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Rhagair
Mae diabetes yn parhau i fod yn fater iechyd difrifol ac mae nifer yr achosion o ddiabetes yn dal i
gynyddu gydag oddeutu 3.8 miliwn o bobl wedi cael diagnosis yn y DU ar hyn o bryd. Diabetes Math 1
sydd gan oddeutu 8% o'r bobl sy'n byw â diagnosis o ddiabetes, ac mae tua 34,000 ohonynt dan 19 oed.
Mae un ym mhob deg o bobl dros 40 oed yn y DU bellach yn byw gyda diagnosis o ddiabetes Math 2, ac
amcangyfrifir bod bron i 1 miliwn yn fwy o bobl yn byw gyda diabetes Math 2 sydd heb gael diagnosis
eto. Erbyn 2030 rhagwelir y bydd y nifer sydd â diabetes yn codi i 5.5 miliwn. Y cynnydd mewn
gordewdra yw'r prif ffactor pam mae cymaint o bobl yn byw gyda diabetes Math 2 yn y DU. Yng
Nghymru, mae oddeutu 60% o oedolion (16+) dros eu pwysau neu'n ordew, gyda'r gyfradd ordewdra yn
cynyddu 4% rhwng 2003 a 2015. Mae dros 25% o blant rhwng 4 a 5 oed dros eu pwysau neu'n ordew,
sy'n sylweddol uwch nag yn Lloegr neu yn unrhyw ranbarth yn Lloegr. Er nad yw bob achos o ddiabetes
Math 2 yn cael ei achosi gan bwysau gormodol, dyma'r ffactor risg mwyaf ar gyfer datblygu'r cyflwr.
Mae Uned Ymchwil Diabetes Cymru yn parhau i ddatblygu a darparu ymchwil i fynd i'r afael â'r
anghenion iechyd a gofal cymdeithasol pwysig a wynebir gan bobl sy'n byw â diabetes. Mae'r adroddiad
hwn yn disgrifio rhai o'r gweithgareddau ymchwil ac ymgysylltu a gynhaliwyd yn ystod ein pedwaredd
flwyddyn ers dechrau arni. Yn y cyfnod hwn mae cyfanswm o 152 o astudiaethau ymchwil wedi dechrau
ledled Cymru, gan recriwtio'n weithredol bron i 3,000 o bobl. Yn ogystal, mae cyfanswm o 116 o
geisiadau am grantiau wedi'u cyflwyno, ac mae cyfanswm yr incwm ymchwil allanol a gynhyrchwyd
wedi bod dros 7.3 miliwn.
Yn y flwyddyn ddiwethaf hon, rydym wedi datblygu pecyn gwaith newydd, ‘Hunanreoli Diabetes’, a fydd
yn archwilio ffyrdd o rymuso pobl i hunanreoli eu diabetes a dulliau o gefnogi addysg a dysg mewn
diabetes. Yn ogystal, rydym wedi gwella ein llywodraethiant a bellach mae gennym Fwrdd Ymgynghori
Allanol sy'n cynnig profiad ym maes diabetes clinigol, y diwydiant fferyllol, y prif elusennau diabetes
(Diabetes UK a'r Juvenile Diabetes Research Foundation), a Chymdeithas Endocrin a Diabetes Cymru.
Bydd y Bwrdd yn helpu i gyfarwyddo strategaeth y dyfodol wrth i ni barhau i ddatblygu a thyfu ein
gweithgareddau ymchwil.
Yn ôl yr arfer, ni fyddai ein gweithgareddau ymchwil wedi bod yn bosibl heb gefnogaeth meddygon,
nyrsys a gweithwyr proffesiynol eraill sydd ynghlwm â gofal diabetes ynghyd â'n Panel Cyfeirio
Cyhoeddus.
Rydym yn ddiolchgar dros ben i bob un ohonynt am eu cefnogaeth.

Yr Athro Steve Bain
Cyfarwyddwr yr Uned
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Cyfranogiad y Cyhoedd

Bwrdd Ymgynghori Allanol
Cyfoethogir ein strwythur llywodraethu drwy gael bwrdd ymgynghori annibynnol i oruchwylio ein gweithgareddau
cyfredol a rhoi cyngor ar gyfeiriadau newydd. Mae aelodau'r Bwrdd Ymgynghori ar gyfer 2018 - 2019 yn cynnwys:



Yr Athro Mike Baxter (Cadeirydd)



Arweinydd Clinigol Cenedlaethol ar gyfer
Diabetes, Cymru

Diabetolegwr / Cyfarwyddwr Meddygol, Sanofi UK



Yr Athro Donald Fraser
Cyfarwyddwr, Uned Ymchwil Arennol Cymru (WKRU)





Dr David Millar-Jones



Yr Athro John Petrie
Cadeirydd Sefydlol, Rhwydwaith Ymchwil Diabetes yr
Alban

Paz Garcia
Uwch Swyddog Cyfathrebiadau ac Ymgysylltiadau
Ymchwil, Juvenile Diabetes
Research Foundation (JDRF)



Yr Athro Fiona Verity
Cyfarwyddwr, Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol
Cymru

Cadeirydd, Cymdeithas Gofal Sylfaenol Diabetes (PCDS)



Dr Aled Rees
Cadeirydd, Cymdeithas Endocrinoleg a Diabetes
Cymru (WEDS)

Dr Gillian Hood
Rheolwr Ymchwil Diabetes, Queen Mary
University of London / Barts Health NHS Trust





Dr Richard Greville
Cyfarwyddwr, Cymdeithas Diwydiant Fferyllol Prydain
(ABPI)

Dr Julia Platts



Dai Williams
Cyfarwyddwr Cenedlaethol Cymru, Diabetes UK
4

Y Bwrdd Gweithredol
Arolygir ein holl weithgareddau gan Fwrdd Gweithredol sy'n gyfrifol am ddarparu goruchwyliaeth lefel uchel, a'r
bwrdd yw corff gwneud penderfyniadau terfynol yr Uned. Mae'r Bwrdd Gweithredol yn penderfynu strategaeth a
gweledigaeth hirdymor yr Uned ac yn cyfrannu at gynllunio a datblygu seilwaith DRU Cymru. Mae'r Bwrdd
Gweithredol hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod y cyhoedd a phobl sy'n byw â diabetes yn cael eu cynnwys ym mhob
agwedd ar ein gwaith; gan weithio mewn partneriaeth i gynllunio, rheoli, cyflawni a lledaenu ein hymchwil.

Aelodau’r Bwrdd Gweithredol 2018/19

Yr Athro Steve Bain
Cyfarwyddwr yr Uned /
Arweinydd Pecyn Gwaith
Therapïau a Dyfeisiau Newydd

Yr Athro Steve Luzio
Rheolwr Gweithredol

Sharon Parsons
Rheolwr Gweithredol

Yr Athro Jeff Stephens
Arweinydd Pecyn Gwaith
Cyn-diabetes, Gordewdra a
Llawdriniaeth Fetabolig

Yr Athro David Owens
Arweinydd Pecyn Gwaith
Retinopathi Cysylltiedig â
Diabetes

Yr Athro Colin Dayan
Arweinydd Pecyn Gwaith
Imiwnedd a Diabetes

Yr Athro John Gregory
Arweinydd Pecyn Gwaith Diabetes
Pediatrig

Dr Sam Rice
Arweinydd Pecyn Gwaith
Hunanreoli Diabetes

Dr Richard Bracken
Arweinydd Pecyn Gwaith Ffisioleg
Ymarfer Corff a Ffordd o Fyw

Yr Athro Fiona Verity
Cyfarwyddwr Ysgol Ymchwil Gofal
Cymdeithasol Cymru

Barbara Harrington
Cyfrannwr Cyhoeddus Panel
Cyfeirio Cyhoeddus DRU Cymru

Jan Davies
Cyfrannwr Cyhoeddus Panel
Cyfeirio Cyhoeddus DRU Cymru
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Cyflwyniad

Mae DRU Cymru yn weithredol mewn meysydd sy'n ymwneud ag ymchwil sylfaenol, clinigol, epidemiolegol, gofal
cymdeithasol a gwasanaethau iechyd ledled Cymru. Mae tîm craidd DRU Cymru yn cysylltu gwyddonwyr, clinigwyr,
cleifion a'r trydydd sector â'i gilydd, i hwyluso cydweithredu aml-ddisgyblaethol fel rhan o Seilwaith ehangach
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Ein Cenhadaeth
Prif nod DRU Cymru yw mynd i'r afael ag anghenion gofal cymdeithasol ac iechyd pwysig pobl sy'n byw â
diabetes neu sydd mewn risg o'i ddatblygu. Byddwn yn cyflawni hyn drwy ymgymryd â, a chefnogi, rhaglen
ymchwil gymhwysol, integredig, gynhwysfawr, sydd wedi'i dylunio i wella datblygiad a gweithrediad
strategaethau therapiwtig i atal, trin a hunanreoli diabetes.

Nodau Strategol
Mae ein nodau strategol yn canolbwyntio ar 8 gweithgaredd
craidd sy'n helpu i gyflawni ein cenhadaeth a sicrhau bod
ymchwil yn cael effaith.
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Y Tîm Craidd
Mae gennym dîm craidd a ariennir yn rhannol drwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru gyda chyllid ychwanegol gan
grantiau ymchwil ac ymchwil masnachol. Mae'r tîm yn darparu cefnogaeth ymchwil diabetes arbenigol i
ymchwilwyr, gweithwyr proffesiynol gofal iechyd, diwydiant a sefydliadau'r trydydd sector. Maent hefyd yn
chwarae rôl allweddol wrth ennyn diddordeb a chynnwys aelodau'r cyhoedd mewn ymchwil i ddiabetes.

Yr Athro Steve Bain
Cyfarwyddwr yr Uned.

Rheolwyr
Yr Athro Steve Luzio, Rheolwr
Sharon Parsons, Rheolwr
Yn gyfrifol am reoli gweithgareddau a staff o ddydd i ddydd.

Tîm Gweithredol
Teena Seby, Cydlynydd: Trefnu a gwasanaethu cyfarfodydd a grwpiau astudiaethau
clinigol.
Moira Morgan, Swyddog Ymgysylltu: Hwyluso gyda chyflwyno cyfranogiad, ymgysylltiad a
chyfathrebiadau'r cyhoedd.

Labordy
Dr Charlotte Jones, Hwylusydd Ansawdd: Yn gyfrifol am reoli ansawdd y labordy.
Dr Gareth Dunseath, Rheolwr y Labordy: Yn gyfrifol am y labordy canolog o ddydd i ddydd.
Dominic Bright, Rheolwr Prosiect y Labordy: Datblygiad a pherfformiad prosiectaulr labordy.

Tîm Cefnogi Ymchwil
Sarah Dowrick, Swyddog Treialon Clinigol: Yn gweithio gydag ymchwilwyr i ddarparu
cyngor a chymorth arbenigol i sefydlu a chyflawni astudiaeth.
Dr Rebecca Thomas, Ymchwilydd Retinopathi: Yn cefnogi datblygiad prosiectau
retinopathi cysylltiedig â diabetes.
Dr Ivy Cheung, Ystadegydd: Mewnbwn ystadegol i geisiadau am grantiau a
chyhoeddiadau.
Dr Jim Rafferty, Dadansoddwr Data: Dadansoddi data setiau data cysylltiedig.

7

Crynodeb
Gweithredol
Dyma'r bedwaredd flwyddyn ers dechrau Uned Ymchwil Diabetes Cymru. Yn y 4 blynedd rydym wedi agor 152 o
astudiaethau ymchwil, gan recriwtio oddeutu 3,000 o gyfranogwyr. Yn ogystal, rydym wedi cyflwyno 116 o
geisiadau am grantiau, wedi cyhoeddi 186 o erthyglau cyfnodolion a chynhyrchu dros £7.3 miliwn o incwm grant i
Gymru. Mae cyfranogiad ac ymgysylltiad y cyhoedd yn bwysig i ni ac yn ychwanegol at greu ein Panel Cyfeirio
Cyhoeddus, rydym wedi trefnu a chefnogi amryw o ddigwyddiadau i hysbysu'r cyhoedd a gweithwyr proffesiynol
iechyd a gofal cymdeithasol o'r ymchwil diweddaraf a'r cyfleoedd i gymryd rhan.

Uchafbwyntiau Perfformiad 2015-2019
Grantiau

116
O geisiadau am
grantiau

Cyhoeddiadau

£7.3
miliwn

186

O incwm grant wedi’i
ddenu i Gymru

O erthyglau cyfnodolion
wedi’u cyhoeddi

Dros

Cyfranogwyr Ymchwil

2986
o gyfranogwyr wedi'u
recriwtio i astudiaethau
newydd ar draws holl
Fyrddau Iechyd Cymru

Gwefan

58,919
o ymweliadau â
thudalennau'r wefan

9,952
o ymwelwyr
â'r wefan
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Wrth i ni fynd i'n blwyddyn derfynol o gyllid, ein nod yw parhau â'r lefel hon o ymchwil ond hefyd datblygu
meysydd ymchwil eraill, megis archwilio sut i arafu'r dirywiad mewn gweithrediad gwybyddol ym mhobl sydd â
diabetes ac adnabod risgiau cardiometabolig sydd heb gael diagnosis ymysg y rheiny yn y carchar.

Cyfranogiad y
Cyhoedd

Astudiaethau
Ymchwil

152

84

Astudiaethau
gweithredol

Wedi’u harwain yn
uniongyrchol neu eu cefnog
i gan DRU Cymru

52%

61%
Yn cynnwys ymyriad

Yn cynnwys cydweithio
masnachol

19
O ddigwyddiadau
cyhoeddus

602
O’r cyhoedd yn bresennol

Twitter

385,802

744

o argraffiadau ar
Twitter

o ddilynwyr ar
Twitter

326
Cyfranogiad y Cyhoedd o
gyfleoedd wedi’u cynnig
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Ein
Pecynnau Gwaith

Rydym yn trefnu ein hymchwil yn “becynnau gwaith” gydag arbenigwr yn y maes yn arwain y gweithgareddau

Retinopathi
Cysylltiedig â
Diabetes

Ffisioleg
Ymarfer Corff
a Ffordd o
Fyw

Imiwnedd
a Diabetes
Math 1

Cyn-diabetes,
Gordewdra a
Llawdriniaeth
Fetabolig

Arweinydd - Yr Athro
David Owens

Arweinydd - Dr
Richard Bracken

Arweinydd - Yr Athro
Colin Dayan

Arweinydd - Yr Athro
Jeff Stephens

Mae'r pecyn gwaith hwn
yn datblygu ymchwil i
retinopathisy'n gysylltiedig
â diabetes, gan gynnwys
edrych ar y ffactorau risg
sy'n effeithio ar nifer yr
achosion a datblygiad yr
afiechyd.

Mae'r pecyn gwaith hwn
yn canolbwyntio ar
effaith a pherthnasedd
gweithgarwch corfforol a
maeth mewn diabetes
Math 1 a Math 2.

Mae'r pecyn gwaith
Imiwnedd a Diabetes
Math 1 yn arwain ar
dreialon clinigol mewn
imiwnotherapi diabetes
ledled y DU mewn
cydweithrediad agos â
Chonsortiwm
Imiwnotherapi Diabetes
Math 1 y DU.

Mae'r pecyn gwaith hwn
yn cwmpasu ymchwil
cymhwysol o wyddoniaeth
sylfaenol i wyddoniaeth
glinigol, treialon clinigol ac
iechyd poblogaethau i
archwilio rhagfynegyddion
diabetes Math 2,
agweddau ar ordewdra ac
effeithiau llawdriniaethau
colli pwysau.

Uchafbwyntiau
Cyfranogiad ac Ymgysylltiad y Cyhoedd
Bu i archwiliad o'n gweithgareddau cyfranogiad y cyhoedd yn erbyn y safonau cenedlaethol dynnu sylw at
sawl enghraifft o arfer dda, megis y cyfleoedd am gefnogaeth a dysgu sydd ar gael i aelodau'r Panel Cyfeirio
ac amrywiaeth a hyblygrwydd y cyfleoedd cyfranogiad cyhoeddus. Wrth edrych ymlaen, ein bwriad yw
treialu gweithgorau lleyg llai i weithio'n agosach ag ymchwilwyr ar brosiectau penodol ac ehangu'r cynllun
peilot crynodebau lleyg ar gyfer cyhoeddiadau ymchwil.
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ymchwil. Ein pecynnau gwaith cyfredol yw:

Diabetes
Pediatrig

Hunanreoli
Diabetes

Therapïau a
Dyfeisiau
Newydd

Y Labordy
Canolog
Achredig

Arweinydd - Yr Athro
John Gregory

Arweinydd - Dr Sam
Rice

Arweinydd - Yr Athro
Steve Bain

Arweinydd - Yr Athro
Steve Luzio

Mae'r pecyn gwaith
Diabetes Pediatrig yn
archwilio effaith diabetes
sy'n dechrau yn ystod
plentyndod ar iechyd
hirdymor a chanlyniadau
addysgol. Yn ogystal,
mae'n Archwilio
ymyriadau newydd mewn
diabetes Math 1 a'r
cymorth seicolegol a
roddir i blant a'u
teuluoedd.

Mae'r pecyn gwaith hwn
yn archwilio'r offer ar
gyfer hunanreolaeth
lwyddiannus, gan
gynnwys dulliau eraill o
gefnogi addysgu a dysgu
ynghylch diabetes.

Mewn cydweithrediad â
phartneriaid yn y
diwydiant, mae'r pecyn
gwaith hwn yn archwilio
therapïau a dyfeisiau
newydd i drin a rheoli
diabetes drwy roi cyngor
ar astudiaethau newydd,
eu datblygu a'u cyflwyno.

Mae labordy achrededig
DRU Cymru sydd wedi'i
leoli ym Mhrifysgol
Abertawe yn darparu
cymorth i astudiaethau
clinigol ac yn gweithio
gyda'r diwydiannau
fferyllol, dyfeisiau a
diagnosteg i ddatblygu
cynnyrch newydd.

Achrediad y Labordy

Ustekid

Llwyddodd Labordy DRU Cymru i gadw ei
achrediad ac ar hyn o bryd dyma'r unig labordy ag
achrediad Arfer Labordy Clinigol Da (GCLP) sy'n
canolbwyntio'n benodol ar ymchwil diabetes.

Agorodd y cyntaf o'r safleoedd profi dynodedig ledled
Cymru, Lloegr a'r Alban ym mis Rhagfyr 2018 ac mae
plant a phobl ifanc rhwng 12 a 18 oed sydd wedi cael
diagnosis diweddar o ddiabetes Math 1 wedi'u recriwtio.
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Prif Lwyddiannau:
Hybu Dealltwriaeth
Canlyniadau Addysgol Plant sydd â Diabetes
Mae DRU Cymru wedi bod yn hwyluso ymchwil i ddiabetes ledled Cymru
gan ddefnyddio banc data'r Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw (SAIL).
Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn ymchwilio a yw plant sydd â
diabetes yn cael canlyniadau llai ffafriol mewn perthynas â'u haddysg ac i
ba raddau y gall y canlyniadau hyn fod wedi'u dylanwadu gan ansawdd eu
rheolaeth ar eu diabetes. Mae hwn yn gwestiwn pwysig, nid yn unig
oherwydd effeithiau meddygol uniongyrchol diabetes ar yr ymennydd a
achosir gan lefelau siwgr isel neu uchel, ond hefyd oherwydd y gall rheoli
diabetes Math 1 fod yn broses hir ac unig. Yn ogystal, mae pryderon wedi'u
mynegi ynglŷn â bod rhai plant, oherwydd anawsterau ymarferol gofalu
am ddiabetes, yn cael eu heithrio o brofiadau addysgol.
Mae DRU Cymru wedi cydweithredu i ddod â data o grŵp Aberhonddu,
sy'n cynnwys meddygon yn gweithio gyda phlant â diabetes mewn clinigau
ledled Cymru, ac o'r Archwiliad Diabetes Pediatrig Cenedlaethol i gronfa
ddata SAIL i'w ddefnyddio yn yr ymchwil hwn. Mae'r data hyn wedi'u
cysylltu'n ddienw â chofnodion addysgol plant sydd â diabetes, a gafodd eu
casglu gan ysgolion a chronfeydd data gofal iechyd eraill sydd ar gael yng
Nghronfa Ddata SAIL.

Effaith:
Bydd cysylltu'r data hwn
yn helpu i sefydlu a yw
canlyniadau iechyd ac
addysgol yn wahanol
mewn plant sydd â
diabetes Math 1 a'r rheiny
sydd heb ddiabetes.

Yr Astudiaeth USTEKID

Effaith bosibl:
Gallai'r astudiaeth
ddangos y gellid cadw'r
celloedd sy'n cynhyrchu
inswlin yn fyw mewn
pobl sydd newydd gael
diagnosis o ddiabetes
Math 1.

Mae DRU Cymru wedi llwyddo i sicrhau pum mlynedd o gyllid gan raglen
Gwerthuso Effeithlonrwydd a Mecanwaith y Sefydliad Ymchwil Iechyd
Cenedlaethol (NIHR EME) i werthuso effeithlonrwydd gwrthgorff
monoclonaidd (ustekinumab), fel dull o gadw celloedd sy'n cynhyrchu
inswlin yn fyw mewn pobl ifanc sydd â diabetes Math 1 sydd wedi
datblygu'n ddiweddar. Mae tîm DRU Cymru yn gweithio gyda Chonsortiwm
Imiwnotherapi Diabetes Math 1 y DU ac Uned Dreialon Abertawe i
gyflawni'r treial.
Mae'r treial bellach yn agored i blant a phobl ifanc rhwng 12 a 18 oed sydd
o fewn 100 diwrnod o gael diagnosis o diabetes Math 1. Agorodd y cyntaf
o'r safleoedd profi dynodedig ledled Cymru, Lloegr a'r Alban ym mis Rhagfyr
2018 ac mae'r cyfranogwyr cyntaf wedi'u recriwtio. Yn fuan ar ôl recriwtio
cyfranogwr, bydd tîm labordy DRU Cymru yn cynnal profion ac adroddiadau
cyflym i bennu cymhwysedd bob cyfranogwr ar gyfer y treial. Bydd
swp-ddadansoddiadau o samplau gan gyfranogwyr cofrestredig yn cael eu
cynnal dros bedair blynedd a hanner yr astudiaeth.
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Retinopathi Cysylltiedig â Diabetes
Mae retinopathi cysylltiedig â diabetes wedi bod y prif achos o ddallineb
ymysg y boblogaeth oedran gweithio ledled y byd ac yn y DU am y ddau
ddegawd diwethaf. Hyd yn hyn, mae'r rhaglen ymchwilio i retinopathi
cysylltiedig â diabetes wedi canolbwyntio ar y cyfnodau sgrinio gorau posibl
ar gyfer retinopathi cysylltiedig â diabetes a beth sy'n ddiogel a chost
effeithiol. Ar hyn o bryd, caiff pawb sydd â diabetes eu sgrinio yn flynyddol
o 12 oed ymlaen. Fodd bynnag, mae ein canfyddiadau wedi dangos bod
rhai grwpiau lle mae'n bosib nad yw hyn yn angenrheidiol, a grwpiau eraill
lle byddai sgrinio amlach yn fuddiol. Mae ein hymchwil wedi dangos bod
posibl sgrinio pobl sydd mewn risg isel o ddatblygu retinopathi a all fygwth
eu golwg unwaith bob 2 flynedd. Fodd bynnag, mae angen rhagor o
dystiolaeth ar gyfer y rheiny sydd â diabetes Math 1, ac ar hynny mae ein
hymchwil presennol yn canolbwyntio. Bydd ein prosiectau yn y dyfodol yn
cynnwys edrych ar resymau pam nad yw pobl yn mynychu apwyntiadau
sgrinio am retinopathi ac archwilio strategaethau i oresgyn y rhwystrau
hyn i gyrraedd y rheiny sydd fwyaf mewn perygl. Yn ogystal, bydd ein
gwaith yn canolbwyntio ar ddatblygiad retinopathi cysylltiedig â diabetes i
ddeall ei hanes naturiol yn well.
Mae gan DRU Cymru sawl prosiect ar y cyd yn cael eu datblygu, gan
gynnwys yr Adran Iechyd Cyhoeddus yn Chinese University of Hong Kong,
Coleg y Brenin Llundain a Moorfields Eye Hospital, gan ddefnyddio
meddalwedd dadansoddi awtomataidd a deallusrwydd artiffisial i
ddarganfod a all delweddau retinol ddarparu cliwiau i gymhlethdodau
diabetes eraill. Mae prosiectau ar y gweill sy'n defnyddio dadansoddi
awtomataidd pibelli retinol i ragweld strôc a chlefyd cardiofasgwlaidd, a
phrosiectau eraill wedi'u cynllunio i edrych ar y risg o ddementia.

Effaith bosibl:
Bydd yr astudiaethau hyn
yn ein helpu i ddeall
datblygiad a chwrs
retinopathi cysylltiedig â
diabetes a gallai hefyd
helpu i ganfod afiechydon
eraill, megis strôc a
dementia, yn gynnar.

Yn olaf, mae'r pecyn gwaith retinopathi cysylltiedig â diabetes wedi bod yn
datblygu model cell retinol yn y labordy, gan ganiatáu i therapïau ar gyfer
retinopathi cysylltiedig â diabetes gael eu profi mewn model dynol yn
hytrach na'r modelau anifeiliaid sy'n cael eu defnyddio ar hyn o bryd.

Enillodd yr Athro David Owens,
arweinydd pecyn gwaith
Retinopathi Cysylltiedig â
Diabetes, (yn y llun gyda Dr
Jane Lewis a Dr Rebecca
Thomas) yng ngwobrau
Rhagoriaeth mewn Gofal
Cleifion 2018 Coleg Brenhinol y
Meddygon am weithgarwch
clinigol eithriadol a gyfrannodd
at ragoriaeth mewn gofal
cleifion dramor.

13

Diagnosis Cynnar o Ddiabetes Math 1 mewn Plant
Mae diabetes Math 1 yn gyflwr eithaf prin. Caiff oddeutu 180 o blant
ddiagnosis ohono bob blwyddyn yng Nghymru. Pan gânt ddiagnosis o
ddiabetes Math 1 mae gan oddeutu 25% o'r plant hynny gyflwr a all
beryglu bywyd, sef cetoasidosis diabetig, ac mae'r gyfradd hon wedi aros yr
un fath ers 30 mlynedd. Yn ôl astudiaethau mae bron i 30% o blant sydd
newydd gael diagnosis wedi cael o leiaf un apwyntiad gydag ymarferydd
meddygol cyn cael diagnosis ac mae bron i hanner wedi cael atgyfeiriad
gohiriedig at ofal diabetes arbenigol. Gellir priodoli symptomau diabetes
Math 1 i fathau eraill o salwch neu gyfnodau datblygiadol allweddol ym
mywyd plentyn. Drwy edrych ar batrymau ymweliadau, symptomau,
diagnosis, presgripsiynau ac unrhyw brofion a gynhaliwyd, efallai ei bod yn
bosibl dylunio system sy'n rhybuddio meddygon teulu o achos posibl yn y
dyfodol.
Bu i Dr Julia Townson a'r Athro John Gregory o Brifysgol Caerdydd ennill
grant gan Sefydliad Ymchwil Novo Nordisk i archwilio cyswllt plant sydd
wedi cael diagnosis o ddiabetes Math 1 yng Nghymru gyda'u meddyg teulu
yn y 12 mis cyn y diagnosis. Cafodd y grŵp hwn o blant eu paru â phlant o'r
un rhywedd, oedran a phractis meddyg teulu a oedd heb ddiabetes, i weld
a oedd unrhyw wahaniaeth yn y nifer o ymweliadau, symptomau a
diagnosis rhwng y ddau grŵp.

Effaith bosibl:
Gellid defnyddio'r
canfyddiadau i
ddatblygu model
rhagweld i'w ddefnyddio
mewn gofal sylfaenol i
hyrwyddo diagnosis
cynharach o ddiabetes
Math 1 mewn plant.

Roedd y canlyniadau yn dangos bod y plant â diabetes Math 1 yn fwy
tebygol nag eu cyfoedion sydd heb ddiabetes, i geisio gofal sylfaenol am
nifer o gyflyrau penodol yn y flwyddyn cyn eu diagnosis. Roedd heintiau'r
llwybr resbiradol, cyfogi, presgripsiynau am wrthfiotigau, apwyntiadau am
brofion gwaed, cyflyrau ffwngaidd, cyflyrau wrinol, a phryderon ynghylch
pwysau yn fwy cyffredin ymysg y plant sydd â diabetes Math 1 nag ymysg y
rheolyddion heb ddiabetes a oedd wedi'u paru â nhw. Gallai'r canlyniadau
hyn gynorthwyo i ganfod diabetes Math 1 cyn i getoasidosis diabetig
ddechrau. Nod yr ymchwilwyr yw adeiladu ar y gwaith hwn, gan
ddefnyddio dysgu peirianyddol i greu algorithm, gyda'r posibilrwydd o
glustnodi plant sydd mewn perygl o getasidosis diabetig mewn gofal
sylfaenol.

Ymchwil i'r Gofynion sy'n wynebu Seiclwyr
Proffesiynol sydd â Diabetes Math 1

Effaith:
Gellir defnyddio'r
canfyddiadau i helpu
pobl eraill sydd â
diabetes sy'n dymuno
bod yn fwy actif yn
gorfforol.

Mae ymchwilwyr DRU Cymru wedi bod yn monitro'r gofynion blinderus a
ddioddefir gan grŵp unigryw o seiclwyr elitaidd yn eu hymdrech i ddysgu
mwy am ddiabetes. Tîm Novo Nordisk yw unig dîm seiclo proffesiynol y byd
sy'n cynnwys seiclwyr â diabetes Math 1 yn unig. Astudiodd ymchwilwyr
DRU Cymru, dan arweiniad Dr Richard Bracken, arweinydd thema pecyn
gwaith Ffisioleg Ymarfer Corff a Ffordd o Fyw DRU Cymru, yr heriau
corfforol y mae'r athletwyr yn eu hwynebu yn ystod gwersyll hyfforddi 10
diwrnod yn Sbaen. Yn eu cyfnod yn y gwersyll hyfforddi, bu i Dr Bracken a'i
gydweithwyr gasglu data maethol, glwcos a ffisiolegol yn ofalus iawn yn
ystod protocolau hyfforddiant dwys a phrofion seiclo trylwyr y tîm.
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Trawsblannu Microfflora y Coludd
Bu i astudiaeth a gynhaliwyd yn yr Iseldiroedd yn 2015 ganfod bod
newid cyfansoddiad yr organebau yn y coluddyn yn arwain at welliant o
ran rheoli diabetes. Mae ymchwilwyr yn Abertawe bellach yn ailadrodd yr
astudiaeth hon mewn mwy o fanylder, gan gymryd organebau microsgopig
sydd wedi'u prosesu a'u hidlo'n sylweddol (bacteria a firysau) o goluddion
pobl iach a'u trawsblannu nhw drwy diwb trwynol i bobl sydd â gordewdra
a diabetes. Mae'r ymchwilwyr (Yr Athro Jeff Stephens, yr Athro Dean
Harris a Dr Andy Cunningham) yn credu y bydd yr ymchwil o fudd i nifer
fawr o gleifion, ac y gallai arwain at rai pobl yn gallu rhoi'r gorau i gymryd
meddyginiaeth diabetes. Dechreuwyd yr ymchwil yn ddiweddar ac maent
ar hyn o bryd yn recriwtio 60 o gyfranogwyr i gymryd rhan yn yr
astudiaeth. Adroddwyd manylion yr astudiaeth ar raglenni newyddion y
BBC ac ITV a recordiwyd cyfweliad gydag aelod o'n Panel Cyfeirio
Cyhoeddus hefyd. O ganlyniad i'r sylw hwn yn y newyddion, cafwyd nifer o
ymholiadau gan aelodau o'r cyhoedd a oedd â diddordeb mewn cymryd
rhan yn yr astudiaeth.

Effaith bosibl:
Gallai newid
cyfansoddiad organebau
yng ngholuddion pobl
arwain at welliant mewn
rheolaeth ar diabetes.

Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw

Effaith:
Bydd cysylltu cronfeydd
data iechyd mawr yn
helpu i ateb cwestiynau
pwysig ynglŷn â
datblygiad a a chynnydd
diabetes.

Mae DRU Cymru yn cydweithio ar raglen sylweddol â banc data y Cyswllt
Diogel Gwybodaeth Ddienw (SAIL). Mae ymchwil data mawr yn dod yn
gynyddol gyffredin mewn meysydd ymchwil meddygol, gofal
cymdeithasol a meysydd ymchwil cysylltiedig, gyda banciau data wedi'u
lleoli yn y DU megis SAIL, Clinical Practice Research Datalink (CPRD) a'r
Rhwydwaith Gwella Iechyd (THIN) yn arwain y ffordd yn y gwaith hwn.
Mae DRU Cymru mewn sefyllfa dda i gefnogi ymchwil sy'n defnyddio
data mawr, gyda staff ystadegaeth, gwybodeg a dadansoddi data
pwrpasol sydd â phrofiad helaeth o waith sy'n ymwneud â chysylltu
cronfeydd data mawrion.
Mae'r rhaglen ymchwil rhwng DRU Cymru a Banc Data SAIL yn cynnwys
edrych ar: epidomoleg diabetes a retinopathi cysylltiedig â diabetes;
clefyd cardiofasgwlaidd (CVD) gyda phwyslais ar ddadansoddi
delweddau retinol; astudiaethau o dystiolaeth go iawn gyda ffocws ar
driniaethau diabetes megis atalyddion SGLT2 (e.e. Dapagliflozin) ac
atalyddion DPP4 (e.e. Sitagliptin); llawdriniaeth fariatrig; clefyd traed; a
chanlyniadau addysgol pobl sydd â diabetes Math 1 yng Nghymru.
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Prif Lwyddiannau:
Trosglwyddo
Gwybodaeth
Ymgysylltu â’r Cyhoedd
Cynhadledd Diabetes ac Ymarfer Corff
Cynhaliwyd y drydedd gynhadledd ‘Diabetes ac Ymarfer Corff’ ym mis Mehefin 2018. Cafodd y
digwyddiad ‘Yes You Can’ ei drefnu gan DRU Cymru mewn cysylltiad â Diabetes UK Cymru ac fe
ddenodd 114 o fynychwyr. Roedd sesiwn y bore yn cynnwys cyflwyniadau ar bersbectifau personol
gan bobl yn byw gyda diabetes Math 1 a Math 2 a sgyrsiau ynglŷn â gweithgarwch corfforol,
ymarfer corff a maeth. Roedd y prynhawn yn cynnwys dwy sesiwn yn cydredeg. Roedd y sesiwn
diabetes Math 1 yn ymdrin â rheoli glwcos ar gyfer ymarfer corff aerobig, cryfder ac ymarfer
ysbeidiol a'r sesiwn diabetes Math 2 yn cynnwys persbectif meddyg teulu, effeithiau meddyginiaeth
diabetes ar ymarfer corff a chymhlethdodau diabetes.

Cynhadledd Math 1 a Thechnoleg
Ym mis Tachwedd 2018 mewn cydweithrediad â Diabetes UK bu i ni gynnal y gynhadledd ‘Math 1 a Thechnoleg’ ym
Mhrifysgol Abertawe. Roedd y digwyddiad yn archwilio'r arloesiadau, dyfeisiau a syniadau diweddaraf i reoli
diabetes Math 1. Roedd y siaradwyr yn cynnwys arbenigwyr, clinigwyr a phobl sy'n byw â diabetes Math 1 a
drafododd y lliaws o dechnoleg sydd ar gael, sut i gael mynediad ati, a lle gellir cael rhagor o gymorth.
Yn ogystal â'r 144 o bobl a fynychodd, cafodd y digwyddiad effaith hyd yn oed ehangach drwy gael ei weddarlledu'n
fyw. Roedd hynny'n caniatáu i 180 mwy o bobl, nad oeddent yn gallu mynychu yn bersonol, gael gweld y
cyflwyniadau ar yr un pryd o'u cartref.

Mae uchafbwyntiau o'r ddwy gynhadledd a chyflwyniadau'r siaradwyr ar gael
i'w gweld ar ein gwefan www.diabeteswales.org.uk

Lleisiau Bach
Mewn cydweithrediad ag Arsyllfa Hawliau Dynol Plant Cymru, mae DRU
Cymru wedi bod yn cefnogi ymchwilwyr ifanc o Ysgol Gynradd Wirfoddol a
Reolir Treftadaeth Blaenafon gyda'u prosiect ymchwil i ddiabetes. Mae'r
plant wedi bod yn gweithio fel rhan o'r dull ‘Lleisiau Bach’ sydd â'r nod o
rymuso plant a phobl ifanc fel ymchwilwyr a hyrwyddwyr, i helpu i
ymgorffori hawliau dynol yn lleoedd bob dydd plant a'i gwneud hi'n bosib i
greu newid ar y cyd sy'n cynnwys bob oed. Helpodd DRU Cymru i ehangu
dealltwriaeth yr ymchwilwyr o ddiabetes trwy sesiwn holi ac ateb
ryngweithiol a gweithgareddau yn y labordy, a bydd yn parhau i weithio
gyda'r plant ar eu prosiect ymchwil.
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PocketMedic
Enillodd Dr Sam Rice (arweinydd pecyn gwaith Hunanreoli Diabetes)
ganmoliaeth yng Ngwobrau Ansawdd mewn Gofal Diabetes 2018 am
PocketMedic, llwyfan digidol sy'n caniatáu i glinigwyr mewn gofal sylfaenol,
eilaidd neu gymunedol anfon presgripsiynau seiliedig ar ffilmiau i gleifion i'w
helpu nhw i reoli eu cyflwr. Dywedodd y beirniaid ei fod yn "Syniad hynod
arloesol cael ffilmiau ar gael ar bresgripsiwn! Cysyniad rhagorol, wedi'i
gynllunio'n dda o bersbectif y claf’ a'i gyflwyno'n dda. Mae'r fideos hyn yn
helpu i addysgu a throsglwyddo gwybodaeth i gleifion yn fwy effeithiol na
dulliau traddodiadol."
Mae'r gyfres o ffilmiau diabetes ar gael i'w gweld ar wefan DRU Cymru ac
rydym yn ddiweddar wedi ychwanegu 4 ffilm fer arall i'r wefan er mwyn
cyrraedd cynulleidfa ehangach. Mae Cyflwyniad i ddiabetes Math 2 y
Gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) ar gael i'w
weld mewn Pwnjabeg, Hindi, Pwyleg a Somalieg.
I weld y ffilmiau PocketMedic, ewch i:

http://www.diabeteswales.org.uk/en/pocket-medic

Ymgysylltu Proffesiynol
Cynhadledd Ymchwil Gordewdra Cymru
Cynhaliwyd ‘Cynhadledd Ymchwil Gordewdra Cymru’ ar 22 Hydref 2018. Bu i arweinydd y pecyn gwaith Cyndiabetes, Gordewdra a Llawdriniaeth Fetabolig (yr Athro Jeff Stephens) drefnu'r rhaglen ar y cyd ag Arweinydd
Arbenigedd Endocrin Cymru (Dr Aled Rees). Rhoddodd nifer o aelodau'r pecyn gwaith sgyrsiau yn seiliedig ar eu
meysydd ymchwil. Roedd 4 prif sesiwn ar ‘Garfanau Clinigol’, ‘Dealltwriaethau Newydd o Fioleg Adipocyt’,
‘Ymyriadau i Oresgyn Gordewdra’ a ‘Seicoleg a Ffisioleg Gordewdra’.
Mynychwyd y cyfarfod gan oddeutu 30 o weithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd ynghlwm
â darparu gwasanaethau gordewdra. Roeddent yn cynnwys clinigwyr, llawfeddygon,
seicolegwyr a dietegwyr Roedd yr adborth gan y mynychwyr yn gadarnhaol ac mae
o leiaf dau weithgor wedi'u ffurfio i ddatblygu syniadau ynglŷn â rhagor o ymchwil
i ordewdra.

Cynhadledd Cymdeithas Astudio Diabetes Ewrop (EASD) 2018,
Berlin
Cafodd ymchwil a gynhaliwyd gan aelodau o DRU Cymru ei gydnabod yn y
gynhadledd EASD ym Merlin ym mis Hydref 2018 a welodd 15,000 o bobl ledled y
byd yn mynychu. Mae'r gynhadledd yn cynnig cipolwg ar y canfyddiadau ymchwil
diweddaraf ac fe gafwyd cyflwyniadau llafar gan yr Athro Steve Bain a'r Athro
Colin Dayan ynghyd â Dr Othmar Moser ar eu hymchwil yn y gynhadledd, a
rhoddodd aelodau eraill o DRU Cymru gyflwyniadau ar ffurf posteri.
I weld y canfyddiadau hyn ynghyd â thrafodaeth ynglŷn â'r
cyflwyniadau, ewch i dudalen fideo DRU Cymru :

http://www.diabeteswales.org.uk/en/easd-2018.htm

Effaith: Mae ymchwilwyr DRU Cymru yn ymgysylltu â'r cyhoedd a gweithwyr proffesiynol i roi gwybod
iddynt am ganlyniadau eu hymchwil.
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Prif Lwyddiannau:
Cyfranogiad y
Cyhoeddn
Panel Cyfeirio Cyhoeddus Uned Ymchwil Diabetes
Cymru
Mae ymchwil i ddiabetes yn fwyaf effeithiol pan fydd pobl sy'n byw â
diabetes yn cael eu cynnwys ym mhob cam o'i ddylunio a'i gynnal. Mae
DRU Cymru yn hwyluso cyfranogiad y cyhoedd mewn ymchwil diabetes
ledled Cymru trwy ei Banel Cyfeirio Cyhoeddus. Mae'r Panel yn cynnwys 11
o bobl o bob cwr o Cymru sydd â phrofiad o ddiabetes. Mae eu
gwybodaeth a phrofiad o'r problemau a wynebir gan bobl sy'n byw â
diabetes yn amhrisiadwy i ddatblygu ymchwil diabetes. Yn ddiweddar bu i
ni hysbysebu a phenodi tri aelod newydd ar y Panel. Cânt eu cefnogi gan
aelodau presennol a fydd yn gwasanaethu fel mentoriaid ac yn darparu
cymorth a chyngor lle bo angen.

Effaith:
Mae cyfranogiad y cyhoedd
wedi bod o fudd arbennig
i'n gwaith ac wedi gwella
ansawdd a pherthnasedd
ein hymchwil.

Mae'r Panel yn hynod weithgar yn DRU Cymru. Yn ystod y flwyddyn
ddiwethaf mae aelodau'r Panel wedi: mynychu tri chyfarfod Panel Cyfeirio
Cyhoeddus a phedwar cyfarfod Grŵp Gweithredol; wedi gweithio â'r
grwpiau Ymchwil a Datblygu Imiwnotherapi, Retinopathi, USTEKID a
Hunanreolaeth; wedi adolygu ceisiadau ymchwil, taflenni gwybodaeth
cleifion, holiadur a gwerthusiad darpariaeth gwasanaeth. Maent hefyd
wedi cynhyrchu crynodebau lleyg o gyhoeddiadau ymchwil i'n gwefan ac
adroddiad blynyddol DRU Cymru a chefnogi DRU Cymru mewn
digwyddiadau cyhoeddus.
Rydym yn adolygu'r ffordd yr ydym yn gweithio yn flynyddol ac yn addasu
lle bo angen yn unol â sylwadau a dderbyniwyd gan ein cyfranogwyr
cyhoeddus.

Bu i'r Panel fynychu:
Cyfarfodydd y Panel Cyfeirio Cyhoeddus
Cyfarfodydd y Grŵp Gweithredol
Cyfarfodydd y Grŵp Datblygu Ymchwil

Bu i'r Panel adolygu:
Ceisiadau am grantiau
Taflenni gwybodaeth cyfranogwyr
Holiadur
Gwerthusiad darpariaeth gwasanaeth
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Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cynnwys y Cyhoedd mewn Ymchwil

Cafodd safonau cenedlaethol ar gyfer cynnwys y cyhoedd mewn ymchwil eu cyhoeddi yn 2018 yn dilyn
partneriaeth ledled y DU rhwng aelodau o'r cyhoedd, y National Institute for Health Research (Lloegr), Chief
Scientist Office (Yr Alban), Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a'r Public Health Agency (Gogledd Iwerddon). Mae'r
safonau wedi'u dylunio i wella ansawdd a chysondeb cyfranogiad y cyhoedd drwy ganolbwyntio ar 6 maes:

Inclusive opportunities

Working together

Learning & Support

Communications

Impact

Governance

Ymgymerodd aelodau o grŵp Gweithredol DRU Cymru ag arolwg o gyfranogiad y cyhoedd ar draws yr Uned gan
ddefnyddio'r safonau yn ystod mis Ionawr a Chwefror. Tynnodd yr arolwg sylw at sawl enghraifft o arfer dda ynghyd
â rhai meysydd i'w datblygiad ymhellach. Yn y dyfodol, byddwn yn datblygu gweithgorau aelodau lleyg llai i gefnogi
prosiectau datblygu ymchwil penodol. Byddwn hefyd yn cynnwys ein cyfranogwyr cyhoeddus fwy yn natblygiad a
gwaith cynnal a chadw gwefan yr Uned.

Meddyliau aelodau'r panel ar y 12 mis diwethaf:
‘Rwyf wedi mwynhau bod yn
rhan o'r panel ac yn edrych
ymlaen at gyfarfodydd. Credaf
fod eleni wedi bod yn flwyddyn
addysgol ac rwy'n hoff o hynny.
Rwyf wedi cael fy nghlustnodi â
mentor arbennig o dda. Rwy'n
hoff o'r syniad y gallaf fod yn
helpu gyda rhai meysydd
ymchwil.’
‘Rwyf wedi bod yn ddiabetig ers
amser maith ac mae'r cyfle i allu
dylanwadu ar ymchwil yn y
maes hwn yn gwneud i mi
deimlo'n rymus. Rwyf hefyd yn
mwynhau cyfarfod â phobl
eraill a chael gwybodaeth gan
aelodau'r panel ac ymchwilwyr
ynglŷn â'u gwaith.’

‘ Rwyf wirioneddol wedi mwynhau'r amrywiaeth o bethau yr ydym
wedi'u gwneud dros y 12 mis diwethaf. Roedd yr hyfforddiant yn un o'n
sesiynau cyfarfod yn ddefnyddiol iawn. Rwyf wedi mwynhau'r cyfle i
ddeall rhai o'r cynigion ymchwil a'u hadolygu nhw yn unol â hynny ac
rwyf wirioneddol wedi mwynhau'r cyfle i ysgrifennu'r crynodeb lleyg ar
gyfer yr adroddiad SMBG. Yn ogystal, bu i mi fwynhau bod rhywun yn
gofyn am fy marn yn ystod cyfarfodydd, mae'n hynod bwysig bod
gennym ni i gyd lais.’

‘Mae wedi bod yn werth
chweil - teimlaf fy mod yn
gwneud cyfraniad bach i
ymchwil i Ddiabetes, a helpu'r
rheiny sy'n delio â'r cyflwr, yn
enwedig fy mhlant. Mae bod
yn rhan o'r panel yn ddifyr a
phleserus, ac rwy'n teimlo fy
mod wedi dysgu llawer yn fy
amser byr yno.’

‘ Rwy'n mwynhau dysgu pethau
newydd ynglŷn â phob agwedd
ar Ddiabetes, ac rwyf
wirioneddol yn mwynhau'r
adolygiadau y gwnaf. Mae dysgu
am ymchwil posibl sydd yn yr
arfaeth wedi bod yn hynod
ddifyr, a da yw gweld sut mae
pobl yn gweithio'n ddiflino i
wella bywydau'r rheiny sy'n byw
â Diabetes.’
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Prif Lwyddiannau:
Cefnogi Datblygiad
Ymchwil
Ffenoteipio Carfan Aberhonddu
Llwyddodd arweinydd pecyn gwaith Diabetes Pediatrig DRU Cymru, yr Athro John Gregory, i sicrhau grant bach yn
2015 i ariannu astudiaeth ddichonoldeb gan ddefnyddio Carfan Aberhonddu (cronfa ddata o >97% o'r holl blant
sydd wedi cael diagnosis o ddiabetes Math 1 yng Nghymru). Yn seiliedig ar y set ddata unigryw hon, sefydlwyd
rhaglen gydweithredu amlddisgyblaethol i ddylunio astudiaeth i bennu'r dull gweithredu gorau o recriwtio plant ac
oedolion ifanc o Garfan Aberhonddu er mwyn ymchwilio i ba mor rhwydd yw cynnal samplu biolegol ac a yw'n well
gan blant ac oedolion ifanc samplu mewn clinig neu gartref neu gyfuniad o'r ddau.
Mae DRU Cymru wedi bod yn cefnogi'r prosiect drwy helpu gyda sefydlu'r astudiaeth a darparu cymorth yn y
labordy.

Sefydlu a Rheoli Astudiaeth
Bu i aelod o dîm DRU Cymru, Sarah Dowrick (Swyddog Treialon Clinigol)
gyflwyno mewnbwn ar ddylunio astudiaeth a sefydlu astudiaeth. Roedd hyn
yn cynnwys dylunio'r protocol astudio, taflenni gwybodaeth cleifion a
dogfennaeth astudio eraill sy'n angenrheidiol i wneud cais am ganiatâd
Moeseg Ymchwil a'r GIG. Darparwyd cymorth hefyd trwy gydol yr
astudiaeth i agor safleoedd ymchwil newydd, cynyddu niferoedd
cyfranogwyr a hwyluso mabwysiad yr astudiaeth i bortffolio Ymchwil Iechyd
a Gofal Cymru, a oedd yn caniatáu i'r astudiaeth ddefnyddio cymorth nyrs
ymchwil ychwanegol.

Effaith:

Cymorth Labordy

Mae'r astudiaeth wedi ein
galluogi i ddeall y ffordd
orau o gasglu data
biolegol (e.e. samplau
gwaed) o'r boblogaeth
hon a fydd yn ein helpu ni
i ddylunio astudiaethau
gwell a bod yn sail i
geisiadau am grantiau yn
y dyfodol.

Mae tîm labordy DRU Cymru, Dr Gareth Dunseath, Dr Charlotte Jones a
Dominic Bright wedi darparu cymorth labordy i'r astudiaeth o'r syniad
cyntaf hyd at y casgliad. Roedd hyn yn cynnwys cyfrannu at ddylunio'r
protocol, cynghori ar gasglu samplau, storio a phrosesau dadansoddi. Yn
ogystal, darparodd y tîm becynnau casglu sampl y gallai cyfranogwyr eu
hanfon drwy'r post ar gyfer dadansoddi sampl, a buont yn cydweithio'n
rheolaidd â'r nyrsys ymchwil i drefnu trafnidiaeth a storio samplau.
Roedd y cymorth a ddarparwyd gan dîm craidd DRU Cymru yn sicrhau bod
yr astudiaeth yn cyrraedd ei thargedau recriwtio, gan ganiatáu i ddigon o
ddata gael ei gasglu am asesiad llawn o ddichonolrwydd yr astudiaeth.
Roedd hefyd yn caniatáu i gyfranogwyr yr ymchwil ac aelodau staff roi
adborth ar ba welliannau y gellid eu gwneud, a chaniatáu i staff a oedd yn
rheoli'r astudiaeth weithio trwy broblemau a allai rwystro unrhyw
astudiaeth yn y dyfodol.
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Prif Lwyddiannau:
Cydweithio â
Diwydiant
Tabledi yn Disodli Pigiadau ar gyfer Cyffur Diabetes
Math 2
Mae cyfres o astudiaethau ymchwil byd-eang wedi cadarnhau
effeithiolrwydd a diogelwch ffurf newydd ar therapi peptid yn cynnwys
cyfranogwyr a recriwtiwyd gan yr Athro Steve Bain trwy'r Cyfleuster Ymchwil
Clinigol ar y Cyd, Prifysgol Abertawe. Gallai'r astudiaethau hyn arwain at
dabled ddyddiol yn disodli therapi pigiad i bobl sydd â diabetes Math 2.
Gyda diabetes Math 2, nid yw'r corff yn gallu rheoli glwcos y gwaed, gan
achosi problemau iechyd difrifol. Mae therapi peptid ar gyfer yr afiechyd yn
defnyddio fersiynau synthetig o foleciwl bach o'r enw Peptid 1 tebyg i
Glwcagon (GLP-1). Mae'r therapi hwn yn effeithiol, yn cynnig opsiwn
triniaeth newydd, ond caiff y moleciwlau eu dinistrio'n sydyn gan asid yn y
stumog, gan olygu bod angen pigiadau rheolaidd, rhywbeth sy'n cyfyngu ar
fewnlifiad a defnydd parhaus. Mae technoleg newydd wedi caniatáu i un o'r
meddyginiaethau hyn, o'r enw Semaglutide, oroesi treuliad yn y stumog a'i
roi fel tabled unwaith y diwrnod.

Effaith bosibl:
Er eu bod yn cael eu
cydnabod yn eang yn
driniaethau diogel ac
effeithiol, nid yw'r
analogau GLP-1 wedi bod
yn boblogaidd yn y DU
gan ei bod yn well gan
gleifion osgoi therapïau
pigiadwy. Bydd argaeledd
triniaeth drwy'r geg yn
gwneud y dosbarth hwn o
feddyginiaeth yn fwy
tebygol o gael ei
ddefnyddio.

Mae cyfres o astudiaethau byd-eang wedi cymharu'r dabled â thriniaethau
gwrth-diabetes sefydledig ac mae'r canlyniadau'n hynod ffafriol. Mae
diogelwch cardiofasgwlaidd y dabled yn cael ei asesu ar hyn o bryd.

Profi Dyfais Prawf Drwy'r Geg ‘Gartref’ am Oddefiad o
Glwcos

Effaith bosibl:
Mae'r posibilrwydd o
brawf drwy'r geg am
oddefiad o glwcos yn y
cartref neu'r gymuned yn
cynnig mwy o hwylustod,
yn arbennig i roi diagnosis
o ddiabetes yn ystod
beichiogrwydd.

Yn ddiweddar cyflawnodd DRU Cymru dreial, ac adroddiad i gyd-fynd, yn
edrych ar berfformiad fersiwn cyn-cynhyrchu newydd sbon o ddyfais prawf
drwy'r geg ‘gartref’ am oddefiad o glwcos. Defnyddir y prawf i roi diagnosis
o ddiabetes ac fel rheol mae gofyn i bobl fynychu safle clinigol i gael casglu
dau sampl o'u gwaed o wythïen dros gyfnod o ddwy awr a'u mesur am
glwcos. Mae'r ddyfais newydd yn mesur glwcos o sampl gwaed ‘pigiad bys’
ac mae iddi gyfarwyddiadau syml i arwain y defnyddiwr trwy'r broses
gyfan. Byddai hyn yn caniatáu ei defnyddio gartref neu mewn cymuned yn
hytrach na mewn lleoliad clinigol ac felly'n lleihau'r anghyfleustra a straen
sy'n aml yn gysylltiedig â'r prawf drwy'r geg am oddefiad o glwcos.
Ymhlith 100 o gyfranogwyr, dangosodd yr astudiaeth gan DRU Cymru bod y
ddyfais yn rhwydd i'w defnyddio, yn dangos cyfradd lwyddo ragorol ac mewn cymhariaeth â dadansoddydd labordy ymchwil - yn dangos cytundeb
da i roi diagnosis o ddiabetes.
Mae'r canfyddiadau yn arddangos bod y ddyfais yn cynnig dewis arall yn
hytrach na phrawf drwy'r geg am oddefiad o glwcos mewn clinig. Bydd DRU
Cymru yn ganolog i dreialon clinigol pellach ar raddfa fwy, yn profi'r
dyfeisiau dan amodau bywyd go iawn.
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Prif Lwyddiannau:
Gwella Canlyniadau
Sicrhau Ansawdd
Consortiwm Diabetes Math 1 y DU
Sefydlwyd Consortiwm Imiwnotherapi Diabetes Math 1 y DU (T1D UK) yn
2015 i hyrwyddo, datblygu a chefnogi ymchwil imiwnotherapi mewn
diabetes Math 1 a sicrhau bod mwy o gleifion yn cael eu recriwtio, a'u bod
yn cael eu recriwtio'n gyflym ac yn gynnar. Mae DRU Cymru yn bartner yn y
Consortiwm sydd bellach wedi cael cyllid am 3 blynedd arall, gyda 50% o'r
cyllid yn dod o Diabetes UK a 50% o'r Juvenile Diabetes Research
Foundation. Mae gan y Consortiwm rwydwaith o 24 safle ymchwil wedi'u
dosbarthu'n strategol ledled y DU a fydd yn cynnal treialon imiwnotherapi
mewn diabetes Math 1. Mae'r Athro Colin Dayan o Brifysgol Caerdydd yn
arwain y Craidd Ymgysylltiad a Hyfforddiant Clinigol sy'n cydlynu a
hyrwyddo treialon i safleoedd ymchwil, yn ymgysylltu â thimau ar y
safleoedd ac yn datblygu a darparu rhaglen hyfforddiant ar gyfer timau
ymchwil a chlinigol ar safleoedd.

Effaith:
Bydd y cyllid yn ei gwneud
hi'n bosib cynnal treialon
clinigol yn y DU ac yn
gwneud bob treial yn fwy
effeithlon.

Hunanfonitro Glwcos Gwaed (SMBG)
Roedd yr Astudiaeth SMBG yn hap-dreial mawr rheoledig yn cynnwys
446 o bobl â diabetes math 2 a oedd â rheolaeth is-optimaidd o glwcos
gwaed. Roedd yr astudiaeth, a ddatblygwyd ac a reolwyd gan aelodau
o dîm DRU Cymru, yn gwerthuso a oedd SMBG strwythuredig, gyda
chymorth ychwanegol misol gan nyrs a hebddo, yn gwella lefelau
glwcos gwaed dros gyfnod o 12 mis.

Effaith:
Cyflwynwyd canfyddiadau o'r
astudiaeth yng nghynhadledd
Cymdeithas Astudio Diabetes
Ewrop ym Merlin a
chynhadledd Gweithwyr
Proffesiynol Diabetes UK yn
Lerpwl. Mae tystiolaeth o'r
astudiaeth yn cael ei hystyried
fel rhan o'r adolygiad cyfredol
o'r cyfarwyddyd NICE i reoli
diabetes Math 2.

Roedd y canlyniadau, a gyhoeddwyd yn Diabetic Medicine fis Ionawr
2019, yn arddangos gwerth SMBG strwythuredig wrth helpu i reoli
lefelau glwcos gwaed. Roedd SMBG strwythuredig hefyd yn arwain at
welliannau mewn gwybodaeth gyffredinol am ddiabetes, yn arbennig,
gwelliannau sylweddol mewn gwybodaeth ynglŷn ag effaith bwyd ac
ymarfer corff ar lefelau glwcos y gwaed. Mae'r astudiaeth wedi
arddangos bod SMBG strwythuredig, wedi'i gyfuno ag addysg diabetes
sylfaenol, ar ffurf llyfryn, yn gyfuniad gwerthfawr i wella
hunanreolaeth ar ddiabetes.
Mae crynodeb lleyg o'r prif ganfyddiadau i'w gael ar ein gwefan:

http://www.diabeteswales.org.uk/en/publications
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Prawf Pwynt Gofal am Proinswlin
Mae DRU Cymru yn gweithio ar y cyd â chwmni diagnostig bychan i
ddatblygu dull arloesol newydd i brofi am anoddefiad glwcos a diabetes yn
ystod beichiogrwydd. Rydym wedi dangos yn flaenorol fod proinswlin, sydd
ynghlwm â ffurfiant inswlin, yn dangos addewid fel dangosydd anoddefiad
glwcos ac mae eraill wedi dangos bod ganddo botensial i ganfod diabetes
yn ystod beichiogrwydd.

Effaith bosibl:
Bydd y ddyfais ar gael i'w
defnyddio mewn
meddygfeydd teulu fel bod
profion yn gallu dod yn
rhan o ymweliadau gofal
rheolaidd.

Mae'r dull newydd yn defnyddio ac addasu technoleg flaenorol i greu dyfais
Pwynt Gofal mesuriad cyflym i ddadansoddi crynodiad y proinswlin o
ddiferyn bach o waed. Gall mesur proinswlin gan ddefnyddio'r dull hwn
ganiatáu canfyddiad a dynodiad anoddefiad glwcos a diabetes yn ystod
beichiogrwydd yn gynt na dulliau dadansoddi blaenorol.

Cynnal Ansawdd yn y Labordy
Yn dilyn archwiliad allanol, mae Labordy DRU Cymru wedi llwyddo i gadw
achrediad ac ar hyn o bryd dyma'r unig labordy ag achrediad Arfer Labordy
Clinigol Da (GCLP) sy'n canolbwyntio'n benodol ar ymchwil diabetes yn y
DU. Mae GCLP yn system ansawdd ryngwladol i labordai sy'n dadansoddi
samplau o dreialon clinigol; dim ond 50 o labordai sydd ag achrediad GCLP
ar draws y byd. Mae'r achrediad hwn yn arddangos ein bod yn gweithredu i
safon sy'n caniatáu i'r labordy gydweithio â chanolfannau ymchwil sydd
heb gyfleusterau labordy, yn ogystal â threialon aml-ganolfan, aml-wladol
ac arweinwyr y diwydiant.

Effaith:
Mae achrediad yn rhoi
sicrwydd i ymchwilwyr a'r
diwydiant bod y labordy
yn gweithredu i'r safonau
uchaf.

Mae Labordy DRU Cymru wastad yn chwilio am ffyrdd o wella ac ar hyn o
bryd mae'n mabwysiadu System Meddalwedd Rheoli Ansawdd. Bydd hyn
yn caniatáu awtomeiddio prosesau'r grŵp ar gyfer safonau a
chydymffurfiaeth rheoleiddiol, rheoli diogelwch a rheoli risgiau. Bydd y
feddalwedd yn adnabod ac amlygu unrhyw gyfleoedd neu risgiau yn gyflym
gan ganiatáu gweithredu, ac felly'n gwella effeithiolrwydd ac
effeithlonrwydd. Bydd y system newydd yn helpu i reoli dogfennau,
arolygon, hyfforddiant, offer a ffeiliau/gwybodaeth astudiaeth gan eu cadw
mewn un lle, ac atgoffa defnyddwyr pan fo angen gwneud unrhyw
weithgareddau.
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Prif Lwyddiannau:
Annog Sgwrsio
JDRF One Walk
Mae Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) yn ariannu ymchwil o'r radd flaenaf
trwy raglen ymchwil ryngwladol i wella, trin ac atal diabetes Math 1. Mae'n rhoi
cymorth a llais i bobl sydd â diabetes Math 1 a'u teuluoedd.
Mae JDRF One Walk yn ddigwyddiad byd-eang i gerdded er dyfodol ymchwil diabetes
Math 1. Ers i One Walk ddechrau yn 2014, mae digwyddiadau One Walk y DU gan JDRF
wedi codi dros £1.3 miliwn ar gyfer prosiectau ymchwil.
Mae DRU Cymru wedi cefnogi'r digwyddiad hwn am y ddwy flynedd ddiwethaf ac mae'n
gyfle i ni ymgysylltu â sawl un yn y gymuned diabetes Math 1 ac amlygu'r ymchwil
diabetes sy'n cael ei gynnal yng Nghymru. Mae wedi bod yn fuddiol i'n hymchwil i
ddysgu'n uniongyrchol y materion sy'n bwysig i bobl sy'n byw â diabetes Math 1. Eleni,
bu i ni ddarparu gweithgareddau hwyliog i'r plant a fynychodd y digwyddiad a chyfarfod
â phobl ifanc sydd â diabetes Math 1 a oedd â diddordeb mewn dysgu mwy am ymchwil
diabetes.

Rhwydwaith Diabetes Plant a Phobl Ifanc Cymru
Fel rhan o'n gweithgareddau ymgysylltu â chleifion, rydym yn mynychu cyfarfodydd
Rhwydwaith Diabetes Plant a Phobl Ifanc Cymru (CYPWDN). Mae hyn yn ein galluogi
ni i ymgysylltu a thrafod cyfleoedd ymchwil â gweithwyr iechyd proffesiynol sydd
ynghlwm â gofalu am bobl ifanc sydd â diabetes yng Nghymru. Ym mis Chwefror,
roedd hefyd yn bosib i ni gyflwyno cwestiwn ymchwil i'r rheiny oedd yn mynychu
cyfarfod y rhwydwaith ar ran y prosiect “Lleisiau Bach”, menter gan Arsyllfa Hawliau
Dynol Plant Cymru sy'n hwyluso ymchwil dan arweiniad plant. Rydym yn gweithio
gyda'r tîm Lleisiau Bach ar brosiect ynglŷn â diabetes ac roedd hi'n bosib i ni gasglu
ymatebion i gwestiwn a gyflwynwyd gan blant Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir
Treftadaeth Blaenafon yng nghyfarfod CYPWDN.

Diwrnod Rhyngwladol Diabetes
I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Diabetes, bu i ni gynnal arddangosfa yng Nghanolfan
Taliesin yn Abertawe i dynnu sylw at diabetes. Roedd yn cynnwys arddangosiadau ar
‘Gwybod eich Risgiau’, ‘Symptomau’ a ‘Mythau a Ffeithiau’. Rhoddodd yr Athro Rhys
Williams, Cadeirydd y Pwyllgor Atlas y Ffederasiwn Diabetes Rhyngwladol ac Athro
Emeritws, Prifysgol Abertawe gyflwyniad ar ‘Ddiabetes ledled y Byd’.

Effaith: Mae gweithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd yn codi ymwybyddiaeth o ddiabetes ac yn rhoi
gwybod i'r cyhoedd ynglŷn â'r ymchwil sy'n cael ei gynnal yng Nghymru.
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Edrych
Ymlaen:
Arafu Datblygiad Dementia
Mae pobl sydd â diabetes Math 2 yn fwy tebygol o ddatblygu dementia o'u
cymharu â'r rheiny sydd heb ddiabetes. Mae sawl astudiaeth wedi dangos
bod presenoldeb diabetes Math 2 yng nghanol bywyd yn gysylltiedig â risg
uwch o ddementia, clefyd Alzheimer, dementia fasgwlaidd ac amhariad
gwybyddol. Gall diabetes cyfnod hir a diabetes mwy difrifol gynyddu'r risg o
ddementia ymhellach ac felly mae atal tebygolrwydd o ddirywiad yn
bwysig.
Mae DRU Cymru yn gweithio gydag Adran Seicoleg, Prifysgol Abertawe i
edrych am ffyrdd newydd o arafu'r dirywiad mewn swyddogaeth
gwybyddol gan fod opsiynau triniaeth ar gyfer amhariad gwybyddol yn
aneffeithiol i raddau helaeth. Rydym yn gweithio gyda'n gilydd ar gynnig
grant i asesu defnyddioldeb ffurf ar niwrosymbylu sy'n defnyddio cerrynt
uniongyrchol, isel drwy electrodau i'r pen. Mae'r dechneg anfewnwthiol a
rhad hon wedi'i defnyddio i wella swyddogaethau gwybyddol megis cof,
iaith a sylw.

Effaith bosibl:
Bydd yr astudiaeth hon
yn asesu dylanwad
niwrosymbylu mewn
grŵp o unigolion sydd â
diabetes Math 2 a gweld
a all arafu'r dirywiad
mewn swyddogaeth
wybyddol.

Iechyd Cardiometabolig yn y Carchar

Effaith bosibl:
Bydd y wybodaeth a
enillwyd o'r astudiaeth,
gyda gobaith, yn dangos
lle gellir gwneud
newidiadau i helpu i
ddiogelu carcharorion
rhag y risgiau o ddatblygu
diabetes, clefyd y galon
neu strôc.

Bydd DRU Cymru yn cefnogi ymchwilwyr o Iechyd Cyhoeddus Cymru
mewn astudiaeth newydd yn edrych ar iechyd cardiometabolig (y
tebygolrwydd o gael diabetes, clefyd y galon neu strôc) mewn dynion yn y
carchar, poblogaeth sy'n adnabyddus am gael iechyd corfforol a meddyliol
salach na'r boblogaeth gyffredinol. Nod yr astudiaeth yw recriwtio 300 o
ddynion o garchar arhosiad hir yng Nghymru a bydd yn cofnodi ffactorau
risg megis eu hoedran, pwysau, pwysedd gwaed a cholesterol. Yn ogystal,
bydd samplau gwaed capilari yn cael eu casglu a'u cludo i Labordy DRU
Cymru i fesur rheolaeth glwcos hirdymor. Nod yr astudiaeth yw adnabod y
risgiau cardiometabolig sydd heb gael diagnosis ymysg y rheiny yn y
carchar a gweld a yw arhosiad hirach yn y carchar yn gysylltiedig â risg
uwch.
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Casgliadau:

Mae pedwaredd flwyddyn Uned Ymchwil Diabetes Cymru wedi bod yn hynod gynhyrchiol gyda nifer o
gyflawniadau o'n pecynnau gwaith yn ennill cydnabyddiaeth genedlaethol a rhyngwladol. Rydym yn parhau i ennill
grantiau cystadleuol a datblygu rhaglenni cydweithredu gyda phartneriaid diwydiannol, gan ein caniatáu ni i
ymchwilio i driniaethau a therapïau newydd ar gyfer diabetes. Cyfoethogwyd y gwaith hwn gan ein Panel Cyfeirio
Cyhoeddus, sy'n parhau i fynd o nerth i nerth, yn darparu cyngor a mewnbwn i geisiadau am grantiau ac
astudiaethau ymchwil parhaus. Fel mewn blynyddoedd blaenorol, rydym wedi codi proffil ymchwil diabetes trwy
gynnal digwyddiadau codi ymwybyddiaeth ledled Cymru.
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