yn enetig i amddiffyn yr anifail rhag
salwch?

• A ddylai anifeiliaid a addaswyd yn

• Creu pysgod sy’n newid lliw ym • Darparu arwydd cyflym a hawdd

• Creu anifail ag organau sy’n

Pysgod

Moch

tail sy’n cynnwys llai o ffosfforws
nag arfer.

• Creu mochyn sy’n cynhyrchu

addas i’w trawsblannu mewn
pobl.

mhresenoldeb llygryddion
amgylcheddol.

llygrydd amgylcheddol mawr sy’n
lladd pysgod ac organebau dyfrol
eraill pan fydd yn mynd i mewn i
byllau a nentydd.

• Mae ffosfforws mewn tail moch yn

i’w trawsblannu ac mae organau
anifail yn cael eu gwrthod fel arfer
gan system imiwnedd pobl

yn enetig i leihau ei effaith ar yr
amgylchedd?

• A yw’n dderbyniol addasu anifail

ffynhonnell organau i’w
trawsblannu mewn pobl?
• Beth yw’r dewisiadau eraill?

• Mae prinder organau dynol ar gael • A ddylid defnyddio anifeiliaid yn

o bresenoldeb llygryddion
amgylcheddol mewn dŵr. (Mae
“Glofish” yn cael eu magu’n
benodol bellach i’w gwerthu’n
anifail anwes newydd.)

enetig fel Glofish gael eu cadw
mewn labordy yn unig neu a yw’n
dderbyniol eu rhyddhau i’r gwyllt
neu eu cadw’n anifeiliaid anwes?

• A yw’n dderbyniol addasu anifail

• Cwtogi ar achosion BSE mewn
gwartheg a helpu i atal BSE mewn
poblogaethau gwartheg rhag
lledaenu i bobl.

BSE (clefyd ymennydd cas).

• Creu gwartheg sy’n gwrthsefyll

Gwartheg

biolegol heb ddefnyddio anifeiliaid?

Rhesymau
Rhai materion i’w hystyried
• Gwella cynnyrch neu werth maethol • A yw’n dderbyniol peiriannu
cynnyrch bwyd anifail at ddefnydd
anifeiliaid yn enetig at ddiben
pobl.
anfeddygol neu gwbl fasnachol?
• A fyddech chi’n bwyta’r cynnyrch
bwyd o anifail a addaswyd yn
enetig?

• A yw’n bosibl cynhyrchu sylweddau

Nod yr ymchwil
• Newid cyfradd twf anifeiliaid
neu gyfansoddiad cynnyrch
bwyd, er enghraifft, llaeth, cig
neu wyau.

Cywion ieir,
• Creu anifeiliaid i gynhyrchu
• Darparu dull rhad ac effeithlon
sylweddau biolegol yn eu
i gynhyrchu symiau mawr o
defaid, geifr,
hwyau neu laeth na fyddent fel
sylweddau biolegol at ddefnydd
cwningod
arfer yn eu cynhyrchu.
meddyginiaethol, ymchwil neu
fasnachol.

Anifail
Gwartheg,
moch, ieir,
eog

Enghreifftiau o anifeiliaid wedi’u haddasu (peiriannu) yn enetig
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• Creu anifail â chelloedd sy’n

Cwningod,
moch

Gawr
Asiaidd
(ychen),
bleiddiau

mewn perygl neu anifail
diflanedig.

• Clonio anifail prin, anifailsydd

• Creu un neu fwy o gopi’au byw o

Gwartheg
• Clonio anifail unigol, normal neu
GM, ceffylau
wedi’i beiriannu’n enetig.
pencampwr,
cathod
anwes

diflannu neu ddod â rhywogaeth
ddiflanedig yn ôl yn fyw.

• Ceisio atal rhywogaeth rhag

anifail er elw masnachol, meddygol
neu ariannol.

Rhesymau
• Dangos bod modd clonio
rhywogaeth benodol.

gwyddonol neu i’w harddangos
yn “gelf byw”.

• At ddefnydd mewn ymchwil

Anifail
Nod yr ymchwil
Defaid,
• Clonio rhywogaeth benodol.
gwartheg,
ceirw, cŵn,
ceffylau,
cathod,
llygod mawr,
llygod,
cwningod,
mwncïod

Enghreifftiau o anifeiliaid wedi’u clonio

tywynnu yn y tywyllwch.

genyn penodol yn ystod oes cyfan
yr anifail neu yn ystod salwch.

• Dysgu mwy am swyddogaeth

addasu mewn rhyw ffordd.

• Creu anifeiliaid a’u DNA wedi’i

Llygod,
pysgod
rhesog

neu helpu i ddatblygu triniaethau
neu iachâd.

• Dysgu mwy am achosion salwch

Llygod,
• Creu “model” anifeilaidd o
salwch dynol neu anifail.
llygod mawr,
defaid

neu mewn perygl o ddiflannu?
• A fydd yr anifeiliaid wedi’u clonio’n
cael eu dychwelyd i’r gwyllt neu a gânt
eu cadw mewn caethiwed yn unig?

• Pam mae’r anifail yn ddiflanedig

anifail gwreiddiol ym mhob ffordd?

• A fydd y clôn yn union yr un fath â’r

Rhai materion i’w hystyried
• A yw’n dderbyniol clonio anifail am
unrhyw reswm?

peiriannu anifail yn enetig i’w
ddefnyddio mewn ymchwil
gwyddonol neu’n ddarn o gelf byw?

• A oes gwahaniaeth rhwng

swyddogaeth pob genyn yn y
genom llygoden neu ddynol?

• A oes angen i bobl wybod

yn enetig, gan wybod y bydd yn
mynd yn sâl, er mwyn datblygu
moddion i anifeiliaid eraill neu bobl?

• A yw’n dderbyniol peiriannu anifail
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Nod yr ymchwil
• Magu aderyn heb blu gyda
chyw brwylio i gynhyrchu cig.

Rhesymau
Rhai materion i’w hystyried
Lleihau’r
costau
prosesu
sy’n
•
• Mae ieir heb blu yn fwy agored i
gysylltiedig â phlufio’r cywion ieir a
losg haul, cnoadau pryfed a phlâu
chwtogi ar y gwastraff a gynhyrchir.
parasitiaid, a gall yr holl bethau hyn
effeithio ar iechyd a lles yr ieir. Felly
a ddylid magu’r adar hyn yn
ddetholus?

Nod yr ymchwil
• Canfod brîd o gathod nad yw
pobl yn alergaidd iddynt.

Rhesymau
• Byddai rhai pobl yn hoffi cael cath
anwes ond maent yn gan eu bod
yn alergaidd iddynt.

Rhai materion i’w hystyried
• A yw’n dderbyniol bridio anifeiliaid
dim ond gan fod nodweddion
penodol ganddynt y mae pobl
eu heisiau?

Daeth llawer o’r bridiau o anifeiliaid a welwn heddiw i fododaeth fel mwtaniad digymell mewn rhywogaeth a oedd eisoes yn bod.

Anifail
Cathod

Enghraifft o fwtaniad digymell

Mae llawer o’r anifeiliaid fferm ac anwes a welwn heddiw’n ganlyniad i fagu detholus gan ein cyndadau hynafol a diweddar
i gynhyrchu anifeiliaid â nodweddion dymunol.

Anifail
Cywion ieir

Enghraifft o anifail a fagwyd yn ddetholus
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