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Beth yw ymchwil meddygol?
Nod ymchwil meddygol yw gwella iechyd a lles pobl, a chanfod ffyrdd o atal neu
drin clefydau dynol. Mae’n derm eang iawn sy’n cynnwys llawer o wahanol feysydd
gwyddoniaeth a thechnoleg. Cynllunnir rhai mathau o ymchwil i archwilio sut mae’r corff
normal, iach yn gweithio, er mwyn deall beth sy’n mynd o’i le yn ystod salwch. Mae eraill
yn astudio’r ffordd y mae clefydau’n datblygu neu’n lledaenu, a beth y gellid ei wneud i
atal neu gywiro proses y clefyd.       
Ar hyn o bryd, defnyddir cyfuniad o ymagweddau i fynd i’r afael â’r cwestiynau hyn,
ac yn eu plith astudio celloedd a moleciwlau, technoleg gyfrifiadurol, epidemioleg1 ac
ymchwil gan ddefnyddio pobl, yn ogystal ag arbrofion ar anifeiliaid.   
Rhai materion gwyddonol
Mae gan bob un o’r dulliau uchod ei gyfyngiadau. Er enghraifft, nid yw celloedd ar eu
pennau eu hunain yn ‘fodel’ da o system imiwnedd gyfan. Mae epidemioleg yn dweud
wrthych sut y lledaenir clefyd ond nid o reidrwydd sut y mae clefyd yn effeithio ar gorff
dynol. Yn olaf, mae cyfyngiadau cyfreithiol a moesegol ar ba arbrofion y gellir eu gwneud
ar bobl. Un cwestiwn llosg yw a ydy anifeiliaid yn fodel da ar gyfer pobl mewn gwirionedd
– a yw arbrofion felly’n wyddonol ‘ddilys’? Nid oes un ateb i’r cwestiwn hwn.  Mae
mwyafrif y farn wyddonol gyfredol yn credu bod anifeiliaid yn hanfodol i ateb rhai mathau
o gwestiynau penodol, ond mae’n rhaid archwilio defnyddio anifeiliaid yn feirniadol ym
mhob un achos.
Rhai materion moesegol
Mae defnyddio modelau anifail yn lle pobl yn codi llawer o gwestiynau moesegol difrifol:
• Os nad yw’n iawn niweidio pobl, a yw hi’n iawn gwneud niwed i anifeiliaid?
Os ydyw, pam?
• Beth yw’r gwahaniaethau rhwng pobl ac anifeiliaid eraill sy’n golygu ei bod yn
dderbyniol defnyddio anifeiliaid yn y modd hwn?
Dyma gwestiynau cymhleth ac mae gan bobl wahanol farnau.    
Mae rhai pobl yn credu ei bod yn foesol anghywir defnyddio anifeiliaid at unrhyw
ddiben, ni waeth beth yw’r budd tybiedig. Cred eraill ei bod yn annerbyniol defnyddio
rhai rhywogaethau (fel llygod) mewn ymchwil i gyflyrau meddygol difrifol iawn, neu ar yr
amod nad yw’r anifeiliaid yn dioddef gormod. Byddai rhai’n caniatáu dioddefaint neu
arbrofion mwy sylweddol ar rywogaethau fel cŵn neu primatiaid pe ystyrid bod yr ymchwil
yn bwysig iawn. Mae rhai mathau o ymchwil yn benodol ddadleuol. Er enghraifft, efallai
bod pobl yn credu ei bod yn anghywir defnyddio anifeiliaid am ymchwil i ddibyniaeth ar
gyffuriau neu ordewdra gan eu bod yn credu bod pobl yn ‘achosi’r problemau hyn iddynt
eu hunain’.
Mae’n amlwg bod defnyddio anifeiliaid i ddatblygu a phrofi triniaethau newydd ar gyfer
clefydau ac anhwylderau dynol yn benbleth moesegol difrifol. Mae galw clir a chryf am
feddyginiaethau a therapïau ar gyfer clefydau dynol, ond eto mae arbrofion ar anifeiliaid,
sy’n achosi dioddefaint, ar hyn o bryd yn rhan cynhenid2 o’r broses ymchwilio a phrofi.

Gellir llungopïo
www.rspca.org.uk/education

Ymchwil meddygol (2)
taflen ffeithiau

Beth yw’r pryderon lles anifeiliaid?
Mae’r materion moesegol a amlinellir yma’n codi gan fod anifeiliaid a ddefnyddir
mewn ymchwil yn gallu dioddef mewn ffyrdd amrywiol. Efallai nad yw cartrefi labordy’n
darparu digon o le, cyfle i gymdeithasu ag anifeiliaid eraill na symbyliad, felly gall
anifeiliaid fod o dan straen, yn rhwystredig ac yn ddiflas. Efallai hefyd y cânt brofiad o
boen, anghysur, trallod neu niwed parhaol yn ystod arbrofion. Mae hyn oherwydd trin a
thrafod, dosio, samplu gwaed, sgil-effeithiau cyffuriau neu lawdriniaethau, neu oherwydd
rhoddwyd clefydau iddynt. Yn ogystal, caiff anifeiliaid eu lladd yn y pen draw i leddfu eu
dioddefaint, neu i gael dadansoddiad post-mortem o’u meinweoedd a’u horganau yn
rhan o’r arbrawf.            
Defnyddir niferoedd mawr o anifeiliaid o lawer o wahanol rywogaethau mewn ymchwil
meddygol yn y DU bob blwyddyn. Mwyafrif y rhain yw llygod a llygod mawr. Mae cnofilod
yn anifeiliaid ymdeimladol3, sy’n gallu dioddef poen, trallod, ofn a phryder. Defnyddiwyd
dros ddwy filiwn o lygod a rhyw 400,000 o lygod mawr mewn ymchwil yn y DU yn 2006
- y rhan fwyaf ohonynt mewn arbrofion ar glefydau dynol a datblygu meddyginiaethau
newydd.           
Bob blwyddyn, defnyddir tua 2,000 i 3,000 o brimatiaid yn labordai’r DU. Ni ddefnyddir
epaod fel tsimpansïaid mewn ymchwil yn y DU. Felly, defnyddir mwncïod fel macacos a
marmosetiaid yn hytrach, oherwydd dyma berthnasau agosaf pobl. Mae’r agosatrwydd
hwn at bobl yn golygu bod defnyddio primatiaid yn peri gofid mawr i lawer o bobl. Er
enghraifft, defnyddir rhai primatiaid i ganfod sut mae’r ymennydd yn gweithio ac i chwilio
am driniaethau ar gyfer clefydau Alzheimer a Parkinson, pryder ac iselder, a strôc.                  
Defnyddir primatiaid yn yr arbrofion hyn gan fod eu hymennydd yn debyg i ymennydd
dynol, ond mae hyn yn golygu hefyd eu bod yn debygol o ddioddef yn y labordy’n fwy
nag anifeiliaid eraill. Credir bod primatiaid yn teimlo emosiynau negyddol fel pryder, ofn,
diflastod a straen meddyliol, yn ogystal ag emosiynau cadarnhaol fel diddordeb, pleser,
hapusrwydd a chyffro.     
Defnyddir y rhan fwyaf o brimatiaid mewn arbrofion i brofi diogelwch ac effeithiolrwydd
meddyginiaethau i bobl. Defnyddir rhai hefyd i brofi effeithiolrwydd brechlynnau arbrofol
newydd ar gyfer HIV/AIDS, malaria a thwbercwlosis. Gall hyn olygu eu heintio â’r clefydau
y bwriedir y brechlynnau i’w hatal, sy’n gallu achosi dioddefaint.                    
Defnyddir tua 5,500 o gŵn yn y DU bob blwyddyn. Defnyddir y mwyafrif ohonynt i brofi
diogelwch ac effeithiolrwydd meddyginiaethau newydd.
Corhelgwn yw rhan fwyaf y cŵn a ddefnyddir mewn ymchwil. Yn ôl y gyfraith, rhaid naill
ai bridio’r cŵn yn y labordy neu eu prynu gan fridwyr a drwyddedwyd gan y Swyddfa
Gartref. Mae’n anghyfreithlon defnyddio cŵn wedi’u dwyn neu gŵn crwydr yn y DU.
Er bod cŵn labordy’n cael eu magu ar gyfer ymchwil, mae anghenion lles cŵn labordy
a chŵn anwes yr un peth. Mae’n anodd iawn rhoi digon o symbyliad a chymdeithasu i
gŵn yn y labordy.
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Dywedodd corff dylanwadol – Cyngor Biofoeseg Nuffield – mewn adroddiad awdurdodol
yn 2005:
“Rhaid mai’r nod eithaf yw byd lle gellir cyflawni buddion pwysig ymchwil o’r fath heb
achosi poen, dioddefaint, trallod, niwed parhaol na marwolaeth i anifeiliaid sy’n cymryd
rhan mewn ymchwil.                            
“Mae’r Gweithgor yn cytuno felly fod gorchymyn moesol i ddatblygu, fel blaenoriaeth,
dulliau amgen gwyddonol drwyadl a dilys ar gyfer y meysydd hynny lle nad oes dulliau
eraill yn bodoli ar hyn o bryd.”
Mae ymdrechion yn cael eu gwneud i ddatblygu dulliau eraill yn lle arbrofion anifeiliaid.
Mae’r rhain yn cynnwys defnyddio celloedd a meinweoedd dynol, efelychiadau
cyfrifiadur a dulliau sganio sy’n gallu mesur gweithgarwch yr ymennydd mewn pobl a hyd yn oed newid swyddogaeth yr ymennydd heb niweidio meinweoedd.
Cred yr RSPCA fod angen llawer mwy  o ymrwymiad i gyflymu gwaith datblygu’r dulliau
hyn ac i sicrhau y cânt eu defnyddio yn lle anifeiliaid mewn ymchwil meddygol.                
Diffiniadau
1. Epidemioleg: astudio ffactorau sy’n effeithio ar iechyd a salwch poblogaethau,
er mwyn dod i ddeall achos a dosbarthiad ac yn y blaen.
2. Cynhenid: pan fydd rhywbeth yn werthfawr “yn ei rinwedd ei hun” neu “er ei fwyn
ei hun”, dim ots a yw’n ddefnyddiol i bobl neu beidio, er enghraifft.
3. Ymdeimladol: diffinnir mai ‘ymdeimlad’ yw’r gallu i ganfod a synhwyro. Mae anifail
‘ymdeimladol’ yn ymwybodol o’r hyn sydd o’i amgylch a’r hyn sy’n digwydd iddo,
ac mae’n gallu teimlo poen a phleser, o leiaf.            
Mae’r holl ffigurau’n gywir ar 31/12/2006
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A oes dulliau eraill ar gael?
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