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RHAGAIR
Croeso! Pleser o’r mwyaf yw cyflwyno’r ddogfen
hon, sydd yn rhoi llwyfan i’r gwaith ardderchog y
mae aelodau UYAC yn ei wneud ar draws Cymru.
Mae cymaint yn digwydd ar hyn o bryd, fel bod
cynorthwyo gyda’r gwaith o baratoi’r adroddiad
yma, ac yna darllen y ddogfen derfynol yn bleser,
ac yn ffordd wych o ddod i wybod y diweddaraf
ynghylch yr hyn mae pawb yn ei wneud. Yr hyn oll
a dywedaf yw iddi fod yn flwyddyn brysur i lawer o
bobl!
Mae’r heriau mawr a’r caledi yn parhau ar gyfer y
nifer fawr o bobl ar draws Cymru sy’n cael eu
heffeithio gan glefyd yr arennau, ac felly mae
gwaith mawr i’w wneud o hyd. Ond rhyngom ni oll,
rydym yn dechrau dwyn ffrwyth, ac mae hyn yn
ddiolch i’r gwaith caled a wna grŵp amrywiol o
aelodau, o bob cwr o Gymru ac o bob cefndir,
sydd wedi eu huno gan eu dymuniad i wella
bywydau pobl a effeithir gan glefyd yr arennau.
Gyda’r holl weithgareddau y mae aelodau UYAC
yn eu gwneud, mae’n anorfod felly bod rhai pethau
wedi eu hepgor yma. Felly os welwch chi rywbeth
ar goll, rhowch wybod inni, er mwyn iddo gael sylw
yn adroddiad 2020. Efallai felly’n bwysicach fyth,
os oes gweithgaredd sydd ei hangen, ond heb ei
gwneud, rhowch wybod inni. Rydym yn croesawu
syniadau newydd a phobl newydd – os hoffech
ymuno â’r tîm a helpu i wneud pethau’n well ar
gyfer pobl a effeithir gan glefyd yr arennau yng
Nghymru, rydych chi eisoes yn aelod, ac mae’n
bryd inni gwrdd!
Rwy’n cloi drwy ddiolch ichi, yn gyn-aelodau,
aelodau cyfredol ac aelodau UYAC i’r dyfodol, am
eich cyfraniadau. Edrychaf ymlaen at weithio
gyda’n gilydd i leihau baich clefyd yr arennau yng
Nghymru a thu hwnt.
Yr Athro Donald Fraser, Cyfarwyddwr UYAC
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Yr unig Uned Ymchwil Biofeddygol yn y DU a ariennir i
ganolbwyntio yn gyfan gwbl ar Afiechyd yr Arennau
Mae 450,000 o bobl yng Nghymru yn dioddef gydag Chlefyd Cronig yn
yr Arennau (CKD), ar Gamau III-V (llai na 50% o weithrediad ar ôl yn yr
arennau) ac mae hynny yn golygu eu bod yn llawer mwy o tebygol o farw
neu ddioddef afiechyd cardiofasgwlaidd.
Mae 10,000 o bobl yn derbyn sylw dilynol gan ofal arennol eilaidd, gyda
2,000 o bobl yn ddibynnol ar Therapi Adfer Arennol (RRT) i’w cadw’n fyw.
Mae UYAC wedi ei hadeiladu ar ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol
ym mhob cam o’r llwybr drosiadol, o fecanweithiau afiechyd sylfaenol a
gwell diagnosis, i wella gweithredu a chanlyniadau iechyd.
Goleuir llwyddiannau ymchwil UYACC gan gleifion, eu teuluoedd a’u
gofalwyr, darparwyr gwasanaeth a chomisiynwyr gwasanaeth, yn ogystal
ag ymchwilwyr.
“Fel cleifion arennol hir-dymor, fe fuom
erioed yn hynod ymwybodol bod
ymwybyddiaeth y cyhoedd o glefyd a
methiant yr arennau ar y cyfan yn wael
iawn a dweud y gwir. Mae’r statws
‘Sinderela’ sydd i glefyd yr arennau yn
golygu bod iddo broffil isel iawn o’i
gymharu â chyflyrau cronig eraill a rhai
sydd yn cyfyngu ar fywydau pobl. Rydym
yn croesawu nod UYAC i fynd i’r afael â
hyn a chodi proffil y salwch. Bydd hyn yn
caniatáu i gyrff comisiynu, byrddau
iechyd, darparwyr gwasanaeth, aelodau
cynulliad ac aelodau o’r cyhoedd
ddatblygu
eu
dealltwriaeth
a’u
gwybodaeth am y salwch. Bydd gwell
ymwybyddiaeth drwodd a thro o gymorth
i hyrwyddo gwell ariannu, cyfleusterau,
darpariaeth gwasanaeth a chyfleoedd
ymchwil ar gyfer y gymuned arennol,
gyda’r cleifion yn elwa mwyaf.” Cleifion
trawsblaniad, Jan Williams a Gloria Owen
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Swyddog Ymchwil
Dr David Dallimore

Cymorth Gweinyddol
Ms Barbara Neukirchinger

Cymrawd Ymchwil
Clinigol
Dr Mohammad Alhadj Ali

Swyddog Ymchwil

Arweinydd Ymchwil
Gofal Cymdeithasol
Yr Athro Jane Noyes

Dr Leah McLaughlin

Arweinydd thema
Anaf Aciwt i’r
Arennau
Yr Athro Aled Phillips

BANGOR

Cymrawd Ymchwil
Clinigol
Dr Farah Latif

Arweinydd Estyn
Allan a Lledaenu
Gwybodaeth
Dr Robert Steadman

CAERDYDD

UWCH DÎM A STAFF CRAIDD UYAC

Mae aelodaeth UYAC wedi ei lleoli mewn
tair canolfan o amgylch Cymru: Prifysgol
Bangor, Prifysgol Caerdydd, Ysbyty
Treforys/Prifysgol Abertawe.

Technegydd Ymchwil
Dr Kate Simpson

Technegydd Ymchwil
Dr Jerry Warden-Smith

Dr Gareth Davies

Uwch Reolwr Ymchwil a
Gwyddonydd Data
Ashley Akbari

Rheolwr Uned
Dr Chantal Colmont

Technegydd Ymchwil
Dr Emma Woods

Arweinydd
Diwydiant
Dr Ashraf Mikhail

Dadansoddwr Ymchwil

Arweinydd Cyswllt
CIPHER
Dr James Chess

ABERTAWE

CYFARWYDDWR YR
UNED
Yr Athro Donald Fraser

Ein Cenhadaeth

Ein nodau strategol

Dod â budd i boblogaeth Cymru a
thu hwnt, drwy ddarparu ymchwil
cydweithredol, amlddisgyblaethol
sydd yn ateb problemau pwysig o
ran iechyd arennol a gofal
cymdeithasol.

-Gwella’r seilwaith sydd yn cefnogi ymchwil arennol yng Nghymru.
-Cynnwys rhanddeiliaid (cleifion, teuluoedd a gofalwyr, comisiynwyr gwasanaeth,
darparwyr gwasanaeth, yn ogystal ag ymchwilwyr) yng nghamau allweddol yr ymchwil,
sef cynllunio ymchwil, cynnal ymchwil, a rhannu canlyniadau a gwelliannau dilynol
mewn ymarfer.
-Adeiladu portffolio o ymchwil a ariennir gan ddyfarniadau allanol ar bob cam o’r llwybr,
o ymchwil sylfaenol hyd at ddarparu gofal iechyd, gan arwain at newidiadau amlwg
mewn ymarfer (ymchwil ag iddi effaith).
-Adeiladu portffolio o bartneriaethau diwydiannol mewn prosiectau ymchwil, gan
arwain at newidiadau amlwg mewn gweithgaredd.
-Cysylltu â’r cyhoedd i godi ymwybyddiaeth o glefyd yr arennau, ei effeithiau clinigol a
chymdeithasol, a rhannu canlyniadau ein hymchwil.
Tîm Gweinyddol
Kim Abberley
Cheryl Ward

Bangor: Tîm Gofal
Cymdeithasol
Leah McLaughlin
Barbara Neukirchinger
Jane Noyes

Abertawe: Tîm
Dadansoddi Data
James Chess
Gareth Davies
Ashley Akbari

Caerdydd: Tîm
Ymchwil Labordy a
Chlinigol
Elijah Ablorsu
Argiris Asderakis
Timothy Bowen
Amy Brook
Rafael Chavez

Kieran Donovan
Matthias Eberl
David Foxwell
Sian Griffin
Shivaram Hegde
Jennifer Holmes
Robert Jenkins
Simon Jones
Usman Khalid
Mario Labeta
Chia-Te Liao
Soma Meran
Glyn Morris
Lucy Newbury
Anne-Catherine Raby
James Redman
Steve Riley
Dan Smith
Kate Simpson
Robert Steadman
Michael Stevens
Phillip Taylor
Jerry Warden-Smith
Aled Williams
Alexa Wonnacott

Cydweithwyr eraill
UYAC

Mahdi Jibani
Mick Kumwenda
David Minton
Gloria Owens
Gareth Scholey
Ben Thomas
Janet Williams

Mae aelodaeth
UYAC wedi ei
lleoli mewn tair
canolfan o
amgylch Cymru:

Prifysgol Bangor
Prifysgol Caerdydd
Prifysgol Abertawe/Ysbyty Treforys

John Geen
David Glover
Jamie Hugo-Macdonald
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CRYNODEB
Pam Uned Ymchwil Arennol yng Nghymru?
Mae clefyd yr arennau yn gyffredin ac yn aml yn
fud. O’r 1 mewn 10 o’r boblogaeth y tybir fod
ganddynt glefyd arwyddocaol ar yr arenau, ni
fydd eu hanner yn ymwybodol o’u diagnosis ac
felly nid ydynt yn cymryd camau i arafu’r cyflwr
ac o osgoi afiachusrwydd i’r dyfodol. Mae gan
15% o boblogaeth y DU Glefyd Cronig yn yr
Arennau (CKD) ac mae Therapi Adfer Arennol
(RRT) yn cyfrif am 2% o gyllideb y GIG, neu
£120 Miliwn y flwyddyn yng Nghymru. Felly mae
angen i’r GIG yng Nghymru ddeall y pwysau
sydd ar y gwasanaeth a’r ffordd orau i’w
hwynebu.

Mae UYAC wedi’i llunio i helpu i gwrdd â’r heriau
yma gan ddarparu seilwaith graidd, sydd yn
galluogi cleifion, teuluoedd a gofalwyr,
sefydliadau’r
trydydd
sector,
darparwyr
gwasanaeth,
comisiynwyr
gwasanaeth,
partneriaid diwydiant ac ymchwilwyr i ateb
cwestiynau ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol
o bwys sy’n ymwneud â chlefyd yr arennau, a
datblygu gwasanaethau o’r radd flaenaf sydd yn
ateb gofynion y boblogaeth.

Pwy sydd yn elwa o waith yr uned?
Cleifion a gofalwyr
Cynghori a chymryd rhan mewn astudiaethau
ymchwil i wella canlyniadau ar gyfer cleifion.
Cyfrannu at welliannau gwasanaeth ehangach
o ran gofal yng Nghymru a thu hwnt.

Gweithwyr Proffesiynol ym maes Iechyd a
Gofal Cymdeithasol
Helpu i gyfeirio gweithgaredd ymchwil tuag at
nodau ag iddynt effaith tu hwnt i ddatblygu
gwybodaeth.

Ymchwilwyr
Wedi eu cysylltu â rhanddeiliaid eraill, gan
sicrhau y bydd eu cwestiynau ymchwil yn
gwella sefyllfa cleifion arennol.

Comisiynwyr
Cysylltu â rhanddeiliaid eraill i ddatblygu
agenda gofal iechyd ddarbodus.

UNED YMCHWIL ARENNOL CYMRU 2015-19 MEWN NIFEROEDD
Tros £9,000,000 o grantiau wedi eu dyrannu i’n grŵp
Tros 50 o brosiectau yn cael eu harwain neu eu cefnogi ar hyn o bryd
gan UYAC
Wedi cyhoeddi 77 o erthyglau gwyddonol
Wedi dechrau ar 15 o dreialon y llynedd gyda 6 ohonynt yn derbyn
cymorth labordy i brosesu samplau
264 o gleifion wedi cymryd rhan mewn treialon clinigol yng
Nghaerdydd ac Abertawe
Gweithgareddau banc meinwe
106 o gleifion newydd wedi cydsynio i fod yn rhan o’r banc meinwe
1679 o samplau biolegol wedi eu casglu a 2434 wedi eu rhyddhau i
ymchwilwyr ar gyfer cyfanswm o 8559 o samplau sy’n cael eu dal ym
Manc Meinwe Ymchwil Arennol Cymru
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Pwy sydd yn yr uned?
Mae gan Uned Ymchwil Arennol Cymru
aelodau
o bob Uned Arennol yng
Nghymru.
Mae gan astudiaethau o ganlyniadau
iechyd ar draws y boblogaeth y potensial i
drawsnewid gwasanaeth y GIG, ac mae
UYAC yn gweithio gyda Banc Data SAIL
(Cyswllt Diogel Gwybodaeth Dienw) yn
Abertawe, sydd yn flaenllaw yn eu maes, i
ddatblygu’r capasiti yma. Yn ychwanegol
at ymchwil labordy a chlinigol a gynhelir
yng Nghaerdydd, mae ymchwilwyr ym
Mangor yn canolbwyntio ar agweddau sy’n
ymwneud â gofal cymdeithasol a lles
cleifion arennol.
Cymerwch ran, cysylltwch â ni
Mae UYAC yn gwahodd cleifion, gofalwr
ac aelodau o’r cyhoedd i fod yn rhan o’r
gwaith o gynllunio, darparu a lledaenu ein
gwybodaeth.
Yn
ein
cyfarfodydd
chwarterol Bod yn Rhan o Gynllunio
Ymchwil, rydym yn trafod syniadau grant,
gan ganolbwyntio ar un agwedd o glefyd
yr arennau. Mae’r prosiect yn cael ei
ddisgrifio mewn manylder mewn iaith leyg
ac nid oes rhaid bod â gwybodaeth
wyddonol. Rydym o’r farn ei bod hi’n
hanfodol bod cleifion a gofalwyr yn goleuo
ein syniadau ymchwil. Yng Nghaerdydd,
rydym ni hefyd yn agor ein labordy yn
rheolaidd i’r cyhoedd.
Am ragor o fanylion, ewch i:
http://kidneyresearchunit.wales/en
Gallwch hefyd wylio fideo “WKRU: a day
in the life” i weld yr hyn a wnawn.

Medd Jan a Gloria: “A ninnau yn gleifion
arennol hir-dymor (60+ o flynyddoedd
rhyngom), rydym yn ymwybodol o’n profiad
personol o sut mae meddyginiaeth arennol
wedi esblygu, a hynny’n uniongyrchol o
ganlyniad i’r gwaith arloesol gan dimoedd
ymchwil ymroddgar tros y blynyddoedd,
gan ddod â buddion enfawr i holl gleifion
arennol yng Nghymru.
Rydym wedi datgan sawl gwaith ein
cefnogaeth frwd tuag at bob agwedd o’r
gwaith a wna UYAC, ac yn gwerthfawrogi’r
cyfle fel rhai sydd yn elwa’n uniongyrchol, i
wneud cyfraniad, pa mor fach bynnag y bo,
i ad-dalu’r ddyled o ddiolchgarwch am yr
holl waith a wnaed yn y gorffennol a’r hyn a
wnânt nawr.
Heb eithriad, mae ein cyfraniad ni, o
safbwynt y claf, yn cael ei groesawu a’i
werthfawrogi bob tro. Mae’r berthynas
bositif sydd wedi datblygu rhyngom ni wedi
creu ymddiriedaeth a hyder yn y modd y
mae prosiectau yn cael eu cynnal a’u
dadansoddi.”

Ceir rhagor o wybodaeth am ein
gweithgareddau yn ein cylchlythyr a
ddosberthir i unedau arennol o amgylch
Cymru.
I fod yn rhan o’n hymchwil danfonwch ebost
at
colmontcs@cf.ac.uk
neu
wkru@bangor.ac.uk
neu
ffoniwch
02921848469.
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CIPOLWG AR UNED YMCHWIL
ARENNOL CYMRU 2015-19
117 o geisiadau grant wedi eu cyflwyno ar gyfer cyfanswm
o 89 o grantiau a ddyrannwyd, nail ai dan arweiniad neu â
chefnogaeth yr Uned
77 o
erthyglau
gwyddonol
wedi eu
cyhoeddi

Tros £9,000,000 o
grantiau wedi eu
dyrannu i’n grŵp
Tros 280 o
Aelodau o’r
cyhoedd wedi
cymryd rhan
yn ein
digwyddiadau

Tros 50 o
brosiectau yn
cael eu
harwain neu
eu cefnogi ar
hyn o bryd
gan UYAC

2434
o Samplau
wedi eu
rhyddhau i’n
hymchwilwyr

1679
o samplau
Biolegol
wedi eu
casglu

8559
o Samplau yn
cael eu dal gan
Fanc Meinwe
Ymchwil Arennol
Cymru

106
o gleifion
newydd wedi
cydsynio i gael
eu cynnwys yn y
banc meinwe

15 o dreialon
wedi eu
Mae 9 o fyfyrwyr yn astudio ar gyfer
dechrau y
gradd, gan gynnwys 6 clinigydd
llynedd gan
gyda un PhD wedi ei ddyfarnu ac un
gynnwys 6 yn
arall wedi ei gyflwyno
derbyn cymorth
labordy i
brosesu
48
samplau
Person wedi eu
264 o gleifion wedi cymryd
cyflogi yn yr
rhan mewn treialon clinigol
Uned
yng Nghaerdydd ac Abertawe
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PECYNNAU GWAITH

Mae gweithgaredd UYAC wedi ei drefnu’n bum pecyn gwaith

Rheoli
Mae’r gwaith o reoli UYAC yn gadarn, yn
ddemocrataidd, yn effeithiol ac ymatebol i
gyfleoedd a heriau. Mae gweithgareddau yn
cael eu goruchwylio gan y tîm rheoli grantiau
yn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Mae
UYAC yn adrodd iddynt yn chwarterol gydag
adrodd ariannol ychwanegol yng nghanol y
flwyddyn, ac adroddiad cynnydd blynyddol
llawn.

Cyngor a
mewnbwn gan
dri arbenigwr
annibynnol

Cyfarwyddwr UYAC: yn gyfrifol am
weithgareddau gan gynnwys cysylltu
gyda’r ariannwr ac adrodd iddynt,
gwaith rheoli prosiect o ddydd i
ddydd, rheoli ariannol, datrys unrhyw
anghydfod yn ôl y gofyn, casglu
gwybodaeth bwysig am y rhwydwaith
gan sicrhau bod y wybodaeth ar gael
ar gyfer pob un o’r rhanddeiliaid.
Mae’r cyfarwyddwr a rheolwr yr uned
yn adolygu pob gweithgaredd a
materion gweithredol yn wythnosol.
Uwch-dîm Rheoli (sef arweinyddion o
Gaerdydd, Bangor ac Abertawe a
rheolwr yr uned): telegynadledda
misol i gynorthwyo’r cyfarwyddwr.

Mewnbwn a
chynllunio
gan y
cyhoedd a
chleifion

Mae’r uwch-dîm yn cwrdd
wyneb yn wyneb yn flynyddol
yng nghyfarfod cyffredinol yr
uned gyda chynrychiolwyr o’r
holl grwpiau rhanddeiliaid, a
gydag arbenigwyr allanol
annibynnol yr uned.
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PECYNNAU GWAITH

Mae gweithgaredd UYAC wedi ei drefnu’n bum pecyn gwaith

Seilwaith Ymchwil
Mae ein hymchwilwyr wedi eu lleoli yng ym Mhrifysgolion Caerdydd, Abertawe a Bangor ac
yn y GIG.
Mae UYAC yn sail i Fanc Meinwe Ymchwil Arennol Cymru, sydd yn darparu samplau gan
gleifion wedi’u recriwtio’n lleol, yn genedlaethol a rhyngwladol.
Rydym ar hyn o bryd yn integreiddio set data arennol Cymru Gyfan i fanc data SAIL i
ganiatáu inni gynnal astudiaethau ar lefel poblogaeth.
Rydym yn gweithio’n agos gyda Kidney Research UK (KRUK), y prif ariannwr ar gyfer
ymchwil arennol yn y DU. Mae Donald Fraser yn gyd-Gadeirydd ar bwyllgor Grantiau
Ymchwil KRUK.
Siân Griffin yw Ysgrifennydd Cyffredinol y Gymdeithas Drawsblannu a’r cyswllt gyda
Phwyllgor Grantiau Ymchwil KRUK.

Rydym yn cefnogi 20 o dreialon ymyriadol
a 9 arsylwadol gada 7 yn derbyn
cefnogaeth labordy i brosesu samplau.

Fe
wnaethom ni
ariannu
swydd
technegydd am gyfnod o flwyddyn gyda
chefnogaeth Ysgol Feddygaeth Prifysgol
Caerdydd, i helpu gyda gweithgareddau
craidd a chyflawni treialon clinigol.
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PECYNNAU GWAITH

Mae gweithgaredd UYAC wedi ei drefnu’n bum pecyn gwaith

Gweithgaredd Ymchwil

Anaf
Acíwt i’r
Arennau

Ymchwil Gofal
Cymdeithasol

Clefyd
Cronig yn
yr Arennau
(CKD)

Therapi
Adfer
Arennol

Gweithgaredd 2018-19

Arweinwyr
arbenigedd
anhwylderau Arennol

ar

gyfer

Mae Donald Fraser yn aelod o’r Grŵp
Astudiaeth Glinigol (CAG) ar gyfer Afiechyd
Cronig yn yr Arennau a Dialysis Peritoneol.
Siân Griffin yw Arweinydd y CAG
Trawsblannu ac mae’n aelod o’r grŵp
Glomerwloneffritis.
Mae Meddygon Ymgynghorol eraill yng
Nghymru yn aelodau o GACau eraill: Ash
Mikhail (Anaemia); Aled Phillips (Anaf Acíwt
i’r Arennau); Jamie Macdonald (Ymarfer
corff) a Mick Kumwenda (Hemodialysis).
Mae James Chess yn aelod ychwanegol o’r
grŵp dialysis peritoneol.

v Gweithio gyda Chyfarwyddwr Rhwydwaith
Clinigol Arennol Cymru i gwmpasu
cyfleoedd i ddatblygu ymchwil.
v Chwilio am ddatganiadau o ddiddordeb gan
Dimoedd Amlddisgyblaethol (TA) mewn
gofal cymdeithasol arennol a fyddai â
diddordeb ac yn gymwys i ddatblygu
astudiaeth ymchwil.
v Cefnogi cais gan Kidney Cancer UK i
Gronfa’r Loteri Fawr i gyflogi Gweithiwr
Proffesiynol Perthynol i Iechyd yng
Nghymru i gefnogi pobl sydd yn byw gyda
Chanser yr Arennau a’u gofalwyr.
v Datblygu gwell cysylltiadau ymchwil yng
Ngogledd Cymru drwy ymgysylltu gyda
chanolfan newydd, Canolfan Ymchwil
Wroleg Gogledd Cymru a Gogledd Orllewin
Lloegr.
v Ymweliad effaith gan Kidney Research UK i
Uned Caerdydd gyda thaith labordy a
thrafodaethau ymchwil.
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PECYNNAU GWAITH

Mae gweithgaredd UYAC wedi ei drefnu’n bum pecyn gwaith

Hyfforddi
Mae hyfforddi yn nod bwysig mewn ymchwil
arennol fel bo’r Uned yn gallu cyflawni ei
hagenda ymchwil, ond hefyd gynyddu sgiliau a
galluedd ymchwil. Mae UYCA hefyd yn
gwneud pob ymdrech i gynnwys pob grŵp o
rhanddeiliaid mewn gweithgareddau gan
arwain at well ddealltwriaeth ynghylch
ymchwil.
Mentora ymchwilwyr dan hyfforddiant
v Yn 2018-19 penodwyd dau hyfforddai
arenneg newydd dan nawdd UYAC a’r
Cyfleuster Ymchwil Clinigol ym Mwrdd
Iechyd Prifysgol Gaerdydd. Maent yn
astudio heintiau firws mewn cleifion
trawsblannu a diabetes mewn cleifion clefyd
yr arenau.
v Mae arenegydd ychwanegol wedi cwblhau
ei MD gyda Phrifysgol Abertawe dan
oruchwyliaeth
Arweinydd
UYAC
yn
Abertawe.
v Mae arenegydd o Taiwan newydd gychwyn
ar brosiect PhD 3 mlynedd fel rhan o
gydweithredu parhaus gyda arenegwyr yn
Nhaiwan.
v Buom yn trafod gyda chydgysylltwyr cyrsiau
MA Gwaith Cymdeithasol yng Nghymru
(Bangor, Caerdydd, Abertawe) gan gwrdd â
chyfarwyddwyr cwrs Caerdydd i archwilio
opsiynau i annog myfyrwyr MA i symud
ymlaen i ymchwil a llwybrau PhD wedi
iddynt gwblhau eu hastudiaethau MA.

v Mae UYAR yn rhan o brosiect cydweithio
Ewropeaidd a fu’n llwyddiannus wrth ddenu
cyllid Rhwydweithiau Hyfforddi Arloesol:
“Identification and Management of Patients
at Risk Outcome and Vascular Events in
Peritoneal Dialysis (IMPROVE PD). Bydd 2
myfyriwr PhD yng Nghaerdydd a fydd wedi
eu hyfforddi mewn ymchwil dialysis
peritoneol ac afiechyd fasgwlaidd. Bydd gan
y myfyrwyr yma gynllun personol unigryw eu
hunain o ran datblygu gyrfa, gan gynnwys
secondiadau ac ymweliadau labordy am
gyfnodau byr i ganolfannau eraill yn Ewrop.

v Wrthi’n
gweithio
gyda
Thimoedd
Amlddisgyblaethol o weithwyr proffesiynol
gofal cymdeithasol i ddatblygu syniadau i
fod yn geisiadau ymchwil bach eu maint,
gan gynnwys gweithiwr cymdeithasol yng
Ngogledd Cymru.
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CWRDD Â’R CYHOEDD
Mae cyfathrebu yn allweddol i UYAC o ran
cyflawni ei nodau. Mae estyn allan ac
ymgysylltu ag aelodau a rhanddeiliaid eraill
yn caniatáu inni ledaenu canlyniadau
ymchwil UYAC yn ehangach ac uchafu eu
heffaith.

Cipolwg ar weithgareddau UYAC

Yn dilyn cais gan ein cynrychiolwyr cleifion
fe aethom ati i lunio fideo ‘diwrnod ym
mywyd” o weithgareddau yn labordy’r
adran Arenneg yng Nghaerdydd. Dilynwch
y ddolen yma i’w gweld:
http://kidneyresearchunit.wales/about-us

Deall ymatebion imiwnedd i
firysau
Mae gan labordy Humphreys
ddiddordeb penodol mewn dau
firws pwysig; y ffliw a firws
herpes, cytomegalofirws, sydd
yn broblem difrifol mewn
oedolion ble mae eu himiwnedd
yn
is
(megis
cleifion
trawsblannu) ac mewn plant
ifanc yn dilyn haint genedigol.
Dywed Ian Humphreys: “Rydym
yn astudio’r prosesau yma
mewn modelau arbrofol ac, yn
achos
cytomegalofirws,
yn
gweithio gyda Uned Ymchwil
Arennol Cymru i astudio haint
mewn pobl a dderbyniodd
arennau wedi eu trawsblannu.

Rhan o waith ymgysylltu’r ysgol
sydd yn prysur dyfu yw’r
gweithdy ‘Gwyddor Gwaed’ i
ddisgyblion Blwyddyn 3 (plant 7
mlwydd oed) i ddysgu am y
system imiwnedd, germau a
‘snot’. Dywed Ian: “Mae plant yn
dysgu sut i astudio gwead gan
ddefnyddio microsgopau ac yn
cael gwisgo cotiau labordy i
wneud arbrofion (gyda ychydig o
lanast!)
ar
‘snot’!
Mae’r
ymweliadau yma yn llawn hwyl
bob tro ac yn un uchafbwyntiau’r
flwyddyn academaidd.”
Darllenwch yr erthygl lawn yma:
https://www.cardiff.ac.uk/medicin
e/news/remedy/31/in-thespotlight-humphreys-laboratory

Digwyddiad Byddwch Iach, Byddwch
Egnïol
Bu UYAC yn rhan o’r Wythnos Les a drefnwyd
gan yr Uned Treialon Clinigol ym Mhrifysgol
Caerdydd. Rhannodd UYAC wybodaeth gyda’r
cyhoedd ynghylch gwahanol swyddogaethau’r
arennau, gan hyrwyddo iechyd yr arennau
drwy ddosbarthu gwydrau o ddŵr.
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ESTYN ALLAN
Cynhaliwyd GORYMDAITH GŴYL DEWI
yn Sir Benfro ar 1af Mawrth i hyrwyddo
UYAC a’r astudiaeth ‘Opsiynau a
Dewisiadau Dialysis’. Roedd yn ddiwrnod
gwych ac fe gawsom ni gyfle i siarad
gydag aelodau o’r cyhoedd, gan gynnwys
sawl claf oedd wedi gwneud penderfyniad
yn ddiweddar neu oedd ar fin gwneud
penderfyniad ynghylch eu triniaeth.

Mae DIWRNOD ARENNAU’R BYD yn
gyfle i godi ymwybyddiaeth ynghylch
buddion cadw’r arennau yn iach. Trefnodd
Caerdydd ddigwyddiad ‘Taflu Arennau’ ar
gyfer Diwrnod Arennau’r Byd. Daeth
ymchwilwyr,
clinigwyr
a
thimoedd
amlddisgyblaethol sydd yn gweithio ar
draws y maes arennol at ei gilydd i
lwyfannu’r enwog ‘KIDNEY TOSS’ –
arddangosiad unigryw o’r cynllun rhannu
rhoddwyr
yma
yng
Nghaerdydd.
Darllenwch fwy a dysgwch ragor am y
cynllun yma
YMCHWIL ARENNOL ARLOESOL YNG NGHYMRU Roedd ein digwyddiad blynyddol yn llwyddiant
mawr gyda mwy fyth o bobl yn mynychu o bob cwr o Gymru ac o nifer o ddisgyblaethau
clinigol.
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CYFRANNU AT GYNLLUNIO YMCHWIL
Ceisio am
gyllid

Trafodaeth
au gyda
chleifion

Syniadau ar
gyfer ymchwil

Mae ‘Cyfrannu at Gynllunio Ymchwil’ newydd ei sefydlu ac yn
gweithio gyda phobl sydd â chlefyd yr arennau, aelodau teulu,
gofalwyr a gweithwyr proffesiynol perthnasol.
Mae ymchwilwyr yn cyflwyno ymchwil ar wahanol gamau datblygu:
syniadau cynnar, sefydlu a chynllunio’r astudiaeth, hyd yn oed
canfyddiadau sy’n dod i’r amlwg.
Canlyniadau o’r grwpiau hyd yn hyn:
1.
2.

Astudiaeth wedi ei hariannu
Newidiwyd ffocws cyffredinol yr astudiaeth i archwilio barn ac
agweddau tuag at biopsiau ymchwil.

EFFAITH
Adborth gan bobl sydd â chlefyd yr arennau, aelodau teulu a
gofalwyr ar fod yn rhan o grŵp ffocws:
v
v
v
v

v

‘Mi wnes i fwynhau’r sesiwn yn fawr iawn ac rwy’n ddigon bodlon bod yn rhan o
drafodaethau i’r dyfodol.’
‘Roedd y pwnc dan sylw yn ddiddorol ac mi wnes i fwynhau gwrando ar safbwyntiau
eraill.’
‘’Y rheswm fy mod i’n mwynhau’r sesiynau, mae’n debyg, yw am fy mod i’n fusneslyd!!’
‘Mae’r pwnc yn dal i fod o ddiddordeb i mi, am fod fy mab wedi derbyn trawsblaniad, ac
rwy’n hoffi dod i wybod am ddatblygiadau ym maes ymchwil, a dod i ddeall pethau ddaw
i’r amlwg o bosib i’r dyfodol.’
‘Rydw i’n hoffi’r teimlad o fod gyda’n gilydd a chymryd rhan.’
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OPSIYNAU A DEWISIADAU DIALYSIS

Gwobr ymchwil RfPPB Ymchwil Iechyd a Gofal
Cymru: ‘Pa ffactorau sydd y pennu
dewisiadau
cleifion
gyda
methiant
datblygedig yn yr arennau: Astudiaeth wedi
ei chydgynhyrchu gyda chleifion a
rhanddeiliaid allweddol’

EFFAITH POTENSIAL
Bydd dysgu gan brofiadau a barn pobl
yn ein cynorthwyo i ddeall yr hyn sydd
bwysicaf i bobl wrth ddod i benderfyniad
ynghylch triniaeth arennol. Bydd y
wybodaeth yma yn goleuo rhaglenni
addysg i’r dyfodol yng Nghymru, gan
helpu eraill i wneud y penderfyniadau
cywir ar eu cyfer hwy a’u teuluoedd
ynghylch triniaeth, a gwneud y defnydd
gorau o adnoddau’r GIG.

Mae’r cynnydd cyflym ym mynychder diabetes
yn golygu y bydd nifer y cleifion sydd yn
datblygu methiant yr arennau yn debygol o
gynyddu tros y degawd nesaf. Rhaid i gleifion
sydd â methiant ddatblygedig yr arennau ddewis
rhwng sawl gwahanol fath o driniaethau, gan
gynnwys hemodialysis mewn uned, dialysis
peritoneol,
hemodialysis
yn
y
cartref,
trawsblaniad neu ofal cadwraethol. Yng
Nghymru, mae’r rhan fwyaf o gleifion yn parhau i
ddewis hemodialysis mewn uned er, i lawer,
gallai therapi yn y cartref fod yn fwy priodol.
Mae’r astudiaeth Opsiynau a Dewisiadau
Dialysis (ODD) yn dysgu mwy am yr hyn y mae
pobl sydd â chlefyd yr arennau, aelodau eu
teulu a’u gofalwyr yn ei werthfawrogi fwyaf wrth
wneud penderfyniadau am eu triniaeth i’r
dyfodol a’r rhwydweithiau o gefnogaeth sydd ar
gael ar eu cyfer. Rydym ar hyn o bryd yn casglu
data o setiau data arennol a phoblogaeth, gan
gynnal cyfweliadau gyda theuluoedd ac aelodau
o’r teulu.
Mae’r astudiaeth ODD wedi ei sefydlu’n
llwyddiannus gan agor ar gyfer recriwtio ar 1af
Mawrth mewn 5 safle ar draws Cymru, gyda
phob nyrs cyn-dialysis wedi eu hyfforddi i
adnabod cyfranogwyr potensial i’w cyfweld tros
y 12 mis nesaf. Fe agorodd y prosiect ffrwd
newydd o ymgysylltu gyda gweithwyr
proffesiynol nyrsys arennol (nyrsys cyn-dialysis),
a gweithwyr proffesiynol sy’n berthynol i
feddygaeth arennol, clinigwyr, grwpiau cleifion a
rhanddeiliaid allweddol.
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ASTUDIAETH O ROI ORGANAU
AGWEDDAU, GWEITHREDOEDD, PENDERFYNIADAU A PHROFIADAU TEULUOEDD YN
DILYN GWIETHREDU CYSYNIAD TYBIEDIG A’R D DEDDF TRAWSBLANNU D YNOL
(CYMRU)
Dan arweiniad yr Athro Jane Noyes o Brifysgol Bangor, derbyniodd yr
astudiaeth bwysig a hynod destunol yma gyllid dan thema gofal iechyd
darbodus galwad 2015 ar gyfer Grantiau Ymchwil Iechyd.
Roedd y prosiect yma yn archwilio effaith system newydd o gydsyniad tybiedig tuag at roi
organau. Cydweithiodd y tîm prosiect, gan weithio ochr yn ochr â Llywodraeth Cymru,
Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG (NHSBT), a chynrychiolwyr cleifion a’r cyhoedd. Ymysg y
data a gasglwyd roedd:
- Holiaduron teuluol a chyfweliadau ag aelodau’r teulu
- Grwpiau ffocws a chyfweliadau gyda nyrsys arbenigol mewn rhoi organau,
rheolwyr, hyfforddwyr a rheolwyr rhanbarthol
- Data NSHBT a gesglir fel mater o drefn a data Llywodraeth Cymru
- Logiau data a nodiadau maes a rennir yn ddienw
Ymysg y canfyddiadau allweddol hyd yn hyn mae:
Cynyddodd y cydsynio i roi organau o 48% i 61% ond arhosodd nifer y
trawsblaniadau yr un fath.
Byddai ymgyrch y cyfryngau wedi elwa o fedru egluro nad aelodau’r teulu yw’r rhai
sy’n gwneud y penderfyniad o ran rhoi organau. Erbyn hyn anogir teuluoedd i
gefnogi penderfyniad eu perthnasau.
Gall penderfyniad i roi rhoi organau ddod
yn hysbys mewn sawl ffordd gan
gynnwys siarad am roi organau neu
ymuno â’r gofrestr rhoi organau, ond
mae hyn wedi creu system fwy cymhleth i
nyrsys arbenigol ei dogfennu a’i rheoli.
Llwyddodd aelodau teulu i wyrdroi benderfyniad eu perthynas i roi organau mewn
31 achos o 205.
Nid oedd y rhan fwyaf o aelodau teulu yn derbyn bod ‘gwneud dim’ (cydsyniad
tybiedig) yn ddewis positif oedd yn cefnogi rhoi organau.
Roedd gofyn i aelodau teulu ddangos tystiolaeth ysgrifenedig neu fod wedi cael
sgwrs yn ngŵydd tyst i wrth-wneud penderfyniad rhoi organau eu perthynas, ond
cafodd y tîm prosiect hyn i fod yn afrealistig i’w roi ar waith.
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ASTUDIAETH O ROI ORGANAU
Caeodd yr Astudiaeth o Roi Organau yn
2017 ac wedi hynny fe gyflwynwyd y
canlyniadau
mewn
cynadleddau
amrywiol o amgylch y byd:
-European Society of Organ Donation and
Transplant (ESOT), yn Madrid
-International Society for Organ Donation
and Procurement, yn Geneva
-European Society for Organ Donation and
Transplant, yn Barcelona
-The Transplantation Society yn Madrid
-The Transplant Society for Australia and
New Zealand yn Awstralia
-Pwyllgor Moesesg Ysbyty Brenhinol
Lerpwl
-Annual British Society for
Histocompatibility and Immunogenetics

Ymhlith aelodau’r gynulleidfa roedd
clinigwyr,
nyrsys,
aelodau lleyg,
teuluoedd rhoddwyr, grwpiau crefyddol,
academyddion
rhyngwladol
a
chynulleidfaoedd arbenigol.
Cyfrannodd hyn at well ymwybyddiaeth
o weithgareddau UYAC, mwy o
gyfathrebu rhwng y GIG ac UYAC. Bu o
gymorth hefyd i UYAC ddeall yr heriau y
mae’r gymuned ofalu yn eu hwynebu.

Effeithiau allweddol:
Lansiwyd ymgyrch newydd yn y cyfryngau, gan ganolbwyntio ar sut mae rôl y teulu
wedi newid o ran gwneud penderfyniad.
Mae hyfforddiant ychwanegol wedi ei greu ar gyfer nyrsys arbenigol a gweithwyr
proffesiynol i wahanu penderfyniad y person sydd wedi marw oddi wrth barn a
phenderfyniadau aelodau’r teulu.
Mae llunwyr polisi yn yr Alban, Lloegr a’r Iseldiroedd yn ystyried y canlyniadau. Mae
Awstralia hefyd yn ystyried newid sut mae organau yn cael eu rhoi wedi gwerthuso’r
effaith yng Nghymru.
Enillodd yr Astudiaeth o Roi
Organau wobr Ymchwil ag Effaith
2018, South Wales Argus Health
and Care Research with Impact
Award.
Mae’r gweithgareddau yma yn
parhau i gynyddu ymwybyddiaeth
ynghylch ymchwil i glefyd yr
arennau a gwella ymwybyddiaeth
y cyhoedd/cleifion o glefyd yr
arennau.
Enillydd Gwobr South Wales Argus, Ymchwil
Iechyd a Gofal ag Effaith
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CYDWEITHIO

Mae prosiect cyfredol gyda UCB Pharma
yn ariannu technegydd yn 2019 a’u
hyfforddi mewn setiau sgiliau newydd i
ddatblygu eu cynllun gyrfa.
Mae cydweithio newydd gyda UCB yn ei
ddyddiau cynnar gyda thrafodaethau ar
fynd i gyflawni gwaith sy’n canolbwyntio ar
greithio ar yr arennau.
Rydym yn datblygu partneriaethau newydd
gyda Darparwyr Annibynnol Gwasanaethau
Dialysis ar draws Cymru fel rhan o’n

hastudiaeth o Opsiynau a Dewisiadau
Dialysis. Y darparwyr yw Baxter, Bbraun a
Fresenius.

Anaf Acíwt i’r Arennau: Rhybuddion a Chanlyniadau yng Nghymru
Mae Anaf Acíwt i’r Arennau (AKI) yn
effeithio hyd at 20% o dderbyniadau brys i’r
ysbyty ac mae’n gysylltiedig â risg uwch o
farwolaeth. Mae algorithm electronig wedi ei
gyflwyno yng Nghymru gyda’r nod o wella’r
gwaith o adnabod AKI a chanlyniadau. Mae
tîm UYAC yn Abertawe wrthi’n ysgrifennu
algorithm newydd a’i gymharu gyda’r
system rhybuddio electronig cyfredol i’w
gwella. I asesu ei heffeithiolrwydd rydym yn
defnyddio banc data Cyswllt Diogel
Gwybodaeth Dienw (SAIL) ym Mhrifysgol
Abertawe.

EFFAITH: Hyd yn hyn mae’r ymchwil wedi
ei chyhoeddi mewn cyfnodolion gwyddonol
(BMJ Open a’r International Journal of
Population Data Science), a’i chyflwyno
mewn
cynadleddau
cenedlaethol
a
rhyngwladol. Rydym wrthi ar hyn o bryd yn
gwneud mân-addasiadau i’r data yn SAIL i
wella ansawdd a chywirdeb y dadansoddi.
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YMGYSYLLTU Â GWASANAETHAU YNG
NGHYMRU
Mynychodd Dirprwy Reolwr a Nyrs Arweiniol
Rhwydwaith Clinigol Arennol Cymru (WRCN)
ein cyfarfod Gweithredol ac rydym wedi
datblygu perthynas weithio allweddol newydd
gyda’r WRCN. Canlyniad allweddol o’r
cyfarfod oedd cytundeb i UYAC drefnu
‘gweithdy blaenoriaethu ymchwil’ gyda’r
WRCN
i
ddadbacio
a
mireinio
blaenoriaethau allweddol o ran ymchwil o’u
safbwynt hwy.
Cynhaliwyd yr ymarfer blaenoriaethu
ymchwil yma gyda rhanddeiliaid
allweddol: pobl sydd â chlefyd yr
arennau, aelodau teulu a gweithwyr
proffesiynol amlddisgyblaethol.
Ymysg rhai o’r deilliannau cychwynnol mae:
Meysydd craidd y mae rhanddeiliaid am inni
ganolbwyntio arnynt:
1.
Gwella cymorth
2.
Gwella a galluogi gwneud
penderfyniadau gan bobl sydd â CKD
3.
Gwella dealltwriaeth, gwybodaeth ac
addysg
4.
Hybu iechyd
5.
Integreiddio gwasanaethau
6.
Cipio tystiolaeth
Meysydd craidd y mae gweithwyr proffesiynol
a chomisiynwyr am inni ganolbwyntio arnynt:
1.
Gordewdra (diabetes)
2.
Cynyddu nifer y bobl sy’n dewis
therapi yn y cartref
3.
Cysondeb o ran y gwasanaethau ar
ddarperir ar draws Cymru
4.
Integreiddio a gwella systemau
cludiant ar draws Cymru

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi
mynegi diddordeb yn yr ymchwil a wna
UYAC, ac rydym yn gweithio i ganfod
ffyrdd o gydweithio gyda’u gwyddonwyr
clinigol i ddatblygu gofal iechyd.

Fe wnaethom ni drefnu cyfarfod o’r
Grŵp
Datblygu
Ymchwil
gyda
rhanddeiliaid allweddol: Colin Eaketts,
Pennaeth Datblygu Partneriaethau,
Arloesi, Technoleg a Strategaeth, Grŵp
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol,
Llywodraeth Cymru a Nick Smith,
dirprwy
Gyfarwyddwr
(NEPTS),
Ymddiriedolaeth
GIG
Gwasanaeth
Ambiwlans Cymru, dau gynrychiolydd
cleifion, a Chyfarwyddwr WRCN ac
Ymchwilwyr PRIME (Wales Centre for
Primary and Emergency Care Research)
i bennu’r potensial i gynnal ymchwil ym
maes cludiant cleifion arennol nad ydynt
yn achosion brys.

Rydym ar hyn o bryd yn mireinio’r
deilliannau o’r ymarfer yma yn brif restr o
flaenoriaethau ymchwil ar gyfer yr holl
gymunedau arennol yng Nghymru.
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YMGYSYLLTU A PHARTNERIAETHAU
Ymgysylltu parhaus gyda Unedau
Arennol a chleifion. Rydym yn parhau i
ymroi i sefydlu mwy o gysylltiadau gyda
staff a chleifion mewn unedau arennol ar
draws Cymru. Yn dilyn ein hymweliadau â
phob uned arennol yng Nghymru a
chynhadledd lwyddiannus yn y Gogledd, fe
aethom ati i lunio cylchlythyr sydd wedi ei
deilwrio’n arbennig ar gyfer yr unedau
arennol ac i gyd-fynd â’n gwefan. Bydd hyn
o gymorth i gefnogi’r ymgysylltu parhaus ac
annog staff a chleifion i gysylltu â ni pan fo
hynny’n briodol.
Mae’r cylchlythyrau yn cael eu dosbarth i
unedau a rhestr bostio o 450 a rhagor,
ynghyd â phoster ar Gynnwys y Cleifion a’r
Cyhoedd. Mae’r cylchlythyr yn canolbwyntio
ar faterion sydd yn berthnasol i bobl sydd yn
byw gyda chlefyd yr arennau, megis treialon
clinigol agored ac ymchwil y gallai pobl
gyfrannu iddynt.

Partneriaethau newydd.
Rydym ni wedi gwneud
cysylltiadau
gyda’r
sefydliadau
canlynol:
Kidney Care UK, Kidney
Cancer UK, Paul Popham
Fund,
Renal
Support
Wales, Gofalwyr Cymru,
Cymdeithas Cleifion Ysbyty
Gwynedd, Age Connect
Gogledd Cymru, BBraun,
Fresenius,
Cyngor
ar
Bopeth, Cyngor Iechyd
Cymuned Gogledd Cymru,
Therapies
Wales,
Age
Connect Gogledd Cymru,
Renal
Services
UK,

Astudiaethau o Weithrediad
Gwybyddol a Heneiddio,
Diabetes UK, Cyngor Sir
Gwynedd, Alternate Futures
a
Gofal
Cymdeithasol
Cymru.
Ymgysylltu newydd gyda
chymunedau
amrywiol,
BAME a sefydliadau a
chymunedau y mae’n
anodd ymgysylltu â hwy.
Y
mae’n
flaenoriaeth
gennym ein bod yn cysylltu
ac yn creu cysylltiadau
newydd gyda’r grwpiau
lleiafrifol
pwysig
yma.
Rydym yn cysylltu gyda

llawer mwy o grwpiau na’r
rhai sy’n dewis bod yn rhan
o’n cymuned. Er enghraifft,
yn ddiweddar buom mewn
cysylltiad â Thîm Cymorth
Lleiafrifoedd
Ethnig
ac
Ieuenctid Cymru, Cynghrair
BAME, SOVA (cefnogi pobl
i ddatblygu’r sgiliau a’r
hyder i gymryd rheolaeth
o’u bywydau a datblygu i’w
llawn
botensial),
ISSA
Cymru
(cefnogi
lles
Cymdeithasol, Emosiynol
ac Ysbrydol cymunedau
BME a Mwslimaidd yng
Nghymru) , Diverse Cymru
a Stonewall Cymru.

22

CYNADLEDDAU A GWOBRAU
Roddodd Dr Alhadj Ali, un
o ddau Gymrawd Ymchwil
gyda UYAC, gyflwyniad
yng nghyfarfod blynyddol
hyfforddai
ABCD
yn
Llundain, ac roedd yn
gyd-enillydd o bedwar
cyflwyniad a gyrhaeddodd
y rhestr fer ar gyfer y
wobr.
Dywed Dr Alhadj Ali “Rwyf
wrth fy modd ac mae’n
anrhydedd imi dderbyn
Gwobr Hyfforddi 2018 gan
yr Association of British
Clinical Diabetologists yn
Llundain. Mae derbyn
cydnabyddiaeth gan y
gyfadran uwch am fy
ngwaith
mewn
maes
ymchwil mor bwysig ag
imiwnotherapi ar gyfer
Diabetes Math 1, a
derbyn y wobr bwysig hon
yn rhywbeth arbennig
iawn.”
Dywed
Dr
Graham
Shortland, Cyfarwyddwr
Meddygol Gweithredol BIP
Caerdydd a’r Fro “Mae
Ymchwil
Clinigol
mor
bwysig o ran datblygu
triniaethau
ar
gyfer
cleifion. Mae’n galluogi
staff gofal iechyd i sicrhau
bod cleifion yn derbyn y
gofal gorau sydd ar gael a
bod y feddyginiaeth yn
effeithiol wrth drin cyflyrau.
Mae’n wych bod Dr Ali
wedi ei gydnabod am ei
ymchwil i Diabetes Math 1
sydd yn gyflwr cyffredin y
gellid ei reoli a’i drin yn

well,
gan
roi
gwell
ansawdd bywyd i gleifion.”
Chwaraeodd Dr Alhadj Ali
ran bwysig mewn ymchwil
glinigol i Diabetes Math 1
ac mae’n rhan o’r Grŵp
Ymchwil Diabetes ym
Mhrifysgol Caerdydd. Ef
hefyd oedd y prif glinigwr
wrth ddosio’r ddau glaf
cyntaf mewn yn y treial
cyntaf yn y byd sydd yn
ceisio adfywio celloedd yn
y pancreas fel bo pobl
sydd â Diabetes Math 1 yn
dod yn llai dibynnol ar
inswlin.
Cyfleuster
Ymchwil
Clinigol Caerdydd oedd y
ganolfan gyntaf i fod yn
rhan o’r treial arloesol yma
a allai, o weithio, dorri tir
newydd o ran trin Diabetes
Math 1. Mae cyfleoedd yn
dal i fod ar gael i bobl
gymryd rhan yn y treial.
Mae rhagor o wybodaeth
ar gael yma.
Ar hyn o bryd mae Dr
Alhadj Ali yn datblygu
prosiect ymchwil sydd yn
cyfuno ymchwil diabetes a
chlefyd yr arennau am fod
y patholegau yma yn aml
yn gysylltiedig â’i gilydd.

Arwyr 3 Munud Wythnos UK
Kidney:
Enillodd
dau
ymchwilydd UYAC wobr y
poster gorau yn Wythnos UK
Kidney, a gwobr Arwyr 3 Munud.
Mae’r gwobrau yma yn arbennig
am eu bod yn dathlu’r ymdrech
ychwanegol gan ymchwilwyr i
sicrhau bod pawb yn gallu
cyfrannu a chynnig adborth wrth
ddylunio a datblygu ymchwil.
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RHOI YMCHWIL AR WAITH
MOVE
Dyfarnwyd
Cymrodoriaeth
Cyfnewid
Gwybodaeth i Dr Jennifer Cooney a Dr
Jamie Macdonald (Prifysgol Bangor). Aethant
ati i recriwtio unedau arennol yng Ngogledd a
De Cymru i fod yn rhan o grwpiau ffocws i
ddatblygu
a
gweithredu
pecynnau
presgripsiwn ymarfer corff ar gyfer cleifion
arennol, a fydd yn darparu addysg i gleifion
ynghylch effaith ymarfer corff ar eu hiechyd
a’u lles.
Erbyn hyn gall cleifion hemodialysis gynyddu
eu gweithgaredd corfforol, diolch i wefan
newydd a ddatblygwyd gan arbenigwyr
ymarfer corf. Mewn cydweithrediad ag Uned
Ymchwil Arennol Cymru, rhoddodd Dr
Jennifer Cooney a Dr Jamie Macdonald o
Ganolfan PAWB yn Ysgol Gwyddorau
Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer eu hymchwil
ar waith drwy greu MOVE, gwefan ac
adnoddau sydd yn helpu pobl sydd â chlefyd
yr arennau i deimlo’n well drwy symud mwy.
Mae modd gwneud ymarferion MOVE tra ar
ddialysis yn y cartref neu yn yr Uned.
Mae’r adnodd hefyd i’w ddefnyddio gan
weithwyr proffesiynol gofal iechyd mewn
unrhyw faes sy’n ymwneud â gofal arennol –
nid dim ond ffisiotherapyddion. Mae MOVE
bellach wedi ei gwblhau ac yn barod i’w
ddefnyddio.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan
MOVE:
move.bangor.ac.uk
Yno ceir gwybobaeth ar gyfer cleifion
dialysis a gweithwyr proffesiynol iechyd
arennol:
•Fy Nghanllaw i Fod yn Egnïol
• Fideos Ymarfer yn y Cartref
•Fideos Ymarfer yn Ystod Dialysis
• Canllaw ‘ My Health Professional’
• Canllaw ‘Exercise Prescription Guide’
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GWEITHIO GYDAG OEDOLION IFANC
Eleni
recriwtiwyd
Shaun
Thomas i fod yn swyddog
cydweithredu yn UYAC. Ar hyn
o bryd, Shaun yw’r unig
‘weithiwr ieuenctid’ sydd yn
cael ei gyflogi yng Nghymru fel
rhan o Wasanaethau Arbenigol
Rhwydwaith Clinigol Arennol
Cymru.
Rôl Shaun yw darparu cymorth ychwanegol i
blant ac oedolion ifanc sydd yn gleifion
arennol, gan weithi’n bennaf gyda phobl
rhwng 11 a 30 mlwydd oed sydd yn byw gyda
chyflwr arennol (waeth pa gam o CKD sydd
ganddyn nhw).
Mae
hyn
yn
cynnwys;
cymorth
seicogymdeithasol, cyngor ar reoli’r clefyd,
cymorth byw yn annibynnol. Mae Shaun
hefyd yn eiriolydd dros hawliau pobl ifanc.
Mae’n gweithio gyda UYAC i gefnogi
recriwtio ar gyfer astudiaethau, gan wneud
ymchwil yn fwy hygyrch ar gyfer pobl ifanc a
chynnig cyngor ar brosiectau.

Ffynhonnell: Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

‘Cleifion arennol
ifanc yn concro’u
hofnau a gwneud
ffrindiau newydd’

Yn ddiweddar cyhoeddodd ymchwilwyr
UYAC adolygiad systematig o anghenion
pobl ifanc sydd yn pontio i wasanaethau
oedolion.
Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma:
https://journals.plos.org/plosone/article?id
=10.1371/journal.pone.0201098

Caerdydd oedd y
ganolfan
recriwtio uchaf ei
niferoedd o ran
SPEAK
Mae bod yn 17-23 mlwydd oed yn
cynyddu’n ddramatig y peryg o golli
trawsblaniad. Ac eto cymharol ychydig a
wyddom am brofiadau pobl ifanc sydd â
methiant yr arennau. Mae data y
Gofrestrfa Arennol hefyd yn anghyflawn
ar gyfer rhai pobl yn y grŵp yma. Mae
angen inni ddysgu mwy am ddeilliannau
cymdeithasol a meddygol ar gyfer
oedolion ifanc yn y DU a mynd i’r afael â’r
bwlch pwysig yma. Pan fyddwn yn
gwybod mwy am eu anghenion, byddwn
yn gallu gwella’r gwasanaeth a
ddarparwn, adnabod ffactorau risg
potensial a lleihau canlyniadau niweidiol.
Cynhaliodd ymchwilwyr arolwg ar draws y
DU gan ofyn i bobl rhwng 16 a 30 mlwydd
oed sydd ag aren wedi ei thrawsblannu
neu sydd ar ddialysis i gymryd rhan tros
gyfnod o 2 flynedd.
Mae’r canlyniadau i’w gweld ar twitter
@speakstudy
(https://twitter.com/SPEAKstudy/
status/1098863831424618496).
Ymysg y canlyniadau diddorol mae’r
deilliannau cymdeithasol ar gyfer pobl
ifanc sydd â chlefyd yr arennau.
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PERIT-PD: ASTUDIAETH ACHOS
YMATEB IMIWNEDD I HAINT MEWN CLEIFION DIALYSIS PERITONEOL
“GWELLA CANLYNIADAU CLEIFION YN DILYN HEINTIAU SY’N YMWNEUD Â DIALYSIS
PERITONEOL”
Yr Her
Math o driniaeth yw dialysis
peritoneol (PD) sydd yn cael
gwared ar gynnyrch gwastraff
o’r gwead ar gyfer pobl sydd â
methiant yn yr arennau. Mae
nifer o fuddion i’r driniaeth o’i
chymharu ag eraill, ond mae
hefyd yn cyflwyno risgiau uwch
o heintiau cysylltiedig sydd yn
gallu arwain at beritonitis. Yn
aml nid yw pobl yn sylweddoli
eu bod wedi eu heintio nes
iddynt deimlo’n wael a chael eu
derbyn i’r ysbyty am driniaeth.
Mae’r profion sy’n cael eu

gwneud i adnabod haint
penodol yn cymryd amser hir,
ac felly yn aml mae pobl sydd â
haint difrifol yn aml yn cael eu
trin â gwrthfiotigau sbectrwm
eang hyd nes bo’r profion
labordy
yn
cadarnhau’r
diagnosis
penodol.
Roedd
ymchwilwyr yn awyddus i
ddatblygu ffyrdd o adnabod
peritonitis
yn
gynt,
yn
gynharach ac yn y cartref, er
mwyn i bobl fedru cymryd y
moddion cywir, osgoi mynd yn
sâl a’r angen i fynd i’r ysbyty.

Yr Ymchwil
Dan arweinyddiaeth yr Athro
Matthias Eberl, defnyddiodd
ymchwilwyr
UYAC
ddealltwriaethau newydd o ran
‘adnabod olion bysedd imiwnedd’
– y marciau unigryw y mae
bygiau yn eu gadael ar ôl – i
bennu nodweddion ymateb y
system imiwnedd i wahanol
microbau.
Fel rheol, er mwyn adnabod yr
hyn sy’n achosi haint rhaid
cymryd sampl a thyfu’r bygiau yn
y labordy, ond mae hyn yn
cymryd amser, ac nid yw’n
ddibynadwy ym mhob achos, ac
os oes gan bobl haint acíwt
difrifol bydd angen triniaeth
arnynt yn ddi-oed. Yn hytrach,
defnyddiodd y tîm ymchwil ein

system imiwnedd
hynod
gymhleth a sensitif ein hunain i
adnabod ‘biofarcwyr’ hanfodol ar
gyfer
haint
mewn
hylifau
gwastraff PF a datblygu prawf
diagnostig.
Aethom ati i gasglu sampl mawr
o samplau diffiniedig gan barthon
i bennu nodweddion yr ymateb
imiwnedd a defnyddio hyn i
ddatblygu dulliau potensial o foi
gwell diagnosis, triniaeth a
monitor haint yn y cleifion yma.
Sefydlwyd yr astudiaeth yng
Nghaerdydd gan yr Athro Nick
Topley ym mis Medi 2008, gyda
safleoedd o amgylch y DU yn
ymuno o fis Ebrill 2014.
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PERIT-PD: ASTUDIAETH ACHOS
Y Canlyniadau
Trwy’r astudiaeth adnabuwyd
ystod o biofarcwyr potensial
mewn hylif draen peritoneol
sydd o gymorth i ragfynegi
presenoldeb haint, a hyd yn
oed y math o fyg sydd yn
achosi’r
haint.
Mae’r
canfyddiadau yma wedi eu
cyhoeddi mewn cyfnodolion
blaenllaw yn y maes (Journal
of the American Society for
Nephrology,
Kidney
International, ac eraill), a’u
cyflwyno i gynulleidfaoedd o
weithwyr proffesiynol a lleyg
ar draws y DU ac yn
rhyngwladol.
Daeth yr ymchwil yma i
benllanw gyda datblygu

prawf prototeip, PERiPLEX,
y gall gofalwyr a chleifion ei
ddefnyddio fel ei gilydd ac
sydd yn cael ei brofi’n glinigol
ar hyn o bryd. Rhoddodd
canlyniadau cychwynnol y
prawf ganlyniad positif ar
gyfer 65 o’r 66 o samplau
peritonitis
a
brofwyd
(sensitifrwydd o 98.5%), a
chanlyniad negyddol ar gyfer
52 o’r 55 o samplau o Casglwyd 402 o samplau
ddefnyddwyr
sefydlog peritonitis o 22 o ysbytai ar
draws y DU
(sbesiffigedd o 94.5%).
Caeodd yr astudiaeth ar
ddiwedd Chwefror 2019 ac
rydym ar hyn o bryd yn
cwblhau’r Gwaith o gasglu’r
data clinigol a danfon y
samplau olaf i Gaerdydd.

Yr Effaith
Gwell iechyd a gofal ar gyfer pobl sydd
yn byw gyda chlefyd yr arennau.
Gweithiodd yr Athro Matthias Eberl gyda
phartner diwydiant Mologic i ddatblygu
prawf gan ddefnyddio system prawf llif
ochrol (‘lateral flow immunoassay
system’).
Mae hwn yn brawf
anyfewnwthiol y gellir ei wneud yn y
cartref sy’n gweithio mewn ffordd tebyg i
brawf
beichiogrwydd
ac
mae’r
canlyniadau i’w gweld ymhen 10 munud.
Gall canlyniad cadarnhaol fod yn rybudd
o haint, gan annog pobl i gysylltu â’u
darparwyr gofal iechyd er mwyn dechrau
ar gwrs o therapi gwrthfiotig. Mae

adnabod haint yn gynnar yn fodd i
ddefnyddio gwrthfiotigau sydd ar gael
mewn modd rhagataliol, gan olygu bod
yr haint yn cael ei reoli’n well ac atal
niwed i’r feinwe peritoneol sy’n
gysylltiedig â haint.
Buddion economaidd. Pobl yn treulio
llai o amser yn aros am ddiagnosis ac
yn fwy abl i ymwneud â’u teuluoedd,
ffrindiau a’r gymuned mewn modd
positif. Mae gostyngiad enfawr i gostau
GIG yn gyffredinol pan nad oes raid i
bobl gael eu trin yn yr ysbyty na chael
eu profi am haint.

Mynd i’r afael â phryderon iechyd byd-eang mawr ehangach. Bydd
pobl sydd wedi eu heintio yn defnyddio llai o wrthfiotigau sbectrwm
eang a cryfach di-fudd. Bydd hyn yn lleihau ymwrthedd
gwrthficrobaidd, sydd yn broblem iechyd mawr ar draws y byd.
Astudiaethau achos sy’n dangos effaith: darllenwch fwy am effaith ein gwaith yma
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CASGLIAD
Rwy’n mawr obeithio ichi fwynhau darllen am
weithgareddau’r tîm ar draws Cymru. Mae
blwyddyn brysur o’n blaen, gyda sawl
digwyddiad eisoes yn y dyddiadur, gan
gynnwys ein cyfarfod blynyddol – edrychwch
ar ein gwefan am fynylion a chofrestrwch.
Mae 2019-20 yn flwyddyn bwysig i ni, yn
anad dim am ein bod newydd gyflwyno ein
cais i Lywodraeth Cymru am gyllid craidd
parhaus. O’i dderbyn, bydd hyn yn ein cynnal
ar gyfer 2020-2025 – mae effaith clefyd yr
arennau yng Nghymru, ynghyd â’r gwaith
ardderchog y mae aelodau UYAC yn ei
wneud yn 2015-20 yn golygu ein bod ni wedi
gallu cyflwyno achos cryf, ac fe wyddom
eisoes ein bod ni wedi llwyddo i fynd drwy
rownd gyntaf y dethol. Rhaid cydnabod y
pwysau cystadleuol niferus sydd ar
Lywodraeth Cymru, ac yn bwysig iawn, mae
aelodau UYAC yn ymroi i barhau i weithio a
gwneud y defnydd gorau o pa gymorth
bynnag y gall Llywodraeth Cymru a
chyllidwyr eraill ei ddarparu. Byddwn yn
gwybod canlyniad ein cais pan ddown at ein
gilydd ddiwedd y flwyddyn, ac fe gawn
gynllunio gyda’n gilydd ar sail hynny.
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I’R DYFODOL
Rydym ni wedi gwneud
ymrwymiadau pwysig ar
gyfer y blynyddoedd i ddod,
a hynny’n seiliedig ar
gonsensws o aelodau UYAC
ar
ble
y
dylem
ni
ganolbwyntio ein hymdrech.
Y cyntaf o’r rhain yw ymestyn
ein ffocws i gyflyrau eraill ble
mae problemau arennol yn
ffactor. Mae yna ystod eang
iawn o gyflyrau iechyd ble
mae problemau arennol yn
ffactor o bwys ar y rhestr o’r
hyn sy’n pennu’r canlyniad ar
gyfer y claf - mae pa mor
bwysig yw’r arennau o ran
eich iechyd cyffredinol yn
gallu bod yn dipyn o syndod.
Rydym ni wrthi’n brysur yn
creu
cysylltiadau
gyda’r
meysydd eraill yma, gan
gynnwys ond heb fod yn
gyfyngedig i ddiabetes a
chyflyrau cardiofasgwlaidd
(pibellau gwaed a’r galon).
Edrychwn
ymlaen
at
groesawu aelodau newydd i
UYAC gyda’r diddordebau
yma ac eraill sy’n ymwneud
â’r arennau, ac o elwa o’u
profiad a’u gwybodaeth.

Mae UYCA hefyd wedi
ymrwymo i weithio i gynyddu
cyfleoedd i bobl i gymryd
rhan mewn treialon clinigol.
Mae sawl rheswm dros hyn –
amlycaf oll, treialon yw’r
modd y mae
triniaethau
newydd yn cael eu profi, ac
felly
maent
yn
llwybr
uniongyrchol at wella gofal ar
gyfer cleifion arennol, ac i
sicrhau bod y triniaethau
diweddaraf ar gael. Hefyd,
pan fo canlyniadau ar draws
gwahanol ganolfannau yn
cael
eu
cymharu,
y
canolfannau sydd fwyaf
gweithgar gyda’r treialon yw’r
rhai
sy’n
darparu’r
canlyniadau gorau ar gyfer y
bobl yn eu gofal, hyd yn oed
y rhai hynny nad sy’n rhan o
unrhyw
dreial
penodol.
Mae’n debyg bod llawer o
resymau dros hyn, nid dim
ond buddion triniaethau
newydd
ond
hefyd
y
cyfleoedd ddaw o ddod
ynghyd
i
gynllunio’r
weithgaredd yma i bob
rhanddeiliaid
siapio’r
gwasanaethau sydd mor
hanfodol bwysig iddynt. Mae
UYAC yn gweithio i roi cyfle i

“Croesawn yn fawr nod UYAC o gynnal
ymchwil pellach i gyflyrau meddygol
megis Clefyd Diabetig yr Arennau (DKD),
clefyd cardio- a serebro-fasgwlaidd, CMV
a sepsis y gwyddir eu bod yn effeithio ar
gynifer o gleifion arennol, a bydd o fudd i
gymaint yn y gymuned arennol sydd
mewn
perygl
uchel
o
ddioddef
cymhlethdodau oherwydd y cyflyrau yma.
Mae cynlluniau i gydweithio ac i

rhanddeiliaid fod yn rhan o
dreialon ar bob cam, gan
gynnwys
adnabod
y
cwestiynau pwysig i’w gofyn
ynddynt, rhoi mewnbwn i’r
gwaith cynllunio, cymryd
rhan ynddynt wrth iddynt
gael eu cynnal, a gweld y
canlyniadau a’r ffordd mae’r
gofal yn cael ei ddarparu.
Mae pob un o’r camau yma
yn gofyn am weithgaredd
partneriaeth gref gan y
grwpiau o randdeiliaid, yn eu
mysg y cleifion, clinigwyr,
ymchwilwyr a chomisiynwyr.
Dyma’r graigwely y seiliwyd
UYAC arno, felly rydym
mewn safle cryf i wneud
cyfraniad yma.
Fe orffennaf drwy ddweud fy
mod yn mawr obeithio bod yr
adroddiad yma yn gwneud
ichi fod eisiau cysylltu â ni a
chyfrannu – cryfder UYAC
yw ein haelodau, ac rydym
yn gwirioneddol werthfawrogi
eich cyfraniad parhaus tuag
at y gwaith.
Yr Athro Donald Fraser

gydlafurio gyda WRCN yn gam positif
iawn ac fe all fod o gymorth i adnabod a
darparu
tystiolaeth
o
unrhyw
anghydraddoldebau
wrth
ddarparu
gwasanaethau arennol ar draws Cymru fel
bo modd mynd i’r afael ag unrhyw
wahaniaethau. “
Cleifion trawsblannu Jan Williams a
Gloria Owen
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EIN PARTNERIAID

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â gweithgareddau’r Uned neu i gymryd rhan, ffoniwch
02921848469 neu cysylltwch ag un o’r aelodau canlynol

Yr Athro Donald Fraser Cyfarwyddwr: fraserdj@cf.ac.uk
Yr Athro Jane Noyes Arweinydd Gofal Cymdeithasol: jane.noyes@bangor.ac.uk
Dr James Chess Arweinydd cyswllt CIPHER: jc@xmed.org
Dr Chantal Colmont Rheolwr Uned: colmontcs@cf.ac.uk
Dr Robert Steadman Arweinydd Lledaenu Gwybodaeth ac Estyn Allan:
steadmanr@cf.ac.uk
Mae gwybodaeth a diweddariadau ar gael hefyd ar ein gwefan
http://kidneyresearchunit.wales/en/
@theWKRU
WKRU@bangor.ac.uk

Diolch

