg pwrpasol o  
wneuthuriad 3D
Cymwysiadau 
Trin Apnoea Cwsg Ataliol
Cyswllt
Matthew Bellis
Ysgol Ddylunio a Chelf Gymhwysol  
Coleg Celf Abertawe UWTSD
Y Gyfnewidfa Ddylunio 
Heol Alexandra 
Abertawe SA1 5DU
Ff: 01792 481000
E: matthew.bellis@uwtsd.ac.uk
Gw: www.uwtsd.ac.uk
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fwy effeithiol. Maen nhw’n gweithio ar y cyd 
â Choleg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru 
y Drindod Dewi Sant i droi’u hymchwil yn 
gynnyrch corfforol.

Mae dylunwyr ym Mhrifysgol Cymru Drindod Dewi Sant yn creu mygydau newydd, 
gwell i drin cyflwr sy’n tarfu ar gwsg.

A nhwylder cysgu sy’n effeithio ar dros 600,000 o bobl yn y DU yw 
apnoea cwsg ataliol. Mae’n digwydd pan fydd waliau’r gwddf yn 
ymlacio ac yn ymgwympo wrth i rywun gysgu, gan gau’r llwybr 
anadlu a thorri ar draws yr anadlu nes y bydd yr unigolyn yn deffro. 
Gall hyn ddigwydd fwy na 30 gwaith bob awr, sy’n torri’n sylweddol 
ar batrwm cysgu rhywun. Mae cysylltiad rhwng y cyflwr a risg uwch 
o strôc, pwysedd gwaed uchel a chlefyd cardiofasgwlaidd,  
yn ogystal â damweiniau ar y ffordd yn sgil diffyg cwsg.

Mygydau pwrpasol at drin 
anhwylder cysgu

Pwysau Positif Parhaus ar y Llwybr Anadlu 
(CPAP) yw’r driniaeth fwyaf cyffredin at 
Apnoea Cwsg Ataliol. Rhoddir pwysau 
ar y llwybr anadlu trwy fwgwd y mae’r 
claf yn ei wisgo i gynnal yr anadlu wrth 
iddo gysgu. Fodd bynnag, er gwaethaf y 
gwelliant i ansawdd i fywyd y cleifion, mae’n 
ymddangos nad yw 30 y cant ohonynt yn 
dewis gwisgo’r mwgwd. Dyluniad y mwgwd, 
yn enwedig y rhan lle mae’r mwgwd yn 
cyffwrdd â’r croen, yw’r rheswm nad yw 
dros hanner y cleifion hyn yn hoffi gwisgo’r 
mwgwd. Mae’r broblem yn cynnwys y 
mwgwd yn gollwng, briwiau pwyso, llid ar y 
croen, anghysur oherwydd mwgwd nad yw’n 
ffitio’n dda, a’r mwgwd yn symud wrth i chi 
gysgu.

Gwelodd yr Athro Keir Lewis a’i dîm yn 
Ysbyty’r Tywysog Philip yn Llanelli fod angen 
gwell mwgwd a fyddai’n caniatáu triniaeth 

Mae dylunwyr yn y brifysgol yn 
datblygu proses newydd sy’n defnyddio 
technolegau sganio ac argraffu 3D cost 
isel, er mwyn llunio mygydau anadlu 
pwrpasol i ddioddefwyr Apnoea Cwsg 
Ataliol. Bwriedir i hyn ddatrys y sgil-
effeithiau negyddol sy’n gysylltiedig â 
thriniaeth CPAP. 

I gynhyrchu mwgwd sy’n ffitio’r claf yn iawn, 
defnyddir techneg sganio 3D i adnabod siâp 
y wyneb. Bydd arwyneb digidol yn cael ei 
gynhyrchu, ac yna bydd y mwgwd yn cael 
ei ffurfio o amgylch hwn gan ddefnyddio 
meddalwedd modelu gyfrifiadurol. 
Unwaith y bydd hwn wedi’i greu, bydd y 
mwgwd yn cael ei argraffu o ddeunyddiau 
biogydweddol. Bydd y broses yn diwallu 
anghenion unigol y claf ac mae modd eu 
haddasu gan ddibynnu ar ddifrifoldeb ei 
gyflwr.

Mae argraffu 3D yn golygu na fydd y mwgwd 
yn cael ei gyfyngu gan ofynion y technegau 
gweithgynhyrchu traddodiadol. Hefyd 
oherwydd y bydd pob mwgwd yn unigol, ni 
fydd ond y nifer angenrheidiol yn cael eu 
cynhyrchu, yn hytrach na masgynhyrchu’r 
cydrannau. Byddai hyn yn lleihau symiau’r 
deunyddiau gwastraff a chynnyrch 
dianghenraid ar y farchnad.

Amcangyfrifir fod triniaeth CPAP dros 
gyfnod o 14 blynedd yn gallu lleihau risg 
claf o ddioddef strôc o 49 y cant, y risg o 
ddioddef clefyd cardiofasgwlaidd o 46 y 
cant ac o gael damwain ar y ffordd o 31 
y cant. Mae’r tebygolrwydd cyffredinol 
o oroesi hefyd yn cynyddu o 25 y cant, 
felly byddai gan fygydau mwy effeithiol 
fanteision helaeth i’r cleifion ac yn lleihau 
costau i’r GIG.
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Y môr-grwban mewn perygl 
oherwydd newid yn yr hinsawdd
Mae ymchwil newydd 
gan Brifysgol Abertawe’n 
awgrymu y gallai tymheredd 
cynhesach arwain at 
ddiflaniad y môr-grwban.

ymheredd y dŵr adeg deor 
yr embryo sy’n pennu rhyw 
môr-grwban. Yr enw ar hyn yw 
Pennu Rhyw yn ôl Tymheredd 
(Temperature-Dependent Sex 
Determination neu TSD). Mae’r 
tymheredd tyngedfennol ar 
gyfer TSD oddeutu 29°C gan 
ei fod yn cynhyrchu cyfrannau 
cyfartal o wrywod a benywod. 
Os yw’r tymheredd yn uwch 
na hyn, bydd mwy ohonynt yn 
fenyw, ac os yw’n is na hyn, 
bydd mwy yn wryw.

T

Mae ymchwil yn dangos ei bod yn debygol 
y bydd y gyfran o fôr-grwbanod benyw yn 
cynyddu yn y dyfodol gan fod y tymheredd 
yn codi yn sgil newid yn yr hinsawdd. Mae’n 
hysbys bod y gwryw yn gallu cyplu gyda mwy 
nag un fenyw yn ystod y tymor bridio. Er hynny, 
os nad oes digon o wrywod, mae’n bosibl y 
bydd bygythiad i’w parhad. 

Roedd yr astudiaeth newydd, a arweiniwyd 
gan y Dr Jacques-Olivier Laloë o Labordy 
Mudo Anifeiliaid Abertawe yn archwilio effaith 
bwysig arall y newid yn y tymheredd, sef 
cyfraddau goroesiad yn y nyth. Nid yw wyau’r 
môr-grwban yn datblygu’n llwyddiannus y 
tu allan i ystod thermol cymharol fychan, sef 
tua 25-35°C. Os yw’r tymheredd deor yn rhy 
isel, nid yw’r embryo’n datblygu o gwbl, ond 
os yw’n rhy uchel, mae’r datblygiad cynnar yn 
peidio. Os yw’r tymheredd deor yn cynyddu yn 
y dyfodol o ganlyniad i newid yn yr hinsawdd, 
methu fydd hanes rhagor o’r nythod.

Bu’r ymchwilwyr yn cofnodi tymheredd y 
tywod ar safle nythu’r môr-grwban pendew yn 
Cape Verde dros gyfnod o chwe blynedd. Hefyd 
buont yn cofnodi cyfraddau goroesi ar gyfer 
3,000 o nythod er mwyn astudio’r berthynas 

rhwng y tymheredd deor a goroesiad y cywion. 
Trwy ddefnyddio rhagolygon yr hinsawdd leol 
fe aethant ati i archwilio sut y byddai niferoedd 
y môr-grwbanod yn debygol o newid yn ystod y 
ganrif yn y safle nyth penodol yma.

Dangosodd y canlyniadau fod cyfradd twf 
naturiol poblogaeth y môr-grwban yn disgyn 
oherwydd cynnydd mewn marwolaeth yn 
y nyth, wedi i’r tymheredd godi y tu hwnt i 
dymheredd deor critigol. Mae’r tymheredd yn 
rhy uchel felly nid yw’r embryo’n gallu goroesi. 
Mae hyn yn bygwth goroesiad tymor hir y 
boblogaeth môr-grwbanod.

Disgwylir y bydd nifer nythod môr-grwbanod 
yn Cape Verde yn cynyddu o ryw 30% dros y 80 
mlynedd nesaf, oherwydd y cynnydd yn nifer y 
benywod yn sgil TSD, ac felly bydd cynnydd yn 
nifer yr wyau sy’n cael eu dodwy. Fodd bynnag, 
os yw’r tymheredd yn parhau i godi, yna gallai’r 
nifer ddechrau disgyn ar ôl hynny oherwydd 
bydd llai o’r embryonau yn gallu goroesi. Mae’r 
astudiaeth wedi nodi bod marwolaeth cywion 
yn sgil newid yn y tymheredd yn fygythiad 
sylweddol i fôr-grwbanod ac mae’n dwyn sylw 
at y pryder am rywogaethau sy’n defnyddio 
TSD mewn byd sy’n cynhesu.

Cynnyrch 
Ymchwil i effeithiau cynnydd yn  
y tymheredd ar fôr-grwbanod 
Cymwysiadau 
Deall bygythiadau i oroesiad  
môr-grwbanod
Cyswllt
Jacques-Olivier Laloë
Labordy Mudiad Anifeiliaid Abertawe
Adran Biowyddorau
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton 
Abertawe SA2 8PP
Ff: 01792 602882
E: j.laloe.714515@swansea.ac.uk
Gw: www.swansea.ac.uk
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“Dros y blynyddoedd, mae adroddiadau wedi 
nodi bod gan fwy a mwy o nythod môr-
grwbanod yn y safleoedd nythu fel Fflorida 
gyfraddau goroesi is nag oedd ganddynt yn y 
gorffennol. Mae hyn yn dangos y dylem mewn 
gwirionedd gadw llygad barcud ar dymheredd 
deor a chyfraddau goroesi môr-grwbanod yn y 
nyth os ydym am lwyddo i’w gwarchod. Dylid 
gosod mesurau cadwraeth ar waith ledled y byd 
i warchod wyau môr-grwbanod sy’n deor os oes 
angen. Gallai mesurau o’r fath gynnwys sicrhau 
bod cysgod artiffisial dros y nyth, neu symud yr 
wyau i ddeorfa warchodedig lle mae’r tymheredd 
dan reolaeth.” 

Dr Jacques-Olivier Laloë 
Labordy Mudo Anifeiliaid Abertawe
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Gwaed crocodeil yn ymladd  
heintiau bacterol  
Mae Gwyddonwyr ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn archwilio’r defnydd o 
waed crocodeil fel ffynhonnell gwrthfacterol.

eintiau bacterol yw cyfran 
sylweddol o glefydau heintus 
byd-eang, ac mae cyfraddau 
morbidrwydd a marwolaeth 
gysylltiedig y clefydau hyn 
yn destun pryder difrifol o 
safbwynt iechyd cyhoeddus. 
Oherwydd y cynnydd yng 
ngallu cyffuriau gwrthfiotig 
i wrthsefyll heintiau, mae’n 
ymddangos y bydd heintiau 
bacterol yn datblygu hyd yn 
oed yn fwy angheuol, felly 
mae gwyddonwyr bellach 
yn ehangu’r ymchwil am 
sylweddau gwrthfacterol 
newydd, ac yn manteisio ar 
ffynonellau newydd lle bynnag 
y bo modd.

Cynnyrch 
Gwaed Crocodeil Siam
Cymwysiadau 
Archwilio’i botensial fel ffynhonnell  
gwrthfacterol
Cyswllt
Dr Sarah Maddocks
Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd 
Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Campws Llandaf
Rhodfa’r Gorllewin
Caerdydd CF5 2YB 
Ff: 02920 415607
E: smaddocks@cardiffmet.ac.uk
Gw: www.cardiffmet.ac.uk
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Creadur bychan sy’n byw mewn dyfroedd 
croyw yw Crocodeil Siam. Yn ei gynefin gwyllt, 
mae’n dioddef llawer o anafiadau trawmatig 
y byddech yn disgwyl iddynt fod yn llawn 
haint. Fodd bynnag, nid dyma sy’n digwydd, 
gan fod eu system imiwnedd yn gryf iawn 
ac yn caniatáu iddyn nhw wella’n gyflym 

o anafiadau a fyddai wedi lladd anifeiliaid 
eraill. Haemoglobin yw’r gydran helaethaf 
yng ngwaed crocodeil Siam, a bu’r elfen hon 
yn gysylltiedig ers amser maith ag amrediad 
eang o swyddogaethau biolegol, gan gynnwys 
nodweddion gwrthficrobaidd. Mae hefyd yn 
gweithredu fel gwrthocsidydd a gwrthlidydd.

Bu astudiaeth Prifysgol Metropolitan 
Caerdydd, mewn cysylltiad â Phrifysgol 
Khon Kaen yng Ngwlad Thai, yn ymchwilio 
i swyddogaeth gwrthfacterol haemoglobin 
gwaed Crocodeil Siam. Darganfuwyd bod 
darnau bychain o haemoglobin yn llwyddo 
i ladd bacteria oedd yn gwrthsefyll llawer o 
gyffuriau, megis Pseudomonas aeruginosa 
a Klebsiella pneumoniae. Mae’r bacteria yn 
yma yn gallu achosi niwmonia a heintiau yn 
y llwybr wrinol mewn pobl sydd eisoes yn 
sâl. Gallant hefyd fod yn arbennig o niweidiol 
i ddioddefwyr ffeibrosis systig y mae eu 
systemau imiwnedd eisoes yn wan, ac sy’n 
dueddol o ddioddef heintiau ar yr ysgyfaint.

Roedd y darganfyddiadau’n egluro bod darnau 
bach o haemoglobin yn achosi i’r celloedd 
bacterol ddod dan straen a dechrau ‘gollwng’. 
Mae’r darnau o haemoglobin yn cydio yn ei 
gilydd ym mhilen y gell facterol, sydd i bob 
pwrpas yn atal y bilen rhag dod yn rhwystr. 
Mae angen pilen gyfan ar y bacteria er mwyn 
iddyn nhw oroesi, felly mae’r ffaith fod y bilen 
yn gollwng yn achosi marwolaeth y bacteria yn 
y pen draw, ac mae hyn yn digwydd i lawer o 
wahanol fathau o facteria. Mae hyn yn golygu y 
gallai’r darnau haemoglobin fod yn ddefnyddiol 
yn y frwydr yn erbyn amrywiaeth o wahanol 
fygiau cryf.

Mae’r gwyddonwyr a gynhaliodd yr 
astudiaeth wedi darganfod pa ddarnau o’r 
haemoglobin sy’n gweithio orau, ac ar sail 
eu darganfyddiadau, maent yn gobeithio’u 
datblygu nhw yn driniaeth gwrthfacterol 
newydd sbon. Mae ffermydd crocodeil Siam i’w 
cael ar hyd a lled Gwlad Thai, ac mae’r gwaed 
ar hyn o bryd yn cael ei ystyried yn wastraff. Yn 
sgil astudiaethau ehangach yn y dyfodol a fydd 
yn deillio o’r gwaith archwiliadol, fe allai fod yn 
bosibl defnyddio’r gwaed yn y frwydr yn erbyn 
heintiau bacterol ac ymwrthedd i wrthfiotig.
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Gwaed crocodeil yn ymladd  
heintiau bacterol  

Bwrw goleuni ar lawdriniaeth twll clo 
Mae Cymtec wedi dylunio tair ffynhonnell newydd o oleuni LED amldonfedd 
i ddisodli’r dechnoleg bylbiau traddodiadol sy’n cael ei defnyddio ar gyfer 
llawdriniaeth twll clo, gan gynnig rhywbeth gwell yn ei lle.

rbyn hyn mae llawer o driniaethau 
gwahanol yn cael eu gwneud 
gan ddefnyddio llawdriniaeth 
twll clo neu lawdriniaeth nad 
yw’n ymyrrol. Dull o ddefnyddio 
llawdriniaeth heb orfod gwneud 
toriad sylweddol ar y cnawd yw 
hwn. Ar gyfer y ffurf fodern yma ar 
lawdriniaeth, mae’n hanfodol bod 
â goleuni o’r ansawdd gorau, ac 
mae darparwyr gofal iechyd hefyd 
yn gwerthfawrogi ffynonellau 
goleuni sydd â chostau rhedeg isel, 
a chyn lleied â phosibl o amser 
segur, er enghraifft y seibiannau 
rheolaidd i newid bwlb. 

Cynnyrch 
Ffynonellau golau aml-donfedd LED 
Cymwysiadau 
Darparu golau ar gyfer llawdriniaeth  
twll clo
Cyswllt
Ron Yandle
Cymtec
Canolfan Busnes a Thechnoleg Tredomen 
Parc Busnes Tredomen 
Hengoed
Caerffili CF82 7FN
Ff: 01443 857040
E: ron.yandle@cymtec.co.uk
Gw: www.cymtec.co.uk
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Mae tair ffynhonnell goleuni newydd Cymtec 
wedi’u bwriadu i wella effeithlonrwydd ac 
ansawdd y golau, gan gynyddu’r siawns y bydd 
y llawdriniaeth yn llwyddiannus ac y yn lleihau 
costau i’r darparwyr gofal iechyd. Mae pob system 
yn ymgorffori technoleg amlblethu LED y cwmni, 
sydd wedi sicrhau patent.

Mae un system newydd yn cynnwys golau LED 
uwchfioled (UV), coch (R), gwyrdd (G) a glas (B). 
Mae hyn yn caniatáu i’r llawfeddyg ddewis UV, yn 
ogystal â golau gwyn sy’n cydbwyso’r lliwiau trwy’r 
gosodiadau sianel RGB. Dyluniwyd y ffynhonnell 
golau LED hwn yn y lle cyntaf i’w defnyddio i 
adnabod a chodi meinwe ganseraidd y bledren. 

Mae goleuni UV yn hanfodol er mwyn gweld 
y celloedd pan fyddant wedi’u staenio gyda’r 
marciwr cemegol Hexvix. Bydd hwn yn cael ei 
amsugno’n ddetholus gan y celloedd canser ac 
yn allyrru yn y donfedd goch pan fydd UV’n ei 
gynhyrfu. Bydd y llawfeddyg felly’n cael ei dywys 
at y feinwe ganseraidd, gan leihau’r risg o adael 
celloedd canseraidd ar ôl y tu mewn i’r corff, ac o 
osgoi codi’r feinwe iach yn ddianghenraid. Bydd y 
system newydd yn destun treialon clinigol gyda’r 
tîm meddygol yn Ysbyty St Mary, Llundain. O ran 
cydran golau gwyn y system, mae astudiaeth 
wedi dangos bod allbwn RGB y ddyfais newydd 
yn welliant sylweddol ar y dechnoleg bylbiau sy’n 
cael ei defnyddio ar hyn o bryd.

Mae un arall o’r ffynonellau newydd yn cynnwys 
goleuni LED isgoch, coch, gwyrdd a glas. Fel 

gyda’r ffynhonnell gyntaf, gall y llawfeddyg ddewis 
isgoch yn lle UV. Mae’r system wedi’i fwriadu yn y 
lle cyntaf i’w ddefnyddio gyda’r marciwr cemegol 
Indocyanine Green (ICG), sy’n cael ei ddefnyddio’n 
aml mewn diagnosteg feddygol. Mae ganddo 
lawer cymhwysiad, gan gynnwys dod o hyd i 
feinwe ganseraidd yn y fron. Mae ICG dipyn yn 
rhatach na Hexvix felly mae’n cael ei ddefnyddio’n 
amlach ac yn cael ei dderbyn fel y marciwr y mae’r 
meddygon yn ei ffafrio.

Mae’r ffynhonnell goleuni hon yn destun treialon 
in vitro yng Ngholeg Imperial yn Llundain, ac mae 
bwriad i gynnal treialon in vitro yn Ysbyty St Mary 
Llundain yn 2018. Mae’r llawfeddygon yn dibynnu 
ar hyn o bryd ar sgil a phrofiad yn unig i adnabod 

y gwahaniaeth rhwng y feinwe iach a’r feinwe 
afiach, felly mae dwy ffynhonnell goleuni newydd 
y cwmni’n cynnig offeryn ychwanegol i wella ar 
gyfraddau llwyddo’r llawdriniaeth ac yn lleihau’r 
angen am gymaint o driniaethau dilynol.    

Yn olaf, mae’r cwmni wedi datblygu system 
sy’n cynnig golau gwyn i’r llawfeddygon trwy 
dechnoleg allyrru goleuni ffosffor. Mae’r system 
wedi’i dylunio ar gyfer triniaethau endosgopig 
lle mae golau da yn hanfodol. Mae’n defnyddio 
technoleg ffosffor pwmpio dwbl Cymtec, sy’n 
pwmpio deunydd ffosffor yn optegol o’r ddwy 
ochr gan LED o fewn band tonfedd cynhyrfu glas 
y ffosffor. Y canlyniad yw mwy o lacharedd heb 
newid y llwybr optegol na chynyddu arwyneb y 
golau, felly mae’n cynhyrchu golau mwy tanbaid.

Mae gwir oleuni gwyn yn gwbl hanfodol ar 
gyfer llawdriniaeth, ac mae’r system yma’n 
darparu golau gwyn band eang sy’n galluogi’r 
llawfeddyg i addasu tanbeidrwydd y golau. Er 
nad yw’r dyluniad yn cynnwys golau is-goch 
nag uwch-fioled, mae modd ei ddefnyddio 
mewn amrywiaeth ehangach o lawdriniaethau 
diagnostig, er enghraifft triniaethau endosgopig 
cynnar neu archwiliadol. Gyda dwy ffynhonnell 
LED yn unig, bydd y system hon yn defnyddio llai 
o bŵer, yn cynhyrchu llai o wres a bydd hefyd yn 
rhatach ac yn llai o faint. Mae’r dyluniad golau 
gwyn yn ei gyfnod datblygu ar hyn o bryd, ac 
eisoes mae wedi bod yn destun diddordeb i sawl 
gwlad ar draws y byd.
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Cynnyrch 
Cerbyd di-yrrwr wedi’i reoli gan AI  
Cymwysiadau 
Dosbarthu pecynnau’n awtonomaidd
Cyswllt
Academi Roboteg
Campws Arloesi a  
Menter Aberystwyth 
Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth
Aberystwyth SY23 3EB
E: iAmAlive@academyofrobotics.co.uk
Gw: www.academyofrobotics.co.uk

Profile

Dyluniwyd Kar-Go i gludo nifer o becynnau i 
gyfeiriadau mewn ardaloedd preswyl, pob un 
ohonynt yn gwbl awtonomaidd. Dechreuodd 
William Sachiti, y crëwr, ar ei brosiect wedi 
iddo astudio deallusrwydd artiffisial a roboteg 
ym Mhrifysgol Aberystwyth. 

Y tu mewn i gorff y cerbyd mae system o 
adrannau sy’n cynnwys y pecynnau sydd i’w 
dosbarthu i wahanol gwsmeriaid. Wrth i’r 
cerbyd gyrraedd pob cyfeiriad dosbarthu, 
bydd meddalwedd AI yn dewis y pecyn sy’n 
perthyn i’r cwsmer cyfatebol. Yna bydd y 
pecyn yn cael ei ryddhau trwy agoriad yng 
nghefn y cerbyd. Mae’n bosibl cludo mwy na 
dwsin o becynnau ar un trip.

Gall y cerbyd deithio o amgylch ardaloedd 
preswyl trwy ddefnyddio synwyryddion a 
roboteg a thechnoleg cerbydau di-yrrwr. I 
ddarganfod y llwybr y mae angen iddo ddilyn, 
mae’n defnyddio algorithmau lleoleiddio a 
mapio ar yr un pryd (SLAM), sy’n cyfuno data 
o sawl synhwyrydd a map all-lein i ddarganfod 
amcangyfrif o’r lleoliad a diweddariadau o’r 
map perthnasol. Trwy ddatgelu ac olrhain 
gwrthrychau sy’n symud (DATMO), mae’r 
cerbyd yn gallu darganfod a symud o amgylch 
peryglon fel cerbydau eraill a cherddwyr. 
Ymhlith y synwyryddion yn y cerbyd ei hun 
mae lidar a golwg stereo, GPS ac IMU. Mae 
hefyd yn defnyddio technolegau adnabod 
gwrthrychau gweledol a golwg peiriant gan 
gynnwys rhwydweithiau niwral. Mae system 
AI yn gallu dysgu’r hyn sydd o amgylch y 

an fydd parsel ar ei ffordd i’r 
sawl sy’n aros amdano, bydd 
cyfran sylweddol o gost y 
cludiant yn codi o’r ychydig 
filltiroedd olaf. Trwy wneud 
y broses o gludo’r parsel yn 
awtonomaidd mewn cerbyd 
nad oes angen na gyrrwr na 
gweithredwr arno, mae modd 
dileu’r gost yma.

P

Cerbyd Cludiant Di-yrrwr eisoes  
ar y ffordd
Mae Academy of Robotics, cwmni sy’n gweithio ym Mhrifysgol Cymru, yn datblygu cerbyd 
dosbarthu di-yrrwr dan reolaeth Ddeallusrwydd Artiffisial (AI).
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cerbyd, sy’n golygu bod modd iddo deithio ar 
hyd ffyrdd heb eu marcio a chyrraedd bron 
unrhyw gyfeiriad.

Mae cwmnïau mawr sy’n gweithio ar 
brosiectau tebyg yn canolbwyntio ar 
gerbydau di-yrrwr sy’n gallu dod o hyd 
i’w ffordd ar y priffyrdd. Mae’r Academy 
of Robotics, ar y llaw arall, wedi datblygu 
system sy’n gweithio mewn ardaloedd mwy 
diarffordd. Disgrifiwyd Cymru fel y man 

prawf perffaith ar gyfer y dechneg, gan fod 
yna gymaint o ffyrdd cul, troellog.

Ar y dechrau, ni fydd Kar-Go yn cael bod ar 
ffordd mewn ardal breswyl, ond y cynllun yn 
y pen draw yw sicrhau bod modd defnyddio’r 
cerbyd ar unrhyw fath o ffordd. Pan fydd hyn 
yn digwydd, amcangyfrifir y gallai’r cerbyd 
arbed hyd at 90% o’r gost o gymal olaf 
unrhyw waith dosbarthu, mewn mannau lle 
defnyddir fan yn brif ddull cludo o hyd.

Mae Academy of Robotics wedi denu’r 
gwneuthurwyr ceir Pilgrim MotorSports i 
ddod yn bartneriaid a hwy fydd yn cynhyrchu’r 
cerbydau yn y DU, o’r metel crai i’r cerbyd 
awtonomaidd sy’n gweithredu’n llawn. Hyd 
yma mae prototeip gweithredu’n bodoli, ac 
mae fersiynau cyfreithlon yn cael eu creu 
gyda Pilgrim. Mewn rownd cyllido torfol ar 
gyfer datblygu Kar-Go, llwyddwyd i gyrraedd y 
targed a rhagori arno.
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O

System ddigidol yn arbed amser i nyrsys
Mae Elidir Health wedi creu offeryn digidol i leihau’r amser y bydd nyrsys yn ei dreulio 
yn aros am ganlyniadau profion cleifion o’r labordy.

s yw nyrsys yn dymuno gwirio a 
yw canlyniadau profion eu cleifion 
ar gael, yr arfer ar hyn o bryd yw 
mewngofnodi i borth cyfrifiadurol 
dro ar ôl tro i weld beth yw statws 
eu cais neu gysylltu â’r adran 
batholeg. Darganfu astudiaeth 
gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr yn Ysbyty Maelor, 
Wrecsam, fod nyrsys mewn ward 
paediatreg nodweddiadol yn 
treulio cyfartaledd o 28 munud bob 
sifft yn ceisio derbyn canlyniadau’r 
profion yn y ffordd yma. Yn achos 
wardiau oedolion, amcangyfrifir 
bod y ffigwr yma hyd yn oed yn 
uwch. Mae hyn yn amlwg yn destun 
rhwystredigaeth i’r nyrsys ac yn 
mynd â’u hamser prin pan allent 
fod yn treulio’r amser hwnnw 
wyneb-yn-wyneb â chleifion.

Cynnyrch 
Offeryn digidol i nyrsys 
Cymwysiadau 
Lleihau’r amser sy’n cael ei dreulio yn  
ceisio dilyn trywydd canlyniadau profion
Cyswllt
Elidir Health
125 Tŷ Menai
Parc Menai
Bangor LL57 4HJ
Ff: 01248 675176
E: info@elidirhealth.co.uk
Gw: www.elidirhealth.co.uk

Profile

Mae Elidir Health wedi dylunio CHAI Ping i 
hysbysu nyrsys ar unwaith pan fydd canlyniadau 
profion cleifion yn barod i’w casglu. Mae 
rhyngwyneb sydd wedi’i gysylltu’n barhaol yn 
rhestru’r cleifion ar bob ward ac yn anfon rhybudd 
pan fydd canlyniad ar gael. Mae’r system yn 
integreiddio gyda system weinyddu cleifion yr 
ysbyty a phyrth clinigol, ac yn gweithio ochr yn 

ochr â systemau TG presennol, heb aflonyddu ar y 
seilwaith sydd eisoes wedi’i sefydlu. 

Nod cyffredinol y cwmni digidol oedd creu ateb 
i weithwyr proffesiynol ym maes gofal iechyd a 
fyddai’n caniatáu iddynt ddarparu gofal diogel 
o ansawdd yn fwy prydlon. I sicrhau ei bod yn 
effeithlon ac yn rhwydd ei defnyddio, roedd y 
bobl a oedd fwyaf tebygol o ddefnyddio’r offer yn 
cyfrannu at y broses dylunio a datblygu. Roedd 
hyn yn golygu y byddai’n wirioneddol yn system 
‘gan nyrsys, i nyrsys’ yn hytrach nag yn system 
wedi’i chreu gan ddatblygwyr meddalwedd 
gydag ond ychydig wybodaeth am yr amgylchedd 
clinigol.

Mae gwreiddiau CHAI Ping yn offeryn CHAI 
(Connected Healthcare Administrative Interface) 
cyntaf y cwmni, a ddatblygwyd i helpu nyrsys 
arbed amser ar dasgau gweinyddol. Yn wahanol 
i’r system draddodiadol sy’n system bapur, 
mae’n rhoi’r hawl i nyrsys weld gwybodaeth 
am y claf yn ddigidol pan fydd angen iddynt 
wneud hynny, p’un a ydynt ar y ward ai peidio. 
Y nod ar y dechrau oedd cynnydd o 10 y cant 

Ni fydd cynnwys canlyniadau’r profion 
eu hunain yn cael eu rhyddhau’n 
awtomatig, rhag iddynt amharu ar 
gyfrinachedd cleifion. Mae’n rhaid i 
ddefnyddwyr y system gwblhau cam 
dilysu pellach trwy fewngofnodi i’r 
porth clinigol i gael y canlyniadau.

yn yr amser y byddai nyrsys yn ei dreulio yn 
gofalu’n uniongyrchol am gleifion. Dangosodd y 
gwerthusiadau bod y system newydd yn gallu rhoi 
23 y cant yn fwy o amser i’r nyrsys dreulio gyda’u 
cleifion.

Mae Elidir Health nawr yn gweithio ar fersiwn 
personol o CHAI Ping er mwyn i feddygon a 
nyrsys allu monitro canlyniadau eu cleifion eu 
hunain yn unig, yn hytrach na monitro pob claf 
ar ward penodol. Yn fuan, bydd y system hefyd yn 
cadw cofnodion am hysbysiadau, gollyngiadau a 
chamau gweithredu i roi mwy o sicrwydd bod sylw 
wedi’i roi i’r canlyniadau.
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