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Crynodeb 

Caiff ffyngau anaerobig eu darganfod yn aml drwy gydol llwybr gasto-berfeddaidd mamaliaid llysysol, ble maent 

yn gyfrifol am ddiraddio deunydd planhigion ffibrig gyda mechanweithiau ensymatig a mecanyddol cryf. Dros y 

blynyddoedd mae sawl adroddiad o ddarganfod ffyngau anaerobig mewn anifeiliaid llysysol wedi ymddangos, 

ac erbyn hyn mae ugain genera wedi eu disgrifio o dan yr enw Neocallimastigomycota. Cafodd pob un ond 

chwech o’r rhain eu henwi a’u disgrifio ers 2015 o ganlyniad i gynnydd mewn astudiaethau ar ffyngau anaerobig 

dros y degawd diwethaf. Mae hyn yn bennaf oherwydd eu potensial biotechnolegol cryf. Gan gymryd 

amgylchedd cymharol dan-archwiliedig y rwmen a'i ffyngau ac arddangos eu potensial biotechnolegol enfawr ar 

gyfer ensymau a chyfansoddion newydd, mae diddordeb wedi cynyddu mewn astudiaethau biofeddygol a 

therapiwtig o wrthficrobau newydd.  

Nod y traethawd ymchwil hwn oedd manteisio ar y casgliad helaeth o wybodaeth am ffyngau anaerobig, o’r 

genomau sydd newydd eu dilyniannu ac o lenyddiaeth blaenorol, ac i ymchwilio potensial cynefinoedd heb eu 

astudio’n flaenorol ar gyfer darganfod ffyngau anaerobig nofel. Gwyddys bod ffyngau anaerobig i'w cael ledled 

y byd mewn nifer o westeion llysysol. Hyd yn hyn, mae astudiaethau ynghylch presenoldeb ffyngau anaerobig 

wedi'u cyfyngu i famaliaid, gydag ychydig iawn o ymchwil wedi'i wneud ar ymlusgiaid llysysol fel crwbanod. Drwy 

ddewis gwesteion heb eu archwilio o’r blaen a chwilio am ffyngau anaerobig newydd, gellir darganfod mwy o 

rywogaethau a genera, a dangos bod yr ystod o ffyngau anaerobig yn ôl pob tebyg yn lawer mwy nag a 

feddyliwyd yn flaenorol, sy’n awgrymu y gallai'r potensial fod yn enfawr ar gyfer nodweddion newydd.  

Gan ddefnyddio Dilyniannu Cenhedlaeth Nesaf (NGS) i ddilyniannu samplau ysgarthol amryw o grwbanod, 

datgelodd yr astudiaeth bod cymuned sylweddol o ffyngau anaerobig yn system dreulio’r crwban, yn bennaf 

mewn rhywogaethau mwy megis A. gigantea. Dangosodd ymchwiliad pellach NGS i mewn i gymunedau gwyllt 

A. gigantea o ynysoedd Mauritius, bod ffyngau anaerobig yn bennaf yn cynefino crwbanod aeddfed yn hytrach 

nac ifanc, ac yn fwy niferus mewn samplau o’r tymor gwlyb na sych. Yn ogystal, ynyswyd ffwng anaerobig 

newydd a elwir dros dro yn /Turtarmyces o sampl ysgarthol A. gigantea, ar dymheredd îs o 30ºC yn hytrach na’r 

arferol 39ºC. Adnabwyd y ffwng fel clâd ar wahan i’r cladau presennol gyda asesiad ffylogenetig o ranbarth D1-

D2 o’r LSU (28S) rDNA, a dangosodd y straen thalysau monocentrig a sŵosborau mono-fflangellog. Roedd 

dadansoddiad yn awgrymu bod y straen heb ei ddisgrifio yn flaenorol, gyda’r canlyniadau’n awgrymu’n gryf bod 

llysysyddion gwyllt yn cynrychioli cronfa digyffwrdd o amrywiaeth ffyngau anaerobig.  

Gyda chanlyniadau mor addawol, mae’n glir bod ffyngau anaerobig yn dod i’r amlwg fel gwesteion 

biotechnolegol, yn bennaf oherwydd eu ensymau diraddio helaeth. Yma, amlygwyd nodweddion genomig 

unigryw ffyngau anaerobig, gyda dadansoddiad bioinformategol. Dangosodd dadansoddiad genomig cymharol 

niferoedd mawr o CAZymau, yn ogystal a sawl genyn sy’n perthyn i fecanwaith atgenhedliad rhywiol, a genomau 

disbyddiedig mewn GC. Hefyd, archwilwyd potensial y ffyngau i synthesu cynhyrchion naturiol, gan gymharu 

ffyngau anaerobig cyhoeddiedig a newydd. Cafodd amryw o enynnau sy’n amgodio clystyrau biosynthetig a 

pheptidau gwrthficrobaidd eu adnabod gydag antiSMASH, sydd yn datgelu eu potensial fel cynhyrchwyr 

gwrthficrobaidd tybiedig. Mewn ymateb i’r canlyniadau addawol yma, defnyddiwyd technegau cyfrifiadurol (y 

piblinell AMPLY) a microbiolegol i adnabod a synthesu AMPau posibl o enomau’r ffyngau. Caiff AMPau eu 

ystyried fel dewis arall o gyffuriau yn erbyn AMR yn hytrach na’r rhai confensiynol, oherwydd eu actifedd eang 

yn erbyn ystod o facteria gwahanol. Cafodd 12 AMP nofel eu darganfod a’u synthesu, gyda gweithgaredd da 

(MIC rhwng 2-64 µl/ml) yn erbyn pathogenau clinigol a bacteria anaerobig, sydd yn addawol ar gyfer therapiweg 

gwrthficrobaidd.  

Mae’r canlyniadau yn agor y drws ar gyfer astudiaethau yn y dyfodol ar systemau treulio llysysyddion, gan 

gynnwys ymlusgiaid, ac yn arddangos nodweddion addawol i astudio ymhellach, a all fod â goblygiadau enfawr 

i gymunedau ymchwil biotechnegol a biofeddygol yn y dyfodol. 
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Talfyriadau 
 
%  Canran 
ºC  Gradd celsiws 
x g  Grym disgyrchiant 
3D  3 dimensiwn 
A  Digonedd (abundance) 
aa  Asidau amino 
ADP  Adenosin deuffosffad 
AMP  Peptid gwrthficrobaidd (Anti-Microbial Peptide) 
AMR  Ymwrthedd gwrthficrobaidd (Anti-Microbial Resistance) 
ANOSIM Analysis of Similarity 
APD  Antimicrobial Peptide Database 
ARISA  Automated Ribosomal Intergenic Spacer Analysis 
AT  Adenosin/Thymin 
ATP  Adenosin triffosffad 
BES  2-Bromoethanesulfonate 
BGC  Clystyrau genynnol biosynthetig (Biosynthetic Gene Clusters) 
BLAST  Basic Local Alignment Tool Search 
bp  Parau bas 
CaCl2.H2O  Calsiwm clorid monohydrat 
CO2  Carbon deuocsid 
CON  Rhanbarth Consensws AMPLY 
cm  Centimedr 
CFU  Unedau ffurfiad cytrefau (Colony Forming Units) 
CAZy/CAZym Ensymau carbohydrad-actif (Carbohydrate-Active Enzymes) 
C/G  Cytosin/Gwanin  
CE  Esterasau carbohydrad 
CBM  Moleciwlau sy’n rhwymo carbohydradau 
DNA  Asid deocsyriboniwcleig 
d  Diwrnod 
DAPI  4.6 diamidino-2- phylindole 
ds  Strand ddwbl 
dNTPs  Deocsyniwcleotid triffosffad 
DFD  Dosbarthiad amledd diniwcleotidau (Dinucleotide Frequency Distribution) 
emPCR  Emulsion PCR 
EST  Tag dilyniant wedi ei fynegi (Expression Sequence Tag) 
EtOH  Ethanol   
g  gram 
GH  Hydrolas glycosid 
GT  Transferas glycosid 
h  awr 
H2  Hydrogen 
Ha  Hectar 
HC50  Cyfrif haemolytig 50 
HCl  Asid hydroclorig 
HGT  Trosglwyddiad Genynnau Llorweddol (Horizontal Gene Transfer) 
HMM  Hidden Markov Model 
IAA  Ile Aux Aigrettes 
ITS  Internal Transcribed Spacer 
JGI  Joint Genome Institute 
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K2HPO4  Potasiwm hydrogen deuffosffad 
KH2PO4  Potasiwm dihydrogen ffosffad/monopotasiwm ffosffad 
Kbp  Kilo basepair 
KDa  Kilo Dalton 
kg  Kilogram 
K/Pg  Cyfnod Cretasaidd/Paleogen 
l  Litr 
LB  Broth Luria Bertani 
LSU  Large Subunit 
M  Molar 
Mbp  Mega basepair 
mg  Miligram 
mg/ml  Miligram bob mililitr 
MgSO4.7H2O Magnesiwm sylffad septahydrad 
MH  Broth Mueller Hinton 
MIC  Crynodiad Ataliol Lleiaf (Minimum Inhibitory Concentration)  
ml  Mililitr 
mm  Milimetr 
mM  Micromolar 
MRSA  Staphylococcus aureus gydag ymwrthedd methysilin 
mun  Munud 
NaCl  Sodiwm clorid 
NaHCO3 Sodiwm bicarbonad 
NaOH  Sodiwm hydrocsid 
NCBI  National Centre for Biotechnology Information 
NGS  Dilyniannu Cenhedlaeth Nesaf (Next Generation Sequencing) 
(NH4)2SO4 Ammoniwm sylffad 
nM  Nanomolar 
NMR  Cyseiniant Magnetig Niwclear (Nuclear Magnetic Resonance) 
OD600  Dwysedd optegol 600 
ORF  Ffram ddarllen agored (Open Reading Frame) 
OTU  Uned dacsonomig weithredol (Operational Taxonomic Unit) 
PAST  PAleontological STatistics 
PCO  Principal Coordinate Ordination 
PCR  Polymerase Chain Reacion 
PERMANOVA Permutation multivariate analysis of variance 
PL  Lyasau polysacarid 
psi  Pwysau y fodfedd sgwar (Pounds per square inch) 
RNA  Asid riboniwcleig 
Rpm  Revolutions per minute 
RI  Round Island 
SIMPER  Similarity Percentage Analysis 
TBE  Tris/Borate/EDTA 
TE  Elfennau Trawsgludadwy (Transposable Elements) 
TEM  Microsgopeg electron trawsyrru (Transmission Electron Microscopy) 
µg/ml  Microgram bob microlitr 
µl  Microlitr 
µm  Micrometr 
UV  Ultra violed 
V  Folt 
VFA  Asidau brasterog anweddol (Volatile Fatty Acids) 
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Pennod 1 

Cyflwyniad 

 

1.1 Beth yw ffyngau anaerobig? 

Caiff ffyngau anaerobig eu canfod yn bennaf drwy gydol llwybr gastro-berfeddaidd mamaliaid llysysol, 

gan gyfrannu at rôl holl bwysig mewn diraddiant y planhigion â fwytawyd (Gruninger et al., 2014, 

Callaghan, 2014). Ers eu adnabod fel ffyngau anaerobig gan Orpin yn yr 1970au, a adroddodd bod 

chitin yn bresennol yng nghellfuriau’r organebau ac felly yn ‘wir ffyngau’, dosbarthwyd yn gyntaf o 

dan yr enw Chytridomyces gan Heath et al. yn 1983 (Leis et al., 2014, Ozkose et al., 2001). Yn dilyn 

dadansoddiad dilyniannol o ranbarth rRNA niwclear 18S yr organeb a dulliau thacsonomig rhifiadol, 

cafwyd yna eu dynodi i’r ffylwm Neocallimastigomycota yn 2007. Caiff ffyngau anaerobig felly eu 

dosbarthu fel ffyngau citrid, is-adran y deyrnas ffwngaidd sydd yn cynrychioli’r linell ddargyfeiriol 

cynharaf (Ariyawansa et al., 2015) (Callaghan, 2014). 

 

Mae ugain genera eisioes wedi cael eu disgrifio o dan yr enw Neocallimastigomyces mewn amryw 

eang o anifeiliaid llysysol (Ariyawansa et al., 2015), ond mae’r genws diweddaraf (Paucinomyces) yn 

destun adolygiad ar hyn o bryd (Hanafy et al., 2021) (Tabl 1.1). Cafodd pob un ond chwech eu henwi 

ers 2015, o ganlyniad i gynnydd mewn ymchwil sy’n gysylltiedig a’r ffyngau dros y degawd diwethaf, 

wedi ei yrru yn bennaf gan botensial biodechnolegol y ffyngau. Mae’r gweithgareddau hyn wedi 

arwain at gyhoeddiad oddeutu 10 dilyniant  genom a 30 thrawsgriptom (Murphy et al., 2019, Solomon 

et al., 2016, Wang et al., 2019). 

 

Cafodd y ffwng anaerobig cyntaf ei ddarganfod ymysg cilgnowyr megis defaid a gwartheg, ac ers hyn 

maent yn cael eu adnabod fel un o’r organebau blaenllaw mewn sawl organeb letyol llysysol, er 

enghraifft: cilgnowyr gwyllt (antelop a cheirw), ffug-gilgnowyr (camelod), eplesyddion blaengoludd 

(kangarŵ), eplesyddion coludd ôl mawr (ceffylau ac eliffantod), ac ymlusgiaid (igwana a chrwbanod) 
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(Dehority and Varga, 1991, Wei et al., 2015, Teunissen et al., 1991, Youssef et al., 2013a, Liggenstoffer 

et al., 2010, Dagar et al., 2015, Hess et al., 2020). Mae sawl astudiaeth ar wahanol anifeiliaid ac ar 

adrannau amrywiol o’r stumog wedi cadarnhau presenoldeb ffyngau anaerobig ledled y llwybr, er 

mewn niferoedd gwahanol. Cyn datblygiad technegau megis dulliau asid niwclëig, credwyd bod 

dosbarthiad y ffyngau anaerobig wedi ei gyfyngu at system dreulio llysysyddion, ond ers hyn mae sawl 

amgylchedd gwahanol wedi cael eu archwilio, fel pridd a safleoedd tirlenwi, a gwelwyd olion yn y 

lleoliadau yma, sydd yn awgrymu safleoedd ehangach i’r ffyngau anaerobig (Lockhart et al., 2006, 

Jimenez, 2008). Er hyn, anodd yw adfer unrhyw unigynnau (isolates) ffwngaidd yn llwyddiannus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fel y crybwyllwyd yn flaenorol, yn bresennol mae ugain genera yn bodoli o fewn y ffylwm 

Neocallimastigomycota. Dros y blynyddoedd, mae sawl nodwedd morffolegol wedi galluogi adnabod 

a gwahaniaethu rhwng y ffyngau, gan gynnwys morffoleg y thalws (gwreiddflewog neu oddfog), a 

nodweddion neu nifer o fflagela sydd gyda’r sŵosbor (mono-fflangellog, aml-fflangellog) (Gruninger 

et al., 2014) (Ffigwr 1.1). Mae’r nodweddion penodol yn cynnwys: ffurfiad oddfog (bulbous) 

Tabl 1.1. Dosbarthiad morffolegol o rywogaethau y ffyngau anaerobig presennol. Addasiad o 

Callaghan 2014, Hess et al., 2020, a Gruninger et al., 2014. 
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(Caecomyces a Cyllamyces), neu thalws gwreiddflewog (pob genera arall); ffurfiad thalws bolycentrig, 

gyda sawl sborangia a niwclysau yn bresennol yn y gwreiddflew (Anaeromyces, Orpinomyces, 

Paucinomyces) neu thalws fwy cyfyngedig monocentrig di-niwclead, gyda sborangiwm sengl (pob 

genera arall); sŵosborau aml-fflangellog (polyflagellated) gyda >16 fflagela (Aestipascuomyces, 

Feramyces, Ghazallomyces, Neocallimastix, Orpinomyces) neu mono-fflangellog gyda llai na 4 fflagela 

(pob genera arall). Mae’n werth nodi bod ffurfiad sŵosborau aml-fflangellog yn y genera yma yn 

debygol o fod yn nodwedd unigryw heb ei ddarganfod ymysg yr Opisthokontau, gyda ailadeiladiad 

ffylogenetig yn awgrymu bod y nodwedd yma wedi codi unwaith ymysg y ffyngau anaerobig, gyda 

gwerthdroad sengl i ffurfio sŵosborau mono-fflangellog (Hanafy et al., 2017, Hanafy et al., 2018, 

Hanafy et al., 2020b, Stabel et al., 2020). Mae’r mwyafrif yn ffurfio thalysau monocentrig a sŵosborau 

mono-fflangellog, gyda’r cyntaf wedi ei ynysu yn 1977 gan Orpin, ond yna ei ail-enwi fel Piromyces gan 

Gold et al. (1988).  

 

Yn anffodus, gall amrywiaeth y nodweddion yma gymhlethu’r broses adnabod ac arwain at 

anghytundeb dilysrwydd  rhai o’r grwpiau, felly nifer cyfyngedig o rywogaethau sydd wedi cael eu 

darganfod. Ond er hyn, drwy ddefnyddio dulliau microsgopeg cywir i archwilio, yn ogystal a dulliau 

newydd megis codau bar DNA, mae’n bosib aseinio unigion i mewn i un o dri categori yn fwy hyderus: 

oddfog, mono-ganolog neu aml-ganolog (Jimenez, 2008, Gruninger et al., 2014). Yn 1991, cafodd 

dadansoddiad genotypig ei gychwyn gan Dore a Stahl, a defnyddwyd dadansoddiad cymharol o 

ddilyniannau rhannol rRNA 18S gan ganolbwyntio yn bennaf ar ITS y locws rRNA, sydd rwan y côd bar 

DNA cynradd ar gyfer ffyngau anaerobig er mwyn dosbarthu ffyngau i’r Chytridomycetes (Dore and 

Stahl, 1991). Mae defnyddio PCR i chwyddo’r adran ITS yn cynhyrchu amplicon rhwng 600-700bp, gan 

ddefnyddio primerau sydd yn rhwymo at ranbarthau 18S a 28S. Mae’r adran ITS yn cynnwys dwy 

intron, ITS1 ag ITS2, wedi ei rannu gan yr is-uned rRNA 5.8S, sydd yn galluogi dyluniad primerau 

penodol. Caiff PCR gyda’r rhanbarth ITS ei ddefnyddio mewn astudiaethau megis DGGE, ARISA ag NGS 

(Gruninger et al., 2014). 
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Mewn cyferbyniad i ewcaryotau eraill yn system dreulio’r mamaliaid, mae ffyngau anaerobig yn 

dangos ychydig iawn o benodoldeb gwesteiwr, ag eithrio Oontomyces anskrii (o camelod ffug-

Ffigwr 1.1. Enghreifftiau o forffolegau gwahanol o ffyngau anaerobig: (a) Rhywogaeth Neocallimastix, sborangiwm 

a gwreiddflew fflworoleuol; (b) Rhywogaeth Piromyces, microsgopeg goleuol; (c) Gwreiddflew Anaeromyces 

mucronatus gyda sborangia (x200); (d) Rhywogaeth oddfog Caecomyces communis, microsgopeg goleuol (x400); 

(e) Sborangiwm a gwreiddflew Neocallimastix frontalis, microsgopeg goleuol (x400); (f) Sborangia a gwreiddflew 

Orpinomyces, microsgopeg goleuol; (g) Sŵosbor deu-fflangellol o rywogaeth Piromyces, microsgopeg goleuol 

(x1000). Addasiad o Dolhoffer et al. 2015. 
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gilgnowyr) (Dagar et al., 2015), Piromyces finnis (ceffyl) (Hanafy et al., 2020b), a Ghazallomyces 

constrictus mewn ceirw (Hanafy et al., 2020b). 

 

1.2 Rôl yn y Rwmen  

Mae system dreulio sawl llysysydd wedi esblygu i alluogi treuliad effeithlon o fiomas planhigyn er 

mwyn derbyn y maeth gorau o’r cynnyrch diraddio i’r anifail. Felly gyda hyn, mae cilgnowyr yn dibynnu 

yn drwm ar weithgaredd ficro-organebau drwy gydol microflora y perfedd (Davies et al., 1993). Mae 

microbiota y rwmen yn allweddol i alluogi’r cilgnowyr i ddefnyddio porthiant dietegol yn effeithiol, 

felly mae’r broses diraddiad yn cynnwys sawl micro-organeb, yn bennaf bacteria a ffyngau (Edwards 

et al., 2007), gyda oddeutu 20% o gynnwys biomas microbaidd y rwmen wedi ei gynrychioli gan 

ffyngau anaerobig (Dagar et al., 2011a). Caiff y ffyngau eu ystyried yn llai arwyddocaol na’r microbau 

eraill, ond yn 1992 awgrymodd Theodorou (Theodorou et al., 1992) eu bônt yn gytrefwyr cynradd, 

actif yn bennaf yn ystod camau cychwynnol eplesiad y rwmen, ac efallai yn helaethach na bacteria y 

rwmen (Griffith et al., 2009, Edwards et al., 2008). Gwelir astudiaethau gan Bauchop 1979 yn awgrymu 

hyn (Bauchop, 1979), gydag astudiaeth Ho 1988 yn ei gefnogi gan ddangos atodiad a chytrefu 

sŵosborau mor fuan â 15 munud wedi deoriad (Ho et al., 1988). Gall hyn amrywio gyda ansawdd a 

math o blanhigyn, er enghraifft sych neu ffres, ond gwelir yr un fecanwaith ensymaidd a goresgyniad 

yn y ddau (Jimenez, 2008). 

 

Maent yn chwarae rôl hanfodol mewn diraddiant cellwlos a lignoselwlos (ni ellir eu diraddio gan 

ensymau treulio arferol) drwy gynhyrchiad ensymau pwerus o ganlyniad trosglwyddiad llorweddol o 

enynnau gan facteria, megis cellwlasau a sylanasau (Griffith et al., 2009), a grymoedd mecanyddol 

cryf, er enghraifft system ymledol y gwreiddflew (Gruninger et al., 2014, Qi-He et al., 2011). Mae hyn 

yn galluogi treiddiad y ffwng i mewn i gellfuriau’r planhigyn, yn ogystal ag agor y drws i 

ddadelfenyddion eraill, er mwyn cychwyn diraddiant actif o’r carbohydradau o fewn y cellfuriau 

(Solomon et al., 2016, Edwards et al., 2008, Leis et al., 2014). Mae’r addasiadau ar gyfer y gwaith yma 
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yn cynnwys absenoldeb nodweddion biocemegol y llwybr ffosfforyleiddiad ocsidol, megis mitocondria 

a chytocromau. Yn lle, mae ganddynt hydrogenosomau, organyn a ellir cyfnewid glwcos i egni heb 

ocsigen, sy’n cynnwys yr ensym hydrogenas. Caiff hydrogen, carbon deuocsid, fformad ac asetad eu 

cynhyrchu fel gwastraff o ganlyniad, a chaiff cynhyrchiad methan ei arsylwi yn aml, sydd yn awgrymu 

cysylltiad agos â methanogenau (Leis et al., 2014, Edwards et al., 2008, Gruninger et al., 2014). 

 

Gall ffyngau anaerobig gael eu dylanwadu yn bositif neu negyddol gan ffactorau deiet amrywiol. Er 

enghraifft, mae deiet sy’n cynnwys digonedd o ffibr a lignoselwlos yn dangos poblogaeth uwch o’r 

ffyngau anaerobig (Jimenez, 2008). Yn ogystal, dangosodd data Gordon a Phillips 1998 bod cynnwys 

sylffwr, mwy o rawn, presenoldeb gwrthfiotigau a lipidau rhydd, ac unrhyw ychwanegion eraill yn 

effeithio ar weithgaredd y ffyngau (Gordon and Phillips, 1998). Mae monomerau ffenolig a gynhyrchir 

wrth ddiraddio cellfuriau hefyd yn effeithio’n negyddol ar weithred ffyngau anaerobig ar ddiraddiant 

ffibr, yn enwedig y grŵp tannin, sydd yn rhwystro ensymau (Jimenez, 2008).  

Gellir awgrymu bod ffyngau anaerobig yn cyfrannu at fwy na diraddiant yn y rwmen. Yn ôl Gordon a 

Phillips 1998, maent hefyd yn gallu cyfrannu at fetaboledd nitrogen y rwmen drwy gynhyrchiad 

protinasau, a allai gynorthwyo cydbwysedd eplesiad yn ystod treuliad (Gordon and Phillips, 1998). Er 

yr holl nodweddion sy’n awgrymu cyfraniad helaeth y ffyngau i weithrediad ac iechyd y rwmen, mae 

eu rôl ond yn un o lawer drwy gydol y rwmen a’r system dreulio. Felly maent yn dal i archwilio 

priodweddau ffyngau anaerobig mewn mwy o fanylder, yn ogystal a darganfod rhywogaethau newydd 

yn y cyfamser. 

 

1.3 Cylchred Bywyd ac Atgenhedliad 

Cafodd gylchred bywyd ffwng anaerobig y rwmen ei arsylwi yn gyntaf gan Orpin yn y rhywogaeth 

Neocallimastix frontalis, a disgrifiodd dwy gyfnod eiledol: cyfnod mudol y sŵosborau a chyfnod 

disymud y thalws (Orpin, 1975, Bauchop, 1979, Lowe et al., 1987). Nid yw ffyngau anaerobig yn 

atgynhyrchu yn rhywiol, ond drwy gynhyrchiad anrhywiol o sŵosborau a’r sborangia (Gruninger et al., 
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2014). Caiff y sŵosborau eu rhyddhau o’r sborangia mewn ymateb i amlynciad bwyd, gyda rhyddhad 

signalau cemegol o’r planhigion â ddifrodwyd, megis siwgrau hydawdd ac asidau ffenolig, yn achosi 

atyniad y sŵosborau tuag at y planhigyn drwy cemotacsis i alluogi atodiad i’r deunydd (Gordon and 

Phillips, 1998, Gruninger et al., 2014, Jimenez, 2008). Gwelir hyn yn glir gyda Piromyces communis a 

Neocallimastix frontalis, ac o ganlyniad sensitifedd uchel y ffyngau at y siwgrau hydawdd, gwelir 

cytrefiad cyflym o’r planhigyn, yn aml cyn y micro-organebau eraill (Gruninger et al., 2014). Fel y 

nodwyd yn flaenorol, gall y sŵosborau hyn gynnwys nifer amrywiol o fflagela gan ddibynnu ar y genws 

(mono- neu amlfflangellog), sydd yn gymorth i’r sŵosbor i nofio tuag at y deunydd priodol ar gyfer 

atodiad (Gordon and Phillips, 1998). Yn dilyn atodiad, mae’r sŵosborau yn codennu ac egino i ffurfio 

thalws, sy’n cynnwys y sborangia (mono- neu polycentrig), a’r system wreiddflew. Caiff y gylchred 

monocentrig, sy’n cynnwys Neocallimastix a Piromyces, yn aml ei alw’n gylchred fewndarddol, gan ei 

fod yn cynnwys datblygiad un sborangiwm o’r goden, gyda’r cnewyllyn yn aros oddi fewn, ac felly nid 

yw’r gwreiddflew yn gnewyllol. Mewn gwrthgyferbyniad, mae’r gylchred polycentrig yn alldarddol, 

wrth i’r cnewyllyn fudo i’r system wreiddflew helaeth sy’n galluogi ffurfiad sawl sborangia ar bob 

thalws. Enghreifftiau yw Orpinomyces ac Anaeromyces (Gruninger et al., 2014). Mae’r gwreiddflew 

(gall eu categoreiddio fel ffilamentog neu oddfog) yn bwysig i alluogi atodiad cryf, a gyda’u grymoedd 

mecanyddol cryf ac ensymau pwerus, maent yn treiddio i mewn i’r planhigyn gan alluogi’r ffwng i elwa 

o faeth y planhigyn ac i aeddfedu’r sborangia (Callaghan, 2014). Yn ystod aeddfediad y sborangiwm, 

caiff sŵosborau eu cynhyrchu drwy ymraniad y cnewyllyn gwreiddiol. Unwaith y bu’r sborangiwm yn 

aeddfed, credir daw gwahaniaethiad ac aeddfediad y sŵosborau drwy anwythiad y sborangia gan 

haem a phorfforinau eraill â ryddhawyd o’r planhigyn, gan orffen gyda rhyddhad y sŵosborau o 

ganlyniad ymdoriad y sborangia (Gruninger et al., 2014, Jimenez, 2008). Mae hyn yn ailgychwyn y 

gylchred unwaith eto (Ffigwr 1.2 ac 1.3). 
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Ffigwr 1.2. Disgrifiad byr o gylchrediad bywyd ffwng anaerobig cyffredin. Caiff yr amser ble mae’r planhigyn 

yn cael ei ddiraddio ei ddynodi â *. Addasiad o Gruninger et al., 2014. 
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9 
 

 

 

1.3.1 Cylchrediad monocentrig a pholycentrig  

Yn y rhan fwyaf o'r ffyngau anaerobg monocentrig, mae datblygiad thalws yn fewndarddol, lle ar 

eginiad y sŵosbor mae coden yn datblygu tiwb germ sy'n canghennu ac yn tyfu i fod yn system 

wreiddflewog. Mae'r niwclews yn aros yn y goden sŵosbor, sydd yn datblygu i fod yn sporangiwm 

newydd a'r gwreiddflew heb niwclews. Gan fod y goden sŵosbor yn cadw'r cnewyllyn ac yn datblygu 

i fod yn sporangiwm, cyfeirir y math yma o ddatblygiad sporangia fel un mewndarddol, a chan fod y 

math hwn o ddatblygiad yn arwain at sporangiwm sengl fesul thalws, dywedir ei fod yn fonocentrig 

(Hess et al., 2020).  

Ffigwr 1.3. Cylchrediad bywyd ffwng anaerobig a welir o dan ficrosgop. Yma dangosir Pecoramyces a dyfodd 

mewn meithrin hylifol. Addasiad o Flad et al., 2020.  
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Mewn rhai o'r ffyngau monocentrig, fel y Piromyces, mae datblygiad thalws yn un alldarddol, sy'n 

cynnwys eginiad dwy ochr o'r goden sŵosbor. Yn ystod y broses, mae tiwb germ yn datblygu i fod yn 

system wreiddflewog yn ystod datblygiad y sporangia mewndarddol, ond unwaith mae gwreiddflew 

wedi datblygu’n sylweddol, mae tyfiant tiwbaidd (y sporangioffor neu goesyn sporangia) yn dod i'r 

amlwg ar yr ochr gyferbyn â'r prif wreiddflew, gyda’r sporangiwm yn datblygu ar frig y tyfiant. Wrth i'r 

niwclews gwreiddiol symud o'r goden sŵosbor ac yn datblygu mewn mannau eraill, dywedir bod y 

datblygiad sporangia yn alldarddol (Barr et al., 1989, Hess et al., 2020). Mewn aelodau eraill o ffyngau 

anaerobig monocentrig, megis y Capellomyces, mae datblygiad sporangia alldarddol a mewndarddol 

yn digwydd (Hanafy et al., 2017, Hanafy et al., 2018, Hanafy et al., 2020a, Joshi et al., 2018, Hess et 

al., 2020). 

 

Mae ffyngau anaerobig polycentrig yn arddangos datblygiad thalws alldarddol, ble mae eginiad 

unochrog o'r coden sŵosore yn digwydd. Yn ystod y broses egino, mae cynnwys y goden sŵosbor yn 

mudo i diwb germau sy'n datblygu, wedyn i mewn i rhisomyceliwm canghennog cnewyllol sy'n gallu 

datblygu sporangia lluosog. Ar hyn o bryd mae'n ymddangos bod y goden sy'n weddill, sydd wedi'i 

wagio, heb swyddogaeth bellach (Hess et al., 2020). 

 

Yn achos y genera oddfog, arsylwir niwclysau yn rhannau llystyfol y thalws, yn gyson â datblygiad 

alldarddol. Mae datblygiad thalws yn y genera oddfog yn gyfyngedig i fath polycentrig, lle mae'r 

sŵosbor yn ffurfio adlyniant oddfog heb rhisoidau. Mae gafaelion oddfog yn arwain at sborangia sengl 

neu lluosog gan gynnwys sporangiofforau canghennog (Hess et al., 2020, Ozkose et al., 2001). 

Mae achos rhyddhad sŵosborau yn y coluddyn ôl yn aneglur, gan nad yw'n hysbys a yw'r sbarduniad 

yn y rwmen (h.y., gwair sy'n hydoddi mewn dŵr a phorffyrinau eraill) yn gallu goroesi taith trwy'r 

stumog gastrig a'r coluddyn bach. Tra bo sŵosborau sy'n cael eu rhyddhau yn y rwmen yn lleoli 

deunydd planhigion wedi'i amlyncu'n ffres yn gemegol gan ddefnyddio hydawdd siwgrau ac asidau 

ffenolig, nid yw'n eglur i ba raddau y mae'r rhain yn gemotactig ac os yw’r signalau ar gael i ffyngau 
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anaerobig ac yn cael eu defnyddio yn y caecwm a'r colon llysysyddion ôl-goludd (Hess et al., 2020, 

ORPIN and BOUNTIFF, 1978, Callaghan, 2014). 

 

1.3.2 Eginiad a thyfiant gwreiddflewog 

O fewn 30 i 60 munud ar ol eu rhyddhau o’r sborangiwm in vivo, ac o fewn 2-4 awr, mae symudiad 

sŵosborau yn atal ac mae’r fflagela yn ffurfio bwndeli sydd yna’n disgyn i ffwrdd gan ddechrau cyfnod 

di-fflangellog. Mae’r sŵosborau yna yn symud ar draws y deunydd planhigyn, gan chwilio am ardal 

niweidiedig o’r blanhigyn ar gyfer mewnblaniad. Maent yna yn caledu ac yn ffurfio cyst, ac mae eginiad 

yn digwydd yn y sŵosborau llonydd hyn, gan ffurfio gwreiddflew sengl o bob pen y sŵosbor ble roedd 

y fflagelwm (Callaghan, 2014, Orpin, 1994, Orpin, 1975). Mae’r gwreiddflew yn diraddio’r deunydd 

planhigyn gyda ensymau, gan hefyd ddarparu angor er mwyn cynhyrchu sporangia allanol. Mae’r 

gwreiddflewau yna yn dinistrio meinweoedd cellfuriau’r planhigyn gan greu apresoriwm, sy’n 

cynhyrchu peg treiddio (penetration peg) er mwyn agor y meinweoedd ar gyfer diraddiant ensymatig 

gan ensymau diraddio polysacaridau y ffwng (Orpin, 1975, Ho and Bauchop, 1991) (Ffigwr 1.4). Mae 

mwy o wreiddflewau yna yn cael eu cynhyrchu, sy’n ehangu’r ardal ddinistrio, gyda’r sborangiwm sy’n 

aeddfedu yn aros yn allanol i’r planhigyn ond wedi ei rwymo i’r gwreiddflew er mwyn ennill maeth o 

ddeunydd y planhigion. Unwaith mae’r sporangia yn aeddfed, mae sbarduniad sbesiffig yn achosi 

gwahaniaethu’r sŵosborau a rhyddhad (Callaghan, 2014, Gruninger et al., 2014). 
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1.3.3 Ffurfiadau goroesi a gorffwys 

Yn aml, gwelir cynhyrchiad ffurfiadau goroesi neu gorffwys, a gynhyrchwyd mewn ymateb i unrhyw 

amgylchedd gelyniaethus, er enghraifft, presenoldeb ocsigen. Sylwir bod y ffurfiadau, sydd yn cynnwys 

sawl siambr tebyg i sborangia (er enghraifft, mae Anaeromyces yn dangos 2-4 siambr), yn bresennol 

mewn samplau ysgarthol neu gynnwys y rwmen wedi eu sychu neu rewi, a phoer (Jimenez, 2008). 

Cadarnhawyd hyn gan Razaeian et al. (Rezaeian et al., 2004), a sylwodd ar ffurfiadau crwn mewn 

Ffigwr 1.4. Dangosir apresoriwm yn datblygu o wreiddflew gyda peg treiddio (A), a 

threiddiad cellfur (P) gwellt reis (W) o rwmen gwartheg. Bar raddfa: 2 µm. Ffynhonnell: Ho 

et al., 1988, a Callaghan, 2014.  
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samplau o’r coluddyn mawr. Mae gallu y ffyngau anaerobig i oroesi adegau hir o ddatguddiad i ocsigen 

yn cynnig rheswm at wasgariad effeithlon y ffwng ymysg anifeiliaid, ac yn awgrymu trydydd cyfnod yn 

y gylchrediad bywyd. Yn ôl Davies et al. (Davies et al., 1993) mae’r cyfnod yma yn bresennol fwyfwy 

wrth symud ar hyd y llwybr gastro-berfeddaidd, sydd yn awgrymu aeddfediad o’r ffurfiadau ym 

mherfedd is yr anifail , gyda’u presenoldeb yn debygol ym mhob rhywogaeth o’r ffwng anaerobig 

(Gordon and Phillips, 1998) (Callaghan, 2014). 

 

1.4 Metaboledd yn y rwmen 

Mae ffyngau anaerobig wedi esblygu strategaethau i ffynnu mewn cynefinoedd di-ocsigen lle maent 

yn diraddio ystod eang o swbstradau, gan gynnwys: 

i) Meddiant ar ystod eang o ensymau lignocellwlolytig sy’n cael eu sectreu’n rhydd neu 

mewn cyfadeiladau o’r enw cellwsomau ffwngaidd 

Mae'r strategaeth hydrolytig ffyngau anaerobig yn seiliedig ar gynhyrchiant a secrediad ensymau 

or enw CAZymau (Carbohydrate-active enzymes) i'r amgylchedd cyfagos (Flad et al., 2020) Mae 

hyn yn angenreidiol ar gyfer diraddio planhigion,  ac adroddwyd ar y gallu i hydoddi cysylltiadau 

yn y grŵp lignin-bolysacarid sydd yn gwneud cellwlos a hemicellwlos yn hygyrch i’w ddiraddio 

(Flad et al., 2020, Hess et al., 2020). 

 

ii) Cynhyrchiant egni mewn hydrogenosomau yn lle mitochondria 

Mae ymchwiliadau ffisiolegol a genomig yn awgrymu bod cynhyrchu egni mewn ffyngau anaerobig 

yn cael ei gyfryngu gan hydrogenosomau ffwngaidd. Mae hydrogenosomau yn organynnau sy'n 

cynhyrchu ATP a geir ar draws a ystod o ewcaryotau anaerobig anghysylltiedig sy’n defnyddio 

protonau yn hytrach nag ocsigen fel y derfynfa derbynnydd electronau (Flad et al., 2020). Credir 

eu bod wedi esblygu o fitocondria dirywiedig (Boxma et al., 2004, Hackstein et al., 2019, Müller et 

al., 2012, Flad et al., 2020) ac mae gan astudiaethau genomig diweddar yn cadarnhau darddiad 

mitochondria ffwngaidd i rhai o broteinau mewnforio yr hydrogenosom (Haitjema et al., 2017, 
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Youssef et al., 2013a) (Haitjema et al. 2017; Youssef et al. 2013). Mae hydrogenosomau yn 

cyflawni tair tasg metabolig: metaboledd pyrwfat, cynhyrchiad ATP, ac adfywio cludwyr 

electronau (Flad et al., 2020). 

 

iii) Cellbilennau sy’n cynnwys tetrahymanol yn hytrach na sterolau gan fod synthesis o'r rhain 

yn gofyn am ocsigen (Flad et al., 2020) 

Mae tetrahymanol, cyfansoddyn tebyg i sterol pentacyclic, yn cael ei ffurfio yn uniongyrchol drwy 

seiclo sgwalene trwy hydro-lyase sgwalene, proses debyg i synthesis y hopanoidau pentacyclic 

mewn bacteria (Youssef et al., 2013a, Flad et al., 2020). 

 

1.5 Amrywiaeth ffyngau anaerobig 

1.5.1 Amrywiaeth gwesteion a lleoliadau daearyddol  

Ers darganfyddiad gwreiddiol y genws Cyllamyces yng Nghymru (Ozkose et al., 2001) dim ond un 

adroddiad arall a gafwyd o'i arwahanrwydd, yn India (Sridhar et al., 2014). Ond drwy ddefnyddio 

technegau moleciwlaidd wedi'u seilio ar ITS1, canfuwyd bod y genws wedi'i ddosbarthu'n eang mewn 

anifeiliaid domestig a gwyllt yn Affrica, Awstralia, y Weriniaeth Tsiec ac UDA (Liggenstoffer et al., 2010, 

Nicholson et al., 2010, Fliegerová et al., 2010, Callaghan, 2014). Mae darganfyddiadau tebyg yn 

cefnogi'r syniad bod dosbarthiad daearyddol ffyngau anaerobig yn eang. Ar y sail hon mae'n 

ymddangos yn fwy tebygol bod ffactorau fel ffylogeni y gwesteiwr, math o berfedd a diet yn bwysicach 

wrth bennu'r poblogaethau ffwngaidd anaerobig. Er enghraifft, mewn astudiaeth gan Liggenstoffer et 

al. (2010), dangosodd bod poblogaethau ffyngau mewn grwpiau dargyfeiriol ffylogenetig o anifeiliaid 

yn tueddu i fod yn wahanol, hyd yn oed os oedd ganddyn nhw'r un math o berfedd (Callaghan, 2014, 

Liggenstoffer et al., 2010). 

Mae cyflwyno ffyngau anaerobig i mewn i ddefaid gan epleswyr ol-goludd (e.e. ceffylau) ac epleswyr 

cilgnowyr blaen-goludd (e.e. ceirw) yn arwain at sefydliad a thwf y ffyngau hyn a gyflwynwyd 

(Callaghan, 2014). Mae hyn yn awgrymu er gall math perfedd a diet gwesteiwr fod yn ffactor wrth 
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bennu'r boblogaeth ffwngaidd arferol, nid yw twf ffyngau eraill yn anffafriol. Mae'n eithaf posib fodd 

bynnag, dros amser oni bai bod yr amodau'n newid, bydd y ffyngau brodorol yn y microbiota yn 

ailsefydlu wrth i'w bresenoldeb ddangos ei addasrwydd i’r gwesteiwr bryd hynny (Callaghan, 2014).  

 

1.5.2 Amrywiaeth ffylogenetig a metabarcodio 

Gan ddefnyddio dadansoddiad dilyniant rDNA ITS2 dangoswyd bod ffyngau anaerobig 

(Neocallimastigomycota) yn ffurfio clâd monoffyletig â chefnogaeth dda ar wahân i'r Cytridau 

(Chytrids) aerobig (Callaghan, 2014, Fliegerová et al., 2004). Y Cytridau oedd y clâd cyntaf o ffyngau i 

ddargyfeirio o asgwrn cefn y ffyngau yn ystod yr oes Mesoproterosöig, oddeutu 1.2 biliwn o 

flynyddoedd yn ôl (Callaghan, 2014, Ebersberger et al., 2012) sydd yn awgrymu tarddiad hynafol i’r 

ffyngau anaerobig presennol. 

 

Hyd yn hyn, cafodd y dadansoddiad molecwlar fwyaf cynhwysfawr yn seiliedig ar gyfansoddiadau 

gymunedol ac amrywiaeth ffylogenetig ei gyflawni gan Liggenstoffer et al. (2010). Gan ddefnyddio 

locws rRNA ITS1 fel marciwr, defnyddiwyd dilyniant trwybwn uchel (high throughput sequencing) i 

ymchwilio i amrywiaeth ffyngau anaerobig a strwythur cymunedol mewn ysgarthion 33 anifail sy'n 

cynrychioli 30 o rywogaethau llysysyddol, ac sy'n perthyn i 10 teulu o wahanol famaliaid ac ymlusgiaid 

(Liggenstoffer et al., 2010). Ar gyfartaledd, nodwyd 31 o wahanol rywogaethau ffyngau anaerobig ym 

mhob un sampl, sydd dipyn yn fwy na'r ugain rhywogaeth o ffyngau anaerobig a ddisgrifir ar y pryd 

(Liggenstoffer et al., 2010, Callaghan, 2014). Nid yw bodolaeth y ffyngau anaerobig hyn yn syndod, 

gan ei fod wedi ei awgrymu yn flaenorol (Orpin, 1994, Nicholson et al., 2010, Callaghan, 2014), ac wedi 

cael ei brofi ers hynny hefyd (Hanafy et al., 2020b, Stabel et al., 2020). Yn bresennol, mae 45 

rhywogaeth wedi eu henwi, ond awgrymir bod dim ond 32 yn gywir ar hyn o bryd. Er enghraifft, mae 

rhai enwau ychwanegol yn bodoli mewn llyfryddiaeth, fel Piromyces equi, ond nid oes unrhyw 

ddisgrifiad ffurfiol wedi ei wneud ymhellach na’i enwi, ond sydd wedi ei astudio mewn sawl cyheddiad 

ffisiolegol (Poidevin et al., 2009, Nagy et al., 2007). 
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Roedd ffocws darganfyddiad ffyngau anaerobig yn seiliedig ar DNA yn bennaf ar ranbarth ITS1, ond 

mae lefel uchel o amrywiadau intra-genomig (weithiau yn dangos dargyfeiriad dilyniannau >10% 

rhwng ailddarllediadau ITS1) (Callaghan, 2014) yn golygu bod clonio ampliconau cyn dilyniannu yn 

angenrheidiol, yn ogystal a chreu problemau wrth gydosod dilyniannau. Daeth dilyniannu rhanbarthau 

D1/D2 yr LSU (locws 28S) yn fwy poblogaidd, gan alluogi ailadeiladiad ffylogenetig fwy cadarn (Dagar 

et al., 2011a). Yn ddiweddar, mae’r defnydd o fetabargodio wedi dod yn boblogaidd, gyda llawer o 

astudiaethau yn ei ddefnyddio i archwilio cymunedau ffwngaidd y perfedd o samplau amgylcheddol 

gan ddefnyddio cyfuniad o ampliconau ITS1/2 a D1/D2 LSU (Hanafy et al., 2020a, Hanafy et al., 2020b). 

Mae hyn yn galluogi cysylltiad dibynadwy rhwng dilyniannau ac enwau rhyogaethau gyda’r rhanbarth 

LSU, ond hefyd darganfyddiad dilyniannau cyhoeddus o ddilyniannau anhysbys gyda ITS1, sydd wedi 

cael ei ddefnyddio mewn nifer o astudiaethau blaenorol (Koetschan et al., 2014b). Mae’r fethodoleg 

yma yn addawol iawn ar gyfer adnabod rhywogaethau neu genera newydd, hyd yn oed o ffynonellau 

a gwesteiwyr ni archwiliwyd o'r blaen. 

 

1.5.3 Gwesteion nofel ar gyfer ffyngau anaerobig 

Dros y blynyddoedd, mae sawl adroddiad ar ddarganfod a disgrifio ffyngau anaerobig o amryw o 

anifeiliaid lysysol, sydd yn disgyn i mewn i’r linach ffylwm penodol Neocallimastigomycota, sy’n 

cynrychioli’r linach ymrannol cynharaf o’r ffyngau sŵosborig (Liggenstoffer et al., 2010). O’r rhain, 

mae’n debyg bod sefydliad y ffyngau anaerobig mewn perfedd yn dibynnu ar: a) proses dreulio sy’n 

cynnwys amser preswyl hir i’r deunydd planhigyn; a b) siambr sbesiffig ar gyfer y treulio, fel y rwmen, 

gyda pH eithaf niwtral (Gruninger et al., 2014). Mae cynnal a chadw ffyngau anaerobig yn llwybr 

dreulio llysysyddion yn cael ei gyflawni drwy'r tacsis sŵosborau tuag at borthiant sydd newydd ei 

amlyncu ac mae'n dibynnu ar y gronynnau bwyd anifeiliaid sy'n weddill yn y llwybr treulio yn ddigon 

hir i'r ffwng i gwblhau ei gylch bywyd. Os yw'r amser preswylio yn rhy fyr, yna ni all ffyngau anaerobig 

sefydlu (Callaghan, 2014). 
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Gwelir ffyngau anaerobig mewn sawl anifail, ond yn absennol o anifeiliaid llai sy’n eplesyddion coludd 

ôl, ac anifeiliaid llysysol sydd ddim yn eplesyddion blaen- nac ôl-goludd (er enghraifft, Panda), yn ôl 

pob tebyg oherwydd yr amser treuliad llai sydd mewn perfedd llai, a symlrwydd eu llwybr ymborth, 

yn ôl eu trefn (Gruninger et al., 2014). Tra bod ffyngau anaerobig wedi'u hynysu o famaliaid bach 

(Orpin, 1994), nid ydynt wedi'u hynysu a’u disgrifio o lysysyddion llai fel cwningod (<5 kg yn bennaf) 

(Callaghan, 2014), nac ymlusgiaid hyd yn hyn.  

 

Nodir rhai astudiaethau ar ymlusgiaid sydd wedi dangos bod ymlusgiaid llysysol hefyd yn defnyddio 

systemau eplesu microbaidd ar gyfer diraddiad effeithlon o blanhigion (Troyer, 1984). Enhraifft yw yn 

yr igwana, ble roedd dilyniannu DNA o berfedd yr igwana gwyrdd (Iguana iguana) yn dangos bod math 

o ffyngau anaerobig yn bresennol, ac eu bod yn cynnwys y swm isaf o weithrediadau tacsonomig 

unigryw (Operational Taxonomic Units) a’r dilyniannau yn gyffredin i ystod eang o westeiwyr 

(Liggenstoffer et al., 2010, Callaghan, 2014). Roedd hyn yn syndod, gan bod amodau system dreulio’r 

igwana yn hollol wahanol i rai mamalaidd, ond roedd straenau ffwngaidd mamalaidd hefyd yn 

bresennol yn yr igwana (Liggenstoffer et al., 2010, Mackie et al., 2004). Hefyd cafodd strwythurau 

tebyg i thalysau cytridol (fel Caecomyces) a sŵosborau eu darganfod yn nraenog y môr (Echinocardium 

cordatum) (Gruninger et al., 2014, Liggenstoffer et al., 2010). Ond hyd yn hyn, nid oes llawer o 

adolygiadau wedi bod ar ddarganfod ffyngau anaerobig mewn ymlusgiaid eraill, fel crwbanod. Gan fod 

crwbanod, fel rheol, yn lysysyddion, maent yn debygol o hefyd angen microbau’r perfedd i dreulio 

bwyd.  

 

1.5.3.1 Crwbanod 

Ystyrir crwbanod (Testudinidae) yn lysysyddion yn bennaf (oni bai am y genws Kinixys), er bod rhai yn 

bwyta deunydd eraill megis infertebratau bach, ysgarthion, ysgerbydau bach, a phridd (<5% o’r deiet), 

rhan amlaf ar gyfer mwynau ychwanegol (Hailey, 1997). Mae eplesiad microbaidd hefyd ym mherfedd 

ôl y crwban môr gwyrdd Chelonia mydas, gyda chanlyniadau astudiaeth gan Bjorndal yn 1991 yn 
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dangos crynodiad uchel o VFA (Volatile Fatty Acids – asidau brasterog anweddol, gan gynnwys asid 

asetig, butyrig a phropanoig), sy’n cael ei amsugno o’r rwmen i mewn i lif y gwaed i’w ddefnyddio fel 

prif ffynhonnell egni cilgnowyr (oddeutu 70%) ar gyfer tyfiant ac atgynhyrchu (Bjorndal et al., 1991). 

Mae’n hysbys bod ffyngau anaerobig yn bodoli ers cyn esblygiad mamaliaid (oddeutu 50 miliwn o 

flynyddoedd yn ôl), ond nid yw’n glir pa gynefin yr oeddynt yn ei fynychu. Esblygodd y crwbanod dros 

200 miliwn o flynyddoedd yn ôl, ac felly yn cynrychioli’r grŵp hynaf o ymlusgiaid sy’n dal i fodoli. Mae 

hyn yn cynnig y posibilrwydd bod y ffyngau anaerobig wedi meddiannu ac esblygu o lwybr treulio’r 

ymlusgiaid llysysol (Strauss, 2017, www.thoughtco.com). Agwedd diddorol o berfedd y crwban yw ei 

fod gyda thymheredd îs (30°C) a mwy amrywiol na thymheredd rwmen mamaliaid (39°C). Disgwylir y 

byddai nodweddion y ffyngau o’r cynefin yma yn wahanol, ac yn cynnig potensial biotechnolegol cryf. 

Disgwylir hefyd y bydd llai, neu mathau gwahanol o ffyngau yn bodoli mewn rhywogaethau llai o 

grwbanod, oherwydd bod angen system dreulio sy’n cynnig amser preswyl hir ar gyfer diraddiant, fel 

y crybwyllwyd yn flaenorol (Gruninger et al., 2014), felly mae’n bosib bydd y ffyngau ond yn y 

rhywogaethau mawr, megis Aldabrachelys gigantea a Geochelone nigra (crwbanod mawr Aldabra a 

Galapagos). Gan bod llawer mwy o ymchwil i’w wneud ar y crwbanod, mae’r posibiliadau o ddarganfod 

ffwng mewn cynefin unigryw yn glir iawn.  

 

1.6 Potensial biodechnolegol ffyngau anaerobig 

Mae ffyngau anaerobig yn cynnig cyfoeth o broteinau ac ensymau newydd ar gyfer ceisiadau 

biotechnoleg amrywiol. Ymhlith y rhain yn bennaf mae ei system ensymatig uwchraddol o ddiraddio 

lignocellwlos, sy'n cynnig cyfleoedd i oresgyn ‘bottleneck’ sylweddol yn ystod y broses o gynhyrchu 

biodanwydd ail genhedlaeth a chemegolion (Seppälä et al., 2017, Flad et al., 2020). Gall genomau 

ffyngau anaerobig a gafwyd drwy ddilyniannu cenhedlaeth nesaf (Next Generation Sequencing) 

barhau i gynyddu ein dealltwriaeth o botensial biosynthetig ffyngau anaerobig ac awgrymu ensymau 

newydd ar gyfer blatfform llwybrau cynhyrchiad biocemegol megis metaboledd eilaidd, a 

chynhyrchiad cyfansoddion eraill (Grigoriev et al., 2011, Grigoriev et al., 2014, Flad et al., 2020). Mae 
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technolegau ‘omic’ yn dod i'r amlwg i nodweddu systemau ensymau a genynnau ffyngau anaerobig, a 

bydd defnydd rhain yn galluogi nodiadu gweithgareddau ensymaidd a’u mynegiant, a chaniatau ar 

gyfer ceisiadau fel eu defnydd mewn borthiant anifeiliaid, cynhyrchiant biodanwydd a bio-nwy, ac 

mewn biofeddygaeth a chymwysiadau therapiwtig, er enghraifft triniaethau genetig. 

 

1.7 Nodau’r ymchwil 

Mae amrywiaeth genetig a chyfansoddiad microbaidd y rwmen wedi ei astudio yn fanwl mewn sawl 

anifail, ac wedi cynyddu dros y 50 mlynedd diwethaf. Er hyn, gall dadlau bod yr amrywiaeth llawn a 

ffwythiannol yn dal yn aneglur, er enghraifft gweithgaredd ensymatig a gwrthficrobaidd y ffyngau. I 

ymdrin â hyn, efallai bydd dull metagenomaidd  a dilyniannol yn effeithiol i ddarganfod cyfansoddion 

newydd a chynyddu ein gwybodaeth am y rwmen (Privé et al., 2015) 

 

Mae genom sawl ffwng anaerobig eisoes wedi eu dilyniannu, er engraifft Piromyces ac Orpinomyces 

(Youssef et al., 2013a), gyda phrosiectau eraill ar y gweill drwy gydweithwyr yn yr Almaen a’r UDA. Y 

bwriad yw i fanteisio ar gasgliad eang o ffyngau anaerobig i archwilio nodweddion genomig ffyngau 

anaerobig, o fewn y data dilyniant presennol, ac i ymchwilio posibilrwydd o gynefinoedd newydd heb 

eu astudio’n flaenorol ar gyfer darganfod ffyngau anerobig newydd. Datgelodd astudiaeth blaenorol 

gan Dr Tony Callahgan wrth ddefnyddio dilyniannu Ion Torrent bod dilyniant newydd yn amlwg a 

darddodd o sampl ysgarthiol y crwban mawr Aldabrachelys gigantea (Callaghan, 2014). Awgrymodd 

hyn bod ffyngau anaerobig yn bodoli mewn llwybr treulio ymlusgiaid, sydd yn cefnogi’r canlyniadau 

gan Liggenstoffer et al. (2010) a’r igwana gwyrdd (Liggenstoffer et al., 2010). Felly o’r canlyniadau yma, 

rhoddodd sail i’r astudiaeth hon i ymchwilio ymhellach i mewn i gytrefiad ffyngau anaerobig mewn 

ymlusgiaid fel crwbanod. 

 

I geisio astudiaeth newydd wrth droi at gynefinoedd newydd, bwriad arall yw i geisio tyfu, puro ac 

astudio nodweddion ffisiolegol a chinetig ffyngau anaerobig o berfedd ymlusgiaid llysysyddol. Gyda 
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thymheredd îs y cynefin yma, mae’n cynnig potensial biodechnolegol amrywiol, ac o bosib yn cyflwyno 

nodweddion ensymaidd a chyfansoddion gwrthficrobaidd gwahanol. Gan ei fod rŵan yn bosib 

dilyniannu genomau organebau yn gyflym ac yn rhad drwy ddefnyddio pheiriannau megis y MinION, 

mae bwriad hefyd i ddilyniannu a chydosod genom y ffwng newydd (os yn llwyddiannus yn ei dyfu), 

a’i ddefnyddio i anodi lleoliadau genynnol drwy ddefnyddio meddalwedd fel GeneiousR10. Wrth 

wneud hyn, bydd cymharu genynnau priodol gyda dilyniant y genynnau sydd eisoes yn bodoli yng 

ngenomau ffyngau anerobig mamaliaid yn bosib. Fel y disgrifiwyd yn flaenorol, bydd yn bosib 

defnyddio’r genom newydd i ffocysu ar enynnau o ddiddordeb, gan gynnwys ensymau hydrolytig a 

chyfansoddion gwrthfocrobaidd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Pennod 2 

Dulliau a Deunyddiau 

 

Roedd y meithrinau (cultures) naill ai o gasgliad Prifysgol Aberystwyth, sy'n cynnwys meithrinau o 

wledydd ledled y byd, yn ogystal â rhai mathau o fath gwreiddiol gan Colin Orpin, neu wedi'u hynysu 

yn yr astudiaeth hon oddi wrth samplau ysgarthol a gasglwyd (ymlusgiaid yn bennaf). Tyfwyd ffyngau 

sydd wedi'u hynysu yn yr astudiaeth hon o ysgarthion wedi'u cymysgu mewn cyfryngau i wanedu 

(diluent media) i homogeneiddio, yna mewn cyfryngau cyfoethogi anaerobig (anaerobic enrichment 

media) sy'n cynnwys gwrthfiotigau i atal heintiau bacteriol. Yna cafodd ffyngau eu hynysu o'r 

cyfryngau hyn gan ddefnyddio'r dull tiwb rholio cyn dewis cytref sengl yn ôl i gyfryngau twf anaerobig 

(o leiaf dwy rownd). Roedd twf yn cael ei fonitro gan ddefnyddio microsgopeg a mesur cynhyrchiant 

nwy. Perfformiwyd îs-feithriniad yn rheolaidd i sicrhau goroesiad, a chynhaliwyd cryo-gadwraeth pan 

nad oedd eu angen mwyach, gan eu storio mewn nitrogen hylifol nes eu defnyddio ymhellach.  

 

2.1 Cyfryngau meithrin 

2.1.1 Cyfryngau twf gwaelodol ar gyfer ffyngau anaerobig 

Cyfoethogwyd meithrinau ffyngau anaerobig gan ddefnyddio cyfrwng gwaelodol gyda gwellt gwenith 

wedi'i falu, fel y disgrifiwyd gan Callaghan (Callaghan, 2014). Mae cyfryngau gwaelodol anaerobig 

(anaerobic basal media) yn cynnwys y canlynol (fesul 1 l): 150 ml Hydoddiant Halen 1 (3 g K2HPO4 

mewn 1 l o ddŵr distyll), 150 ml Hydoddiant Halen 2 (3 g KH2PO4, 6 g (NH4) 2SO4, 6 g NaCl, 0.6 g 

MgSO4.7H2O, 0.6 g CaCl2.H2O mewn 1 l o ddŵr distyll), 3 g Burum (Yeast Extract, Fisher, UK), 10 g 

Trypton, (Fisher, UK) 2 ml 0.1% Resazurin a 2 ml Hemin (Sigma Aldrich, UK), 40 ml Sylan hydawdd 

(sylan o ŷd, Carbosynth Ltd., UK), dŵr distyll (hyd at 850 ml) i wneud hyd at ~ 1525 ml (yma mae'r 

toddiant wedi'i ferwi nes ei fod yn goch golau mewn lliw, yna ei oeri am oddeutu 10 munud cyn 

parhau), 150 ml Hylif Rwmen wedi ei glirio (Clarified Rumen Fluid), 6 g NaHCO3, 1 g L-cystein HCl, a 7 
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g Ffynhonnell Garbon (5 g gwellt gwenith, 2 g cellobios). Yna cyflwynir CO2 i ddadocsygeneiddio’r 

cyfrwng am 1-1.5 awr wrth ei droi, ac addasir y pH i ~pH 6.9 gyda NaOH 5M gan ddefnyddio mesurydd 

pH Digidol (Mettler Toledo, UK) cyn ei ddosbarthu yn anaerobig mewn alicwotau 10 ml i mewn i 

diwbiau Hungate 15 ml, neu 30-50 ml i mewn i foteli serwm ar gyfer cyfeintiau mwy. Cafodd tiwbiau 

a photeli eu capio â bwng polypropylen gyda chap sgriw neu grimp alwminiwm, a’i awtoglafio 

(121°C/15 mun/15 P.S.I.). 

 

2.1.2 Cyfryngau gwanedu anaerobig 

Defnyddiwyd cyfryngau gwanedu ar gyfer hylifo, homogeneiddio a gwanhau samplau ysgarthol i'w 

defnyddio fel inociwlwm. Paratowyd hwn fel y cyfryngau gwaelodol uchod, ac eithrio'r cyfansoddion 

maeth, felly dim ond toddiannau halen, resazurin, NaHCO3 a L-cystein HCl oedd ynddo, i gyd ar yr un 

crynodiadau â'r cyfryngau twf gwaelodol.  

 

2.2 Ffynonellau garbon 

Roedd ffynonellau carbon yn y cyfryngau yn cynnwys gwellt gwenith sych, cellobios (Acros Organics), 

a sylan hydawdd. Cafwyd gwellt gwenith sych trwy felino trwy ridyll 2 mm, ac yna rhidyllu pellach i 

gael gwared â gormodedd o lwch gwenith. Paratowyd y sylan hydawdd fel a ganlyn: mewn fflasg 

gonigol, toddwyd 10 g o sylan mewn 200 ml o ddŵr distyll (5 g am bob 100 ml), gan ychwanegu'r dŵr 

wrth ei droi er mwyn osgoi clwmpio. Gan ddefnyddio stirwr magnetig, addaswyd y pH i 10 gyda NaOH 

1M (2 g NaOH mewn 50 ml o ddŵr distyll). Yna cafodd y gymysgedd ei ddeor ar dymheredd ystafell 

am 1 awr, gan ei droi'n barhaus gyda'r stirwr magnetig, yna ei allgyrchu (centrifuge) am 10 munud ar 

10,000 xg mewn tiwbiau 50 ml (neu rediadau 2x20 munud ar 4000 xg). Yna caiff yr uwchwaddod 

(supernatant) ei niwtraleiddio ag asid asetig 1M (CH3COOH) a'i allgyrchu. Yna gellir ychwanegu'r swm 

cywir o sylan hydawdd i'r cyfryngau fel hylif cyn ei gynhesu. Roedd y cyfryngau safonol yn cynnwys 

0.5% w/v o ffynhonnell garbon benodol, gyda chyfryngau cyfoethogi fel arfer yn cynnwys 0.5% o wellt 

gwenith, 0.2% cellobios, a 0.2% o sylan hydawdd. Ar gyfer cyfryngau cellobios a chyfryngau tiwb rholio, 
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ni ddefnyddir gwellt gwenith, felly y ffynonellau carbon oedd 0.3% cellobios a 0.3% sylan hydawdd 

(gydag agar bacteriolegol 1.8-2% ar gyfer cyfryngau tiwb rholio). 

 

2.3 Gwrthfiotigau, hemin a resazurin 

Paratowyd yr hydoddiant hemin, porffyrin sy'n cynnwys haearn sy'n cefnogi twf ffwngaidd trwy 

ddarparu amodau sy'n hybu twf, ar 0.05% mewn 1:1 Ethanol: 0.05M NaOH. Paratowyd y resazurin, 

sydd yn ddangosydd ocsidiad/gostyngiad (oxidation/reduction) ar gyfer mesur resbiradaeth aerobig ar 

0.1% w/v mewn dŵr distyll. Cafodd y ddau eu hidlo gan ddefnyddio chwistrell ac uned hidlo 0.22 µm 

(Starlab), a'u defnyddio ar 0.2% yn y cynhyrchiad cyfryngau gwaelodol terfynol.  

Er mwyn sicrhau na fydd heintiad bacteriol mewn meithrinau ffwngaidd ag i leihau'r risg o ymwrthedd 

gwrthfiotigau, defnyddiwyd coctel gwrthfiotig sy'n cynnwys Penicillin G a Streptomycin (Sigma 

Aldrich). Paratowyd toddiant stoc o 5 mg/ml o Benisilin G a Streptomycin mewn dŵr distyll. Cafodd 

hwn ei hidlo wedi'i sterileiddio fel uchod, yna ei storio ar -20°C mewn alicwotau 1.5 ml nes bod ei 

angen, er mwyn osgoi rhewi-dadmer dro ar ôl tro. Yn y cyfryngau olaf yn y tiwbiau Hungate, 

defnyddiwyd y gwrthfiotigau ar 1%.  

 

2.4 Paratoi Hylif Rwmen wedi ei glirio  

Mae hylif rwmen wedi'i glirio yn elfen gyfrwng meithrinol hanfodol ar gyfer tyfu ffyngau anaerobig a 

bacteria. Cesglir hylif y rwmen (gyda chaniatad Prifysgol Aberystwyth a dan PPL 40/3579, sef Trwydded 

Gwartheg Llaeth) o wartheg canoledig (cannulated) yn unigol (o’r gwartheg yn Nhrawscoed, 

Aberystwyth) a'i wasgu i mewn i fwced i gael gwared ar unrhyw solidau rwmen. Yna caiff yr hylif ei 

straenio trwy haen ddwbl o fwslin, ac yna ei glirio drwy allgyrchiant mewn rotor GSA centrifuge Sorvall 

RC 28S F-16/250 ar 10,000 rpm am 30 munud. Yna mae hylif yr rwmen wedi'i glirio yn cael ei ardywallt, 

gan adael y belen ar ôl, a'i storio mewn alicwotau 150 ml ar -20°C nes bod angen.  

 

 



24 
 

2.5 Cyfoethogi o ysgarthion 

Tyfwyd ffyngau a ynyswyd yn ystod y PhD hwn o samplau ysgarthol a gasglwyd. Casglwyd samplau 

ysgarthol (yn amrywio o ran pwysau) a'u cludo i'r labordy. Yna cafodd alicwotau o'r samplau hyn eu 

homogeneiddio am 2 funud gyda 90 ml o gyfryngau gwanedig wedi'u cynhesu (39°C). Yna paratowyd 

gwanhad cyfresol 10-gwaith o'r homogenad ysgarthol hwn mewn cyfrwng gwaelodol wedi ei gyn-

gynhesu (trosglwyddwyd 1 ml i gyfrwng gwaelodol 9 ml mewn tiwb Hungate 15 ml). Defnyddiwyd y 

gwanhau 10–4, 10-5 a 10–6 i inocwleiddio (1 ml) tiwbiau cyfrwng gwaelodol (9 ml) wedi'u hategu â gwellt 

gwenith. Ychwanegwyd hydoddiant cymysg o benisilin, streptomycin a chloramphenicol mewn dŵr 

distyll (5 mg/ml o bob un; ychwanegwyd 10 ml/l i roi crynodiad terfynol o 50 µg/ml) i diwbiau cyn 

iddynt gael eu hail-gapio, er mwyn atal twf bacteriol. Deorwyd tiwbiau, a chynhaliwyd îs-feithriniad 

arferol bob 3-5 d. Ataliwyd amlygiad y samplau i ocsigen drwy fflysio â CO2. Tyfwyd meithrinau hefyd 

ar gyfrwng gwaelodol sy'n cynnwys cellobios yn lle gwellt gwenith. Sicrhawyd purdeb yr unigynnau 

trwy dri chylch tyfu mewn tiwbiau rholio, gyda cytrefiaid wedi'u gwahanu'n dda yn cael eu pigo ar 

gyfer îs-feithriniad gyda gwaywffon mycolegol. 

 

2.6 Ynysu ffyngau anaerobig gyda’r dull tiwb rholio 

Ynyswyd y ffyngau o feithriniad cyfoethogi gan ddefnyddio'r dull tiwb rholio. Mae cyfryngau tiwb 

rholio yn cynnwys cyfryngau anaerobig gwaelodol gyda agar 2% w/v (Oxoid, ThermoScientific) ac 

wedi'u paratoi gyda dim ond ffynhonnell garbon hydawdd (cellobios a/neu sylan). Cafodd poteli 

serwm di-haint 60 ml gyda 10 ml o gyfrwng tiwb rholio eu cynhesu yn yr awtoclaf, ac ar ôl hynny 

cafodd y poteli eu tynnu, eu cymysgu a'u hoeri i oddeutu 55°C mewn baddon dŵr a reoleiddir gan 

thermomedr. Ar ôl iddo oeri’n ddigonol, ychwanegwyd a chymysgwyd gwrthfiotigau gyda’r agar cyn 

caniatáu iddo oeri ychydig ymhellach, ac ychwanegu 50-100 µl meithriniad ffwngaidd gweithredol 

(wedi’i asesu ar gyfer hyfywedd o dan ficrosgop yn gyntaf). Cymysgwyd y botel yn ysgafn i osgoi creu 

swigod, yna ei throelli'n gyflym ar rew i wasgaru'r agar o amgylch y tiwb cyn ei ddeor ar y tymereddau 

perthnasol. Dewiswyd cytrefi sengl a’u pigo o dan llif CO2 gyda phliciwr a gwaywffon mycolegol, a'u 
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rhoi mewn cyfryngau wedi ei gyn-gynhesu a gyda gwrthfiotigau. Sicrhawyd purdeb yr unigynnau hyn 

gan dri chylch o diwbiau rholio. Roedd y straen yn cael ei gynnal trwy îs-feithrino bob yn ail wythnos i 

gyfryngau ffres.  

 

2.7 Is-feithriniad a chynnal meithrinau 

Tyfir meithrinau ffwngaidd ar 39°C (oni bai y nodir yn wahanol) mewn meithrinau hylif 10 ml mewn 

tiwbiau Hungate gyda chapiau rwber butyl, a gynhelir trwy fflam-sterileiddio'r cap ac yna'n 

trosglwyddo’n anaerobig 1 ml o feithriniad sy’n tyfu gan ddefnyddio nodwydd di-haint (BD Microlance 

3, 18 -23G) a chwistrell 1 ml (BD Plastipak / Fisher) i gyfryngau ffres sy'n cynnwys gwrthfiotigau (tua 

bob 3-5 diwrnod). Defnyddir poteli serwm mwy ar gyfer twf biomas sy'n ofynnol ar gyfer echdynnu 

DNA, a thyfwyd meithrinau hefyd ar gyfrwng sy'n cynnwys cellobios yn unig yn lle gwellt gwenith, 

mewn poteli serwm 60 ml wedi'u selio â byngiau rwber butyl glas 20 mm o drwch a chrimpiau 

alwminiwm (Supelco Inc.). 

 

2.8 Cryogadwraeth ac adfywio 

Er mwyn cadw meithrinau ar gyfer storio tymor hir, defnyddir cyfryngau cryogadwraeth 

(cryopreservation). Mae cyfryngau cryogadwraeth yn cynnwys 49.7 g Ethylene Glycol (Thermofisher, 

UK), 155 ml o Hylif Rwmen wedi ei glirio, 200 µl o 0.1% Resazurin, 0.2 g L-cystein HCl a 1.2 g NaHCO3, 

wedi'i gymysgu o dan amodau anaerobig. Cafodd yr hydoddiant ei fyrlymu â CO2 heb ei gynhesu am 

oddeutu 3 awr, cyn ei ddosbarthu'n anaerobig i 10 ml i mewn i diwbiau Hungate a'i awtoglafio. Ar 

gyfer cryogadwraeth meithrinau, ychwanegwyd yr hydoddiant cryogadwraeth at feithrinau 3-5 

diwrnod oed o dan amodau anaerobig mewn tiwbiau Hungate, a'i oeri mewn dŵr iâ am 15 munud, 

cyn ei ddosbarthu mewn alicwotau 2 ml mewn cryofialau 2 ml (AlphaLab Inc.), ac yna ei rewi ar -80°C 

cyn ei storio mewn nitrogen hylifol. Maent wedyn yn barod i'w adfywio pan fo angen. Mae storio ar -

80°C yn bosibl am ychydig fisoedd, ond mae nitrogen hylifol yn fwy dibynadwy ar gyfer storio tymor 

hir.  
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Mae adywio meithrinau fel a ganlyn: cynheswyd y cyfryngau o flaen llaw, gan ychwanegu 

gwrthfiotigau. Tynnwyd y cryofial cryogadwraeth yn ofalus o'r nitrogen hylifol (gan ddilyn protocolau’r 

Brifysgol), a'i rhoi ar rew cyn ei ychwanegu at faddon dŵr ar 39°C. Ar ôl ei ddadmer, agorwyd y cryofial 

yn gyflym a'i thywallt i'r gyfrwng cynnes o dan amodau anaerobig. Ail-gaewyd y cyfryngau, a'u deori 

ar y tymheredd perthnasol.  

 

2.9 Monitro twf ffwngaidd  

2.9.1 Microsgopeg 

Cynhaliwyd microsgopeg i archwilio twf ac ansawdd ffwngaidd gan ddefnyddio microsgop 

epifflwroleuedd (Olympus BX51) gyda delweddau wedi'u recordio gan ddefnyddio meddalwedd 

Camera Digidol a Toupview Olympus U-25ND6. Defnyddiwyd Calcofluor gwyn M2R (100 µM) a DAPI 

(0.3 mg.ml-1 mewn Tris-HCl 50mM, pH 7.2) i ddelweddu cellfuriau citin y ffyngau anaerobig a'r 

niwclysau o fewn strwythurau, yn y drefn honno. Gosodwyd samplau o gyfryngau sy'n cynnwys tyfiant 

ffwngaidd ar sleid lân gan ddefnyddio chwistrell di-haint 1 ml, a'i gymysgu ag 20 µl o calcofluor neu 

DAPI, cyn ei roi yn y tywyllwch am 10 munud i ganiatáu rhwymo'r staen. Yna delweddwyd y sleidiau o 

dan fflwroleuedd. 

 

2.9.2 Arsylwi gweledol a mesur nwy 

Mae’n hawdd arsylwi tyfiant ffwngaidd mewn meithrinau gan y byddai'r gwellt gwenith neu'r cellobios 

yn ymrwymo gyda'i gilydd neu'n ffurfio haen, a byddai swigod nwy yn cael eu cynhyrchu, gan beri i'r 

meithrin godi i ben yr hylif pan aflonyddir. Cafodd twf ei fonitro hefyd gyda mesuriad cynhyrchiant 

nwy gan ddefnyddio trawsddygiadur pwysedd (Datatrack Process Instruments, Tracker200, unedau 

mesur P.S.I.) gyda nodwydd 23G di-haint i dreiddio drwy’r cap rwber.  
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2.10 Cynaeafu biomas 

Fel rheol, dewiswyd meithrinau hylif 3-5 diwrnod oed ar gyfer cynaeafu biomas, naill ai o boteli serwm 

60 ml neu diwbiau Hungate 10 ml. Cafodd y meithrinau yn eu cyfryngau eu allgyrchu am 10-15 munud 

ar 5°C a 5,000 rpm (Eppendorf Centrifuge 5403, rotor 16A4-44). Cafodd yr uwchwaddod ei daflu a 

golchwyd y belen â dŵr distyll. Ailadroddwyd y broses allgyrchiad a golchi 3 gwaith. Yna cafodd y belen 

ei rhewi ar -20°C, a'i rew-sychu (freeze dry). 

 

2.11 Dulliau molecwlaidd 

2.11.1 Echdynnu DNA 

Echdynnwyd DNA naill ai'n uniongyrchol o samplau ysgarthol wedi'u rhewi (neu ei rew-sychu) neu o 

fiomas meithrin mewn hylif yn dilyn deoriad am 3-5 diwrnod, cynaeafu a rhew-sychu. Cyn echdynnu, 

cafodd y biomas sych wedi'i rewi ei falu gyda morter a phestl â nitrogen hylifol, yna gwnaed yr 

echdynniad gan ddefnyddio'r Pecyn Powersoil DNeasy gan Qiagen, fel y disgrifir yn eu protocol. 

Yn fyr, ychwanegwyd hyd at 100 mg o fiomas at diwb Powerbead ac ychwanegwyd 60 µl o doddiant 

C1 (hydoddiant lysis dyfrllyd). Cafodd y tiwb ei fortecsio ar gyflymder uchaf am 10 munud ar Addasydd 

Vortex a’i allgyrchu am 30 eiliad ar 10,000 xg cyn trosglwyddo'r uwchwaddod i diwb glân. Yna 

ychwanegwyd 250 µl o doddiant C2 (toddiant dyodiad protein), cyn fortecsio yn fyr a'i allgyrchu am 1 

munud ar 10,000 xg. Tynnwyd 600 µl o uwchwaddod heb darfu ar y belen a'i ychwanegu at diwb glân, 

cyn ychwanegu 200 µl o doddiant C3 (toddiant tynnu atalydd dyfrllyd). Ailadroddwyd y cam allgyrchu, 

ac yna symud 750 µl o'r uwchwaddod i diwb glân. Yna ychwanegwyd 1200 µl o doddiant C4 (toddiant 

rhwymo dyfrllyd), a chafodd y tiwb ei fortecsio yn gyflym cyn llwytho 675 µl o'r uwchwaddod ar Golofn 

Troelli MB a'i allgyrchu am 1 munud ar 10,000 xg. Cafodd y llif-drwodd ei daflu ac ailadroddwyd y cam 

blaenorol nes i'r holl sampl gael ei brosesu. Yna ychwanegwyd 500 µl o doddiant C5 (hydoddiant 

dyfrllyd o alcohol ethyl), ac allgyrchwyd y tiwb ar 10,000 xg am 30 eiliad. Cafodd y llif-drwodd ei daflu 

cyn allgyrchu eto am 1 munud. Gosodwyd Colofn Troelli MB mewn tiwb 2 ml glân ac ychwanegwyd 

100 µl o doddiant C6 (byffer elution (tris 10mM) i ganol y bilen hidlo wen. Roedd y tiwb yn destun 
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allgyrchiad terfynol am 30 eiliad ar 10,000xg , a chafodd y Golofn Droelli MB ei thaflu. Storiwyd y DNA 

terfynnol ar -20°C.  

 

2.11.2 Meintioli DNA 

Mae sbectroffotometreg a fflworometreg sy'n defnyddio llifynnau sy'n rhwymo DNA yn ddau ddull 

cyffredin o feintioli DNA. Mae sbectoffotometreg yn ffordd syml o fesur crynodiad DNA, fodd bynnag 

nid yw'n dangos difrod moleciwlaidd na darnio (fragmentation) DNA, ac mae'n agored i fesuriadau 

anghywir gan heintiadau fel ffenol. Mae dulliau fflworometrig yn ddrytach, ond maent yn cynnig 

ansawdd a sensitifrwydd uwch ar gyfer dsDNA a mwy o oddefgarwch i heintiau.  

Defnyddiwyd y dulliau canlynol i feintioli DNA, ac i wirio ei ansawdd a chywirdeb ar ôl echdynnu DNA 

a pherfformio PCR:  

i) Sbectroffotomedr Nanodrop ND-1000 (ThermoFisher Scientific, Carlsbad, CA, UDA) sydd 

yn gwirio crynodiad ac ansawdd yr echdynniad trwy fesur amsugnedd (absorption) 1 µl o 

DNA yn 260/280 nm a 260/230 nm 

ii) Invitrogen Qubit 2.0 Fluorometer a Qubit dsDNA BR Assay Kit (Life Technologies, Carlsbad, 

CA, UDA) gan dilyn cyfarwyddiadau'r gwneuthurwr.  

iii) System Bioanalyzer Agilent 2100 (Agilent Technologies), hydoddiant electrofforesis 

awtomataidd sefydledig ar gyfer rheoli ansawdd sampl, gan ddilyn cyfarwyddiadau'r 

gwneuthurwr. 

 

2.11.3 Electrofforesis gel agaros 

Electrofforesis gel yw'r ffordd fwyaf cyffredin i wahanu a dadansoddi DNA yn ôl maint moleciwlar. 

Delweddwyd maint a chywirdeb y cynhyrchion DNA a PCR a echdynnwyd gan ddefnyddio 

electrofforesis gel agaros 1.5% (w/v) mewn byffer 0.5x TBE (byffer EDTA Tris borate - trisaminomethan 

89 mM, pH 7.6, asid boric 89 mM, 2 mM asid ethylenediaminetetraacetic). Diddymwyd yr hydoddiant 
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agaros (50 ml TBE gydag 1 g agaros) mewn microdon nes ei fod yn glir (tua 1 munud) ac yna ei oeri am 

gyfnod byr (heb adael i’r hydoddint galedu). Ar ôl hynny roedd 5 µl o staen gel DNA SYBR Safe (Thermo 

Scientific, Milford, MA, USA) ei ychwanegu a'i gymysgu cyn ei roi mewn hambwrdd castio gyda'r crib 

o'r maint priodol. Gadawyd hwn i galedu am oddeutu 30 munud, cyn tynnu'r crib a'i drosglwyddo i 

danc electrofforesis sy'n cynnwys TBE uwchben lefel y gel. Paratowyd samplau ar gyfer electrofforesis 

ac ysgol gyfeiriol 1 kb (PCRBIO IV Ladder) trwy gymysgu â 2 µl llifyn 5x Green GoTaq Flexi Buffer 

(Promega, USA), cyn llwytho 4 µl i ffynhonnau unigol y gel. Perfformiwyd electrofforesis ar foltedd 

cyson (120 V) am 30-45 munud. Yna cymerwyd delweddau o'r gel o dan UV gan ddefnyddio delweddwr 

Gel Doc XR + (BIO-RAD, Swydd Hertford, UK), a'u dadansoddi gyda meddalwedd dadansoddi Quantity 

One (BioRad Ltd., Hemel Hampstead, UK). 

 

2.11.4 PCR a phuro 

Ymhelaethwyd ar DNA ffwngaidd gan PCR mewn cyfeintiau 25 µl, yn cynnwys 2 µl o DNA a Phrif 

Gymysgedd 23 µl, yn cynnwys dŵr HPLC, byffer 10x, dNTPs, F-primer a R-primer, a Taq polymeras 

(PRCBio, UK) (mae meintiau fesul sampl yn amrywio yn ôl yr adwaith nifer a chyfaint, ac mae amodau 

PCR yn amrywio gyda gwahanol brimerau). Yr amodau PCR sylfaenol oedd 95°C am 3 munud 

(dadnatureiddiad cychwynnol), ac yna 34 cylch ar 95°C am 30 eiliad (dadnatureiddio), 53°C am 30 

eiliad (anelio), 72°C am 1 munud (estyniad) ac estyniad terfynol ar 72°C am 5 munud gyda cham dal ar 

12°C (BIO-RAD T100 Thermo Cycler).  

Cafodd cynhyrchion PCR eu puro gan ddefnyddio Pecyn Spin Column PCR Products Purification Kit EZ-

10 (BioBasic). Ychwanegwyd y cynnyrch PCR at diwb 1.5 ml ac ychwanegwyd 5 cyfrol o Bwffer B3 (gan 

gynnwys Isopropanol). Yna trosglwyddwyd y gymysgedd i Golofn EZ-10 a'i gadael i sefyll am 2 funud 

cyn ei allgyrchu am 2 funud ar 10,000xg. Tynnwyd y llif-drwodd, ac ychwanegwyd 500 µl o Wash 

Solution cyn allgyrchu ar 10,000 xg am 2 funud. Ailadroddwyd y cam golchi, gydag 1 munud 

ychwanegol o allgyrchiant ar y diwedd. Yna trosglwyddwyd y golofn i diwb glân 1.5 ml, ac 

ychwanegwyd 30-50 µl o Elution Buffer cyn ei allgyrchu am 2 funud i'w echludo. 
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2.11.5 Dilyniannu a dadansoddi dilyniant 

Perfformiwyd y dilyniannu gan Dr Kristen Skot a Caron Evans yn Labordy Trwybwn Uchel IBERS ym 

Mhrifysgol Aberystwyth. Cynhyrchwyd dilyniannau DNA gyda dilyniannu Sanger.  

Cynhaliwyd dadansoddiad dilyniant, aliniad ac adeiladu coed ffylogenetig gan ddefnyddio pecyn 

biowybodeg Geneious R10 (Biomatters Ltd.). Defnyddiwyd Geneious R10 ar gyfer dadansoddi NGS a 

genomeg, gan gynnwys dadansoddiad o'r data cromatogram amrwd trwy borwr genom a delweddu 

contig. Gwnaed aliniad dilyniant DNA (aliniadau pairwise neu luosog) gan ddefnyddio MAFFT. Gwnaed 

dadansoddiad cromatogram (tocio a chydosod) ac anodi yn awtomatig yn seiliedig ar batrymau ac 

anodiadau presennol mewn cronfeydd data cyhoeddus i gynnwys rhanbarthau gofynnol a chael 

gwared ar unrhyw ddyblygiadau. Adeiladwyd coed ffylogenetig gan ddefnyddio'r dull Neighbour 

Joining (a ddefnyddir ar gyfer nifer fawr o dacsonau) neu FastTree (o aliniadau dilyniannau niwcleotid 

neu brotein), gan ddefnyddio modelau pellter genetig Tamura-Nei. Defnyddiwyd PhyML hefyd i 

ddadansoddi aliniadau dilyniannau niwcleotid neu asid amino mewn fframwaith ffylogenetig i 

gynhyrchu coed tebygolrwydd mwyaf da gan ddefnyddio dadansoddiad LSU ac ITS. Mae gan ITS1 lawer 

o ddilyniannau o'r rhanbarth hwn, sy'n galluogi sefydlu safle ffylogenetig wrth ei gymryd a'i alinio â 

dilyniannau o genera sydd â chysylltiad agos. I chwilio cronfeydd data NCBI am wybodaeth dilyniant, 

defnyddiwyd BLAST. Mae Basic Local Alignment Tool Search (BLAST) yn canfod rhanbarthau o 

debygrwydd lleol rhwng dilyniannau, ac yn cymharu dilyniannau niwcleotid neu brotein i ddilyniannau 

cronfeydd data ac yn cyfrifo arwyddocâd ystadegol y parau.  
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Pennod 3 

Asesu dosbarthiad ffyngau anaerobig mewn ymlusgiaid gan 

ddefnyddio Dilyniannu Cenhedlaeth Nesaf (Next Generation 

Sequencing) 

 

3.1 Cyflwyniad 

Dros y blynyddoedd, mae llawer o adroddiadau wedi bod ar yr ynysiad a’r disgrifiad o ffyngau 

anaerobig o ystod eang o anifeiliad llysysol, sydd yn disgyn i’r ffylwm Neocallimastigomycota ac yn 

cynrychioli’r linach dargyfeiriol gynharaf o ffyngau sŵosborig (Liggenstoffer et al., 2010, Murphy et al., 

2019). O’r adroddiadau hyn, mae’n debygol bod sefydlu ffyngau anaerobig yn y perfedd yn dibynnu 

ar: a) y broses dreulio, sy’n cynnwys amseroedd preswylio hir ar gyfer deunydd planhigion a amlyncir, 

a b) siambr dreulio penodol, fel y rwmen, sydd gyda pH niwtral (Gruninger et al., 2014). Ar hyn o bryd, 

mae 20 genera yn cael eu cydnabod a’u disgrifio’n ddilys (yn seiliedig ar gynrychiolwyr wedi’u trin), a 

nodwyd yn flaenorol ym Mhennod 1. Fodd bynnag, mae’r niferoedd cynyddol o ddilyniannau ITS1 

mewn setiau data cyhoeddus sydd ar gael yn ei gwneud hi’n amlwg bod y clâd (clade) presennol ond 

yn cynrychioli îs-set o’r amrywiaeth lawn o ffyngau anaerobig sydd yn bodoli, gan nodi eu bod yn 

perthyn i gladiau (clades) sydd o bosib yn newydd, heb eu meithrin o’r blaen (Griffith et al., 2010, 

Callaghan et al., 2015, Hanafy et al., 2018, Mura et al., 2019). 

 

Yn 2010, cynhyrchodd Liggenstoffer et al. 250,000 o ddilyniannau ITS1 o amryw o westeiwyr llysysol, 

a nodwyd 8 clâd a allai fod yn newydd, a oedd yn cyfrif am 38.3% o gyfanswm y dilyniannau 

(Liggenstoffer et al., 2010). Cadarnhaodd Koetschan et al. rhain yn 2014 gan ddefnyddio dilyniannau 

ITS a dulliau dadansoddi strwythur, gan hefyd nodi 4 clâd newydd yn ogystal (Liggenstoffer et al., 2010, 

Koetschan et al., 2014b, Kittelmann et al., 2013). Yn ychwanegol i’r astudiaethau yma, yn 2020 
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ynysodd Hanafy et al. 65 straen o ffyngau anaerobig o samplau ysgarthol o bum lysysydd gwyllt, un 

o’r sŵ, a thri llysysydd dof, a’u nodweddu gan ddefnyddio rhanbarthau LSU ac ITS1. Yn y pen draw, 

nodwyd saith clâd nofel a oedd yn wahanol i’r genera a gydnabyddir ar hyn o bryd (Hanafy et al., 

2020a). Yr heriau mwyaf ar gyfer galluogi’r disgrifiad a gwerthuso cywir o amrywiaeth ffwngaidd yw 

sicrhau cyfradd uwch o ddarganfod dilyniannau nofel gyda Dilyniannu Cenhedlaeth Nesaf (Next 

Generation Sequencing – NGS), dosbarthiad tacsonomig o ddilyniannau amgylcheddol, a churadu 

cronfeydd data cyfeirnodol (Koetschan et al., 2014b).  

 

Mae’r rhan fwyaf o godau bar (barcodes) sy’n gysylltiedig â ffyngau anaerobig wedi defnyddio’r 

rhanbarth ITS1 (Brookman et al., 2000a, Li and Heath, 1992). Fodd bynnag, mae’r lefel uchel o 

amrywiad intro-genomig a’r dilyniant ribosomaidd llai gwarchodedig rhanbarthau ITS y ffyngau 

anaerobig yn ei gwneud hi’n anodd priodoli dilyniannau unigol i rywogaethau penodol (Brookman et 

al., 2000a). Felly, mae defnyddio’r rhanbarth LSU wedi dod yn fwy amlwg (mae rhanbarth D1/D2 yn 

addas ar gyfer dadansoddi ffyngau anaerobig), gan ganiatáu archwiliad o ystod eang o samplau o 

westeion ac amgylcheddau amrywiol i ddarganfod grwpiau Neocallimastigomycota newydd 

(Callaghan, 2014, Schoch et al., 2012, Dagar et al., 2011a). 

 

3.1.1 Esblygiad ffyngau anaerobig 

Dros y blynyddoedd, mae llawr o ymdrechion wedi bod i bennu perthynas ffylogenetig ffyngau 

anaerobig â’u chwaer linachau. Gwneir hyn gan ddefnyddio marcwyr ribosomaidd a ffylognedd aml-

locws i gyfrifo eu perthasoedd esblygiadol a’u hamseroedd dargyfeirio (Wang et al., 2019, James et 

al., 2006a, James et al., 2006b). Yn 2019, ail-greodd Wang et al. goeden ffylogenetig o ffyngau 

anaerobig ac amcangyfrif eu hamser dargyfeirio drwy ddefnyddio 26 genom (genome) a 

thrawsgrifomau (transcriptomes) amrywiol, a dadansoddi potensial trosglwyddiad genynnau 

llorweddol (horizontal gene transfer - HGT) a throsglwyddiad genynnau ochrol (lateral gene transfer - 

LGT) o anifieiliaid a bacteria i’r ffyngau (Wang et al., 2019). Amcangyfrifir dargyfeiriad y clâd 
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Neocallimastigomycota yn y cyfnod Cretasaidd/Paleogen (Cretaceous/Paleogene period, K/Pg), 66 (± 

10) miliwn o flynyddoedd yn ôl. Mae’r canlyniadau’n dangos cangen hir sy’n arwain at ymddangosiad 

y clâd ffyngau anaerobig, gan ymestyn o ddiwedd y cyfnod Ediacaran (~ 564 miliwn o flynyddoedd yn 

ôl) i’r cyfnod K/Pg (Ffigwr 3.1). 

 

 

Mae hyn yn awgrymu na ddaeth cladau ffwngaidd anaerobig modern i fodolaeth tan yn diweddar, gan 

ymbelydru’n gyflym i mewn i gladau ar wahan yn y cyfnod Paleogen (Wang et al., 2019). Mae 

astudiaethau’n dangos bod amserlenni ymddangosaid y ffyngau anaerobig yn cydfynd ag 

Ffigwr 3.1. Coeden ffylogenomig hygrededd mwyaf Bayesaidd (Bayesian phylogenomic maximum credibility) o 

Neocallimastigomycota gydag amcangyfrif o’r amser dargyfeirio. Addasiad o Wang et al., 2019.  

 

Miliwn o flynyddoedd yn ôl 

Cofnod ffosil 
 
Graddnodiant eilaidd 
 
Ymddangosiad glswelltau 
 

Colled genynnau citinas mamaliaid 
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ymddangosaid glaswelltau (70 – 95 miliwn o flynyddoedd yn ôl), a amcangyfrifir gan ddefnyddio 

marcwyr moleciwlaidd a chofnodion ffosil (Wang et al., 2019, Vicentini et al., 2008, Gaut, 2002, 

Bremer, 2002, Christin et al., 2014). Mae hefyd yn awgrymu cysylltiad â’r newid mewn dietau 

mamaliaid o bryfed i ffordd o fyw llysysol neu hollysol, oherwydd tystiolaeth colli’r genynnau citinas 

(rhwng 34 – 66 miliwn o flynyddoedd yn ôl) (Emerling et al., 2018, Wang et al., 2019).  

Mae’r amcangyfrifion hyn yn awgrymu’n gryf bod esblygiad ffyngau anaerobig modern a symbiosis 

mamaliaid llysysol wedi’i gysylltu’n agos ag esblygiad glaswelltau a newidiadau mewn mamaliaid 

rhwng 66 – 95 miliwn o flynyddoedd yn ôl, gan ddangos pwysigrwydd ffyngau anaerobig ar gyfer 

trosglwyddiadau dietegol (e.e. presenoldeb cellwlasau ar gyfer egni) (Wang et al., 2019, Seshadri et 

al., 2018). Mae newidiadau mewn anifieiliaid llysysol sy’n cael eu gyrru gan gynnydd yng 

nghymlethdod y llwybr dreulio, adrannu, a datblygiad siambrau anaerobig fel y rwmen, yn nodi’r 

angen i ddatnlygu perthnasoedd â microbau eraill ar gyfer caffael ensymau (Wang et al., 2019, 

Hackmann and Spain, 2010, Gruninger et al., 2014). Mae’r digwyddiadau HGT hyn yn caniatáu i ffyngau 

anaerobig addasu i’r newidiadau hyn a gwella eu galluoedd diraddio yn sylweddol, ac yn y pen draw 

yn galluogi i’r ffyngau anaerobig greu taflwybr esblygiadol newydd i ffurfio’r Neocallimastigomycota  

fel llinach ffwngaidd amlwg yng nghoeden bywyd ffyngau modern (Murphy et al., 2019).  

Fodd bynnag, fel y dangosir yn Ffigwr 3.1, mae’r gangen hir yn awgrymu bod rhyw ffurf waelodol (basal 

form) o ffyngau anaerobig neu ffyngau cytrid yn bresennol cyn esblygiad Neocallimastigomycota 

modern, a chyn esblygiad mamaliaid, yn enwedig teuluoedd cil-gnowyr (~50 miliwn o flynyddoedd yn 

ôl) gan bod y deyrnas Ffyngau wedi esblygu dros 900 miliwn o flynyddoedd yn ôl o hynafiaid un-gellog 

gyda fflagela (Murphy et al., 2019, Hackmann and Spain, 2010, Wang et al., 2019). Yn ystod y cynfod 

cyn esblygiad mamalaidd, deinosoriaid (~ 200 miliwn o flynyddoedd yn ôl) ag ymlusgiaid cyntefig (~ 

300 miliwn o flynyddoedd yn ôl) oedd y cytrefwyr cynradd, rhwng y cyfnodau Carbonifferaidd a 

Chretasaidd. Byddai y mwyafrif o’r rhain yn lysysol, sy’n awgrymu y byddai angen micro-organebau i 

ddiraddio porthiant yn eu systemau treulio, a fyddai ar dymheredd îs na thymheredd perfedd 
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mamaliaid. Gallai’r gangen hir o ffyngau/cytridau anaerobig gwaelodol a phresenoldeb mawr 

ymlusgiaid yn ystod y cyfnodau hyn awgrymu tarddiad ymlusgiol i hynafiaid ffyngau anaerobig cynnar. 

Efallai bod hyn yn awgrymu mai ymlusgiaid a deinosoriaid cyntefig oedd y gwesteiwyr mawr cyntaf o 

ffyngau anaerobig cynnar, gan feddiannu rhannau o’r system dreulio, ar dymheredd îs na ffyngau 

anaerobig modern (Wang et al., 2019).  

 

Mae’n bosib, yn ystod esblygiad mamaliaid ac ymddangosiad glaswelltau, fod ffyngau anaerobig hefyd 

wedi esblygu i ddarparu ar gyfer systemau treulio mamaliaid a thymhereddau cil-gnowyr, a dyna lle 

darganfyddir y rhan fwyaf o rywogaethau Neocallimastigomycota heddiw. Mae hefyd yn bosib bod 

nodweddion y ffyngau cynnar sy’n meddiannu ymlusgiaid wedi’u cadw mewn rhai rhywogaethau 

ffyngau anaerobig heddiw, ac y gellir eu canfod ar dymhereddau îs y perfedd, neu eu bod wedi esblygu 

yn ôl o dymheredd perfedd mamalaidd i fod yn bresennol mewn ymlusgiaid modern fel igwanas a 

chrwbanod. Felly, y cam rhesymegol nesaf gydag ymchwiliad ffyngau anaerobig yw i ymchwilio 

systemau treulio ymlusgiaid, yn enwedig y crwbanod yn fwy manwl am bresenoldeb ffyngau 

anaerobig. Mae’n ddigon posib y bydd ffyngau nofel yn cael eu darganfod yn yr amodau yma (sydd 

heb ei archwilio mewn manylder o’r blaen), ag y byddent gyda nodweddion gwahanol i’r ffyngau 

anaerobig o famaliaid cyfredol. Nid oes unrhyw berthnasau sy’n ymbellhau o’r gangen hir wedi ei 

meithrin eto, a gall ymchwiliadau pellach i amgylcheddau anaerobig eithafol/amrywiol ddatgelu fwy 

o berthnasau posib (Wang et al., 2019, James et al., 2000).  

 

3.1.2 Ymlusgiaid fel gwesteion newydd ffyngau anaerobig 

Cafwyd ffyngau anaerobig eu disgrifio’n gyntaf mewn defaid, a dros y blynyddoedd daeth yn amlwg 

eu bod yn arddangos patrwm dosbarthiad eithaf cyfyngedig. Maent yn ymddangos yn bresennol ym 

mhob eplesydd blaen-goludd, gan gynnwys cilgnowyr, ffug-gilgnowyr a rhai and ydynt yn cnoi cil, yn 

ogystal â rhai epleswyr ôl-goludd (Gruninger et al., 2014, Liggenstoffer et al., 2010, Murphy et al., 

2019). Mae eu galluoedd metabolaidd a’u nodweddion ffisiolegol yn absennol mewn llinachau 
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ffwngaidd eraill, megis addasu ar gyfer amgylcheddau di-ocsigen, dulliau diraddio planhigion cryf, a 

defnyddio hydrogenosomau ar gyfer cynhyrchu ATP (Murphy et al., 2019, Youssef et al., 2013a), a nhw 

yw’r unig grŵp ffwng hysbys sy’n byw yn y rwmen neu perfedd (Youssef et al., 2013a). Fodd bynnag, 

ni chawsant eu canfod eto mewn epleswyr ôl-goludd llai, ac yn diddorol, mamaliaid llysysol caeth heb 

eplesiad blaen- nac ôl-goludd (e.e. Panda) (Gruninger et al., 2014). 

Yn ogystal ag astudiaethau ar famaliaid, mae diddordeb cynyddol yn llwybr treulio ymlusgiaid llysysol 

(Liggenstoffer et al., 2010, Mackie et al., 2004). Cynhaliwyd sawl astudiaeth hyd yn hyn, yn enwedig 

yn yr igwana a’r môr-ddraenogod, sy’n dangos bod ymlusgiaid llysysol hefyd yn defnyddio systemau 

eplesu microbaidd i ddiraddio deunydd planhigion yn effeithiol (Troyer, 1984). O fewn y dosbarth 

Reptilia, mae ffyngau anaerobig wedi cael eu darganfod drwy dulliau microsgopig a molecwlar yn y 

teulu Iguanidae, a strwythurau sy’n debyg i sŵosborau a thalws cytrid, tebyg i rhywogaeth 

Caecomyces ym mherfedd y môr-ddraenog (Echinocardium cordatum) (Ffigwr 3.2). Mae hyn o bosib 

yn dogfennu presenoldeb ffyngau anaerobig mewn infertebratau morol di-lysysol (Mackie et al., 2004, 

Gruninger et al., 2014, Liggenstoffer et al., 2010, Chen et al., 2007). Mae sawl astudiaeth ar 

bresenoldeb ffyngau mewn llwybr treulio ychydig o ymlusgiaid eraill wedi bod, gan gynnwys madfallod 

(Agama agama), gecos wal (rhywogaethau Hemidactalus), a’r crwbanod môr (turtle) Chelonia mydas 

gan Nardoni yn 2008, er nid oedd yr astudiaethau yma yn cynnwys ymchwilio am ffyngau anaerobig 

(Nardoni et al., 2008). Hyd y gwn i, un o’r grwpiau mwyaf sydd heb eu astudio yn fanwl ar gyfer 

presenoldeb ffyngau anaerobig yw’r crwbanod (tortoises), teulu Testunidae. 

 

Mae crwbanod yn lysysol yn bennaf, ac eithio’r genws Kinixys sy’n hollysydd, felly mae’n debygol iawn 

eu bod angen microbau i gydfyw yn y system dreulio er mwyn cyfryngu treuliad lignocellwlos a 

chydrannau eraill o ffibr mewn planhigion (Hailey, 1997). Mae rhai crwbanod hefyd yn amlyncu 

deunydd arall fel infertebratau bach, esgyrn, a phridd (<5% o’r deiet), yn bennaf ar gyfer anghenion 

maethol ychwanegol (Hailey, 1997). Gwelir hyn hefyd mewn ymlusgiaid newyddenedigol, lle mae’n 

rhaid iddynt fwyta pridd a deunydd ysgarthol i sefydlu microbau eplesol yn eu systemau treulio ar 
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gyfer tyfiant a maetholion, gan nad oes ganddynt gyswllt mamol (Troyer, 1984). Gwelwyd eplesiad 

microbaidd yn ôl-goludd y crwban môr gwyrdd Chelonia mydas hefyd, gyda chanlyniadau yr 

astudiaethau gan Bjorndal ym 1991 yn dangos crynodeb uchel o Asidau Brasterog Anweddol (Volatile 

Fatty Acids). Mae hyn yn dynodi eplesiad microbaidd gweithredol, sy’n darparu ffynhonnell ynni 

bwysig i’r crwban ar gyfer twf ac atgenhedlu (Bjorndal et al., 1991). 

Credir bod ffyngau anaerobig wedi esblygu ymhell cyn mamaliaid, a oedd yn pelydru oddeutu 50 

miliwn o flynyddoedd yn ôl, ond nid yw’n eglur i ba gynefin. Mae crwbanod yn cynrychioli’r grŵp byw 

hynaf o lysysyddion sy’n dal i fodoli (Strauss, 2020), gan awgrymu bod ffyngau anaerobig o bosibl wedi 

meddiannu ac esblygu o lwybr treulio’r ymlusgiaid llysysol. 
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Ffigwr 3.2. Strwythurau tebyg i thalws ffwng anaerobig mewn system dreulio’r môr-ddraenog: (A) caecwm 

blaenorol, (B) caecwm perfeddol, a (C a CH) y coelwm. Bar raddfa: 100 µm. Addasiad o Callaghan, 2014.  

 

A 

B C CH 
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3.1.3 Eplesiad microbaidd mewn ymlusgiaid llysysol 

Yn y dosbarth ymlusgiaid, dim ond yn y teulu Iguanidae yr adroddwyd am adnabod ffyngau anaerobig 

o'r blaen (Gruninger et al., 2014, Liggenstoffer et al., 2010, Mackie et al., 2004). O'i gymharu â 

llysysddiaeth mamalaidd, mewn ymlusgiaid mae'n anghyffredin iawn, wedi'i gyfyngu'n bennaf i 

grwbanod môr, chrwbanod, a madfallod (teulu Iguanidae) (Mackie et al., 2004, Troyer, 1983). Mae 

ymlusgiaid llysysol llwyddiannus fel y deinosoriaid ac ymlusgiaid hynafol eraill wedi bodoli, felly erys y 

cwestiwn pam nad yw ymlusgiaid modern wedi pelydru i fwy o gilfachau llysysol. Nodir, fodd bynnag, 

fod ymlusgiaid yn gallu diraddio planhigion yn effeithiol, ac mae pwysigrwydd microbau anaerobig i 

dreuliad mewn llysysyddion eraill (mamaliaid yn bennaf) yn awgrymu y dylid ystyried arwyddocâd 

treuliad ymlusgiaid hefyd (Troyer, 1983, Mackie et al., 2004, Zimmerman et al., 1994). Mae 

astudiaethau ar yr Igwana wedi datgelu poblogaeth ficrobaidd sylweddol sy'n gallu hydrolysu ac 

eplesu polymerau planhigion i ddarparu egni a maeth i'r gwesteiwr drwy gynhyrchu VFA, a synthesis 

protein/fitamin (Mackie et al., 2004). Nododd Troyer et al. (1984) hefyd batrymau tebyg o lefelau VFA, 

a datgelodd arsylwadau microsgopig dilynol bod organebau tebyg i ffyngau cytridiomycetau anaerobig 

yn bresennol mewn niferoedd isel (Troyer, 1984). Mae hyn yn awgrymu system eplesu microbaidd 

effeithlon mewn rhai ymlusgiaid llysysol. 

 

Nodwedd ddiddorol sy'n codi gydag ymlusgiaid llysysol fodd bynnag, yw ymlusgiaid newydd-anedig. 

O'i gymharu â babanod newydd-anedig mamalaidd, sy'n cael eu microflora eplesol trwy gyswllt mamol 

a maeth llaeth, rhaid i ymlusgiad sydd newydd ddeor gael maetholion ei hun heb gyswllt mamol, ac 

felly bwydo ar ddeunyddiau amgylcheddol eraill i sefydlu microbau eplesol yn y perfedd (Troyer, 1984, 

Troyer, 1983). Er enghraifft, mae Igwana sydd newydd ddeor yn aml yn bwyta pridd a deunydd 

ysgarthol gan ymlusgiaid hŷn i gaffael y microflora sy'n ofynnol ar gyfer eplesu effeithlon (Troyer, 

1984). Byddai'n ddiddorol ymchwilio i gyfansoddiad microbaidd ymlusgiaid newyddenedigol, a gweld 

a ydynt yn harbwr unrhyw ddiraddwyr microbaidd neu'n eu caffael dros amser. Hyd yn hyn, cynhelir 

mwyafrif yr astudiaethau ffwngaidd anaerobig gyda llysysyddion dof, e.e. gwartheg a defaid, a’r 
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anifeiliaid mwy ‘egsotig’ yn dod o leoliadau sŵ (Hanafy et al., 2020a). Mae hyn yn aml yn arwain at 

gyfarfyddiad poblogaethau tebyg o ffyngau rhwng astudiaethau. Gall samplu gwesteion na chawsant 

eu harchwilio o'r blaen, fel crwbanod, a chynnwys set ddata wyllt, gyfrannu at adnabod rhywogaethau 

ffyngau anaerobig newydd, lle mae'n bosibl mai dim ond mewn llysysyddion gwyllt y gellir darganfod 

rhai. 

 

3.1.4 Testudinidae 

Mae teulu Testudinidae yn cynnwys tua 49 o rywogaethau o grwbanod byw mewn 12 genera sy'n 

bodoli heddiw, a nhw yw'r teulu crwban an-forol sydd wedi'i ddosbarthu'n fwyaf eang. Maent yn 

meddiannu ystod eang o gynefinoedd, (ar bob cyfandir subpolar, ac eithrio Awstralia), o anialwch 

Affrica a Gogledd America i fforestydd glaw De America a De Ddwyrain Asia (Le et al., 2006). Yn 

forffolegol maent hefyd yn dangos amrywiaeth mawr o ran maint a ffurfiau, gyda'r crwbanod mwyaf 

yn cyrraedd 1.5 m o hyd ac yn pwyso hyd at 250 kg (e.e crwban anferth Galapagos), a'r lleiaf ond yn 

10 cm o hyd (Le et al., 2006, Stevens and Hume, 1998). Yn flaenorol, mae cynnydd ym màs y corff wedi 

bod yn gysylltiedig â chynnydd yng ngallu cymharol y perfedd a threuliadwyedd ymlusgiaid llysysol 

(igwanas a chrwbanod gwyrdd) (Stevens and Hume, 1998).  

 

Roedd y crwbanod mwyaf, a elwir yn grwbanod enfawr yn gyffredin ar bob cyfandir ac eithrio 

Awstralia ac Antarctica, cyn ac yn ystod yr oes Pleistosen. Nawr maent wedi diflannu o fasau tir mawr, 

gan barhau drwy hanes yn unig ar ynysoedd cefnforol anghysbell y Galapagos a'r Seychelles 

(diflannodd crwbanod y Mascarenes ym 1804) (Caccone et al., 1999, Walton et al., 2019). Cynrychiolir 

crwbanod y Seychelles gan un boblogaeth sydd wedi goroesi, Aldabrachelys gigantea ar Atoll Aldabra, 

a chrwbanod Galapagos mewn sawl lleoliad yn Ynysoedd y Galapagos. Yn sgil ymdrechion cadwraeth 

diweddar, cyflwynwyd y rhain i leoliadau eraill, megis ynysoedd Mauritius ac Rodrigues (Jones and 

Hartley, 1995). 
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3.1.5 Ymlusgiaid cyn-hanesyddol ac esblygiad Testudinidae 

Esblygodd crwbanod cynnar (cynhanesyddol) dros 200 miliwn o flynyddoedd yn ôl ac maent yn 

cynrychioli'r grŵp hynaf o ymlusgiaid sy'n dal i fodoli. Tua 200 miliwn o flynyddoedd yn ôl, y 

fertebratau llysysol amlycaf oedd y deinosoriaid llysysol (a oedd hefyd yn ymlusgiaid gwaed oer fel 

crwbanod), yn ystod y cyfnodau Jwrasig a Cretasaidd (Brusatte et al., 2010, BioExplorer.net, 2021) 

(Ffigwr 3.3). Grŵp amrywiol o ymlusgiaid gwaed oer y clâd Dinosauria yn deinosoriaid, a 

ymddangosodd yn gyntaf yn ystod y cyfnod Triasig (rhwng 243 - 233 miliwn o flynyddoedd yn ôl). Nhw 

oedd yr fertebratau daearol amlycaf yn dilyn y digwyddiad difodiant Triasig - Jwrasig, a pharhawyd 

trwy gydol y cyfnodau Jwrasig – Cretasaidd (Brusatte et al., 2010, BioExplorer.net, 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffigwr 3.3. Y raddfa amser ddaearegol. Addasiad o  3. Geological time scale - Digital 

Atlas of Ancient Life 

H
ŷn

 
Ia

u 

Cyfnod Epoc Eon Era 
Heddiw 



42 
 

Roedd tua 65% o gyfanswm y boblogaeth ddeinosoriaid cyffredinol yn cynnwys llysysyddion, a gellir 

priodoli eu llwyddiant i addasiadau arbennig o'u dannedd a'u llwybr treulio (BioExplorer.net, 2021). 

Defnyddiwyd eu dannedd swrth neu siâp côn i falu llystyfiant, ac roedd eu systemau treulio cryf gyda 

gweithgaredd ensymatig yn treulio gwahanol ffibrau o ddeunydd planhigion (Haralson, 2021). Y 

deinosoriaid llysysol mwyaf, a hefyd y deinosoriaid mwyaf i fodoli oedd y Sauropodau enfawr, e.e. 

Argentinasaurus, Brontosaurus, a Brachiosaurus. Roedd y rhain yn hynod o fawr, gyda gyddfau hir 

iawn yn eu galluogi i gyrraedd y copaon coed uchaf ar gyfer bwyd (Haralson, 2021). Esblygodd 

deinosoriaid llysysol eraill addasiadau i oroesi bygythiadau gan ddeinosoriaid cigysol, er enghraifft 

platiau arfwisg cryf neu groen, cyrn, neu bigau, ac roeddent yn bresennol yn bennaf yn ystod y cyfnod 

Jwrasig hwyr i gyfnodau Cretasaidd hwyr, e.e. Triceratops, Stegosaurus, ac Ankylosaurus (Haralson, 

2021, BioExplorer.net, 2021). 

 

Cododd esblygiad crwbanod a chrwbanod môr hefyd yn ystod yr oes Mesosöig (yn dilyn cofnodion 

ffosil) ac yn rhyfeddol maent wedi aros yn gymharol ddigyfnewid hyd heddiw, gyda dim ond mân 

amrywiadau i'w maint, cynefin ac addurn (Strauss, 2020). Trwy gydol hanes bu adroddiadau am 

anifeiliaid tebyg i grwbanod neu crwbanod môr, e.e. deinosoriaid fel yr Ankylosaurus ac 

Euoplocephalus, a mamaliaid Pleistosen enfawr fel Glyptodon a Doedicinus (Strauss, 2020) (Ffigwr 3.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffigwr 3.4. Darluniad o Ankylasaurus, sy’n dangos ffurfiad arf called tebyg i chrwbanod. 

Ffynhonnell: Ankylosaurus | Natural History Museum (nhm.ac.uk). 



43 
 

Mae paleontolegwyr wedi ymchwilio i esblygiad ymlusgiaid ers blynyddoedd, ac wedi nodi llwybr 

ymlusgiaid anapsid, synapsid a diapsid tuag at ddechrau'r oes Mesosöig. Erbyn heddiw, y crwbanod 

a'r crwbanod môr yw unig berthnasau byw'r anapsidau (Strauss, 2021). Mae'r mathau hyn o 

astudiaethau yn cynnig mewnwelediadau i darddiad crwbanod a chrwbanod môr. Fodd bynnag, mae'n 

dal i fod yn fater sy'n destun dadl gref, ac mae'r union deulu o ymlusgiaid cynhanesyddol a esblygodd 

y crwbanod modern yn dal yn ansicr, gyda rhagdybiaethau'n dibynnu'n helaeth ar ddadansoddiad DNA 

ac astudiaeth ffosil (Zug, 1998). Fodd bynnag, mae astudiaethau'n awgrymu bod ganddyn nhw 

darddiad crwban forol, yn meddu ar ddannedd a ffordd o fyw semiacwatig (Zug, 1998, Strauss, 2020). 

Mae tystiolaeth ddiweddar yn tynnu sylw at yr Eunotosaurus hynafol, ymlusgiad Permaidd hwyr sy'n 

debyg iawn i grwbanod môr (Zug, 1998, Strauss, 2020). Yn 2008, dylanwadodd dau ddarganfyddiad 

ffosil mawr ar dystiolaeth esblygiadol ymlusgiaid, gan ddarparu cyswllt beirniadol rhwng crwbanod 

modern i'w hanes esblygiadol: 1) darganfyddiad yr Eileanchelys, un o'r crwbanod morol hynaf a 

nodwyd o ddiwedd yr oes Jwrasig o orllewin Ewrop; a 2) darganfod Odontochelys wythnosau'n 

ddiweddarach, wedi'i ddyddio i 50 miliwn o flynyddoedd cyn Eileanchelys, ac roedd ganddo set lawn 

o ddannedd (Strauss, 2020, Li et al., 2008). Yn 2015, nodwyd Pappochelys fel canolradd rhwng y ddau. 

Mae crwban cynhanesyddol arall Proganochelys hefyd i'w weld ar draws cofnodion ffosil gorllewin 

Ewrop, sy'n dyddio i oddeutu 10 miliwn o flynyddoedd yn ddiweddarach. Roedd Proganochelys yn 

llawer mwy a gyda llai o ddannedd, yn debyg i'r crwban modern (EarthHistory, 2020, Strauss, 2020, 

Schoch and Sues, 2015) (Ffigwr 3.5). 
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Ar ôl y cyfnod Triasig ac erbyn y cyfnod Jwrasig cynnar, roedd crwbanod a chrwbanod môr 

cynhanesyddol yn debyg iawn i'w cymheiriaid modern (Strauss, 2020). Mae pob teulu testudinoid 

modern yn pelydru o Lindholmemydiae, grŵp a feddianodd Asia yn ystod y cyfnodau Cretasaidd i 

Paleogen (Hofmeyr et al., 2017). Mae data moleciwlaidd ac adnabod ffosiliau yn dangos bod 

testudinidau modern yn pelydru oddeutu 95 mya yn y Cretasaidd uchaf (crwbanod yn pelydru tua 66 

miliwn o flynyddoedd yn ôl, yn ystod y Paleosen), a'r tarddiad hwnnw o Asia sy'n fwyaf tebygol, gyda 

goresgyniad o Ewrop, Gogledd America, ac Affrica yn dilyn yn y Eosen (Hofmeyr et al., 2017). Mae’n 

amlwg bod crwbanod y cyfnod hwnnw wedi rhannu’n ddau grŵp, y ‘plewrodirau’ – ‘gyddfau ochrog’ 

sy’n plygu eu gyddfau i’r ochr, a’r ‘cryptodirau’ - ‘cudd-gyddfau’ sy’n tynnu’r pen yn ôl i’w cregyn 

(EarthHistory, 2020). Mae crwbanod byw naill ai'n blewrodirau neu'n gryptodirau, gyda plewrodirau 

Ffigwr 3.5. Esblygiad cynnar o gorff crwban, sy’n dangos Proganochelys fel ur o’r rhywogaethau 

agosaf i esgblygiad crwbanod modern. Ffynhonnell: Schoch and Sues, 2015.  
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yn cynrychioli’r grŵp llai cyffredin. Mae crwbanod môr modern, crwbanod cregyn meddal a 

chrwbanod tir i gyd yn gryptodirau (EarthHistory, 2020).  

 

Wrth i'r cyfnod Cretasaidd fynd yn ei flaen, cynyddodd amrywiaeth grwbanod y môr, gyda'r anifail 

mwyaf yn tyfu i led o 4 metr a hyd o 6 metr (EarthHistory, 2020). Ystyriwyd Archelon a Protostega fel 

crwbanod amlycaf y cyfnod Cretasaidd, a'r crwban môr ffosil hynaf yw Santanachelys o'r cyfnod 

Cretasaidd cynnar (Strauss, 2020). Tua diwedd yr oes, dangosodd rhai o'r cryptodirau fwy o affinedd 

yn ôl i fywyd daearol, ynghyd ag esblygiad bwydo tir, tafodau hirgul a cherdded ar fysedd traed 

(EarthHistory, 2020, Natchev et al., 2015) (Ffigwr 3.6). Mae wedi dod yn amlwg bod crwbanod heddiw 

(Testudinidae) yn dod o grwbanod môr yn hytrach na chrwbanod tir. Daeth crwbanod yn fwy amlwg 

yn ystod y cyfnod Cretasaidd hwyr, Palaeosen ac Eosen, gyda'r ffosiliau crwban hynaf yn dod o gyfnod 

Palaeosen Magnolia, Achilemys cassouleti o Ewrop, a Hadrianus majusculus o'r Unol Daleithiau o'r 

Eosen (credir mai hwn yw'r gwir grwban hynaf y gwyddys amdano) (EarthHistory, 2020, Le et al., 2006) 

(Ffigwr 3.7).  
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Ffigwr 3.6. Ffylogeni o gladau y crwbanod môr, gan ganolbwyntio ar Testudinoidea. Gwelir newidiadau 

esblygiadol amlycaf, er enghraifft ffordd o fwydo, gyda chrwbanod hŷn (A-B) a chrwbanod modern (C), yn 

awgrymu bod eu ffordd o fyw wedi esblygu o’r crwbanod môr. Ffynhonnell: Natchev et al., 2015. 
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Yn oes Eosen, gwladychodd crwbanod, yn enwedig crwbanod enfawr Gogledd America, Ewrop ac 

Affrica, gan addasu i ystod eang o amgylcheddau, rhai mewn dŵr ac ar dir (EarthHistory, 2020). Gwelir 

yn amlwg bod sawl rhywogaeth crwban modern yn esblygu yn ystod y cyfnodau Oligosen, Miosen, 

Pliosen a Phleistosen, gan esblygu i'r rhywogaethau crwban datblygedig a welir heddiw, sy’n 

arddangos ffordd o fyw daearol pur gyda bwydo tir wedi'i addasu (EarthHistory, 2020, Natchev et al., 

2015). O'i gymharu ag ymlusgiaid eraill, mae gan crwbanod gofnod ffosil Cenosöig cyfoethog, ac mae'r 

mwyafrif o dystiolaeth hyd yn hyn yn cefnogi tarddiad Mesosöig hwyr/Cenosöig cynnar ar gyfer y 

Testudinidae yn Asia, ac yna'r gwasgariad i gyfandiroedd eraill gan yr Eosen (Le et al., 2006, Kehlmaier 

et al., 2017) (Ffigwr 3.8). 

 

Ffigwr 3.7. Ffosil Hadrianus, yn dangos tebygrwydd i gorff crwban modern. Ffynhonnell: 

Lichtig et al., 2021.  
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3.1.6 Nodau ac amcanion yr ymchwil 

Mae'n hysbys bod ffyngau anaerobig yn bresennol cyn esblygiad mamaliaid (~ 50 miliwn o 

flynyddoedd yn ôl), er ei bod yn ansicr ble roeddent yn byw. Gydag astudiaethau'n canolbwyntio ar y 

rwmen a system dreulio’r mamaliaid, anwybyddwyd y perfedd ymlusgiaid i raddau helaeth tan yn 

ddiweddar. Gan ystyried yr ymchwil ar linachau ffyngau anaerobig a dargyfeiriad arfaethedig y clâd 

Neocallimastigomycota, a amcangyfrifwyd yn y cyfnod Cretasaidd/Paleogen (K/Pg), 66 (± 10) miliwn 

o flynyddoedd yn ôl (Wang et al., 2019), gallai awgrymu y gallai ffyngau anaerobig fod wedi meddiannu 

ac esblygu o lwybr treulio ymlusgiaid llysysol yn hytrach na mamaliaid.  

Mae’r gangen hir yn awgrymu bod rhyw ffurf waelodol o ffyngau anaerobig neu ffyngau cytrid (Ffigwr 

3.1) yn bresennol cyn esblygiad Neocallimastigomycota, a chyn esblygiad mamaliaid, lle'r oedd y 

Ffigwr 3.8. Safleoedd ffylogenetig ac amseroedd dargyfeirio crwbanod tir gan ddefnyddio genomau 

mitochondria, ac sy’n dangos dyddiadau dargyfeirio cymedrol. Ffynhonnell: Kehlmaier et al., 2017.  
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cytrefwyr cynradd yn bennaf yn ddeinosoriaid ymlusgiaidd (~ 200 miliwn o flynyddoedd yn ôl) ac 

ymlusgiaid cyntefig (~ 300 miliwn o flynyddoedd yn ôl), rhwng y cyfnodau Carbonifferaidd a 

Chretasaidd. Awgrymai hyn y byddai dod o hyd i ffyngau anaerobig mewn systemau dreulio crwbanod 

yn cefnogi'r rhagdybiaeth mai deinosoriaid llysysol o bosibl oedd y gwesteion mawr cyntaf o 

Neocallimastigomycota.  

Roedd ymchwil flaenorol a gynhaliwyd gan Dr Tony Callaghan ym Mhrifysgol Aberystwyth (Callaghan, 

2014) yn cynnwys dilyniannu Ion Torrent o 91 o samplau ysgarthol ac amgylcheddol gan westeion 

newydd, gan gynnwys y crwban anferth (Aldabrachelys gigantea). Nododd rhediad dilyniant Ion 

Torrent bresenoldeb dilyniannau Neocallimastigales (a enwodd yn TMC.NextGenClade1 ar gyfer ei 

draethawd ymchwil). Dim ond un clwstwr dilyniant nodedig a gynhwysai o'r DNA a dynnwyd o 

ysgarthion crwban, a oedd yn ymddangos fel ffyngau anaerobig. Felly, i ymchwilio’n ymhellach i hyn, 

ac i gefnogi'r canlyniadau dilyniant cychwynnol gan Dr Callaghan, mae'r bennod hon yn canolbwyntio 

ar nodi ffyngau anaerobig yn system dreulio'r crwban, a'i ddosbarthiad yn y rhywogaeth crwban. 

 

Prif amcanion y bennod hon yw:  

Amcan 1: i nodi ffyngau anaerobig yn system dreulio’r crwban o amryw o samplau ysgarthol crwban 

gyda Dilyniannu Cenhedlaeth Nesaf (Next Generation Sequencing), ac i ganfod dosbarthiad a digonedd 

(abundance) y ffyngau anaerobig hyn.  

Rhagdybiaeth 1: Gan fod crwbanod yn anifeiliaid llysysol, mae'n debygol bod angen ystod o 

ficrobau arnynt i dreulio deunydd o amryw o blanhigion sy'n cael ei amlyncu, felly bydd ffyngau 

anaerobig yn bresennol i ddiraddio deunydd lignocellwlolytig. Hefyd, gallent amrywio 

oherwydd morffoleg a hyd eu perfedd, eu diet gwahanol, ac efallai o ran maint y crwban. 
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3.2 Dulliau a deunyddiau 

3.2.1 Samplau 

Casglwyd samplau ysgarthol (yn amrywio o ran pwysau) o wahanol leoliadau ag o rywogaethau 

crwban gwahanol, a'u cludo mewn bagiau biodiraddiadwy i'r labordy (gweler Tabl 3.1, sy’n dangos y 

samplau a dderbyniwyd a ddefnyddiwyd yn yr arbrofion, gyda'r lleoliadau a'r wybodaeth gyffredinol 

wedi'u darparu). Roedd samplau yna yn cael eu storio ar -20°C nes bod angen, ac yn cael eu defnyddio 

wedi eu rhewi neu eu dadmer ychydig. Roedd samplau yn cael ei rew-sychu (freeze dry), a’r biomas yn 

cael ei falu gyda morter a phestl â nitrogen hylifol, yna gwnaed yr echdynniad DNA gan ddefnyddio'r 

Pecyn Powersoil DNeasy gan Qiagen, fel y disgrifir yn eu protocol, ac ym Mhennod 2. Gwelir 

cynrychiolwyr o’r rhywogaethau crwbanod eraill a ddefnwyddiwyd yn yr astudiaeth yn Atodiad A. 

 

3.2.2 Dilyniannu gyda Ion Torrent PGM  

Er mwyn canfod presenoldeb ffyngau anaerobig mewn samplau ysgarthol o amryw o rywogaethau 

crwban, perfformiwyd dilyniant Ion Torrent (Life Technologies, USA). Mae hefyd yn meintioli symiau 

cymharol ffyngau anaerobig mewn gwahanol genera yn y samplau.  

Ar gyfer proffilio rhywogaethau ffwngaidd, ymhelaethwyd ar ranbarth D1 yr is-uned fawr (LSU) o DNA 

ribosomaidd (rDNA) gan ddefnyddio primerau ffwngaidd penodol; D1F2 (CYYAGTARCTGCGAGTGAAG) 

(Detheridge et al., 2016) a'r gwrthwyneb NLC2AF (GAGCWGCATTCCCAAACWA) (Martin and Rygiewicz, 

2005). Cysylltwyd y primer D1F2 ar ddiwedd 5’ â dilyniant IonTorrent A-adapter 

(CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGAC), yr allwedd TCAG a Chod Bar IonXpress. Cysylltwyd y primer 

NLC2AF ar ddiwedd y 5’ â dilyniant addasydd Ion Torrent B (CCTCTCTATGGGCAGTCGGTGAT). 

Perfformiwyd ymhelaethiad (amplification) mewn adwaith PCR 25 µl gan ddefnyddio PCR Biosystems 

Classic Taq DNA polymerase (PCR Biosystems, London UK). Roedd pob adwaith yn cynnwys 250 nM o 

bob primer, 1 mg/ml BSA, 200 µM dNTPs a 0.5 U o DNA polymeras yn y bwffer a gyflenwir (yn cynnwys 

2.5 mM MgCl2).  
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Yr amodau PCR oedd: 94°C am 5 munud (dadnatureiddio cychwynnol) ac yna 35 cylch ar 94°C, 15 eiliad 

(dadnatureiddio); 52°C, 15 eiliad (anelio); 72°C, 15 eiliad (estyniad) ac estyniad terfynol ar 72°C am 5 

munud. Cafodd yr adweithiau PCR eu meintioli gan ddefnyddio fflworomedr Qubit 2.0 gan ddefnyddio 

dsDNA BR Assay Kit (Invitrogen, Thermo Fisher Scientific USA) ac fe'u cyfunwyd mewn crynodiadau 

cyfartal. Glanhawyd y llyfrgelloedd cyfun gan ddefnyddio gleiniau Ampure XP (Beckman Coulter USA) 

mewn cymhareb o 0.65 gleiniau i DNA ar gyfer y llyfrgell facteria a 0.75 ar gyfer y llyfrgell ffwngaidd i 

gael gwared ar ddarnau byr ac adweithyddion PCR. Yna dadansoddwyd a meintiolwyd llyfrgelloedd 

gan ddefnyddio Bioanalyser 2100 (Agilent Technologies, Santa Clara, UDA) ac yna eu haddasu i 

grynodiad terfynol o 20 pM (ffyngau) a 48 pM (bacteria) gan ddefnyddio gwanhad deublyg. Yna cafodd 

llyfrgelloedd gwanedig eu llwytho ar yr Ion Chef ar gyfer emPCR, cyfoethogiad a llwytho’r chip gan 

ddefnyddio microchip 316v2 (100 Mbp) a'u rhoi mewn trefn gan ddefnyddio'r Peiriant Genom 

Personol Ion Torrent (PGM) (Life Technologies, Waltham USA).  

Gwiriwyd ansawdd y dilyniannau gan ddefnyddio MOTHUR (v. 1.31.2; (Schloss et al., 2009)). Cafodd 

dilyniannau â chodau bar anghywir a’r dilyniannau primer (hyd llai na 100 bp a gyda sgôr Phred ar 

gyfartaledd yn llai nag 20) eu taflu (Detheridge et al., 2016). Cafodd ffeiliau dilyniant eu dadwahanu a 

thaflwyd rhai sengl i ffwrdd fel yr argymhellwyd yn Tedersoo et al. (2010), ac unedau tacsonomig 

gweithredol (operational taxonomic units - OTU) eu aseinio gan ddefnyddio USEARCH / UPARSE (v7 

(Edgar, 2013)) ar glystyru 97%; cafodd clystyrau â llai na 2 ddilyniant eu taflu. Neilltuwyd tacsonomeg 

i bob OTU gan ddefnyddio Naïve Bayesian Classifier (Wang et al., 2007) yn erbyn cronfa ddata RDP v11 

wedi'i haddasu ar gyfer y dilyniannau ffwngaidd gyda thorbwynt o 0.5 ar gyfer dilyniannau ffwngaidd.  

Lle na neilltuwyd genws gan y dosbarthwr (ond dim ond ei roi i deulu neu drefn, oherwydd bod hyder 

yn îs na'r trothwy), neilltuwyd dynodwr OTU i'r clwstwr hwnnw. Yna cafodd data eu rhoi yn Excel a'u 

safoni trwy rannu nifer y darlleniadau ym mhob uned dacsonomig â chyfanswm y darlleniadau 

ffwngaidd ym mhob sampl i roi digonedd cymharol o'r tacsonau a neilltuwyd ar gyfer pob cwadrat; 

adroddwyd am unrhyw dacson nad yw'n ffwngaidd ar wahân. 
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3.2.3 Dadansoddiad ystadegol 

Defnyddiwyd y pecyn ystadegol PAST (v3) ar gyfer delweddu matricsau digonedd cymharol gan 

ddefnyddio prif ordeiniad dadansoddiad cydlynu (Principal Co-Ordinates analysis- PCO) ar fatrics pellter 

Bray-Curtis i nodi patrymau yn y data (Hammer et al., 2001). 
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3.3 Canlyniadau 

3.3.1 Ehangu ar ymchwil Ion Torrent blaenorol 

Yn ystod yr arolwg cychwynol o ddosbarthiad ffyngau anaerobig mewn samplau amgylcheddol gan Dr 

Tony Callahgan, gan ddefnyddio metabarcodio DNA rhanbarth D1 o'r genyn rRNA 28S ribosomal (LSU), 

gwelwyd mai ffwng anaerobig oedd y ffwng amlycaf yn y baw crwban enfawr Aldabra (Aldabrachelys 

gigantea), sy’n cael ei gadw mewn caethiwed ym Mharc Bywyd Gwyllt Cotswold a’i fwydo ar ddiet o 

weiriau, dail, danadl poethion a chwyn. Roedd y ffwng yn amlwg wedi'i osod o fewn ffylwm 

Neocallimastigomycota, yn eithaf gwahanol i unrhyw un o'r ffyngau anaerobig eraill a ddisgrifiwyd hyd 

yma. Rhoddwyd yr enw arfaethiedig /Turtarmyces ar y clâd (yn seiliedig ar enw Gaeleg am grwban). 

Yn dilyn y darganfyddiad cychwynnol hwn, casglwyd samplau o faw crwban o amryw o sŵau ac 

anifeiliaid caeth eraill, a'u dadansoddi trwy fetabarcodio DNA ac Ion Torrent NGS unwaith eto i chwilio 

am ystod ehangach o ffyngau anaerobig yma.  

 

3.3.2 Poblogaethau ffyngau a digonedd Neocallimastigomycota mewn samplau ysgarthol 

ymlusgiaid 

Dewiswyd y samplau ar hap yn seiliedig ar natur llysysol a statws ymlusgiaid yr anifeiliaid, dros gyfnod 

o bedwar mis yn rhwng Hydref 2016 a Chwefror 2017. Casglwyd dau sampl Aldabrachelys gigantea, 

un o Barc Bywyd Gwyllt y Cotswolds ac un o Sŵ Bryste, a casglwyd samplau Stigmochelys pardalis 

(crwban Llewpard) a Testudo graeca (crwban Spur-thigh) o Sŵ Fynydd Gymreig ym Mae Colwyn. 

Casglwyd dau sampl crwban y môr (Lepidochelys olivacae a Cuora bouretti) o Sŵ Fôr Ynys Môn a Sŵ 

Bryste yn eu trefn, a chasglwyd samplau yr Igwana (Iguana iguana) a'r Ddraig Farfog (Pogona) o Sŵ 

Borth. Casglwyd dau sampl crwban dof ar wahân o Bontarfynach, un rhywogaeth anhysbys ac un 

Centrochelys sulcata (crwban Sbardunog Affrica) (Tabl 3.1). Ochr yn ochr a’r ymchwil Ion Torrent, 

cafodd bob sampl eu hychwanegu at gyfryngau twf ffwng anaerobig (a disgrifwyd ym Mhennod 2) er 

mwyn ceisio tyfu ffyngau anaerobig ohonynt. Roedd tyfiant i’w weld gyda samplau Aldabrachelys 

gigantea, Stigmochelys pardalis, Testudo graeca a’r Centrochelys sulcata .
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Tabl 3.1. Rhestr o’r samplau ysgarthol o ymlusgiaid a ddewiswyd ar gyfer dilyniant cyntaf Ion Torrent, gyda llwyddiant neu fethiant tyfu a chyfuniadau primerau amrywiol. 

Dangosir enw, lleoliad, pwysau a dyddiad casglu o’r rhywogaethau. Amlygir twf llwyddiannus meithrinau ar gyfryngau gwellt gwenith mewn melyn.  

.  
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Dadansoddwyd cyfanswm o 10 sampl ymlusgiaid, ac yn dilyn metabarcodio DNA (rhanbarth D1 locws 

rRNA 28S), neilltuwyd y dilyniannau canlyniadol i dacsonau gan ddefnyddio cronfa ddata RDP. Y nifer 

cymedrig o ddilyniannau a gafwyd ar ôl rheoli ansawdd oedd 50,136. O'r rhain, roedd 71.2% yn 

ddilyniannau ffwngaidd, gyda'r gweddill yn perthyn i ddilyniannau di-ffwngaidd (25.7%) ar draws y 

samplau, a gafodd eu heithrio o'r dadansoddiad (Tabl 3.2, Atodiad B). O'r dilyniannau ffwngaidd, 

nodwyd 82.4% o'r dilyniannau ffwngaidd a gafwyd i lefel teulu, a 73.6% i lefel genws, a'r ffylwm 

amlycaf oedd Ascomycota (cymedr 36.1%;), gyda Basidiomycota (cymedr 24.2%) a 

Neocallimastigomycota (cymedrig 14.8%) yn dilyn. 

 

 

Tabl 3.2. Tabl ystadegau cryno ar gyfer rhediad dilyniant cychwynnol Ion Torrent yr ymlusgiaid. 
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Canran y Neocallimastigomycota a nodwyd ym mhob sampl oedd: Aldabra1 (CWP-AGT) 63.8%; 

Aldabra2 (BR-AGT) 8.3%; Draig farfog (BA-BDRA1) 0%; Igwana (BA-IG1) 0%; Sbardunog Affrica (PH-

BT1) 75.3%; Llewpard (WMZ-LT1) 0.04%; Anhysbys (PH-BT2) 0.4%; Spur-thigh (WMZ-STT) 0%; Crwban 

Bourret (BR-BBT1) 0%; ac Olive Ridely (ORST1) 0.2%. Nodwyd y ganran uchaf o Neocallimastigomycota 

yng ngrwbanod A. gigantea (CWP-AGT a BR-AGT) a'r crwban Sbardunog Affrica (PH-BT1), a'r ganran 

isaf yn y Ddraig Barfog (BA-BDRA1), Igwana (BA- IG1), Crwban Bourett (BR-BBT1) a chrwban Spur-thigh 

(WMZ-STT). Mae gan Grwban Môr Olive Ridley (ORST1) a Chrwban Llewpard (WMZ-LT1) lefelau isel 

iawn o Neocallimastigomycota. Ar draws y samplau, y genera Neocallimastigomycota a nodwyd oedd 

Neocallimastigaceae OTU 364 (0.01%), TurtarmycesA (14.5%). TurtarmycesD (0.1%). TurtarmycesI 

(0.01%), ac amryw OTUs Turtarmycetaceae eraill (1073, 1104, 793, 811, 814, 938) ac OTUs anhysbys 

(1003 a 586) yn amrywio o 0-0.07% (Ffigwr 3.9 a 3.10).  
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Mae 

graff 

Ffigwr 3.10. Siart bar yn dangos digonedd o /Turtarmyces yn samplau’r ymlusgiaid. 

Ffigwr 3.9. Siart bar wedi'i stacio yn dangos y doreth cymedrig o’r ffyla ffwngaidd yn y samplau ymlusgiaid. Mae’r 

categori ‘Ffyla eraill’ yn cynnwys Blastocladiomycota, Chytridiomycota a Glomeromycota, gyda’i gilydd yn cynnwys 

0.81% neu lai o gyfanswm y dilyniannau (cymedr 0.29%). 

 

Ffyla eraill 

Ffylwm ffwngaidd heb ei neilltuo 

Ffyla eraill 
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ordeinio PCO heb gyfyngiadau o gymunedau ffwngaidd yn dangos gwahaniad clir o grwbanod 

A.gigantea (CWP-AGT a BR-AGT) a'r crwban Sbardunog Affricanaidd (PH-BT1), y samplau sy'n dangos 

y ganran uchaf o amrywiaeth ffwngaidd a Neocallimastigomycota (y rhan fwyaf yn ddilyniannau 

/Turtarmyces), yn enwedig Aldabra1 CWP-AGT (63.79%) a PH-BT1 (75.27%). Mae'r samplau sydd â'r 

canrannau isaf hefyd yn clystyru gyda'i gilydd (Ffigwr 3.11 (A)). Er mwyn archwilio'r gwahaniaethau 

ymhellach ac i ganolbwyntio ar nodi Neocallimastigomycota mewn systemau treulio ymlusgiaid, ail-

ddadansoddwyd y data gyda PCO gan gynnwys y tacson Neocallimastigomycota yn unig, sy'n cynnwys 

14.8% o'r holl ddilyniannau ar draws yr holl samplau. Mae ail-ddadansoddiad o'r data hefyd yn dangos 

gwahaniad clir rhwng crwbanod Aldabra ac Sbardunog Affrica o gymharu â samplau eraill (Ffigwr 3.11 

(B)). 

Mae dadansoddiad cychwynol yn awgrymu’n gryf bod presenoldeb helaeth o ffyngau anaerobig yn y 

samplau, gan gynnwys y ffwng nofel /Turtarmyces. Mae hefyd yn awgrymu bod crwbanod tir gyda fwy 

o ddigonedd ffyngau anaerobig na chrwbanod môr neu’r ymlusgiaid eraill, ble nad oedd canran uchel 

iawn o ffyngau anaerobig yn bresennol. 
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Ffigwr 3.11. Graff PCO (Unconstrained Principal Coordinate Ordination) gan ddefnyddio matrics annhebygrwydd 

Bray-Curtis (Bray-Curtis dissimilarity matrix) ar ddata amlder o gymunedau ffwngaidd, wedi ei drawsnewid 

(square root transformed). (A) Pob ffwng; (B) Neocallimastigomycota yn unig.  
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3.3.3 Poblogaethau ffyngau a digonedd Neocallimastigomycota ymhlith samplau ysgarthol 

crwbanod llysysol penodol 

Dewiswyd y samplau ar gyfer dilyniant pellach Ion Torrent yn seiliedig ar rywogaethau crwban o 

gwanahol feintiau. Casglwyd yr holl samplau yn ystod 2016-2018 o amryw o safleoedd (Sŵ Caer, Sŵ 

Bryste, Sŵ Fynyddig Gymreig, a St Helena). Darparwyd sampl ysgarthol gymysg a sampl Camel Bactrian 

hefyd, ac fe'u cynhwyswyd yn y dadansoddiad ar gyfer diddordeb a chymhariaeth.  

Er mwyn cymharu rhywogaethau, fe'u dewiswyd ar sail maint rhywogaethau. Y crwbanod Aldabra 

(sampl a gasglwyd yn 2018 o St. Helena) a Galapagos (sampl a gasglwyd yn 2017 o Sŵ Caer) yw'r ddwy 

rywogaeth fwyaf o grwbanod yn y byd, ac yn pwyso ~ 250 kg ar gyfartaledd. Jonathan, y crwban 

Aldabra (Aldabrachelys gigantea hololissa), o St Helena yw'r anifail tir byw hynaf y gwyddys amdano 

(deor tua 1832). Daethpwyd ag ef i St. Helena o'r Seychelles fwy na 50 mlynedd yn ôl ynghyd â thri 

crwban arall, ac mae'n parhau i fyw ar dir Plantation House, preswylfa swyddogol y llywodraethwr. 

Amcangyfrifir ei oedran gan ei fod yn 'hollol aeddfed' (o leiaf 50 oed) wrth gyrraedd St Helena ym 

1882. Y deiliad cofnod a ddilyswyd ar gyfer crwban hynaf y byd, yn ôl Guinness World Records, yw Tu'i 

Malila, a fu farw yn Nhonga ym 1966 yn 189 mlwydd oed. Yn Chwefror 2021, mae Jonathan yn fyw ac 

yn iach, ac wedi dathlu ei ben-blwydd yn 189 oed (Ffigwr 3.12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffigwr 3.12. Llun o Jonathan yn 2018 (uchod) gyda Dr Andrew Detheridge, a gasglodd y sampl 

ysgarthol o St Helena.  
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Mewn cymhariaeth, mae Crwban yr Aifft a'r Chrwban Crempog (samplau a gasglwyd yn 2017 o Sŵ 

Bryste) ymhlith y lleiaf yn y byd, yn pwyso dim ond ~ 400-450 g yr un ar gyfartaledd. Mae'r Crwban 

Troedgoch (sampl a gasglwyd yn 2017 o Sŵ Fynydd Gymreig, Bae Colwyn) a'r Crwban Pelydrol (sampl 

a gasglwyd yn 2017 o Sŵ Caer) ill dau yn grwbanod maint canolig, ar ~ 28 kg a ~ 16 kg yn y drefn honno 

(Tabl 3.3). 
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Tabl 3.3. Rhestr o samplau ysgarthol crwban penodol a ddewiswyd ar gyfer dilyniant Ion Torrent, yn seiliedig ar faint y rhywogaeth. Dangosir llwyddiant/methiant twf a 

chyfuniadau primer amrywiol, enw'r rhywogaeth, lleoliad, pwysau byw a dyddiad casglu. Amlygir twf llwyddiannus ar gyfryngau gwellt gwenith mewn melyn. 
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Yn dilyn PCR cychwynnol ar gyfer paratoi Ion Torrent, cafodd yr 8 sampl eu cynnwys ar chip ar gyfer 

dilyniant Ion Torrent yn dilyn y procotol priodol. Cafodd rhan 200 bp o ranbarth D1 îs-uned 28S yr 

rRNA ei chwyddo a'i dilyniannu gan ddefnyddio'r primerau ffwngaidd-benodol D1 23-29, D1 90-91 

(primerau blaen) a NLC2-AF (primer ôl).  

Ar draws yr 8 sampl o rywogaethau crwban a ddadansoddwyd, nifer cymedrig y dilyniannau a gafwyd 

ar ôl rheoli ansawdd oedd 18,000 - 43,000 y sampl (cyfanswm cymedrig: 26,935). Roedd 73% o'r rhain 

yn ddilyniannau ffwngaidd, gyda'r dilyniannau di-ffwngaidd yn weddill ar 25.3% (wedi'u heithrio o'r 

dadansoddiad). O'r dilyniannau ffwngaidd, nodwyd 94.9% i lefel teulu a nodwyd 92.7% i lefel genws. 

Y ffylwm amlycaf oedd Ascomycota gyda chanran gymedrig o 72%, ac yna Basidiomycota (cymedr 

15.5%) (Tabl 3.4 a Ffigwr 3.13, Atodiad C). Nodwyd dilyniannau Neocallimastogomycota gyda chymedr 

o 1.8%, gyda phedwar genera gwahanol wedi'u nodi, gan gynnwys TurtarmycetaceaeA ar gymedr o 

1%, Piromyces (cymedr 0.8%), Neocallimastix frontalis (cymedr 0.1%) a Khyollomyces (cymedr 0.01%). 

Y ganran gronnus o'r holl Neocallimastigomycota drwy'r holl rywogaethau oedd: TurtarmycetaceaeA 

7.9%; Piromyces 6.1%; Neocallimastix 0.4%; a Khyollomyces 0.1% (Ffigwr 3.14). Trwy ddadansoddi 

digonedd cymharol y dilyniannau o'r gwahanol ffyla ffwngaidd a genera unigol ar draws yr 8 sampl, 

roedd effaith maint y rhywogaethau ar ddigonedd ffwngaidd a Neocallimastigomycota yn amlwg, gan 

awgrymu bod y rhywogaethau crwban mwy wedi sefydlu cymuned Neocallimastigomycota benodol 

yn eu system dreulio, o gymharu i'r rhywogaethau crwban llai.  
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Tabl 3.4. Tabl ystadegau cryno ar gyfer rhediad dilyniant Ion Torrent rhywogaethau crwban.  
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Ffigwr 3.13. Siart bar wedi'i stacio yn dangos y doreth cymedrig o ffyla ffwngaidd gwahanol yn y gwahanol samplau 

crwban. Mae’r categori ‘Ffyla eraill’ yn cynnwys Entomophthoromycota a Pseudofungi, gyda’i gilydd yn cynnwys 

0.07% neu lai o gyfanswm y dilyniannau (cymedr 0.02%).  
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Ffylwm ffwngaidd heb ei neilltuo 
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Ffigwr 3.14. Siart bar yn dangos y genera (A) Neocallimastigomycota a (B) digonedd o /Turtarmyces yn y samplau 

crwban. Mae’n dangos mae /Turtarmyces yw’r ffwng fwyaf cyffredin yn y samplau, er mae canran eithaf isel sydd 

ohonynt mae dal yn amlwg. Hefyd, mae’n ynddangos bod y ffyngau ond yn bodoli mewn rhywogaethau mwy, megis 

Aldabra, Galapagos a Phelydrol. 

A 

B 
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Ymddengys mae'r /Turtarmyces yw'r clâd mwyaf niferus, sy'n bresennol mewn maint uwch yn Aldabra 

STH-AGT4 (5.9%), ac yna’r Pelydrol CHZ-RAD1 (1.8%) a’r Galapagos CHZ-GAL1 (0.2%), gan ddarparu 

cyfanswm cronnus o 7.9% (Ffigwr 3.14). Ni welwyd unrhyw /Turtarmyces mewn unrhyw rywogaeth 

crwban arall. Roedd Khyollomyces yn bresennol yn Aldabra mewn symiau isel (0.04%). Mae gan 

grwbanod Aldabra, Galapagos a Phelydrol ganran ffwngaidd isel o gymharu â'r rhywogaethau eraill 

(32.8%, 23% a 7.2% yn y drefn honno), a chanran an-ffwngaidd lawer uwch - ond mae canran 

Neocallimastogomycota yn uwch yn y rhain (Tabl 3.4). 

Dangosodd y graff PCO wahaniad clir rhwng rhywogaethau mwy a llai, gyda'r crwbanod Aldabra (STH-

AGT4), Galapagos (CHZ-GAL1) a Phelydrol (CHZ-RAD1) yn clystyru gyda'i gilydd, ac roedd y crwbanod 

llai hefyd yn clystyru. Roedd hyn yn wir gyda dadansoddiad gyda’r holl ffyngau (Ffigwr 3.15 (A)) a 

dadansoddaid gyda Neocallimastigomycota yn unig (FFigwr 3.15 (B)). Roedd yr holl grwbanod a oedd 

yn cynnwys ffyngau anaerobig yn eu ysgarthion yn rywogaethau mawr (>20kg). Roedd y rhywogaethau 

nad oedd eu baw yn cynnwys ffyngau anaerobig i gyd yn llai (<10kg), fel crwban yr Aifft (BR-KT1), 

crwban Grempog (BR-PT1) neu’r crwban droedgoch (WMZ-RF1). Mae prosesau treulio crwbanod yn 

araf ac fe'u cedwir mewn clostiroedd aml-unigol, ac yn ystod y cyfnod gasglu, casglwyd y carthion 

mwyaf ffres (3 diwrnod oed ar y mwyaf).  

 

Er yn isel mewn digonedd, mae eu presenoldeb yn glir, ac mae’r graffiau PCO yn dangos bod Galapagos 

ac Aldabra yn grwpio gyda'i gilydd, gyda Phelydrol wedi'u grwpio'n eithaf agos (Ffigwr 3.15 (B)). Mae 

hyn hefyd yn cysylltu â rhediad cychwynnol Ion Torrent ymlusgiaid, gan awgrymu bod 

Neocallimastigomycota, yn enwedig /Turtarmyces yn bresennol mewn rhywogaethau crwban mwy yn 

unig.  
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Ffigwr 3.15. Graff PCO (Unconstrained Principal Coordinate Ordination) gan ddefnyddio matrics annhebygrwydd Bray-

Curtis (Bray-Curtis dissimilarity matrix) ar ddata amlder o gymunedau ffwngaidd, wedi ei drawsnewid (square root 

transformed). (A) Pob ffwng; (B) Neocallimastigomycota yn unig.  

A. Pob Ffwng 

B. Neocallimastigomycota yn unig 

PCO1 (48.69% o amrywiad llwyr) 

P
C

O
2 

(2
5.

37
%

 o
 a

m
ry

w
ia

d
 ll

w
yr

) 

PCO1 (39.44% o amrywiad llwyr) 

P
C

O
2 

(2
3.

72
%

 o
 a

m
ry

w
ia

d
 ll

w
yr

) 



69 
 

O'r ffyngau aerobig a oedd yn bresennol, roedd y tacsonau dominyddol yn rywogaethau coproffilig 

cydnabyddedig, gan gynnwys Ascodesmis, Coprinopsis, Preussia, Thelebolus a Thamnidium, a oedd 

mewn sawl achos yn domineiddio fwy na ffyngau eraill (mewn > 90% o'r holl ddilyniannau). Roedd 

sawl burum (Saccharomycetaceae) hefyd yn doreithiog, fel sy'n wir am lawer o samplau ysgarthol. 

Fodd bynnag, gan na phennwyd yr union amser ers ymgarthiad yn gywir ar gyfer y rhan fwyaf o'r 

samplau (cawsant eu casglu o fewn o leiaf 3 diwrnod), mae'n bosibl bod y rhywogaethau aerobig 

gorfodol hyn wedi cynyddu yn dilyn ysgarthiant. 
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3.4 Trafodaeth 

Mae'r berthynas gydfuddiannol rhwng gwesteiwr a micro-organeb yn hysbys iawn, gydag 

astudiaethau cynnar yn canolbwyntio ar y stumog flaen cnowyr cil. Er bod astudiaethau eraill yn 

canolbwyntio'n bennaf ar famaliaid fel defaid, gwartheg a mamaliaid llysysol eraill, prin fu'r 

wybodaeth am amrywiaeth ffyngau ac organebau sŵosborig mewn ymlusgiaid: Liggenstoffer et al. 

(2010) a astudiodd 30 o lysysyddion mamalaidd ac igwana, gan ddefnyddio rhanbarth ITS1 fel marciwr; 

Koetschan et al. (2014a); Hanafy et al. (2017, 2018, a 2020a); Gruninger et al. (2014); Callaghan (2014); 

a Kittelman et al. (2013), i enwi rhai. Fodd bynnag, nid yw darganfod cladiau newydd o 

Neocallimastigomycota yn syndod gan fod llawer o ecosystemau o amrywiaeth mawr eto i'w 

meithrino, a all gyflwyno grwpiau newydd. Yn y bennod hon, archwilwyd amrywiaeth a strwythur 

cymunedau ffwngaidd yn system dreulio crwbanod llysysol, gan ganolbwyntio'n benodol ar grwbanod 

tir a ffyngau anaerobig. Nôd yr astudiaeth oedd penderfynu a yw poblogaethau ffwngaidd yn wahanol 

mewn gwahanol rywogaethau crwban, a sut mae gwahanol ffactorau megis maint yn effeithio ar y 

cymunedau hyn, gyda diddordeb penodol mewn ffyngau anaerobig. Yn dilyn dilyniannu Ion Torrent, a 

dadansoddiad y data o ddosbarthiad ffyngau anaerobig mewn rhywogaethau crwban, rydym yn 

ystyried bod crwbanod yn wir yn meddu ffyngau anaerobig, gan gynnwys ffwng newydd a enwir dros 

dro yn /Turtarmyces fel genws yn y ffylwm Neocallimastigomycota.  

 

3.4.1 Mae crwbanod llysysol yn meddu ar ystod o ffyngau anaerobig yn eu systemau dreulio 

O ganlyniad i wybodaeth newydd o astudiaethau dilyniant DNA a phrotein, mae gwybodaeth am 

dacsonomeg ffyngau wedi bod yn newid yn gyflym. Mae cysylltiadau ffylogenetig a lleoliadau 

tacsonomig sawl genera yn cael eu hegluro, ac mae cyfadeiladau'n cael eu datrys (Hanafy et al., 

2020a). Mae dilyniannau'n cael eu derbyn yn amlach o genera ffwngaidd gydag ecolegau heb 

gynrychiolaeth ddigonol, er enghraifft systemau byw mewn creigiau, ffyngau cen neu systemau treulio 

trwy ddilyniant cenhedlaeth newydd. Roedd y dilyniant cychwynnol Ion Torrent ar y samplau 

ymlusgiaid yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol ynghylch cymunedau ffwngaidd, gan agor y drws i 
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ddamcaniaethau pellach ac i ddarganfod y clâd newydd posibl /Turtarmyces. Ar draws y setiau data, 

arhosodd cymunedau ffwngaidd yn gymharol debyg, gan alluogi ffocws pellach ar gymunedau 

ffwngaidd anaerobig ym mhob set ddata. Er enghraifft, roedd cymunedau Ascomycota a 

Basidiomycota yn amlwg ym mhob sampl, yn ogystal a thacsonau aerobig eraill, gan gynnwys Preussia, 

Ascodesmis, Coprinopsis, Thelebolus, a Thamnidium. Oherwydd eu amlder yn y samplau, roedd 

presenoldeb Neocallimastigomycota yn dod yn fwy amlwg gan sefyll allan yn y graffiau dadansoddiad 

(Ffigyrau 3.9 a 3.13). O ganlyniad hyn, datgelwyd bod y ffyngau anaerobig yn bresennol yn bennaf 

mewn crwbanod mawr, o gymharu a’r rhai llai. 

 

 3.4.1.1 Absenoldeb ffyngau anaerobig mewn rhai ymlusgiaid 

Dangosodd y canlyniadau hefyd bod ffyngau anaerobig yn absennol yn samplau’r ddraig barfog a’r 

igwana yn yr astudiaeth hon. Gall hyn eto awgrymu effaith maint a chyfraniad diet at bresenoldeb neu 

absenoldeb ffyngau anaerobig. Ond, mae astudiaethau eraill wedi nodi mathau o ffyngau anaerobig 

neu organebau tebyg mewn igwanas o’r blaen (Liggenstoffer et al., 2010), felly roedd eu habsenoldeb 

yn yr astudiaeth yma yn eithaf annisgwyl. Gallai hyn fod o ganlyniad amryw o ffactorau, er enghraifft 

diet, aeddfedrwydd yr igwana, amser casglu ysgarthion, i nodi dim ond rhai.  

 

Nodwyd canran isel o ffyngau anaerobig yn sampl y crwban môr Olive Ridley (Lepidochelys olivacea) 

(0.15%). Caiff grwbanod môr Olive Ridley eu darganfod mewn dyfroedd cynhesach gan gynnwys de'r 

Iwerydd (Gorllewin Affrica, Brasil, Suriname, Venezuela ac ati) a Chefnforoedd y Môr Tawel ac Indiaidd 

(India, Arabia, Japan a Micronesia) (Gwefan: Olive Ridley Sea Turtle - Distribution (liquisearch.com)). 

Maent ymhlith y crwbanod môr mwyaf niferus a lleiaf, dim ond pwyso hyd at 100 pwys a chyrraedd 2 

droedfedd o hyd (Gwefan: Olive Ridley Sea Turtle | National Geographic). Maent yn gigysol yn bennaf, 

yn bwydo ar slefrod môr, malwod, crancod, a physgod bach, gydag ambell lysysol yn cael ei ychwanegu 

fel algâu a gwymon. Mae'r rhan fwyaf o grwbanod môr yn arddangos y strategaeth fwydo hon, gyda'r 

Crwban Gwyrdd yr unig eithriad, gan fwydo ar laswellt y môr yn unig (Bjorndal et al., 1991). Roedd 
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presenoldeb ffyngau anaerobig yn y sampl hon ychydig yn syndod oherwydd eu diet arferol, ond gan 

fod rhai hefyd yn bwyta deunydd planhigion, nid yw'n hollol annisgwyl. Ym mis Tachwedd 2016, 

darganfuwyd crwban fôr Olive Ridley benywaidd yn fyw ar draeth Môr yr Iwerydd ar Ynys Môn, Cymru, 

gan roi ei ymddangosiad mwyaf gogleddol i'r rhywogaeth (BBCNews, 2016). Cafodd ei gymryd i mewn 

gan Sŵ Môr Ynys Môn i'w arsylwi, a chymerwyd sampl ysgarthol yn arbennig ar gyfer yr astudiaeth 

hon. Gan mai hwn oedd yr unig sampl crwban môr, ac ni ddadansoddwyd eraill yn uniongyrchol, nid 

yw'n eglur a yw ffyngau anaerobig yn drigolion arferol ym mhob darn treulio crwbanod môr. Gallai 

sawl ffactor fod wedi cyfrannu at bresenoldeb ffyngau anaerobig yn y sampl hon, megis lleoliad 

anarferol y crwban ac o bosibl, diet gwahanol. Roedd y crwban dan sylw hefyd yn sâl ar adeg casglu'r 

sampl, a allai fod wedi effeithio ar y canlyniadau. 

 

3.4.1.2 Adnabod aelodau o’r clâd /Turtarmyces  

Nodwyd dilyniannau y straen /Turtarmyces o samplau ysgarthol o grwbanod mwy yn bennaf, a 

chyflwynodd brif gwestiwm o ddisgrifio dosbarthiad ecolegol y clâd /Turtarmyces, gan gwestiynnu 

dosbarthiad cyfyngedig /Turtarmyces, oherwydd maint y crwban. Roedd y crwbanod a ddefnyddiwyd 

yn bennaf o leoliadau sŵ gyda chyfundrefnau bwydo, felly mae ein canlyniadau'n cynrychioli 

tanamcangyfrif dosbarthiad natur. Mae angen astudiaethau pellach i archwilio rhywogaethau gwyllt, 

a phenderfynu ar yr effaith y mae ffordd o fyw, arferion bwydo, a dofi’r anifeiliaid yn ei chael ar doreth, 

cytrefiad a lluosogi ffyngau anaerobig yn y berfedd llysysol.  

Roedd y primerau Ion Torrent a ddefnyddiwyd yn yr arbrawf hwn yn brimerau ffwngaidd cyffredinol, 

felly nid Neocallimastigomycota oedd yr holl ddilyniannau a ddychwelwyd. Fodd bynnag, roedd digon 

o ddilyniannau Neocallimstigomycota i'w dadansoddi, a chadarnhawyd presenoldeb y ffyngau 

anaerobig, gan gynnwys yr un nofel /Turtarmyces. Yma, dadansoddwyd y gwahanol rywogaethau 

crwban ar gyfer ffyngau anaerobig, gan gynnwys y ffwng newydd. 
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3.4.2 Mae presenoldeb a digonedd ffyngau anaerobig yn amrywio oherwydd maint y crwban 

Cadarnhawyd y rhagdybiaeth y byddai ffyngau anaerobig, yn benodol y ffwng nofel /Turtarmyces yn 

bresennol yn y rhywogaethau crwban mwy (fel A. gigantea, Chelonoidis nigra ac ati) gyda'r 

canlyniadau dilyniannu. Archwiliwyd rhanbarth amrywiol D1 y genyn LSU yn hytrach na rhanbarthau 

ITS, lle mae lefel cadwraeth dilyniant yn fwy ac mae mewnosodiadau/dileadau yn llai aml, gan olygu 

bod ‘binio’ ddilyniannau i genera a lefelau tacsonomig uwch eraill yn fwy effeithiol. O ganlyniad, 

cafwyd canlyniadau sydd yn gwanhanu’r crwbanod yn glir ar ran maint, er enhraifft roedd llai o 

amrywiad mewn ffyngau anaerobig yn y crwbanod llai (Malachochersus tornieri (crwban crempog), a 

Testudo kleinmanni (crwban yr Aifft), neu absenoldeb ffyngau anaerobig yn gyfan gwbl. Mewn 

cymhariaeth, roedd ffyngau anaerobig fwy digonol mewn rhywogaethau fel Aldabrachelys gigantea a 

Chelonoidis nigra, sydd yn dangos bod y math o rywogaeth yn amlwg yn pennu poblogaeth ffwngaidd 

yn y perfedd crwban. 

 

Mae llysysyddiaeth mewn ymlusgiaid wedi'i gyfyngu'n bennaf i grwbanod tir, rhai crwbanod môr a 

madfallod, gydag addasiadau a awgrymir ar gyfer llysysyddiaeth llwyddiannus yn cynnwys maint 

mawr, cyfradd metabolig arafach, a rhai addasiadau anatomegol i gyfyngu ar all-lif ac amseroedd cludo 

hir trwy'r llwybr berfeddol. Mae presenoldeb poblogaeth microbaidd i ddefnyddio'r cellwlos, 

hemicellwlos a lignin yn eu diet, sy'n cynnwys bacteria anaerobig, ffyngau a phrotozoa ciliad wedi'i 

gofnodi'n dda mewn mamaliaid llysysol, a dylid nodi eu harwyddocâd ymhellach mewn ymlusgiaid 

(Bjorndal, 1987, Mackie et al., 2004). Oherwydd yr awgrymiadau hyn, rydym yn amau bod presenoldeb 

ffyngau anaerobig mewn crwbanod mwy o ganlyniad y gofyniad am system dreulio hir neu fwy 

penodol ar gyfer diraddio planhigion a choloneiddio ffwngaidd, yn ogystal a rhai ffactorau morffolegol 

ac amgylcheddol eraill a drafodwyd isod. 
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i) Maint y corff a morffoleg y perfedd 

Astudiwyd anatomeg dreuliol a ffisioleg crwbanod llysysol ar gyfer sawl rhywogaeth, gan gynnwys 

stumog pig corniog, y coluddyn bach, a choluddyn mawr sy'n gorffen yn y cloaca (Modica, 2016). Mae 

bron pob crwban yn epleswyr ôl-goludd gydag ystod gul o pH niwtral, gan ddefnyddio rhanbarthau 

chwyddedig o'r coluddyn mawr ar gyfer treuliad eplesol microbaidd o ddeunyddiau planhigion 

(Bjorndal, 1997, Hailey, 1997). Oherwydd symlrwydd cymharol ol-goludd y crwban, mae'n caniatáu 

hyblygrwydd wrth ddefnyddio dietau amrywiol, ac mae'n aml yn ddefnyddiol ar gyfer cynhaliaeth yn 

ystod sychder a thymhorau sych (Barboza, 1995). Mae maint y corff hefyd yn aml yn cael ei ystyried 

yn un o nodweddion pwysicaf organeb, a gall maint corff bach neu fawr gael effeithiau sy'n cyfleu 

manteision cymharol ac felly'n ffafrio esblygiad rhai meintiau corff (Franz et al., 2011).  

 

O adroddiadau blaenorol, mae'n debygol bod sefydlu ffyngau anaerobig yn y perfedd yn dibynnu ar: 

a) y broses dreulio, sy'n cynnwys amseroedd preswylio hir ar gyfer deunydd planhigion sy'n cael ei 

amlyncu, a b) siambr dreulio benodol â pH niwtral, a welir yn aml yn llysysyddion mwy (Gruninger et 

al., 2014). Fel llysysyddion cyffredinol, mae crwbanod fel arfer yn defnyddio ystod o ddeunyddiau 

planhigion, ac mae eu haddasiadau i ddeiet amrywiol yn cael eu hadlewyrchu yn eu hymatebion 

cydberthynol, gan effeithio hefyd ar eu gallu i dreulio deunydd planhigion a sefydlu cytrefiad ffyngau 

anaerobig: 1) treuliadwyedd (colliad net o faetholion o digesta); 2) cymeriant a math o fwyd (faint o 

fwyd a math o ddail sy'n cael ei fwyta bob dydd); a 3) amser pasio (yr amser a gymerir i fwyd fynd 

trwy'r llwybr treulio) (Bjorndal, 1989). Mae cydberthynas rhwng maint y corff a swyddogaethau 

ffisiolegol yn aml yn brif bwynt astudio, er enghraifft, mae Egwyddor Jarman-Bell yn arsylwi bod 

llysysyddion mamalaidd o faint mwy yn amlyncu bwyd o ansawdd maethol îs gyda chynhwysedd 

perfedd cynyddol fesul gofyniad ynni uned, a dylid ei gymhwyso hefyd i lysysyddion eraill fel 

ymlusgiaid, h.y. dylai fod gan anifeiliaid mwy fwy o gapasiti perfedd ar gyfer pob uned o fwyd wedi'i 

amlyncu a chynnydd tybiedig mewn effeithlonrwydd treuliad (Franz et al., 2011, Troyer, 1984).  
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Roedd cynnydd ym màs y corff yn gysylltiedig â chynnydd yng nghapasiti cymharol perfedd Igwanas 

llysysol a threuliad ffibr yn y crwban gwyrdd llysysol, ac mae galluoedd treulio mawr wedi'u cofnodi 

mewn crwbanod fel A. gigantea (Franz et al., 2011). Mae hyn yn awgrymu cysylltiad rhwng 

astudiaethau blaenorol ynglyn a maint corff blaenorol a morffoleg o grwbanod a'r canlyniadau a 

welwyd yn yr astudiaeth hon, lle dim ond yn y rhywogaethau crwban mwy y nodwyd ffyngau 

anaerobig sy'n gyfrifol am eplesu microbaidd mewn systemau treulio. Cadarnhaodd Franz et al. (2011) 

hefyd fod gan ymlusgiaid llysysol gymeriant bwyd is, amseroedd cadw hirach, a gronynnau bwyd mwy 

na mamaliaid, gyda chanfyddiadau'n awgrymu bod cyfradd metabolig uwch yn gysylltiedig â 

chymeriant bwyd uwch (Franz et al., 2011). 

 

ii) Maint gronynnau bwyd ac amser cadw’r perfedd 

Gallai amser cadw a maint gronynnau bwyd hefyd egluro presenoldeb ffyngau anaerobig, a mwy o 

amrywiaeth, a welwyd yn y crwbanod mwy, gan y byddai eu systemau treulio yn hirach, gan arwain at 

amser cadw hirach yn y perfedd. Mae cyfradd taith y digesta ar gyfer ymlusgiaid fel arfer yn hirach nag 

adar neu famaliaid, yn para sawl diwrnod. Mae amser cadw yn sylweddol bwysig ar gyfer 

carbohydradau strwythurol, sy'n gofyn am amlygiad digonol i ficrobau ar gyfer ymlyniad, treuliad ac 

eplesiad (Barboza, 1995, Bjorndal et al., 1990). Mae maint gronynnau hefyd yn ei dro yn effeithio ar 

amser cadw, gan fod gronynnau mawr yn aml yn cael eu treulio ar gyfraddau is na gronynnau bach, ac 

mae diraddiad cellfuriau yn sylweddol arafach (Bjorndal et al., 1990). Mewn llysysyddion, yn enwedig 

ymlusgiaid, mae hyn yn bwysig gan eu bod yn lleihau maint gronynnau bwyd cyn lleied â phosibl a 

rhaid cadw digesta am gyfnod hirach er mwyn sicrhau effeithlonrwydd tebyg i'r rhai sydd yn lleihau 

eu bwyd yn fwy (Bjorndal et al., 1990). Er enghraifft, nododd Guard et al. (1980) ar gyfer crwbanod 

troedgoch, bod yr amser cadw cymedrig yn cynyddu wrth i faint y gronynnau gynyddu, gyda 

gronynnau 2 mm yn cael eu cadw am 170 awr, gronynnau 5 mm ar gyfer 185 awr, a gronynnau 10 mm 

am 363 awr (GUARD, 1980, Modica, 2016). Hefyd, nid yw'r rhan fwyaf o grwbanod llysysol yn meddu 

ar ddannedd ac anaml y byddant yn cnoi bwyd, yn wahanol i famaliaid, felly mae lleihau maint 
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gronynnau yn dibynnu'n fawr ar weithredu microbau yn yr ôl-goludd (Barboza, 1995, Bjorndal et al., 

1990, Stevens and Hume, 1998).  

Mae lleihau maint gronynnau naill ai trwy fastio deintyddol neu falu yn aml yn cael ei ystyried fel y 

gwahaniaeth treulio allweddol rhwng ecto- ac endothermau, gan arwain at endothermau yn cyflawni 

effeithlonrwydd treulio yn gyflymach, gan ganiatáu ar gyfer cyfradd cymeriant bwyd uwch i danio 

endothermi (Franz et al., 2011). Mae antiperistalsis hefyd yn cael ei ystyried yn fecanwaith pwysig yng 

ngholuddyn mawr y crwbanod oherwydd y diffyg adrannu, sy'n gyrru bwyd yn ôl tuag at y colon 

brocsimal am gyfnod hirach er mwyn dod i gysylltiad â threuliad microbaidd ychwanegol (Taylor et al., 

1996). 

 

iii) Amrywiaeth dail 

Gall amrywiaeth diet a dail hefyd chwarae rhan hanfodol mewn ymatebion treulio. Mae crwbanod 

llysysol cyffredinol yn y gwyllt fel arfer yn bwyta cymysgedd o ddail, ffrwythau a blodau, gan amlyncu 

deunydd nad yw'n blanhigyn e.e. esgyrn, deunydd marw, ysgarthion a phridd, dim ond ar gyfer 

datblygu cregyn a chynhyrchu wyau yn bennaf (Bjorndal et al., 1990). Er enghraifft, mae crwban 

anialwch Gogledd America (Xerobates agassi) yn bwyta ystod eang o weiriau ffibrog a llystyfiant 

suddlon, er bod digonedd o fwydydd yn amrywio'n fawr yn anialwch y Mojave a’r Sonoran, gan arwain 

at amrywiadau eang o ymatebion i nodweddion corfforol a chemegol ei ddeiet (Barboza, 1995).  

 

Gall argaeledd bwyd gael effeithiau cryf ar berfformiad anifeiliaid, ac ar gyfer crwbanod mae'n 

effeithio ar eu goddefgarwch corfforol, eu perfformiad, eu goroesiad a'u hatgenhedlu (Joshua et al., 

2010). Mae dietau sŵ fel arfer yn cynnwys cyfrannau amrywiol o ddeunydd porthiant (porthiant sych 

fel gwair, neu borthiant ffres fel glaswellt neu lysiau), porthiant wedi'i beledu, ac eitemau amrywiol 

fel ffrwythau a chynhyrchion grawn. Gall hyn ddarparu gwahaniaeth clir rhwng anifeiliaid dof a gwyllt 

mewn ymatebion treulio a'r amgylchedd microbaidd sy'n ofynnol ar gyfer eplesu deunyddiau o'r fath. 

Mae astudiaethau ar effaith diet ar boblogaethau ffwngaidd anaerobig wedi dangos bod gwahanol 
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gydrannau dietegol yn chwarae rhan bwysig mewn rhyddhau sŵosborau, chemotacsis a maint 

sefydliad poblogaeth ffwngaidd anaerobig yn y llwybr treulio (Huws et al., 2016, Huws et al., 2013, 

Jimenez, 2008). Er enghraifft, mae cil-gnowyr sy'n cael eu bwydo ar ddeietau ffibrog yn aml yn 

arddangos poblogaethau mawr o ffyngau anaerobig, lle mae gan y deunydd planhigion amser cadw 

hirach yn gyffredinol. Mewn cyferbyniad, mae ffyngau anaerobig mewn niferoedd isel neu hyd yn oed 

yn absennol mewn anifeiliaid sy'n cael eu bwydo ar ddeunydd planhigion deiliog meddal sy'n llawn 

carbohydradau hydawdd a starts (Gordon and Phillips, 1998). Gall gwahaniaethau yng nghyfansoddiad 

maethol a hyfywedd deunydd planhigion (e.e. deunydd planhigion ffres neu sych) ddylanwadu'n 

sylweddol ar metaboledd ffwngaidd anaerobig. 

 

iv) Thermoregwleiddiad a thymheredd y corff 

Mae astudiaethau hefyd wedi'u cynnal ar y berthynas rhwng tymheredd y corff a threuliad. Gan na 

wyddys bod unrhyw fertebrat yn cynhyrchu cellwlas, rhaid i lysysyddion fertebrataidd ddibynnu ar 

ficroflora perfedd i ddiraddio'r deunydd planhigion yn eu diet (Bjorndal, 1987). Mae'r gofynion 

sylfaenol i gynnal microflora perfedd effeithlon yn cynnwys cyflenwad bwyd cyson a threuliad araf 

digesta ar gyfer treuliad microbaidd digonol (a drafodwyd o'r blaen), amodau anaerobig, pH perfedd 

rheoledig, a thymheredd corff cymharol gyson (Bjorndal, 1987).  

 

Mae ymlusgiaid llysysol tymherus fel crwbanod yn aml o dan gyfyngiadau amgylcheddol, megis 

amrywiadau tymheredd uwch a chyfnodau lle mae bwyd sydd ar gael yn gyfyngedig. Gwyddys bod gan 

ymlusgiaid, gan gynnwys crwbanod tir, alluoedd amrywiol i gynnal gwahaniaethau tymheredd rhwng 

eu cyrff a'r amgylchedd (Joshua et al., 2010, Zimmerman et al., 1994). Gall mecanwaith ffisiolegol 

thermoregwleiddiad newid cyfraddau dargludedd thermol a rheoli fflwcs gwres, a chydnabyddir bod 

maint corff mawr yn ffactor pwysig mewn cysondeb thermol mewn organebau ectothermig (Perrin 

and Campbell, 1981). Nid oes inswleiddiad effeithiol ar ymlusgiaid bach ond gallant arfer rhywfaint o 

reolaeth dros dymheredd eu corff trwy gyfuniad o fecanweithiau. Efallai y bydd rhywogaethau mawr 
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sydd ag inertia thermol mawr yn destun pwysau llai dewisol ar gyfer mecanweithiau 

thermoregwleiddio (Perrin and Campbell, 1981). Byddai thermoregwleiddiad ffisiolegol (e.e. siyntio 

canolog y gwaed a gweithgaredd fasamotor ymylol sy'n helpu i reoli cyfraddau gwresogi ac oeri) yn 

cael ei ffafrio dros fecanweithiau ymddygiadol (e.e. addasiadau ystumiol ar gyfer torheulo) oherwydd 

costau ynni uchel symud mewn rhywogaethau maint mawr (Perrin and Campbell, 1981).  

 

Mae tymheredd corff ectothermau yn dylanwadu ar ymddygiad a gweithgaredd dyddiol/tymhorol, 

sydd yn ei dro yn dylanwadu ar effeithlonrwydd chwilota am fwyd, cydbwysedd egni, dewis naturiol, 

tueddiad i ysglyfaethu, defnydd arferol, a dosbarthiad a digonedd rhanbarthol/daearyddol 

(Zimmerman et al., 1994). Disgrifiwyd anatomeg dreulio a ffisioleg amrywiol grwbanod llysieuol a 

chrwbanod môr, gyda thymheredd corff craidd teuluoedd ymlusgiaid (gan gynnwys Testudinidae) 

rhwng 8°C - 42.3°C, gyda 15°C yn cynrychioli'r isafswm tymheredd craidd gwirfoddol gwirfoddol, a 

39°C fel y tymheredd corff craidd uchaf gwirfoddol gwirfoddol (Sadeghayobi et al., 2011, Modica, 

2016). Yn 2011, nododd Sadeghayobi et al. y berthynas rhwng tymheredd amgylchynol ac amser cadw 

gronynnau a hadau anrheuliadwy gyda 19 o grwbanod Galapagos mewn amodau lled-naturiol. Fe 

wnaethant ddarganfod bod cydberthynas gwrthdro rhwng amser cadw a thymheredd amgylchynol, 

gan gynyddu wrth i'r tymheredd ostwng (Sadeghayobi et al., 2011). Dangosodd astudiaeth arall gan 

Hailey et al. (1997) fod amser cadw 6 crwban Kinixys spekii a 6 crwban Stigmochelys pardalis ar 

dymheredd amgylchynol cyson 30°C i fod yn 2.2 diwrnod a 3.8 diwrnod yn y drefn honno (Hailey, 

1997). 

 

Mae'r amrywiadau tymheredd amgylcheddol uwch a'r cyfnodau estynedig o aeafgysgu ymysg 

ymlusgiaid llysysol yn ei gwneud yn amheus a allai ymlusgiad tymherus gynnal microflora perfedd 

effeithlon a fyddai'n cyfrannu'n sylweddol at gydbwysedd egni'r ymlusgiad (Bjorndal, 1987). Mae'r 

astudiaeth hon yn profi fel arall. Gwyddys bod ffyngau anaerobig mamalaidd yn egino ac yn 

gweithredu ar y tymheredd ffafriol o 39°C, sef tymheredd y perfedd mamalaidd. Rhagwelir, fel y 
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nodwyd yn flaenorol, fod gan y perfedd crwban dymheredd craidd îs o oddeutu 30°C, ei bod yn well 

gan y ffwng anaerobig a ddarganfuwyd yn yr astudiaeth hon dymheredd deori îs na'r ffyngau 

anaerobig mamalaidd, gan awgrymu ei allu i addasu i westeiwr ectothermig yn hytrach na mamal 

endothermig. Mae crwbanod hefyd yn gallu rheoleiddio tymheredd eu corff yn eithaf da, er gwaethaf 

ffactorau amgylcheddol, sy'n galluogi'r llwybr treulio a microflora perfedd i gynnal y tymereddau gorau 

posibl ar gyfer amser cadw hir a diraddio effeithlon (Modica, 2016).  

 

Er gwaethaf y rheolaeth thermoregwleiddiad, gall hefyd awgrymu bod y ffyngau hyn yn fwy gwydn i 

rai newidiadau yn nhymheredd y perfedd, gan fod crwbanod yn aml yn agored i newidiadau hinsawdd 

tymhorol a daearyddol yn y gwyllt. Felly gall cyfansoddiad microbaidd yn y llwybr treulio crwban fod 

yn wahanol i lysysyddion mamalaidd cyffredinol, a gall unrhyw ffyngau anaerobig newydd a 

ddarganfyddir yn yr amgylchedd hwn arddangos nodweddion gwahanol i ffyngau anaerobig 

‘traddodiadol’ a geir mewn mamaliaid. Mae hefyd yn amlwg bod y ffyngau anaerobig i'w cael yn y 

rhywogaethau crwban mwy yn unig, sy'n cydberthyn â'r mecanwaith thermoregwleiddiad a 

rhagdybiaeth maint y corff mawr, maint y gronynnau â chysylltiad amser cadw perfedd yr anifeiliaid 

mwy. Ni ddarganfuwyd unrhyw ffyngau anaerobig o'r blaen mewn mamaliaid bach chwaith, sy'n 

cefnogi cysylltiad maint corff mwy â'u presenoldeb yn y system dreulio. 

 

v) Poblogaeth a digonedd ffyngau anaerobig 

Awgrymwyd y gall hyd y pori hefyd effeithio ar faint poblogaeth ffyngau anaerobig, wrth i swm uwch 

o sŵosborau gael eu rhyddhau, gydag astudiaethau ar anifeiliaid dof (Edwards et al., 2008, Huws et 

al., 2014). Mae'n ymddangos bod DNA ffwngaidd yn cynyddu mewn cyfansoddiad ar ôl deori am 2h, 

6h, 24h, a 48h yn y drefn honno (Huws et al., 2016, Huws et al., 2013, Huws et al., 2014, Jimenez, 

2008). Gall ffyngau anaerobig hefyd basio ar hyd y llwybr treulio a chadw eu hyfywedd, gan eu bod o'r 

blaen wedi'u hynysu'n llwyddiannus oddi wrth faw (nid yn unig rwmen neu gynnwys treulio), gan 

awgrymu trydydd cam yn eu cylch bywyd pan fydd amodau'n dod yn anffafriol, i gynorthwyo goroesi 
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mewn aer  (Callaghan, 2014, Brookman et al., 2000b). Fodd bynnag, mae eu gallu i gael eu meithrino 

o ddeunydd sych yn wahanol iawn i ddeunydd ffres.  

 

Genera o Neocallimastigomycota a nodwyd yn bennaf oedd /Turtarmyces, Anaeromyces, 

Orpinomyces, Neocallimastix, Khyollomyces a Piromyces. Mae astudiaethau blaenorol wedi dangos 

mai'r ffyngau mwyaf niferus yn ystod y cyfnod cytrefu cychwynnol ar ôl llyncu planhigion yw 

Neocallimastix a Piromyces (gyda system wreiddflewog canghennog) ac yna Orpinomyces a 

Caecomyces (Huws et al., 2016, Huws et al., 2014). Ffyngau anaerobig yw prif gytrefwyr biomas 

planhigion, ac maent yn gallu bod yn fwy helaeth na bacteria. Mae eu hystod eang o ensymau a'u gallu 

i dreiddio rhwystrau strwythurol cymhleth yn sicrhau cytrefiad o fewn 15-20 munud i'r deori (Jimenez, 

2008, Huws et al., 2014). 

 

Gwladychu yw'r allwedd i ddiraddiad ffwngaidd o ddeunydd planhigion sy'n cael ei amlyncu yn y llwybr 

treulio, gydag ymlyniad corfforol y microbau ac ymosodiad ensymatig yn hanfodol ar gyfer diraddio 

effeithiol (Gruninger et al., 2014). Mae ffyngau anaerobig yn cytrefu mewn safleoedd o ddifrod ar 

ddeunydd planhigion yn dilyn mastastio (mae mwy o ddannedd a chnoi yn arwain at fwy o ddifrod). 

Fodd bynnag, nid oes gan rai rhywogaethau crwban lawer o ddannedd, ac felly gall safleoedd sydd 

wedi'u difrodi fod yn llai na'r arfer, gan arwain at amser diraddio hirach. Mae dynameg ffwngaidd yn 

cael ei gyfryngu'n bennaf gan yr amser y mae sŵosborau ffwngaidd yn cymryd i leoli, atodi a chyrchu 

ar ddeunydd planhigion. Mae astudiaethau gydag ARISA wedi dangos bod newidiadau brig sylweddol 

o fewn 5 munud, sy'n cynyddu dros amser (Huws et al., 2014, Callaghan, 2014). Mae faint o DNA 

ffwngaidd anaerobig hefyd yn cynyddu gydag amser deori, gyda Piromyces a Caecomyces yn cyrraedd 

uchafbwynt oddeutu 1 h yn dilyn amlyncu, Neocallimastix ar ôl ~ 30 munud, ac Anaeromyces ac 

Orpinomyces yn dominyddu'r boblogaeth ffwngaidd ar ôl hynny (Orpin, 1994, Edwards et al., 2008, 

Huws et al., 2014). Mae hyn yn cefnogi darganfyddiad y rhywogaeth ffyngau anaerobig yn yr 

astudiaeth hon. 
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3.4.3 Heriau ymchwil 

Roedd digonedd isel o Neocallimastigomycota yn y ddau rediad Ion Torrent o'i gymharu â ffyngau 

eraill, er bod ffyngau anaerobig, ac yn bwysicaf oll, y dilyniannau nofel yn amlwg yn bresennol ac yn 

darparu digon o dystiolaeth ei fod yn ddilyniant nofel. Gallai fod sawl rheswm dros ddigonedd isel, y 

gellid eu cywiro mewn astudiaethau yn y dyfodol, gan gynnwys:  

- Ffyngau segur (presenoldeb strwythurau goroesi)  

- Digonedd isel o ffyngau mewn samplau ysgarthol  

- cymhareb DNA:biomas isel  

- Samplu anwastad (amseroedd neu maint a gasglwyd, diet a llystyfiant, iechyd anifeiliaid)  

- problemau gyda’r primerau Ion Torrent  

- Defnydd o ranbarth LSU (ni ellir ei gymharu â data ITS)  

- Presenoldeb organebau eraill, ffwngaidd neu'n di-ffwngaidd  

- Methu â chynhyrchu sŵosborau niferus (yn enwedig ffyngau polycentrig) 

- anifeiliaid mewn captifedd yn lle set ddata anifeiliaid gwyllt 

Mae digonedd ffwngaidd yn effeithio'n fawr ar ddata Ion Torrent, felly gallai unrhyw un o'r rhain sy'n 

achosi gwahaniaethau beri i dacsonau gael ei fethu a chynrychioli data yn ddigonol (Brookman et al., 

2000a). 

 

3.4.4 Casgliadau a gwaith yn y dyfodol 

Rhagdybiaeth cychwynnol yr astudiaeth hon oedd y byddai gan ymlusgiaid llysysol, gyda diddordeb 

arbennig mewn crwbanod neu grwbanod môr, ffyngau anaerobig yn eu systemau treulio i dreulio'r 

deunydd planhigion sy'n cael ei amlyncu, yn enwedig y deunydd ffibrog caled. Mae astudiaethau 

blaenorol wedi adrodd am ffyngau anaerobig mewn ymlusgiaid fel yr igwana (Liggenstoffer et al., 

2010, Mackie et al., 2004), felly'r cam nesaf oedd edrych ar Testudinau, gan ganolbwyntio ar y 

crwbanod. Rhagdybiwyd hefyd y byddai ffyngau anaerobig yn cael eu nodi mewn rhywogaethau 
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crwban mwy fel A. gigantea a Chelonoidis nigra (crwban Galapagos), ac y byddai llai neu ddim mewn 

rhywogaethau crwban llai (<5kg).  

 

Yn yr astudiaeth hon, daeth yn amlwg bod ffyngau anaerobig mewn rhai crwbanod, a nodwyd clâd 

ffwngaidd anaerobig newydd hefyd, a enwir dros dro yn /Turtarmyces. Nodwyd y ffwng dim ond yn y 

rhywogaethau crwban mwy, A. gigantea, Chelonoidis nigra, Centrochelys sulcate ac Astrochelys 

radiata, ac ni nodwyd yr un ohonynt mewn rhywogaethau crwban llai.  Fel y soniwyd yn flaenorol, gall 

y rhesymau posibl dros eu presenoldeb mewn rhai rhywogaethau yn unig ddibynnu ar eu hanatomeg 

(hyd y llwybr treulio), amser cadw gronynnau bwyd, a diet yr anifail unigol. Mae angen amser preswyl 

hir i gwblhau twf ffwngaidd anaerobig a chylch bywyd, a chydag amser cludo perfedd o wythnos o 

leiaf, mae gan rywogaethau crwban mwy A. gigantea a Chelonoidis nigra ddigon o amser i gwblhau'r 

cylch bywyd a threulio deunydd planhigyn. Mewn cyferbyniad, er enghraifft, mae Pandas hefyd yn 

llysysol, ond yn y bôn mae ganddynt amser cludo treuliad o 12 awr, felly nid yw'n ddigon o amser i 

sefydlu tyfiant ffyngau anaerobig a choloneiddio ar gyfer diraddio planhigion yn effeithlon (rhaid 

iddynt ddefnyddio system arall neu ficrobau eraill) (Callaghan, 2014). Mae hyn yn esbonio pam na 

nodwyd ac na ynyswyd unrhyw ffyngau anaerobig mewn astudiaethau blaenorol, a ddilyswyd gan 

feithrino a dilyniannu Ion Torrent gan Dr Tony Callaghan. Darganfuwyd hefyd bod olion gwan o ffyngau 

anaerobig yn y crwban Lepidochelys olivaceca (nid yn Cuora bouretti) er na phrofwyd pob rhywogaeth 

crwban, felly nid yw'n sicr a yw hyn yn arwydd o'r holl grwbanod.  

 

Mae'r crwbanod yn yr astudiaeth hon sy'n meddu’r ffyngau anaerobig i'w cael yn aml yn hinsoddau 

trofannol cynnes cefnforoedd India a'r Môr Tawel, lle gwyddys bod crwbanod enfawr wedi mudo i 

filiynau o flynyddoedd yn ôl. Ni ddarganfuwyd unrhyw ffyngau anaerobig mewn crwbanod o 

hinsoddau sychach fel y Sahara neu dde Ewrop, oherwydd eu maint ac o bosibl oherwydd llystyfiant 

gwahanol yn yr hinsoddau hyn, gan awgrymu addasiad a ffafriaeth i hinsoddau fel ynysoedd Galapagos 

a Seychelles. Mae cysylltiad crwbanod modern â'u cyndeidiau a deinosoriaid Mesosöig cynnar, a'u 



83 
 

hymddangosiad, strwythur a'u diet cymharol ddigyfnewid, yn awgrymu posibilrwydd cryf y byddai 

ffyngau anaerobig yn bresennol yn ardaloedd treulio yr ymlusgiaid Mesosöig, filiynau o flynyddoedd 

yn ôl. Datgelodd Dr Tony Callaghan bod dadasnoddiad ffylogenetig wedi lleoli y dilyniant newydd a 

ddarganfodd rhwng Neocallimastigales a Chytridiomycota (cytridau aerobig), sy'n golygu eu bod yn 

perthyn i'r Neocallimastigales dargyfeiriol cynnar, ac felly efallai a’r ymlusgiaid cynnar. Fodd bynnag, 

mae'n anodd iawn i brofi hyn. Ond bydd dadansoddiadau pellach o’r ffwng a’i leoliad ymysg y gangen 

ffwngaidd yn ddiddorol iawn. Y gobaith yw i fynd ymhellach a’r gwaith yma yn y dyfodol, ac i geisio 

ynysu’r ffwng o fwy o ysgarthion crwban i ddarganfod ei briodweddau a nodewddion yn fwy manwl.  

 

Mae'r cyfansoddiad microbaidd a'r amrywiadau genetig yn y rwmen a systemau treulio eraill wedi'u 

hastudio'n dda mewn llawer o anifeiliaid. Fodd bynnag, gellir dadlau bod yr amrywiad swyddogaethol 

yn dal yn aneglur. Mae'r canlyniadau hyn ac adnabod ffwng anaerobig newydd o'r perfedd crwban yn 

agor posibilrwydd o ddarganfod nodweddion biotechnolegol a biofeddygol newydd, megis 

gweithgaredd ensymatig neu wrthficrobaidd. Er mwyn mynd i’r afael â hyn, gallai dulliau 

metagenomig, genomig, thrawsgrifiomeg a chyfrifiadol fod o werth i gynyddu ein dealltwriaeth o 

amgylcheddau cnoi cil a threuliad, a darganfod cyfansoddion newydd. Bydd dadansoddiad genomig 

pellach o'r genom /Turtarmyces yn nodi unrhyw nodweddion neu ranbarthau o ddiddordeb sy'n 

unigryw i'r ffwng hwn, a allai fod yn arwyddocaol yn biotechnolegol neu'n fiofeddygol. Gallai hyn fod 

oherwydd ei allu i oddef tymereddau îs a chyfnewidiol yn well na ffyngau anaerobig mamalaidd. Gallai 

hyn hefyd fod yn arwyddocaol i'w ddefnyddio mewn cymwysiadau fel ffermenterau bio-nwy.  
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Pennod 4 

Cymunedau ffwngaidd Aldabrachelys gigantea: 

Asesu presenoldeb ffyngau anaerobig mewn crwbanod mawr gan 

ddefnyddio chôdau bar DNA 

 

4.1 Cyflwyniad 

4.1.1 Difodiant rhywogaethau ac adferiad ecolegol ar ynysoedd cefnforol 

Wrth gymharu â systemau cyfandirol, nodweddir ecosystemau cefnforol gan lefelau uchel o 

endemiaeth a phoblogaethau bach. Mae cytrefu, hela, a dinistrio cynefinoedd wedi arwain at 

ddifodiant (extinction) llawer o rywogaethau brodorol o famaliaid, adar, planhigion ac ymlusgiaid 

(Moorhouse-Gann, 2017, Cheke and Hume, 2010). Mae ynysoedd trofannol yn dioddef yn sylweddol 

o ddifodiant megaffawna, yn bennaf yn cynnwys llysysyddion mawr. Mae llysysyddion mawr yn aml 

yn cael eu hystyried yn rywogaethau allweddol ar gyfer siapio strwythurau tirwedd a dymaneg yr 

ecosystem, gydag ymddygiadau bwydo a sathru yn cynnal heterogenedd y llystyfiant (Bakker et al., 

2016, Moorhouse-Gann, 2017, Hunter et al., 2013, Owen-Smith, 1987). Er mwyn brwydro yn erbyn 

digwyddiadau difodiant, mae ymdrechion amnewid ecolegol yn aml yn cael eu cyflwyno i adfer 

rhyngweithiau rhwng y llysysyddion a’r planhigion, a gollwyd yn flaenorol. Ym Mauritus er enghraifft, 

arbedwyd rhywogaethau rhag difodiant gydag ymdrechion cadwraeth dwys fel bridio mewn 

caethiwed, (ail)gyflwyniadau, bwydo atodol, adfywio coedwigoedd, a rheoli ysglyfaethwyr a chwyn 

ymledol (Moorhouse-Gann, 2017, Cole et al., 2013, Jones and Swinnerton, 1997). Fodd bynnag, nid 

yw ynysoedd y Mascarenes (Mauritius, Réunion, a Rodrigues) wedi eu heithrio rhag bygythiad 

difodiant, gyda’r difodiant enwocaf yn digwydd ym Mauritius, sef y dodo (Raphus cucullatus) (Cheke 

and Hume, 2010). Mae llawer o rywogaethau wedi rhannu yr un dynged, gan gynnwys ymlusgiaid fel 

y crwbanod mawr (giant tortoises). Diflannodd pum rhywogaeth crwban mawr endemig yn y genws 
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Cylindrapsis yn ystod yr Holosen (Holocene), gyda dwy o’r rhain (C. inepta a C. triserrata) yn bodoli tan 

1840 (Cheke and Hume, 2010, Corlett, 2013, Moorhouse-Gann, 2017). Roedd crwbanod mawr yn 

lysysyddion hanfodol ar yr ynysoedd hyn, gan reoli strwythur y gymuned planhigion drwy bori a sathru, 

gwasgaru hadau ac ati. Yn eu habsenoldeb, amharir ar ryngweithiau planhigion a llysysyddion, gan 

newid strwythur y cymunedau planhigion (Moorhouse-Gann, 2017, Griffiths et al., 2011). 

 

4.1.2 Dosbarthiad crwbanod mawr 

Roedd crwbanod mawr yn gyffredin ar bob cyfandir (ac eithrio Awstralia ac Antarctica) cyn ac yn ystod 

yr oes Pleistosen (Pleistocene). Nawr, maent wedi diflannu o fasau tir mawr, gan barhau drwy hanes 

ar ynysoedd cefnforol anghysbell y Galapagos a’r Seychelles yn unig (diflannodd y crwbanod mawr o’r 

Mascarenes yn yr 1800au) (Caccone et al., 1999). Ar hyn o bryd (y flwyddyn 2021), mae crwbanod 

mawr y Seychelles yn cael eu cynrychioli gan un boblogaeth sydd wedi goroesi, Aldabrachelys gigantea 

ar yr Aldabra Atoll, a chrwbanod mawr y Galapagos mewn sawl lleoliad yn Ynysoedd y Galapagos 

(Caccone et al., 1999) (Ffigwr 4.1). Mae ymdrechion cadwraeth diweddar hefyd wedi gweld rhain yn 

cael eu hailgyflwyno i leoliadau eraill, megis Ynysoedd y Mascarene. 
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Ffigwr 4.1. Dosbarthiad crwbanod enfawr yn 2021, gan gynnwys ynysoedd yng ngorllewin Cefnfor India, ac 

Ynysoedd y Galapagos. Addasiad o Hansen et al. 2017, a Caccone et al. 1999.  
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Ers oes y Pleistosen, mae o leiaf 36 o rywogaethau wedi diflannu, yn bennaf oherwydd effaith dynol 

(Hansen et al., 2017). Gan bod tarddiad folcanig gan rhan fwyaf o’r ynysoedd, a nid oedd ganddynt 

gyswllt a’r prif dir mawr erioed, credir i’r crwbanod gyrraedd yr ynysoedd drwy rafftio ar ganghennau 

coed, neu bobio yn y môr â’u pennau wedi’u dal gan eu gyddfau hir (Hansen et al., 2017). Mae eu gallu 

i fynd am wythnosau heb fwyd na dŵr, a gallu’r menywod i storio sberm am flynyddoedd yn sicrhau 

goroesiad a dosbarthiad llwyddiannus, fel y dangoswyd unwaith gan grwban Aldabra a 

ddarganfyddwyd yn fyw ar arfordir Tanzania yn 2004 (Pearse and Avise, 2001, Hansen et al., 2017, 

Gerlach et al., 2006) (Ffigwr 4.2). Mae’n rhaid mai’r crwbanod mawr yn aml oedd y fertebratau cyntaf 

i wladychu’r ynysoedd yma, ac mae eu presenoldeb wedi helpu i lunio’r ecosystemau unigyn a welir 

heddiw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelwir y ffenomenon o rywogaethau anifeiliaid yn esblygu i feintiau anaerferol o fawr ar ynysoedd o’u 

cymharu â’u perthnasau cyfandirol, yn gawraeth ynys (island gigantism). Gall hyn ddigwydd oherwydd 

Ffigwr 4.2. Crwban mawr a ddarganfyddwyd yn arnofio mewn cefnfor agored. 

Addasiad o Hansen et al. 2017.  
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sawl factor, megis pwysau ysglyfaethu hamddenol, llai o gystadleuaeth am fwyd, neu fel addasiad i 

amrywiadau amgylcheddol yr ynysoedd (Jaffe et al., 2011).  

Yn yr Aldabra Atoll, mae dwysedd uchel o A. gigantea i’w gael mewn cynefinoedd prysgwydd (scrub) 

arfordirol, ac yn bwydo’n bennaf ar dyweirch crwban (‘tortoise turf’), gweiriau hir a sbwriel dail 

(Moorhouse-Gann, 2017, Gibson and Hamilton, 1983). Mae crwbanod yn symud yn dymhorol mewn 

ymateb i ffactorau ymddygiadol ac ecolegol, megis argaeledd bwyd, cynaliadwyedd cynefinoedd ar 

gyfer nythu, a statws atgenhedlu (Walton et al., 2019). Ar ynysoedd fel yr Aldabra Atoll, mae goroesiad 

dyddiol y crwbanod yn dibynnu ar lochesi thermol a grëir gan goed, ogofâu, a phyllau. Mae 

symudiadau tymhorol A. gigantea hefyd wedi eu dogfennu mewn ymateb i newid argaeledd bwyd 

(Walton et al., 2019). 

 

4.1.3. Ailgyflwyno crwbanod i ecosystemau yr ynysoedd 

Mewn ecosystemau ynysoedd trofannol fel Mauritius, defnyddiwyd crwbanod mawr anfrodorol 

egsotig (A. gigantea) fel analogau ecolegol a’u hailgyflwyno i ddisodli crwbanod mawr diflanedig ac 

adfer ecosystemau ar ôl colli eu cymheiriaid a oedd yn ‘keystone grazers’ (Moorhouse-Gann, 2017, 

Griffiths et al., 2010, Hunter et al., 2013). Dechreuwyd gyflwyno’r crwbanod mawr i ddwy ynys ym 

Mauritius yn 2000: i Ile Aux Aigrettes (IAA) yn 2000, ac i Round Island (RI) yn 2007, gyda’r nod o adfer 

rhyngweithiau rhwng y llysysyddion a’r planhigion a gollwyd, a gwrthdroi camweithrediad yr 

ecosystem (Moorhouse-Gann, 2017, Griffiths et al., 2010) (Ffigwr 4.3 a Ffigwr 4.4). Mae gwaith cynnar 

wedi dangos bod ailgyflwyno’r crwbanod mawr wedi cynyddu gwasgariad hadau a llwyddiant 

eginblanhigion, drwy ddylanwadu ar gyfansoddiad cymunedau planhigion drwy bori detholus a lleihau 

uchder, biomas a gorchudd y llystyfiant (Griffiths et al., 2013, Moorhouse-Gann, 2017). Awgrymwyd 

bod crwbanod mawr anfrodorol yn osgoi planhigion brodorol oherwydd argaeledd planhigion egsotig, 

gan gyfrannu felly at reoli planhigion egsotic yr ardal (Moorhouse-Gann, 2017, Griffiths et al., 2010, 

Griffiths et al., 2013).  
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Ffigwr 4.3. Map o Mauritius a’r ynysoedd cyfagos. Nodir lleoliad Ile Aux Aigrettes a Round Island.  

 



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 Nodau ac amcanion yr ymchwil 

Gwyddwn bod crwbanod yn bennaf yn lysysol, ac felly rhagdybiwyd ei fod yn debygol iawn bod angen 

systemau microbaidd cymhleth arnynt, gan gynnwys ffyngau anaerobig, i gynorthwyo treuliad y 

deunydd ffibr mewn planhigion. Bu diddordeb blaenorol yn llwybr treulio ymlusgiaid llysysol, gydag 

astudiaethau blaenorol yn adrodd am ffyngau anaerobig mewn ymlusgiaid eraill (Liggenstoffer et al., 

2010, Mackie et al., 2004), felly’r cam nesaf oedd edrych ar y crwbanod, Testudinidae. Datgelodd 

Ffigwr 4.4. Crwbanod mawr (A) Aldabrachelys gigantea a (B) Astrochelys radiata  a gyflwynwyd i 

Round Island (Moorhouse-Gann, 2017). 

 

A 

B 
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canlyniadau blaenorol a gafwyd gan Dr Tony Callaghan yn ystod ei waith dilyniannu gyda’r Ion Torrent 

o samplau ysgarthol ac amgylcheddol, glwstwr o ddilyniannau ffwngaidd nodedig o’r DNA a 

echdynnwyd o ysgarthion crwban A gigantea. Mae hyn yn awgrymu ffynhonnell addawol o ffyngau 

anaerobic mewn crwbanod (Callaghan, 2014). 

Ym Mhennod 3, cynhaliwyd ymchwil pellach ar waith Dr Callaghan i ddarganfod presenoldeb ffyngau 

anaerobig mewn ymlusgiaid llysysol eraill gyda ffocws penodol ar grwbanod. Yma, nodwyd tystiolaeth 

o bresenoldeb dilyniannau ffyngau anearobig drwy ddefnyddio Dilyniannu Cenhedlaeth Nesaf (Next 

Generation Sequencing).  Nodwyd wedyn bod y dilyniannau ond yn bresennol yn y rhywogaethau 

mwy, Aldabrachelys gigantea, Chelonoidis nigra, ac Astrochelys radiate, a dim yn y rhywogaethau llai. 

Yn ogystal â rhywogaethau ffyngau anaerobig hysbys, nodwyd hefyd clâd newydd posibl, a rhoddwyd 

yr enw rhagarweiniol /Turarmyces nom. prov. iddo.  

 

Roedd y crwbanod a ddefnyddiwyd yn y bennod flaenorol yn dod yn bennaf o leoliadau sŵ gyda 

chyfundrefnau bwydo caeth, felly mae’r canlyniadau yn cyrychioli tanamcangyfrif dosbarthiad y 

ffyngau anaerobig mewn natur. Er mwyn ymchwilio i bresenoldeb a digonedd ffyngau anaerobig 

mewn rhywogaethau crwbanod mawr gwyllt, cynhaliwyd yr astudiaeth hon mewn cydweithrediad â 

Rosemary Moorhouse-Gann, a ddefnyddiodd metabarcodio DNA i asesu effeithiau a rhyngweithiadau 

crwbanod mawr Aldabra a gyflwynwyd ar ynysoedd Mauritius sy’n cael eu hadfer. Gallai canlyniadau 

helpu i bennu’r effaith y mae ffordd o fyw, arferion bwydo, a dofi’r anifeiliaid yn ei gael ar doreth, 

cytrefiad, a lluosogi ffyngau anaerobig ym mherfedd ymlusgiaid llysyol. Casglwyd samplau ysgarthol o 

grwbanol mawr gwyllt A. gigantea dros gyfnod o flwyddyn (dros y tymor gwlyb a sych) o safleoedd 

astudio Ile Aux Aigrettes a Round Island. Nod yr ymchwil yw i ymchwilio i bresenoldeb ffyngau 

anaerobig, drwy ddefnyddio Dilyniannu Cenhedlaeth Nesaf, mewn systemau treulio A. gigantea 

gwyllt, ac os oes unrhyw amrywiadau yn digwydd ar draws ystod o ffactorau gwahanol.  

 

 



92 
 

Prif amcanion y bennod hon yw: 

Amcan 1: i ddarganfod ffyngau anaerobig (gan gynnwys dilyniant y ffwng anaerobig newydd o’r 

bennod flaenorol) mewn rhywogaethau A. gigantea gwyllt ar IAA a RI 

Rhagdybiaeth 1: bydd ffyngau anaerobig hefyd yn cael ei nodi mewn systemau treulio A. 

gigantea gwyllt, fel y crwbanod dof o’r sŵ  

Amcan 2: i arsylwi ar y gwahaniaethau mewn digwyddiadau ffyngau anaerobig mewn A. gigantea 

aeddfed ac ifanc o IAA a RI 

Rhagdybiaeth 2: bydd ffyngau anaerobig dim ond yn bresennol mewn crwbanod aeddfed, 

mwy 

Amcan 3: i ganfod effaith tymor (gwlyb neu sych) ar boblogaeth ffyngau anaerobig mewn crwbanod 

aeddfed o IAA 

 Rhagdybiaeth 3: bydd gwahaniaeth sylweddol rhwng y tymhorau 
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4.2 Dulliau a Deunyddiau  

4.2.1 Safleoedd astudio 

Chwilwyd am grwbanod yn ystod tymhorau gwlyb a sych ar Ile Aux Aigrettes a Round Island. 

 

i)  Ile Aux Aigrettes 

Mae Ile Aux Aigrettes (IAA) yn ynys goral isel (low coralline island) 26 ha wedi’i leoli yng Nghefnfor 

India tua 600 m oddi ar arfordid de-ddwyrain Mauritius (Moorhouse-Gann, 2017). Mae’r ynys yn 

gartref i warchodfa natur a chanolfan ymchwil wyddonol. Cafodd goresgyniad gan blanhigion 

anfrodorol, mamaliaid, adar ac ymlusgiaid, yn ogystal â chlirio coed, effaith ddifrifol ar gymunedau’r 

planhigion ac anifeiliaid brodorol ar yr ynys, ac arwain at dinistriad nifer o rywogaethau gan gynnwys 

rhywogaethau brodorol o grwbanod mawr (Cylindrapsis) (Moorhouse-Gann, 2017, Cheke and Hume, 

2010). Rhwng 2000-2011, cyflwynwyd 26 A. gigantea anfrodorol i IAA er mwyn iddynt gymryd rôl 

ecolegol y crwban diflanedig, wrth iddynt fwyta a lledaenu hadau planhigion i helpu adnewyddu’r 

goedwig yn naturiol. Cyhoeddwyd bod yr ynys yn warchodfa natur yn 1965, ond parhaodd y gwaith o 

glirio a phlannu coed tan 1985. Dechreuwyd adfer cymunedau blodau a ffawna’r ynys ym 1986 gyda 

gwaredu planhigion ymledol, dileu rhywogaethau fertebrataidd egsotig, ail-sefydlu rhywogaethau 

planhigion brodorol, ac ail-gyflwyno anifeiliaid brodorol (e.e. A. gigantea) (Jones and Hartley, 1995, 

Cheke and Hume, 2010, Griffiths et al., 2011, Moorhouse-Gann, 2017). Heddiw, er gwaethaf yr 

ymdrechion dileu, mae un mamolyn egsotig yn parhau, y ‘musk shrew’ Asiaidd (Suncus murinus) 

(Seymour et al., 2005), ynghyd a sawl ymlusgiaid egsotig gan gynnwys neidr y blaidd (Lycodon 

capucinus), tair rhywogaeth o geco, un rhywogaeth o madfall (Calotes versicolor) (Cheke and Hume, 

2010), pum rhywogaeth o adar, ynghyd â 59 o rywogaethau planhigion egsotig (Moorhouse-Gann, 

2017, Parnell et al., 1989). 
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ii)  Round Island 

Côn folcanig basaltig 219 ha yw Round Island (RI), sy’n codi i 280 m ar ei bwynt uchaf. Cyhoeddwyf 

bod yr ynys yn warchodfa natur yn 1857, ac mae bellach ar gau i’r cyhoedd. Yn 2007, dychwelodd 

crwbanod i RI ar ôl bod yn absennol am dros ganrif. Cyflwynwyd crwbanod A. gigantea a Madagascan 

radiated i benderfyny a allant gyflawni rôl y crwban diflanedig (Moorhouse-Gann, 2017, Cole et al., 

2013). Mae RI yn arwyddocaol oherwydd ei phoblogaethau bridio o ymlusgiaid ac adar y môr. Tan yn 

ddiweddar, roedd tair rhywogaeth o ymlusgiaid endemig wedi’u cyfyngu i RI ac ni chawsant eu canfod 

yn unman arall ym Mauritius cyn iddynt gael eu ail-gyflwyno i ynysoedd eraill er mwyn lleihau risgiau 

difodiant ac adeiladu cymunedau ymlusgiaid coll (Cole et al., 2013). Mae ymdrechion adfer 

ecosystemau ar RI yn cynnwys cael gwared o blanhigion egsotig, plannu rhywogaethau o blanhigion 

brodorol ac amnewid tacsonau (Griffiths et al., 2010, Moorhouse-Gann, 2017). Mae hinsawdd 

ynysoedd Mauritius fel IAA a RI yn drofannol a chynnes, ac yn cael ei dymheru gan wyntoedd masnach 

o’r de-ddwyrain. Mae’r gwyntoedd hyn hefyd yn dylanwadu ar faint o lawiad ar yr ynysoedd, gan 

gynhyrchu dau dymor clir – y tymor gwlyb a llaith rhwng Tachwedd ac Ebrill, a’r tymor sych ac oer 

rhwng Mai a Hydref. Gall glawiad hefyd amrywio’n fawr rhwng rhannau gwahanol o’r ynysoedd 

(Griffiths et al., 2010, Hedding et al., 2020).  

 

4.2.2 Samplau 

Casglwyd y samplau ysgarthol o grwbanod A. gigantea aeddfed ac ifanc yn 2017 gan Rosemary 

Moorhouse-Gann (RMG).  

*Darparwyd y gwybodaeth canlynol gan Rose Moorhouse-Gann (Moorhouse-Gann, 2017). 

Ar adeg eu casglu, roedd 21 o grwbanod aeddfed yn crwydro’n rhydd ar IAA, a nifer anhybys o rhai 

ifanc. Cymerwyd crwbanod ifanc mewn i gaethiwed ar ôl casglu samplau ysgarthol, felly dim ond 

unwaith y cawsant eu samplu (ni phennwyd rhyw, ond rhoddwyd rhifau adnabod unwaith mewn 

caethiwed). Roedd yn bosib adnabod pob crwban aeddfed gan y rhif adnabod unigryw ar eu argragen 

(carapace) a tag PIT (Passive Integrated Transponder) ar un goes ôl, ac roedd eu rhyw yn hysbys. 
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Casglwyd sampl ysgarthol dim ond pan oedd y rhif adnabod yn hysbys (a gafwyd ar ôl i RMG arsylwi 

arnynt ar ôl gwawrio). Defnyddiwyd bagiau bioddiraddadwy i gasglu’r samplau, yna eu homogeneiddio 

yn y bag a’u gyniferu (aliquoted). Cadwyd y samplau drwy eu sychu gyda gel silica am 24 awr, yna eu 

storio ar -20ºC. Er mwyn homogeneiddio’r samplau ymhellach, cawsant eu rhwygo â siswrn 

diheintiedig cyn echdynnu DNA. Echdynnwyd DNA fel y disgrifwyd yn y pennodau blaenorol 

(Moorhouse-Gann, 2017). Derbynniwyd cyfanswm o 84 samplau DNA o ysgarthion A. gigantea 

aeddfed ac ifanc gan RMG o Brifysgol Caerdydd. 

 

4.2.3 Dilyniannu Cenhedlaeth Nesaf a dadansoddiad ystadegol 

Perfformiwyd NGS Ion Torrent fel y disgrifwyd yn flaenorol ym Mhennod 3. Perfformiwyd y 

dadansoddiad ystadegol hefyd yn PAST fel y disgrifwyd yn flaenorol ym Mhennod 3. Yn ychwanegol, 

defnyddiwyd dadansoddiad Permutation multivariate analysis of variance (PERMANOVA) i bennu 

gwahaniaethau sylweddol cyffredinol mewn data cymunedol. Roedd data digonedd tacsonaidd 

cymharol yn destun trawsnewid gwreiddiau sgwâr (square root transformation) a chyfrifwyd 

matricsau pellter Bray-Curtis. Cyflawnwyd PERMANOVA gan ddefnyddio gosodiadau diofyn gyda 

chyfnewidiadau anghyfyngedig. Defnyddiwyd dadansoddiad Analysis of Similarity (ANOSIM) i gyfrifo'r 

pellteroedd rhwng triniaethau gan ddefnyddio'r matrics pellter Bray-Curtis a gyfrifwyd uchod. 

Defnyddiwyd dadansoddiad Similarity percentage analysis (SIMPER) i nodi'r prif dacsonau a 

arweiniodd at wahaniaeth rhwng triniaethau. Cafodd y dadanoddiadau yma eu cynnal ôl 

aeddfedrwydd, tymor, lleoliad a rhyw y crwbanod. Ar gyfer y dadansoddiad, roedd 84 sampl ysgarthol 

(20 aeddfed tymor gwlyb IAA, 20 aeddfed tymor sych IAA, 18 ifanc IAA, a 26 aeddfed RI). Dewiswyd y 

pedwar grŵp yma i astudio ga neu bod yn cynnwys ystod eang o ffactorau. Dyma oedd y ffactorau 

fwyaf amlwg a fyddai’n debygol o effeithio ar niferoedd ffyngau anaerobig y microbiom a darparu 

canlyniadau digonol. Roedd archwilio data planhigion a deiet hefyd yn opsiwn, ond penderfynwyd i 

hepgor y grŵp yma oherwydd cyfyngiadau amser. Credir bod digon o amrywiaeth mewn ffactorau a 

digonedd samplau i greu darlun weddol gyflawn o bresenoldeb ffyngau anaerobig yn y samplau 
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crwbanod. Wrth benderfyny os oedd amrywiaeth yn ddigonol, cymerwyd i ystyriaeth y nifer fawr o 

samplau a dderbyniwyd, sydd yn well ar gyfer ystadegau, a nifer samplau weddol cyfartal (e.e. 20 

sampl tymor sych ag 20 sampl tymor gwlyb). Roedd y nifer o samplau yn adlewyrchu ffactorau fel 

cyfyngiadau poblogaeth ac amser, ac felly roedd dewis grwpiau mawr fel tymor ac aeddfedrwydd yn 

addas ar gyfer yr astudiaeth. 
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4.3 Canlyniadau 

4.3.1  Ymchwil NGS o samplau A. gigantea o Ile Aux Aigrettes 

I gychwyn, cafwyd saith sampl DNA o wahanol ysgarthion crwban A. gigantea gan Rose Moorhouse-

Gann o Brifysgol Caerdydd, a gasglwyd dros dymhorau gwlyb a sych IAA, a DNA ei echdynnu yn 2017 

fel rhan o arbrawf a gydlynwyd gan Ymddiriaeth Cadwraeth Bywyd Gwyllt Durrel a Sefydliad Bywyd 

Gwyllt Mauritius. Fe’u dewiswyd ar sail statws ieuenctid/aeddfedrwydd a rhyw y crwban: 2x ifanc 

(label BABY-T10 a BABY-T7), 2x gwryw aeddfed (label MT7-14 a R1-W02), 2x benyw aeddfed (label 

IAA2-W01 a IAA7-06), tymor (gwlyb a sych), a sampl ‘Telfair’s Skink’ yn ychwanegol i gymharu (Tabl 

4.1). 

 

 

Yn dilyn NGS, neilltuwyd y dilyniannau canlyniadol i dacsonau gan ddefnyddio cronfa ddata RDP. Y 

nifer cymedrig o ddilyniannau a nodwyd ar draws y 7 sampl ar ôl rheoli ansawdd oedd 64,757. O’r 

rhain, roedd 85.7% yn ddilyniannau ffwngaidd (cymedr 55,323), a nodwyd 12.2% fel dilyniannau di-

ffwngaidd (cymedr 7,894), a gafodd eu heithrio o’r dadansoddiad dilynol. Dynodwyd 93.2% i lefel teulu 

a 91.1% i lefel genws, a’r ffylwm amlycaf oedd Ascomycota (cymedr 50.7%), ac yna 

Neocallimastigomycota (cymedr 37.3%) (Tabl 4.2 a Ffigwr 4.5, Atodiad CH).  

 

 

Tabl 4.1. Rhestr o samplau DNA A. gigantea a echdwynnwyd gan RMG yn 2017-18. Dangosir lleoliad yr ynys, 

dosbarth oedran, rhyw, a thymor. Dangosir labeli ychwanegol i’r samplau yn ogystal.  
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Tabl 4.2. Tabl ystadegau cryno ar gyfer rhediad Ion Torrent cyntaf samplau A. gigantea. 
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4.3.2 Cymhariaeth o boblogaethau Neocallimastigomycota mewn samplau A. gigantea  

Roedd y ganran cymedrig o Neocallimastigomycota a nodwyd ym mhob sampl fel a ganlyn: BABY-T-

10 93.3%; BABY-T-7 1.6%; IAA2-W01 52.7%; IAA7-06 27.5%; MT7-14 18%; R1-W03 67.7%; TS55-01 

0.01%. Nodwyd y ganran uchaf o Neocallimastigomycota yn BABT-T-10 (sampl o grwban ifanc, tymor 

sych). Mae IAA2-W01 a R1-W02 (samplau benyw aeddfed tymor gwlyb, a sampl gwryw aeddfed tymor 

sych, yn eu tro) hefyd yn dangos canrannau uchel, a’r ganran isaf yn TS55-01 (Telfair’s Skink). Ar draws 

y samplau, y genera Neocallimastigomycota a nodwyd oedd Caecomyces A (0.2%), Neocallimastix 

frontalis (0.05%), a dilyniant y ffwng anaerobig newydd o /Turtarmyces (36.9%), ynghyd ag amryw 

OTUs /Turtarmycetaceae eraill (168, 503, 585, 683, 802, 948) yn amrywio rhwng 0-0.07%. 

Ffigwr 4.5. Siart bar wedi’i stacio yn dangos y doreth cymedrig o’r ffyla ffwngaidd gwahanol yn y samplau A. 

gigantea gwyllt. Mae’r categori ‘Ffyla eraill’ yn cynnwys Chytridiomycota, Entomophthoromycota, 

Glomeromycota, a Microsporidia, gyda’i gilydd yn cynnwys 0.48% neu lai o gyfanswm y dilyniannau (cymedr 

0.12%). 

 

Ffyla eraill 

Ffylwm ffwngaidd heb ei neilltuo 
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Ffigwr 4.6. Siart bar yn dangos (A) genera Neocallimastigomycota ym mhob sampl crwban, (B) amlder 

/Turtarmyces yn y samplau.  

 

B 

A 
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Mae’r graff PCO yn dangos gwahaniad clir o’r samplau yn seiliedig ar ganran amlder ffyngau (A) a 

Neocallimastigomycota (B), gyda BABY-T-10 (93.3%) wedi ei wahanu’n glir o’r gweddill. Mae IAA2-

W01 (52.7%) a R1-W03 (67.7%) hefyd wedi clystyru gyda’i gilydd, sef samplau benywaidd a gwrywaidd 

y tymhorau gwlyb. Mae’r samplau â chanrannau isel (BABY-T-7 a TS55-01) ymhellach oddi wrth ei 

gilydd yn y graff na’r rhai sydd â chanrannau uwch o ffyngau (Ffigwr 4.7). 
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A. Pob Ffwng 

B. Neocallimastigomycota yn unig 

Ffigwr 4.7. Graff PCO (Unconstrained Principal Coordinate Ordination) gan ddefnyddio matrics annhebygrwydd 

Bray-Curtis (Bray-Curtis dissimilarity matrix) ar ddata amlder o gymunedau ffwngaidd, wedi ei drawsnewid 

(square root transformed). (A) Pob ffwng; (B) Neocallimastigomycota yn unig. 
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4.3.3 Dadansoddiad ar raddfa fwy o boblogaethau ffyngau yn A. gigantea o Ile Aux Aigrettes a 

Round Island 

Ar gyfer cymhariaeth tymor ac aeddfedrwydd ar boblogaethau ffyngau yn A. gigantea, derbyniwyd 84 

sampl DNA o A. gigantea, gyda chymysgedd o grwbanod aeddfed ac ifanc, benywaidd a gwrywaidd 

gan RMG. Casglwyd pob un yn 2017, gyda 20 sampl aeddfed o dymor gwlyb IAA, ac 20 sampl o’r tymor 

sych. Roedd pob un o’r 18 crwban ifanc yn dod o IAA, gydag amrywiaeth yn y tymor. Roedd 26 sampl 

aeddfed hefyd o dymor gwlyb RI, gyda 6 crwban ysgafnach i gymharu a’r 20 arall.  

Tabl 4.3. Tabl gan RMG yn dangos samplau o Gaerdydd. Derbyniwyd 84 sampl DNA, a cynhaliwyd PCR Ion Torrent ar 

bob sampl (F-primer D1.1-29, D1.50-53 and 57, D1.72-79, D1.84-101, D1.103-107; R-primer NLC2AF). Yn dilyn PCR, 

rhedwyd pob un heblaw’r samplau a amlygwyd mewn melyn ar y peiriant Ion Torrent, gan arwain at 73 sampl i 

ddadansoddi. Roedd pob sampl o grwban mawr A. gigantea ac o wahanol ryw. IAA = Ile Aux Aigrettes; RI = Round Island. 
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Yn dilyn y PCR cychwynnol a gynhaliwyd i baratoi ar gyfer yr Ion Torrent, roedd cynfanswm o 73 sampl 

ar gael i’w dadansoddi (53 sample IAA, ac 20 sampl RI) (Tabl 4.3 ag Atodiad D). 

 

4.3.4 Cymhariaeth o boblogaethau ffyngau a Neocallimastigomycota mewn A. gigantea aeddfed ac 

ifanc o IAA 

Ar gyfer y dadansoddiad hwn, hepgorwyd y crwbanod aeddfed RI o’r dadansoddiad er tegwch, gan 

nad oedd samplau crwbanod ifanc o RI ar gael, a chyfunwyd y tymhorau ‘gwlyb’ a ‘sych’ IAA fel 

‘Crwbanod Aeddfed’ (53 sampl). Ar draws y 53 sampl, nifer cymedrig y dilyniannau a gafwyd ar ôl 

rheoli ansawdd oedd 52,308, gyda 80.7% o’r dilyniannau yn rhai ffwngaidd. O’r dilyniannau ffwngaidd 

hyn, nodwyd 93.2% i lefel teulu, ac 87.4% i lefel genws. Cafwyd rhai dilyniannau di-ffwngaidd hefyd, 

(cymedr 18.1%), ond tynnwyd rhain o’r dadansoddiad dilynol. Yma, roedd y ffylwm amlycaf eto yn 

Ascomycota gyda chymedr o 50.1%, Neocallimastigomycota, gyda chymedr o 32.2%, ac yna 

Pseudofungi ar 10.2% (Tabl 4.4, Atodiad DD). 
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Mae’n ymddangos bod amlder o ddilyniannau genera unigol a ffyla ffwngaidd yn amrywio o ran 

aeddfedrwydd y crwban, sy’n amlwg yn pennu cyfansoddiad cymudedol y ffyngau. Mae’r graffiau bar 

yn dangos gwahaniaethau clir mewn cymunedau ffwngaidd, yn enwedig gyda Neocallimastigomycota, 

sy’n ymddangos yn fwy niferus mewn crwbanod aeddfed na rhai ifanc (Ffigwr 4.8). Y ffyla amlycaf yw’r 

Ascomycota a’r Neocallimastigomycota, gyda’r olaf ohonynt yn bresennol mewn pedwar sampl ifanc 

yn unig. Roedd amlder ffyngau anaerobig yn rhyfeddol o uchel yn B10, B22 a B27 i gymharu efo’r 

samplau ifanc eraill (Ffigwr 4.9). 

  

Tabl 4.4. Tabl ystadegau cryno ar gyfer y rhediad Ion Torrent ar samplau aeddfed v. ifanc A. gigantea. 
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Ffigwr 4.8. Siart bar wedi’i stacio yn dangos y doreth cymedrig o ffyla ffyngaidd gwahanol yn (A) crwbanod aeddfed, 

a (B) crwbanod ifanc. Mae’r catergoi ‘Ffyla eraill’ yn cynnwys Chytridiomycota, Entomophthoromycota, 

Glomeromycota, a Microsporidia. Golygir D – aeddfed, tymor sych; W – aeddfed, tymor gwlyb; a B – ifanc ar y labeli. 
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A 
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Ffyla eraill 

Ffylwm 
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Ffigwr 4.9. Siart bar yn dangos amlder genera Neocallimastigomycota mewn (A) crwbanod aeddfod, a (B) chrwbanod 

ifanc. Golygir D – aeddfed, tymor sych; W – aeddfed, tymor gwlyb; a B – ifanc ar y labeli. 
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Y genera o ffyngau anaerobig a nodwyd oedd y grŵp Anaero_Capello_Liebetanz, Caecomyces A, 

Khyollomyces, Neocallimastix frontalis, Orpinomyces joyonii, y dilyniant newydd /Turtarmyces, a 

llawer o OTU/Turtarmycetaceae ychwanegol. Roedd y gynrychiolaeth uchaf o ffyngau anaerobig 

drwy’r holl samplau yn ddilyniannau newydd o /Turtarmyces, yn enwedig yn y samplau aeddfed.  

Mae’r graff PCO o bob cymuned ffwngaidd yn dangos gwahaniad rhwng crwbanod aeddfed ac ifanc 

(pwyntiau data coch a gwyrdd yn eu trefn), gyda’r samplau ifanc yn clystyru gyda’i gilydd i’r dde a’r 

samplau aeddfed ymhellach i’r chwith (Ffigwr 4.10). Ar yr olwg gyntaf, mae’n debygol bod oedran y 

crwban yn achosi gwahaniaethau yng nghymuned ffwngaidd y perfedd. Er mwyn darfangod os yw’r 

gwahaniaeth yn arwyddocaol/sylweddol (significant), cynhaliwyd profion ystadegol gyda PAST. Roedd 

y prawf PERMANOVA yn arwyddocaol: (F = 8.819, p = 0.001), gyda gwerth F uwch yn golygu bod y 

rhadgybiaeth null yn llai tebygol (Tabl 4.5). Nodwyd hefyd cyfran sylweddol uwch o ddilyniannau 

Neocallimastigomycota mewn crwbanod aeddfed nac ifanc, a dangosodd mynegion amrywiaeth 

Shannon a Simpson (Shannon and Simpson diversity indices) fod amrywiaeth ffwngaidd hefyd yn 

gyffredinol yn sylweddol uwch mewn rhai aeddfed. Dangosodd  dadansoddiad ANOSIM (R = 0.7756, p 

= 0.001) fod y gwahaniaeth mwyaf rhwng y crwbanod ifanc a’r crwbanod aeddfed ‘tymor gwlyb’, 

gyda’r rhai ifanc fwyaf dargyfeiriol o’r samplau eraill (Tabl 4.5). 
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Ffigwr 4.10. Graff PCO (Unconstrained Principal Coordinate Ordination) gan ddefnyddio matrics annhebygrwydd Bray-Curtis 

(Bray-Curtis dissimilarity matrix) ar ddata amlder o gymunedau ffwngaidd wedi ei drawsnewid (square root transformed) 

o’r holl ffyngau. Mae’r pwyntiau coch yn dynodi samplau o grwbanod aeddfed IAA, ac mae’r pwyntiau gwyrdd yn dynodi 

samplau o grwbanod ifanc IAA. Dangosir clystyru amlwg rhwng yr rhai aeddfed (cylch coch) a’r ifanc (cylch gwyrdd). 
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Tabl 4.5. Crynodeb o ganlyniadau (A) PERMANOVA a (B) ANOSIM ar gyfer pob grwp ffwng. Dangosir 

gwerthoedd P sylweddol ar gyfer PERMANOVA ac ANOSIM, gyda gwerth F PERMANOVA a gwerth R ANOSIM 

yn cael eu cyflwyno. 

for the IAA Aldabra groups with all fungal groups. Significant P-values for both 
A B 
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Er mwyn archwilio ymhellach i’r posibilrwydd mai aeddfedrwydd y gwesteiwr sydd yn gyfrifol am y 

gwahaniaethau yn yr amrywiadau Neocallimastigomycota yn y samplau, ail-ddadansoddwyd y data 

gan ganolbwyntio ar y grwpiau Neocallimastigomycota yn unig. Ar ôl rhannu’r data, datgelodd prawf 

PERMANOVA unwaith eto wahaniaeth sylweddol rhwng y canlyniadau (F = 18.49, p = 0.001). Mae’r 

graff PCO gyda dim ond y ffyngau anaerobig yn danogs yn glir bod y samplau o grwbanod ifanc yn fwy 

gwahaniedig na’r samplau aeddfed, a dangosir hefyd yn y dadansoddiad ANOSIM (R = 0.605, p = 

0.001), ac er bod y graddau gwahanu wedi’u lledaenu ychydig o dacsonau ffwngaidd cyfunol, maent 

yn dal yn sylweddol wahanol (Ffigwr 4.11. a Thabl 4.6.). 
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Ffigwr 4.11. Graff PCO (Unconstrained Principal Coordinate Ordination) gan ddefnyddio matrics 

annhebygrwydd Bray-Curtis (Bray-Curtis dissimilarity matrix) ar ddata amlder wedi ei drawsnewid (square 

root transformed) o Neocallimastigomycota yn unig. Mae’r pwyntiau coch yn dynodi samplau o grwbanod 

aeddfed IAA, ac mae’r pwyntiau gwyrdd yn dynodi samplau o grwbanod ifanc IAA. Dangosir clystyru amlwg 

rhwng yr rhai aeddfed (cylch coch) a’r ifanc (cylch gwyrdd). Mae maint yr amrywiad a eglurir gan y ddwy 

echel gynradd yn dangos gwahaniad clir rhwng yr ifanc (chwith) ac aeddfed (dde), ac mae’n fwy ar gyfer 

Neocallimastigomycota yn unig na’r holl dacsonau ffwngaidd. 
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Tabl 4.6. Crynodeb o ganlyniadau (A) PERMANOVA a (B) ANOSIM ar gyfer Neocallimastigomycota yn 

unig. Dangosir gwerthoedd P sylweddol ar gyfer PERMANOVA ac ANOSIM, gyda gwerth F 

PERMANOVA a gwerth R ANOSIM yn cael eu cyflwyno. 

 
A B 
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Mae dadansoddiad o effaith pob grŵp ar boblogaethau ffyngau a Neocallimastigomycota yn dangos 

yn glir y gwahaniaeth rhwng samplau o grwbanod aeddfed a rhai ifanc, gyda amlder ffyngau anaerobig 

yn uwch mewn crwbanod aeddfed. Awgrymir hefyd gwahaniaethau rhwng y samplau a gasglwyd o’r 

tymor gwlyb a’r tymor sych, felly ymchwilwyd ymhellach i hyn. 

 

4.3.5 Cymhariaeth o boblogaethau ffyngau a Neocallimastigomycota mewn A. gigantea yn 

nhymorau gwlyb a sych IAA 

Gan rannu’r set ddata unwaith eto i gynnwys y samplau o’r crwbanod aeddfed IAA yn unig, ail-

ddadansoddwyd y data gan gymharu’r cymunedau ffwngaidd ac amlder Neocallimastigomycota yn y 

samplau aeddfed o dymor gwlyb a sych IAA. Y nifer cymedrig o ddilyniannau a nodwyd yw 41,629 gyda 

87.8% o ddilyniannau ffwngaidd a 10.6% o ddilyniannau di-ffwngaidd, a gafodd eu tynnu o’r 

dadansoddiad dilynol. O'r dilyniannau ffwngaidd, nodwyd 93.6% i lefel teulu, a 92% i lefel genws. Y 

ffylwm amlycaf oedd Ascomycota (42.9%) ac yna Neocallimastigomycota (37%) (Tabl 4.7, Ffigyrau 4.12 

a 4.13).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabl 4.7. Tabl ystadegau cryno ar gyfer y rhediad Ion Torrent ar samplau A. 

gigantea o dymhorau gwlyb v. sych. 
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Tymor Gwlyb 

Tymor Sych 

Ffigwr 4.12. Siart bar wedi’i stacio yn dangos y doreth cymedrig o ffyla ffyngaidd gwahanol yn (A) samplau 

crwbanod o’r tymor gwlyb, a (B) samplau crwbanod o’r tymor sych. Mae’r categori ‘Ffyla eraill’ yn cynnwys 

Chytridiomycota, Glomeromycota, a Microsporidia. 

 

B 

A 

Ffylwm ffwngaidd heb neilltuo 

Ffyla eraill 

Ffylwm ffwngaidd heb neilltuo 

Ffyla eraill 



114 
 

 

B 

A 

Ffigwr 4.13. Siartau bar yn dangos amlder genera Neocallimastigomycota (A) nhymor gwlyb, a (B) tymor sych.  

 

Digonedd Neocallimastigomycota samplau Tymor Gwlyb IAA 

Digonedd Neocallimastigomycota samplau Tymor Sych IAA 
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Dangosodd y PERMANOVA o’r tymhorau gwlyb a sych wahaniaeth sylweddol rhwng y ddau dymor (F 

= 6.764, p = 0.001), ac roedd y gwahaniaethau mewn cymunedau hefyd yn glir yn y plot PCO, gan 

wahanu'r tymhorau sych a gwlyb yn amlwg (pwyntiau data coch a glas yn y drefn honno) (Ffigwr 4.14). 

Mae dadansoddiad ANOSIM hefyd yn dangos bod y tymhorau yn sylweddol wahanol (R = 0.4164, p = 

0.001). Nododd dadansoddiad SIMPER mai /Turtarmyces sydd fwyaf cyfrifol am >26% o gyfanswm yr 

annhebygrwydd, gyda Preussia a Pythiogeton yn gyfrifol am oddeutu 15% a 14% yn y drefn honno, 

gan gyfrannu at bron i 60% o’r cyfanswm annhebygrwydd (Tabl 4.8). 

 

 

Ffigwr 4.14. Graff PCO (Unconstrained Principal Coordinate Ordination) gan ddefnyddio matrics 

annhebygrwydd Bray-Curtis (Bray-Curtis dissimilarity matrix) ar ddata amlder wedi ei drawsnewid (square 

root transformed) o’r holl dacsonau ffwngaidd. Mae’r pwyntiau data glas yn dynodi samplau o grwbanod 

aeddfed tymor glwyb IAA, ac mae’r pwyntiau coch yn dynodi samplau o grwbanod aeddfed tymor sych IAA. 

Dangosir clystyru amlwg rhwng yr rhai tymor sych (cylch coch) a’r tymor gwlyb (cylch glas). Mae maint yr 

amrywiad a eglurir gan y ddwy echel gynradd yn dangos gwahaniad clir rhwng y tymor gwlyb (chwith) a'r 

tymor sych (dde).  
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Roedd ail-ddadansoddiad o’r data gyda dim ond y data Neocallimastigomycota ar gyfer y ddau dymor 

hefyd yn dangos gwahaniad clir yn y plot PCO, a welwyd hefyd yn y dadansoddiad PERMANOVA (F = 

18.79, p = 0.001) a dadansoddiad ANOSIM (R = 0.4412, p = 0.001), gan ddangos gwahaniaeth sylweddol 

(Ffigwr 4.15 a Thabl 4.9). Nododd dadansoddiad SIMPER unwaith eto mae /Turtarmyces sydd fwyaf 

cyfrifol am> 78% o gyfanswm yr annhebygrwydd, gyda dipyn mwy o /Turtarmyces yn bresennol yn y 

samplau tymor gwlyb na'r tymor sych. 

 

  

A 

Tabl 4.8. Crynodeb o ganlyniadau (A) PERMANOVA a (B) ANOSIM ar gyfer yr holl dacsonau ffwngaidd o’r 

tymhorau gwahanol. Dangosir gwerthoedd P sylweddol ar gyfer PERMANOVA ac ANOSIM, gyda gwerth F 

PERMANOVA a gwerth R ANOSIM yn cael eu cyflwyno. Dangosir hefyd tabl (C) SIMPER, sy’n dangos y deg tacson 

uchaf sy’n cyfrannu fwyaf at gyfanswm yr annhebygrwydd. 

 

C SIMPER  

B 
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Ffigwr 4.15. Graff PCO (Unconstrained Principal Coordinate Ordination) gan ddefnyddio matrics 

annhebygrwydd Bray-Curtis (Bray-Curtis dissimilarity matrix) ar ddata amlder wedi ei drawsnewid (square 

root transformed) o Neocallimastigomycota yn unig. Mae’r pwyntiau data glas yn dynodi samplau o 

grwbanod aeddfed tymor glwyb IAA, ac mae’r pwyntiau coch yn dynodi samplau o grwbanod aeddfed tymor 

sych IAA. 
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Mae'r holl ddadansoddiad yma yn awgrymu'n glir yr effaith tymhorol ar amlder a phresenoldeb 

ffyngau a Neocallimastigomycota yn y crwbanau, gyda gwahaniaethau sylweddol yng nghyfanswm y 

tacsonau ffwngaidd a Neocallimastigomycota, gyda chanran uwch o'r ddau mewn samplau tymor 

gwlyb o gymharu â'r tymor sych. Mae hefyd yn cydberthyn â'r set ddata Ion Torrent gychwynnol, a 

nododd wahaniaethau mewn samplau tymor gwlyb o gymharu â samplau tymor sych. Gallai'r rhain 

fod oherwydd amrywiaeth o ffactorau sy'n gysylltiedig â newidiadau yn y tymor, gan gynnwys 

tymheredd, llystyfiant ac argaeledd bwyd. Roedd dadansoddiad blaenorol hefyd yn dangos ychydig o 

effaith lleoliad, o bosibl oherwydd llystyfiant amrywiol yr ynys, felly ymchwiliwyd ymhellach i hyn, 

ynghyd ag os yw rhyw y crwban yn cyfrannu at unrhyw wahaniaethau.  

 

Tabl 4.9. Crynodeb o ganlyniadau (A) PERMANOVA a (B) ANOSIM ar gyfer yr holl dacsonau ffwngaidd o’r 

tymhorau gwahanol. Dangosir gwerthoedd P sylweddol ar gyfer PERMANOVA ac ANOSIM, gyda gwerth F 

PERMANOVA a gwerth R ANOSIM yn cael eu cyflwyno. Dangosir hefyd tabl (C) SIMPER, sy’n dangos y deg 

tacson Neocallimastigomycota uchaf sy'n cyfrannu at y gwahaniaeth rhwng samplau tymor gwlyb a sych IAA. 

 

A B 

C SIMPER  
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4.3.6 Cymharu A. gigantea aeddfed yn Ile Aux Aigrettes a Round Island 

Mae dadansoddiad o'r graffiau bar yn dangos presenoldeb uwch o Basidiomycetes a Pseudofungi 

mewn crwbanau aeddfed ar IAA na chrwbanau RI, ond mae presenoldeb Ascomycetes a 

Neocallimastigomycetes yn ymddangos yn weddol gyfartal. Mae lefelau isel o dacsonau ffwngaidd 

eraill yn y ddau leoliad (Ffigwr 4.16).  
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Ffigwr 4.16. Siart bar wedi'i stacio yn dangos y doreth cymedrig o ffyla ffwngaidd gwahanol yn (A) Ile Aux Aigrettes, 

a (B) Round Island. Golygir D – aeddfed, tymor sych IAA; W – aeddfed, tymor gwlyb IAA; a R – aeddfed, RI, ar y 

labeli. 

 

B 

A 

Ffyla eraill 

Ffylwm 

Ffyla eraill 

Ffylwm 
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Mae’r graff PCO o gyfanswm y cymunedau ffwngaidd yn dangos gwahaniad clir rhwng RI ac IAA 

(pwyntiau data melyn a phorffor yn y drefn honno), gyda phob un yn clystyru gyda'i gilydd ar bob ochr 

y plot (Ffigwr 4.17). Roedd y prawf PERMANOVA hefyd yn arwyddocaol (F = 10.61, p = 0.001), a 

chadarnhaodd ANOSIM fod cymunedau ffwngaidd yn wahanol ym mhob lleoliad (R = 0.3523, p = 

0.001) (Tabl 4.10). Fodd bynnag, dangosodd yr ail-ddadansoddiad o’r data gan gynnwys y ffyngau 

anaerobig yn unig, lai o wahaniad. Nid yw’r graff PCO yn dangos unrhyw wahaniad clir, a gefnogir 

hefyd gydag ystadegyn PERMANOVA F (F = 2.369, p = 0.08) ac ystadegyn ANOSIM R (R = -0.02, p = 

0.635) (Ffigwr 4.18 a Thabl 4.11). Mae hyn yn awgrymu nad yw lleoliad yn effeithio ar boblogaeth 

ffyngau anaerobig, ac er bod gwahaniaethau bach rhwng yr ynysoedd o ran amlder presenoldeb y 

Neocallimastigales, roedd y gwahaniaethau'n ddibwys. Fodd bynnag, roedd lleoliad yr ynys yn 

effeithio ar y ffyla ffwngaidd eraill, a allai fod oherwydd llystyfiant amrywiol ar bob ynys. 
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Ffigwr 4.17. Graff PCO (Unconstrained Principal Coordinate Ordination) gan ddefnyddio matrics annhebygrwydd Bray-

Curtis (Bray-Curtis dissimilarity matrix) ar ddata amlder wedi ei drawsnewid (square root transformed) o’r holl tacsonau 

ffwngaidd. Mae’r pwyntiau data melyn yn dynodi samplau o grwbanod RI, ac mae’r pwyntiau data porffor yn dynodi 

samplau o grwbanod IAA. Mae maint yr amrywiad a eglurir gan y ddwy echel gynradd yn dangos gwahaniad clir rhwng 

Round Island (chwith) ac Ile Aux Aigrettes (dde).  
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Tabl 4.10. Crynodeb o ganlyniadau PERMANOVA ac ANOSIM ar gyfer lleoliadau IAA a RI grwpiau 

Aldabra ar gyfer yr holl ffyngau. Dangosir gwerthoedd-P sylweddol ar gyfer PERMANOVA ac ANOSIM, 

gyda gwerth-F PERMANOVA ac R-werth ANOSIM hefyd yn cael eu cyflwyno.  

 

A B 
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Ffigwr 4.18. Graff PCO (Unconstrained Principal Coordinate Ordination) gan ddefnyddio matrics annhebygrwydd 

Bray-Curtis (Bray-Curtis dissimilarity matrix) ar ddata amlder wedi ei drawsnewid (square root transformed) o 

Neocallimastigomycota yn unig. Mae’r pwyntiau data melyn yn dynodi samplau o grwbanod RI, ac mae’r pwyntiau 

data porffor yn dynodi samplau o grwbanod IAA.   
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Tabl 4.11. Crynodeb o ganlyniadau PERMANOVA ac ANOSIM ar gyfer lleoliadau IAA a RI grwpiau 

Aldabra ar gyfer Neocallimastigomycota yn unig. Dangosir gwerthoedd-P sylweddol ar gyfer 

PERMANOVA ac ANOSIM, gyda gwerth-F PERMANOVA ac R-werth ANOSIM hefyd yn cael eu cyflwyno. 

A B 
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4.3.7 Cymharu crwbanod benywaidd a gwrywaidd A. gigantea 

Allan o ddiddordeb, dadansoddwyd y crwbanod gwrywaidd a benywaidd i nodi unrhyw wahaniaethau. 

Y rhagdybiaeth yw na fydd unrhyw wahaniaethau rhwng gwrywod a benywod (Tabl 4.12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nid yw dadansoddiad o'r graffiau yn dangos unrhyw wahaniaethau clir mewn tacsa ffwngaidd yn 

seiliedig ar ryw, ond mae'n amlwg ei fod yn cefnogi'r rhagdybiaeth flaenorol bod y tymor yn cael effaith 

ar amlder a phresenoldeb ffyngau, gan fod y crwbanau gwrywaidd a benywaidd o’r tymor gwlyb eto 

yn arddangos digonedd uwch o Neocallimastigomycota (Ffigwr 4.19 a Ffigwr 4.20).  

  

Tabl 4.12. Gwybodaeth am ryw'r crwban y cymerwyd pob sampl ohono.  
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Ffigwr 4.19. Siart bar a siartiau cylch yn dangos y doreth cymedrig o ffyla ffwngaidd gwahanol mewn (A) crwbanau 

benywaidd aeddfed, a (B) crwbanau gwrywaidd aeddfed.  

 

Digonedd ffyngau mewn benywod 

Digonedd ffyngau mewn gwrywod B 
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Ffyla eraill 

Ffylwm ffwngaidd heb neilltuo 

Ffyla eraill 

Ffylwm ffwngaidd heb neilltuo 

 



126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nid yw'r plot PCO yn dangos unrhyw wahaniad yn seiliedig ar ryw ar gyfer holl gyfanswm y ffyngau nac 

ar gyfer y ffyngau anaerobig yn unig (mae’r pwyntiau data pinc yn cynrychioli crwbanod benywaidd, 

mae pwyntiau data glas yn cynrychioli crwbanod gwrywaidd), gyda chymysgedd cyfartal ar gyfer y 

ddau ryw (Ffigwr 4.21 a Ffigwr 4.22). Cefnogir hyn gan y prawf PERMANOVA, sy'n dangos canlyniadau 

nad ydynt yn arwyddocaol i'r holl ffyngau (F = 0.9014, p = 0.565), ac ar gyfer Neocallimastigomycota 

B 

A 

Ffigwr 4.20. Siart bar yn dangos digonedd o’r genera Neocallimastigomycota mewn (A) crwbanau 

benywaidd aeddfed, a (B) crwbanau gwrywaidd aeddfed. 
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yn unig (F = 0.9054, p = 0.396). Nid yw ANOSIM yn dangos unrhyw wahaniaethau arwyddocaol ar gyfer 

yr holl ffyngau (R = -0.012, p = 0.606) nac ar gyfer Neocallimastigomycota yn unig chwaith (R = 0.004, 

p = 0.354) (Tabl 4.13 a Thabl 4.14). Mae hyn yn awgrymu nad yw rhyw yn cael unrhyw effaith sylweddol 

ar unrhyw boblogaethau ffwngaidd yn y system dreulio.  

 

 

 

 

 

 

Ffigwr 4.21. Graff PCO (Unconstrained Principal Coordinate Ordination) gan ddefnyddio matrics annhebygrwydd 

Bray-Curtis (Bray-Curtis dissimilarity matrix) ar ddata amlder wedi ei drawsnewid (square root transformed) o’r holl 

dacsonau ffwngaidd ar gyfer rhyw y crwbanod.  Mae’r pwyntiau data pinc yn dynodi samplau o grwbanod benywaidd, 

ac mae’r pwyntiau data glas yn dynodi samplau o grwbanod gwrywaidd.   
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Tabl 4.13. Crynodeb o ganlyniadau PERMANOVA ac ANOSIM ar gyfer y crwbanod benywaidd a 

gwrywaidd ar gyfer pob ffwng. Dangosir gwerthoedd-P sylweddol ar gyfer PERMANOVA ac ANOSIM, 

gyda gwerth-F PERMANOVA ac R-werth ANOSIM hefyd yn cael eu cyflwyno.  

A B 

Ffigwr 4.22. Graff PCO (Unconstrained Principal Coordinate Ordination) gan ddefnyddio matrics annhebygrwydd Bray-

Curtis (Bray-Curtis dissimilarity matrix) ar ddata amlder wedi ei drawsnewid (square root transformed) o 

Neocallimastigomycota yn unig ar gyfer rhyw y crwbanod. Mae’r pwyntiau data pinc yn dynodi samplau o grwbanod 

benywaidd, ac mae’r pwyntiau data glas yn dynodi samplau o grwbanod gwrywaidd.   
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Mae PERMANOVA dwyffordd ac ANOSIM, gyda ffactorau 'tymor' a 'rhyw' yn cefnogi'r casgliad 

blaenorol bod y tymor yn cael effaith ar boblogaethau ffyngau, gan gynwys ffyngau anaerobig yn 

sbesiffig, o grwbanau aeddfed o IAA (Tabl 4.15). Fodd bynnag nid yw rhyw y crwban yn factor 

arwyddocaol, sydd fwyaf tebygol oherwydd eu hanatomegau, dietau a chynefinoedd tebyg. 

 

  

Tabl 4.14. Crynodeb o ganlyniadau PERMANOVA ac ANOSIM ar gyfer ar gyfer y crwbanod benywaidd a 

gwrywaidd ar gyfer Neocallimastigomycota yn unig. Dangosir gwerthoedd-P sylweddol ar gyfer 

PERMANOVA ac ANOSIM, gyda gwerth-F PERMANOVA ac R-werth ANOSIM hefyd yn cael eu cyflwyno.  

 

A B 

Tabl 4.15. Crynodeb o ganlyniadau PERMANOVA ac ANOSIM ddwyffordd ar gyfer grwpiau gwrywaidd a benywaidd ar 

gyfer (A) pob ffwng, a (B) Neocallimastigomycota yn unig, gan ddefnyddio 'Tymor' (Gwlyb neu Sych) a 'Rhyw' (Gwryw 

neu Benyw). Dangosir gwerthoedd-P sylweddol ar gyfer PERMANOVA ac ANOSIM, gyda gwerth-F PERMANOVA a 

gwerth-R ANOSIM hefyd yn cael eu cyflwyno.  

A B 
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4.4 Trafodaeth  

Astudiwyd cymunedau ffwngaidd a digonedd Neocallimastigomycota yn bennaf mewn llysysyddion 

mamalaidd, heb lawer o astudiaethau hyd yn hyn mewn llysysyddion ymlusgiaid (Gruninger et al., 

2014). Roedd y bennod flaenorol yn darparu tystiolaeth gryf bod presenoldeb uchel o 

Neocallimastigomycota mewn ymlusgiaid llysysol mwy, fel crwbanod. Hyd y gwn i, ni fu unrhyw 

astudiaeth tebyg arall hyd yma.  

 

I hyrwyddo'r ymchwil o'r bennod flaenorol, defnyddiwyd codio bar DNA i archwilio datblygiad 

cymunedau ffwngaidd a digonedd Neocallimastigomycota yn system dreulio un o'r crwbanod mwyaf 

yn y byd, A. gigantea. Canolbwyntiodd ymchwiliadau ar ddigonedd ffwngaidd, gyda diddordeb mewn 

presenoldeb Neocallimastigomycota. Archwiliodd yr astudiaeth 84 o samplau A. gigantea o ddwy ynys 

yng Nghefnfor India (Round Island ac Ile Aux Aigrettes), o wahanol oedran a rhyw, ac o dymhorau 

gwlyb a sych IAA. Nodwyd Neocallimastigomycota penodol yn y mwyafrif o samplau, wedi'u cysylltu'n 

bennaf â maint ac aeddfedrwydd y rhywogaethau, yn ogystal a thymor yr ynys. Mae'r canlyniadau 

hefyd yn cefnogi ymhellach darganfyddiad ffwng anaerobig newydd /Turtarmyces sydd yn bresennol 

ym mherfedd crwbanau mawr.  

 

Caiff crwbanau mawr egsotig eu cyflwyno ar ynysoedd Mauritius i adfer ecosystemau ar ôl colli eu 

cymheiriaid ‘keystone grazer’ endemig (Moorhouse-Gann, 2017, Griffiths et al., 2010). Yn ychwanegol 

at yr astudiaeth hon ar gymunedau ffwngaidd, cynhaliwyd astudiaeth gan Rose Moorhouse-Gann yn 

dadansoddi dietau crwban, er mwyn deall yr effaith ar gymunedau planhigion (Moorhouse-Gann, 

2017). Yn yr un modd â'r dadansoddiad ffwngaidd, cynhaliwyd metabarcodio DNA o DNA planhigion 

o samplau ysgarthol crwbanod mawr IAA ac RI i adfer gwybodaeth ddeietegol. Gall y gwybodaeth am 

blanhigion o astudiaeth Rose Moorhouse-Gann ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol a chysylltiadau â 

chanlyniadau'r gymuned ffwngaidd a geir yma. 
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4.4.1 Mae'r canlyniadau dechreuol yn datgelu digonedd mawr o Neocallimastigales yng ngrwbanod 

A. gigantea  

Mae ffyngau anaerobig, fel y soniwyd yn flaenorol, yn hanfodol ar gyfer diraddio ffibr planhigion mewn 

anifeiliaid sy'n cael eu bwydo ar ddeietau ffibr uchel, gan gyfrannu at metaboledd a threuliad y 

gwesteiwr (Gruninger et al., 2014, Hanafy et al., 2020a). Felly nid yw’n syndod mai dyma’r ffyngau 

amlycaf mewn diet llysieuol y crwbanod. Mae digonedd o Neocallimastigomycota ar draws holl 

samplau A. gigantea, gyda Caecomyces, Neocallimastix frontalis, a /Turtarmyces yn fwyaf cyffredin. 

Mae /Turtarmyces yn gymharol uchel ym mhob sampl, ac eithrio sginc Telfair a sampl BABY-T7, gyda'r 

canrannau uchaf wedi'u nodi mewn samplau tymor gwlyb (crwban benywaidd a gwrywaidd), ac yn 

rhyfeddol, sampl BABY-T10, crwban ifanc. Yn dilyn casgliad y bennod flaenorol mai dim ond mewn 

rhywogaethau mwy y mae ffyngau anaerobig yn bresennol, roedd disgwyl digonedd uchel o 

Neocallimastigomycota ym mhob sampl, yn enwedig y crwbanod aeddfed. Fodd bynnag, roedd y 

presenoldeb yn y sampl BABY-T-10 yn syndod, gan fod disgwyl y byddai ffyngau anaerobig yn absennol 

neu yn isel ymhlith crwbanod ifanc i gymharu ag oedolion oherwydd diffyg micro-organebau yn eu 

perfedd a'u system dreulio byr. Mae'n bosibl bod y sampl wedi'i heintio â sampl arall, wedi'i cham-

labelu, neu fod y sampl yn dod o grwban hŷn gyda system ficrobaidd perfeddol mwy sefydledig, gan 

arwain at y digonedd uchel annisgwyl yn y sampl hon. Ar gyfer IAA2-W01 a R1-W03, sef samplau 

benywaidd a gwrywaidd y tymor gwlyb yn y drefn honno, mae'r canlyniad yn awgrymu effaith 

ychwanegol y tymor ar ddigonedd ffwngaidd anaerobig. 

 

Wrth gymharu â'r crwbanod dof yn y bennod flaenorol, mae'n ymddangos bod gan crwbanod A. 

gigantea gwyllt ganran uwch o ffyngau anaerobig nag A. gigantea dof. O’r bennod flaenorol, mae’r 

digonedd o Neocallimastigomycota fel a ganlyn: Aldabra1 - 63.8%, Aldabra2 - 8.3%, Aldabra3 - 5.9%, 

gan gymharu â'r crwbanod gwyllt yn yr astudiaeth hon, lle mae gan y mwyafrif y crwbanod niferoedd 

hyd at 95%.  
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Mae angen mwy o astudiaethau ar lysysyddion gwyllt, yn enwedig ymlusgiaid, er mwyn archwilio 

amrywiaeth ffyngau anaerobig, fodd bynnag mae hwn yn bwynt camu da i bennu poblogaethau 

ffyngau anaerobig mewn poblogaethau crwbanod gwyllt IAA ac RI. Mae crwbanod gwyllt yn bwyta 

amrywiaeth o ddeunydd dail a deunydd di-blanhigion, yn dibynnu ar argaeledd bwyd, a all effeithio ar 

ymatebion ffisiolegol a chemegol y crwban a rheoleiddio amlygiad i newidiadau tymhorol a daearyddol 

yn yr hinsawdd (Gibson and Hamilton, 1983, Eskildsen et al., 2004, Currylow et al., 2017). Mewn 

cymhariaeth, mae crwbanod dof yn cael eu bwydo yr un deunydd porthiant yn rheolaidd, yn cael eu 

cadw mewn amgylcheddau rheoledig, a gallant gael gafael ar fwyd nad yw fel arfer ar gael i grwbanod 

gwyllt. Gall hyn arwain at wahaniaethau mewn cymunedau ffwngaidd a digonedd ffwngaidd anaerobig 

rhwng crwbanod gwyllt a dof. Er enghraifft, yn y bennod flaenorol, lle'r oedd y crwbanod a 

ddadansoddwyd yn dod o leoliadau sŵ, er bod presenoldeb ffyngau anaerobig wedi'i ganfod yn y 

rhywogaethau mwy, roeddent ar doreth îs o lawer (hyd at 64%) na chrwbanau Aldabra gwyllt yn yr 

astudiaeth yma (> 90%). 

 

4.4.2 Mae cymunedau ffwngaidd a Neocallimastigales mwy sefydledig gan grwbanod aeddfed 

Cadarnhawyd yr ail ragdybiaeth yn yr ystyr bod ffyngau anaerobig wedi'u nodi ar doreth uwch mewn 

A. gigantea aeddfed na'r ieuenctid. Mae ystod ehangach o ffyngau mewn crwbanod aeddfed, ond 

Ascomycytau sy'n dominyddu'r cymunedau cyffredinol yn y ddwy. Mae'r prif wahaniaethau i'w gweld 

yn nifer y Neocallimastigomycota, sy'n llawer fwy amlwg mewn samplau aeddfed. Nodwyd llawer llai 

o Neocallimastigomycota, neu ddim o gwbl, ymhlith crwbanod ifanc, gyda dim ond samplau B10, B22, 

B23, a B27 yn dangos unrhyw ffyngau anaerobig o gwbl. Credir bod angen hyd hirach a phenodoldeb 

uwch ar y system dreulio, nad yw’r crwbanod ifanc wedi ei ddatblygu eto. Mae hefyd yn bosibl bod 

angen cyswllt mamol arnynt, a bod y crwbanod iau yn datblygu cymuned perfedd ffwngaidd yn 

ddiweddarach, gyda diet yn chwarae rhan fawr. Mae coproffagiaeth (coprophagy) yn gyffredin mewn 

anifeiliaid llysysol, yn enwedig babanod newydd-anedig, yn ystod cyfnodau o ddiffyg maethol (Stevens 

and Hume, 1998). Mae crwban ifanc A. gigantea sydd wedi ffurfio'n llawn yn dod allan o'i gragen yn 
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dilyn cyfnod deori o 3-8 mis (rhwng diwedd mis Medi a mis Tachwedd), gan ddibynnu ar newidiadau 

hinsoddol ac amodau amgylcheddol (mewn amodau cynnes maent yn deor yn gynharach). Nodwyd 

hefyd bod tymereddau cynhesach yn cynhyrchu crwbanod benywaidd, tra bod tymereddau oerach yn 

cynhyrchu gwrywod (AboutAnimals, 2021). Gall y crwban newydd-anedig oroesi am hyd at wythnos 

cyn ennill y gallu i symud a chwilota am fwyd, gyda chymorth sac maetholion ynghlwm wrth ei gorff. 

Yn ystod yr amser hwn, mae'r crwban ifanc yn cynyddu ei allu i symud, yn ennill cryfder, ac yn dechrau 

Ffigwr 4.23. Crwbanod aeddfed (top) ac ifanc (gwaelod) A. gigantea. Addasiad o Moorhouse-Gann, 

2017, a Pawlowski et al. 1982.  
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bwyta bwyd â phrotein uchel, gyda llai o ffibr yn cael ei amlyncu nag oedolion. Gallai hyn esbonio'r 

digonedd îs o ffyngau anaerobig mewn crwbanod ifanc, gan nad oes angen treulio ffibr arnynt eto 

(AboutAnimals, 2021, Gerlach, 2004). 

 

Fel y soniwyd yn y bennod flaenorol, mae maint y corff a morffoleg hefyd yn aml yn cael eu hystyried 

yn un o nodweddion pwysicaf organeb, a gall maint corff bach neu fawr gael effeithiau sy'n cyfleu 

manteision cymharol ac felly'n ffafrio esblygiad rhai meintiau corff (Willemsen and Hailey, 1999, Jaffe 

et al., 2011). O adroddiadau blaenorol, mae'n debygol bod sefydlu ffyngau anaerobig yn y perfedd yn 

dibynnu ar: a) y broses dreulio, sy'n cynnwys amseroedd preswylio hir ar gyfer deunydd planhigion 

sy'n cael ei amlyncu, a b) siambr dreulio benodol â pH niwtral, a welir yn aml yn llysysyddion mwy 

(Gruninger et al., 2014). Gallai hyn esbonio presenoldeb ffyngau anaerobig mewn rhywogaethau mwy 

a chrwbanod aeddfed, oherwydd sefydliad effeithlon microbiom y perfedd ac amser dargadwedd 

(retention) hirach oherwydd eu maint mwy, o'i gymharu â chrwbanod ifanc, sy'n llawer llai, gydag 

amser dargadwedd llawer byrach, heb fod yn aeddfed ac sydd eto i ddatblygu’r microbiom effeithlon 

i gartrefu ffyngau anaerobig. Mae eu diet hefyd yn wahanol, ac nid oes ganddynt unrhyw gyswllt 

mamol ar ôl genedigaeth o'i gymharu â mamaliaid, felly maent yn dibynnu ar ddulliau eraill i sefydlu 

eu microbiom perfedd. 

 

4.4.3 Mae gan A. gigantea sy'n bwydo yn ystod y tymor gwlyb doreth uwch o ffyngau anaerobig 

Cadarnhawyd y drydydd rhagdybiaeth bod tymor yr ynys yn cael effaith sylweddol ar ddigonedd 

ffyngau anaerobig yn samplau’r A. gigantea. Mae graffiau digonedd (abundance graphs) yn dangos yn 

glir y gyfran uwch o ffyngau anaerobig yn y tymor gwlyb na'r tymor sych, ac maent hefyd yn dangos 

digonedd uwch o Ascomycota, Basidiomycota, a Pseudofungi. Mae crwbanod gwyllt yn bennaf yn 

lysysol, gan fwydo ar lystyfiant fel dail, gweiriau, choesau planhigion coediog a pherlysiau. Gallant 

hefyd fwydo ar fertebratau bach a chig, ac maent yn bwydo manteisgar hyblyg (Moorhouse-Gann, 

2017). Mae crwbanod Aldabra yn creu ac yn ymgynnull mewn cynefin ‘tyweirch crwban’ (tortoise turf), 



135 
 

sef cyfuniad o weiriau a pherlysiau, oherwydd eu pori dwys, a all hefyd weithredu fel cynefin naturiol 

i rywogaethau llai eraill (Walton et al., 2019). Maent yn crwydro ardal eang, gan fwyta bwyd sydd ar 

gael yn dymhorol, fel y gwelir ar IAA ac RI. Mae crwbanod yn bwyta ac yn ffafrio ystod eang o 

rywogaethau planhigion brodorol ac egsotig, ac mae argaeledd bwyd yn dylanwadu'n gryf arno 

(Moorhouse-Gann, 2017). Er enghraifft, ar Round Island y prif fygythiad yw chwyn ymledol. Mae'r 

cymunedau planhigion brodorol yn gymharol gyfan ac mae coedwigoedd llawn palmwydd yn dal yn 

bodoli yno, lle byddai crwbanod wedi creu a chynnal ardaloedd glaswelltog agored. Mae llysysyddion 

fel crwbanod yn dylanwadu'n fawr ar gymunedau planhigion ar yr ynysoedd hyn trwy leihau biomas 

chwyn, uchder llystyfiant, a newid y balans cystadleuol rhwng rhywogaethau planhigion (Moorhouse-

Gann, 2017, Eskildsen et al., 2004, Griffiths et al., 2013). 

 

Mae canlyniadau'r astudiaeth hon yn dangos yn glir y dylanwad sylweddol sydd gan y tymor ar 

gymunedau ffwngaidd. Gall hyn fod oherwydd effaith y tymor ar argaeledd bwyd a chymunedau 

planhigion, sydd yn ei dro yn dylanwadu ar yr hyn y mae crwban yn ei fwyta ac yn newid cymunedau 

ffwngaidd yn y system dreulio. Mae mathau posibl o fwyd yn cael eu dosbarthu'n wahanol rhwng 

mathau o lystyfiant ac mae amrywiad tymhorol yn cynhyrchu gwahaniaethau mawr o ran argaeledd 

bwyd rhwng cynefinoedd (Gibson and Hamilton, 1983, Walton et al., 2019, Joshua et al., 2010). Mae 

astudiaethau wedi nodi newidiadau tymhorol clir yn nwysedd crwbanod, gyda chopaon yn wahanol 

yn hwyr yn y tymor sych/gwlyb cynnar, y tymor gwlyb, a'r tymor sych yn y gwyllt. Gwelir yn aml yn y 

tymor gwlyb, bod 'bwydydd ffafriol’ yn ffurfio llawer mwy o'r amgylchedd nag yn y tymhorau sych, lle 

mae'r cynhyrchiad yn eithaf isel (Gibson and Hamilton, 1983, Walton et al., 2019, Joshua et al., 2010). 

Mae hyn yn awgrymu bod crwbanod yn cael eu gorfodi i droi at fwydydd sydd ar gael ond yn ‘fwydydd 

di-ffafriol’ (Gibson and Hamilton, 1983). Gallai hyn esbonio'r gwahaniaethau a welir yn y cyfansoddiad 

microbaidd a ffwngaidd rhwng y samplau A. gigantea o dymhorau gwlyb a sych, lle mae porthiant yn 

sylweddol wahanol, felly mae cyfansoddiad microbaidd y llwybr treulio yn sylweddol wahanol. Gall 

newid yn y gofynion ar draws y tymhorau, a'r tymhorau yn eu tro effeithio ar argaeledd, ansawdd a'r 
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math o blanhigion sy'n bresennol i'w bwydo (Moorhouse-Gann, 2017). Nododd astudiaeth Rose 

Moorhouse-Gann gymunedau planhigion a'u cymharu yn nhymor gwlyb a sych IAA, a all gydberthyn â 

chanlyniadau'r astudiaeth hon (Moorhouse-Gann, 2017, Griffiths et al., 2013). 

i) Gwlyb  

Yn ôl astudiaeth Rose Moorhouse-Gann, y bwyd planhigion mwyaf niferus oedd ar gael yn y tymor 

gwlyb oedd Phymatsorus scolopendria brodorol (rhedynen ymlusgol (creeper fern) sy'n ffurfio 

gorchudd daear da, sy'n frodorol i Affrica drofannol, Asia, Awstralia, Polynesia ac India'r Dwyrain), yn 

ogystal a phlanhigion ymledol (a gyflwynwyd) Stachytarpheta jamaicensis a Leucaena leucocephala 

(coeden fach sy'n frodorol i Dde Mecsico a Chanol America) (Moorhouse-Gann, 2017).  

ii) Sych  

Y bwyd planhigion mwyaf niferus yn ystod y tymor sych oedd Phymatsorus scolopendria, 

Stenotaphrum dimidatum (glaswellt brodorol), a Stachytarpheta jamaicensis. Er ei fod yn doreithiog 

iawn ar IAA, nid oedd Phymatsorus scolopendria yn aml yn cael ei ddadansoddi mewn diet. Y 

planhigion eraill a nodwyd amlaf (> 70%) oedd Ipomoea violacea (glaswellt brodorol) a Passiflora 

suberosa (rhywogaeth passionflower ymgripiol a gyflwynwyd, sy'n frodorol i'r Americas).  

Roedd pedair rhywogaeth o goed hefyd yn cael eu bwyta'n aml, Hibiscus tiliaceus (brodorol), 

Hilsenbergia petiolaris (brodorol), Leucaena leucocephala (cyflwynwyd), a Ficus reflexa (brodorol) 

(Moorhouse-Gann, 2017). Digwyddodd eitemau bwyd planhigion mewn amleddau tebyg mewn 

samplau ysgarthol gwrywaidd a benywaidd. Roedd samplau crwbanod ifanc yn dangos cyfansoddiad 

ychydig yn wahanol gyda 100% o'r samplau'n profi'n bositif ar gyfer Passiflora suberosa ac roedd 

77.8% yn cynnwys Leucaena leucocephala (Moorhouse-Gann, 2017). Nododd Rose Moorhouse-Gann 

hefyd dystiolaeth o amrywiad tymhorol yn y diet: er enghraifft roedd Hibiscus tiliaceus a Leucaena 

leucocephala yn cael eu bwyta'n amlach yn y tymor gwlyb o'i gymharu â'r tymor sych. Yn ystod y 

tymhorau gwlyb a sych, roedd tystiolaeth o ddethol cadarnhaol, llysysddiaeth ar hap ac osgoi 

rhywogaethau planhigion brodorol a rhai a gyflwynwyd (Moorhouse-Gann, 2017). 
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Gan gymharu canlyniadau Rose Moorhouse-Gann a’r astudiaeth yma, mae’n amlwg bod mwy o 

rywogaethau coed yn cael eu bwyta gan grwbanod oedolion, a allai esbonio'r lefelau uwch o ffyngau 

anaerobig mewn crwbanod aeddfed, gan y byddai deunydd planhigion coed yn meddu ar fwy o 

ddeunydd lignocellwlos i'w dreulio. Mae lignocellwlos wedi'i ffurfio o ffotosynthesis planhigion ac 

mae'n cynnwys cellwlos, hemicellwlos a lignin. Mae lignin yn ffurfio deunyddiau strwythurol allweddol 

ym meinweoedd y mwyafrif o blanhigion, ac mae'n bwysig ar gyfer cynnal H2O, cryfhau'r planhigyn, a 

ffurfio cellfuriau o bren a rhisgl oherwydd ei anhyblygedd (Gruninger et al., 2014, Hooker et al., 2019). 

Mae microbau’r perfedd yn hanfodol i deuliad biomas mewn llysysyddion mawr gan nad oes gan yr 

anifeiliaid yr ensymau sydd eu hangen i ddadelfennu deunyddiau sy'n llawn ffibr crai. Yn y consortiwm 

microbaidd hwn, gwyddys bod ffyngau anaerobig yn chwaraewyr allweddol o ddiraddiant ffibr y 

planhigion lignocellwlolytig yn y rwmen (Gruninger et al., 2014). Mae'r lignocellwlos yn cael ei 

ddiraddio gan ffyngau anaerobig sy'n tyfu'n ymledol i'r deunydd ac yn secretu amryw o ensymau 

lignocellwlolytig ffwngaidd (Hooker et al., 2019). Mae ffyngau anaerobig yn hanfodol ar gyfer y 

gylchrediad garbon wrth iddynt ddadelfennu amrywiaeth o ffrydiau biomas llawn lignocellwlos. Felly, 

mae'r organebau hyn a'u ensymau lignocellwlolytig yn hanfodol i brosesau amaethyddol, maethol, a 

biochemegol (Gruninger et al., 2014). 
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Mae hinsawdd ynysoedd Mauritius fel IAA a RI yn gynnes drofannol, ac yn cael ei dymheru gan 

wyntoedd masnach o'r de-ddwyrain. Mae'r gwyntoedd hyn hefyd yn dylanwadu ar faint o lawiad ar yr 

ynysoedd, gan gynhyrchu’r ddau dymor clir. Mae IAA yn gwarchod yr unig ddarn sydd ar ôl o’r 

‘Mauritius Dry Coastal Forest’, ac mae’n gartref i nifer fawr o rywogaethau planhigion ac anifeiliaid 

prin iawn neu mewn perygl (Moorhouse-Gann, 2017). Mae priddoedd yma yn fas, gyda llystyfiant 

amrywiol o amgylch yr ynys yn dibynnu ar y lleoliad, er enghraifft llystyfiant arfordirol wedi'i 

gorchuddio â halen, prysgwydd, neu lystyfiant coetir a choedwig. Arhosodd llystyfiant ar IAA heb ei 

gyffwrdd i raddau helaeth tan yr Ail Ryfel Byd, pan ddinistriwyd y rhan fwyaf o'r llystyfiant brodorol i 

wneud lle i amddiffynfeydd trwm yn ystod y rhyfel (Parnell et al., 1989). Mae seiclonau trofannol, torri 

coetir a rhywogaethau goresgynnol hefyd yn gyfrifol am niweidio llystyfiant a thwf dros y 

Ffigwr 4.24. Enghreifftiau o blanhigion a geir ar Ile Aux Aigrettes a Round Island, sy'n 

cyfrannu at ddiet crwban. Addasiad o Moorhouse-Gann, 2017.  
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blynyddoedd. Mae rhywogaethau llystyfiant brodorol i'w gweld o hyd ar draws y ynys ond yn amrywio 

o ran graddau o aflonyddwch a goresgyniad gan rywogaethau anfrodorol (Moorhouse-Gann, 2017, 

Parnell et al., 1989, Jones and Hartley, 1995). 

 

4.4.4 Nid yw'r lleoliad yn cael unrhyw effaith sylweddol ar ddigonedd ffwngaidd anaerobig  

Cwblhawyd ystadegau ychwanegol i gymharu gwahaniaethau lleoliad ar ddigonedd ffwngaidd y 

crwbanod aeddfed o IAA a RI. Mae’r graff PCO ar gyfer yr holl dacsonau ffwngaidd ar gyfer y ddwy 

ynys yn dangos gwahaniad clir rhwng y ddwy, gyda chlystyru a mân wahaniaethau yn cael eu harsylwi. 

Ar y llaw arall, wrth gymharu Neocallimastigomycota yn unig ar gyfer effaith lleoliad, nid oes 

gwahaniaeth arwyddocaol (PERMANOVA F = 2.369, p = 0.08; ANOSIM R = -0.02, p = 0.635), heb unrhyw 

glystyru clir o'r naill grŵp ynys na'r llall yn y graff PCO. Mae hyn yn awgrymu nad yw lleoliad yn cael 

unrhyw effeithiau sylweddol ar boblogaeth a digonedd ffwngaidd anaerobig, a bod digonedd cymharol 

yn debyg i'r oedolion ar y ddwy ynys. Fodd bynnag, mae gwahaniaeth sylweddol yng nghyfanswm y 

tacsonau ffwngaidd, gyda chyfran lawer uwch o Pseudofungi, Basidiomycetes ac ati o samplau IAA nag 

RI. Gallai hyn fod oherwydd gwahaniaethau bach ar lystyfiant y ddwy ynys. Mae dosbarthiad 

daearyddol ffyngau anaerobig yn eang, ac mae'n ymddangos yn fwy tebygol bod ffactorau fel ffylogeni 

gwesteiwr, morffoleg perfedd a diet yn ffactorau pwysicach sy'n dylanwadu ar boblogaeth ffyngau 

anaerobig na’r lleoliad daearyddol (Gruninger et al., 2014). Mae'r prif ffyngau anaerobig a nodwyd 

yma hefyd yn cydberthyn â'r bennod flaenorol, gan awgrymu bod /Turtarmyces yn wladychwr cynnar 

posibl sy'n aros yn helaeth trwy gydol y broses dreulio, gan arwain at y digonedd uchel a nodwyd. 

 

4.4.5 Nid yw rhyw y crwban yn cael unrhyw effaith ar ddigonedd ffwngaidd  

Nid yw graffiau PCO ar gyfer y set ddata o grwbanod benywaidd a gwrywaidd yn dangos unrhyw 

glystyru sylweddol o bwyntiau data ar gyfer naill ai cyfanswm tacsonau ffwngaidd neu ffyngau 

anaerobig yn unig. Cefnogir hyn gyda PERMANOVA ac ANOSIM, gan ddangos dim gwahaniaeth 

sylweddol mewn canlyniadau rhwng y ddau. Mae'n amlwg o'r siartiau bar nad oes unrhyw 
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wahaniaethau mawr mewn tacsonau ffwngaidd, gyda dosbarthiad eithaf cyfartal o Ascomycota, 

Neocallimastigomycota, Basidiomycota, a Pseudofungi ar draws gwrywod a benywod. Y brif 

wahaniaeth a welir yn y set ddata yw, unwaith eto, o fewn y tymhorau, lle mae mwy o 

Neocallimastigomycota yn bresennol yn y tymor gwlyb ar gyfer y gwrywod a benywod. 

Gan fod gan bob crwban aeddfed forffoleg a maint tebyg yn eu cyrff, nid oedd y canlyniadau hyn yn 

syndod, a dim ond ymhellach roeddent yn cadarnhau effaith ymddangosiadol y tymor ar ddigonedd 

ffwngaidd. 

 

4.4.6 Casgliadau a gwaith yn y dyfodol  

Dangoswyd bod cymunedau ffwngaidd unigryw a ffyngau anaerobig newydd yn sefydlu ac wedi'u nodi 

yn system dreulio’r crwbanod. Ar ben hynny, mae'r rhain wedi datblygu wedi'u leinio'n bennaf i 

rywogaethau, aeddfedrwydd ac effeithiau tymhorol, gyda phoblogaethau ffwngaidd yn sylweddol 

uwch mewn rhywogaethau crwban mwy, mewn crwbanod aeddfed A. gigantea, ac yn y rhai sy'n 

bwydo yn y tymor gwlyb. Mae'r rhain yn fwyaf tebygol o fod yn gysylltiedig ag amodau corfforol a 

datblygiad y crwban, ac argaledd bwyd yn yr ardaloedd yma. Mae hefyd yn ymddangos yn eithaf 

tebygol bod ffactorau fel ffylogeni’r gwesteiwr, math o berfedd, a diet yn bwysicach na lleoliad 

daearyddol wrth bennu poblogaethau ffwngaidd anaerobig yn y perfedd llysysol. Mewn astudiaethau 

cnoi cil domestig, diet yw un o'r ffactorau allweddol sy'n effeithio ar y poblogaethau hyn, gan awgrymu 

y gallai'r un peth fod yn digwydd mewn ymlusgiaid llysysol (Gruninger et al., 2014). Ar gyfer yr 

astudiaeth hon, buom yn ddigon ffodus i gael set ddata A. gigantea wyllt gan Rose Moorhouse-Gann, 

sydd yn ei dro wedi profi pwysigrwydd cymunedau gwyllt mewn llysysyddion mamalaidd ac ymlusgiaid 

ar gyfer sefydlu a chynnal y cymunedau ffwngaidd hyn, yn enwedig y gymuned o ffyngau anaerobig. 

Mae nodi clâd ffwng anaerobig newydd yma yn profi bod llawer mwy i'w ddarganfod mewn 

microbiomau’r rwmen a’r perfedd, ac mae'n ddarganfyddiad cyffrous. Dylai astudiaethau pellach ar 

lysysyddion gwyllt, ac ar lysysyddion ymlusgiaid eraill ddigwydd yn y dyfodol, gan ganolbwyntio efallai 

ar gasglu samplau yn ystod tymhorau gwlyb er enghraifft. Hefyd, gallai priodweddau unigryw system 
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dreulio'r crwban (ac ymlusgiaid gwaed oer eraill) fel ei dymheredd îs, olygu bod gan unrhyw ffyngau 

anaerobig a nodwyd yn yr amgylcheddau hyn nodweddion a phatrymau twf newydd. Gallai hyn 

ddarparu potensial biotechnolegol newydd i'r ffyngau hyn, fel y soniwyd yn flaenorol ym Mhennod 3. 

Bydd y penodau nesaf yn trafod ynysiad a disgrifiad y ffwng anaerobig newydd a nodwyd yn y 

dadansoddiadau NGS hyn (a enwir dros dro yn /Turtarmyces, nom. prov), a thrafodaeth ar 

ddadansoddiad genomig posibl i ddod. 
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Pennod 5 

Ynysu a disgrifio ffwng anaerobig newydd o ysgarthion crwban 

mawr Aldabrachelys gigantea 

 

5.1 Cyflwyniad  

Mae gan y perfedd llysysol ystod eang o ficro-organebau, gan gynnwys bacteria, archaea, protozoa a 

ffyngau. Dros y degawdau diwethaf, mae dealltwriaeth o'r cymunedau hyn, ac yn enwedig amrywiaeth 

ac ecoleg ffyngau anaerobig wedi cronni, gan ddod i'r casgliad bod ffyngau anaerobig yn un o'r micro-

organebau mwyaf cyfrannol ar gyfer treuliad anaerobig yn y perfedd (Stabel et al., 2020, Hanafy et al., 

2021).  

Hyd yn hyn, mae 20 genera wedi eu nodi a'u disgrifio, yn bennaf yn ystod yr ychydig flynyddoedd 

diwethaf, wedi eu gwahaniaethu gan nodweddion morffolegol a strwythurol megis datblygiad thalws 

monocentrig neu bolycentrig, fflagela’r sŵosborau, a morffoleg y thalws, h.y. ffilamentaidd neu 

oddfog (Barr et al., 1989, Breton et al., 1990, Callaghan et al., 2015, Dagar et al., 2015, Gold et al., 

1988, Hanafy et al., 2017, Hanafy et al., 2018, Hanafy et al., 2020b, Hanafy et al., 2021, Heath et al., 

1983, Joshi et al., 2018, Ozkose et al., 2001, Stabel et al., 2020). Mae'r rhan fwyaf o genera ffyngau 

anaerobig yn dod o fewn y categori monocentrig, ffilamentaidd a gyda sŵosborau mono-fflangellog, 

gyda dim ond Anaeromyces, Orpinomyces a Cyllamyces yn arddangos datblygiad thalws polycentrig, 

Cyllamyces a Caecomyces yn arddangos morffoleg oddfog, ac Orpinomyces, Neocallimastix, 

Feramyces, a Ghazallomyces yn cynhyrchu sŵosborau aml-fflangellog (Stabel et al., 2020, Ho and Barr, 

1995). Mae arolygon annibynnol wedi dangos bod amrywiaeth ffyngau anaerobig yn llawer ehangach 

nag a feddyliwyd yn flaenorol, gyda llinachau newydd heb eu meithrino dal i’w darganfod. Mae 

defnyddio marcwyr ffylogenetig fel ITS1 ac LSU yn dod yn brif ddull o adnabod y ffyngau, ar y cyd ag 
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ymdrechion i ynysu a nodweddu unrhyw ffyngau anaerobig newydd (Liggenstoffer et al., 2010, Hanafy 

et al., 2020a, Koetschan et al., 2014a). 

 

5.1.1 Ffyngau anaerobig yn llwybr dreulio ymlusgiaid 

Yn ogystal ag astudiaethau ar famaliaid, bu diddordeb yn y llwybr treulio ymlusgiaid llysysol. 

Cynhaliwyd sawl astudiaeth hyd yn hyn sy'n dangos bod ymlusgiaid llysysol hefyd yn defnyddio 

systemau eplesu microbaidd i ddiraddio deunydd planhigion yn effeithiol (Liggenstoffer et al., 2010, 

Mackie et al., 2004, Troyer, 1984). 

Mae crwbanod yn lysysol yn bennaf, ac mae'n debygol iawn bod angen systemau microbaidd arnynt 

ar gyfer treuliad. Mae canlyniadau'r penodau blaenorol yn nodi bod dilyniannau Neocallimastigales 

yn bresennol yn llwybr treulio’r crwban, yn bennaf mewn rhywogaethau crwban mwy fel y crwban 

anferth Aldabrachelys gigantea (Ffigwr 5.1), a'u bod yn fwy niferus mewn crwbanod aeddfed yn 

hytrach na rhai ifanc, yn ogystal ag yn ystod y tymor gwlyb yn fwy na’r tymor sych (Penodau 3 a 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae nodi a chadarnhau presenoldeb ffyngau anaerobig yn system dreulio'r crwban yn awgrymu 

tarddiad ymlusgiaid i’r ffyngau, yn dilyn ymchwil i'w llwybr esblygiadol a chymharu hanes esblygiadol 

Ffigwr 5.1. Crwban Aldabrachelys gigantea. 
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ymlusgiaid a mamaliaid. Mae'n awgrymu posibilrwydd mai deinosoriaid oedd y gwesteion llysieuol ac 

ymlusgiaid mawr cyntaf i ddefnyddio mathau o ffyngau anaerobig, lle esblygon nhw yn ddiweddarach 

ar gyfer gwesteiwyr mamalaidd (gweler Pennod 3) (Wang et al., 2019). Mae hefyd yn awgrymu bod 

ymlusgiaid efallai'n darparu cyswllt esblygiadol rhwng llysysyddion a ffyngau anaerobig, gan eu bod 

yn gorgyffwrdd â deinosoriaid ac ymddangosiad y mamaliaid. Penderfynwyd canolbwyntio’r bennod 

flaenorol ar y wybodaeth ddilyniant a gafwyd gan y Dilyniannu Cenhedlaeth Nesaf (Next Generation 

Sequencing) i ganolbwyntio ar ddosbarthiad ffwng anaerobig y crwban mewn natur a nodi ei 

hynodrwydd fel clâd newydd posibl o Neocallimastigomycota. Yna, penderfynwyd i geisio tyfu’r ffwng 

anaerobig yn llwyddiannus o'r sampl ysgarthol crwban, er mwyn casglu mwy o wybodaeth am 

batrymau tyfu a morffoleg y ffwng anaerobig newydd, a dadansoddi ei leoliad yn y goeden ffyngau 

anaerobig. Hefyd, gan rhesymu bod tymheredd corff ymlusgiaid yn sylweddol îs nag ar gyfer 

mamaliaid, profwyd gwahanol dymereddau i arsylwi patrymau twf ac unrhyw nodweddion diddorol, 

o gymharu â ffwng anaerobig mamalaidd. 

 

5.1.2 Nodau ac amcanion yr ymchwil 

Mae'r bennod hon yn canolbwyntio ar ynysu a disgrifio ffwng anaerobig nofel bosibl o system dreulio’r 

crwban anferth Aldabrachelys gigantea.  

 

Prif amcanion y bennod hon yw:  

Amcan 1: i archwilio a disgrifio nodweddion ffwng anaerobig a nodwyd yn y dadansoddiad NGS 

blaenorol o ysgarthion crwban, gan ddefnyddio dulliau ‘îs-feithrino’ a gweithdrefn gyfoethogi ac ynysu 

ffyngau anaerobig (fungal enrichment and isolation procedure)  

Amcan 2: i ddadansoddi ymhellach ei leoliad ymysg y ffyngau anaerobig 
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5.2 Dulliau a Deunyddiau  

5.2.1 Samplau a chyfoethgi o ‘r ysgarthion 

Mae'r samplau ysgarthol a ddefnyddiwyd ar gyfer yr ymdrechion ynysu yn y bennod hon yr un fath â'r 

rhai a ddefnyddiwyd ym Mhennod 3. Yn dilyn y canlyniadau a gafwyd yn y bennod flaenorol, dewiswyd 

samplau ysgarthol o A. gigantea o'r Cotswolds fel yr ymgeisydd gorau ar gyfer ymdrechion ynysu. 

Cyflwynwyd alicwotau o'r samplau ysgarthol i gyfryngau tyfu gwaelodol (basal growth media) wedi ei 

gynhesu (ar 30°C a 39°C), yna eu homogeneiddio cyn trosglwyddo gwanhad cyfresol 10-gwaith (10-

fold serial dilution) mewn tiwb arall a baratowyd gyda’r cyfrwng tyfu (trosglwyddwyd 1 ml i diwb 

Hungate). Cyn cyflwyno’r ffwng i diwb newydd, defnyddir coctel gwrthfiotig o 5 mg/ml 

Penisilin/Streptomycin mewn dŵr distyll i atal tyfiant bacteriol. Mae hwn yn cael ei sterileiddio trwy 

hidlo gan ddefnyddio chwistrell a hidlydd 0.22 µm a'i ddefnyddio ar 1% yn y cyfryngau terfynol.  

Perfformiwyd cyfoethogiad fel y disgrifir ym Mhennod 2. Tyfwyd y ffwng ar 30°C a 39°C i'w cymharu, 

mewn cyfrwng tyfu hylif 10 ml mewn tiwbiau Hungate gyda chapiau rwber butyl, a gynhelir trwy fflam-

sterileiddio'r cap ac yna'n trosglwyddo 1 ml o’r ffwng (o dan amodau anaerobig) gan ddefnyddio 

nodwydd di-haint a chwistrell 1 ml i gyfryngau ffres sy'n cynnwys gwrthfiotigau (bob ~ 5 diwrnod). 

Defnyddir poteli serwm mwy ar gyfer twf biomas, a thyfwyd y ffwng hefyd ar gyfrwng sy'n cynnwys 

cellobios yn unig yn lle gwellt gwenith. 

 

5.2.2 Ynysu a phuro  

Ceisiwyd ynysu'r ffyngau o ddiwylliant cyfoethogi gan ddefnyddio'r dull tiwb rholio fel y disgrifir ym 

Mhennod 2. Sicrhawyd purdeb yr ynysoedd hyn gan dri chylch o diwbiau rholio, a chynhaliwyd y straen 

trwy ddulliau îs-meithrino bob yn ail wythnos i gyfryngau ffres. Yn dilyn yr îs-feithrino, cynaeafwyd 

biomas ffwngaidd ar gyfer echdynnu DNA.  

Er mwyn cadw’r ffwng i'w storio yn y tymor hir, defnyddir cyfryngau ar gyfer cadwraeth cryogenig  

(cryopreservation) fel y disgrifir ym Mhennod 2.  
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Ar ôl adnabod oomysit yn y biomas wrth dyfu’r ffwng, gwnaed ymdrechion i’w atal gyda thriniaethau 

gwrth-oomysit fel metalaxyl, furalaxyl a BES. Yn y pen draw, paratowyd diwylliant cyfoethogi arall 

gyda gwrthfiotigau ychwanegol ar gyfer yr ymgais i ynysu'r ffwng anaerobig yn lle'r oomysit. 

 

5.2.3 Nodweddion morffolegol  

Cynhaliwyd microsgopeg gan ddefnyddio microsgop ‘epifluorescence’ (Olympus BX50) gyda 

delweddau wedi'u recordio gan ddefnyddio camera digidol Nikon Coolpix 995. Defnyddiwyd 

Calcofluor gwyn M2R (100 µM) a DAPI (0.3 mg/ml mewn Tris-HCl 50 mM, pH 7.2) i ddelweddu waliau 

celloedd citin a'r niwclysau o fewn strwythurau, yn y drefn honno.  

Roedd twf hefyd yn cael ei fonitro gyda mesuriad cynhyrchiant nwy gan ddefnyddio peiriant mesur 

gwasgedd nwy (pressure transducer) (unedau mesur P.S.I.) gyda nodwydd di-haint i dreiddio’r cap 

rwber. 

 

5.2.4 Dadansoddiad ffafriaeth tymheredd  

Ar gyfer dadansoddiad tymheredd a chyfanswm cynhyrchiant nwy o'r ffwng anaerobig, dewiswyd 

saith tymheredd (22°C, 28°C, 30°C, 33°C, 37°C, 39°C, 45°C), gyda phedwar dyblygiad (replicates) o'r 

ffwng yn destun mesur nwy yn dilyn cyflwyniad y ffwng i’r cyfrwng tyfu, dros gyfnod o chwe diwrnod 

bob 24 awr. Cofnodwyd mesuriadau ar gyfer pob dyblyg, a chyfrifwyd y mesuriad cymedrig ar gyfer y 

mesuriad terfynol ar gyfer pob tymheredd. Gosodwyd cofnodwyr data thermol ym mhob deorydd 

(incubator) i sicrhau tymereddau cywir. Cafodd yr holl diwbiau ffwng yr un coctel gwrthfiotig i atal 

heintiad bacteriol fel o'r blaen.  

Sefydlwyd hefyd cyfres o arbrofion tymheredd ar gyfer yr oomysit, gyda thymhereddau ar 18°C, 25°C, 

30°C, 39°C, a 50°C i nodi'r tymheredd ffafriol ar ei gyfer. Defnyddiwyd yr un coctel gwrthfiotig i atal 

heintiad bacteriol. Mesurwyd hefyd pwysedd nwy (CO2) gan ddefnyddio peiriant mesur gwasgedd 

nwy. Mesurwyd cynhyrchiant CO2 a thwf dros gyfnod o wythnos ar y tymereddau amrywiol (tri dyblyg 

ar bob tymheredd) i nodi'r amodau twf gorau posibl.  
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5.2.5 Echdynnu DNA a dadansoddiad ffylogenetig  

Echdynnwyd DNA o’r ffwng gan ddefnyddio Pecyn Powersoil DNeasy gan Qiagen, yn ôl eu protocol, ac 

fel y disgrifiwyd yn flaenorol ym Mhennod 2. Cyn echdynnu, golchwyd biomas â dŵr distyll di-haint a'i 

rew-sychu. Cafodd y DNA ei chwyddo (amplified) gyda PCR mewn cyfeintiau 25 µl. Gwiriwyd 

cynhyrchion PCR a chywirdeb DNA trwy redeg y samplau gyda electrofforesis gel agaros 1%, ac 

aseswyd crynodiad a phurdeb gan ddefnyddio sbectroffotomedr Nanodrop a Qubit. Yna cafodd 

samplau eu puro gan ddefnyddio Pecyn Puro PCR Invitrogen a'u hanfon ar gyfer dilyniant Sanger.  

Ar gyfer dadansoddiad genetig, cafodd barth D1/D2 yr LSU DNA ribosomaidd ac ITS1 eu chwyddo 

(Ffigwr 5.2), gan ddefnyddio parau primer NL1/NL4, AF-LSUf/AF-LSUr, GTortF1/NL4, GTortF2/NL4, 

TortOTU1XaR/ITS3, TortOTU14bR/ITS3, TortOTU50YeR/ITS3, TortOTU1XaF/LR3, TortOTU14XbF/LR3, 

TortOTU50YeF/LR3 (Tabl 5.1 a Thabl 5.2). Fe gynhyrchwyd y primerau TortOTU o ddilyniannau o’r 

pennod flaenorol. Gwneir dadansoddiad a rheolaeth y dilyniannau gan ddefnyddio pecyn 

bioinformateg GeneiousR10, gyda MAFFT ar gyfer alinio’r dilyniant. Ar gyfer dadansoddiad 

ffylogenetig y ffyngau anaerobig, defnyddiwyd Gromochytrium mamkaevae, ac amryw o oomysetau 

ar gyder grŵp allanol yr oomysit, megis Aplanes androgynus. 
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Ffigwr 5.2. Rhanbarth yn amgodio ribosom rDNA sy'n dangos yr ardal rhyng-genig (IGS), is-uned fach 

(SSU neu 18S), internal transcribed spacer 1 (ITS1), is-uned 5.8S, internal transcribed spacer 2 (ITS2), 

a'r is-uned fawr (LSU).  

 



149 
 

 

 

 

  

Tabl 5.2. Amodau chwyddo y PCR ar gyfer pob primer a ddefnyddir. Dangosir hefyd y cyfuniadau y cawsant 

eu defnyddio. T (° C): tymheredd.  

 

Tabl 5.1. Y primerau a ddefnyddir yn yr astudiaeth hon (codau bar ffwngaidd a ddefnyddir i dargedu ffyngau 

anaerobig). Dangosir enwau a dilyniannau llawn ar gyfer y primerau. Mae primerau NL1-4 yn brimerau 

ffwngaidd cyffredinol, ac mae primerau AF-LSU yn benodol i ffyngau anaerobig, gan dargedu rhanbarth 

D1/D2 yr LSU. Dyluniwyd primerau GTort a TortOTU yn benodol ar gyfer adnabod ffyngau anaerobig mewn 

samplau crwban.  
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5.3 Canlyniadau  

5.3.1 Ynysiad oomysit annisgwyl 

Wrth geisio tyfu ac ynysu’r ffwng anaerobig, daeth yn amlwg bod micro-organeb arall hefyd yn tyfu 

ynghyd â’r ffwng. Roedd presenoldeb organeb oomysit yn gryf ac yn annisgwyl, a nodwyd pan 

anfonwyd y samplau cyntaf i'w dilyniannu. Mae oomysetau yn dangos patrymau twf tebyg i ffyngau 

anaerobig ac yn aml maent yn cael eu camgymryd am wir ffyngau (Latijnhouwers et al., 2003). Felly 

yn ogystal ar ffwng anaerobig, penderfynwyd ynysu a disgifio’r oomysit yn fyr hefyd.  

Yn wreiddiol, nodwyd yr oomysit o ysgarthion y crwban Aldabrachelys gigantea yn 2017, yn dilyn 

dilyniant  Sanger, wrth geisio ynysu ffwng anaerobig newydd. Gan fod yr oomysit wedi'i hen sefydlu 

yn y dadansoddiad ffwng crwban, cafodd DNA ei echdynnu eto, ei chwyddo â PCR a'i roi mewn trefn, 

gan ganolbwyntio ar yr organeb oomysit. 

  

5.3.1.1 Ecoleg a digonedd mewn ymlusgiaid  

Wrth redeg y Dilyniannu Cenhedlaeth Nesaf yn y bennod flaenorol, nodwyd yr oomysit (mewn lefelau 

eithaf isel) mewn rhywogaethau A. gigantea, gan gadarnhau ei bresenoldeb mewn rai o'r samplau, 

gyda'r lefelau uchaf o'r rhywogaeth oomysit yn samplau A. gigantea R1.W02 (3.98%), CWP-AGT2 

(6.30%) ac IAA2.W01 (21.13%) (Tabl 5.3). Roedd y grŵp oomysetau a oedd yn bresennol yn y samplau 

yn cynnwys y rhywogaethau Pythiogeton, Pythium, Saprolegnia, PhytoPythium, Peronospora, 

Hyaloperonospora, Myzocytiopsis, a Leptomitus. 

Er y lefelau gymharol isel, mae ei bresenoldeb yn amlwg. 
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Tabl 5.3. Canlyniad y dilyniannau oomysit a nodwyd mewn dadansoddiad blaenorol Ion Torrent o Bennod 3. Nodwyd yr oomysetau (pseudofungi)  mewn digonedd uwch 

yn bennaf mewn rhywogaethau crwban mwy. Nid oedd samplau 9 ac 16 ar gael i'w dilyniannu. 
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5.3.1.2 Patrymau twf, morffoleg a nodweddion  

Ar ôl 3-4 diwrnod, dangosodd dwf trwchus ar wyneb y cyfryngau hylif, gyda chynhyrchiant swigod nwy 

mawr. Yn dilyn tiwbiau rholio, dewiswyd cytref gynrychioliadol a'i îs-feithrino ymhellach (Ffigwr 5.3). 

Mae'r unigyn oomysit yn arddangos morffoleg hynod debyg i ffyngau anaerobig, gyda gwreiddflewau  

a sporangia i'w gweld yn hawdd o dan ficrosgop golau. Roedd tyfiant gwreiddflewog gormodol yn y 

diwylliant oomysit, gyda hyffae canghennog cul, yn aml yn ganghennog ar onglau sgwâr. Roedd y 

sporangia a arsylwyd yn sfferig yn bennaf gyda waliau trwchus, ond yn aml gwelwyd rhai sporangia 

bwrsiform hirgul mewn oomysetau mwy aeddfed. Ychydig iawn i ddim o sŵosborau a welwyd ar y 

pryd (Ffigwr 5.4). Tyfodd yr unigyn oomysit yn dda iawn ar gyfryngau a ddefnyddir ar gyfer ffyngau 

anaerobig, a gallant fyw am sawl wythnos yn dilyn ei îs-feithrino. Y tymheredd tyfu gorau ar gyfer yr 

oomysit oedd 30-35°C ac ni thyfodd cystal ar 39°C (y tymheredd gorau posibl ar gyfer twf ffyngau 

anaerobig arferol). Yn dilyn ei dyfu ar dymhereddau oerach fodd bynnag (10-20°C), gallai'r oomysit ail-

dyfu pe bai'n cael ei ddeor eto ar 30°C. Er gwaethaf y gallu i rai samplau oomysit i dyfu ar gyfryngau 

solid (yn aerobig neu'n anaerobig), ni ddangosodd yr unigyn hwn dwf da ar unrhyw dymheredd ar 

gyfryngau agar.  
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Ffigwr 5.3. Patrymau twf cytrefol a mewn hylif yr oomysit, gan ddangos nodweddion macrosgopig mewn 

diwylliant hylif gwellt gwenith ac ar diwbiau rholio agar. (A-CH) Yn arddangos twf trwchus mewn 

cyfryngau hylif, (D-DD) cytrefi yn y tiwb rholio yn 4 diwrnod oed.  

 

A B 

C CH 

D DD 
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Roedd cyfradd ac ansawdd y twf hefyd yn dibynnu ar y tymheredd. Gan resymu bod tymheredd corff 

ymlusgiaid yn sylweddol is nag ar gyfer mamaliaid, profwyd tymereddau deori is (30°C). Roedd 

cyfanswm y cynhyrchiad nwy yn uwch mewn samplau a dyfodd ar 30°C o'i gymharu â 39°C. Ni welwyd 

unrhyw dwf ar 50°C nac 18°C, a gwelwyd y twf lleiaf posibl ar 25°C, felly dewiswyd 30°C fel y 

tymheredd gorau posibl ar gyfer yr oomysit (Ffigwr 5.5). Roedd atal heintiad bacteriol yn llwyddianus 

gyda'r coctel gwrthfacteriol a ddefnyddiwyd.  

 

 

 

 

 

Ffigwr 5.4. Morffoleg a nodewddiadau microsgopig yr oomysit. Mae system wreiddflewog eang yn cael 

ei ffurfio ar swbstradau carbon (A-DD), ac mae rhai sporangia yn cael eu ffurfio (A, D a’r staenio DAPI 

DD). Dangosir y staenio DAPI (DD) nad oes nicwlysau yn y sporangiofforau a’r gwreiddflewau. Bar raddfa: 

20 µm. 

A B 

C CH 

D DD 



155 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffigwr 5.5. Cynhyrchiant nwy cronnus yr inocwlwm oomysit. Cafodd ei dyfu ar gyfryngau gwellt gwenith dros 12 

diwrnod ar 30°C a 39°C, gyda phwysedd nwy yn cael ei fesur bob dydd bob 24 awr. Roedd gan bob tymheredd 5 

dyblyg, a mae graff yn dangos cymedr wedi'i efelychu ar gyfer pob tymheredd.  

 

Cynhyrchiad nwy cronnus ar 30°C a 39 °C 

Diwrnodau ers inociwleiddiad 

C
yn

h
yr

ch
ia

d
 n

w
y 

(p
.s

.i
.)

 

Cynhyrchiad nwy cronnus yr oomysit ar 30°C 

Diwrnodau ers inociwleiddiad 

Rep1 

Rep2 

Rep3 

Rep4 

Rep5 C
yn

h
yr

ch
ia

d
 n

w
y 

(p
.s

.i
.)

 

Cynhyrchiad nwy cronnus yr oomysit ar 39°C 

Diwrnodau ers inociwleiddiad 

C
yn

h
yr

ch
ia

d
 n

w
y 

(p
.s

.i
.)

 

Rep1 

Rep2 

Rep3 

Rep4 

Rep5 



156 
 

5.3.1.3 Dadansoddiad ffylogenetig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er mwyn cadarnhau adnabod rhywogaethau, cafodd rhanbarthau LSU eu chwyddo a'u dadansoddi. 

Cafwyd DNA gan ddefnyddio Pecyn DNeasy Powersoil (yn dilyn protocol y gwneuthurwyr) ar 

oomysetau 3-5 diwrnod oed, a chynhaliwyd PCR gan ddefnyddio primerau ffwngaidd cyffredinol NL1 

(GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAG)/NL4 (GGTCCGTGTTTCAAGACGG) i ganiatáu chwyddiad ranbarth 

LSU (~780 bp), cyn anfon am ddilyniant Sanger (Ffigwr 5.6). Profwyd cyfuniadau primerau ychwanegol 

hefyd (AF-LSU a G-Tort), ond ni chafwyd unrhyw ganlyniadau, sy'n awgrymu nad yw'r organeb yn ffwng 

anaerobig pur, a ddim yn ffwng anaerobig crwban.  

Cynhaliwyd chwiliad BLAST i nodi dilyniannau tebyg o gronfa ddata GenBank, gan arwain at homoleg 

89% gydag organeb Pythiogeton zeae (HQ665310), ac yna homoleg 86% gydag Pythium dimorphum 

(HQ665229), Phytophthora undulata (EU080444), ynghyd ag amryw o rhywogaethau Pythium eraill. 

Roedd dilyniannau o'r drefn Pythiales (Pythium, Phytophthora, Pythiogeton), a Saprolegniales 

(Saprolegnia) ar gael gan GenBank i gymharu genynnau LSU, a ffurfiwyd dilyniant consensws ar gyfer 

yr oomysit ar gyfer LSU. Mae canlyniadau'r dilyniant yn cefnogi mai oomysit yn hytrach na ffwng 

Ffigwr 5.6. Canlyniad gel PCR ar gyfer yr oomysit gyda phrimerau ffwngaidd cyffredinol 

NL1/NL4. Roedd y lonydd fel a ganlyn: 1) Ysgol; 2) Oomysit1; 3) Oomysit2; 4) Crwban 

Aldabra1; 5) Crwban Aldabra (Sw Bryste); 6) Crwban Galapagos (Sw Caer); 7) Sampl 

rheolaeth negyddol.  
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anaerobig oedd yn tyfu ar y pryd. Yn seiliedig ar y goeden debygolrwydd uchaf (maximum likelihood 

tree) yn y rhanbarth LSU, mae'r oomysit wedi'i glystyru â Pythiogeton zeae sydd â gwerth ‘bootstrap’ 

uchel, sy'n dangos y berthynas agos rhwng yr oomysit a Pythiogeton zeae, ac yn awgrymu ei fod o'r 

teulu Pythiogeton (Ffigwr 5.7). Roedd rhywogaethau Phytophthora yn ffurfio clâd ar wahân, fel y 

gwnaeth y rhywogaeth Pythium a Saprolegnia. Yn seiliedig ar ffylogenau a gyhoeddwyd yn flaenorol, 

mae pob rhywogaeth Pythiogeton yn perthyn i'r un clâd, ac ar wahân i’r Pythium, Phytophthora a 

chladiau oomysit eraill  (Le et al., 2015).  

Roedd lefel tebygrwydd yr oomysit gyda'r dilyniannau sydd ar gael yn weddol uchel ar 89% i awgrymu 

perthynas â'r dilyniant hwnnw, ond mae'n bosibl bod yr unigyn hwn yn rywogaeth Pythiogeton heb ei 

adrodd o'r blaen gyda dilyniant a nodweddion unigryw. Felly, mae angen dadansoddiad pellach i nodi'r 

unigyn ymhellach.  

Ar gyfer y dadansoddiad ITS, defnyddiwyd dilyniannau cyfatebol ITS o amryw o oomysitau eraill, gan 

for ystad ehanach o ddilyniannau ITS ar gael i gymharu. Eto, gwelwyd yr oomysit newydd yn clystyru 

wrth Pythiogeton a Pythium, gyda ‘bootstrap’ uchel (Ffigwr 5.8). Awgrymai y canlyniadau LSU ag ITS 

berthynas cyfagos yr oomysit gyda’r ddwy glâd yma. 

  



158 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pythiogeton sp. CRWBAN (Tort 2.4) 

Ffigwr 5.7. Coeden ffylogeneteg ‘maximum likelihood’ (dilyniannau LSU) yn dangos lleoliad yr oomysit newydd (Tort 2.4; 

ffont coch) yn agos i Pythium spp. Mae’r rhifau ger y nodau yn adrodd y cefnogaeth bootstrap (%). Mae’r bar yn dangos 

nifer yr amnewidiadau ym mhob safle. 
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Ffigwr 5.8. Coeden ffylogeneteg ‘maximum likelihood’ (dilyniannau ITS) yn dangos lleoliad yr oomysit newydd (Tort 1.5 a 2.3 

mewn coch) yn agos i Pythium spp. Mae’r rhifau ger y nodau yn adrodd y cefnogaeth bootstrap (%).  
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5.3.1.4 Ymgais i atal tyfiant yr oomysit 

Fel ymgais i atal tyfiant yr oomysit i ganiatáu i'r ffwng ffynnu yn fwy effeithlon, defnyddiwyd pum 

gwrthfiotig ataliol gwahanol - metalaxyl a furalaxyl (ffwngladdwyr a ddefnyddir i reoli twf oomysit 

mewn amaethyddiaeth), chloramphenicol (atalydd bacteriol), BES (atalydd methanogen), a benomyl 

(gwrthffyngol dewisiol). Defnyddiwyd rheolaeth gyda'r coctel gwrthfiotig arferol o benisilin a 

streptomycin hefyd. Mesurwyd yn weledol, gyda microsgop a gyda chynhyrchiant nwy dros bum 

niwrnod gan ddefnyddio mesurydd pwysedd nwy. Er mwyn cymharu, roedd ffwng anaerobig 

mamalaidd Ge09 hefyd yn destun yr un gwrthficrobau. Mae'n ymddangos bod y metalaxyl a furalaxyl 

wedi llwyddo i ataliad yr oomysit, gan na welwyd fawr ddim twf o gymharu â'r rheolaeth ar ôl ei 

ychwanegu, ac roedd cynhyrchiant nwy yn llawer îs. Mewn cymhariaeth, ni chafwyd unrhyw 

newidiadau mawr yn y Ge09 wedi ei ychwanegu â metalaxyl a furalaxyl. Disgwylir hyn gan nad oedd 

unrhyw oomysit yn bresennol ynddo. Yn dilyn hyn, defnyddiwyd metalaxyl neu furalaxyl ar grynodiad 

o 1 mg/ml i geisio atal tyfiant yr oomysit a chaniatáu i'r ffwng dyfu'n llwyddiannus yn mhob sampl 

dilynol.  
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5.3.2 Adnabod ffwng anaerobig newydd  

Yn y pen draw, ynyswyd y ffwng anaerobig nofel oddi wrth ysgarthion Aldabrachelys gigantea yn dilyn 

darganfyddiad y ffwng fel y soniwyd yn y bennod flaenorol ar ôl sawl ymgais, a gwaharddiad 

llwyddiannus yr oomysit, yn 2020. 

 

5.3.2.1 Ecoleg, digonedd ac ynysiad y ffwng  

Cadwyd y crwban a ddefnyddwyd ym Mharc Bywyd Gwyllt y Cotswolds mewn caethiwed, a’i fwydo ar 

ddeiet o weiriau, dail, danadl poethion a chwyn. Fel y darganfuwyd o'r blaen, y ffwng anaerobig 

newydd oedd y ffwng anaerobig amlycaf yn ysgarthion y crwban hwn. Roedd digonedd y ffwng nofel 

yn uchel yn y dadansoddiad NGS (gweler Penodau 3 a 4 blaenorol), gan gefnogi adnabod a disgrifiad 

y ffwng anaerobig newydd yn y bennod hon. 

 

5.3.2.2 Patrymau twf  

Cynhaliwyd gweithdrefnau tyfu, ynysu a chynnal a chadw mewn cyfryngau twf hylif gan ddilyn y dulliau 

ym Mhennod 2. Roedd yn arddangos twf trwchus ar wyneb y tiwbiau Hungate a oedd yn cynnwys 

cyfryngau gwellt gwenith ar ôl 2-5 diwrnod, gyda thwf gwreiddflewog trwchus a chynhyrchiant nwy 

uchel. Gwelwyd tyfiant ffwngaidd tenau tebyg i fat neu i fio-ffilm mewn cyfryngau cellobios a oedd 

ynghlwm wrth waelod gwydr y tiwb nes ei gynhyrfu. Mewn cyfryngau tiwb rholio, roedd cytrefi yn 

arddangos tyfiant crwn gyda gwreiddflewau pelydrol ar ôl 3-7 diwrnod, yn bennaf mewn cytrefi sengl, 

lliw brown wedi'u ffurfio'n dda oddeutu 0.5-1 mm mewn diamedr, gyda chylch allanol o dyfiant hyffal 

lliw golau, y maint yn dibynnu ar oedran y cytref (Ffigwr 5.9). Dewiswyd dwy gytref, eu pigo yn 

anaerobig, a'u puro trwy îs-feithrino dro ar ôl tro (o leiaf dwy waith).  
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5.3.2.3 Morffoleg y ffwng 

Roedd y thalysau a dyfwyd ar gyfryngau gwellt gwenith yn gyson yn fonocentrig, wedi'i gadarnhau â 

staenio DAPI, gyda gwreiddflewau ffilamentaidd heb gnewyllyn yn pelydru o’r sporangiwm sengl. 

Roedd y ffwng yn ffurfio sŵosborau mono-fflangellog, a welwyd yn rhwydd mewn samplau 3-5 

diwrnod oed mewn cyfryngau gwellt gwenith neu cellobios. Roedd y sŵosborau yn sfferig i siâp ofoid 

(yn dibynnu ar symudiad, a all achosi cyfluniadau o'r sŵosborau), gyda diamedr o ~ 10 µm a fflagelwm 

~ 30-40 µm o hyd, tua phedair gwaith yn hirach na hyd y corff sŵosbor. Roedd sŵosborau yn 

doreithiog yn y cyfryngau meithrin, fodd bynnag ni welwyd rhyddhad y sŵosborau ar yr adeg hon, ond 

mae'n ymddangos bod y sŵosborau yn cael eu rhyddhau trwy mandwll apical ar ben y sporangia ac 

yna wal y sporangia yn cwympo, ac eginiad i mewn i thalysau monocentrig gyda gwreiddflewau mono-

niwclews ffilamentaidd. Yn aml, canfuwyd sŵosborau ymddangosiadol fawr gyda llawer o fflagella, o 

Ffigwr 5.9. Patrymau tyfiant cytrefi’r ffwng anaerobig ac mewn hylif, gan ddangos nodweddion macrosgopig 

mewn meithrin gwellt gwenith ac ar diwbiau rholio agar. (A-D) Yn arddangos twf trwchus mewn cyfryngau 

meithrin hylif, mae (E) a (F) yn dangos cytrefi yn y tiwb rholio yn 4 diwrnod oed, a thwf tebyg i fatiau mewn 

cyfryngau cellobios, yn y drefn honno. 
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bosibl oherwydd ymasiad sawl sŵosbor, ond roedd mwyafrif y sŵosborau yn mono-fflangellog. 

Gwelwyd sporangia mewndarddol ac alldarddol (endogenous and exogenous), yn amrywio o ran siâp 

sfferig i eliptig i hirgul, gan arddangos pleomorffiaeth. Roedd sporangia hirgrwn aeddfed yn mesur 

oddeutu 25-100 µm o hyd a 25-75 µm o led, bob amser yn cael ei gario ar ben terfynfa sporangioffor 

hyd amrywiol (25-75 µm), yn achos datblygiad alldarddol. Roedd sporangia hirgul yn mesur oddeutu 

50-100 µm o hyd a 12-15 µm o led. Ffurfiodd y mwyafrif yn derfynol, ac roedd rhai yn arddangos 

estyniadau apical neu sporangia pigfain (apical projections/pointed sporangia), a elwir yn fwcro, yn 

debyg i Anaeromyces mucronatus. Mae’r pleomorffiaeth, mewn nodweddion morffolegol gyda newid 

mewn amodau meithriniad, yn enwedig gyda ffynhonnell garbon, wedi cael ei ddisgrifio yn gynharach 

(Brookman et al. 2000; Gruninger et al. 2014) ac fe'i gwelir yn aml wrth ei dyfu ar wahanol ffynonellau 

carbon, ond gall ddigwydd hefyd ar yr un ffynhonnell garbon. Sylwyd ar wahanol siapiau sporangial fel 

sfferig, ellipsoid, siap clwb, hirgrwn, a gyda neu heb papilla ar y swbstrad gwellt gwenith (strwythurau 

sporangia afreolaidd). Gwelwyd rhai chwyddiadau ar y gwreiddflew, sy'n debyg iawn i sporangia, ond 

nid ydynt yn cynnwys unrhyw sŵosborau. Roedd gwreiddflew yn aml wedi eu troelli neu eu cymell, a 

gwelwyd hyffae cul, 0.5–2.5 µm o led, ac yn ehangach, 3–12.5 µm o led (Ffigwr 5.10 ac Atodiad E). 

Gallai hyn fod yn debyg i Piromyces spiralis neu Buwchfawromyces, fel y nodwyd gan Ho (1993) a 

Callaghan (2015) yn y drefn honno. Defnyddiwyd staenio DAPI i arsylwi lleoliad niwclysau yn y 

thalysau, a oedd yn doreithiog yn y sporangia ond nid yn y sporangiofforau a'r gwreiddflew. Mae'r 

ffwng yn dangos tebygrwydd â genera monocentrig eraill fel Piromyces, Buwchfawromyces, 

Oontomyces, Pecoramyces a Liebetanzomyces, sydd hefyd yn arddangos amrywiadau mewn siâp a 

maint sporangia ac yn cynhyrchu sŵosborau mono-fflangellog.  
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Ffigwr 5.10. Morffoleg a nodewddiadau microsgopig y ffwng anaerobig newydd /Turtarmyces. Mae sporangia yn 

grwn (A), hirgrwn (B), neu yn gallu bod yn hirgul (C) pan yn tyfu ar wellt gwenith (CH). Yn aml, dangosir siap apical 

ar ben y sporangiwm (D-DD). Mae’r swosborau yn fono-fflangellog (E-F), ac yn cael eu rhyddhau o dwll sydd ar ben 

y sporangiwm (FF-G). Mae system wreiddflewog eang yn cael ei ffurfio ar swbstradau carbon (NG-L), ac mae rhai 

sporangiofforau yn ymddangos wedi chwyddo (NG). Dangosir staenio DAPI yn ffigyrau LL-O, sy’n dangos nad oes 

nicwlysau yn y sporangiofforau a’r gwreiddflewau. Bar raddfa: 20 µm. 
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Roedd y ffwng yn cael ei gynnal yn dda a gallent gael eu îs-feithrino ar ôl deori ar 30°C am sawl 

wythnos. Gwelwyd ‘strwythurau goroesi’ yn aml mewn samplau hŷn na 5 diwrnod, yn enwedig mewn 

meithrin gwellt gwenith. Gall y tebygrwydd yn nodweddion morffolegol genera monocentrig a mono-

fflangellog ei gwneud hi'n anodd iawn adnabod a gwahaniaethu'r grŵp yma o ffyngau anaerobig. 

 

 

5.3.2.4 Dadansoddi tymheredd ffafriol y ffwng  

Cynhaliwyd arbrawf tebyg i'r prawf tymheredd oomysit hefyd gyda'r ffwng anaerobig. Effeithiwyd 

tymheredd ar gyfradd twf a chynhyrchiant nwy yma hefyd, unwaith eto gan resymu bod tymheredd 

corff ymlusgiaid yn sylweddol îs na mamaliaid, profwyd tymereddau deori amrywiol ar gyfer y ffwng 

anaerobig. Roedd arsylwadau twf cychwynnol yn awgrymu bod twf yn fwy sylweddol ar 30°C na 39°C, 

felly dewiswyd ystod o dymereddau i nodi'r tymheredd gorau ar gyfer tyfiant. Dewiswyd saith 

tymheredd, a mesurwyd pedwar dyblyg dros gyfnod o chwe diwrnod bob 24 awr. Roedd cyfanswm y 

cynhyrchiad nwy ar ei uchaf ar 30°C o'i gymharu â thymereddau eraill, gan gyrraedd ei uchafbwynt ar 

72 awr cyn gostwng. Ar ôl 24 awr, roedd cyfanswm y pwysedd nwy yn uwch ar 30°C na thymhereddau 

eraill, a bron i ddwbl y darlleniad ar 28°C a 39°C. Ychydig iawn o gynhyrchiant nwy a gafwyd ar 45°C, 

yn ôl y disgwyl. Gwelwyd twf ar 28 - 39°C, ond ar gyfraddau amrywiol - tyfodd y meithrinau yn 

gyflymach ar 30°C a 33°C o gymharu â'r tymereddau eraill. Roedd y samplau hefyd yn arddangos 

tyfiant tenau tebyg i ffilm ac ychydig o gytrefi ar wyneb y gwydr, gyda mwy yn cael ei arsylwi ar 30°C, 

28°C a 33°C na'r tymereddau uwch neu îs (Ffigwr 5.11).  
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5.3.2.5 Dadansoddiad ffylogenetig  

Er mwyn cadarnhau adnabod rhywogaethau, cafodd rhanbarthau LSU y ffwng eu chwyddo a'u 

dadansoddi. Cafwyd DNA gan ddefnyddio Pecyn DNeasy Powersoil (yn dilyn protocol y 

gweithgynhyrchydd) ar samplau 3-5 diwrnod oed, a chynhaliwyd PCR gan ddefnyddio primerau 

ffwngaidd cyffredinol NL1 (GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAG) / NL4 (GGTCCGTGTTTCAAGACGG) ac 

AF-LSUf (GCTCAAAYTTGAAATCTTMAAG) / AF-LSUr (CTTGTTAAMYRAAAAGTGCATT) i ganiatáu 

ymhelaethu ar ranbarth LSU (780 bp). ITS yw'r cod bar safonol a ddefnyddir yn gyffredin ar gyfer 

adnabod ffyngau a ymgymryd â ffylogeneteg. Fodd bynnag, oherwydd y lefel uchel o amrywiad ITS 

rhyng-genomig, nid yw ITS yn locws cod bar arbennig o addas ar gyfer Neocallimastigomycota. Mae 

Ffigwr 5.11. Cyfanswm mesuriad cynhyrchiant nwy'r ffwng anaerobig ar dymheredd amrywiol (20-45°C). Mae'r 

canlyniadau'n dangos y mwyafrif o gynhyrchiant nwy ar 30°C o'i gymharu â thymereddau eraill, gan awgrymu mae 30°C 

yw’r tymheredd optimwm ar gyfer tyfiant i’r ffwng. 
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LSU yn rhanbarth llawer mwy gwarchodedig (gan godio ar gyfer rLSU swyddogaethol) ac mae'n 

bresennol mewn cannoedd o gopïau. Dagar et al. 2011 cyhoeddodd y dilyniannau LSU cyntaf o ffyngau 

anaerobig a chanfod ei fod yn fwy addas ar gyfer y Neocallimastigales (Dagar et al., 2011b). 

Mae'r amplicon LSU a ddefnyddir ar gyfer metabarcodio DNA yn fyr, felly ceisiwyd datrysiad 

ffylogenetig gwell o'r clâd newydd gan ddefnyddio primerau penodol sy'n deillio o ddilyniannau o fewn 

amplicon metabarcodio LSU D1, mewn cyfuniad â phrimerau ffwngaidd-benodol yn rhanbarth ITS ac 

mewn rhanbarthau i lawr y locws o'r genyn LSU. Roedd y primerau hyn yn cynnwys: GTortF1 

(GAAATCTTAAAAAGGTTTTTCCT) a GtortF2 (GAAATCTTAAAAGGTTTTCCT) mewn parau â NL-4; 

TortOTU1XaF (GAGAATCCCGTATTTGACTAGA), TortOTU14XbF (ATTTGACTAGAATTTTACTTAC), a 

TortOTU50YeF (ATCCCGTATTTGACTAATTGAA) mewn parau â LR3 (CCGTGTTTCAAGACGGG); a 

TortOTU1XaR (GTATCACAAAGTTAAAAAAATTC), TortOTU14XbR (GAAAGTGTATCACAAGTAAAG), a 

TortOTU50YeR (AGTGTATCACAAAGTAAAATT) mewn parau ag ITS3 (GCATCGATGAAGAACGCAGC). 

Daeth y dilyniannau TortOTU a ddefnyddiwyd yma o rhanbarthau’r dilyniannau D1 o’r bennod 

flaenorol (Ffigwr 5.12 a 5.13). 

Dangosodd chwyddiad PCR ar ranbarth D1/D2 yr LSU gyda phrimerau penodol lwyddiant gyda NL1 - 

NL4 ac AFLSUf - AFLSUr (generig ar gyfer yr holl ffyngau anaerobig), a llwyddiant lleol gyda GTortF1 - 

NL4, GTortF2 - NL4, TortOTU1XaF - LR3 a TortOTU1XaR - ITS3 (Ffigwr 5.14). Cafodd y cynnyrch PCR ei 

ddelweddu a'i baratoi cyn ei anfon ar gyfer dilyniant Sanger, wedi'i berfformio gan Kirsten Skot ym 

Mhrifysgol Aberystwyth. Defnyddiwyd Geneious i docio, alinio a chynhyrchu coed ffylogenetig. 
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Ffigwr 5.12. Aliniad o ddilyniannau LSU ffwngaidd anaerobig, gan gynnwys y ffwng crwban newydd ym Mhenodau 3 a 4, sy'n dangos rhanbarthau primer TortOTU a ddylunir 

o ddilyniannau penodau 3 a 4.  
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Ffigwr 5.13. Aliniad o ddilyniannau LSU ffwngaidd anaerobig, gan gynnwys y ffwng crwban newydd ym Mhenodau 3 a 4, sy'n dangos rhanbarthau primer GTort. Mae primerau 

GTortF1 / F2 yn eistedd mewn rhanbarth penodol ar ddechrau amplicon Ion Torrent D1 ac ni ddylent chwyddo ar ddilyniannau ffyngau anaerobig mamalaidd. 
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Cafodd cyfanswm amplicon o oddeutu 1.1 - 1.2 kbp yn cwmpasu'r rhanbarth ITS1-5.8S-ITS2-D1/D2 

LSU ei chwyddo a'i ddilyniannu o'r ffwng anaerobig i gydberthyn rhanbarth LSU D1 / D2 i'r rhanbarth 

ITS1-ITS2 cyfatebol (Ffigwr 5.15).  

 

 

 

 

 

  
Ffigwr 5.15. Map o'r primerau a ddefnyddir. Dangosir pob rhanbarth SSU, ITS ag LSU, gydag ardaloedd y 

primerau wedi eu amlygu mewn gwyrdd, coch a glas.  

. 

Ffigwr 5.14. Canlyniad y gel PCR ar gyfer y ffwng anaerobig gyda gwahanol brimerau. Roedd lonydd ar gyfer 

pob gel fel a ganlyn: 1) Ysgol; 2) A.gigantea 1; 3) A.gigantea + metalaxyl 1; 4) A.gigantea 2; 5) A.gigantea + 

metalaxyl 2; 6) Sampl rheolaeth negyddol. Nodir yr primerau a ddefnyddir ar gyfer pob gel uchod.  
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Defnyddiwyd cynrychiolwyr  D1/D2 LSU o ffyngau anaerobig eraill sydd wedi eu hadnabod yn flaenorol 

o’r genera Agriosomyces, Aklioshbomyces, Anaeromyces, Buwchfawromyces, Caecomyces, 

Capellomyces, Cyllamyces, Ghazallomyces, Joblinomyces, Feramyces, Khyollomyces, Liebetanzomyces, 

Neocallimastix, Oontomyces, Orpinomyces, Pecoramyces, Piromyces, Tahromyces, Aestipascuomyces 

a Paucimyces, a oedd ar gael o GenBank. Roedd dilyniant parthau D1/D2 rhanbarth LSU y ffwng 

newydd wedi'i alinio â'r dilyniannau hyn (70 dilyniant), gan gwmpasu'r genera hysbys o 

Neocallimastigomycota, a ffurfiwyd dilyniant consensws ar gyfer y ffwng newydd ar gyfer LSU. 

Defnyddiwyd Gromochytrium mamkaevae fel tacson allanol y grŵp (Chytridiomycota). Defnyddiwyd 

Geneious i docio, alinio a chynhyrchu coed ffylogenetig.  

Cynhaliwyd chwiliad BLAST cychwynnol i nodi unrhyw ddilyniannau tebyg o gronfa ddata Genbank, a 

ddychwelodd drawiadau uwch na 82%, a'r cyfateb agosaf oedd Neocallimastigales heb ei feithrino’n 

flaenorol. Gwelwyd hefyd Khoyollomyces, Capellomyces, Agriosomyces, Joblinomyces a 

Ghazallomyces gyda homoleg amrywiol, ar gyfartaledd >85%. Mae hyn yn awgrymu y gallai'r ffwng 

newydd fod yn ddarganfyddiad newydd.  

Roedd ailadeiladiad ffylogenetig yn gyson yn gosod y ffwng newydd mewn clâd gwahanol i'r genera 

ffyngau anaerobig a ddisgrifir ar hyn o bryd. Gwelir hyn hefyd pan alinwyd yr holl ddilyniannau LSU o’r 

cynrychiolwyr ffyngau anaerobig (Atodiad F). Rhoddwyd dilyniannau LSU o Anaeromyces, 

Neocallimastix ac Orpinomyces fel cladau amlwg gwahanol (Ffigwr 5.16). Roedd cysylltiad agos rhwng 

Pecoramyces ac Orpinomyces, a'r rhain â Neocallimastix, yn gyson â'u flagella aml-fflangellog. Roedd 

ffyngau anaerobig oddfog Caecomyces a Cyllamyces hefyd ar wahân. Roedd Anaeromyces, 

Liebetanzomyces ac Oontomyces wedi'u clystyru'n agos, gyda Buwchfawromyces yn y canol fel clâd 

amlwg. Cynhwyswyd genera nofel a nodwyd yn flaenorol hefyd, gyda Capellomyces yn clystyru gyda'r 

clâd fawr Anaeromyces-Oontomyces-Liebetanzomyces, Joblinomyces, Aklioshbomyces a Tahromyces 

sydd â chysylltiad agos â genws Buwchfawromyces, a Ghazallomyces yn clystyru wrth clâd fawr 

Neocallimastix-Orpinomyces-Pecoramyces-Feramyces. Roedd Khoyollomyces ac Agriosomyces yn 

ffurfio dau glâd gwahanol ond heb fod yn gysylltiedig yn arbennig ag unrhyw grŵp supragenig, er eu 
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bod yn agosach at y grŵp Anaeromyces-Oontomyces-Liebetanzyomyces-Capellomyces nag unrhyw un 

arall. Fe wnaeth dadansoddiad grŵpio'r ffwng newydd o’r crwban mewn clwstwr ger clâd 

Khoyollomyces-Agriosomyces, ond fel llinach benodol. 

Y cynrychiolydd agosaf at y ffwng newydd oedd Khoyollomyces ramosus (MT085710). Yn wreiddiol, 

ynyswyd Khoyollomyces o ysgarthion ffres o sebra Grevy ac mae'n ffwng anaerobig gorfodol sy'n 

cynhyrchu sŵosborau sfferig sy'n cael eu rhyddhau trwy mandwll apical eang ar ben y sporangia, 

system gwreiddflewog di-niwclews canghennog iawn, gyda sporangia mewndarddol ac alldarddol yn 

datblygu. Mae rhai o'r nodweddion hyn yn debyg iawn i'r ffwng yn yr astudiaeth hon.  

O'u cymharu â dilyniannau amplicon, dangosodd dilyniannau LS1 D1/D2 y tebygrwydd uchaf (69-93%) 

i'r straen Neocallimastigales ZS43 neu HC3, sydd heb eu meithrin eto, ynghyd ag ystod o 

Neocallimastigales eraill. Cadarnhaodd dadansoddiad LSU hynodrwydd y ffwng newydd; fodd bynnag 

mae nifer cyfyngedig o ddilyniannau LSU ar gael i'w cymharu. Mae gan ITS1 lawer o ddilyniannau o'r 

rhanbarth hwn, felly dylid cynnal dadansoddiad ITS hefyd, ond ar gyfer yr astudiaeth dim ond 

dilyniannau LSU oedd ar gael o’r ffwng newydd ar y pryd. 
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Ffigwr 5.16. Coeden ffylogenetig /Turtarmyces yn seiliedig ar LSU. Yn seiliedig ar y goeden debygolrwydd uchaf 

(maximum likelihood tree), a perthynas ffylogenetig y ffwng newydd â genera ffyngau anaerobig eraill yn seiliedig ar 

aliniad dilyniant rhanbarth LS1 D1/D2. Defnyddiwyd Gromochytrium mamkaevae fel y grŵp allanol. Cynhaliwyd 

dadansoddiad yn Geneious.  
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Parhad Ffigwr 5.16. Coeden ffylogenetig /Turtarmyces yn seiliedig ar LSU. Yn seiliedig ar y goeden debygolrwydd uchaf 

(maximum likelihood tree), a perthynas ffylogenetig y ffwng newydd â genera ffyngau anaerobig eraill yn seiliedig ar 

aliniad dilyniant rhanbarth LS1 D1/D2. Defnyddiwyd Gromochytrium mamkaevae fel y grŵp allanol. Cynhaliwyd 

dadansoddiad yn Geneious.  
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5.3.3 Cadwraeth cryogenig o’r ffwng 

Mae samplau gwreiddiol y ffwng newydd a’r oomysit yn cael eu storio'n gryogenig mewn nitrogen 

hylifol ym Mhrifysgol Aberystwyth ar gyfer ymchwil bellach, gan ddilyn y dull cadwraeth cryogenig a 

ddisgrifir ym Mhennod 2. Mae samplau 3 - 5 diwrnod oed mewn cyfryngau methrin cyfoethogi a 

cellobios yn cael eu cadw mewn ethylen glycol. Bydd y samplau hyn yn cael eu hatgyfodi pan fydd 

angen ar gyfer echdynnu DNA neu RNA ar gyfer dadansoddiad genomig neu drawsgrifiadomig a 

dadansoddiad ychwanegol yn y dyfodol. 
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5.4 Trafodaeth  

Yma trafodir ynysiad a disgrifiad byr o oomysit a allai fod yn newydd, yn ogystal a’r ffwng anaerobig 

newydd gyda’r enw arfaethedig /Turtarmyces, sydd yn dod o’r gair ‘tortoise’ yn dilyn ei 

ddarganfyddiad mewn ysgarthion crwban. 

 

5.4.1 Oomycota  

Mae afiechydon planhigion, a achosir yn bennaf gan yr Oomycota, yn achosi biliynau o ddoleri o 

ddifrod i gnydau amaethyddol bob blwyddyn. Mae'r Oomycota/Peronosporomycota yn cynnwys dros 

800 o rywogaethau saprobig neu barasitig ar blanhigion neu anifeiliaid (Lamour and Kamoun, 2009). 

Ymhlith yr enghreifftiau mae Pythiogeton infestans, a achosodd y malltod tatws yn Iwerddon, 

marwolaeth dderw sydyn a malltod ramorwm gan Phytophthora ramorum, Pythium insidiosum sydd 

yn achosi pythiosis mewn mamaliaid, yn bennaf cŵn, ceffylau a weithiau bodau dynol, a sawl un arall  

(Beakes et al., 2012, Gaastra et al., 2010). Gyda gwelliannau wrth bennu perthnasoedd ffylogenetig, 

yn enwedig gan ddefnyddio data dilyniant moleciwlaidd, mae perthynas yr Oomysetau â'r gwir ffyngau 

a'r algâu heterokont yn cael ei haddasu a'i gwella'n gyson (Beakes et al., 2012). Mae ffyngau ac 

oomysetau yn bathogenau planhigion pwysig, a gyda'i gilydd maent yn cwmpasu'r rhan fwyaf o 

bathogenau planhigion ewcaryotig (Latijnhouwers et al., 2003). Nodir sawl tebygrwydd a gwahaniaeth 

rhwng ffyngau ac oomysetau. Ar yr olwg gyntaf, mae patrymau twf yn debyg, gyda thwf ffilamentaidd, 

mycelia a sborau wedi'u ffurfio yn y ddau. Fodd bynnag, mae dadansoddiadau tacsonomig o 

nodweddion ffenotypig a chymariaethau dilyniant wedi dangos yn ddiamwys bod y ddau grŵp mewn 

gwahanol ganghennau coed (Latijnhouwers et al., 2003). Mae gwahaniaethau eraill yn cynnwys eu 

morffoleg, y cellfuriau, llwybrau metabolaidd, metaboledd sterol a’u bioleg moleciwlar.  

Yn yr astudiaeth hon wrth geisio ynysu'r ffwng anaerobig newydd o ysgarthion y crwban A. gigantea, 

nodwyd oomysit anhysbys. I ddechrau, roedd yr oomysit hwn yn llethu’r ffwng mewn cyfryngau 

meithrin, ac yn arddangos twf llwyddiannus yn yr un amodau twf â ffyngau anaerobig. 
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5.4.1.1 Beth yw Pythiogeton? 

Dangosodd dadansddiad ffylogenetig bod yr oomysit a dyfodd gyda’r ffwng yn ystod yr arbrawf hon, 

yn perthyn yn agos i’r genws Pythiogeton. Cafodd y genws Pythiogeton ei ddisgrifio yn gyntaf gan 

Minden yn 1916, a gyda Pythium a Pythiogeton, maent yn gwneud y teulu Pythiaceae (Von Minden, 

1916, Le et al., 2015, Huang et al., 2013). Caiff Pythiogeton ei wahaniaethu o’r lleill oherwydd 

presenoldeb sborangia anghymersurol, gyda’r sborangiwm wedi ei atodi i’r hyffa tenau cefnogol. Caiff 

protoplasm ei ryddhau i diwb i mewn i fesicl, sydd wedyn yn diflannu ac yn gadael y protoplasm i 

wahaniaethu i mewn i sŵosborau (Huang et al., 2013). Oddeutu 100 mlynedd ers disgrifio’r genws yn 

gyntaf, oherwydd prinder o astudiaethau yn y gorffennol, dim ond 15 rhywogaeth sydd yn bodoli yn 

nheulu Pythiogeton, gan gynnwys 6 newydd o Taiwan yn 2013 (Huang et al., 2013, Le et al., 2015).  

 

Ymhlith y rhain mae Pythiogeton utiforme, ramosum a transversum (Von Minden, 1916), autossytum 

(Drechsler, 1932), uniforme (Lund, 1934), dichotomum (Ito, 1935), nigrescens (Batko, 1971), zeae (Jee 

et al., 2000), zizaniae (Ann et al., 2006), abundans, microzoosporium, oblongilobum, paucisporum, 

proliferatum a pulensis (Huang et al., 2013), a Pythiogeton manoomin, rhywogaeth newydd sydd 

wedi'i hynysu o reis gwyllt yn UDA yn 2019 gan Doan (Doan and Davis, 2019). Adroddwyd am 

Pythiogeton mewn sawl gwlad ers ei ddarganfod, gan gynnwys yr UDA (Drechsler, 1932), Canada 

(Sparrow Jr, 1932), yr Almaen a Denmarc (Lund, 1934), Japan (Ito, 1935), y DU (Sparrow Jr, 1936), 

China (Shen and Siang, 1948), Affrica (Gaertner, 1954), Brasil (Beneke and Rogers, 1970, Rocha et al., 

2014), India (Dayal and Ji, 1968), Taiwan (Watanabe, 1974), Gwlad Pwyl (Batko, 1971), Pacistan (Lodhi, 

2006), ac Awstralia (Le et al., 2014).  

 

Canfododd Huang et al. er ei fod yn genws cyffredin iawn, yn aml nid yw'n cael ei adfer ar ei ben ei 

hun oherwydd gordyfiant micro-organebau eraill, ac adroddwyd bod cynnal a chadw yn anodd, fodd 

bynnag, os defnyddir cyfryngau a dulliau gweithio addas, gellir dyfu organeb pur (Huang et al., 2013). 

Mewn cyferbyniad, mae rhai rhywogaethau fel Pythiogeton ramosum a Pythiogeton manoomin yn 
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dangos nodweddion hawdd eu trin, ac mae ganddynt ofynion cyfryngau twf amhenodol (Le et al., 

2015) a gallant aros yn hyfyw ar ôl îs-feithriniad am sawl diwrnod ac o dan storfa am oddeutu dwy 

flynedd, yn aml gyda strwythurau goroesi, neu 'clamydosporau' a arsylwyd ar gyfer goroesi yn y tymor 

hir (Doan and Davis, 2019, Ann et al., 2006, Huang et al., 2013, Hendrix and Campbell, 1973, Mitchell, 

1978). Mae'r disgrifiadau wedi'u seilio'n bennaf ar arsylwadau, gan ei bod yn anodd cael gafael ar 

organebau pur. Fodd bynnag, mae wedi dod i'r amlwg eu bod yn eithaf cyffredin, yn y cynefinoedd a'r 

amodau ynysu cywir. Mae dadansoddiad dilyniant diweddar o ranbarthau ITS a Cox1 o'r rhywogaeth 

Pythiogeton wedi ei gysylltu'n agos â Pythium, ac wedi hynny mae'n aros o fewn y teulu Pythiaceae 

(Huang et al., 2013, Le et al., 2015). 

 

Mae'r rhan fwyaf o rywogaethau Pythiogeton, gyda'r tymheredd ffafriol o 30-35°C, yn saproffytig ac 

maent i'w cael yn gyffredin ar falurion planhigion sy'n pydru mewn afonydd, pyllau neu gorsydd 

swamps (Le et al., 2015, Doan and Davis, 2019). Ystyrir bod Pythiogeton yn anaerobau cyfadrannol 

(facultative) oherwydd eu gallu i dyfu mewn amodau anaerobig yn ogystal ag aerobig. Mae hyn efallai 

yn egluro ei allu i dyfu ar ddeunydd planhigion tanddwr neu hyd yn oed yn rwmen neu systemau 

treulio eraill anifeiliaid llysysol, a allai fod wedi bwyta'r deunydd planhigion heintiedig yn ddiarwybod. 

(Doan and Davis, 2019, Huang et al., 2013, Rocha et al., 2014). Mae llawer o rywogaethau Pythiogeton 

wedi'u hynysu oddi wrth ddeunydd planhigion sydd o dan ddŵr llonydd, yn aml yn well ganddynt 

amodau anaerobig na rhai aerobig, gydag Emerson a Natvig (1981) a Natvig a Gleason (1983) yn 

dangos eu galluoedd i dyfu o dan y dŵr trwy suddo deunydd planhigion wrth dyfu cnydau yn eu 

hastudiaethau (Emerson and Natvig, 1981, Natvig and Gleason, 1983). Pythiogeton ramosum yw'r 

rhywogaeth a adroddir amlaf ledled y byd, wedi'i hynysu gyntaf oddi wrth falurion planhigion gan 

Minden yn 2016 (Le et al., 2015). Yn 2019 disgrifiwyd rhywogaeth newydd o Pythiogeton gan Doan et 

al., Pythiogeton manoomin (Ffigwr 5.17), wedi'i hynysu oddi wrth reis gwyllt (rhywogaeth laswellt lled 

ddyfrol yng Ngogledd America a China), gyda phydredd ac ad-daliad helaeth o wreiddiau a choesyn 

mewn gwahanol gyflwr o ddirywiad (Doan and Davis, 2019).  
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5.4.1.2 Presenoldeb Pythiogeton yn yr astudiaeth yma 

Fel y gwelwyd yn ystod yr ymdrechion i ynysu’r ffwng anaerobig, mae oomysetau yn arbennig o 

lwyddiannus, ac yn anodd eu rheoli. Mae'r rhan fwyaf o astudiaethau'n cynnwys Pythium oherwydd 

eu pwysigrwydd economaidd a'u rhwyddineb tyfu yn y labordy (Griffith et al., 1992). Nodir eu 

dyfalbarhad a'u hamrywioldeb yn dda, a’r ddatblygiad o ystod eang o dactegau i oroesi organebau 

(Latijnhouwers et al., 2003, Griffith et al., 1992). Ymhlith yr enghreifftiau mae:  

- Goroesiad y mycelia, sŵosborau, sborangia, a chlamydosporau y tu allan i'r gwesteiwr  

- Cynhyrchu sŵosborau i'w gwasgaru’n eang  

- Y gallu i addasu i newidiadau amgylcheddol a chronni treigladau genom  

- Absenoldeb safleoedd targed ar gyfer ffwngladdiadau confensiynol 

Yn amlwg, mae’r oomysit yma wedi addasu i allu tyfu’n llwyddiannus ar ddeunydd planhigion, ac 

mewn amgylchedd o dan ddŵr, gan ei fod wedi tyfu’n dda mewn meithrin twf ffyngau anaerobig ar 

wellt gwenith. Mae hefyd yn amlwg iddo addasu i dyfu ym mherfedd y crwbanod, sydd yn dangos eu 

medru i addasu i unrhyw amgylchedd yn eithaf cyflym. Tybiwyd hefyd os yw ei doreth yn uwch mewn 

crwbanod o’r gwyllt na rhai dof, oherwydd bod llai o reolaeth dros y math o blanhigion a fwytawyd, 

Ffigwr 5.17. Enghraifft o dwf Pythiogeton manoomin, (a) cytref ar PDA, (b-c) hyffae 

ac apresoria, a delweddau amrywiol o sporangia a ffurfiad sŵosbor (d-t). Addasiad o 

(Doan and Davis, 2019). 
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ac yr amrywiaeth tymhorol, argaeledd y bwyd, a phresenoldeb amgylcheddau y byddai oomysit yn 

ffafrio. Mae’n debygol ei fod yn haws i grwbanod gwyllt i bigo organebau oomysit i fyny yn eu diet. 

Fel ymgais i atal tyfiant oomysit i ganiatáu i'r ffwng ffynnu yn fwy effeithlon, defnyddiwyd pum 

gwrthficrob gwahanol sy'n atal twf oomysetau. Mae'n ymddangos bod y metalaxyl a furalaxyl wedi 

llwyddo i atal yr oomysit, gan welwyd lai o dyfiant o gymharu â'r rheolaeth, ac roedd cynhyrchiant 

nwy dipyn yn îs. Yn dilyn hyn, defnyddiwyd metalaxyl neu furalaxyl i atal tyfiant yr oomysit a chaniatáu 

i'r ffwng dyfu'n llwyddiannus.  

Mae metalaxyl yn ffwngladdiad acylalanîn gyda swyddogaeth systemig, a ddefnyddir yn 

gyffredin i reoli Pythium mewn cnydau llysiau a Phytophthora mewn pys, gyda gweithgaredd 

in vitro da yn erbyn Pythium ultimum, Phytophthora niotianae a Phytophthora palmivora. Mae 

furalaxyl hefyd yn ffwngladdiad systemig sydd ag eiddo amddiffynnol a iachaol, sy'n effeithiol 

yn erbyn afiechydon tampio a phydredd gwreiddiau a achosir gan Pythium a Phytophthora, yn 

enwedig mewn llwyni a choed addurnol (Fisher and Hayes, 1982, Kerkenaar and Sijpesteijn, 

1981).  

Mae'r ffwngladdiadau hyn yn hynod ddetholus i ffyngau yn y drefn Peronosporales, heb fawr o effaith, 

os o gwbl, ar rywogaethau ffwngaidd neu facteria eraill. Mae astudiaethau wedi dangos eu bod yn 

lleihau cynhyrchiant sporangia ac yn arafu twf myceliol. Er gwaethaf egino parhaus sporangia a 

sŵosborau, a synthesis wal a resbiradaeth heb eu heffeithio i raddau helaeth, mae'r ffwngladdiadau 

yn rhwystro synthesis protein ac asid niwclëig, ac yn effeithio ar gynhyrchu RNA a rhaniad niwclear. 

Felly, prif effaith metalaxyl a furalaxyl yw rhwystro biosynthesis RNA a gwahardd mitosis, gan arwain 

at darfu ar ddatblygiad hyffal dilynol. Yma, mae'n ymddangos bod y ffwngladdiadau wedi lleihau 

tyfiant oomysit yn ddigon i ganiatáu i'r gwir ffwng anaerobig i ffynnu, gan alluogi ynysu a dadansoddi'r 

ffwng yn ddiweddarach.  

 

Yma, roedd yr organeb yn hawdd i ynysu o samplau ysgarthol  A. gigantea. Yn forffolegol, mae'r unigyn 

yn arddangos tyfiant gwreiddflewog anferthol, hyffae canghennog cul, a sborangia sfferig neu hirgul, 
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gydag ychydig iawn o sŵosborau. Gall morffoleg oomysetau fod yn amrywiol, ac mae'r mwyafrif yn 

cynhyrchu hyffae gyda chwyddiadau o faint amrywiol. Fodd bynnag, gellir gwahaniaethu Pythiogeton 

oddi wrth Pythium trwy ‘sporangia anghymesurol yn sefyll fel arfer gyda’i echel hir ar ongl sgwâr i’r 

sporangioffor’ (Jee et al., 2000). Disgrifiodd Jee (2000) hefyd y gellir cynhyrchu sŵosborau yn y ddau 

genera y tu allan i'r sporangia ar ôl rhyddhau protoplasm trwy diwb rhyddhau, fodd bynnag yn 

Pythiogeton, mae'r fesigl yn aml yn hirgul ac yn diflannu i adael màs protoplasmig, o'i gymharu â fesigl 

sfferig ynddo Pythium (Jee et al., 2000). Adroddwyd hefyd am effaith tymheredd ar gynhyrchu ac 

aeddfedu Pythiogeton zeae er enghraifft, gydag ysgogiad yn digwydd ar dymheredd is (15°C) ac 

aeddfedu yn cael ei ffafrio ar dymheredd uwch (30°C) (Jee et al., 2000). Gyda Phytophthora infestans 

(malltod tatws), mae sŵosborau yn cael eu ffurfio o dan 15°C, ond mae tiwb germ yn cael ei ffurfio os 

yw'r tymheredd yn uwch na 20°C. Felly, mewn tymereddau oerach, bydd sŵosborau yn nofio i ddod o 

hyd i westeiwyr newydd ond mewn tymereddau cynhesach, bydd y sporangiwm yn heintio'r deunydd 

planhigion yn lle (Shelley et al., 2018). Gan nad oedd y samplau wedi bod ar dymereddau îs na 18°C 

yn yr astudiaeth hon, gall esbonio'r diffyg cynhyrchu sŵosborau a welwyd ar 30°C. Mae sŵosborau 

Phytophthora palmivora yn negyddol geotactig (maent yn nofio i fyny i ddail a blagur newydd eu 

ffurfio), ac mae gan sŵosborau  Pythium aphenidermatum chemotacsis gwreiddiau bositif  (Van West 

et al., 2002). Mae hyn yn dangos amrywioldeb cynhyrchu a symud sŵosborau ymysg rhywogaethau a 

genera. 

 

Yn ystod dadansoddiad dilyniant, nodwyd perthynas agos â Pythiogeton zeae ac yn ffylogenetig mae'n  

debyg i deuluoedd Pythiogeton/Pythium. Gallai ei leoliad awgrymu y gallai'r oomysit hwn hefyd fod 

yn bathogenig i rai planhigion. Byddai'n ddiddorol i waith yn y dyfodol gynnwys profion 

pathogenigrwydd i arsylwi ar hyn. Mae astudiaethau blaenorol hefyd wedi dangos y gall 

gwahaniaethau morffolegol ddigwydd ym mhob rhywogaeth, gan ddibynnu ar yr amodau twf a'r 

maetholion sydd ar gael (Huang et al., 2013).  
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Tyfodd yr oomysit yn dda mewn cyfryngau anaerobig hylifol a wnaed ar gyfer y ffyngau anaerobig. Ni 

phrofwyd twf ar gyfryngau amrywiol, er enghraifft cyfryngau agar PDA/WA i werthuso ei batrymau 

twf ymhellach. Arhosodd yn hyfyw ar ôl îs-feithrino am sawl wythnos, yn wahanol i rai Pythiogeton 

eraill (Jee et al., 2000). Fodd bynnag, dylid nodi bod llai o sborangia wedi'i gynhyrchu ar ôl pob îs-

feithriniad, o bosibl oherwydd colli egino a chadwraeth. Gall absenoldeb organau rhyw yn y mwyafrif 

o rywogaethau hefyd effeithio ar ei hyfywedd a'i allu i dyfu'n dda mewn cyfryngau twf. Ychydig iawn 

o ddilyniannau Pythiogeton sydd ar gael i gymharu, felly mae'n dibynnu i raddau helaeth ar forffoleg. 

Gallai twf ar y cyfryngau anaerobig yma fod wedi effeithio ar dwf morffolegol yr oomysit, gan ei wneud 

yn anodd i wahaniaethu oddi wrth y gwir ffwng anaerobig â morffoleg yn unig, ac yn y pen draw achosi 

oedi cyn ynysu'r gwir ffwng. Mae Pythiogeton hefyd yn cynhyrchu hyffae cul a sŵosborau gyda 

sborangia anghymesur, ac er ei fod ychydig yn wahanol i ffyngau anaerobig, gall fod yn anodd i 

wahaniaethu bob tro. 

 

Nid yw Pythiogeton yn tyfu ar 10°C neu 40°C, ac yn ffafrio’r tymheredd 30-35°C, er y gwyddwn ei fod 

yn aildyfu yn dilyn deori ar dymheredd uwch ar ôl 10°C (Doan and Davis, 2019). Ers 1916, mae 

Pythiogeton wedi cael ei adfer yn gyffredin o ddeunyddiau o dan amodau anaerobig (Le et al., 2015). 

Mae tair rhywogaeth presennol yn arddangos nodweddion pathogenig, gan gynnwys Pythiogeton 

ramosum, Pythiogeton zizaniae, a Pythiogeton zeae, gan achosi pydredd coesyn gwaelodol sinsir, 

bambŵ dŵr ac ŷd, yn y drefn honno (Le et al., 2015, Ann et al., 2006, Jee et al., 2000). Yn 2014 a 2016, 

ynysodd Le et al. Pythiogeton ramosum o risomau sinsir gyda phydredd meddal a chynhaliodd gyfres 

o brofion pathogenigrwydd mewn dysglau Petri i nodweddu ei bathogenedd ar dymhereddau uchel 

ac amrywiol. Dangosodd y canlyniadau fod y symptomau a achoswyd gan Pythiogeton ramosum yn 

debyg iawn i'r rhai a achosir gan rywogaethau Pythium, fel Pythium aphanidermatum. Efallai bod 

tebygrwydd o'r fath wedi achosi cam-adnabod rhywogaethau dros y blynyddoedd (Le et al., 2015). 

Awgrymir y gall rhywogaethau amgylcheddol fel y rhain gael eu hachosi gan newidiadau amgylcheddol 
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oherwydd ffactorau fel cynhesu byd-eang, gan ei fod yn ymddangos bod y rhan fwyaf o rywogaethau 

Pythiogeton yn saproffytig eu natur (Le et al., 2015).  

Bydd ymchwil ychwanegol, gan gynnwys profion pathogenigrwydd a phrofion twf ar wahanol 

gyfryngau yn debygol o helpu i bennu ei leoliad ymhellach, ond mae'n debygol bod y canlyniadau a 

welwyd yma yn awgrymu y gallai'r oomysit yn yr ymchwil yma fod yn rhywogaeth newydd heb ei nodi 

o’r blaen. 

 

5.4.2 Tystiolaeth o ffwng anaerobig newydd 

Mae gan y perfedd llysysol ystod eang o ficro-organebau yn gweithio gyda'i gilydd i drawsnewid 

biomas planhigion yn siwgrau y gellir eu eplesu ac asidau brasterog cadwyn fer (Stabel et al., 2020). 

Ffyngau anaerobig yw'r grŵp mwyaf enigmatig ac maent yn chwarae rhan integral wrth ddiraddio. 

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae diddordeb newydd ac ymchwil eang i'w ecoleg, 

amrywiaeth a galluoedd metabolaidd wedi cynyddu, yn enwedig y defnydd o ddata dilyniant DNA i 

nodi ffyngau anaerobig, sydd wedi ehangu'r clâd yn sylweddol (Stabel et al., 2020, Hanafy et al., 

2020b). Mae nodi tacsonau newydd mewn arolygon meithrin dibynnol ac annibynnol yn awgrymu’n 

gryf bod amrywiaeth ffyngau anaerobig mewn natur yn llawer fwy helaeth nag a feddyliwyd i 

ddechrau, ac mae angen asesu’r amrywiaeth hon ar draws ystod o lysysyddion (Paul et al., 2018). Yma, 

disgrifir ynysiad a disgrifiad byr o straen ffwng anaerobig newydd o faw crwban anferth Aldabra, yn 

seiliedig ar unigyn pur ar ôl ei ddarganfod â NGS yn y penodau blaenorol. I gychwyn, tyfodd yr oomysit 

yn ei le, gan gystadlu’n dda efo’r ffwng. Ond sylweddolwyd bod yr organeb yn yr ymgeisiadau dilynnol 

yn dangos morffoleg ychydig yn wahanol gyda dadansoddiad mircosgop. Roedd llawer mwy o 

sŵosborau yn cael eu cynhyrchu, siapau gwahanol o sporanigia, a gwelwyd batrwm twf gwahanol yn 

y tiwbiau, gyda mwy o gynhyrchiant nwy a thwf trwchus o fewn tua 2 ddiwrnod. 

  

Mae'r canlyniadau morffolegol a moleciwlaidd yn dangos yn glir bod yr unigyn yn cynrychioli genws 

newydd yn y ffylwm Neocallimastigomycota, yr ydym wedi'i roi i'r darpar enw /Turtarmyces. Mae'n 
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ffwng anaerobig hollol gaeth, sy'n arddangos thalws monocentrig (nodwedd allweddol ar gyfer ei 

ddosbarthu), rhisomyceliwm ffilamentaidd, ac mae'n cynhyrchu sŵosborau mono-fflangellog, felly 

mae'n debyg yn forffolegol i'r mwyafrif o genera ffyngau anaerobig. Mae hefyd yn cynhyrchu twf tenau 

a rhydd tebyg i fio-ffilm mewn meithrinau cellobios hylifol, a chytrefi bach ar agar. Cadarnhaodd y 

dadansoddiad ffylogenetig yn seiliedig ar LSU linach benodol /Turtarmyces. 

 

5.4.2.1 Priodweddau a lleoliad /Turtarmyces 

Adenillwyd y ffwng o astudiaeth a oedd yn cynnwys ystod o rywogaethau crwban, dof a gwyllt. Yn 

dilyn dadansoddiad NGS (Penodau 3 a 4), nodwyd y tacson newydd mewn rhywogaethau crwban 

mwy, ac yn bennaf mewn crwbanod aeddfed. Fe'i nodwyd yn flaenorol hefyd mewn dim ond un arolwg 

annibynnol arall o ddiwylliant gan Dr Tony Callaghan ym Mhrifysgol Aberystwyth. Nodwyd digonedd 

uwch hefyd mewn crwbanod A. gigantea gwyllt o ynysoedd Mauritus Ile Aux Aigrettes a Round Island 

o gymharu â chrwbanod dof, sy’n dynnu sylw at botensial llysysyddion gwyllt, gan gynnwys ymlusgiaid 

fel cronfa newydd ond heb ei harchwilio o amrywiaeth ffyngau anaerobig. Gellid priodoli'r newydd-

deb hwn i amrywioldeb uwch yn ansawdd a maint y deunydd planhigion a amlyncir, neu amrywiadau 

dyddiol a thymhorol mewn amleddau bwydo (Hanafy et al., 2020b). Gallai'r patrwm hefyd awgrymu 

dosbarthiad byd-eang cyfyngedig o'r ffwng, oherwydd ei hoffter o rywogaethau crwban gwyllt mwy, 

sydd ond yn bresennol mewn ychydig o leoliadau ledled y byd. Fodd bynnag, mae astudiaethau'n brin 

ac yn lleol hyd yn hyn, ac mae'r arsylwadau hyn yn rhai rhagarweiniol, sy'n gofyn am ymdrechion 

samplu ac asesu amrywiad fwy manwl o grwbanod gwyllt a dof i gadarnhau neu wrthbrofi hyn, ac i 

nodi unrhyw batrymau neu nodweddion ychwanegol. Mae dadansoddiadau annibynnol gan 

ddefnyddio ITS ac LSU fel marcwyr ffylogenetig eisoes wedi nodi llinachau ffwngaidd anaerobig 

newydd heb eu meithrino, gyda'r mwyafrif ohonynt wedi'u nodi a'u disgrifio yn ystod y pum mlynedd 

diwethaf. Llwyddodd yr astudiaeth hon yn y pen draw i ynysu cynrychiolydd cyntaf ffyngau anaerobig 

oddi wrth samplau ysgarthol crwban. 
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Gan resymu bod gan grwbanod dymheredd perfedd îs na mamaliaid, roedd un o'r arbrofion 

cychwynnol yn cynnwys prawf tymheredd ffafriol i dyfu’r ffwng. Datgelodd fod y ffwng wedi tyfu'n 

gyflymach ac yn well ar dymheredd îs na 39°C, gyda'r tymheredd gorau yn 30-33°C. Trafodwyd hyn yn 

fyr mewn penodau cynharach, ac mae'r posibiliadau bod gan y ffwng hwn botensial biotechnolegol 

gwahanol na ffyngau anaerobig eraill yn bosibilrwydd cryf.  

Mae dadansoddiad yn dangos safle ffylogenetig amlwg mewn coed LSU ffyngau anaerobig, ac fe'i 

cefnogir gan eu nodweddion tymheredd unigryw. Dangosodd dadansoddiad ffylogenetig gan 

ddefnyddio rhanbarth D1/D2 LSU fod y ffwng yn cael ei osod ger clâdau Khoyollomyces ac 

Agriosomyces, sydd hefyd yn cael eu nodweddu gan sŵosborau mono-fflangellog a thalws 

monocentrig. Y genera sydd agosaf ato yn ôl dadansoddiad yw Khoyollomyces.  

Gellir gweld yn Ffigwr 5.16 bod y dilyniannau yn ymddangos yn waelodol i’r ffyngau anaerobig eraill, 

rhwng y Neocallimastigales a’r Chytridiomycota (dilyniant Gromochytrium mamkaevae). Mae’r safle 

gwaelodol hyn yn gallu awgrynu eu bod yn agosach i’r Cytridau o ran dilyniant, ac efallai yn perthyn i’r 

Neocallimastigomycota cynnar. Gan esblygodd y crwbanod dros 70 miliwn o flynyddoedd yn ôl (Le et 

al., 2006), mae’r canlyniadau yn cyd-fynd a’r rhagdybiaeth na deinosoriaid llysysol oedd efallai y 

gwesteiwyr mawr cyntaf y Neocallimastigales, gan eu bod hefyd yn ymlusgiaid gwaed oer gyda 

thymheredd perfedd isel. 

 

Mae sŵosborau ffyngau anaerobig yn ddi-niwclead, ac mewn rhywogaethau monocentrig, mae 

rhaniad niwclear yn digwydd wrth i'r sporangiwm ehangu a datblygu o'r coden sŵosbor. Mae 

niwclysau yn y rhywogaethau hyn wedi'u cyfyngu i'r sporangiwm ac nid ydynt yn ymfudo i risomau 

neu goesynnau’r sporangiwm (egino mewndarddol). Mewn cyferbyniad, mae niwclews sŵosbor 

rhywogaethau polycentrig yn ymfudo i'r rhisoidau (egino alldarddol), gyda ymraniad niwclear o fewn 

y rhisoidau, sy’n cynhyrchu sawl sporangia (Gruninger et al., 2014, Marano et al., 2012). Mewn 

rhywogaethau oddfog, mae egino mewndarddol yn cyd-fynd â rhaniad niwclear yn y goden, ond yn 

ddiweddarach mae'r niwclysau'n ymfudo i'r dalfa oddfog a sporangia eraill (Gruninger et al., 2014). 
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Gyda'u camau cylch bywyd lluosog (nofio rhydd motil, codennau, a thalysau aeddfed), gall fod yn 

anodd amcangyfrif maint poblogaeth ffwngaidd sŵosborig (Marano et al., 2012). Gwneir y mwyafrif 

o’r amcangyfrif gan ddefnyddio dulliau microsgopig ac arsylwadau uniongyrchol, gan ddefnyddio 

staeniau fel DAPI a Calcofluor White (sy'n staenio dosbarthiad niwclysau a cellwlos/chitin mewn 

cellfuriau, yn y drefn honno), gan alluogi gwahaniaethiad cliriach rhwng genera mono- a pholycentrig, 

ac arsylwadau o’r camau gwahanol yng nghylchrediad bywyd y ffwng. Mae dulliau moleciwlaidd fel 

technegau PCR hefyd yn ddefnyddiol, gyda primerau yn targedu'r rrn operon (18S, RNA neu ITS1), ac 

mae datblygu llwyfannau NGS wedi galluogi archwiliad amrywiaeth sampl ymhellach, fel y gwelir 

mewn astudiaethau fel Liggenstoffer et al. (2010), Hanafy et al. (2020b), Hanafy et al. (2021), Stabel 

et al. (2020), ac yma.   

O fewn y genera o ffyngau anaerobig a nodwyd ar hyn o bryd, mae tystiolaeth hefyd o rannu arbenigol 

(niche partitioning), sy'n cyfeirio at y broses lle mae dewis naturiol yn gyrru'r rhywogaethau sy'n 

cystadlu i wahanol batrymau adnoddau neu'n defnyddio gwahanol gilfachau (Griffith et al., 2009, 

Callaghan, 2014). Mae'n amlwg yn ymddangos bod gan gylchredau monocentrig ac oddfog gylchredau 

bywyd byrrach ac yn dangos twf fwy pendant na grwpiau polycentrig. Maent yn cynhyrchu ac yn 

rhyddhau sŵosborau o fewn 24 awr ar ôl sefydlu thalws, tra anaml y mae rhai polycentrig yn cynhyrchu 

sŵosborau. Mae'r gwahaniaethau yn y pH ffafriol ar gyfer ensymau yn amrywio o ran unigynnau 

polycentrig (pH 6.4-7) a monocentrig (pH 5.5-7.5) (Callaghan, 2014, Griffith et al., 2009), sy'n 

adlewyrchu'r gwahanol strategaethau bwydo. Gall bwydydd sy'n llawn siwgrau syml ostwng pH, ac 

mae ensymau’r ffyngau monocentrig yn weithredol yn yr amodau hyn, felly mae'r cytrefiad yn 

gyflymach, ac mae eu cylch bywyd wedi'i gwblhau (Callaghan, 2014). Fodd bynnag, mae dewisiadau 

arbenigol tacsonau monocentrig yn erbyn tacsonau polycentrig, a'r gydberthynas rhwng patrymau twf 

a dosbarthiad ecolegol yn parhau i fod yn aneglur. Mae astudiaethau blaenorol wedi awgrymu ei fod 

yn ymddangos bod genera polycentrig yn arddangos patrwm dosbarthu sy'n bresennol yn y mwyafrif 

o anifeiliaid llysysol o gymharu â genera monocentrig, ond mewn digonedd îs (Callaghan, 2014, Griffith 

et al., 2009). 
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5.4.3 Casgliadau a gwaith yn y dyfodol  

Mae llawer o organebau yn parhau i fod heb eu ynysu, ar gyfer bacteria, archaea a hyd yn oed ffyngau. 

Ar gyfer Neocallimastigomycota, nodwyd mwyafrif y genera newydd yn ddiweddar trwy ddulliau 

meithrino-annibynnol, oherwydd gall astudiaethau diwylliant pur fod yn anodd o ganlyniad y gofynion 

meithrino penodol neu brotocolau amrywiol. Efallai y bydd rhai tacsonau ffyngau anaerobig hefyd yn 

arddangos patrwm dosbarthu ecolegol cyfyngedig, ac wedi'i gyfyngu i ychydig o westeion, megis y 

genera nofel Aklishbomyces, Ghazallomyces a Khyollomyces yn ddiweddar (Hanafy et al., 2020b). 

Gallai digonedd cymharol mewn sampl fach hefyd bennu llwyddiant ynysiad. Mae astudiaethau fel 

hyn, Hanafy et al. (2020) a Stabel et al. (2020) yn dangos yn glir pwysigrwydd ynysu dan arweiniad 

dilyniant. Er bod yn rhaid storio samplau ar -20°C i ganiatáu dilyniannu a dadansoddi data cyn ynysu, 

nid yw'n ymddangos ei fod yn effeithio gormod ar samplau, a gwelwyd bod ynysu ffyngau anaerobig 

yn llwyddiannus yn dilyn y dull hwn, yn enwedig trwy osgoi cylchoedd rhewi a dadmer.  

 

Tacsonau ffilamentaidd gyda thalysau monocentrig a sŵosborau monofflangellog yw'r patrymau 

morffoleg mwyaf cyffredin yn y Neocallimastigomycota a ddisgrifir ar hyn o bryd, gyda dim ond 

pedwar yn cynhyrchu sŵosborau amlfflangellog (Hanafy et al., 2020b). Am ddegawdau, roedd 

adnabod microsgopig yn nodweddiadol yn gosod ffyngau gyda'r morffoleg hon i'r genws Piromyces 

(Hanafy et al., 2020b, Ho et al., 1993). Mae'r canlyniadau'n cefnogi'r awgrym y dylid defnyddio offer 

morffolegol a moleciwlaidd gyda'i gilydd i bennu unigrywiaeth unrhyw ffwng anaerobig, gan y gall 

defnyddio'r naill neu'r llall yn annibynnol arwain at adnabod yn anghywir. Argymhellir defnyddio ITS 

ac LSU hefyd, gan y gall ITS yn unig ar gyfer ffyngau anaerobig fod yn broblemus oherwydd amrywiad 

dilyniant intragenomig, na welir wrth ddefnyddio rhanbarth LSU mwy gwarchodedig y locws rRNA, 

gan dynnu sylw at bwysigrwydd defnyddio'r ddau (Callaghan et al., 2015). Bydd astudiaethau yn y 

dyfodol yn cynnwys dadansoddiad ffylogenetig manylach o'r ffwng anaerobig newydd gan ddefnyddio 

nid yn unig y rhanbarthau LSU, ond hefyd ochr yn ochr ag ITS. Cyhoeddwyd nifer o brimerau ffyngau 

anaerobig penodol sy'n targedu rhanbarth LSU (Dollhofer et al., 2016), ac fe'u cyflogwyd i astudio 
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cyfansoddiad cymunedol ffyngau anaerobig o samplau amgylcheddol. Fodd bynnag, mae cronfa ddata 

fawr ar gyfer y genynnau marcio tacsonomig hyn o dacsonau a nodweddwyd yn flaenorol yn brin o 

hyd. 

 

Mae canlyniadau wedi dangos bod llinachau ffyngau anaerobig yn cael eu dosbarthu'n fyd-eang ar 

draws llawer o gyfandiroedd, gan awgrymu hefyd y gallai ffyngau anaerobig heb eu meithrino gael eu 

hynysu gyda'r amodau samplu ac ynysu cywir (Stabel et al., 2020). Mae ffyngau anaerobig a'u 

galluoedd yn cael eu cydnabod yn fawr ymhlith microbiolegwyr, ac mae ymdrechion yn barhaus i 

ddeall eu tacsonomeg, eu cylchrediad bywyd a'u nodweddion metabolaidd (Hartinger and Zebeli, 

2021, Hess et al., 2020). Mae prosesau metabolaidd yn bwysig mewn maeth, ac maent yn dylanwadu 

ar gyflenwad gwesteiwr gydag egni a maetholion gwerthfawr, gan wneud microbiota’r perfedd o 

ddiddordeb allweddol ar gyfer cymwysiadau fel:  

- datblygu strategaeth ddibynadwy ac atgynyrchiol sy'n seiliedig ar borthiant i gynyddu ffyngau 

anaerobig a gwella iechyd a pherfformiad anifeiliaid  

- cynhyrchu probiotigau ac ychwanegion bwyd anifeiliaid gyda ffyngau anaerobig  

- cyd-feithriniad â methanogenau i wella diraddiad  

- lleihau allyriadau a bwydo grawn uchel  

- ychwanegion silwair a chynhyrchu bio-nwy 

Mae ffyngau anaerobig hefyd yn denu sylw fel ffynhonnell o gynhyrchion therapiwteg newydd, sy'n 

ddefnyddiol ar gyfer cynhyrchiant cemegol bio-seiliedig a pheirianneg straen, gydag ecsbloetiad sawl 

protein y bilen anhysbys a metabolion eilaidd yn dod yn faes ymchwil fwy poblogaidd (Flad et al., 

2020). Bydd ymchwil genomig pellach yn cael ei gynnal ar sawl straen ffwng anaerobig i asesu unrhyw 

nodweddion diddorol, ym Mhennod 6. Fodd bynnag, gan na chafodd y ffwng nofel hon ei hynysu yn 

llwyddiannus tan yn ddiweddar, ni fydd yn cael ei gynnwys yn y dadansoddiadau hynny. Bydd 

echdynnu DNA genomig a chwblhau dilyniannu trwybwn uchel y ffwng nofel yn digwydd yn y dyfodol, 

a bydd y dulliau dadansoddi genomig a ddefnyddir gyda'r ffyngau eraill yn cael eu hefelychu. Buasai 
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hefyd yn ddefnyddiol i wneud dadansoddiad cynhyrchiant methanogen, a fydd yn cadarnhau purdeb 

y meithriniad. 

Er gwaethaf cynnydd sylweddol mewn astudiaethau ffyngau anaerobig, mae eu rolau ecolegol a'u 

cyfraniad meintiol at swyddogaethau cynnal ac iechyd anifeiliaid yn dal heb ei egluro yn yr ystod lawn 

o lysysyddion. Bydd technolegau fel genomeg, trawsgrifiadomeg a phroteomeg yn galluogi rhai 

atebion ynghylch genynnau, proteinau ac ymatebion ffyngau anaerobig penodol a'u potensial yn y 

dyfodol. 
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Pennod 6 

Adnabod nodweddion genomig unigryw Neocallimastigomycota  

 

6.1 Cyflwyniad 

Mae gan y rwmen ecosystem ficrobaidd drwchus a chymhleth, sy'n cynnwys bacteria, archaea, 

protosoa a ffyngau, er mwyn diraddio deunydd planhigion a throsi carbohydradau yn asidau brasterog 

cyfnewidiol byr (short chain volatile fatty acids), sy'n hanfodol ar gyfer maeth a metaboledd anifeiliaid 

(Stewart et al., 2018). Er gwaethaf ei gyfoeth o ficrobau a'i ddiddordeb gwyddonol sylweddol, mae'r 

rwmen yn parhau i fod yn amgylchedd heb ei nodweddu’n aml, gyda llawer o rywogaethau microbaidd 

heb eu meithrino. Mae microbau o fewn y rwmen o ddiddordeb arbennig i ddiwydiannau biodanwydd 

a biotechnolegol, gyda sawl protein ac ensym newydd o ddiddordeb i’w cael yn y rwmen (Stewart et 

al., 2018). Mae'n hysbys iawn bod galw parhaus gan biodechnoleg am chyfansoddion enynnau ac 

ensymau a newydd. Hyd yn hyn, amrywiaeth naturiol fu'r cyflenwr gorau ar gyfer y moleciwlau 

newydd hyn. Gellir egluro hyn gan gyfoeth helaeth y pridd a chilfachau microbaidd eraill (Schmeisser 

et al., 2007). Mae'r rhan fwyaf o astudiaethau peirianneg genomig a metabolaidd yn canolbwyntio ar 

ficro-organebau â nodweddion da, fel Escherichia coli neu Saccharomyces cerevisiae. Fodd bynnag, 

mae micro-organebau di-fodel (non-model microorganisms) hefyd yn dangos potensial biotechnolegol 

calonogol, er enghraifft y grŵp Neocallimastigomycota (Seppälä et al., 2020). 

 

Ychydig o enomau y linach ffwngaidd di-Dikarya sydd wedi'u dilyniannu a'u dadansoddi, ac eithrio 

Microsporidia. Gallai dadansoddiad o genomau Neocallimastigomycota a'u cymharu â genomau 

ffwngaidd canghennau cynnar nodi nodweddion sy'n gysylltiedig ag esblygiad ffwngaidd ac 

arallgyfeirio (Youssef et al., 2013a). Ffyngau anaerobig hefyd yw'r unig grŵp ffwngaidd hysbys sy'n 

byw o fewn y rwmen a llwybr treulio llysysyddion, sydd wedi arwain at addasiadau metabolaidd a 

strwythurol lluosog dros amser (Youssef et al., 2013a, Ljungdahl, 2008). Ymhlith yr enghreifftiau mae 
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ffordd o fyw anaerobig lym, atgenhedlu anrhywiol trwy ryddhau sŵosborau o sborangia yn ystod twf 

gwreiddflewol, proses esblygiad ostyngol o'r mitocondria i mewn i hydrogenosom, a bod ag ystod eang 

o ensymau cellwlolytig, hemicellwlolytig, ffibrolytig, glycolytig a phroteolytig, sy’n angenrheidiol ar 

gyfer diraddio planhigion (Mentel and Martin, 2008, Schneider et al., 2011, Müller et al., 2012, Youssef 

et al., 2013a). Gallai dadansoddiad genomig o Neocallimastigomycota helpu i ddeall nodweddion 

genomig a nodweddion metabolaidd llinachau ffwngaidd canghennau cynnar ac adnabod addasiadau 

metabolaidd, ffisiolegol a genomig sy'n caniatáu goroesi a sefydlu yn y rwmen. 

 

6.1.1 Nodweddion unigryw Neocallimstigomycota 

6.1.1.1 Galluoedd lignocellwlolytig 

Mae angen mawr i ddarganfod organebau, ensymau a moleciwlau newydd ar gyfer prosesau cost-

effeithiol o ddiraddio a throsi biomas planhigion a dan-ddefnyddiwyd, fel lignocellwlos, i mewn i 

gyfansoddion eraill o werth (Seppälä et al., 2017). Amcangyfrifir bod oddeutu 1.3 biliwn o dunelli o 

wastraff amaethyddol yn cael ei gynhyrchu gan borthiant lignocellwlosig a dan-ddefnyddiwyd, 

oherwydd yr her o chwalu eu cellfuriau (Seppälä et al., 2017). Mae galw mawr am organebau 

bioddiraddio, i gynaeafu neu gynhyrchu eu ensymau. Mae ffyngau yn brif ffynhonnell yr ensymau 

diwydiannol hyn, ac maent yn cyflwyno ffynhonnell helaeth arall o gyfansoddion bioactif (Seppälä et 

al., 2017).  

Mae cellfuriau planhigion yn cynnwys cellwlos (~40-50%), hemicellwlos (20-40%) a lignin (20-35%), 

gan ddarparu rhwystr amddiffynnol rhwng y planhigyn a microbau diraddiol (Seppälä et al., 2017, 

Houston et al., 2016) (Ffigwr 6.1).  
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Mae cellwlos yn bolymer diduedd o gyfrannau D-glwcos, wedi'i gysylltu gan fondiau β-1,4. Mewn 

cyferbyniad, mae hemicellwlos yn grŵp heterogenaidd o bolysacaridau diduedd sy'n cynnwys amryw 

o siwgrau 5- a 6-carbon, fel sylos, manos, a galactos (Seppälä et al., 2017). Mae angen ystod eang o 

ensymau cadarn, ond rhad, i sicrhau prosesu diwydiannol effeithlon o bolysacaridau’r planhigion hyn 

(Findley et al., 2011). Mae datblygiadau diweddar mewn technegau biotechnolegol wedi galluogi 

darganfod ensymau diraddio newydd mewn cladiau na cyflawnwyd o'r blaen. Mae gan ffyngau 

anaerobig ffynhonnell fawr o ensymau o'r fath heb eu cyffwrdd o’r blaen, er bod eu ffordd o fyw 

anaerobig lym yn aml wedi rhwystro ymdrechion blaenorol i’w gaffael (Solomon et al., 2016). 

Mae ffyngau anaerobig yn organebau hanfodol ar gyfer microbiom y perfedd, gan ddefnyddio eu 

ensymau diraddiol (gan gynnwys ensymau cellwlolytig, sylanotig, amylotig, a glwco-hydrolytig) i 

ddadelfennu hyd at 50% o ddeunydd planhigion, ynghyd â'u tyfiant gwreiddflewog ymledol (Teunissen 

and den Camp, 1993) (Ffigwr 6.2). Mae'r ensymau hyn yn cael eu rheoli mewn ymateb i argaeledd 

swbstrad, gyda nifer o genera ffwngaidd yn dibynnu ar fecanweithiau penodol i reoli eu hymatebion 

Ffigwr 6.1. Diagram o gyfansoddiad lignocellwlos. Mae cellwlos yn bolymer α-glwcos wedi'i gysylltu gan 

fondiau β-1,4-glwcosidig. Mae hemicellwlos yn fwy heterogenaidd ac mae'n cynnwys amrywiaeth o 

fonomerau, gyda llai o bolymeiddio na cellwlos. Mae lignin yn bolymer cymhleth sy'n cynnwys unedau propan 

ffenyl. Addasiad o Seppälä et al., 2017.  
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ensymaidd (Henske et al., 2018). Mae hyn yn eu gwneud yn llwyfannau deniadol ar gyfer prosesu 

lignocellwlos, gyda'u set amrywiol o ensymau yn eu gwneud yn ffynhonnell gyfoethog o ensymau 

newydd (Solomon et al., 2016). 

 

 

Gall data trawsgrifomig a genomig a gesglir o straenau ffyngau anaerobig gynorthwyo dealltwriaeth 

eu cynnwys ensymatig, eu galluoedd hydrolytig, a'u potensial, gyda rhestr o’r ensymau presennol yn 

cynyddu o lond llaw i filoedd dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf (Solomon et al., 2016, Seppälä et 

al., 2017, Haitjema et al., 2017). Mae gan Neocallimastigomycota gasgliad enfawr o ensymau actif 

carbohydradau (CAZymau) y gellir eu defnyddio i drosi biomas planhigion yn gemegau gwerthfawr. 

Fodd bynnag, nid ydynt eto wedi eu haddasu ar gyfer cymwysiadau peirianneg metabolig neu 

biobrosesu (Haitjema et al., 2017) (Ffigwr 6.3). Mae'n angenrheidiol i ddeall priodweddau 

swyddogaethol proteinau ffyngau anaerobig, yn enwedig y CAZymau biotechnolegol bwysig.  

  

Ffigwr 6.2. Micrograff yn dangos twf ymledol ffwng anaerobig ar ddeunydd planhigion 

lignocellwlosig, gyda rhwydwaith gwreiddflewog helaeth yn tarfu ar y strwythur biomas. Addasiad o 

Seppälä et al., 2017.  
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6.1.1.2 Atgenhedlu anrhywiol 

Yn nodweddiadol, gwyddys bod ffyngau anaerobig yn atgenhedlu trwy atgynhyrchiad anrhywiol o 

sŵosborau fflangellog o sborangia, heb unrhyw gam bywyd atgenhedlu rhywiol a nodwyd ar hyn o 

bryd (Gruninger et al., 2014). Yn gyffredinol, dehonglir prosesau rhywiol fel ewcaryotau hynafol, gyda 

thystiolaeth o atgenhedlu rhywiol i'w gael ym mhob grŵp o ewcaryotau, sy'n awgrymu ei fod yn 

rhagofyniad ar gyfer goroesi esblygiadol tymor hir (Hofstatter and Lahr, 2019, Schurko and Logsdon 

Jr, 2008). Mae'n anodd dod o hyd i dystiolaeth o linachau anrhywiol o gymharu â rhai rhywiol, a 

disgwylir i anrhywioldeb effeithio ar effeithlonrwydd dethol, gan gynyddu croniadau o fwtaniadau 

genomig niweidiol a lleihau tuedd defnydd codon (codon usage bias) (Ambrosio Leal Dutra, 2020). 

Mae llawer o rywogaethau anrhywiol yn aml yn gysylltiedig yn agos â llinachau rhywiol sy'n bodoli, 

gydag astudiaethau'n darganfod prosesau atgenhedlu rhywiol mewn sawl rhywogaeth y credwyd yn 

flaenorol eu bod yn anrhywiol, e.e. Aspergillus fumigatus (Ambrosio Leal Dutra, 2020, O’Gorman et 

al., 2009). Ar gyfer hynafiaid anrhywiol eraill lle mae atgenhedlu rhywiol yn anodd ei brofi, 

defnyddiwyd tystiolaeth enetig a moleciwlaidd eraill i benderfynu a allai atgenhedlu rhywiol fod yn 

digwydd (Ambrosio Leal Dutra, 2020).  

Ffigwr 6.3. Enghraifft o CAZymau a ddefnyddir gan ffyngau anaerobig wrth drawsnewid biomas, yn dangos y 

gwahanol strategaethau ar gyfer diraddio planhigion. Addasiad o Hess et al., 2020.  
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Mae atgenhedlu rhywiol yn gyfuniad o brosesau fel plasmogami, cariogami a lleihad meiotig gydag 

ailgyfuno, a phrosesau meiosis-benodol (Hofstatter and Lahr, 2019). Perfformir y rhain mewn modd 

hynod o drefnus, gyda meiosis yn aml yn digwydd mewn ymateb i straen amgylcheddol neu gellog 

(Hofstatter and Lahr, 2019). Mae atgenhedlu rhywiol yn gysylltiedig â llawer o briodweddau genomig, 

gan gynnwys presenoldeb genynnau meiosis-benodol, llif genynnau, a chynnwys GC mewn genomau 

neu ranbarthau genomig sy'n dueddol o ailgyfuno’n homologaidd, a ddefnyddiwyd o'r blaen yn 

llwyddiannus i nodi prosesau rhywiol mewn ffyngau eraill (Ambrosio Leal Dutra, 2020, Seppälä et al., 

2020). Mae meiosis yn rheoli elfennau y tu mewn i'r genom ewcaryotig trwy dawelu DNA heb bâr ac 

yn hyrwyddo atgyweirio a chynnal a chadw'r genom niwclear i amddiffyn rhag difrod DNA parhaus gan 

rywogaethau ocsigen adweithiol (Hofstatter and Lahr, 2019). Yn ogystal, gallai dadansoddiad cynnwys 

GC a'i berthynas gadarnhaol ag allgroesi (syngami rhwng celloedd haploid sy'n deillio o feiosis a 

ddigwyddodd mewn gwahanol unigolion diploid heb hynafiaid cyffredin, gan gynyddu amrywiaeth 

genetig a lleihau tebygolrwydd annomaleddau genetig) ymysg ffyngau helpu i resymoli pam nad yw 

cynnwys GC o fewn y deyrnas ffwngaidd yn cael ei egluro gan ffylogeni (Seppälä et al., 2020). 

 

6.1.1.3 Cynnwys GC isel  

Neocallimastigomycota sydd â'r genomau codio mwyaf disbyddedig mewn GC allan o’r holl ffyngau 

sydd wedi eu dilyniannau, yn amrywio o 25% i 30%. Yn y rhanbarthau di-godio, mae hyd yn oed yn is, 

oddeutu 16%, gan achosi i gynnwys GC genom cyfan Neocallimastigomycota amrywio rhwng ~16% a 

~22% (Seppälä et al., 2020). Gall gynnwys GC unochrog fod â goblygiadau sylweddol ar gyfer 

dilyniannu genomau, gan achosi darlleniadau gwael ac anawsterau cydosod, sy’n awgrymu rheswm 

dros yr ychydig o genomau ffyngau anaerobig a ddilynwyd hyd yma (Oyola et al., 2012, Seppälä et al., 

2020). Mae gan y deyrnas ffwngaidd amrywiadau mawr o gynnwys GC (~25% i 69%), ond ymddengys 

bod gan ffyngau anaerobig un o'r rhai isaf. Gall eu cyfoeth o AT arwain at oblygiadau wrth drosglwyddo 

genynnau rhwng organebau a gallant reoli prosesau fel strategaethau peirianneg genetig (Seppälä et 

al., 2020). Cynhaliwyd sawl astudiaeth ar ystod o ffyngau ar gyfer anomaleddau dosbarthiad amledd 
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diniwcleotid (dinucleotide frequency distribution - DFD), gan ddatgelu diffygion GC sylweddol mewn 

llawer o rywogaethau yn y pen draw. Mae dadansoddiad yn dangos bod mwtaniad pwynt a ysgogwyd 

dro ar ôl tro (repeat-induced point mutations - RIPs) yn eang, gan arwain at grynhoad o ddarnau 

genomig wedi'u disbyddu ar gyfer gwahanol diniwcleotidau cytosin, a all amrywio rhwng 

rhywogaethau (Clutterbuck, 2011, Clutterbuck, 2017). Oherwydd eu genomau cyfoethog AT (Griffith 

et al., 2010), byddai astudio ffyngau anaerobig ar gyfer anomaleddau DFD yn cadarnhau 

mewnwelediadau i ddosbarthiad diniwcleotidau yn eu genomau. 

 

6.1.1.4 Addasu i anaerobiosis 

Mae'r rhan fwyaf o’r ffyngau wedi eu meithrino yn cynnwys mitocondria gyda gwahanol meintiau o’r 

genom, gan amgodio llond llaw o broteinau (~700-800) sy'n cael eu syntheseiddio yn y cytoplasm a'u 

mewngludo i’r organynnau (Müller et al., 2012). Mae mitochondria, sy'n hanfodol ar gyfer metaboledd 

egni, yn organynnau wedi'u rhwymo â philen ddwbl, yn defnyddio ocsigen, a sy'n defnyddio ensymau 

a ffosfforyleiddiad ocsideiddiol i syntheseiddio ac allforio ATP, gyda chymorth cyfadeiladau pwmp-

broton i gludo electronau (proton-pumping electron transport chain complexes), synthasau ATP ac 

chludwyr ADP/ATP (Müller et al., 2012, Biagini et al., 1997). Astudir swyddogaeth y mitocondria mewn 

ewcaryotau yn dda, ynghyd â'u presenoldeb mewn amgylcheddau anaerobig ac arwyddocâd 

esblygiadol yr organynnau sy'n ymwneud â synthesis ATP. Fodd bynnag, fel y byddai disgwyl o'u ffordd 

o fyw anaerobig, nid yw ffyngau y rwmen yn cynnwys mitocondria, ac nid oes ganddynt gytocromau 

na chydrannau biocemegol eraill sy'n ofynnol ar gyfer ffosfforyleiddiad ocsideiddiol. Yn ddiddorol, 

maent yn defnyddio organynnau penodol, hydrogenosomau, i eplesu monosacaridau a ryddhawyd o 

ddadansoddiad polysacaridau strwythurol y planhigion gan gyfadeiladau ensymau mawr a elwir yn 

seliwlosomau i mewn i H2, CO2, fformad, lactad, asetad ac ethanol fel cynhyrchion terfynol (Biagini et 

al., 1997, Hackstein et al., 2019, Müller et al., 2012, van der Giezen et al., 1997) (Figwr 6.4). 
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6.1.2 Potential ffyngau anaerobig ar gyfer therapiwteg newydd 

Mae ffyngau a bacteria yn cynhyrchu digonedd o fetabolion eilaidd bioactif (secondary metabolites) 

gyda llawer ohonynt yn chwarae rolau hanfodol mewn meddygaeth fel gwrthfiotigau ac 

adweithyddion gwrth-tiwmor (Swift et al., 2021). Mae datblygiadau diweddar mewn technoleg wedi 

nodi y gallai ffyngau anaerobig wneud cyfraniadau sylweddol a gwerth mawr nid yn unig i 

amaethyddiaeth a gweithgynhyrchu, ond hefyd meddygaeth ac ymchwil biofeddygol (van der Lee and 

Medema, 2016). Trwy ddadansoddiad genomig a thrawsgrifomig, mae adnabod moleciwlau bioactif 

ychwanegol yn dod yn fwy poblogaidd, gyda darganfod cyffuriau gyda genomeg yn dod yn bwnc 

ymchwil amlach.  

 

Mae amrywiaeth cynhyrchion naturiol o'r fath yn fawr, ac fel rheol maent yn cael eu hamgodio gan 

enynnau sy'n clystyru gyda'i gilydd, y cyfeirir atynt fel clystyrau genynnau biosynthetig (biosynthetic 

gene clusters - BGCs) (Tran et al., 2019, Keller, 2019). Maent yn cynnwys genynnau sy'n ofynnol ar 

Ffigwr 6.4. Metaboledd eplesol asid cymysg y ffwng anaerobig Piromyces sp. E2 sy'n defnyddio hydrogenosom. 

Addasiad o Müller et al., 2012.  
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gyfer moleciwl bioactif a synthesis elfennau reoli, e.e. ffactorau trawsgrifio, hyrwyddwyr, genynnau 

trafnidiaeth, a genynnau gwrthiant i atal hunan-ddinistrio (Tran et al., 2019). 
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Ffigwr 6.5. Enghraifft o allbwn antiSMASH, yn dangos y gwahanol ranbarthau genomig a nodwyd a'r genynnau cysylltiedig sy'n ofynnol ar gyfer synthesis 

(Blin et al., 2021b). 
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Mae sgrinio hefyd yn dibynnu ar wybodaeth cyfeiriol am lwybrau sydd eisioes yn bodoli, sy'n cyfyngu 

ar adnabod cyfansoddion newydd â bioactifau newydd. Mae enghraifft o hyn yn cynnwys y 37 

mlynedd oedd rhwng darganfod asid chinolone nalidixic ym 1963 a linezolid (gwrthficrob 

oxazolidinone) yn 2000, heb yr un arall wedi eu darganfod rhyngddynt (Tran et al., 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fel rheol, nodir cyfansoddion trwy brosesau sgrinio cemegol a gweithredol, lle cânt eu profi yn erbyn 

targedau amrywiol ar gyfer gweithgaredd. Mae sgrinio a mwyngloddio genom hefyd wedi cyfrannu'n 

fawr at ymchwil naturiol mewn ffyngau, ac mae'n ategu'r dulliau sgrinio labordy hyn (van der Lee and 

Medema, 2016, Weber, 2014). Trwy ddefnyddio'r wybodaeth genomig i asesu potensial genetig 

Ffigwr 6.6. (A) Blociau adeiladu nodweddiadol o fetabolion eilaidd, a (B) trosolwg o glwstwr 

genynnau biosynthetig. Ffynhonnell: Keller, 2019.  
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organebau i gynhyrchu cyfansoddion newydd, gall mwyngloddio genom (genome mining) nodi BGCs 

yn nilyniant y genom, a rhagfynegi'r cynhyrchion biosynthetig a syntheseiddir gan yr ensymau a 

amgodir yn y clystyrau genynnau hyn (van der Lee and Medema, 2016). 

  

Gyda chynnydd mewn data genomig ac offer cyfrifiadol yn dod yn anhepgor i'r darganfyddiadau hyn, 

mae'n caniatáu ymelwa effeithiol ar ddata i nodi cyfansoddion newydd. Mae technolegau biowybodeg 

yn cynnig cyfleoedd i gynyddu darganfyddiad a pheirianneg y llwybrau biosynthetig o’r cynhyrchion 

naturiol o ffyngau (van der Lee and Medema, 2016). Mae nodi BGCs sy'n amgodio llwybrau ensymatig 

ar gyfer cynhyrchu a rhagfynegi cyfansoddion yn gam allweddol mewn biowybodeg cynnyrch naturiol. 

Mae offer cyfrifiadurol ar gyfer adnabod BGCs yn cynnwys antiSMASH, BAGEL, SMIPS/CASSIS, 

NP.searcher, ClusterFinder a SMURF, gan ganolbwyntio ar BGCs hysbys sy'n amgodio llwybrau 

ensymatig ar gyfer cynhyrchu cyfansoddion fel polycetidau (Polyketides - PKs) a pheptidau di-

ribosomaidd (Non-ribosomal peptides - NRPs) (Weber, 2014, Tran et al., 2019) (Ffigwr 6.5 a Ffigwr 6.6). 

 

Mae peptidau di-ribosomaidd (NRP) yn ddosbarth amrywiol o fetabolion eilaidd peptidau 

bach gydag ystod eang o bioactifau, ac maent yn aml yn cael eu defnyddio fel gwrthfiotigau 

(e.e. colistin a daptomycin), cytostatics, neu wrthimiwnyddion. Mae NRP yn cael eu 

syntheseiddio gan gyfadeiladau ensymau modiwlaidd o'r enw synthetasau peptid di-

ribosomaidd (non-ribosomal peptide synthetases - NRPS), sy'n annibynnol ar RNA 

negesyddol. Mae genynnau NRPS yn benodol i bob peptid, ac fel rheol fe'u trefnir mewn un 

operon mewn bacteria, ac mewn clystyrau o enynnau mewn ewcaryotau (Boddy, 2014, van 

der Lee and Medema, 2016).  

Mae polycetidau (PK) yn grŵp mawr ac amrywiol yn strwythurol o fetabolion eilaidd sy'n 

cynnwys naill ai grwpiau carbonyl a methylen bob yn ail, neu'n deillio o ragflaenwyr sy'n 

cynnwys grwpiau o'r fath. Gellir rhannu PKs yn dri dosbarth: i) math I (e.e. macrolidau), ii) math 
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II (moleciwlau aromatig a gynhyrchir gan ensymau dadgysylltiedig), a iii) math III (moleciwlau 

aromatig bach a gynhyrchir gan rywogaethau ffwngaidd). Fe'u cynhyrchir mewn bacteria, 

ffyngau, planhigion a rhai anifeiliaid morol, ac maent yn aml yn arddangos priodweddau 

meddygol. Mae eu biosynthesis yn cynnwys cyddwysiad cam wrth gam o asetyl-

CoA/propionyl-CoA, gyda naill ai malonyl-CoA neu methylmalonyl-CoA, ac mae wedi'i 

gatalyddu gan synthas polycetid (polyketide synthase  - PKS), cyfadeilad aml-ensym sy'n 

hynod homologaidd i synthas asid brasterog (Boddy, 2014, van der Lee and Medema, 2016). 

 

Mae cynhyrchion naturiol microbaidd wedi chwarae rhan allweddol yn natblygiad asiantau clinigol ym 

mron pob maes therapiwtig. Mae datblygiadau diweddar mewn dilyniannu genomau wedi datgelu 

bod cyfoeth anhygoel o amrywiaeth cynnyrch naturiol peptid polycetid a di-ribosomaidd newydd i'w 

gloddio o ddata genetig (Swift et al., 2021). O'u cymharu â genera fel Aspergillus, mae genomau 

ffyngau anaerobig wedi'u nodweddu'n wael ac nid ydynt wedi cael eu cloddio yn ormodol ar gyfer 

unrhyw ensymau biosynthetig na chynhyrchion naturiol fel gwrthfiotigau, oherwydd tangyflawniad 

rhai microbiomau fel y rwmen (Medema and Fischbach, 2015). Mae cynhyrchion naturiol yn cyflawni 

amrywiaeth o swyddogaethau i'w cynhyrchwyr, gan gynnwys goddefgarwch i straen ocsideiddiol, 

datblygiad ffwngaidd, gwrthfiosis, a gallant ganiatáu i ffyngau barhau yn y gymuned rwmen er bod 

llawer mwy o ficro-organebau eraill yn bodoli yno (Swift et al., 2021, Calvo et al., 2002). Gan gyfuno 

amryw o ddulliau ‘omics’ a defnyddio piblinellau fel antiSMASH, gellir nodi a dosbarthu cyfansoddion 

newydd o genomau ffyngau anaerobig (Tabl 6.1).  
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6.1.3 Nodau ac amcanion yr ymchwil 

Nod y bennod hon yw i drafod dadansoddiad 6 genom ffwng anaerobig newydd wedi eu dilyniannu ar 

gyfer yr astudiaeth hon, a’u cymharu gyda genomau sydd eisioes ar gael i’r cyhoedd. Dewiswyd a 

dadansoddwyd sawl nodwedd genom sy'n unigryw i ffyngau anaerobig  ymhellach, ynghyd ag adnabod 

unrhyw nodweddion newydd. Gall y ffactorau hyn ddangos ymhellach addasiadau esblygiadol ffyngau 

anaerobig i'w hamgylchedd, o gymharu ag astudiaethau blaenorol, a darparu tystiolaeth bod ffyngau 

anaerobig yn ffynhonnell addawol ar gyfer cyfansoddion newydd.  

 

Prif amcanion y bennod hon yw:  

Amcan 1: i ddadansoddi'r chwe genom ffwng anaerobig, gan ddefnyddio dulliau adnabod genynnau a 

dadansoddiadau gwahanol a chymharu â genomau a ddilynwyd yn flaenorol  

Rhagdybiaeth 1: bydd gan y genomau y nodweddion sy'n unigryw i'r genera 

Neocallimastigomycota, megis ystod eang o ensymau lignocellwlolytig, addasiadau i 

anaerobiosis a chynnwys GC isel 

Amcan 2: i nodi unrhyw enynnau ac ensymau newydd a allai fod yn ddefnyddiol ar gyfer biotechnoleg, 

er enghraifft genynnau atgenhedlu rhywiol neu glystyrau gwrthficrobaidd  

Rhagdybiaeth 2: bydd gan y genomau rai nodweddion newydd a chynhyrchion naturiol  

 

 

Tabl 6.1. Enghreifftiau o ddulliau eraill o ddadansoddi biosynthesis metabolion eilaidd. Ffynhonnell: Weber, 2014.  
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6.2 Dulliau a deunyddiau 

6.2.1 Samplau ac amodau meithrin 

Cafwyd samplau o’r stor nitrogen hylifol ym Mhrifysgol Aberystwyth (gweler y protocol Cadwraeth 

Cryogenig ym Mhennod 2), eu adfywio a'u tyfu o dan amodau anaerobig mewn cyfryngau gwaelodol 

wedi ei gyn-gynhesu gyda choctel gwrthfiotig o benisilin a streptomycin 5 mg/ml mewn dŵr distyll ar 

gyfer rheoli heintiadau (gweler Pennod 2 Cyfoethogi Meithrinau). Tyfwyd y ffyngau mewn deoryddion 

39ºC am 3 - 5 diwrnod cyn îs-feithrino i gyfryngau ffres. Er mwyn sicrhau twf effeithlon a chynhyrchiant 

sŵosborau cyn echdynnu asid niwclëig, cynhaliwyd arsylwadau macrosgopig a microsgopig, yn ogystal 

â mesuriadau cynhyrchiant nwy (fel y disgrifwyd ym Mhennod 2). Dewiswyd y samplau hyn gan eu 

bod yn cynrychioli ffyngau anaerobig heb eu dilyniannu o'r blaen, ac ar gyfer amrywiad o rywogaethau 

i'w cymharu (Tabl 6.2). Echdynnwyd DNA o feithrinau yn tyfu'n weithredol rhwng 3 - 5 diwrnod o 

gyfryngau gwellt gwenith i'w dilyniannu.  
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Tabl 6.2. Rhestr o’r ffyngau anaerobig a anfonwyd i'w dilyniannu a'u nodweddion microsgopig cyffredinol. Casglwyd y samplau fel a ganlyn: Neocallimastix sp. yn ~1990 gan 

Marvin-Sikkema (Marvin et al. 1990); Buwchfawromyces eastonii yn ~2015 gan Easton (Callaghan et al. 2015); Piromyces communis yn ~1976 gan Orpin (Orpin, 1976); 

casgwlyd Buwchfawromyces sp., Caecomyces sp., ac Orpinomyces sp. tua 2015, ond nid yw’r data wedi ei gyhoeddi. 
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6.2.2 Echdynnu asid niwclëig, dilyniannu a chydosod 

Cyn echdynnu, roedd yr holl fiomas ffwngaidd yn cael ei hidlo, ei olchi â dŵr distyll, ei rew-sychu a'i 

bwyso cyn ei falu o dan nitrogen hylifol â phestl.  

 

Echdynnwyd DNA genomig o’r biomas wedi ei rew-sychu gan ddefnyddio Pecyn DNeasy Powersoil gan 

Qiagen yn unol â phrotocol y gwneuthurwr fel y disgrifiwyd yn flaenorol (Penodau 2-5), a’i drin ag 

RNase A (ThermoScientific, EN0531). Yn dilyn y broses echdynnu, sefydlwyd maint, ansawdd a 

chywirdeb y DNA, gan ddefnyddio'r Nanodrop ar gyfer mesur dwysedd optegol (ar gyfer cymarebau 

DNA pur, dylai’r A260/280 nm fod oddeutu 1.8, a dylai'r A260/230 nm fod yn agos at 2.0), y Qubit a'r 

Bioanalyzer. Perfformiwyd ymfudiant DNA mewn electrofforesis gel agaros hefyd i gadarnhau 

crynodiad a phurdeb y gDNA. Anfonwyd y samplau DNA i Brifysgol Queens, Belffast i'w dilyniannu. 

Cafodd y ffyngau eu paratoi ar gyfer llyfrgell Illumina gydag adweithyddion penodol (Illumina library 

preparation reagents), a phrofwyd y crynodiad cyn eu llwytho ar blatfform dilyniannu Illumina yn unol 

â'r gweithrediad safonol. Cynhyrchwyd darlleniadau pen-pâr (pair-end reads) a gwiriwyd ansawdd. 

Cafodd addasydd y setiau darllen o'r dilyniant genom ei docio'r, ac fe'u gydosodwyd gan ddefnyddio 

SPAdes a'u trefnu'n sgaffaldiau. Cynhaliwyd cydosodiad ac anodiad y genomau gan Dr Francesco 

Rubino ym Mhrifysgol Queens, Belffast mewn cydweithrediad.  

 

Cafodd y 6 genom a ddilynir yma, yn ogystal â setiau data genomig a gyhoeddwyd yn flaenorol o 

Anaeromyces robustus v1.0, Caecomyces churrovis A v1.0, Neocallimastix californiae G1 v1.0, 

Neocallimastix lanati v1.0, Neocallimastix sp. Gf-Ma3-1 v1.0, Neocallimastix sp. WI3-B v1.0, 

Orpinomyces sp., Pecoramyces sp. F1, Piromyces finnis v3.0, Piromyces sp E2 v1.0, a Piromyces sp. 

UH3-1 v2.0, a lawrlwythwyd o JGI MycoCosm, eu archwilio lle nodwyd (Grigoriev et al., 2014). 
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6.2.3 Mwyngloddio genomau 

6.2.3.1 Dadansoddiad CAZymau  

Cyflawnwyd adnabod CAZymau trwy ddadansoddiad adnabod parth PFAM, trwy gyfateb yr anodiad 

teulu protein o ffeiliau anodi PFAM yn y setiau data â rhestr o barthau teulu CAZymau. Cynhaliwyd 

anodiad CAZymau gan Dr Francesco Rubino.  

Defnyddiwyd system dosbarthu’r cronfa ddata CAZy i ddosbarthu hydrolasau glycosid (glycoside 

hydrolases GH), esterasau carboxyl/carbohydrad (carboxyl esterases CE), lyasau pectate/polysacarid 

(pectate lyases PL), transferasau glycosyl (glycosyl transferases GT), a moleciwlau sy'n rhwymo 

carbohydradau (carbohydrate binding molecules CBM) (Lombard et al., 2014). Cafwyd data o JGI 

Mycocosm a CAZy i nodi swyddogaeth yr ensymau anodedig, ac i ddeall eu dosbarthiad yn y genomau 

o gymharu â genomau ffyngau anaerobig eraill (Lombard et al., 2014, Grigoriev et al., 2014). 

 

6.2.3.2 Mwyngloddio genomau ffwngaidd ar gyfer clystyrau biosyntheig gydag antiSMASH 

I nodi clystyrau genynnau biosynthetig sy'n amgodio llwybrau ensymatig ar gyfer cynhyrchu a 

rhagfynegi cyfansoddion, defnyddiwyd offer cyfrifiadol i ganolbwyntio ar lwybrau ensymatig BGC 

hysbys ar gyfer cynhyrchu PK a NRP (Weber, 2014). Cyflwynwyd ffeiliau genom mewn fformat FASTA 

ar gyfer y 6 genom ffwng anaerobig newydd eu dilyniannu, yn ogystal a genomau A. robustus, 

Orpinomyces sp., Pecoramyces sp. F1, P. finnis, Piromyces sp. E2, a Piromyces sp. UH3_1 (ar gael o 

borth JGI MycoCosm) ar wahân i'r gweinydd antiSMASH 6.0 (Blin et al., 2021b, Blin et al., 2021a). 

Defnyddiwyd paramedrau rhagosodedig, gyda dulliau canfod ‘hamddenol’, a dewiswyd yr holl 

nodweddion, gan gynnwys ‘KnownClusterBlast’, ‘ActiveSite Finder’, a dadansoddiad Pfam. 

Cymharwyd y rhagfynegiadau â'r genynnau metabolit eilaidd a ragfynegwyd ym mhorth JGI 

MycoCosm ar gyfer y genomau cyhoeddus. Defnyddiwyd cronfa ddata ‘Antimicrobial Peptide 

Calculator and Predictor’ a ‘CAMPSign’ i ddilysu unrhyw glystyrau tebyg i beptidau gwrthficrobaidd a 

nodwyd (Swift et al., 2021). 
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6.2.3.3 Nodi genynnau meiosis, mitosis a chadw tŷ   

Er mwyn gwerthuso'r potensial ar gyfer atgenhedlu rhywiol mewn Neocallimastigomycetau, 

chwiliwyd y genomau am îs-set o broteinau sy'n ofynnol gan ffyngau eraill ar gyfer atgenhedlu rhywiol 

a meiosis. Gan ddefnyddio dilyniannau Saccharomyces cerevisiae a gafwyd o Gronfa Ddata Genom 

Saccharomyces (Saccharomyces Genome Database - SGD) fel ymholiadau, chwiliwyd am enynnau sy'n 

cynnwys meiosis ac atgenhedlu rhywiol (Seppälä et al., 2020). Dewiswyd set o 15 genyn, gan gynnwys 

12 genyn meiosis penodol yn seiliedig ar astudiaeth gan Hofstatter a Lahr (Hofstatter and Lahr, 2019, 

Ambrosio Leal Dutra, 2020), a 3 genyn Saccharomyces penodol gan gynnwys cinasau sy'n gysylltiedig 

â rhyw (STE20), a phroteinau trawsgludiant signalau rhyw (STE6, GPA1) i'w ddadansoddi (Seppälä et 

al., 2020). Cymharwyd y rhain hefyd â 13 o enynnau eraill nad ydynt yn gysylltiedig â meiosis (5 genyn 

cadw tŷ (housekeeping) ac 8 genyn cysylltiedig â mitosis) (Tabl 6.3). Defnyddiwyd yr algorithm tBLASTn 

yn Geneious gyda matrics amnewid BLOSUM62 i sgorio hitau yn erbyn genomau, gydag e-werth 

disgwyliedig o 10-25 (Seppälä et al., 2020). Cafodd yr hitau canlyniadol eu didoli o ran y ganran sy'n 

cyfateb i'r genyn. Ystyriwyd bod cyfatebiaeth yn dda iawn gyda dros 60%, ac ni chawsant eu hystyried 

gyda llai na 30%. Os nad oedd paru ar gael, ystyriwyd bod y genyn yn absennol.  
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6.2.3.4 Dadansoddiad disbyddiant CpG 

Cyfrifwyd amleddau diniwcleotidau ar hyd ffenestri 200 bp gan ddefnyddio sgript berl 

(DFDbunchscan2.pl), a ysgrifennwyd gan John Clutterbuck. Mae fersiwn gwreiddiol y feddalwedd ar 

gael yn Clutterbuck (2011). Roedd y 6 dilyniant genom newydd yn y bennod hon, yn ogystal â’r 

genomau ffwngaidd anaerobig a lawrlwythwyd o JGI i'w cymharu, yn destun dadansoddiad DFD. 

Ysgrifennir di- a thri-niwcleotidau fel e.e. CG neu TCG, ac oligoniwcleotidau cyflenwol fel e.e. CA/TG a 

TCG/CGA (Clutterbuck, 2011, Clutterbuck, 2017). 

 

Tabl 6.3. Genynnau meiosis a rhai sy’n cysylltiedig ag atgenhedlu rhywiol a ddefnyddir yn yr astudiaeth hon, 

yn ogystal â 5 genyn cadw tŷ ac 8 genyn mitosis. Ffynonellau y dilyniannau yw Cronfa Ddata Genom 

Saccharomyces (SGD) (Cherry et al., 2012). 
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6.3 Canlyniadau 

6.3.1 Unigynnau a nodweddion genomig cyffredin 

Cafodd holl rywogaethau ffyngau anaerobig yn y bennod hon eu ynysu o ysgarthion amryw o 

anifeiliaid llysysol o ystod o leoliadau, naill ai ar gyfryngau wellt gwenith neu cellobios, gan ddefnyddio 

protocolau a ddisgrifir ym Mhennod 2. Roedd dadansoddiad ffylogenetig blaenorol gan ddefnyddio 

rhanbarthau LSU yn cefnogi lleoliad pob straen fel aelod o Neocallimastigomycota, yn fwy penodol yn 

y genera a nodir yn y tabl (Callaghan, 2014).  

Cafodd y ffyngau eu hadfywio o gasgliadau meithrin Prifysgol Aberystwyth, ac yn dilyn twf 

llwyddiannus, echynnwyd DNA genomig i'w ddilyniannu. Ar gyfer dadansoddiadau a chymhariaeth 

ychwanegol, cafodd data lefel genom o 11 ffwng anaerobig a ddosbarthwyd o dan y genera 

Neocallimastigomycota eu lawrlwytho o storfa JGI Mycocosm (Tabl 6.4) (Haitjema et al., 2017, Mondo 

et al., 2017, Haitjema et al., 2014, Henske et al., 2017, Wilken et al., 2021, Youssef et al., 2013a, Li et 

al., 2019, Hooker et al., 2018, Solomon et al., 2016, Grigoriev et al., 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabl 6.4. Genomau ffyngau anaerobig wedi'u lawrlwytho o JGI Mycocosm i'w cymharu (Grigoriev et al., 2014). 
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Cafodd y ffyngau newydd eu dilyniannu ym Mhrifysgol Queens, Belffast gan ddefnyddio technoleg 

Illumina, a'u cydosod gan ddefnyddio SPAdes. Mae SPAdes yn cychwyn ar ei broses o gydosod trwy 

ddefnyddio graffiau de Bruijn amlochrog ar gyfer llunio'r graff cydosod wrth ganfod a chael gwared ar 

ddarlleniadau cimerig. Nesaf, amcangyfrifir pellteroedd rhwng y k-mers ar gyfer mapio ymylon y graff 

cydosod. Wedi hynny, llunir graff cydosod mewn parau ac mae SPAdes yn allbynnu contigau, sef set o 

ddilyniannau DNA cyffiniol (contigs) (Bankevich et al., 2012). Cynhaliwyd asesiad ansawdd gan 

ddefnyddio’r ‘DOE Systems Biology Knowledgebase’ (KBase), system biowybodeg ar raddfa fawr sy'n 

caniatáu dadansoddi data ochr yn ochr â data cyhoeddus. Er ei fod yn cael ei ddefnyddio'n gyffredin 

ar gyfer genomau procaryotig, gellir ei gymhwyso hefyd i genomau ewcaryotig. Yn dilyn dilyniannu a 

chydosod y genomau, fe'u llwythwyd i KBase i gael asesiad ansawdd, ynghyd â nodi nodweddion 

genomig eraill a swyddogaethau biolegol. Dadansoddwyd ansawdd pob cydosodiad gan ddefnyddio 

QUAST (offeryn asesu ansawdd cydosodiad ffynhonnell agored, sy'n rhoi ystadegau cryno). Mae'n 

cyfrifo metrigau amrywiol, gan gynnwys nifer y contigau, N50/75, L50/75, cynnwys GC, nifer y fasau 

heb eu galw, a'r genynnau a ragwelir. Cymharwyd ystadegau genom a gynhyrchwyd gyda KBase ag 

ystadegau QUB i'w cadarnhau, a oedd yn cytuno. Cyflwynodd y genomau a gydosodwyd ganlyniadau 

amrywiol o ran ystadegau a chydosodiadau y sgaffaldiau.  
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Tabl 6.5. Ystadegau ar gyfer y genomau a gydosodwyd yn yr astudiaeth hon.  
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Roedd nifer y sgaffaldiau yn amrywio o mor isel â 195 yn Buwchfawromyces Ge09, i 25,038 yn 

Orpinomyces HoCal4. O ran maint, roedd y sgaffaldiau hiraf yn amrywio o 43,894 yn 

Buwchfawromyces NC3 a 411,899 yn Buwchfawromyces Ge09. Roedd yr N50 yn amrywio o 3290 yn 

Orpinomyces HoCal4, i 117,288 yn Buwchfawromyces Ge09, gyda meintiau genom yn amrywio o 

6,902,138 bp yn Caecomyces 30901 i 75,931,315 bp yn Piromyces P (Tabl 6.5).  

Defnyddir yr N50 i ddisgrifio ansawdd y genom wedi'i ymgynnull mewn contigau, a dyma'r hyd 

contig byrraf y mae angen ei gynnwys ar gyfer gorchuddio 50% o'r genom, h.y. mae hanner 

dilyniant y genom wedi'i orchuddio gan gontigau sy'n fwy na neu'n hafal i'r maint contig N50.  

Roedd y cynnwys GC yn amrywio rhwng pob sampl, gyda'r isaf yn Orpinomyces HoCal4 (18.7%), a'r 

uchaf yn Buwchfawromyces Ge09 (41.9%). Mae cynnwys GC ffyngau anaerobig yn aml yn llawer îs na 

genomau eraill micro-organebau byw (Ffigwr 6.7), ac mae'r gwerthoedd yma ar gyfer 

Buwchfawromyces NC3 (19.3%), Orpinomyces HoCal4 (18.7%), a Piromyces P (19.7%) yn adlewyrchu'r 

rhai a welir gyda genomau ffyngau anaerobig eraill, er enghraifft Anaeromyces robustus (16.3%) 

(Ffigwr 6.8), Neocallimastix californicae (18.2%) a Caecomyces churrovis (19%). Fodd bynnag, roedd 

cynnwys GC y samplau sy'n weddill yn uwch na'r disgwyl ar gyfer ffyngau anaerobig, a allai awgrymu 

heintiad y sampl neu genomau o ansawdd isel. 
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Ffigwr 6.7. Enghraifft o gymhariaeth cynnwys GC â genera ffwngaidd eraill o (A) straen Orpinomyces 

sp. C1A (Youssef et al., 2013a) a (B) o'r holl Neocallimastigomycota o'i gymharu â genera eraill 

(Seppälä et al., 2020). Mae'n hysbys bod ffyngau anaerobig yn cael ei nodweddu gan genomau gyda 

chynnwys GC hynod disbyddedig.  
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6.3.2 Galluoedd lignocellwlolytig ffyngau anaerobig 

Mae diraddio microbaidd y polysacaridau mewn planhigion yn gofyn am doreth o CAZymau allgellog 

a chellfuriol, sy'n cyfryngu diraddiad polymerau i mewn i siwgrau (Murphy et al., 2019). Mae 

astudiaethau blaenorol wedi dosbarthu codau CAZym ar gyfer cellwlasau, hemigellwlasau, ligninasau 

ac ensymau pectinolytig, ac mae ymchwil blaenorol gyda Neocallimastigomycota i'r genynnau sy'n 

ymwneud â diraddio biomas wedi nodi cyfranogiad sawl genyn (Youssef et al., 2013a, Kameshwar and 

Qin, 2018, Haitjema et al., 2017). Mae ffyngau anaerobig yn grŵp amlwg o ffyngau sy'n diraddio 

biomas, gyda phroffil CAZym cyfoethog. Datgelodd dadansoddiad yma ganlyniadau tebyg, gyda 

* 

* * 

Ffigwr 6.8. Cynnwys GC o genomau ffyngau anaerobig wedi eu dilyniannu yn yr astudiaeth hon (gwyrdd) yn erbyn 

genomau wedi'u lawrlwytho (glas). Mae seren goch yn dynodi cynnwys GC uwch na'r arfer ar gyfer y ffwng 

anaerobig, gan nodi genomau o ansawdd isel neu heintiedig.  
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chasgliad cyfoethog o enynnau yn cynnwys cellwlasau a hemigellwlasau wedi'u nodi ar draws pob 

genom, a gyflwynir yn Nhabl 6.6, gyda Thabl 6.7 fel cymhariaeth o’r genomau a lawrlwythwyd.  

 

 

 

Tabl 6.6. Dosbarthiad o CAZymau yn y genomau a ddilynianwyd. Mae Orpinomyces sp. HoCal4 yn dangos y nifer uchaf 

o CAZymau a nodwyd, ac yna Piromyces P a Buwchfawromyces sp. NC3. Mae gan y genomau sy'n weddill gyfrif CAZym 

llawer îs, gan adlewyrchu ansawdd genom gwael.  

 

Tabl 6.7. Anodiadau CAZyme o genomau JGI Mycocosm i'w cymharu (Grigoriev et al., 2014). 
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Nodwyd nifer fawr o enynnau sy'n amgodio proteinau sy'n cynnwys modiwlau CAZym (GH, GT, PL, CE, 

AA) ynghyd â nifer o barthau o swyddogaethau anhysbys sydd ynghlwm a moleciwlau tybiedig sy'n 

rhwymo carbohydradau (carbohydrate-binding molecules - CBM) ym mhob genom. Y grŵp mwyaf 

amrywiol o'r CAZymau a nodwyd oedd y GHau, a oedd yn wir am bob genom (Ffigwr 6.9). Mae'r genom 

Orpinomyces sp. HoCal4 a gafodd ei ddilyniannu yma yn arddangos y gweithgaredd cellwlas a 

hemigellwlos uchaf, gyda chyfanswm o 1510 CAZym wedi'u nodi (919 o deuluoedd GH wedi'u nodi), 

ac yna genom Piromyces P gyda chyfanswm o 1243 CAZym wedi'u nodi (655 teulu GH). Roedd y nifer 

isaf a nodwyd yn Caecomyces sp. 30901, gyda chyfanswm o 311 CAZym wedi'u nodi, a dim ond 248 o 

deuluoedd GH. Y grwpiau GH mwyaf niferus ym mhob genom oedd GH3, GH5, GH6, GH13 a GH43, ac 

yna GH10, GH11, a GH114 yn agos. Mae hyn yn cydberthyn ag astudiaethau blaenorol ar GHs ffyngau 

anaerobig (Gruninger et al., 2014), ble nodwyd mae’r GHau mwyaf niferus oedd GH3, GH5, GH6, GH9, 

GH10, GH11, GH13, GH43, GH45, a GH114. Mae'r GHau niferus i gyd yn chwarae rhan fawr (ac eithrio 

GH13) mewn dadadeiladu cellfuriau planhigion, sy'n gyson â gallu ffyngau anaerobig i dreulio deunydd 

planhigion yn llwyddiannus yn y rwmen.  

Roedd cyfansoddiad y CAZymau ym mhob genom yn debyg ar y cyfan, gyda rhai eithriadau: dim ond 

yn Piromyces sp. P, Orpinomyces sp. HoCal4, a Buwchfawromyces sp. NC3  y nodwyd GH10, GH11 a 

GH114, a PL4, CE4 a CE16 hefyd. Gallai hyn fod yn adlewyrchiad o ansawdd genom, gan mai'r tri yma 

oedd y genomau o ansawdd gorau, fel y crybwyllwyd o'r blaen. 

 

Mae rhywogaethau lignocellwlolytig o'r fath â ffyngau anaerobig yn arbennig o niferus mewn 

gweithgaredd β 1,4-endoglucanase, a gynrychiolir gan deuluoedd GH (Fanutti et al., 1995, Lange et 

al., 2019). Mae peiriannau diraddio cellwlos yn cynnwys teuluoedd GH1, GH2, GH3, GH5, GH6, GH8, 

GH9, GH38, GH45, GH48 a GH74 yn bennaf, ble mae GH3 (β-glwcosidas), GH5 (endoglwcanas), GH6 

(cellobiohydrolas) a GH9 (endoglwcanas) yn bresennol yn helaeth yng ngenomau'r astudiaeth hon. 

Mae peiriannau diraddio hemigellwlos yn cynnwys dosbarthiadau hydrolas glycosid GH10, GH11, 

GH30, GH31, GH38, GH39, GH43, GH45, GH47, GH53 a GH115, a dosbarthiadau esteras carbohydrad 
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CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, a CE16. Yn yr astudiaeth hon, roedd nifer o sylanasau sy'n perthyn i GH10, 

GH11, a GH43, yn ogystal â CEau lluosog (esterasau/acetylesterasau acetylsylan) sy'n perthyn i 

deuluoedd CE1, CE4, CE6 a CE16 yn doreithiog (Tabl 6.8, A-CH). Roedd GH13 hefyd yn gyffredin ym 

mhob genom, sy'n gysylltiedig â diraddio startsh (amylas) (Lombard et al., 2014, Murphy et al., 2019).  
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Ffigwr 6.9. Nifer y genynnau sy'n perthyn i wahanol deuluoedd GH yng ngenomau NC3, HoCal4 a P (y genomau o'r ansawdd gorau).  
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(A) 

(B) 

Tabl 6.8. Dosbarthiadau CAZym a nodwyd. Mae'r dosbarthiadau hyn yn cynrychioli'r rhai a nodwyd amlaf yn yr 

astudiaeth hon: (A) Gweithgareddau cellwlolytig; (B) Gweithgareddau hemicellwlolytic; (C) Gweithgareddau 

pectinolytig; (CH) Ensymau diraddiol polysacarid mawr. (GH - Hydrolasau Glycosid, CE - Esterasau Carbohydrad, 

PL - Lyasau Polysacarid).  
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Mae moleciwlau sy'n rhwymo carbohydradau (CBMau) yn barthau di-gatalytig, a deuir ar eu traws yn 

aml mewn ensymau lignocellwlolytig ac maent yn hyrwyddo cysylltiad yr ensym â'r swbstrad (Youssef 

et al., 2013a). Mae gan ffyngau anaerobig nifer uchel o CBMau, sy'n ymwneud â ffurfio cellwlosomau 

(Kameshwar and Qin, 2018). Nodwyd sawl CBM (398 ar draws pob genom ffwng anaerobig), yn bennaf 

yn perthyn i deuluoedd CBM13 a CBM18. Mae CBM18 yn aml yn gysylltiedig iawn â gweddillion citin, 

fel citinas GH18, a CBM13 gyda gweddillion sylan a chellfuriau planhigion. Yma, roedd parthau CBM13 

yn gysylltiedig â sawl sylanas GH10 a GH43, a rhai parthau CBM18 â chitinasau GH18, fel y nodwyd yn 

flaenorol. Ni nodwyd unrhyw barthau CBM2 na CBM3, y modiwlau CBM cyffredin mewn genynnau 

diraddio biomas planhigiol bacteriol ac mewn bacteria anaerobig rwmen, yn y drefn honno, yn y 

genomau hyn.  

 

(C) 

(CH) 



223 
 

Ensymau lyasau polysacarid (PL) o ddosbarth PL1, PL3, PL4, PL9, PL11, hydrolasau glycosid GH28, 

GH78, GH95, GH105, GH115 ac ensymau dosbarth esteras carbohydrad CE8, CE12 a CE16 sydd yn 

ymwneud fwyaf â diraddio pectin. Yma, y dosbarthiadau PL mwyaf niferus a nodwyd oedd PL1, PL3 a 

PL9 (lyasau pectat) (Tabl 6.8 (C)).  

O'u cymharu â'r teuluoedd genynnau eraill, mae'r dosbarthiadau gweithgaredd ategol (AAau), er 

enghraifft ensymau ocsideiddio lignin (laccas, lignin peroxidas, cellobios dehydrogenas ac ati) ac 

ensymau ategol diraddiol lignin, wedi cael eu lleihau. Dim ond AA3, AA6 ac AA8 a nodwyd ym mhob 

genom, mewn niferoedd isel.  

 

Yma, cyfrifwyd cyfanswm nifer yr ensymau ym mhob genom i ragfynegi'n ddamcaniaethol gyfanswm 

gweithgareddau ensymau cellwlolytig, hemigellwlolytig a pectinolytig. Gan mai dim ond cyfanswm 

rhagfynegol o weithgaredd ym mhob genom ydyn nhw, mae angen mwy o ymchwil i gadarnhau neu 

ddadlau ynghylch y canlyniadau hyn.  

 

6.3.3 Clystyrau biosynthetig ac adnabod peptidau gydag antiSMASH 

Ar hyn o bryd nid oes llawer o opsiynau ar gael i ragfynegi ffiniau clystyrau genynnau yn gywir yn 

seiliedig yn unig ar ddata dilyniant a gyflwynwyd (eithriad yw'r algorithm CASSIS, sy'n canfod genynnau 

cyd-reoledig mewn genomau ffwng) (Weber, 2014). Yn antiSMASH, mae arddangosfeydd clwstwr 

genynnau yn newid i adlewyrchu mai gwrthbwyso yn unig yw ffiniau BGC a ddiffinnir yn y rheolau 

canfod clwstwr, sy'n cyfateb i anodiad y clwstwr genynnau (Blin et al., 2021b). Mae cynhyrchion 

genynnau'r data dilyniant yn cael eu dadansoddi a'u chwilio yn erbyn cronfa ddata o broffiliau ensym 

HMM gwarchodedig iawn, sy'n arwydd o fath BGC penodol. Defnyddir rheolau clwstwr a ddiffiniwyd 

o flaen llaw i ddiffinio proto-glystyrau unigol sydd wedi'u hamgodio yn y rhanbarth. Mae'r rhain yn 

ffurfio craidd, sy'n cael ei archwilio o ran cymdogaethau, gan gynnwys genynnau wedi'u hamgodio i 

fyny ac i lawr yr afon o'r craidd (Blin et al., 2021b, Swift et al., 2021). 
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Yn ogystal â'r unigynnau a ddilynwyd yn y bennod hon, cafodd rhai o’r genomau ffyngau anaerobig 

cyhoeddus o JGI eu cynnwys yn y dadansoddiad er mwyn eu cymharu. Mae'r genomau sydd wedi'u 

lawrlwytho eisoes wedi'u hanodi. Mae unrhyw enynnau y mae antiSMASH yn eu colli fel arfer 

oherwydd diffyg set gyflawn o enynnau sy'n gysylltiedig â biosynthesis sgaffald cemegol hysbys.  

Gan ddefnyddio fersiwn 6.0 antiSMASH i fwyngloddio'r genomau newydd yn Nhabl 6.2, nodwyd 122 

o enynnau sy'n amgodio ensymau sy'n gyfrifol am synthesis o wahanol ddosbarthiadau metabolion 

eilaidd (Ffigwr 6.10 a Thabl 6.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ffigwr 6.10. Rhanbarthau metabolion eilaidd wedi'u nodi ag antiSMASH ar gyfer y genomau, gan 

ddatgelu ystod o gynhyrchion naturiol amrywiol.  

 

Cyfanswm yn rhanbarthau metabolion eilaidd a nodwyd 
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Tabl 6.9. Rhanbarthau metabolion eilaidd wedi'u nodi ag antiSMASH ar gyfer y genomau, gan ddatgelu ystod o gynhyrchion naturiol amrywiol.  

Cymharwyd y genomau newydd eu dilyniannu (tabl uchod) gyda rhai cyhoeddus JGI (gwaelod).  
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Cafodd genomau A. robustus, Orpinomyces sp., P. finnis, Piromyces sp. E2, a Piromyces sp. UH3_1 

hefyd eu cloddio er mwyn cymharu â’r genomau newydd, gyda’r rhagfynegiadau’n cael eu cymharu 

â'r genynnau metabolion eilaidd a ragfynegwyd ym mhorth JGI MycoCosm. Ar gyfer pob genom 

cyhoeddus, roedd antiSMASH yn rhagweld mwy o enynnau biosynthetig, gan ei fod yn canfod ystod 

ehangach o ddosbarthiadau cynnyrch naturiol na SMURF, gan gynnwys bacteriosinau a dosbarthiadau 

tybiedig fel saccharid a deilliadau asid brasterog. Er gwaethaf y gwahaniaethau hyn, roedd mwyafrif y 

rhanbarthau ar bob sgaffald a ragfynegwyd gan antiSMASH ac ar JGI yr un peth. Mae hyn yn cefnogi 

canlyniadau antiSMASH ac yn rhoi mwy o hyder i'r metabolion eilaidd a ragwelir ar gyfer y genomau 

sydd newydd eu dilyniannu heb ddata blaenorol ar gael i'w ategu.  

Mae'r ensymau a nodwyd gan antiSMASH ar gyfer y genomau newydd yn cynnwys dosbarthiadau 

canonaidd fel synthetasau peptid di-ribosomaidd (NRPSau) a synthasau polycetid (PKau) (Ffigwr 6.11), 

yn ogystal â therpenau a dosbarthiadau tybiedig o ddeilliadau saccharid ac asid brasterog (dim ond 

pan fydd caethiwed y system canfod yn newidiadau i 'rhydd'). Mae nifer y genynnau biosynthetig a 

ragwelir o ffyngau anaerobig yn cyfateb i rywogaethau sy’n cynhyrchu digonedd o fetabolitau eilaidd, 

fel Aspergillus a Penicillium, ac yn rhagori ar Chytridiomycota eraill yn fawr.
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(B) 

Ffigwr 6.11. Rhanbarthau metaboledd eilaidd a nodwyd âg antiSMASH ar gyfer y genomau a ddilyniannwyd (A), yn 

ogystal a rhai cyhoeddus (B), gan ddatgelu ystod o gynhyrchion naturiol amrywiol. Yma, dangosir amryw o fetabolion 

eilaidd ym mhob genom, gan gynnwys NRPS, NRPS-like, T1PK, T3PK, a chlysturay Ripp-like. Drwy ddefnyddio 

‘ClusterFinder’, mae’n ehangu gallu’r algorithm metabolion eilaidd i chwilio am BGCau o fathau anhysbys yn ogystal, 

e.e. asidau brasterog a sacaridau. Y rhai fwyaf cyffredin yw NRPS (glas golau). 

(A) Clystyrau o enynnau a nodwyd ar gyfer y genomau newydd 

Clystyrau o enynnau a nodwyd ar gyfer genomau JGI 
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Tabl 6.10. Canlyniadau pob allbwn antiSMASH i’r genomau newydd, gan ddangos y gwahanol ranbarthau metabolion 

(Colofn 2) gyda gwybodaeth ychwanegol ynghylch y math o glwstwr (Colofn 3), a’r lleoliad ar y sgaffold (Colofnau 4 

a 5). Ni ddangoswyd yr allbynau ar gyfer y genomau cyhoeddus yma. 
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Parhad Tabl 6.10. Canlyniadau pob allbwn antiSMASH i’r genom newydd. 
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Nododd antiSMASH hefyd 2 facteriosin (wedi eu labelu ‘RiPP-like’ yn y gronfa ddata antiSMASH), sef 

peptidau gwrthficrobaidd (antimicrobial peptide - AMP) y gwyddys eu bod yn cael eu cynhyrchu gan 

facteria, yn genomau Buwchfawromyces sp. NC3 a Piromyces finnis P. Nodwyd tri hefyd yng ngenomau 

cyhoeddus Pecoramyces sp. F1, Piromyces sp. E2 a Piromyces sp. UH3_1. Dilyswyd y rhagfynegiadau 

AMP hyn yn erbyn offer eraill a ddyluniwyd yn benodol i nodi AMP o ddata dilyniannol, gan ddefnyddio 

‘APD3 Antimicrobial Peptide Database (Antimicrobial Peptide Calculator and Predictor)’ (Wang et al., 

2016) a CAMPSign (Waghu et al., 2016, Waghu and Idicula‐Thomas, 2020) (Tabl 6.11). Fe wnaeth 

dilysu'r bacteriosinau a ragfynegwyd gydag APD3 nodi dau o'r bacteriosinau tybiedig ffwngaidd fel 

AMP ymgeisiol:  

- Clwstwr ‘RiPP-like’ ar sgaffald 10911 (hyd 105 aa) yn nilyniant Buwchfawromyces sp., sy’n 

debygol o ffurfio siâp α-helics, gyda gwefr o +4.5 a chymhareb hydroffobigedd o 38%, ac mae'n 

dangos tebygrwydd 25% i beptid APD AP03043.  

- Clwster ‘RiPP-like’ ar sgaffald 2538 (hyd 104) yn nilyniant Piromyces P, hefyd yn debygol o fod 

yn AMP α-helics, gyda gwefr o +5.5 a chymhareb hydroffobigedd o 36%, ac mae'n dangos 

tebygrwydd o 26% i beptid APD AP01230 (Atodiad FF).  
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Tabl 6.11. Manylion pob peptid ‘RiPP-like’ a nodwyd yn yr astudiaeth hon, a gafwyd gan ddefnyddio’r system ‘Antimicrobial Peptide Calculator and Predictor’.  

  



232 
 

Mae'n ymddangos bod siâp, gwefr a chymhareb hydroffobigedd y ddau glwstwr yn cyd-fynd â 

bacteriosinau nodweddiadol neu AMPau eraill, gan fod y mwyafrif gyda siap α-helics a gwefr bositif, 

felly mae'n debygol bod y rhain yn wir AMP. Nodwyd lassopeptid yn y genom Orpinomyces sp. HoCal4 

ar sgaffald 19244, a phan redwyd drwy'r ‘APD Calculator and Predictor’, rhoddodd ganlyniad o siâp α-

helics a thebygrwydd o 35% i beptid APD AP02563. Fodd bynnag, mae ganddo wefr o -3.5, a chan fod 

AMPau yn nodweddiadol yn cael ei wefru'n bositif, mae'n annhebygol o fod yn AMP go iawn. 

 Cafodd dilyniant asid amino bacteriosin unigryw o enomau Buwchfawromyces sp. NC3 a Piromyces 

finnis P hefyd eu rhedeg trwy CAMPsign, ac er nad oedd yr un o'r dilyniannau'n perthyn i'r 45 teulu 

AMP yn CAMPSign, nododd BLAST dilynol i Gronfeydd Data AMP fod y Buwchfawromyces sp. NC3 yn 

rhannu hunaniaeth o o leiaf 36.6% i lactococcin 972 (bacteriosin sy’n effeithio ar biosynthesis y 

septwm mewn lactococws), ac roedd dilyniant Piromyces finnis P yn rhannu hunaniaeth o o leiaf 37.7% 

i facteriosin tybiedig (Martínez et al., 1996) (Atodiad G).  

Mae'r canlyniadau hyn yn dangos bod genomau Neocallimastigomycota yn amgodio AMPau posib yn 

ogystal â llawer o ensymau NRPS a PKS, a allai ddarparu darganfyddiadau newydd a diddorol mewn 

ymchwil gwrthficrobaidd a dulliau therapiwtig ar gyfer gofal iechyd ac amaethyddiaeth. 

 

6.3.4 Canfod genynnau sy’n ymwneud ag atgenhedliad rhywiol 

Chwiliwyd am bymtheg o enynnau sy'n ymwneud â meiosis ac atgenhedliad rhywiol, 12 yn rhan o'r 

‘pecyn cymorth meiosis’ (‘meiosis toolkit’) fel y diffinnir gan Hofstatter a Lahr (2019), yng ngenomau 

a dilyniannwyd yn y bennod hon. Er mwyn cymhariaeth, cynhwyswyd pum genyn cadw tŷ ac wyth 

genyn mitosis hefyd. Set o broteinau a ddefnyddir i ganfod meiosis yn anuniongyrchol yn seiliedig ar 

wybodaeth genomig yw’r ‘pecyn cymorth meiosis’. Fe'i cynigiwyd fel dull i ddarparu tystiolaeth 

foleciwlaidd ar gyfer rhyw yn digwydd mewn llinachau anrhywiol tybiedig, ac mae'n cynnwys 

proteinau sydd ymhlyg wrth gyflwyno seibiannau â haen ddwbl ar DNA, ailgyfuno homologaidd, a 

datrys croesi drosodd. Mae'r dull hwn wedi'i gymhwyso i sawl grŵp anrhywiol, gyda nifer eraill dal i'w 

hymchwilio (Hofstatter and Lahr, 2019).  
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Gan ddefnyddio proteinau â nodweddion da o Saccharomyces cerevisiae, mae genynnau sydd â 

homoleg i ginasau a phroteinau sydd â chysylltiad helaeth ag atgenhedlu rhywiol, ynghyd â sawl genyn 

meiosis penodol wedi'u canfod ym mhob genom Neocallimastigomycota o ansawdd uchel  (Seppälä 

et al., 2020). O'r pymtheg genyn sy'n gysylltiedig â meiosis, ystyriwyd bod saith yn bresennol yn y 

genomau (STE20, GPA1, DMC1, MLH3, MND1 (dim ond yn Orpinomyces sp. HoCal4), STE6 (dim ond yn 

Buwchfawromyces sp. NC3) a PCH2). O'r ‘pecyn cymorth meiosis’ ystyriwyd wyth yn absennol o bob 

genom ffwng anaerobig, gan gynnwys HOP1, HOP2, REC8, SPO11 a SPO22. Roedd sawl genyn meiosis 

yn cyfateb i debygrwydd isel, fel MER3 (~29%), MSH4 (~26%), MSH5 a (~25%), ac oherwydd hyn ni 

ystyriwyd eu bod yn bresennol yn y genom (Tabl 6.12 a Ffigwr 6.12). 

 

 



234 
 

 

 

Tabl 6.12. Rhanbarthau a nodwyd yng ngenomau’r ffyngau anaerobig sy'n homologaidd i enynnau paru neu 

feiosis. Mae’r genyn o ddiddordeb (Colofn 1) yn dynodi'r dynodwr genynnau ar gyfer yr organeb yn y ffynhonnell 

(Colofn 2). Mae Colofn 3 yn dangos y ffwng y chwiliwyd y genyn ynddo. Mae sgaffald (Colofn 4) yn nodi'r sgaffald 

y nodwyd y genyn ynddo, gydag e-werth a % tebygrwydd y rhanbarth a nodwyd ar y sgaffald yng Ngholofn 5 a 6 

yn y drefn honno.  
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Ffigwr 6.12. Cynrychiolaeth weledol o enynnau meiosis ac atgenhedliad rhywiol sy’n bresennol yng ngenomau’r astudiaeth hon. 
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Mae'r canlyniadau hyn yn awgrymu'n gryf bod meiosis o leiaf yn chwarae rhan fach yng nghylchrediad 

bywyd ffyngau anaerobig, neu o leiaf ar ryw adeg, er bod tystiolaeth arbrofol wedi methu â 

chadarnhau unrhyw fath o gylchoedd rhywiol mewn ffyngau anaerobig hyd yn hyn. Dynodwyd pob 

genyn cadw tŷ yn y genomau, yn ogystal â chwech allan o wyth genyn mitosis (ni chanfuwyd DNA2 a 

RAD52).  

 

6.3.5 Diffyg CpG mewn genomau Neocallimastigomycota 

 Wedi'i ysbrydoli gan astudiaeth ddiweddar o amlder diniwcleotidau ar draws genomau gan 

Clutterbuck (2017) ac Ambrosio Leal-Dutra (2020), ac oherwydd cynnwys GC genomig arbennig o isel 

mewn ffyngau anaerobig, cynhaliwyd yr un dadansoddiad ar ddilyniannau'r genomau yn yr astudiaeth 

hon. Ar gyfer genom sydd â thua 50% o gynnwys GC, disgwylir i amleddau cyfartal o'r 16 diniwcleotid 

posibl fod yn debyg ar draws y genom cyfan. Fodd bynnag, mae rhanbarthau codio yn dueddol o fod 

yn fwy cyfoethog mewn GC na rhanbarthau di-godio, felly gall dosbarthiad diniwcleotidau sy'n 

cynnwys C neu G hefyd amrywio ar draws y genom (Ambrosio Leal Dutra, 2020).  

Mae llawer o enomau ffwngaidd yn arddangos anomaleddau diniwcleotid, er enghraifft, 

Basidiomycetes, Ascomycetes (Clutterbuck, 2017), a chnydau ffwngaidd morgrug (Ambrosio Leal 

Dutra, 2020). Mae'r anghysonderau hyn wedi'u cyfyngu i raddau helaeth i CGau, ac yn debygol o fod 

mewn perthynas â methylu cytosin sy'n digwydd mewn safleoedd CG yn y genomau. Mewn llawer o 

enomau, mae disbyddiad CG yn cyrraedd uchafbwynt ar 0 - nid oes gan y mwyafrif o ffenestri wedi'u 

sganio yn y ffracsiwn disbyddedig unrhyw diniwcleotidau CG, ond mewn eraill mae'n llai difrifol. Er 

enghraifft, mae Ffigwr 6.13 yn dangos cromliniau amledd sy'n cynrychioli pob diniwcleotid ar gyfer 

Saccharomyces cerevisiae, Glomerella graminicola, a Leucoagaricus gongylophorus. O'i gymharu â 

chromliniau S. cerevisiae, sy'n dangos dosbarthiad cyfartal o'r holl diniwcleotidau, mae G. graminicola 

ac L. gongylophorus yn dangos bod cromlin y CG yn sefyll allan fel un sydd â chydran wedi'i disbyddu.  
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Ffigwr 6.13. Ffigwr wedi'i addasu o Ffig.2 yn Clutterbuck (2011) a Ffig.10 yn Ambrosio Leal Dutra (2020), gan ddangos 

enghreifftiau o ffyngau â phatrymau gwahanol o ddiffyg CpG. (A) DFD ar gyfer pob diniwcleotidau Saccharomyces 

cerevisiae; (B) DFD Glomerella graminicola yn dangos anghysondebau mewn dosbarthiadau CpG, CpA/CpT; (C) DFD 

Leucoagaricus gongylophorous yn dangos diffyg CpG mawr (Ambrosio Leal Dutra, 2020, Clutterbuck, 2017).  
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Datgelodd dadansoddiad genomig o'r genomau cyhoeddus (wedi'u dadansoddi ar gyfer dibenion 

rheoli) fod pob un yn dangos patrwm tebyg o ddosbarthiad diniwcleotid heb unrhyw amrywiad mawr 

ymhlith y genomau, gyda nifer fawr o ffenestri 200 bp heb unrhyw ddiniwcleotidau CpG o gwbl. Mae 

lefelau'r diffyg CpG wedi'u dyrchafu'n fawr yn y genomau hyn (llinell binc), gan ddangos y disbyddu 

mwyaf o'r holl ddiniwcleotidau (Ffigwr 6.14 A-G, nid oedd genom Pecoramyces ar gael i’w 

ddadansoddi ar y pryd). Roedd rhwng 66.2 - 89.3% (cymedrig 79.3%) o'r genomau hyn wedi'u 

disbyddu'n drwm ar gyfer CpG (<3xCG fesul ffenestr 200 bp), a rhwng 27.9 - 49.5% (cymedr 38.1%) o'r 

ffenestri hyn yn cynnwys dim diniwcleotidau CpG (Tabl 6.13). Maent hefyd yn dangos patrwm tebyg o 

ddiffygion mewn diniwcleotidau GC a CC|GG (glas tywyll a gwyrdd tywyll|glas, yn y drefn honno).  

 

 



239 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabl 6.13. Crynodeb o ddiffyg CpG mewn genomau Neocallimastigomycota, ochr yn ochr â rhai rhywogaethau basidiomycete a nodwyd gan Clutterbuck (2017) a pterulacea 

(Ambrosis Leal Dutra, 2020) fel y mwyaf disbydd yn eu hastudiaethau. Mae rhywogaethau yn cael eu graddio yn ôl y ganran o ffenestri 200 bp sy'n cynnwys llai na 3, neu sero 

diniwcleotidau CpG. Mae Saccharomyces cerevisiae hefyd wedi'i gynnwys i'w gymharu. 

 

Rhywogaeth Ffynhonnell Maint Genom Cynnwys GC % % genom sy’n GC disbyddiedig (<3x GC) % genom gyda dim GC Cyfanswm ffenestri 200bp 
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(A) (B) 

(C) (CH) 

Ffigwr 6.14. Dosbarthiad genomig o ddiniwcleotidau fesul ffenestr 200 bp yn y genomau ffyngau anaerobig a lawrlwythwyd o JGI. Nid yw genomau ffwngaidd yn dilyn y 

dosbarthiad arferol disgwyliedig, ac mae diffyg CpG yn amlwg yma (llinell binc) (A - G). Mae pob genom yn dilyn patrwm tebyg, gyda disbyddu sylweddol mewn 

diniwcleotidau CG, yn ogystal â diniwcleotidau GC a GG. Yma dangosir ffigyrau A-CH. 
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(D) (DD) 

Parhad Ffigwr 6.14. Dosbarthiad genomig o ddiniwcleotidau fesul ffenestr 200 bp yn y genomau ffyngau anaerobig a lawrlwythwyd o JGI. Nid yw genomau ffwngaidd 

yn dilyn y dosbarthiad arferol disgwyliedig, ac mae diffyg CpG yn amlwg yma (llinell binc) (A - G). Mae pob genom yn dilyn patrwm tebyg, gyda disbyddu sylweddol mewn 

diniwcleotidau CG, yn ogystal â diniwcleotidau GC a GG. Yma dangosir ffigyrau D-F. 

 

(E) (F) 
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(FF) (G) 

Parhad Ffigwr 6.14. Dosbarthiad genomig o ddiniwcleotidau fesul ffenestr 200 bp yn y genomau ffyngau anaerobig a lawrlwythwyd o JGI. Nid yw genomau ffwngaidd 

yn dilyn y dosbarthiad arferol disgwyliedig, ac mae diffyg CpG yn amlwg yma (llinell binc) (A - G). Mae pob genom yn dilyn patrwm tebyg, gyda disbyddu sylweddol 

mewn diniwcleotidau CG, yn ogystal â diniwcleotidau GC a GG. Yma dangosir ffigyrau FF a G. 
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Ar gyfer y ffyngau anaerobig newydd ei ddilyniannu yn yr astudiaeth hon, gwelwyd patrymau tebyg 

yn Buwchfawromyces sp. NC3, Orpinomyces sp. HoCal4, a Piromyces finnis P fel y genomau ffyngau 

anaerobig cyhoeddus, lle gwelir y disbyddiad mwyaf, a mwyaf arwyddocaol mewn diniwcleotidau CG, 

a nifer fawr o 200 bp heb unrhyw diniwcleotidau CG (llinell binc Ffigwr 6.15 (A-C) a Thabl 6.13). Ar 

gyfer yr unigynnau hyn, roedd tua 79% o'r genom wedi'i ddisbyddu'n drwm ar gyfer CpG, ac roedd gan 

oddeutu 38% ddiffyg diniwcleotidau CG o gwbl. Disgwylir i'r canlyniadau hyn ddilyn yr un patrwm â'r 

genomau JGI, gan fod yr unigynnau yn cael eu hystyried yn samplau ffyngau anaerobig, felly mae eu 

cydberthynas â'r genomau cyhoeddus yn galonogol. Fodd bynnag, o'i gymharu â'r unigynnau eraill a 

genomau JGI, mae'n rhywogaeth Buwchfawromyces eastonii Ge09, Caecomyces sp. 30901 a 

Neocallimastix sp. L2 (CH-DD) yn arddangos disbyddiad CpG llai dyrchafedig, gydag amleddau GC a 

CC|GG dim ond yn gwyro ychydig, ond serch hynny yn dal i arddangos patrwm tebyg yn gyffredinol 

(Ffigwr 6.15). Mae Buwchfawromyces Ge09 yn dangos diffygion bach ond nodedig sy'n benodol i CG, 

gyda chromlin dosbarthu bimodal mwy penodol ar gyfer CG. Roedd gan yr unigynnau 

Buwchfawromyces eastonii Ge09, Caecomyces sp. 30901 a Neocallimastix sp. L2 a ddilynwyd yn yr 

astudiaeth hon genomau llai o faint, o bosibl oherwydd problemau gyda dilyniannu neu heintiad 

sampl, felly mae'r genomau o ansawdd isel yn dangos canlyniad fwy amrywiol na genomau eraill o 

ansawdd uwch. Ym mhob genom Neocallimastigomycota, mae gormodedd cyfatebol o AT a TA hefyd 

yn amlwg, yn debyg ym mhob genom (llinellau gwyrdd a choch yn y drefn honno). Mae'r genomau 

mwy (Piromyces finnis P 75Mb, Orpinomyces sp. HoCal4 69Mb, a Buwchfawromyces sp. NC3 55Mb) 

yn dangos ffracsiynau diffygiol CG mwy, o'u cymharu â'r genomau llai (Tabl 6.4), a'r isaf yw cynnwys 

GC y genom, po uchaf yw disbyddiad CpG.  
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(C) 

(A) (B) 

(CH) 

Ffigwr 6.15. Dosbarthiad genomig y diniwcleotidau fesul ffenestr 200 bp yn y genomau a ddilynir yn yr astudiaeth hon. Mae unigynnau NC3, HoCal4, a P i gyd yn dangos 

canlyniadau tebyg i'r genomau a lawrlwythwyd, gyda disbyddiad CpG sylweddol yn y genomau, yn ogystal â diffygion GC a GG (A-C). Mae unigynnau 30901 ac L2 yn arddangos 

disbyddiad CpG llai arwyddocaol (D-DD). Mae Ge09 yn hollol wahanol, gan ddangos y CpG ag ysgwydd amledd uchel, yn wahanol i'r lleill (CH). Gallai hyn ddynodi heintiad 

posibl neu genom o ansawdd isel.  
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(D) (DD) 

Parhad Ffigwr 6.15. Dosbarthiad genomig y diniwcleotidau fesul ffenestr 200 bp yn y genomau a ddilynir yn yr astudiaeth hon. Mae unigynnau NC3, HoCal4, a P i gyd 

yn dangos canlyniadau tebyg i'r genomau a lawrlwythwyd, gyda disbyddiad CpG sylweddol yn y genomau, yn ogystal â diffygion GC a GG (A-C). Mae unigynnau 30901 

ac L2 yn arddangos disbyddiad CpG llai arwyddocaol (D-DD). Mae Ge09 yn hollol wahanol, gan ddangos y CpG ag ysgwydd amledd uchel, yn wahanol i'r lleill (CH). 

Gallai hyn ddynodi heintiad posibl neu genom o ansawdd isel.  
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Mae'r genomau’r ffyngau anaerobig hyd yn oed yn fwy disbyddedig mewn diniwcletidau CpG na'r 

rhywogaeth yn astudiaethau Clutterbuck (2017) ac Ambrosio Leal-Dutra (2020), ond mae hyn i’w 

ddisgwyl, gan bod genomau’r ffyngau anaerobig tipyn mwy cyfoethog mewn AT na GC na’r 

rhywogaethau eraill. 
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6.4 Trafodaeth 

Mae dadansoddiad o'r genomau Neocallimastigomycota wedi datgelu amryw o ffeithiau a 

gwybodaeth ddiddorol am yr unigynnau yma. Yn gyffredinol, gellir dweud gyda pheth sicrwydd bod yr 

unigynnau yn arddangos nodweddion genomig tebyg i pob ffwng anaerobig arall, sydd yn galonogol 

i’r astudiaeth yma. Mae rhai o'r canlyniadau'n awgrymu bod rhai o’r unigynnau wedi'u heintio neu o 

ansawdd isel, felly byddai'n rhaid cynnal dadansoddiadau ychwanegol neu ail-ddilyniannu i gadarnhau 

neu wrthod y canlyniadau yma.  

 

Mae Neocallimastigomycota yn rhannu rhai cymeriadau morffolegol allweddol â ffyngau 

Chytridiomycota eraill, ond maent hefyd yn arddangos nodweddion unigryw nad ydynt yn cael eu 

rhannu â pherthnasau ffwngaidd canghennog cynnar eraill. Ymhlith yr enghreifftiau mae symudiadau’r 

fflagelwm, addasiadau i ffordd o fyw anaerobig, caffael amrywiaeth helaeth o ensymau diraddiol 

biomas, ac ati. Er enghraifft, trafododd Youssef et al. (2013) bresenoldeb atalyddion proteas i warchod 

rhag proteasau planhigion, ciliatau a bacteria, sy'n fuddiol iawn yn y rwmen (Youssef et al., 2013a). Fe 

wnaethant hefyd drafod presenoldeb ‘axoneme’ a pheiriant masnachu mewn-fflangellog 

(intraflagellar-trafficking machinery) i gynorthwyo symudiad sŵosborau. Mae'r arsylwadau hyn a'u 

habsenoldeb mewn organebau eraill yn awgrymu bod nodweddion o'r fath wedi esblygu cyn 

gwahaniad ffwngaidd oddi wrth hynafiaid, a gollwyd wedi hynny mewn eraill ond a gadwyd mewn 

ffyngau anaerobig. Arsylwyd sawl nodwedd debyg yn ystod dadansoddiad genomig o'r unigynnau yn 

y bennod hon, gan gadarnhau bod y nodweddion yn cael eu rhannu ymhlith yr holl genera ffyngau 

anaerobig.  

Gwnaed datblygiadau dros y blynyddoedd i ddeall nodweddion y genom yn well. Mae dadansoddiad 

genomig cymharol wedi dod yn ddefnyddiol iawn, gyda nodi strwythur y genom, swyddogaeth a 

mynegiant genynnau, a pherthnasoedd rhwng codonau yn dod yn offeryn gwych. Yma gwelwn gipolwg 

byr ar rai o nodweddion y ffyngau anaerobig.  
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6.4.1 Mae gan ffyngau anaerobig beiriant lignocellwlolytig helaeth 

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae chwilio am ensymau mewn ffyngau anaerobig yn dod yn 

fwy cyffredin, gyda niferoedd yn ehangu o ddim ond llond llaw i dros filoedd, diolch i ddatblygiadau 

NGS. Mae dadansoddiad o enomau ffyngau anaerobig yn datgelu peiriannau lignocellwlolytig helaeth 

sydd a’r gallu i ddiraddio biomas planhigion. Mae canlyniadau'r bennod hon yn gyson ag astudiaethau 

blaenorol, megis Youssef et al. (2013), a nododd genynnau cellwlolytig a hemicellwlolytig lluosog o 

ffyngau anaerobig a dogfennu eu galluoedd diraddio (Youssef et al., 2013a). Nodir bod peiriannau GH 

mewn ffyngau anaerobig yn wahanol i ffyngau aerobig, wedi'u gyrru gan ystyriaethau ffisiolegol, 

gwahaniaethu cynefinoedd a strategaethau diraddio, gydag ymchwil flaenorol i deuluoedd CAZym o 

ffyngau anaerobig yn dangos ehangiad o deuluoedd cellwlolytig o gymharu â ffyngau aerobig (Youssef 

et al., 2013a). Er enghraifft, mae genynnau GH fel GH61 yn ddibynnol ar ocsigen ac yn hollbresennol 

mewn genomau aerobig, tra'u bod yn absennol mewn genomau ffyngau anaerobig. Hefyd, mae 

cynefin rwmen ffyngau anaerobig a chyfraddau digwyddiadau HGT sy'n arwain at gaffael genynnau 

GH bacteriol yn egluro cyfradd genynnau GH sy'n perthyn i deuluoedd na cheir yn aml mewn ffyngau 

aerobig, e.e. GH8 a GH48. Mae'r genynnau GH mwyaf nodedig mewn ffyngau anaerobig trwy gydol yr 

holl astudiaethau tebyg fel a ganlyn: GH9, GH45, GH48, GH10, GH11 (cellwlolytig); GH5, GH6, GH9, 

GH45, GH48 - endo ac ecsoglwcanaseau a β-glwcosidasau, a hemicellwlasau GH10 a GH11 (Youssef et 

al., 2013a, Kameshwar and Qin, 2018, Haitjema et al., 2017). 

 

Mae dadansoddiad ffylogenetig blaenorol o endoglwcanasau GH5 a GH9 wedi nodi eu cysylltiad agos 

ag endoglwcanasau o ffynonellau facteriol, gan gynnwys genera cnoi cil Clostridium, Ruminococcus ac 

Eubacterium, gan awgrymu trosglwyddo genynnau llorweddol posibl o'r genynnau hyn (Murphy et al., 

2019, Youssef et al., 2013a). Mae'r unigynnau hefyd yn meddu ar cellobiohydrolas GH6 a β-glucosidas 

GH3, sy'n gyffredin i enomau ffwngaidd, ac anaml y gwelir hwy mewn genomau bacteriol rwmen 

cellwlolytig, sy'n awgrymu penodoldeb ffwngaidd i'r genynnau hyn, a tharddiad 

procaryotig/ewcaryotig deuol i rai GHau (Haitjema et al., 2017). Dangosodd Youssef et al. (2013), yn 
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wahanol i metaboledd cellwlos mewn ffyngau anaerobig, ymddengys bod peiriannau diraddio 

hemicellwlos yr astudiaeth honno o darddiad procaryotig yn gyfan gwbl (Youssef et al., 2013a). Mae 

astudiaethau blaenorol ar sylanasau GH10 hefyd wedi awgrymu cysylltiad agos â llinachau bacteriol 

Butyrivibrio, Clostridium, ac Eubacteria, a GH11 â Fibrobacter yn unig. Gwelwyd tarddiad bacteriol 

tebyg hefyd ar gyfer GH43, o Clostridium, Ruminococcus, Butyrivibrio, Prevotella, Eubacteria, a 

Cellulosilyticum (Youssef et al., 2013a). 

Mae astudiaethau ychwanegol gan Seppäla (2020) a Haitjema (2017) hefyd wedi datgelu bod chwarter 

holl CAZymau ffyngau anaerobig yn cynnwys motiffau rhedeg asid amino homopolymerig 

(homopolymeric amino acid run motifs), wedi'u cyfoethogi mewn threonin a serin, gan awgrymu eu 

bod hefyd wedi ei glycosyleiddio’n drwm (Ffigwr 6.16). Defnyddir glycosyleiddiad i atal holltiad 

proteinolytig, ac mae amgylchedd y rwmen yn cael ei boblogi'n fawr gan broteinau, felly mae'n 

rhesymol tybio bod y rhanbarthau hyn yn glycosyleiddio in vivo. Fodd bynnag, mae swyddogaeth y 

motiffau rhedeg ac os yw eu presenoldeb o fudd i effeithiolrwydd ensymau yn aneglur, gan nad oes 

gwahaniaeth sylweddol yn lefelau mynegiant gyda'r rhediadau neu hebddynt (Seppälä et al., 2020).  

Ffigwr 6.16. Cladiau ffwngaidd sy'n dangos nifer y CAZymau sydd â rhediadau ailadrodd asid amino. 

Mae tystiolaeth yn dangos bod gan Neocallimastigomycota gryn dipyn yn fwy na chladiau ffwngaidd 

eraill. Addasiad o Seppäla et al., 2020.  
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Mae astudiaethau'n awgrymu bod cyfraniad ffyngau anaerobig i ddiraddiad y rwmen ar ddeunydd 

planhigion yn fwy arwyddocaol na bacteria rwmen (Hess et al., 2020). Mae gallu CAZymau ffyngau 

anaerobig i ffurfio cellwlosomau, cyfadeiladau aml-ensym allgellog sy'n clymu cellwlasau ac ensymau 

affeithiwr cysylltiedig ynghyd (a ddisgrifiwyd gyntaf mewn bacteria anaerobig Clostridium 

thermocellum), yn nodwedd drawiadol o ffyngau anaerobig (Hess et al., 2020, Haitjema et al., 2017, 

Seppälä et al., 2020). Mae cydosod rhain yn cael ei hwyluso gan docerinau ffwngaidd, a all rwymo'n 

uniongyrchol i gydrannau cellfur planhigion heb yr angen am sgaffaldinau (Hess et al., 2020, Fanutti 

et al., 1995) (Ffigwr 6.17). Mae hyn yn wahanol i gellwlosomau bacteriol, sy'n benodol i rywogaethau. 

Mae cellwlosomau wedi'u cysylltu â gwell gweithgaredd mewn ffyngau anaerobig, trwy alluogi 

gweithgaredd yr ensymau diraddiol. Dangoswyd eu bod yn cynyddu gweithgaredd cellwlolytig dros 

ensymau rhydd hyd at 12 gwaith, gan ddangos addewid ar gyfer cymwysiadau diwydiannol o gymharu 

ag ensymau rhydd (Hess et al., 2020). Yn nodweddiadol yn cynnwys sawl cellwlas a hemigellwlasau, 

mae cellwlosomau yn cynnwys safle actif, sawl CBM a docerin. Mewn cyferbyniad â bacteria, nid yw o 

reidrwydd wedi'i angori i gellfur y ffwng, a gellir eu canfod fel cyfadeiladau rhydd sy'n cael eu rhyddhau 

i fatrics allgellog, gan gynyddu crynodiad yr ensymau. Mae gan cellwlosomau ffyngau anaerobig hefyd 

fodiwlau sydd â dilyniannau penodol, sy'n cael eu cadw mewn teuluoedd GH3 GH3, GH6 a GH45, gan 

ddarparu galluoedd ychwanegol ar gyfer y ffyngau. Mae CAZymau rhydd hefyd yn cael eu cynhyrchu 

gan ffyngau anaerobig, sy'n golygu bod ganddynt sawl mecanwaith hydrolytig i ymosod ar gellfuriau 

planhigion a rhoi mantais gystadleuol dros ficrobau eraill (Hess et al., 2020, Henske et al., 2018, 

Haitjema et al., 2017).  
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Yn ddiweddar, cefnogwyd gallu ffyngau anaerobig i gyfrannu set gyflenwol o CAZymau i'r rhai a 

ddarperir gan facteria, a'r gallu i gynhyrchu CAZymau a chellwlosomau rhydd ynghyd â chellwlosomau 

wedi'u rhwymo gan gellfuriau, gan ddulliau metaproteom a metatranscriptom gan Hagen et al. (Hagen 

et al., 2021, Hess et al., 2020). Mapiwyd data metaproteom ‘shotgun’ a metatranscriptom yn ôl ar 

genomau rwmen a gasglwyd yn flaenorol o procaryotau a ffyngau anaerobig a feithrinwyd, yn ogystal 

ag ar ‘Metagenome Assembled Genomes’ i bennu tarddiad y CAZymau a ganfuwyd yn y microbiom a 

wladychodd ddeunydd planhigion ailgyfrif yn ystod deori rwmen (Hagen et al., 2021). Datgelodd 

canlyniadau'r astudiaeth hon fod y boblogaeth facteria wedi cyfrannu CAZymau sy'n gysylltiedig yn 

bennaf â diraddio carbohydradau sy'n haws eu diraddio fel hemicellwlos, tra bod ffyngau yn darparu 

CAZymau (e.e. ensymau sy'n perthyn i'r teulu GH GH5, GH6, GH8, a GH48) a oedd yn targedu'r 

cydrannau cellfuriol planhigion. Bydd dealltwriaeth fanylach o gynnwys ensymatig ffyngau anaerobig 

a'u rolau yn yr ecosystem ficrobaidd yn sicr o ddod i'r amlwg yn dilyn cynhyrchiant a dadansoddiant 

data meta-omic ar raddfa fwy (Hess et al., 2020). 

 

Ffurfiad cellwlosom 

Rhyngweithiad 

docerin-cohesin 

Parth rhwymo 

carbohydradau 
CAZym 

Polymer 

cellfur 

Y gell 

Ffigwr 6.17. Model gartwn o ffurfiad y gellwlosom mewn ffyngau anaerobig. Maent yn amlswyddogaethol, gan 

integreiddio îs-unedau sgaffaldin (ScaA) sy’n gyfrifol am drefnu’r ensymau i mewn i’r gyfadeilad. Yn y gellwlosom, 

mae endoglwcanasau, cellobiohydrolasau, sylanasau, ac ensymau eraill yn gweithio gyda’i gilydd i ymosod ar 

swbstradau cellwlos heterogenaidd, anhydawdd (polymer cellfur). Cyflawnir hyn drwy ryngweithiad da ddosbarth 

cyflenwol (cohesin a docerin) sy’n diffinio’r strwythur. Mae atodiad i’r swbstrad yn cael ei gyfryngu gan foleciwlau 

a pharthau rhwymo carbohydradau/cellwlos (CBM) o’r sgaffaldin. Addadiad o Haitjema et al., 2017.  
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6.4.2 Mae ffyngau anaerobig yn amgodio ensymau biosynthetig amrywiol ar gyfer cynhyrchion 

naturiol a pheptidau  

Mae bacteria, planhigion a ffyngau uwch wedi'u hastudio'n dda o ran cynhyrchu metabolion eilaidd, 

sy'n darparu manteision addasol a hunan-gadwraeth i'r organebau mewn rhai amgylcheddau. Dros y 

blynyddoedd, rydym wedi mabwysiadu'r rhain fel gwrthfiotigau, cemotherapiwteg a phlaladdwyr, ac 

mae nifer fawr o glystyrau genynnau biosynthetig i'w darganfod o hyd (Kenshole et al., 2021). Gall 

gloddio genom organebau na archwiliwyd o'r blaen ddarparu data newydd a gwybodaeth newydd 

ddiddorol am gyfansoddion newydd anarferol, gyda genomeg yn agor y drws ar gyfer adnabod 

moleciwlau newydd gan ddefnyddio data dilyniant genom. Datgelwyd BGCau cudd fel hyn, er 

enghraifft macrolidau Nargenicin, gwrthfiotigau gwrth-Staphylococcus aureus sbectrwm cul a nodwyd 

yn wreiddiol ar ddiwedd y 1970au (Kenshole et al., 2021). Mae'r defnydd mwyaf cyffredin o 

fwyngloddio genom yn cynnwys nodi metabolyn eilaidd newydd ar y cychwyn, ac yna rhagfynegiad 

biowybodeg o BGC tebygol a threiglad genynnau allweddol yn y locws hwn i gysylltu genynnau yn 

ddiamwys â chyfansoddion.  

 

Mae antiSMASH yn offeryn rhagfynegiad ac anodi poblogaidd ar gyfer BGC, sy'n ymdrin â rhagfynegiad 

ystod o ddosbarthiadau, gan gynnwys PKS, NRPS, terpenau, a chymharu BGCau hysbys ac anhysbys. 

Mae'r metabolion eilaidd hyn yn aml yn gorwedd gyda'i gilydd o fewn genom fel clystyrau genynnau 

biosynthetig, y gellir eu nodi'n uniongyrchol o ddata dilyniannol DNA.  

Yn y bennod hon, dadansoddwyd genomau sawl ffwng anaerobig ar gyfer clystyrau genynnau 

metabolion eilaidd gan ddefnyddio antiSMASH, a ddatgelodd eu potensial fel cynhyrchwyr metabolion 

eilaidd. Nodwyd PKS, NRPS, a chynhyrchion naturiol eraill, gyda nifer y genynnau yn cyfateb i rai 

cynhyrchwyr metabolit eilaidd toreithiog. Nodwyd dau facteriosin, dosbarth o AMP, sy'n awgrymu bod 

ffyngau anaerobig yn amgodio ar gyfer y peptidau hyn, ac yn rhoi cwmpas diddorol ar gyfer ymchwil 

bellach i gynhyrchu AMP yn Neocallimastigomycota a'u potensial fel therapiwteg newydd yn y 

dyfodol. Darganfuwyd canlyniadau tebyg hefyd mewn astudiaeth gan Swift et al. (2021), lle buont yn 
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cloddio genomau pedair rhywogaeth ffwngaidd (A. robustus, C. churrovis, N. californiae, a P. finnis), a 

nodwyd 146 o enynnau sy'n amgodio ensymau biosynthetig ar gyfer cynhyrchion naturiol, gan 

gynnwys NRPS a PKS gan ddefnyddio antiSMASH a dulliau 'omics' eraill. Nodwyd saith bacteriosin 

tybiedig hefyd, gan gefnogi darganfod yn y bennod hon o AMP posib mewn genomau ffyngau 

anaerobig (Swift et al., 2021). Mae’r casgliadau hyn yn awgrymu bod ffyngau anaerobig yn 

gynhyrchwyr metaboliaid eilaidd toreithiog, ac yn gallu cystadlu ag organebau eraill sy’n adnabyddus 

am greu metaboliaid eiliadd a gwrthfiotigau (Tabl 6.14). 

 

Darganfuwyd ei bod yn ymddangos bod 63% o'r genynnau sy'n amgodio ensymau biosynthetig craidd, 

yn enwedig y NRPS a genynnau bacteriosin, o darddiad bacteriol yn hytrach na ffwngaidd, yn ôl pob 

tebyg oherwydd trosglwyddo genynnau llorweddol (horizontal gene transfer – HGT). Mae llawer o'r 

bacteria sy'n gysylltiedig â hyn yn frodorol i'r rwmen, gan gefnogi rhagdybiaeth HGT o'r bacteria hyn. 

Tabl 6.14. Cymhariaeth o aelodau Neocallimastigomycota â ffyngau eraill o Chytridiomycota, ac â mathau 

cynrychioliadol o gynhyrchwyr metaboledd eilaidd toreithiog hysbys o Ascomycota. SM = metabolit eilaidd. 

Ffynhonnell: Swift et al., 2021. 
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Er bod llawer o'r genynnau hyn yn debyg i enynnau bacteriol, gall eu rheoleiddio fod yn dal yn 

nodweddiadol o metaboledd eilaidd ffwngaidd. Darganfu Swift et al. hefyd fod ffyngau anaerobig yn 

cynhyrchu polycetid sy'n gysylltiedig â'r gwrthocsidydd Baumin, a allai wasanaethu fel sborionwr 

ocsigen yn y rwmen ar ôl cymeriant porthiant (Swift et al., 2021). 

 

6.4.3 Y rhagdybiaeth trosglwyddiad genynnau llorweddol  

Mae trosglwyddo genynnau llorweddol (HGT) yn ddigwyddiad a gydnabyddir yn eang sy'n digwydd 

rhwng microbau i ennill manteision genetig (Tran et al., 2019). Diffinnir HGT fel caffael, integreiddio a 

chadw deunydd genetig estron yn organeb sy'n ei dderbyn (Murphy et al., 2019, Fitzpatrick, 2012). 

Ymchwiliwyd yn eang i'r broses ymhlith bacteria, ac fe'i hystyrir yn un o brif ysgogwyr esblygiad 

genom, gyda diddordeb mewn HGT ewcaryotig hefyd yn cynyddu dros y blynyddoedd (Murphy et al., 

2019, Andersson, 2009). Er gwaethaf rhwystrau ychwanegol i'w goresgyn mewn ewcaryotau, megis y 

bilen niwclear, peiriannau addasu asid niwclëig epigenetig ac ati, derbynnir yn eang bellach fod HGT 

hefyd yn cyfrannu at esblygiad genom ewcaryotig (Murphy et al., 2019, Keeling and Palmer, 2008). 

Adroddir bod HGT rhwng microbau rwmen yn chwarae rhan sylweddol yn esblygiad ffyngau 

anaerobig. Wedi'i gynnig gyntaf gan Garcia-Vallve yn 2000, mae HGT rhwng bacteria y rwmen a 

ffyngau yn fecanwaith sy'n caniatáu i'r ffyngau anaerobig gaffael llawer o'r CAZymau a nodwyd ar hyn 

o bryd, gan ganiatáu cystadleuaeth lwyddiannus am garbohydradau planhigion yn y perfedd (Garcia-

Vallvé et al., 2000). Mae nifer o awduron wedi cefnogi hyn ers hynny, gyda Haitjema et al. (2017) yn 

dod i'r casgliad bod sawl parth CAZym catalytig o ffyngau’r rwmen wedi tarddu drwy HGT o facteria’r 

perfedd, yn ogystal ag astudiaethau diweddar gan Murphy (2018) a Duarte a Huynen (2019). Daeth 

Murphy et al. i’r casgliad bod HGT yn sylfaenol yn esblygiad ffyngau anaerobig i linach annedd perfedd 

penodol, e.e. datblygu peiriannau diraddio biomas cadarn, addasu i anaerobiosis, dibyniaeth ar 

eplesiad ar gyfer cynhyrchu ynni (Murphy et al., 2019). Nodwyd patrymau HGT mewn 27 trawsgrifiad 

ffwng anaerobig a 4 genom, gyda 283 digwyddiad penodol o HGT wedi'u nodi. Nodwyd hefyd bod 

mwyafrif y rhoddwyr yn facteria anaerobig sy'n gyffredin yn y perfedd llysysol, e.e. Firmicutes, 
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Proteobacteria, Bacteroidetes, a Spirochaetes (Murphy et al., 2019, Youssef et al., 2013a). Mae'r 

digwyddiadau hyn wedi caniatáu ehangu ystod defnyddio swbstradau ac ensymau i wella galluoedd 

diraddio, wedi darparu llwybrau newydd ar gyfer gwaredu trwy ehangu galluoedd eplesu, a hwyluso 

eu haddasu i anaerobiosis, e.e. yr hydrogenosom (Youssef et al., 2013a).  

 

Mae hydrogenosomau yn organynnau wedi'u rhwymo gan bilen, oddeutu 1 i 2 micrometr o 

faint, sy'n gyfrifol am adrannu adweithiau terfynol metaboledd egni y gell. Disgrifiwyd 

hydrogenosomau gyntaf yn yr organeb Tritrichomonas foetus mewn cyhoeddiad arloesol gan 

Lindmark a Müller (1973) fel adrannau isgellog sy'n cynhyrchu hydrogen ac ATP (adenosine 

triphosphate) (Lindmark and Müller, 1973). Ers hynny, disgrifiwyd yr organynnau hyn (neu 

amrywiadau ohonynt) mewn nifer o wahanol ewcaryotau ungellog wedi'u haddasu i 

amgylcheddau microaerobig neu anocsig (Biagini et al., 1997, Van Der Giezen, 2009). Mae 

astudiaethau mwy diweddar wedi arwain ymchwilwyr i ystyried yr organynnau hyn fel 

amrywiadau o’r mitochondria, sydd wedi'u addasu i amgylcheddau anaerobig (Biagini et al., 

1997). Mae gan ffyngau anaerobig amrywiad o'r hydrogenosom, gyda'r set graidd o ensymau 

sy'n cataleiddio trosi malat a pyrwfad yn asetad, H2 a fformad a nodwyd ym mhob genom. 

Fodd bynnag, ni chaiff y llwybr metabolaidd sy'n arwain at gynhyrchu H2 ei ddatrys, gyda 

llenyddiaeth yn awgrymu naill ai pyrwfad feredocsin oxidoreductas (PFO) neu pyrwfad formad 

lyas (PFL) fel llwybrau posibl (Hackstein et al., 2019, van der Giezen et al., 1997, Müller et al., 

2012). 

 

Mae'n bosibl bod ffyngau anaerobig hefyd wedi caffael rhai metabolion eilaidd a galluoedd 

biosynthetig gan HGT, er mwyn amddiffyn rhag microbau eraill yn yr amgylchedd perfedd llysysol. 

Mae cysylltiad agos rhwng cynhyrchu metabolion eilaidd a manteision ecolegol, gyda chynhyrchion 

naturiol yn aml yn cael eu secredu fel ataliadau i gystadlu â rhywogaethau eraill yn yr un gilfach, neu i 
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gaffael maetholion perthnasol (Tran et al., 2019). Roedd goroesiad ffyngau anaerobig mewn perfedd 

llysysol wedi'i ddominyddu gan brocaryotig yn gofyn am fecanweithiau addasu cyflymach ar gyfer 

goroesi, yn hytrach na chreu genynnau, sydd yn arafach. Mae addasu arbenigol ac arallgyfeirio 

cynefinoedd yn ysgogwyr pwysig i HGT mewn ewcaryotau, ac mae'n debygol bod ffyngau anaerobig 

wedi caffael BGCau yn llorweddol gan ficrobau eraill yn eu hamgylchedd i ragori ar eu cystadleuwyr ac 

ar gyfer addasiadau cyson i'w cilfachau (Murphy et al., 2019). Gwyddys hefyd fod agosrwydd at DNA 

allgellog diraddiedig gan roddwyr yn hwyluso HGT, y gall sŵosborau ffyngau anaerobig fod yn agored 

i, ac yn gweithredu fel safle mynediad ar gyfer DNA estron, sy'n amsugno asidau niwcleig o'u 

hamgylchedd yn rhwydd (Murphy et al., 2019).  

 

Mae'n bwysig nodi bod esblygiad ffyngau anaerobig wedi rhagflaenu eu gwesteiwyr llysysyddol (a 

drafodir ym Mhennod 3), felly gallent fod wedi caffael genynnau cyn eu cysylltiad â pherfeddau 

mamalaidd (Wang et al., 2019). Hefyd, gall eu dosbarthiad eang ar hyd rwmen, ol-goluddyn ac 

ysgarthion llysysyddion cnoi cil a rhai di-gnoi cil esbonio caffaeliad genynnau o linachau bacteriol nad 

ydynt yn gysylltiedig â microbiota rwmen. Er gwaethaf sawl digwyddiad HGT, nodir bod un gydran o 

ddiraddio biomas, y gellwlosom ffwngaidd, yn wahanol i'r rhai a geir mewn bacteria y rwmen, gan 

awgrymu absenoldeb HGT wrth ffurfio’r gellwlosom (Youssef et al., 2013a). Mae twf a goroesiad 

ffyngau anaerobig yn dibynnu ar feddiant sawl sgil sydd yn absennol o linachau ffyngau eraill. Mae’n 

debygol bod HGT yn chwarae rhan hanfodol i hyn, gan greu esblygiad ffyngau anaerobig i mewn i’r 

cynefin gastroberfeddaidd a welwyd heddiw (Murphy et al. 2019). Mae HGT a caffaeliad yr ensymau, 

llawer ohonynt o facteria y rwmen, yn galluogi ffyngau anaerobig i ehangu eu hystod o swbstradau, 

yn cynnig lleoliadau newydd ar gyfer gwaredu electronau, ac yn hwyluso eu haddasiad i anaerobiosis 

(Murphy et al. 2019). Gall hefyd hwyluso goroesiad gan gynyddu amddiffyniad yn erbyn cystadleuwyr 

yn y rwmen. Felly mae HGT yn debygol o chwarae rhan hanfodol mewn goroesiad a thwf ffyngau 

anaerobig, a adlewyrchir yn y nifer fawr o ddigwyddiadau a nodwyd a dyblygu genynnau a gaffaelwyd, 

gan yrru esblygiad ffyngau anaerobig i'w cynefin hysbys. Credir bod HGT wedi creu esblygid ffyngau 
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anaerobig fel ffylwm ffwngaidd ar wahan, ac yn amlygu rôl HGT mewn esblygiad llinachau ewcaryotig 

tacsonomaidd uchel (Murphy et al. 2019). 

 

6.4.4 Mae ffyngau anaerobig yn cynnwys genynnau a ddefnyddir mewn atgenhedlu rhywiol 

Hyd yn hyn mae tystiolaeth arbrofol wedi methu â chadarnhau unrhyw fath o gylchoedd rhywiol mewn 

ffyngau anaerobig, ond mae genynnau sydd â homoleg uchel i broteinau sy'n gysylltiedig â rhyw wedi'u 

nodi mewn sawl genom ffwngaidd anaerobig (Seppälä et al., 2020). Credir bod y peiriannau sy’n 

gysylltiedig a rhyw a meiosis wedi eu colli amser maith yn ôl; fodd bynnag, mae'n ymddangos bod rhai 

proteinau meiotig wedi'u cadw (Hofstatter and Lahr, 2019). Mae cinasau a phroteinau fel STE20 a 

GPA1 i gyd wedi'u nodi, yn ogystal â genynnau meiosis-benodol fel DMC1, gan ddefnyddio proteinau 

o Saccharomyces cerevisiae i ymchwilio. Mae presenoldeb y genynnau hyn sy'n gysylltiedig â rhyw yn 

awgrymu y gall ffyngau anaerobig, o leiaf ar ryw adeg, atgenhedlu'n rhywiol. Fodd bynnag, mae 

absenoldeb y set lawn o enynnau meiosis yn awgrymu na all ailgyfuno meiotig ddigwydd. Mae 

astudiaethau tebyg yn nodi gweithgareddau meiosis penodol wedi'u cynnal gan Seppala (2020) a 

Wang (2019), a ganfu hefyd enynnau atgenhedlu rhywiol mewn ffyngau anaerobig, sydd yn 

adlewyrchu'r canlyniadau yn y bennod hon (Seppälä et al., 2020) (Wang et al., 2019). Fe wnaeth 

Ambrosio Leal-Dutra (2020) hefyd ganfod deuddeg genyn o’r ‘pecyn cymorth meiosis’ yn y ddau 

genom o’r Pterulaceae a archwiliwyd yn ei astudiaeth. Roedd yr un cyflenwad genynnau meiosis hefyd 

yn bresennol yng ngenomau'r ddau sampl o bob un o'r rhywogaethau dof, M. nudihortorum ac M. 

velohortorum. Mae hyn yn awgrymu'n gryf bod meiosis yn gallu chwarae rhan yng nghylch bywyd y 

ffyngau hyn, er gwaethaf absenoldeb ymddangosiadol basidiomau (Ambrosio Leal Dutra, 2020). 
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Derbynnir ailgyfuniad meiotig (meiotic recombination) fel un o'r arfau mwyaf effeithiol ar gyfer siapio 

esblygiad fel penderfynydd amrywiaeth genetig. Mae tystiolaeth o atgenhedlu rhywiol i'w gael ym 

mhob grŵp o ewcaryotau, a gallai colli'r peiriannau meiotig arwain at grynhoad o fwtaniadau 

niweidiol, ac yn y tymor hir, difodiant llinach (Hofstatter and Lahr, 2019) (Ffigwr 6.18 a Ffigwr 6.19). 

Fodd bynnag, mae'n hysbys bod ffyngau anaerobig yn atgenhedlu trwy atgenhedlu anrhywiol, heb 

unrhyw gam rhywiol a nodwyd ar hyn o bryd. Gellir awgrymu y gallai'r genynnau atgenhedlu rhywiol 

mewn ffyngau anaerobig fod o dan ddetholiad hamddenol (relaxed selection) o gymharu â ffyngau 

atgenhedlu rhywiol a genynnau eraill yn yr un rhywogaeth, a'i fod rywsut yn ategu eu ffordd o fyw 

anaerobig. Mae tystiolaeth yn pwyntio at bresenoldeb rhannau o beiriant ailgyfuno meiotig mewn 

ffyngau anaerobig, gyda nifer o'r genynnau meiotig craidd yn bresennol ym mhob ffwng anaerobig. 

Bu dadl a yw rhai ffyngau yn anrhywiol hynafol, neu a ydynt yn cymryd rhan mewn atgenhedlu rhywiol 

cryptig (Hofstatter and Lahr, 2019). 

 

Ffigwr 6.18. Ffylogenau symlach o'r mwyafrif o broteinau meiotig sy'n digwydd mewn 

ewcaryotau. Addasiad o Hofstatter, 2019.   

 

Homologau ewcaryotig 

Homologau archaea 

Meiosis-sbesiffig 
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6.4.5 Mae gan ffyngau anaerobig genomau sy’n disbyddedig iawn mewn GC 

Gall cyfraddau treiglo (mutation rates), ailgyfuno a dewis effeithio ar gynnwys GC genom. Ffyngau 

anaerobig sydd â'r genomau mwyaf disbyddedig mewn GC yn y deyrnas ffwngaidd, fel yr astudiwyd 

gan Seppälä et al. (2020). Mae cynnwys GC genom cyfan mewn ffyngau anaerobig yn amrywio o 16-

22%, ac mae cynnwys GC yr unigynnau ar gyfer yr astudiaeth hon yn cydberthyn â hyn (ac eithrio'r 

genomau o ansawdd isel). Nodwyd bod gan ffyngau anaerobig ffafriaeth gref ar gyfer codonau AT-

gyfoethog, sy'n gyson â'u genomau disbyddedig GC. Maent yn cael eu cyfoethogi mewn asidau amino 

Ffigwr 6.19. Trosolwg o broteinau meiotig mewn ewcaryotau a ystyrir yn draddodiadol anrhywiol, 

gan awgrymu y gallai rhai fod yn gydnaws â phrosesau rhywiol er gwaethaf set lai o enynnau. 

Ffynhonnell: Hofstatter, 2019.  
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sydd wedi'u hamgodio gan godonau cyfoethog AT fel lysin, isolwsin, asparagin, ac wedi'u disbyddu 

mewn asidau amino sydd wedi'u hamgodio gan godonau cyfoethog GC, fel alanin, glycin ac arginin 

(Seppälä et al., 2020, Brownlee, 1989).  

 

Fodd bynnag, mae'n dal yn aneglur sut a pham mae genomau ffyngau anaerobig wedi disbyddu 

cymaint o GC. Er gwaethaf hyn, mae gan gyfoeth AT ei oblygiadau, er enghraifft, mewn peirianneg 

genetig, lle gall achosi anawsterau wrth nodi hyrwyddwyr neu ensymau rheoliadol, dylunio primerau, 

neu targedu amhenodol ar gyfer technolegau gan ddefnyddio e.e. CRISPR-Cas9 (Seppälä et al., 2020). 

Mae genomau yn ymgymryd â chyfraddau treiglo uchel, yn enwedig y rhai sydd â dilyniannau â 

gogwydd eithafol GC neu AT. Er nad yw'r gyfradd treiglo ar gyfer ffyngau anaerobig yn hysbys, gellir 

dyfalu ei fod yn cyfrannu at esblygiad addasol mewn ffyngau anaerobig, a all hwyluso, er enghraifft, 

trosglwyddiad genynnau llorweddol ensymau o facteria’r rwmen i'r ffyngau (Murphy et al., 2019, 

Haitjema et al., 2017, Duarte and Huynen, 2019). 

 

Mae dadansoddiad DFD yn ddull cyflym a syml o gael tystiolaeth graffig o anomaleddau genomig 

mewn rhywogaeth. Er mwyn penderfynu a yw diniwcleotidau penodol yn cael eu dosbarthu'n gyfartal 

rhwng rhanbarthau codio a heb godio, dadansoddodd Clutterbuck amlder digwyddiadau pob 

diniwcleotid mewn ffenestri 200 bp ar draws ystod o genomau ascomysit (Clutterbuck, 2011) a 

basidiomysit (Clutterbuck, 2017). Pe bai'n cael ei ddosbarthu'n gyfartal ar draws y genom, byddai 

rhywun yn disgwyl i bob diniwcleotid ddigwydd ar gyfartaledd o 12.5 gwaith ym mhob ffenestr 200 bp 

a dilyn dosbarthiad arferol. Fodd bynnag, canfu Clutterbuck ar gyfer rhai ffyngau, y gwelwyd 

dosraniadau amledd disgwyliedig ond ar gyfer rhai eraill gwelwyd diffyg diniwcleotidau penodol 

(Clutterbuck, 2017). Wrth archwilio genomau basidiomysit, darganfuwyd bod rhai yn dangos 

disbyddiad sylweddol o diniwcleotidau CpG (cytosine-ffosffad-guanin) (Clutterbuck, 2017). Mae'r 

ffenomenon hon yn debygol o fod yn gysylltiedig â methyl cytosin sydd, mewn basidiomycytau yn 

digwydd yn bennaf mewn modd cymesurol mewn safleoedd CG (h.y. mae'r ddau linyn wedi ei fethylu, 
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gan ganiatáu i farciau methylu gael eu hetifeddu yn dilyn mitosis/meiosis) (Bewick et al., 2019, 

Cortellino et al., 2011, Ambrosio Leal Dutra, 2020). 

 

Datgelodd y dadansoddiad o ddosbarthiad diniwcleotid mewn genomau Neocallimastigomycota 

ddiffyg sylweddol mewn CpG ym mhob rhywogaeth, gan gynnwys genomau JGI cynhoeddus a'r 

genomau a gafodd eu dilyniannu ar gyfer y bennod hon. Mae gan ffyngau anaerobig ffracsiynau 

diniwcleotid tebyg i'r rhai a geir yn Ascomycota a Basidiomycota, er enghraifft yn yr astudiaeth gan 

Clutterbuck (2017), nodwyd bod Leucoagaricus gongylophorus, ffwng a driniwyd gan forgrug atin, yn 

dangos y disbyddiad CpG mwyaf eithafol o unrhyw basidiomysit yn yr astudiaeth honno. Yn ei 

astudiaeth, roedd diniwcleotidau CG yn absennol o 61% o ffenestri 200 bp ac roedd 74% o ffenestri 

yn cynnwys llai na 3 CG (o gymharu â ffyngau anaerobig ar 79%), gyda'r rhan fwyaf o ardaloedd o CpG 

yn gysylltiedig â rhanbarthau nad ydynt yn codio o'r genom (Clutterbuck, 2017). Canfu Ambrosio Leal 

Dutra (2020) hefyd ddiffygion yn CpG mewn dwy rywogaeth ddomestig Pterulaceae o gymharu ag 

eraill ac Agaricales eraill (Ambrosio Leal Dutra, 2020).  

 

Fel y nodwyd uchod, mae methylu cytosin yn ffenomenon eang ar draws pob ewcaryot ond mae'n 

dangos patrymau gwahanol mewn gwahanol grwpiau, ac mewn rhai cladau (e.e. Saccharomycetales) 

ni ddarganfyddir methylu. Mewn ffyngau, mae methylu cytosin i'w gael yn fwyaf cyffredin mewn 

rhanbarthau rhyng-genig, ac mae'n gysylltiedig yn bennaf â distewi elfennau trosglwyddadwy 

(transposable elements - TEs) (Zemach et al., 2010, Bewick et al., 2019, Cortellino et al., 2011, 

Ambrosio Leal Dutra, 2020). Darganfuwyd y mwtaniadau pwynt ail-adroddus hyn (repeat-induced 

point mutations - RIPs), sy'n arwain at fwtaniadau C-T, yn Neurospora, lle gwelwyd trosi diniwcleotidau 

CA yn TA mewn dilyniannau dro ar ôl tro (Clutterbuck, 2011). Credir bod y swyddogaeth hon yn 

cynorthwyo amddiffyn y genomau, gan anactifadu TEau gyda chyflwyniad mwtaniadau anhysbys, ac 

aflonyddu neu thalwelu genynnau, sy'n hanfodol ar gyfer rheoli a datblygu. Mae basau cytosin yn 

agored i gael eu di-amineiddio i wracil, ond mae newidiadau o'r fath yn cael eu cywiro'n effeithlon 
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wrth atgyweirio DNA (AP endoniwcleasau/glycolasau uracil-DNA). Fodd bynnag, mae 5-methylcytosin 

hefyd yn dueddol o gael ei ddi-amineiddio, gan arwain at ffurfio thymin. Gellir atgyweirio'r 

camgymhariadau T:G sy'n deillio o hyn gan glycosylas Thymin-DNA ond mae'r broses hon yn 

aneffeithlon, gan arwain at fwtaniad diniwcleotidau mCpG i TpG/TpA dros amser esblygiadol  

(Cortellino et al., 2011, Ambrosio Leal Dutra, 2020, Clutterbuck, 2011, Clutterbuck, 2017). 

 

Oherwydd nodi diffyg CpG yn Neocallimastigomycota, mae'n awgrymu gweithgaredd TE yng 

ngenomau'r ffyngau hyn, a'u bod wedi'u hatal i ddechrau gan hypermethyleiddiad CpG, gan arwain at 

fwtaniadau o’r safleoedd hyn dros amser. Gall yr arsylwadau yn yr astudiaeth hon ac adnabod lefelau 

uchel o ddiffyg CpG mewn genomau ffwngaidd anaerobig adlewyrchu nodwedd sy'n gyffredin i 

esblygiad rhyngweithiadau symbiotig mewn sawl grŵp o ffyngau nad ydynt yn gysylltiedig. Er 

enghraifft, mae sawl basidiomysit symbiotig, yn fwyaf arbennig yr Agaricales, hefyd yn dangos lefelau 

eithafol o ddisbyddu CpG (Ambrosio Leal Dutra, 2020). Awgrymwyd bod y mwyafrif o rywogaethau 

sydd â'r lefelau eithafol hyn o ddisbyddu CpG mewn rhanbarthau di-godio o'r genom, yn symbiontau 

planhigion neu anifeiliaid sydd wedi'u cyd-esblygu'n fawr. Gallai hyn adlewyrchu nodweddion sy'n 

gyffredin i esblygiad rhyngweithiadau symbiotig ac sy'n rhoi mewnwelediad i anactifadau TEau yn y  

gorffennol (Ambrosio Leal Dutra, 2020). 

 

6.4.6 Heriau ymchwil a dadansoddi 

Oherwydd cellfur citin drwchus yr unigynnau ffyngau anaerobig, roedd echdynnu DNA yn eithaf 

anodd, ac roedd angen sawl addasiad, megis ceisio amryw o ddulliau ac ychwanegu sylweddau eraill i 

dorri’r cellfuriau. Pan anfonwyd y samplau i'w dilyniannu, roedd yn ansicr sut beth fyddai ansawdd y 

genom, er gwaethaf y dulliau ansawdd a maint a gymerwyd ymlaen llaw gyda Qubit, Nanodrop ac gel 

electrofforesis. Yn y diwedd, roedd nifer o'r genomau o ansawdd isel ac o bosibl wedi'u heintio, ac 

felly gall rhai o'r canlyniadau a adroddir yma fod yn anghywir neu'n anghyflawn. Gallai dadansoddiad 

ychwanegol o'r genomau hyn, neu ail-ddilyniannu ac ail-ddadansoddi'r genomau ansawdd isel 
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ddarparu gwell dealltwriaeth o'r canlyniadau, a byddent wedi cael eu cynnal oni bai am gyfyngiadau 

amser. 

 

6.4.7 Casgliadau a gwaith pellach 

Er bod y rhesymau sylfaenol dros ddisbyddu GC mewn ffyngau anaerobig yn parhau i fod yn aneglur, 

mae canlyniadau genom cyfoethog mewn AT yn niferus. Bydd cynyddu ein dealltwriaeth sut y bydd 

cyfradd esblygiad genom a'r nodweddion amrywiol yn darparu map gwell i beiriannu ffyngau 

anaerobig at ddibenion biotechnolegol (Seppälä et al., 2020). Mae canlyniadau'r astudiaeth hon yn 

tynnu sylw at nodweddion niferus ffyngau anaerobig sydd eto i'w hymchwilio a'u deall yn llawn, gan 

bwysleisio pwysigrwydd gwella ein dealltwriaeth o'u rôl a'u genynnau. Mae'r nodweddion mae 

ffyngau anaerobig yn eu harddangos yn cyfrannu yn eu ffordd eu hunain at effeithlonrwydd, 

cystadleurwydd a goroesiad ffyngau anaerobig.  

Yn y dyfodol dylid ymchwilio i unrhyw rywogaethau newydd o ffyngau anaerobig hefyd, fel y 

/Turtarmyces a ddarganfyddwyd yn y penodau blaenorol. Ar bwynt astudiaeth y bennod hon, nid oedd 

dilyniant genom ar gael ar gyfer y ffwng anaerobig newydd, felly nid oedd yn bosibl ei ddadansoddi. 

Byddai'n ddiddorol gweld a fyddai'r ffwng, wedi'i ynysu oddi wrth ysgarthion crwban, yn dangos 

patrymau tebyg i'r ffyngau anaerobig eraill, neu a fyddai'n arddangos nodweddion gwahanol, 

oherwydd ei amodau cynnal a thwf gwahanol.  

 

Mae addasiadau o'r fath mewn ffyngau anaerobig fel gostyngiad mitochondria i hydrogenosom, a 

disodli ergosterol â tetrahymanol yn addasiadau clir i anaerobiosis, a briodolir i'w cynefin unigryw a'u 

taflwybr esblygiadol (Müller et al., 2012, Hackstein et al., 2019). Yn ogystal, gallai datblygu 

cellwlosomau a chaffaeliad ensymau diraddiol fod er mwyn gwella mynediad, cyflymder ac 

effeithiolrwydd diraddio. Mae ensymau lignocellwlolytic hefyd yn darged brwd ar gyfer biotechnoleg 

a pheirianneg metabolig, a chan fod gan ffyngau anaerobig ffynhonnell helaeth o'r ensymau hyn, gellid 

eu hecsbloetio ar gyfer dulliau fel cynhyrchu biodanwydd. Mae gwaith diweddar gyda data 
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trawsgrifiadomig o ffyngau anaerobig yn awgrymu eu bod yn gynhyrchwyr mawr o GHau, gyda 

chludwyr newydd posib. Mae datblygiadau mewn technolegau dilyniannu a storio data mewn 

cronfeydd data fel cronfa ddata JGI Mycocosm a Chronfa Ddata Genom Saccharomyces, a chymhwyso 

dulliau fel chwiliadau Model Cudd Markov (HMM) yn caniatáu nodi cannoedd o ensymau diraddiol 

newydd yn y dyfodol.  

 

Dylai gwaith yn y dyfodol gynnwys dadansoddiad trawsgrifiadomig i nodi mynegiant 

genynnau/CAZym, dadansoddiad cymharol â genomau ffyngau anaerobig eraill, ac anodi 

swyddogaethol y trawsgrifiadau. Dylid dadansoddi a chymharu twf a mynegiant ar wahanol 

swbstradau hefyd. Mae astudiaethau blaenorol wedi awgrymu bod rhai ensymau wedi'u 

dadreoleiddio yn dibynnu ar y swbstrad, er enghraifft, mae GH5, GH9 a GH48 yn cael eu rheoli'n 

amlach ar ddiwylliannau a dyfir gan gellwlos o gymharu â cellobios (Youssef et al., 2013a). Canfu 

astudiaeth arall fod trawsgrifiadau ffwngaidd yn ailfodelu’n gyflym i atal CAZymau pan ychwanegir 

glwcos (Henske et al., 2018). Gall gweithgareddau o'r fath sicrhau bod CAZymau yn cael eu 

cynhyrchu'n gyson mewn perthynas ag anghenion y ffyngau ar y swbstrad penodol (Lillington et al., 

2020). Byddai rhoi ffyngau anaerobig i ddadansoddiad o'r fath yn ddiddorol, yn ogystal ag ymchwil 

bellach i darddiad genynnau a'r berthynas â HGT ac organebau bacteriol. Dylid cynnal astudiaeth 

broteomig hefyd i ddilysu a nodweddu'r genynnau a nodwyd yma, i roi adroddiad llawnach o’r 

dadansoddiad yma, gan ei fod yn rhagfynegol hyd yn hyn. Mae angen arbrofion pellach hefyd i 

benderfynu a fydd canfod genynnau atgenhedlu rhywiol yn offeryn defnyddiol i gynhyrchu 

amrywiadau (variants) ffyngau anaerobig. Dylid sefydlu hefyd os yw'r genynnau'n cael eu mynegi neu 

os ydyn nhw o dan bwysau dethol, trwy ddefnyddio dulliau a dadansoddiad trawsgrifiadomig. 

 

O ran cynhyrchiant metabolion eilaidd a chynhyrchion naturiol, mae'r canlyniadau'n cefnogi'r 

canfyddiad bod ffyngau anaerobig yn syntheseiddio cynhyrchion naturiol, ac efallai y gellid eu 

harneisio fel ffynhonnell gwrthficrobaidd, therapiwteg a chyfansoddion bioactif eraill. Mae angen 
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arbrofion pellach i ddeall swyddogaeth metabolion eilaidd ffyngau anaerobig, ond gallant fodoli i reoli 

eu cylchrediad bywyd, neu i ddarparu amddiffyniad yn erbyn cystadleuwyr bacteriol. Mae gwelliannau 

yn dal yn bosibl, gyda rhagfynegiadau dibynadwy yn dibynnu ar ansawdd genom. Roedd nifer o'r 

genomau a gyflwynwyd i antiSMASH o ansawdd isel, a allai fod wedi effeithio ar yr allbwn. Roedd y 

genomau o ansawdd uwch a gyflwynwyd yn darparu gwell data ac yn cydberthyn yn well gyda’r 

genomau sydd ar gael i’r cyhoedd a chydag astudiaethau Swift et al. 2021. Gellir gwella ansawdd 

genom yn fawr trwy ddilyniant hir-ddarllen, e.e. MinION, a fydd o bosib yn gwella'r gallu i gwblhau 

genomau o ddiddordeb yn gyflym a gwella rhagfynegiad.  

Ar hyn o bryd mae cyfansoddion gwrthficrobaidd yn ffynhonnell addawol o gynhyrchion newydd a 

therapiwteg, a thrafodir ymchwil ymhellach i botensial ffyngau anaerobig fel ffynhonnell y 

cyfansoddion hyn yn y bennod ganlynol. 
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Pennod 7 

Darganfod peptidau gwrthficrobaidd newydd mewn ffyngau 

anaerobig 

 

7.1 Cyflwyniad  

7.1.1 Ymwrthedd gwrthficrobaidd 

Mae gwrthficrobau ymhlith y datblygiadau mwyaf llwyddiannus a defnyddiol yn hanes meddygaeth 

(Aminov, 2010). Roedd eu darganfod yn yr 20fed Ganrif a’u defnydd ar ôl yr Ail Ryfel Byd wedi sicrhau 

diddymu llawer o afiechydon heintus, gostyngiad mewn morbidrwydd a marwolaeth, ac wedi caniatáu 

i lawer o enedlaethau i fwynhau buddion system gofal iechyd modern (Bennett, 2008). Mae hwn wedi 

bod yn gyfnod llwyddiannus iawn yn hanes meddygol, lle mae nifer fawr o wrthficrobau sy'n perthyn 

i wahanol ddosbarthiadau wedi'u datblygu (Chopra, 2003) (Ffigwr 7.1). 

   

Ffigwr 7.1. Amserlen darganfod a chyflwyno gwrthfiotigau. Mae’r panel uwch yn dangos y flwyddyn a chyflwynwyd yn 

glinigol, a’r panel gwaelod yn dangos y flwyddyn y darganfyddwyd y cyffur (Addasiad o Lewis et al. 2016). 
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Yn wreiddiol, roedd gwrthfiotigau yn derm ar gyfer sylweddau sy'n digwydd yn naturiol a gynhyrchir 

gan ficro-organebau. Ond erbyn hyn fe'i defnyddir yn gyffredin ar gyfer cyffuriau synthetig neu 

semisynthetig ac fel triniaeth ar gyfer haint neu afiechyd a achosir gan ficrobau pathogenig (Hancock, 

1997, Mazel and Davies, 1999). Maent yn benodol yn eu priodweddau strwythurol, eu dulliau 

gweithredu, a'r ystod o organebau y maent yn effeithiol yn eu herbyn, a gallant fod naill ai'n naturiol, 

yn semisynthetig neu'n synthetig (Hancock, 1997). Ond gyda heriau newydd yn codi bob dydd, mae 

ymwrthedd gwrthficrobaidd (antimicrobial resistance - AMR) yn dod yn brif fygythiad i ofal iechyd, 

gyda goblygiadau byd-eang a allai fod yn ddrychinebus (López-Pérez et al., 2017). Er bod gan 

wrthfiotigau rolau effeithiol parhaus mewn meddygaeth, mae defnydd dwys a chamddefnyddio 

gwrthficrobau ledled y byd wedi cynyddu lefel yr ymwrthedd ymhlith pathogenau, ac mae microbau 

a oedd unwaith yn agored i wrthfiotigau yn dod yn anoddach eu trin, gan fygwth opsiynau therapiwtig 

a datblygiadau meddygol (Mazel and Davies, 1999, Andersson and Hughes, 2010, Bennett, 2008). 

Mae’r cynyddiad mewn lefelu incwm, afiechydon parhaus, gofal iechyd o ansawdd gwael, a gor-

ddefnydd o wrthficrobau yn cyfrannu at y cynnydd mewn AMR bob dydd, sy'n golygu ei fod yn un o 

heriau mwyaf yr 21ain Ganrif (WHO, 2020). Yn 2016, nododd adroddiad O’Neill fod AMR ers 2014, yn 

cyfrannu at dros 700,000 o farwolaethau bob blwyddyn, gan gostio $20 biliwn i’r Unol Daleithiau yn 

unig. Disgwylir i'r niferoedd hyn godi, gydag amcangyfrif o 10 miliwn o achosion AMR erbyn 2050, a 

chost fyd-eang o $100 triliwn (O'Neill, 2016, López-Pérez et al., 2017, Ho Wong et al., 2013) (Ffigwr 

7.2). 
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Nodwyd AMR yn fuan ar ôl cyflwyno gwrthficrobau, ac mae'n gysylltiedig â chynnydd mewn 

marwolaethau ledled y byd (French, 2005, Mazel and Davies, 1999). Mae gan y mwyafrif o facteria 

lwybrau lluosog i wrthsefyll yn erbyn unrhyw gyffur, a gallant arwain at nifer o epil sy’n arddangos 

ymwrthedd yn gyflym (Livermore, 2003).  Mae'r gell brocaryotig yn amlbwrpas ac yn gallu addasu i 

gyflwyniadau o wrthfiotigau i'r amgylchedd (Raghunath, 2008). Mewn amgylchedd â gwefr 

gwrthfiotig, mae pwysau dewis yn adeiladu, gan ffafrio organebau gwrthiannol. Mae hyn yn arwain at 

gynnydd yng Nghrynodeb Ataliol Isaf (Minimum Inhibitory Concentration - MICs), ac yn arwain at 

ymwrthedd (Raghunath, 2008, Rice, 2006, Lowy, 2003).  

 

Mae datblygiad bacteria gwrthiannol yn cael ei bennu gan gyfraddau treigladau de novo a 

throsglwyddiadau genynnau llorweddol o benderfynyddion gwrthiannol (Andersson and Hughes, 

2010). Mae treigladau cyffredin yn arwain at newidiadau yn y darged gwrthficrobaidd a chynnydd 

mewn efflwcs cyffuriau (drug efflux), ac mae hefyd yn gysylltiedig ag ymhelaethu genynnau, llai o 

fynegiant targed, a newid i ensymau addasu cyffuriau. Mae mecanweithiau trosglwyddiad genynnau 

llorweddol yn cynnwys addasiadau i gyffuriau, amddiffyn targedau, gwrthsefyll ffordd osgoi (bypass), 

Ffigwr 7.2. Marwolaethau sy’n gysylltiedig â AMR pob blwyddyn, ac amcangyfrif y 

niferoedd erbyn 2050. Addasiad o O’Neill, 2016. 

AMR yn 2050 
10 miliwn 

Cancr 
8.2 miliwn 

Colera 
100,000 – 120,000 

Clefyd y Siwgr 
1.5 miliwn 

Clefydau Dolur Rhydd 
1.4 miliwn 

Y Frech Goch 
130,000 

Damweiniau car 
1.2 miliwn 

Tetanws 
60,000 

AMR heddiw 
700,000 
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pympiau efflwcs ac amnewid targedau cyffuriau (Andersson and Hughes, 2010, Bennett, 2008, 

Livermore, 2003, Mazel and Davies, 1999, Raghunath, 2008).  Er enghraifft yng Nghymru a Lloegr, 

roedd cyfrannedd o heintiau S. aureus  gan MRSA yn y boblogaeth yn gyson ar 1-3% rhwng 1989-1993, 

ond oherwydd straenau endemig newydd E (EMRSA 15 ac EMRSA 16), cynyddodd yn gyflym erbyn 

2000 gan gyrraedd 43%, oherwydd straenau endemig newydd o ganlyniad i'r mecanweithiau 

ymwrthol hyn  (Livermore, 2003, French, 2005). 

 

7.1.2 Bacteria pathogenig a therapïau cyfredol 

Mae twf poblogaeth ddynol dros y blynyddoedd a chynnydd cyfatebol yn y boblogaeth ficrobaidd wedi 

arwain at ymddangosiad clefydau heintus, ac o ganlyniad, AMR (McMichael, 2004). Mae'r pathogenau 

mwyaf problematig sy'n gwrthsefyll cyffuriau y daethpwyd ar eu traws y dyddiau hyn yn cynnwys: 

-  straenau Gram positif Staphylococcus aureus sy'n gwrthsefyll methisilin (MRSA), Enterococci 

sy'n gwrthsefyll vancomycin (VRE), a Streptococcus pneumoniae   

- straenau Gram negatif Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, a 

Pseudomonas aeruginosa (Lister et al., 2009, Fish, 2002) 

Daw'r prif fygythiad i iechyd pobl o facteria Gram negatif oherwydd diffyg opsiynau triniaeth, gan fod 

mwy na 90-95% o'r straenau yn bathogenig, ac y gwyddys eu bod yn fwy niweidiol, yn datblygu’n 

gyflymach, ac yn gallu gwrthsefyll gwrthficrobau yn well (Thomas, 2019).  

Rhoddodd y darganfyddiad o Teixobactin yn ddiweddar trwy sgrinio trwybwn mawr (large throughput 

screening) o straenau bacteriol o bridd, rhywfaint o ryddhad yn erbyn ymrwthedd bacteria Gram 

negatif (Piddock, 2015, Fiers et al., 2017, Guo et al., 2018). Mae’n atal synthesis cellfuriau bacteria 

trwy ei rwymo i fotiff gwarchodedig iawn o lipid II a lipid III (rhagflaenydd peptidoglycan ac asid 

teichoic y gellfur yn y drefn honno), ac oherwydd ei natur o dargedu moleciwlau lipid, y gobaith yw y 

byddai'r gwrthiant yn datblygu'n araf (Guo et al., 2018, Piddock, 2015) (Ffigwr 7.3). 
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Mae ymwrthedd bacteria Gram negatif i sawl gyfansoddyn yn aml oherwydd anallu corfforol y 

gwrthficrobau i groesi'r bilen allanol oherwydd blocio’r safleoedd rhwymo posibl. Er enghraifft, mae 

vancomycin yn ceisio atal croeslinio peptidoglycan trwy ei rwymo i darged penodol, ond mae pilen 

allanol bacteria Gram negatif yn rhwystro ei fynediad i'r periplasm, gan ei wneud yn aneffeithiol yn yr 

organebau hyn. Mae pathogenau eraill hefyd yn arddangos mecanweithiau ymwrthedd penodol, a 

gafwyd yn aml trwy drosglwyddiant genynnau llorweddol fel y soniwyd yn flaenorol (Thomas, 2019, 

Oyama, 2015).  

 

Gydag argyfwng byd-eang o bosib ar y gorwel, mae'n amlwg bod yr angen am gyffuriau newydd yn 

cynyddu o hyd (Alanis, 2005). Dros y blynyddoedd, mae cwmnïau fferyllol wedi colli diddordeb yn y 

farchnad gwrthficrobaidd, yn bennaf oherwydd anhawsterau a chost uchel datblygu gwrthficrobau 

Ffigwr 7.3. Strwythr Teixobactin, peptid a gynhyrchir gan β-proteobacterium Eleftheria terrae, sy’n ymrwymo a lipid 

II, rhagflaenydd peptidoglycan a lipid III, rhagflaenydd asid teichoic. PG: peptidoglycan; CM: cellfur; CW: gell bilen; 

WTA: asid teichoic y gellfur. 
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newydd, yn enwedig yn erbyn bacteria Gram negatif (López-Pérez et al., 2017). Gallai ymyriadau fel 

ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth y cyhoedd, lleihau presgripsiynau diangen, a lleihau'r defnydd o 

wrthficrobau mewn amaethyddiaeth a meddygaeth helpu i osgoi'r dynged a ragwelir oherwydd AMR, 

yn ogystal â defnyddio dewisiadau amgen posibl yn lle triniaethau gwrthficrobaidd, fel imiwneiddio 

goddefol neu therapi ‘phage’ (Oyama, 2015).  

 

Yn ddiweddar bu adfywiad mewn ymchwil AMR, ac mae datblygu cyffuriau newydd, gyda chymorth 

sgrinio trwybwn uchel o ansawdd uwch, a dylunio cyffuriau a therapïau newydd yn darparu 

strategaethau addawol. Mae ymchwil rwan yn troi at ffynonellau na chawsant eu archwilio yn 

flaenorol fel yr amgylchedd morol neu ficrobiota heb ei feithrino o’r blaen, cyfansoddion o blanhigion 

ac anifeiliaid, a pheptidau naturiol bacteria neu ffyngau (Thomas, 2019).  Un dosbarth o wrthficrobau 

sy'n ymddangos yn addawol iawn ar hyn o bryd, ac sy'n gallu cwrdd â'r her o ddarparu gweithgaredd 

da yn erbyn mathau o facteria a ffyngau ymwrthiol yw'r peptidau gwrthficrobaidd.  

 

7.1.3 Peptidau gwrthficrobaidd 

Mae peptidau gwrthficrobaidd (Antimictobial Peptides – AMP) yn rhan naturiol, hanfodol o'r system 

amddiffyn gwesteiwr gynhenid (innate host defence system), ac maent yn cynrychioli dosbarth 

newydd o wrthficrobau sy'n meddu ar weithgaredd cryf yn erbyn ystod o bathogenau (Oyama, 2015). 

Roedd bacteriocsinau ymhlith yr AMP cyntaf i gael eu hynysu a'u nodweddu o facteria yn 1925 (Gratia, 

1925), ac yna gramisidinau a pholimycsinau ym 1939 a 1960, yn y drefn honno (Hancock and Sahl, 

2006, Hancock, 1997, Jenssen et al., 2006). Fodd bynnag, roedd rhain yn tueddu i fod yn sytotocsig ac 

felly roedd eu defnydd yn gyfyngedig. Erbyn hyn, mae >2500 wedi'u nodi a'u hynysu mewn ystod o 

organebau (anifeiliaid, planhigion, bacteria a ffyngau), ac mae eu dosbarthiad eang ym mhob teyrnas 

yn awgrymu rôl hanfodol mewn esblygiad llwyddiannus (de la Fuente-Núñez et al., 2017, Wiesner and 

Vilcinskas, 2010, Zasloff, 2019) (Tabl 7.1). 
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Mae’r rhan fwyaf o AMPau a astudiwyd hyd yma yn AMP gationig, er y gellir cyfeirio atynt hefyd fel 

AMP anionig, peptidau amddiffyn y gwesteiwr, peptidau amffipathig cationig, neu beptidau α-helics 

(Hancock, 1997). Mae’r mwyafrif o AMP yn fyr (12-100 asidau amino), wedi'u gwefru'n bositif, â masau 

moleciwlaidd o <10kDa, gyda gwefr net bositif rhwng +2 a +9, pH niwtral oherwydd presenoldeb 

asidau amino basaidd (Lysin ac Arginin), a llawer iawn o asidau amino hydroffilig (≥30%) (Oyama, 2015, 

Thomas, 2019, López-Pérez et al., 2017, Cantisani et al., 2014). Gallant hefyd blygu i mewn i 

strwythurau amffiffilig neu amffipathig oherwydd presenoldeb 50% o asidau amino hydroffobig, sy'n 

caniatáu rhyngweithiad â moleciwlau lipopolysacarid gwefr negatif ar y wyneb a’r pilenni cytoplasmig 

(Zhang et al., 1999, Ebbensgaard et al., 2015, Huang et al., 2010, Zanetti, 2004). Gwyddys eu bod yn 

effeithiol yn erbyn bacteria Gram negatif a Gram positif, ond hefyd yn erbyn ffyngau, firysau a 

phrotosoa (Bulet et al., 2004, Oyama, 2015).  Maent yn arddangos sbectrwm eang o weithgaredd, 

gyda affinedd uchel â chell bilenni rhai microbau, ac hyd yn oed priodweddau gwrthganser neu 

‘immunomodulatory’ ychwanegol (Johnstone et al., 2000, Scott et al., 1999). Gwyddys bod gan AMPau 

Tabl 7.1. Peptidau gwrthficrobaidd sydd ar gael yn fasnachol. Ffynhonnell: Browne  et al., 2020.  
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MIC îs na gwrthfiotigau confensiynol weithiau, ac felly maent yn hynod gystadleuol â gwrthfiotigau 

grymus yn erbyn organebau ymwrthiol, megis P. aeruginosa, MRSA neu VRE (Hancock, 1997). Yn aml 

gallant ladd yr organeb pathogenig yn gyflymach, ac nid ydynt yn cymell cynhyrchu mwtaniaid 

ymwrthiol. 

 

Gellir dosbarthu AMPau yn ôl eu llwybrau biosynthesis (peptidau wedi'u syntheseiddio'n ribosomaidd 

neu beptidau heb eu syntheseiddio'n ribosomaidd), eu proffiliau bioactif (e.e. gweithgareddau 

gwrthfacteriol, gwrthfeirysol, neu gwrthffyngol), eu dulliau gweithredu, neu eu strwythurau eilaidd a'r 

asidau amino pennaf (Oyama, 2015, Mootz and Marahiel, 1997, Konz and Marahiel, 1999). Yn seiliedig 

ar eu strwythurau eilaidd, mae AMPau wedi'u grŵpio i bedwar prif ddosbarth: α-helics, haen-β, 

peptidau estynedig neu beptidau lŵp, gan arddangos dulliau gweithredu tebyg (Oyama, 2015, Peters 

et al., 2010, Powers and Hancock, 2003, Ebbensgaard et al., 2015). Gellir dosbarthu'r mwyafrif yn un 

o'r ddau brif strwythur, α-helics neu haen-β (Bulet et al., 2004, Hancock, 2001). Mae ganddyn nhw 

weithgaredd sbectrwm eang yn erbyn sawl organeb, gan ddangos potensial enfawr fel dewis arall yn 

lle gwrthfiotigau confensiynol. Yn y pen draw, strwythur eilaidd yr AMP a'u nodweddion bioffisegol 

sy'n pennu swyddogaeth a gweithgaredd y peptid (Hancock, 2001, Oyama, 2015). 
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7.1.4 Dosbarthiad peptidau gwrthficrobaidd 

 

 

Peptidau α-helics yw’r dosbarthiadau mwyaf o AMPau sydd wedi'u hastudio orau. Maent yn tueddu i 

fod yn anhrefnus ac yn hyblyg iawn mewn toddiannau dyfrllyd, ac fe'u nodweddir gan gydffurfiad α-

helics wrth ryngweithio â philenni ac amgylcheddau sy’n dynwared pilenni (Oyama, 2015, Powers and 

Hancock, 2003). Canfyddir yn bennaf eu bod yn amffipathig a gallant amsugno ar arwynebau pilen neu 

eu mewnosodi yn y bilen fel clwstwr o fwndeli helical (Hancock and Lehrer, 1998). Gallant hefyd fod 

gyda tro yng nghanol y moleciwl, a all fod yn hanfodol ar gyfer dethulosrwydd trwy atal gweithgaredd 

haemolytig (Zhang et al., 1999). Mae enghreifftiau o beptidau α-helics yn cynnwys Magainin 1 a 2 (a 

astudiwyd fwyaf), a gafodd eu hynysu gyntaf o'r broga crafanc Affricanaidd Xenopus laevis ac sy'n 

meddu ar weithgareddau gwrthficrobaidd cymedrol yn erbyn E. coli (50 µg/ml) (Zasloff, 1987). Mae ei 

fecanwaith gwrthficrobaidd yn cynnwys athreiddiad pilen detholiadol, gan arwain at amhariad 

Ffigwr 7.4. Strwythurau 3D o beptidau gwrthficrobau ac enghreifftiau. (A) Strwythr haen-β, (B) Strwythr 

α-helics, (C) Strwythr estynedig, (D) Strwythr lwp. (Addasiad o Oyama, 2015). 
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potensial y bilen, ac arsylwyd model agregau misellar (Matsuzaki, 1998, Oyama, 2015, Bradshaw, 

2003, Powers and Hancock, 2003, Zhao, 2003). 

 

Mae gan beptidau haen-β gydffurfiad mwy ataliol oherwydd eu strwythur cylchol a ffurfiwyd naill ai 

gan fondiau diswlffid neu trwy seicleiddiad asgwrn cefn y peptid. Fe'u nodweddir i raddau helaeth gan 

bresenoldeb dalen β gwrthbaralel mewn toddiant dyfrllyd, a ellir ei sefydlogi ymhellach gyda’r 

ryngweithiadau â lipidau arwynebol (Powers and Hancock, 2003, Oyama, 2015). Mae enghraifft yn 

cynnwys Tachyplesinau, sef y peptidau haen-β a nodweddir orau, wedi'u hynysu gyntaf oddi wrth 

haemocytau cranc o Japan Tachypleus tridentatus, gyda gweithgaredd gwrthficrobaidd cymedrol yn 

erbyn E. coli (<12.5 µg/ml) (Huang et al., 2010, Matsuzaki et al., 1997, Nakamura et al., 1988, Oyama, 

2015).  

 

Nid oes gan beptidau llinol â strwythur estynedig strwythurau eilaidd clasurol oherwydd y cynnwys 

uchel o brolin neu glycin, ac fe'u nodweddir gan or-gynrychiolaeth o asidau amino penodol  (Oyama, 

2015). Er enghraifft, Histatin a gynhyrchir mewn poer sy'n llawn gweddillion histidin - mae peptidau 

estynedig yn ffurfio eu strwythurau terfynol trwy ryngweithio bondiau hydrogen a Van der Waals â 

philenni yn hytrach na thrwy fondiau hydrogen rhyng-asiadu (Powers and Hancock, 2003). Mae 

enghraifft yn cynnwys Indolicidin (13 asid amino, peptid wedi ei amideiddio terfyn-C) sef cynrychiolydd 

orau y grŵp, gyda gweithgaredd gwrthficrobaidd rhesymol yn erbyn E. coli (10 µg/ml). Mae ganddo'r 

gyfran uchaf hysbys o tryptoffanau mewn peptid, ac mae'r cydffurfiad yn dibynnu ar yr amgylchedd 

(Selsted et al., 1992, Wiesner and Vilcinskas, 2010, Thomas, 2019). 

 

Mae’r dosbarth olaf o beptidau lŵp yn cynnwys lantibioteg e.e. nisin a mersacidin, a pheptidau â 

strwythurau lŵp a roddir gan bresenoldeb bond sengl (diswlffid, amid neu isobeptidau). Mae 

enghraifftiau yn cynnwys thanatin, a lactoferricin B bacteriosin – cafodd thanatin ei ynysu gyntaf o'r 

pryfyn milwr pigog Podisus maculiventris, gyda gweithgaredd gwrthficrobaidd rhesymol yn erbyn 
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bacteria Gram negatif, Gram bositif a ffyngau, ac mae'n debyg i'r teulu peptid haen-β (Oyama, 2015, 

Huang et al., 2010). 

 

7.1.5 Dulliau gweithredu peptidau gwrthficrobaidd 

Rhaid ystyried morffoleg celloedd bacteriol er mwyn egluro dulliau gweithredu AMP (Oyama, 2015). 

Gall gwahaniaethau yn strwythur cellfuriau bacteriol, megis anhyblygedd a chyfansoddiad effeithio ar 

y dull gweithredu. Er enghraifft, mae gan organebau Gram bositif haen peptidoglycan a haen ddwbl 

(bilayer) cytoplasmig sengl, ond mae gan organebau Gram negatif ddau haen ddwbl, haen allanol 

ddwbl â gwefr negatif moleciwl LPS-ffosffolipid â gwefr wedi'i sefydlogi gan gationau Ca2+ a Mg2+, a 

philen gytoplasmig sengl fewnol (Oyama, 2015, Huang et al., 2010). Priodwedd diddorol AMP yw eu 

affinedd â philenni procaryotig dros bilenni mamalaidd, a gellir ei egluro gan y ffosffolipidau niwtral 

ar bilenni allanol celloedd mamalaidd, a phresenoldeb sterolau amddiffynnol sy'n sefydlogi pilenni 

(Matsuzaki, 2009, Melo et al., 2009, Oyama, 2015).  

 

Er gwaethaf eu hamrywiaeth, mae'r rhan fwyaf o fecanweithiau gweithredu AMP yn cynnwys 

rhyngweithio â philenni celloedd, a gellir eu rhannu'n ddau ddosbarth: peptidau sy’n amharu’r bilen a 

rhai nad yw’n amharu ar y bilen (Powers and Hancock, 2003). Mae gweithrediad cychwynnol peptidau 

â philenni bacteriol yn digwydd gyda rhyngweithiadau electrostatig y peptid cationig ac LPS anionig 

(Gram negatif) neu asidau teichoic sy'n gysylltiedig â'r wal (Gram positif), gan arwain at aflonyddu ar 

y bilen. Mae peptidau cationig yn dadleoli cationau difalent ac yn achosi amhariad lleol yn y bilen 

allanol, gan ffurfio ardaloedd ansefydlog, a chaniatáu i'r peptid drawsleoli trwy'r bilen allanol (a elwir 

yn dderbyniad hunan-hyrwyddedig) (Hancock, 1997, Hancock, 2001). Yna mae'r peptidau'n cysylltu â 

haen allanol y bilen cytoplasmig, lle mae mecanweithiau'n gwyro i naill ai amharu’r pilen neu beidio . 

Mae peptidau sy’n amharu’r pilen yn gyffredinol yn α-helics (Oyama, 2015, Powers and Hancock, 2003, 

Park et al., 1998, Ebbensgaard et al., 2015).  
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Yn gyffredinol, mae eu strwythur eilaidd, amffipatheg a maint yn caniatáu i AMPau gysylltu â haen 

ddwbl pilen a'u mewnosod i ffurfio porau, gan ganiatáu efflwcs o faetholion ac electrolytau hanfodol 

ac achosi athreiddedd pilen cynyddol. Gall eraill rwystro prosesau cellol, megis synthesis cellfuriau, 

synthesis asid niwclëig/protein, neu weithgaredd ensymatig. Mae sawl model AMP sy’n rhyngweithio 

ac amharu ar bilen wedi’u datblygu i egluro’r amhariaeth, gan gynnwys y modelau ‘barrel-stave’, 

‘carped’, ac ‘agregau misellar’ (Oyama, 2015) (Ffigwr 7.5). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Modelau ‘barrel-stave’ - mae peptidau amffipathig yn ail-drefnu’n berpendicwlar i'r bilen 

ac yn alinio fel bod y cadwynnau ochrol hydroffobig yn gwynebu tuag allan i'r amgylchedd 

lipid, tra bod cadwynnau ochrol pegynol yn alinio i mewn i ffurfio mandyllau traws-

bilennol. Mae hyn yn caniatáu i gydrannau cytoplasmig ollwng allan, a photensial y bilen i 

ddisodli. Mae ofynnol felly i beptidau hir allu croesi craidd hydroffobig y bilen. Ymhlith yr 

Ffigwr 7.5. Gweithgaredd gwrthficrobaidd y peptidau gwrthficrobaidd. Addasiad o 

Kozculla et el. 2003.  

Gwefr 

rhyngweithiol 

gyda’r bilen.  

Peptid gwrthficrobaidd catïonig  

Pilen anionig  

Proteinau y bilen  

  

Integreiddiad i mewn i’r bilen 

Mynediad i 

mewn i’r gell  



278 
 

enghreifftiau mae Pardaxin a Gramicidin S (Oyama, 2015, Melo et al., 2009, Ehrenstein 

and Lecar, 1977).  

ii) Modelau ‘carped’ - yma, nid yw peptidau’n mewnosod yn y bilen ond yn alinio'n 

gyfochrog â'r haen ddwbl, gan aros mewn cysylltiad â'r grwpiau pen lipid a gorchuddio'r 

ardal. Mae hyn yn arwain at ddisodliad yn sefydlogrwydd y bilen, gan achosi i graciau 

mawr ffurfio, gollwng deunydd cytoplasmig ac arwain yn y pen draw at ddadelfennu’r 

pilenni. Mae enghreifftiau o beptidau yn cynnwys dermaseptin a LL-37 (Ghosh et al., 2019, 

Gazit et al., 1995, Oyama, 2015, Oren and Shai, 1998, Pouny et al., 1992).  

iii) Modelau ‘agregau micellar’ - mae'r model hwn yn awgrymu bod peptidau yn cysylltu 

mewn trefniant micellar anffurfiol ar draws y bilen, neu mewn trefniadau tebyg i agregau. 

Mae gan yr agregau hyn foleciwlau dŵr, sy'n darparu sianeli mawr i foleciwlau ïon a mawr 

ollwng trwyddynt. Mae hyn yn wahanol i'r modelau eraill gan fod y clystyrau traws-bilen 

yn fyrhoedlog, gan ganiatáu i'r peptid groesi'r bilen heb achosi dadelfeniad o’r bilen, a 

gweithredu eu heffeithiau ar dargedau mewngellol yn lle. Ymhlith yr enghreifftiau mae 

melittin a magainin (Oyama, 2015, Brogden, 2005, Jenssen et al., 2006, Leontiadou et al., 

2006, Sengupta et al., 2008, Matsuzaki et al., 1997, Melo et al., 2009).  

Waeth beth fo'r model fodd bynnag, y canlyniad yw dadelfeniad cyflym o'r bilen gan arwain at 

farwolaeth cyflym o’r celloedd, a gall unrhyw un fod yn gywir yn dibynnu ar y peptid (Powers and 

Hancock, 2003, Friedrich et al., 1999).  

 

7.1.6 Potensial therapiwtig peptidau gwrthficrobaidd 

Er mwyn defnyddio AMP fel therapïau newydd, mae’n rhaid ystyried gwenwyndra, sefydlogrwydd, 

cymhwysiad ac imiwnogenigrwydd (Hancock, 1997, Oyama, 2015). Mae eu gweithgaredd 

‘microbicidal’, ynghyd a phriodweddau nodedig eraill yn eu gwneud yn ragolygon gwych fel 

gwrthficrobau newydd, cyffuriau gwrthdiwmor, peptidau dosbarthu cyffuriau, a.y.y.b. Gellir eu 

defnyddio hefyd fel therapïau topigol, ar gyfer gwella clwyfau, neu fel cyfansoddion gwrth-
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ymwrthedd. Maent yn debygol o fod yn effeithiol ac yn ddiogel (maent yn niwtraleiddio'r LPS ac yn 

aml yn atal endotoxinaemia) yn eu herbyn fel ystod eang o organebau, lle mae'r triniaethau cyfredol 

yn aneffeithiol (Oyama, 2015, Pushpanathan et al., 2013, Otvos Jr and Ostorhazi, 2015). Mae 

datblygiadau mewn technoleg dros y blynyddoedd i optimeiddio gwybodaeth AMP am eu 

gweithgaredd, sefydlogrwydd a gwenwyndra eisoes wedi bod o fudd i feysydd therapiwtig. Mae mwy 

o AMP bellach yn cychwyn treialon clinigol, ac yn cael eu datblygu i fod yn therapïau llwyddiannus, er 

bod angen ymchwil bellach bob amser i bontio'r bwlch mewn gwybodaeth a goresgyn unrhyw 

rwystrau (Zhang and Falla, 2010, Oyama, 2015) (Atodiad NG).  

 

Ynghyd â strwythur eilaidd, mae paramedrau eraill sy'n diffinio gweithgaredd, sefydlogrwydd a 

gwenwyndra AMP yn cynnwys: hyd (asidau amino 12-50 o hyd), dilyniant (gall swyddogaeth ddibynnu 

ar nodweddion unigol yr asidau amino a'u trefn), a gwefr (y brif ffactor sy'n dylanwadu ar y 

rhyngweithiad cychwynnol â philenni â gwefr negyddol) (Oyama, 2015, Thomas, 2019). Gall 

addasiadau achosi newidiadau i baramedrau eraill, e.e. newidiodd Jiang et al. (2008) wefr AMP α-

helics amffipathig 26-aa, o’r new V13K - gan gynyddu'r gwefr net bositif i +9, y canlyniad oedd 

gweithgaredd haemolytig uwch, ond wrth ostwng y gwefr net i lai na +4, cafodd y beptid ei anactifadu  

(Jiang et al., 2008). Mae amffipathigrwydd yn cyfeirio at gydrannau hydroffobig a hydroffilig y 

moleciwl, o ganlyniad i'r terfyn-N hydroffilig ac yn bennaf terfyn-C hydroffobig. Gall hydroffobigedd ar 

yr ochr â gwefr bositif o dan drothwy penodol gynyddu ei weithgaredd gwrthficrobaidd, a gall ei leihau 

ostwng gweithgaredd. Dangosodd astudiaethau eraill fod helicedd, sef gallu’r AMP i ffurfio ‘strwythur 

troelli’ yn bwysicach ar gyfer gwenwyndra na gweithgaredd gwrthficrobaidd AMP (Thomas, 2019). 

 

7.1.7 Cynhyrchiant moleciwlau gwrthficrobaidd yn y rwmen 

Cafodd yr AMP ewcaryotig cyntaf ei ddarganfod a’i ynysu oddi wrth leucocytau cwningen ym 1956 

(Thomas, 2019, Park et al., 2017). Mae'n ymddangos bod gwahaniaethau yng ngweithgareddau 

gwrthficrobaidd AMP ewcaryotig a phrocaryotig: mae AMP ewcaryotig yn dangos gweithgaredd eang 
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yn erbyn bacteria Gram negatif a Gram positif, tra bod AMP procaryotig yn aml yn arddangos sbectra 

ataliol culach, weithiau'n weithredol yn unig yn erbyn rhywogaethau neu genera sy'n gysylltiedig â'r 

bacteria penodol hwnnw. Gellir dod o hyd i AMP ewcaryotig yn haenau epitheliol, celloedd phagocytig 

a hylifau corff bron pob anifail amlgellog, ac mae'r dull cynhyrchu yn amrywio'n fawr o AMP i AMP. Yn 

gyffredinol, mae AMP yn cael eu cynhyrchu'n gyffredin, neu eu cymell mewn ymateb i haint neu lid, 

gan gelloedd penodol ar bob adeg, neu gan gelloedd penodol sy'n mynegi AMP yn unig ym 

mhresenoldeb moleciwl penodol (Zasloff, 2019, Park et al., 2017). 

 

Mae ffyngau bob amser wedi bod yn ffynhonnell gwrthficrobaidd a metabolion eilaidd, er enghraifft, 

Penisilin a Ceffalosporinau  (Cavalli, 2017, Thomas, 2019). Mae cynnydd mewn genynnau sy'n amgodio 

AMP yn aml yn digwydd mewn amgylcheddau cystadleuol er mwyn lladd micro-organebau eraill, a 

gwyddys bod ffyngau wedi benthyca genynnau amgodio gwrthfiotigau gan organebau fel 

Actinomycetau (Thomas, 2019). Fodd bynnag, mae ffyngau yn dda am wneud cyfansoddion 

gwrthficrobaidd gwenwynig, a gellid nodi cyfansoddion defnyddiol ychwanegol posibl o amryw o 

ffyngau heb eu astudio eto (Lewis, 2017). Mae'r rwmen yn enghraifft o amgylchedd cystadleuol iawn, 

ac yn ddiweddar mae microbiom y rwmen wedi dod yn ffynhonnell o ddiddordeb mewn archwiliadau 

am gyfansoddion gwrthficrobaidd posibl oherwydd ei amrywiaeth microbaidd uchel (Oyama et al., 

2017a, Hungate, 1966, Onime et al., 2021). Yn flaenorol, nodwyd AMP ym microbiom y rwmen 

(Buwchitin, a nodwyd o lyfrgell metagenom bacteriol rwmen) (Oyama et al., 2017a), felly mae mwy o 

ddarganfyddiadau AMP newydd yn bosibl iawn o ffynonellau eraill yn y rwmen (Onime et al., 2021), 

fel y ffyngau anaerobig. Mae ffyngau anaerobig yn byw yn llwybr gastroberfeddol llysysyddion 

mamalaidd, ac yn cyfrif am 20% o fiomas microbaidd yn y rwmen. Maent yn chwarae rhan weithredol 

mewn diraddio planhigion, gyda gweithgaredd mecanyddol ac ensymatig cyfunol (Gruninger et al., 

2014, Edwards et al., 2008, Callaghan et al., 2015). Mae ffyngau anaerobig ymhlith y cytrefwyr 

cynharaf o ronynnau bwyd anifeiliaid a amlyncir yn y rwmen, ac mae eu sŵosborau fflangellog, a 

ryddhawyd mewn ymateb i amlynciad bwyd, yn nofio tuag at y gronynnau hyn mewn ymateb i 
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raddiannau siwgrau toddedig. Mae sensitifrwydd uchel i'r siwgrau hyn yn golygu bod gronynnau 

planhigion yn cael eu cytrefu'n gyflym (o fewn 15-20 munud), sy'n hanfodol yn amgylchedd 

cystadleuol y rwmen (Huws et al., 2014, Huws et al., 2013). Mae'r sŵosborau hyn yn atodi, ac yn 

dechrau datblygu system gwreiddflewol sy'n atodi'r cytref i'r gronyn planhigiol. Mae hyn yn cychwyn 

y broses ddiraddio trwy dreiddiad y gwreiddflew i feinweoedd cellfuriau’r planhigion, gan agor y 

meinweoedd mewnol ar gyfer ymosodiad ensymatig gan ensymau hydrolas glycosyl pwerus (Huws et 

al., 2016).  

 

7.1.8 Nodau ac amcanion yr ymchwil 

Mae angen brys am wrthficrobau newydd, a gyda'n gwybodaeth gyfredol a chyflwyniad llwyfannau 

ymchwil newydd ac effeithiol, mae hyn bellach yn bosibl. Mae darganfod a chategoreiddio AMPau yn 

parhau i fod yn faes gwyddonol cymhleth, wedi'i ddisgrifio a'i ddeall yn drylwyr mewn sawl maes ond 

gyda bylchau mawr mewn gwybodaeth (Onime et al., 2021). Mae hefyd yn faes helaeth sy'n cynnwys 

llawer o feysydd tacsonomig posibl i ddechrau archwilio ynddynt am AMP therapiwtig newydd, fel 

microbiom y rwmen (Oyama, 2015, Thomas, 2019). Yn y bennod flaenorol, dangosodd mwyngloddiad 

genomau ffyngau anaerobig gydag antiSMASH, dynodwr metaboliaid eilaidd a pheptidau posibl, sawl 

polycetid a pheptidau di-ribosomaidd yn eu genomau. Dynodwyd hefyd sawl AMP tybiedig hefyd. 

Amlygodd hyn y posibilrwydd bod ffyngau anaerobig yn ffynhonnell gyfoethog o wrthficrobau 

newydd, felly penderfynwyd ymchwilio i hyn ymhellach. Yn ystod yr astudiaeth, daeth dull 

mwyngloddio cyfrifiadol newydd i’r amlwg gan Dr Ben Thomas, felly penderfynwyd ei ddefnyddio i 

fwyngloddio genomau ffyngau anaerobig i gael golwg agosach ar bresenoldeb unrhyw beptidau 

gwrthficrobaidd newydd o ddiddordeb. 

Felly, nod y bennod hon yw defnyddio setiau data biolegol cyhoeddus i'w cloddio ar gyfer AMPau 

newydd gan ddefnyddio piblinell gyfrifiadol newydd a grëwyd gan Dr Ben Thomas, gyda diddordeb 

penodol mewn ffyngau rwmen anaerobig, Neocallimastigomycota.  
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Prif amcanion y bennod hon yw:  

Amcan 1: Cloddio genomau ffwngaidd anaerobig cyhoeddus o JGI Mycocosm ar gyfer cyfansoddion 

gwrthficrobaidd newydd, gan ganolbwyntio ar beptidau gwrthficrobaidd (AMP), gan ddefnyddio'r 

biblinell gyfrifiadol newydd AMPLY, a syntheseiddio'r peptidau hyn â synthesis SPOT er mwyn eu profi 

am weithgaredd  

Rhagdybiaeth 1: Mae microbiom y rwmen yn ffynhonnell gyfoethog o nifer o gyfansoddion 

therapiwtig ac ecolegol berthnasol, a hyd yn hyn mae'n ffynhonnell heb ei archwilio’n fanwl 

sydd â photensial biotechnolegol mawr, felly bydd cyfansoddion gwrthficrobaidd newydd 

hefyd yn cael eu nodi yma 

Amcan 2: Profi unrhyw AMP a nodwyd ac a syntheseiddiwyd ar gyfer gweithgaredd gwrthficrobaidd 

yn erbyn ystod o facteria clinigol a bacteria y rwmen 

Rhagdybiaeth 2: Bydd AMPau o’r rwmen yn dangos gweithgaredd yn erbyn un neu fwy o'r 

pathogenau a brofwyd 
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7.2 Dulliau a deunyddiau 

*Darperir gwybodaeth ynghylch dylunio a defnyddio AMPLY gan Dr. Ben Thomas (Thomas, 2019). 

 

7.2.1 Mwyngloddio biowybodeg gydag AMPLY 

7.2.1.1 Piblinell AMPLY – adfer AMP newydd o ddata digidol 

Mae dadansoddi data metagenomig wedi arwain at ddatblygiadau a darganfyddiadau mawr mewn 

bioleg esblygiadol a meddygol. Fodd bynnag, mae dadansoddiad cyfrifiadurol wedi bod yn gyfyngedig 

erioed, gan ddarparu cwestiynau newydd yn hytrach na atebion gwell i'r rhai sy'n bodoli eisoes. Felly 

fel sylfaen ddylunio AMPLY, y cwestiynau a'r amcanion ar gyfer dadansoddi in silico oedd:  

- A allwn ni ailgyflwyno offer biowybodeg presennol i ddod o hyd i AMP?  

- A allwn ni ailgyflwyno offer biowybodeg presennol i ddod o hyd i AMP newydd?  

- A allwn ni ailgyflwyno offer biowybodeg presennol i ddod o hyd i AMP newydd a da?  

- Pa offer presennol sy'n addas at y diben? 

- A oes un algorithm a fydd yn canfod AMP newydd na ddarganfuwyd o'r blaen? Os na, a allwn 

ni wneud un?  

- A ellir defnyddio unrhyw un o'r atebion i'r cwestiynau hyn i gynyddu ein dealltwriaeth a'n 

gwybodaeth o'r maes AMP yn ei gyfanrwydd?  

Mae dull cyfrifiadurol yn unig o ddarganfod AMPau hefyd yn gwynebu dwy her benodol: i) y dull in 

vitro traddodiadol o ynysu gwrthficrobau, a ii) y dull o osgoi'r llwybr naturiol yn gyfan gwbl ac adeiladu 

AMP o'r dechrau (neu newid y rhai sy'n bodoli eisoes) (Thomas, 2019). 

 

 7.2.1.2 Dylunio’r biblinell AMPLY 

Mae AMPLY wedi'i gynllunio i dynnu AMPau newydd o setiau data, ac mae wedi'i gynllunio i 

weithredu rhwng y data NGS sydd ar gael a'r dechnoleg synthesis, gan gyflwyno rhestrau o ragolygon 

y gellir eu synthesu gyda’r dull SPOT yn y pen draw. Mae'n didoli'r data ac yn edrych am dargedau 

synthesis, er mwyn caniatáu cynhyrchu rhestr ariannol ddoeth o ragolygon. Mae'r broses yn cynnwys 
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pennu amrywiaeth o nodweddion AMP diddorol, a'u paru yn erbyn nodweddion casgliadol pob 

peptid tybiedig yn y set ddata dan ddadansoddiad. Rheolir llif gwaith craidd AMPLY trwy IBM SPSS 

Modeller 18 (Thomas, 2019) (Ffigwr 7.6).  

 

  

7.2.1.3 Cydrannau cynradd AMPLY 

Prif bwrpas AMPLY yw cyfuno a chyflwyno pasiau nodweddion lluosog ac allbwn modelu ar amryw o 

daflenni data, a'r pwysicaf yw'r BitPad, gyda chefnogaeth y CurvePad (sy'n darparu modelu 

anghysondeb ar gyfer nodweddion peptid, gan ganolbwyntio ar ddarganfod peptid newydd), a'r 

RealPad a HHMPad (sy'n darparu allbwn Model Markov Cudd (HMM) mwy traddodiadol ac allbwn 

aliniad ‘Pairwise’ (BLAST), gan dynnu sylw at amryw o beptidau presennol) (Thomas, 2019) (Ffigwr 

7.7). 

 

 

 

 

Ffigwr 7.6. Crynodeb o lif gwaith AMPLY. Ffynhonnell: Thomas, 2019.  
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Y BitPad yw'r prif allbwn o AMPLY (Ffigwr 7.8) Mae'n gyfuniad o'r holl ddata a grëwyd drwy'r biblinell 

a'r prif lwybr ar gyfer lleoli gwrthficrobau newydd na chaiff eu canfod gan biblinellau anodi 

traddodiadol. Yr her gyntaf yw hidlo'r data, gan ddefnyddio pedwar math o nodwedd AMPLY:  

- Anodiadau ‘pairwise’  

- Anodiadau HMMER  

- Sgoriau Modelu Rhagfynegol  

- Sgoriau Ffenestri Llithro  

Ffigwr 7.7. Llif broses lefel uchel AMPLY. Ffynhonnell: Thomas, 2019.  
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I ddechrau darganfod AMP yn AMPLY mae'n well blaenoriaethu hidlo gan un neu fwy o'r categorïau 

hyn i geisio dewis is-set o'r data ar y BitPad sy'n ateb y gofynion o ddarganfod, a phenderfynu ar 

bwrpas y data. Y cwestiynau cyntaf i'w gofyn yw:  

- A yw canlyniad y dadansoddiad ar gyfer dadansoddiad ecolegol/biolegol neu a yw'r gofyniad 

i adeiladu rhestr o AMP ar gyfer synthesis?   

- Os ydw i'n mynd i syntheseiddio'r AMP hyn, faint alla i fforddio eu syntheseiddio a beth yw fy 

nhargedau pathogenig?  

- Oes gen i ddiddordeb mewn newydd-deb, neu ai’r peth pwysicaf yw bioactifedd?  

- Pa mor bwysig yw hi bod yr AMP rwy'n eu darganfod yn rai “gwir” ac y gellir eu cefnogi gyda 

data biolegol ychwanegol?  
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Ffigwr 7.8. Enghraiff of allbwn BitPad gan AMPLY, yn dangos y lliwiau a ddefnyddir ar y rhannau penodol sy’n ffurfio matrics o’r data sydd ar gael, er mwyn 

penderfyny pa beptidau i ddewis i synthesu. Mae’r ffigwr yn ddangosol yn unig o edrychiad y BitPad. Ffynhonnell: Thomas, 2019.  
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I gyrraedd y cam hwn, mae AMPLY yn cyfuno sawl pasiad anodi i mewn i un linell wybodaeth ar gyfer 

pob cofnod data (ORF) a ddadansoddir gan y biblinell. Mae'r holl ddata sy'n cael ei brosesu gan AMPLY 

yn cael ei storio mewn bwrdd o'r enw'r HotList, gan ganiatáu meta-ddadansoddiad rhwng gwahanol 

setiau data ar wahanol adegau. Un o brif gysyniadau AMPLY yw lleihau'r FullORF (FO) i adran o'r enw 

rhanbarth Consensws (CON), yna paru i lawr ymhellach i ddiffinio'r rhanbarth a anfonir ar gyfer 

synthesis peptid (Rhanbarth Synthesis) (Ffigwr 7.9).  

Yn cynorthwyo hyn mae’r gyfrifiannell rhagfynegiad ffenestri llithro (the sliding window prediction 

calculator), sy'n cynyddu'r tebygolrwydd o ganfod gweithgareddau yn y sgrin in vitro trwy ddewis y 

rhanbarth gyda'r asidau amino sydd a chydberthynas agosaf â gweithgaredd gwrthfacteriol. 

Adenillwyd perfformiad pob asid amino mewn sgriniau trwybwn uchel yn erbyn E. coli K12, EMRSA-15 

a C. albicans o PEPPROSPECTS a CORE-T (mae PEPPROSPECTS yn cynhyrchu rhestrau o ranbarthau 

synthesis peptid positif a negyddol, a syntheseiddiwyd yn flaenorol a'u tagio â gweithgaredd 

gwrthficrobaidd, a data haemolytig fel rhan o'r biblinell in vitro; defnyddir CORE-T, wedi'i seilio'n 

bennaf ar lyfrgell APD3, fel set ddata rhagfynegydd rhanbarthol, gyda matsys therapiwtig dilys neu 

haemolytig/gwenwynig yn cael eu defnyddio).  

 

 

 

Os yw’r peptidau a ragwelir yn hirach na’r ystod o synthesis SPOT (26aa), neu os oedd angen adnabod 

rhanbarthau gwrthficrobaidd byrrach mewn peptidau hirach, defnyddir ‘directed regional arrays’. 

Ffigwr 7.9. Y rhanbarth consensws (CON), a’i berthynas a’r rhanbarth ORF llawn (FO). Addasiad o Thomas, 2019.  

 

ORF Lawn (FO) 

Rhanbarth Synthesis 

Consensws (CON) 
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Mae hon yn gyfres gyfrifiadurol sy'n deillio o beptidau byrrach o beptid AMP tybiedig sengl, sy'n hirach 

na'r ystod o SPOT. Mae helfa gyfeiriedig am ardaloedd bioactif yn bosibl, gan ddewis rhanbarthau yn 

seiliedig ar is-aliniadau a ddefnyddir i adnabod rhanbarth CON, sy'n rhatach ac yn fwy effeithlon na 

syntheseiddio ORF cyfan (Ffigwr 7.10).  

 

 

7.2.2 Setiau genomig cyhoeddus ffyngau anaerobig 

Dadansoddwyd pum genom cyhoeddedig o Neocallimastigomycota gan ddefnyddio piblinell AMPLY 

(Thomas, 2019). Y genomau ffwngaidd anaerobig a ddadansoddir yn y bennod hon yw Anaeromyces 

robustus v1.0, Orpinomyces sp., Piromyces sp. E2 v1.0, a Neocallimastix G1 v1.0 (Haitjema et al., 2017, 

Youssef et al., 2013a, Mondo et al., 2017, Grigoriev et al., 2014).  Y gobaith yw y bydd y genomau eraill 

sydd ar gael yn gyhoeddus, yn ogystal ag unrhyw rai newydd yn cael eu dadansoddi yn ddiweddarach. 

 

O’r mwyngloddiad cychwynnol o enomau Neocallimastigomycota, darparodd y dadansoddiad set 

ddata o 100 peptid, a syntheseiddiwyd yn SPOT a'u profi am weithgaredd gwrthficrobaidd yn erbyn E. 

coli ac MRSA, gan ddefnyddio peptid â gweithgaredd hysbys. Yna dewiswyd 12 o'r peptidau hyn i'w 

sgrinio'n ymhellach mewn amgylchedd aerobig yn erbyn 3 pathogen clinigol (E. coli, MRSA a P. 

aeruginosa), yna profion anaerobig gan ddefnyddio ystod o facteria anaerobig (gweler isod).  

Ffigwr 7.10. Y broses o ddewis rhanbarth i’w synthesu. Ffynhonnell: Thomas, 2019.  

 



290 
 

7.2.3 Synthesu peptidau gwrthficrobaidd 

Mae synthesis SPOT yn ddull cyflym a rhad o syntheseiddio peptidau. Mae SPOT yn defnyddio cemeg 

fluorenyl-methoxy-carbonyl (Fmoc) ar bilenni cellwlos confensiynol i greu peptidau o'r newydd, ac yn 

caniatáu synthesis nifer fawr o beptidau profadwy mewn cyfeintiau bach, sy’n effeithlon ar gyfer 

sgrinio nifer fawr o beptidau unigryw cyn penderfynu gwneud mwy. 

Mae datrysiadau sy'n cynnwys yr asidau amino a'r adweithyddion cyplu yn cael eu dosbarthu i 

leoliadau penodol o'r bilen. Ar ôl i'r adwaith gyplu ddigwydd, mae'r bilen gyfan yn cael ei golchi a'i 

thrin i gael gwared ar y grwpiau amddiffyn amino terfynol ac felly caniatáu i'r set nesaf o 

adweithyddion asid amino gael eu dosbarthu i'r bilen i'w cyplu. Mae angen llawer o gylchoedd 

ailadroddol o gyplu ac ymolchi er mwyn cwblhau synthesis yr arae beptid (Szymczak et al., 2018, 

Thomas, 2019).  

Ar ôl nodi darpar AMP gan ddefnyddio AMPLY, syntheseiddiwyd y peptidau crwd gan ddefnyddio 

technoleg SPOT yn Ysbyty San Siôr, Llundain gan Dr Ben Thomas ac mewn cydweithrediad â grŵp Dr 

Kai Hilpert.  

 

A 

B 

Ffigwr 7.11. Y syntheseiddiwr SPOT (A), a’r broses o dynnu peptidau o’r bilen 

SPOT cyn paratoi ar y dulliau sgrinio (B). 
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7.2.4 Straenau bacteria a ddefnyddiwyd 

Darparwyd straenau bacteriol a ddefnyddir ar gyfer profion gwrthficrobaidd gan Dr Ben Thomas yn 

Ysbyty San Siôr, Llundain, a Jess Friedersdorff ym Mhrifysgol Aberystwyth, ar gyfer bacteria aerobig ac 

anaerobig, yn y drefn honno. Roedd straenau aerobig yn cynnwys E. coli K12, EMRSA-15 a P. 

aeruginosa (defnyddiwyd C. albicans hefyd fel prawf ffwngaidd). Dewiswyd y rhain fel sail ar gyfer 

sgrinio dilys therapiwtig, gan ddarparu ymatebion Gram negatif a Gram positif i'r AMP.  

* Perfformiwyd profion gan ddefnyddio bacteria aerobig yn Ysbyty San Siôr gan Dr Ben Thomas, heb 

lawer o fewnbwn gan yr awdur.  

 

Roedd straenau anaerobig (Tabl 7.2) yn cynnwys Butyrivibrio fibrisolvens 3071, Megasphaera elsdenii 

T81, Prevotella ruminicola 19189, Clostridium aminophilum 49906, Clostridium sticklandii 12662, 

Eubacterium pyruvativorans i6, Ruminococcus albus SY3, Ruminococcus flavefaciens 007, Fibrobacter 

succinogens S85, Peptostreptococcus anaerobius 27337, Lactobacillus ruminis 20403, a Selenomonas 

ruminantium Z108.  Dewiswyd y rhain i ddarparu ystod eang o facteria anaerobig Gram negatif a Gram 

bositif â gwahanol swyddogaethau. Roedd y straenau anaerobig o ddiddordeb arbennig yn y bennod 

hon, felly roedd profion ym Mhrifysgol Aberystwyth yn canolbwyntio ar y mathau penodol hyn.  

 

 

 

Tabl 7.2. Straenau bacteria anaerobig a ddefnyddwyd yn yr arbrawf.  
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7.2.5 Amodau’r cyfyngau twf a meithrino 

7.2.5.1 Meithrinau twf aerobig  

Roedd broth ac agar Mueller Hinton (MH) a Luria Bertani (LB) yn cael eu defnyddio ar gyfer pob straen 

bacteria aerobig, ac fe'u tyfwyd gan ddefnyddio amodau safonol oni nodir yn wahanol. Deorwyd y 

straenau ar 37°C am 18-20 h gydag awyru (aeration), a deorwyd meithrinnau ar gyfryngau solet ar 

37°C am 18-24 h.  

 

 7.2.5.2 Meithrinau twf anaerobig 

Defnyddiwyd broth ac agar Hobsons M2 ar gyfer meithrino straenau bacteria anaerobig, a'u tyfu o dan 

amodau anaerobig caeth mewn siambr anaerobig. Deorwyd meithrinau broth ac agar ar 39°C am 24-

48 h. Gwnaed staenio Gram a PCR ar bob straen i wirio'r straen ddwywaith. Roedd cyfryngau twf M2 

Hobson fel a ganlyn: glwcos (2 g), maltos (2 g), NaHCO3 (4 g), Bacto-Casitone (Fisher Scientific) (10 g), 

burum (2.5 g), a cellobios (2 g) wedi'i ychwanegu at 300 ml o ddŵr distyll, 150 ml hydoddiant mineralau 

I (3 g/l K2HPO4 mewn dŵr distyll), 150 ml hydoddiant mineralau II (3 g KH2PO4, 6 g (NH4)2SO4, 6 g NaCl, 

0.6 g MgSO4.7H2O a 0.6 g CaCl2.2H20; hydoddi mewn dŵr distyll 1 l), ychwanegwyd 200 ml o hylif 

rwmen, hydoddiant Sodiwm Lactat (10 ml o doddiant 60% (w/v)), ac resazurin (1 ml o doddiant 0.1% 

(w/v)) a'i droi nes hydoddi, a'i wneud hyd at 1 l gyda dŵr distyll. Ar ôl berwi i yrru'r ocsigen i ffwrdd 

(10 munud) a'i oeri, ychwanegwyd 1 g L-cystein-HCl, ac mae'r cyfrwng canlyniadol yn cael ei 

ddadwenwyno trwy gasio â CO2 am 1 h. Dosbarthwyd y cyfrwng yn anaerobig mewn alicwotau 7 ml i 

mewn i diwbiau Hungate, a'i selio â bwng polypropylen wedi'i ddal gan gap sgriw. Mae'r cyfrwng yn 

cael ei sterileiddio trwy awtoclafio (121°C/15 munud). Gwneir agar Hobson’s M2 0.75% (w/v) (ar gyfer 

storio cryogenig diwylliant) a 2% (w/v) agar (ar gyfer cyfryngau plât) fel yr uchod ond gydag 

ychwanegiad 7.5 g neu 20 g o Bacto-Agar (Fisher Scientific) yn y drefn honno.  
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7.2.6 Sgrinio gwrthficrobaidd a phenderfyniad MIC 

 7.2.6.1 Meithrinau aerobig 

Dewiswyd un cytref o blât agar wedi'i wneud yn ffres o bob micro-organeb a'i ddefnyddio i 

inociwleiddio broth MH neu LB. Tyfwyd y bacteria dros nos mewn deorydd ysgwyd 37°C (ar 225 rpm) 

nes sicrhau twf digonol, yna ei wanhau ymhellach yn yr un broth i grynodiad terfynol o 5 x 105 CFU/ml 

(wedi'i addasu i gyd-fynd â Safon 0.5 McFarland, gyda OD600 o rhwng 0.08-0.1).  

 

 7.2.6.2 Meithrinau anaerobig 

Tyfwyd bacteria anaerobig am 24-48h mewn deorydd 39°C mewn tiwbiau Hungate sy'n cynnwys broth 

Hobsons M2 nes sicrhau twf digonol, yna ei wanhau a'i addasu yn yr un ffordd ag uchod.  

 

7.2.6.3 Mesur yr MIC 

Mesurwyd yr MIC yn ôl dull ‘broth microdilution’ gan ddefnyddio gwaniadau cyfresol deublyg (two-

fold serial dilutions) o'r AMP mewn broth Hobson's M2. Cafodd yr holl doddiannau stoc o beptidau eu 

hydoddi mewn dŵr distyll a'u storio mewn tiwbiau polypropylen di-haint. Ar gyfer profi amrediad 

llawn, dylai crynodiad yr hydoddiant stoc fod yn fwy na 1000 µg/ml, ac mae angen o leiaf 5-8 gwanhad 

i gwmpasu ystod gyraeddadwy. Defnyddiwyd platiau microtitr (96 twll) gyda chaeadau (Polystyrene 

Round Bottom Sterile Plates, E2996-1710, StarLab Group) ar gyfer y profion twf, gyda'r deuddeg colofn 

yn caniatáu i bedwar peptid gael eu profi'n driphlyg mewn un plât. Ychwanegwyd y peptidau i'w sgrinio 

(50 μl yr un) i'r rhes gyntaf ar draws y plât gyda phibed aml-sianel. Yna gwnaed gwanhad cyfresol 

deublyg ar y plât mewn rhesi ar gyfer pob peptid dros chwe rhes, gan wneud ystod crynodiad derfynol 

o 2 i 64 μg/ml. Yna ychwanegwyd cyfrwng diwylliant crynodedig (50 µl; crynodiad 3x), ac yna’r 

gymysgedd bacteriol (50 µl) o'r diwylliant dros nos (i gyflawni'r crynodiad terfynol o 5 x 105 CFU/ml). 

Defnyddiwyd y ddwy res olaf ar gyfer rheolaethau bositif (dim peptid wedi'u hychwanegu) a 

rheolyddion negatif (dim bacteria na pheptid wedi'u hychwanegu) (Wiegand et al., 2008, Oyama, 

2015). Sefydlwyd platiau fel a ganlyn (Ffigwr 7.12 a Ffigwr 7.13): 
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- Ychwanegwyd 100 µl o gyfrwng meithrino di-haint at res H, fel rheolaeth negyddol  

- Ychwanegwyd 50 µl o gyfrwng meithrino di-haint at resi B-G  

- Ychwanegwyd 100 µl o'r hydoddiant peptid gwanedig deublyg i res A.  

- Tynnwyd 50 µl o hydoddiant o res A a'i ychwanegu at res B, a'i gymysgu trwy bibetio 

- Ailadroddwyd hyn i lawr i res F (cafodd 50 µl ei daflu o res F)  

- Defnyddiwyd 50 µl o'r cymysgedd bacteriol gwanedig (wedi'i addasu i 0.5 Safon McFarland) i 

inociwleiddio ffynhonnau yn rhesi A-G, gyda G fel y rheolaeth twf (yn arwain at yr inociwlwm 

terfynol a ddymunir o 5 x 105 CFU/ml) 

 

 

Rheolwr Bositif 

Y Gwrthficrob (AMP) 

FO2 BO3 CO3 Penisilin Ampisilin Chlor 

Crynodiad 

Gostyngol A-F 

Rheolwr Negatif 

(µg/ml) 

  

64  

32 

16 

8  

4 

2 

Ffigwr 7.12. Cynllun nodweddiadol plât ar gyfer y broses sgrinio. Golygir ‘Chlor’ Chloramffenicol. 
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Ar gyfer y bacteria rwmen anaerobig sefydlwyd y platiau mewn siambr anaerobig (Siambr Anaerobig 

Vinyl, Coy Laboratory Productions, UDA) sy'n cynnwys awyrgylch 100% CO2. Seliwyd pob plât â ffilm 

selio plât gludiog (AB-0558 Adhesive Film, Thermo Fisher Scientific) i gynnal amodau anaerobig yn y 

ffynhonnau (Ffigwr 7.14). 

Ffigwr 7.13. Allbwn enghreifftiol o sgrin MIC. 
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Ffigwr 7.14. Enghraifft o siambr anaerobig ar gyfer y sgrinio anaerobig. 

Ffigwr 7.15. Deunyddiau angenrheidiol ar gyfer y sgrinio anaerobig. 
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Deorwyd platiau ar 39°C mewn darllenydd plât (Hidex Sense) am 48-72 h, a chofnodwyd y darlleniad 

(600 nm) bob 30 munud. Ar gyfer bacteria aerobig, sefydlwyd platiau mewn llifeiriant laminar (laminar 

flowhood), wedi'u gorchuddio â chaead plât microtitr safonol (caead plât di-haint Polystyren 96-well, 

E2996-1910, StarLab), a'i ddeor ar 37°C am 24 awr, fel uchod. Nodwyd MIC fel y crynodiad isaf o'r 

peptid a oedd yn atal twf gweladwy ar yr organeb ar ôl 24-48 awr. Mae darlleniadau dilyniannol yn 

galluogi cromliniau twf ar gyfer pob cytref yn y plât, a gellir sefydlu effaith y peptid ar dwf trwy gyfrifo 

canran hyfywedd celloedd pathogen o'i gymharu â'r rheolaeth twf (rhes G). 

 

Ni thyfodd nifer o facteria'r rwmen gan ddefnyddio'r protocol a ddisgrifir uchod, yn ôl pob tebyg 

oherwydd trylediad ocsigen i'r plât microtitr trwy'r sêl blastig. Ar gyfer y straenau hyn, paratowyd 

platiau yn y siambr anaerobig fel uchod ac, ar ôl eu inociwleiddio a’u selio, eu rhoi y tu mewn i flwch 

3.7 l plastig clir wedi'i selio yn cynnwys sachet AnaeroGen wedi'i agor yn ffres (<1 mun) (Oxoid; 

AN0035A 3.5 l) (Ffigwr 7.15). Mae'r sachets hyn yn cael gwared o unrhyw ocsigen gweddilliol (i <0.1% 

o fewn 2.5 awr) ac yn rhyddhau CO2 (7-15% o fewn 24 awr). Deorwyd y platiau hyn yn y siambr 

anaerobig mewn deorydd ar 39°C. Gellid arsylwi platiau yn ystod y deori i benderfynu a oedd unrhyw 

dyfiant wedi digwydd (presenoldeb pelenni gweladwy) ond nid oedd yn bosibl eu meintioli fel yr 

ymgymerwyd ag ef ar gyfer y mathau eraill.  

 

7.2.7 Modelu moleciwlaidd strwythurau’r peptidau 

Modelwyd yr AMPau wedi'i syntheseiddio i nodi strwythur asid amino a gwybodaeth eu 

swyddogaethau gan ddefnyddio'r meddalwedd gyfrifiadol PEP-FOLD3 (Lamiable et al., 2016, Maupetit 

et al., 2010). Mae PEP-FOLD3 yn feddalwedd modelu strwythurol de novo ar gyfer peptidau rhwng 9 

a 12 asidau amino ar ffurf rhydd, yn seiliedig ar efelychiad Monte Carlo sy'n archwilio cydosodiad y 

darnau ar gyfer pob peptid. Rhagwelir nifer gyfyngedig o gydffurfiadau ym mhob safle o'r strwythur 

gan ddefnyddio llyfrgell yr wyddor strwythurol gudd sy'n deillio o Fodel Markov (HMM-SA) o 27 4-
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mers strwythurol, ac mae PEP-FOLD3 yn aseinio'r darn strwythurol mwyaf tebygol ar gyfer dilyniant 

yr asid amino penodol (Maupetit et al., 2010, Camproux et al., 2004).  

Mae HMM-SA yn cynnwys 27 prototeip strwythurol 4-mers o'r enw llythrennau strwythurol, 

sy'n caniatáu symleiddio'r strwythurau protein 3D yn ddilyniannau 1D o lythrennau 

strwythurol. Disgrifir y dull yn fanylach yn Maupetit et al. (2010).  

Mae cydosod darnau yn beptidau yn cael ei berfformio gan ddefnyddio gweithdrefn farus (greedy 

procedure), wedi'i yrru gan egni bras gyda'r faes grym ‘Optimal Potential for Efficient peptide-Structure 

Position (OPEP)’ (Maupetit et al., 2007, Tuffery et al., 2005).  

Mae meysydd grym OPEP yn chwilio ac yn sgorio cydymffurfiadau peptid yn erbyn maes grym. 

Mae OPEP yn fodel protein bras-rawn wedi'i seilio ar fodel chwe glain fesul asid amino, ac 

mae'n defnyddio cynrychiolaeth fanwl o'r holl atomau asgwrn cefn (N, H, Cα, C ac O) ac yn 

lleihau pob cadwyn ochr i glain sengl gyda pharamedrau geometregol priodol, a radiws Van 

der Waals. Mynegir y swyddogaeth ynni sy'n deillio o hyn fel swm o sawl potensial, a'i 

baramedroli i wahaniaethu strwythurau brodorol neu anfrodorol ac mewn perthynas â'r egni 

rhydd isaf (Maupetit et al., 2009, Oyama, 2015). 

Gall PEP-FOLD3 berfformio tua 50 o efelychiadau gydag un dilyniant asid amino, ac mae'n dychwelyd 

y modelau cynrychioliadol 3D gorau a nodwyd ar gyfer pob peptid o ran egni a phoblogaeth (y sgôr 

ynni isaf) (Maupetit et al., 2009). Dewiswyd y model sgorio uchaf ar gyfer pob dilyniant. Llwyddodd 

PEP-FOLD3 i ragfynegi cydffurfiad pob un o'r 16 peptid yn yr astudiaeth hon. Mae'r efelychiadau'n 

gyflym, gan agor y drws i ddyluniad rhesymegol in silico ar raddfa fawr peptidau bioactif newydd a 

phroteinau bach. Delweddwyd canlyniadau'r modelu gan ddefnyddio PyMOL (Schrödinger, 2015).  

 

7.2.8 Cronfa ddata peptid gwrthficrobaidd APD3  

Cronfa ddata peptid gwrthficrobaidd amlswyddogaethol gyffredinol yw APD sy'n ymroddedig i 

peptidau gwrthficrobaidd o bob ffynhonnell fiolegol, gan gasglu peptidau ‘aeddfed a gweithredol’ 

(<100 gweddillion asid amino). Dosberthir peptidau yma yn seiliedig ar eu gweithgareddau biolegol fel 
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gwrthganser, gwrthfeirysol, gwrthffyngol a gwrthfacteriol, gan ganiatáu rhestr sydd ar gael yn rhwydd. 

Mae APD hefyd yn darparu rhyngwyneb rhyngweithiol ar gyfer ymholiadau, rhagfynegiadau a dylunio 

peptidau, gan ganiatáu rhagfynegiad o nodweddion yr AMPau yn y bennod hon yn fwy manwl (APD, 

2017, Wang et al., 2016). 
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7.3 Canlyniadau 

7.3.1 Nodi AMPs gydag AMPLY 

Cafodd sgrinio ar gyfer y peptidau o'r genomau ffyngau anaerobig cyhoeddedig o JGI Mycocosm ei 

gynnal gan ddefnyddio AMPLY gan Dr Ben Thomas, gan nodi a rhagfynegi'r set gychwynnol o AMPs. I 

ddechrau, nododd y mwyngloddiad ar y set ddata anaerobig oddeutu 50,000 o drawiadau fel AMP 

posibl ar wahanol hydoedd ac yn cyfateb i ddiffiniad AMPLY o ddilyniannau ffwngaidd tebygol. Fodd 

bynnag, ni fydd pob ‘hit’ yn beptid. Yr hyd mwyaf ar gyfer synthesis SPOT yw 26 asid amino, felly ail-

werthuswyd y set ddata a mireiniwyd y rhanbarthau targed trwy groeswirio'r contigau gwreiddiol yn 

y cydosodiad a'i ddilyniant niwcleotid, ynghyd â nodweddion pellach ychwanegol. Yn y pen draw, 

nodwyd 100 ymgeisydd â rhanbarthau consensws unigryw, ac fel AMP posib. Cymharwyd y peptidau 

hefyd â chategorïau di-ffwngaidd, a chynhaliwyd modelau rhagfynegol ychwanegol yn AMPLY i 

adeiladu rhestr synthesis SPOT (Thomas, 2019).  

 

7.3.2 Synthesis a sgrinio SPOT cychwynnol 

Syntheseiddiwyd 100 peptid â SPOT, a'u profi am weithgaredd yn erbyn straen Gram negatif E. coli 

K12 a Gram positif EMRSA-15. Cymharwyd perfformiad â pheptid rheoli â MIC hysbys. Cafodd y peptid 

rheoli MIC (32 µg/ml) ei gyfateb neu ei wella gan 62% o'r peptidau yn erbyn E. coli, a 17% yn erbyn 

MRSA.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabl 7.3. Dosbarthiad gweithgaredd y 100 rhanbarth SPOT, a’r ganran ym 

mhob set ddata ffyngau anaerobig. Data gan Dr Ben Thomas (Thomas, 2019). 
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Roedd y rhan fwyaf o ranbarthau yn arddangos gweithgaredd cymedrol i uchel, gyda 37 yn dangos 

gweithgaredd uchel yn erbyn E. coli K12 a 30 yn erbyn EMRSA-15 (Thomas, 2019) (Tabl 7.3, Ffigwr 7.16 

a Ffigwr 7.17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffigwr 7.16. Graff bar 3D yn dangos dosbarthiad gweithgaredd dros y 100 o rhanbarthau 

wedi eu synthesu gyda SPOT o set ddata’r ffyngau anaerobig cychwynnol. Mae data E. coli 

ac MRSA wedi ei gyfuno. Data gan Dr Ben Thomas (Thomas, 2019). 
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7.3.3 Dadansoddiad y sgrin am gweithgaredd gwrthficrobaidd 

Dewiswyd 12 AMP ffwngaidd, a’u henwi yn Callimasticin 1-12, o'r sgrin SPOT gychwynnol i'w profi yn 

erbyn tri bacteria clinigol safonol (E. coli K12, EMRSA-15, a P. aeruginosa), a phathogen ffwngaidd (C. 

albicans), yn seiliedig ar eu heffeithiolrwydd cychwynnol yn erbyn E. coli K12 ac EMRSA-15. 

Perfformiwyd MIC manwl dros dri dyblygiad ar gyfer y peptidau a ddewiswyd, a chynhaliwyd sgrin 

haemolytig ar gelloedd gwaed coch dynol i sefydlu eu potensial fel cyfryngau therapiwtig. Y MIC a 

gyflwynir yw modd y tri dyblygiad. Nodwyd Callimasticin 1-3 o Anaeromyces sp. S4, Callimasticin 4-10 

o Neocallimastix sp. G1, a Callimasticin 11 a 12 o Orpinomyces sp. C1A (erbyn hyn wedi ei ail enwi yn 

Feramyces austinii, ond er mwyn cysondeb, gelwir y straen yn Orpinomyces yn y bennod hon) a 

Piromyces finnis yn y drefn honno (Tabl 7.4). 

Ffigwr 7.17. Graff bar yn dangos gweithgareddau’r 100 o rhanbarthau wedi eu synthesu gyda SPOT o set 

ddata’r ffyngau anaerobig cychwynnol. Gwelir data E. coli ar y chwith ac MRSA ar y dde. Data gan Dr Ben 

Thomas (Thomas, 2019). 
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Tabl 7.4. Manylion y 12 peptid cychwynnol - Peptidau wedi eu dewis ar gyfer synthesis resin o set ddata Neocallimastigomycota, wedi eu syntheseiddio i burdeb crai (>60%).  
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Roedd gan bob peptid berfformiad ‘bactericidal’ (sydd yn lladd bacteria) cryf yn erbyn y bacteria 

clinigol Gram positif a negatif, gydag 8 allan o 12 peptid yn dangos gweithgaredd o 8 µg/ml neu lai yn 

erbyn E. coli, 9 allan o 12 yn dangos gweithgaredd yn erbyn MRSA ar 8 µg/ml neu lai, a 7 allan o 12 yn 

dangos gweithgaredd ar 8 µg/ml yn erbyn P. aeruginosa. Fe wnaethant hefyd arddangos rhywfaint o 

ataliad o C. albicans, er bod y mwyafrif o’r MIC a gofnodwyd yn sylweddol uchel. Gall hyn ddangos llai 

o weithgaredd yn erbyn pathogenau ffwngaidd, er bod angen cynnal profion pellach. Y crynodiad 

uchaf o peptid a brofwyd oedd 512 µg/ml, gydag ystod gwanhau o 512 - 2 µg/ml, ac roedd pob peptid 

ar >60% o burdeb (Tabl 7.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabl 7.5. Bioactifedd y peptidau (MIC) yn erbyn pathogenau clinigol E. coli, MRSA, P. aeruginosa, a C. albicans. Mae’r MIC a 

ddangosir yn gymedr o dri dyblyg o’r arbrawf. 
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Roedd effaith haemolytig y peptidau yn nodedig, gyda'r 12 peptid yn dangos gweithgaredd yn erbyn 

o leiaf un pathogen gyda HD50 mwy na 10 gwaith yn fwy na'i MIC yn erbyn yr organeb (Tabl 7.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oherwydd gweithgaredd ffafriol pob un o'r 12 peptid, dewiswyd y rhain i'w nodweddu ymhellach yn 

erbyn bacteria y rwmen ychwanegol, a'r perfformwyr gorau yn gyffredinol yn seiliedig ar ganlyniadau 

MIC addawol a ddewiswyd i'w puro. 

 

7.3.4 Sgrinio anaerobig 

Profwyd 10 AMP ffwngaidd o'r sgrin SPOT ar gyfer profion anaerobig manwl yn erbyn bacteria rwmen, 

gyda methodoleg y sgrinio aerobig uchod wedi'i hefelychu mewn siambr anaerobig. 

Tabl 7.6. Gweithgaredd haemolytig y peptidau, gyda HC50 yn cael ei ddangos – faint o’r 

peptid sydd ei angen bob ml i achosi 50% haemolysis. Data gan Dr Ben Thomas. 

Peptid HC50 (µg/ml) 
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*Nid oedd peptidau Cal-5 a Cal-10 ar gael i'w profi ar y pryd oherwydd clwmpio’r peptidau, felly nid 

oeddynt yn ffurfio’r powdr priodol ar gyfer gallu sgrinio. Hefyd ni thyfodd S. ruminantium ar gyfer y 

profion MIC.  

 

Cafwyd canlyniadau amrywiol wrth ddadansoddi twf sgrin o'r peptidau Callimasticin, ar grynodiad o 

128 µg/ml yn erbyn bacteria rwmen. Diffiniwyd tyfiant celloedd fel ceulad gweladwy mewn ffynnon 

unigol. Roedd rhai o'r peptidau yn dangos gweithgaredd yn erbyn yr holl facteria, fel Callimasticin 4, 9 

a 12, tra bod eraill yn dangos gweithgaredd gwan iawn, fel Callimasticin 3, 6 ac 8. Roedd rhai yn atal y 

rhan fwyaf o dyfiant bacteriol yn eithaf da, fel Callimasticin 1 a 2, a dim ond yn erbyn rhai bacteria yr 

oedd ychydig ohonynt yn weithredol, megis Callimasticin 7 ac 11. Nid oes amlinelliad clir o 

weithgaredd ar draws bacteria Gram positif a negatif, ond gallai enghreifftiau fel Callimasticin 1 a 2, 

sydd â gweithgaredd twf union yr un fath, ddynodi dulliau penodol o weithrediad yn erbyn straenau 

bacteriol penodol, neu dueddiad bacteriol penodol . 

Ffigwr 7.18. Allbwn enghreifftiol o sgrin MIC a thyfiant yn ystod sgrin anaerobig. Dangsir y ffynhonnau 

ble nad oedd tyfiant ar ol ychwanegu’r peptid wedi eu amgylch a llinell coch.   
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Diffiniwyd yr MIC fel y crynodiad isaf o beptid a oedd yn atal twf celloedd gweladwy'r organeb ar ôl 

deori 24-48 awr ar dymheredd perthnasol. Roedd y gwerthoedd MIC penderfynol a amlinellir yn y tabl 

isod (Tabl 7.7) yn atgynyrchiol mewn dyblygiadau o fewn 3 arbrawf gwahanol, a chyflwynir modd y tri 

dyblygiad. Y crynodiad uchaf o beptidau a brofwyd oedd 128 µg/ml, gydag ystod gwanhau o 128 - 2 

µg/ml, ac roedd pob peptid gyda phurdeb o > 60%.  
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Tabl 7.7. Tabl yn amlygu gweithgaredd mewn MIC (µg/ml) y peptidau yn erbyn bacteria anaerobig. Dangosir gweithgaredd uchel mewn gwyrdd, a gweithgaredd isel mewn coch. 
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Mae'n ymddangos bod gweithgaredd cyffredinol y peptidau yn sbectrwm eang. Dangosodd pob peptid 

weithgaredd ‘bactericidal’ eithaf effeithiol yn erbyn B. fibrisolvens, gyda gweithgaredd rhwng 2-16 

µg/ml, ac yn yr un modd â F. succinogens, er ddim mor effeithiol, yn arddangos ystod o 2-64 µg/ml, a 

Callimasticin 1 a 2 yn dangos gweithgaredd yn benodol. Dangosodd 3 allan o 10 peptid weithgaredd o 

32 µg/ml yn erbyn M. elsdenii, a 2 allan o 10 yn dangos gweithgaredd o 16 µg/ml yn erbyn P. 

ruminicola. Arddangosodd Callimasticin 9 weithgaredd da ar 8 µg/ml yn erbyn C. aminophilum, er bod 

pob un arall yn 64 µg/ml neu fwy. Roedd pob peptid ac eithrio Callimasticin 3 a 7 yn arddangos 

gweithgaredd da yn erbyn C. sticklandii Gram positif, gydag ystod gweithgaredd o 4-32 µg/ml. Roedd 

y gweithgaredd yn erbyn E. pyruvativorans, L. ruminis, P. anaerobius, ac R. albus i gyd yn eithaf isel, 

gyda bron pob peptid yn dangos ychydig neu ddim gweithgaredd ar 64 µg/ml neu fwy. Dim ond 

Callimasticin 9 a arddangosodd weithgaredd ar 16 µg/ml ar gyfer E. pyruvativorans a L. ruminis, a 32 

µg/ml o P. anaerobius, a Callimasticin 4 gyda 32 µg/ml ar gyfer yr un 3 bacteria. Nid oedd yr un o'r 

peptidau yn arbennig o effeithiol yn erbyn R. albus, gydag ychydig neu ddim gweithgaredd yn 64 µg/ml 

neu fwy. Roedd Callimasticin 1 yn weithredol yn erbyn R. flavefaciens ar 2 µg / ml, a Callimasticin 9 ar 

16 µg/ml. Nid oedd y peptidau sy'n weddill yn ymddangos mor effeithiol.  

 

Callimasticin 4 a 9 oedd y peptidau mwyaf effeithiol, gyda chrynodiadau o 32 µg/ml neu lai yn dangos 

gwaharddiad ar y mwyafrif o facteria (dim ond yn aneffeithiol yn erbyn R. albus). Y peptidau a 

berfformiwyd waethaf oedd Callimasticin 3 a 7. Mae'n ymddangos bod y canlyniadau hyn yn 

cydberthyn â'r profion aerobig/clinigol, gyda Callimasticin 4 a 9 yn perfformio'n dda yn y ddau. Mae 

canlyniadau MIC ar gyfer Callimasticin 4 a 9 unwaith eto yn cyfateb i'r prawf twf. Mae Callimasticin 1 

a 2 yn dal i ddangos patrymau tebyg, ond mae Callimasticin 12 yn tanberfformio ychydig. Gellid 

priodoli'r gwahaniaethau hyn i amodau twf, neu grynodiadau peptid. Roedd yn ymddangos bod B. 

fibrisolvens, C. sticklandii, F. succinogens, P. ruminicola, R. albus, ac R. flavefaciens yn fwy sensitif i 

ocsigen na'r bacteria eraill, felly gorfodwyd dulliau ychwanegol i sicrhau amgylchedd anaerobig sy'n 

addas ar gyfer twf digonol. Mae'r peptidau yn fwy effeithiol yn erbyn y bacteria Gram negatif (B. 
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fibrisolvens, F. succinogens, M. elsdenii a P. ruminicola) o gymharu â'r Gram positif. Mae B. fibrisolvens, 

F. succinogens, a P .ruminicola yn gytrefwyr cynnar o ddeunydd planhigion yn y rwmen, ac mae'n 

debygol bod y peptidau yn dangos gweithgaredd sylweddol yn erbyn y rhain yn fwy na'r bacteria eraill. 

Roedd y peptidau hefyd yn eithaf effeithiol yn erbyn C. sticklandii, bacteria proteinolytig Gram positif.  

 

7.3.5 Dadansoddiad asidau amino  

Datgelodd dadansoddiad sylfaenol yr asidau amino nifer helaeth o Lysin (K) a Lewsin (L), ac roedd yn 

debygol bod presenoldeb uchel o'r ddau, yn ogystal ag Isolewsin (I) wedi cynyddu rhywfaint o 

weithgaredd peptid, er enghraifft Cal-4 (LKFNLKNKILKFLKFK) a Cal -9 (ILGKLIKLMANLKKRL) ar gyfer y 

ddwy sgrin, Cal-1 (LKKKLILLKKNFKNRL) a Cal-12 (FFFSGILKIKIKRRKK) ar gyfer y sgrin anaerobig, a Cal-2 

(IHVRKPLKKLRLLQLL) a Cal-8 (LRLKRKSWRK) ar gyfer y sgrin clinigol. Roedd presenoldeb Alanin (A), 

Glysin (G), Methionin (M) ac Asparagin (N), asidau amino hydroffobig yn bennaf, hefyd y debygol o 

fod yn cynyddu gweithgaredd ar gyfer y sgrin anaerobig. Roedd presenoldeb uchel yr asidau amino 

Arginin (R) a Tryptoffan (W) mewn dilyniant yn cael effaith ostyngol ar weithgaredd y peptid, yn 

enwedig ar gyfer y sgrin anaerobig (nid oedd gweithgaredd Cal-8 yn uchel iawn, gyda’r dilyniant 

LRLKRKSWRKRWLIWK). Asiau amino eraill a oedd yn lleihau gweithgaredd oedd Serin (S) a Threonin 

(T), sy'n hydroffilig. 
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Ffigwr 7.19. Dosbarthiad asidau amino yn seiliedig ar gymedr yr MIC ar gyfer rhanbarth 

syntheseiddiedig 16 aa (uchod), a dosbarthiad asidau amino yn seiliedig ar gymedr yr MIC ar gyfer 

dilyniant ORF llawn (gwaelod). 

Actif (MIC cymedrol <=35) 

Semi-actif (MIC cymedrol 35<=75) 

Anactif (MIC cymedrol >75) 

Actif (MIC cymedrol <=35) 

Semi-actif (MIC cymedrol 35<=75) 

Anactif (MIC cymedrol >75) 

Dosbarthiad asidau amino yn seiliedig ar gymedr 

Dosbarthiad asidau amino yn seiliedig ar gymedr yr MIC i’r dilyniant ORF llawn 
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7.3.6 Modelu moleciwlar 3D strwythurau’r peptidau   

Rhagwelwyd strwythurau sylfaenol peptidau Callimasticin 1-12 gan ddefnyddio PEP-FOLD3. 

Delweddwyd y strwythurau 3D gan ddefnyddio PyMOL. Y cydffurfiad isaf a ragwelwyd ar gyfer pob 

peptid oedd strwythurau α-helics. Mae Tabl 7.8 yn crynhoi rhai o baramedrau bioffisegol y peptidau a 

gafwyd o ddadansoddiad PEP-FOLD a dadansoddiad peptid APD3. Dangosir y ffigyrau yn 7.20 i 7.31 (A: 

rhagdybiaeth y peptid i’w weld o’r ddwy ochr; a B: rhagdybiaeth dosbarthiad hydroffilig (gwyrdd) ac 

hydroffobig (coch) yr asidau amino). 

Mae’r prif gadwyni a chadwyni ochr yn cael eu darlunio mewn cynrychiolaeth rhuban a ffon yn y drefn 

honno. Mae atomau wedi'u lliwio yn ôl y math: coch - ocsigen; glas - nitrogen; llwyd - carbon. Mae 

asidau amino hydroffobig fel arfer wedi'u lleoli ar un ochr i'r helics tra bod yr asidau amino gwefredig 

ar yr ochr arall (neu mae un yn fwy niferus ar un ochr i'r helics na'r llall). Mae hwn yn drefniant 

nodweddiadol (strwythur amffipathig) a welir yn aml mewn AMP α-helics.  
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Tabl 7.8. Nodweddion bioffisegol y peptidau a ragdybiwyd gyda APD3 (Wang et al., 2016). 
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Callimasticin 1, sy’n dangos y drefniant nodweddiadol gydag asidau amino hydroffobig wedi'u lleoli’n 

fwy tuag at un ochr, a'r asidau amino gwefredig ar yr ochr arall. Mae ganddo strwythur α-helics, gwefr 

+7 a rhagwelir y bydd yn 43% hydroffobig.  

 

 

 

 

 

 

 

Ffigwr 7.20. Rhagdybiaeth strwythr Callimasticin 1. 
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Callimasticin 2, sydd unwaith eto yn dangos strwythur α-helics cymharol amffipathig, gyda gwefr net 

bositif o +5, a rhagwelir ei fod yn 50% hydroffobig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffigwr 7.21. Rhagdybiaeth strwythr Callimasticin 2. 
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Callimasticin 3, gyda asidau amino hydroffobig yma wedi'u lleoli fwy tuag at waelod y strwythur 

rhagfynegol, tra bod asiadu amino gwefredig ar yr ochr arall. Unwaith eto mae ganddo strwythur α-

helics, graddfa hydroffobigedd 50% a gwefr +7.  

 

 

 

 

 

 

 

Ffigwr 7.22. Rhagdybiaeth strwythr Callimasticin 3. 
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Callimasticin 4, peptid α-helics gyda gwefr o +6 a 50% hydroffobedd. Mae'r strwythur peptid yn dangos 

mwy o gadwyni ochr ac yn cynnwys mwy o Phenylalanin (Phe, wedi eu amlygu gan saethau coch) na'r 

peptidau eraill, ond eto gydag asidau amino hydroffobig yn fwy tuag at un ochr.  

 

 

 

 

 

 

 

Ffigwr 7.23. Rhagdybiaeth strwythr Callimasticin 4. 
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Callimasticin 5, y peptid hwn sydd â'r gwefr uchaf o'r holl beptidau a astudiwyd, yn +9. Mae'n dangos 

y asidau amino hydroffobig yn glir un ochr (er enghraifft Phe a Try) a'r rhai gwefriol yn glir ar yr ochr 

arall (er enghraifft, Arg) ger y derfyn-N. Mae'n cynnwys α-helics sengl sy'n rhychwantu hyd cyfan y 

peptid.  

 

 

 

 

 

Ffigwr 7.24. Rhagdybiaeth strwythr Callimasticin 5. 
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Callimasticin 6, yn dangos strwythur tebyg i Callimasticin 5, gydag un strwythur α-helics drwyddo. 

Rhagwelir y bydd gyda gwefr o +7 ag yn 43% hydroffobig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffigwr 7.25. Rhagdybiaeth strwythr Callimasticin 6. 
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Callimasticin 7, yn dangos strwythur tebyg i Callimasticin 3, gydag asidau amino hydroffobig a 

gwefredig ar ochrau ar wahan yr α-helics. Rhagwelir y bydd y peptid gyda gwefr o +5 ag yn 50% 

hydroffobig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffigwr 7.26. Rhagdybiaeth strwythr Callimasticin 7. 

Asidau amino hydroffobig 
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Callimasticin 8, yn debyg i weddill y peptidau, gyda strwythur α-helics nodweddiadol, gwefr o +8 ag yn 

43% hydroffobig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffigwr 7.27. Rhagdybiaeth strwythr Callimasticin 8. 
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Callimasticin 9, eto'n debyg i weddill y peptidau, gyda strwythur α-helics nodweddiadol, gwefr o +6 a 

hydroffobigedd o 56%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffigwr 7.28. Rhagdybiaeth strwythr Callimasticin 9. 
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Callimasticin 10, yn dangos pâr o helicsau gwrthbaralel ynghyd â throad byr, gydag asidau amino 

wedi'u pacio'n agos. Unwaith eto mae'n dangos strwythur amffipathig gyda'r asidau amino 

hydroffobig ar un ochr, mae ganddo wefr o +6 ag yn 56% hydroffobig.  

 

 

 

 

 

Ffigwr 7.29. Rhagdybiaeth strwythr Callimasticin 10. 
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Callimasticin 11, eto'n debyg i weddill y peptidau, gyda strwythur α-helics nodweddiadol, gwefr o +5 

a hydroffobigedd o 43%, sy'n cynnwys α-helics sengl sy'n rhychwantu hyd cyfan y peptid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffigwr 7.30. Rhagdybiaeth strwythr Callimasticin 11. 
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Callimasticin 12, yn debyg i Callimasticin 10, mae'n dangos pâr o helicsau gwrthbaralel wedi'u cysylltu 

â thro byr, gyda strwythur amffipathig. Mae ganddo wefr o +7 a hydroffobigedd o 43%, gyda sawl 

gweddillion Phenylalanin i'w gweld yn glir.  

 

 

Ffigwr 7.31. Rhagdybiaeth strwythr Callimasticin 12. 

Asidau amino hydroffobig 

Asidau amino hydroffilig 
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Dewiswyd y peptidau hyn i'w dadansoddi ymhellach yn seiliedig ar eu gweithgaredd da a'u sbectrwm 

eang a phenodol, ac y bwriad oedd i'w syntheseiddio at burdeb >90%. Mae synthesis SPOT yn caniatáu 

sgrinio peptidau ar raddfa fawr, ond nid yw'r peptid wedi'i buro ar y cam hwn, felly mae'n rhaid ei 

anfon i'w buro at > 90% cyn iddo fod o ansawdd cyhoeddadwy. Fodd bynnag, oherwydd amgylchiadau 

annisgwyl, nid oeddem yn gallu cael peptidau pur i barhau â'r dadansoddiad ar gyfer y bennod hon. 

Felly nid oes dadansoddiadau o'r fath fel profion gollyngiad erythrocytau (erythrocyte leakage) 

ychwanegol gyda’r straenau bacteriol anaerobig, profion lladd-amser a dad-bolareiddio’r bilen fewnol 

ar gael. Cynlluniwyd delweddu TEM i benderfynu a oedd colli hyfywedd organebau yn dilyn dod i 

gysylltiad â pheptidau o ganlyniad i newidiadau morffolegol y celloedd a’r cellfuriau, ac i nodi 

gweithgareddau pob peptid mewn crynodiadau amrywiol, ond roedd yn rhaid ei ohirio oherwydd y 

swm isel o beptid a phurdeb amrywiol a gynhyrchir gan synthesis SPOT.  
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7.4 Trafodaeth 

7.4.1 Mae ffyngau anaerobig yn cwmpasu amryw AMP effeithiol 

Mae ymwrthedd gwrthficrobaidd yn her gynyddol i iechyd a meddygaeth y cyhoedd, ac mae'r ysfa i 

ddatblygu cyffuriau newydd i reoli hyn yn cynyddu. Dylai gwrthficrobau newydd fod â gweithgaredd 

gwrthficrobaidd cryf, dim sgîl-effeithiau annymunol a risg isel o wrthwynebiad yn deillio o'u defnyddio. 

Mae peptidau gwrthficrobaidd (AMPs) wedi dod i'r amlwg fel ymgeiswyr addawol ar gyfer goresgyn 

ymwrthedd gwrthficrobaidd, fel peptidau naturiol a synthetig ag ystod eang o dargedau (Oyama et al., 

2017a, Browne et al., 2020, Onime et al., 2021). Mae eu dulliau gweithredu lluosog, ystod eang o 

weithgaredd yn erbyn Gram positif a negatif, a gwenwyndra isel yn eu gwneud yn arbennig o 

ddiddorol. Mae datblygiadau technolegol newydd wedi galluogi archwilio ac astudiaeth o ffynonellau 

newydd yn fanylach ar gyfer AMPau newydd (Bulet et al., 2004).  

Darganfuwyd llawer o wrthficrobau cyfredol trwy sgrinio micro-organebau’r pridd neu forol mewn 

amodau labordy gyda thechnegau microbaidd safonol (Ling et al., 2015, Oyama, 2015). Fodd bynnag, 

mae angen amodau twf mwy cymhleth ar oddeutu 99% o rywogaethau, ac mae mwyafrif o 

fioamrywiaeth microbaidd y byd yn dal yn aros i gael ei archwilio (Oyama et al., 2017a, Onime et al., 

2021). Mae astudiaethau'n awgrymu bod micro-organebau heb eu meithrino a chymunedau 

microbaidd heb eu archwilio, fel microbiom y rwmen, yn ffynhonnell debygol o wrthficrobau newydd 

ac yn cynrychioli llwyfan o ddarganfod cynhyrchion naturiol (Onime et al., 2021, Oyama et al., 2017a). 

 

Mae microbiom y rwmen yn cynnig ffynhonnell gyfoethog o ensymau a chyfansoddion newydd, gyda 

photensial ar gyfer llawer o gymwysiadau biotechnolegol a biofeddygol, megis cynhyrchu 

biodanwydd/bio-nwy, bragu a bwyd, tecstilau, colur, diwydiannau glanedydd a chemegol, a marchnad 

fferyllol (e.e. darganfod cyffuriau newydd, cymorth treuliad, ensymau marcio, ac offerynnau 

diagnostig) (Gillespie et al., 2002, Hess et al., 2011, Oyama, 2015, Oyama et al., 2017b). Yn flaenorol, 

rhagwelwyd bacteria y rwmen ar gyfer cyfansoddion gwrthficrobaidd, megis Buwchitin (Oyama et al., 
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2017a), Lynronne-1, -2 a -3 (Oyama et al., 2017a) ac yn ddiweddar Lubelisin (Onime et al., 2021) 

(Ffigwr 7.32). 

 

  

 

Dynodwyd y genyn gwrthficrobaidd newydd Buwchitin, peptid α-helics cationig (71 aa) o ficrobiom y 

rwmen, ac roedd yn arddangos gweithgaredd gwrthficrobaidd addawol yn erbyn Enterococcus faecalis 

(Oyama et al., 2017a). Nododd astudiaeth arall gan Oyama et al. (2017) dri AMP, Lynronne-1, 

Lynronne-2 a Lynronne-3 a oedd yn effeithiol yn erbyn sawl pathogen bacteriol, gan gynnwys MRSA 

(Oyama et al., 2017b). Mae'r AMPs yn rhwymo i lipidau’r bilen bacteriol gan ysgogi athreiddedd y bilen 

ac arwain at ollyngiadau cytoplasmig. Gostyngwyd cyfrifiadau bacteriol hefyd yn sylweddol pan 

Ffigwr 7.32. Strwythurau peptidau eraill a ddarganfyddwyd yn y rwmen, gan gynnwys (A) Lynronne-1, -2, 

a -3; (B) Buwchitin; a (C) Lubelisin. Maent i gyd yn dangos siap α-helics. Ffynhonnell: (Oyama et al. 2017, 

Onime, et al. 2021). 
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roddwyd Lynronne-1 yn dopigol i fodel llygoden o glwyf heintiedig MRSA (Oyama et al., 2017b). Yn 

amlwg, mae'r rwmen yn ffynhonnell addawol o gyfansoddion gwrthficrobaidd, felly chwilota’n bellach 

ym microbau rwmen eraill, yn enwedig ewcaryotau fel ffyngau anaerobig oedd y cam rhesymegol 

nesaf.  

 

Canolbwyntiodd yr astudiaeth hon ar fwyngloddio genomau ffwngaidd anaerobig o amgylchedd y 

rwmen ar gyfer AMP newydd gan ddefnyddio piblinell gyfrifiadurol, AMPLY, yna nodweddu'r rhain gan 

ddefnyddio dulliau sgrinio traddodiadol, at ddibenion biofeddygol ac ecolegol. Trwy ddefnyddio 

AMPLY i fwyngloddio setiau data genomig ffyngau anaerobig cyhoeddus JGI, nodwyd set addawol o 

AMPau ag eiddo biofeddygol diddorol, yna eu nodweddu ar gyfer gweithgaredd yn erbyn sawl 

pathogen. Mae AMP yn ddosbarth cynyddol o wrthficrobau gyda gweithgaredd ystod eang, 

gwenwyndra isel, ac ystod eang o dargedau a dulliau gweithredu, gan eu gwneud yn ymgeiswyr 

dymunol fel gwrthficrobau (Oyama, 2015). 

 

Gan gymharu’r sgriniau clinigol a’r anaerobig, mae’r rhan fwyaf o'r canlyniadau yn cydberthyn yn 

eithaf da a’i gilydd, gan roi darlun o ba AMP oedd yn dangos gweithrediad orau i’r ddau sgrin: ar gyfer 

y sgrin clinigol, dangosodd Cal-2, Cal-4, Cal-8 a Cal-10 y gweithgareddau gorau, ac yn y sgrin anaerobig,  

Cal-4 a Cal-9 oedd y gorau. Y gwaethaf oedd Cal-3 a Cal-7. Mae'n ymddangos bod gweithgaredd 

cyffredinol y peptidau yn sbectrwm eang ar gyfer profion clinigol ac anaerobig, maent yn dangos 

gweithgaredd da yn erbyn pathogenau Gram negatif a Gram bositif.  

Mae cymhariaeth gyffredinol yn awgrymu bod yr AMPau yn llai gweithredol yn erbyn pathogenau y 

rwmen na rhai clinigol - roedd y canlyniadau trawiadol o'r sgrin glinigol yn dipyn o syndod. Fodd 

bynnag, ymddengys bod y peptidau yn fwy effeithiol yn erbyn y bacteria anaerobig Gram negatif (yn 

enwedig B. fibrisolvens a F. succinogens) o gymharu â'r Gram bositif yn yr astudiaeth anaerobig, ond 

mae gweithgaredd yn ymddangos yn debyg ar gyfer Gram negatif a phositif yn yr asesiad clinigol. Gall 

hyn fod oherwydd gweithgaredd dethol, yn enwedig tuag at bathogenau Gram negatif, a fyddai'n dda 



330 
 

yn erbyn bacteria sy’n gwrthsefyll sawl cyffur. Fodd bynnag, gall gwahaniaethau mewn gweithgaredd 

fod oherwydd dulliau synthesis neu blygu'r peptid - roedd rhai yn eithaf anodd eu syntheseiddio yn ôl 

Dr Ben Thomas (o ganlyniad strwythr yr asidau amino a chlwmpio y peptid with ei synthesu), a allai 

effeithio'n anfwriadol ar weithgaredd AMP.  

Mae B. fibrisolvens, F. succinogens, a P. ruminicola yn wladychwyr cynnar o ddeunydd planhigion yn y 

rwmen (Huws et al., 2013), ac mae'r peptidau yn dangos gweithgaredd sylweddol yn erbyn y rhain yn 

fwy na'r bacteria eraill yn y sgrin anaerobig. Roedd y peptidau hefyd yn eithaf effeithiol yn erbyn C. 

sticklandii, bacteria proteinolytig Gram bositif. 

 

7.4.2 Cynnwys asidau amino’r peptidau 

AMPau yw'r system amddiffynnol naturiol fwyaf eang sy'n bresennol ym mhob dosbarth o fywyd. 

Maent yn cael eu cymell yn aml gan gelloedd penodol mewn ymateb i straen fel haint neu lid (Thomas, 

2019). Er mwyn gwahaniaethu peptid oddi wrth brotein, rhaid mynd i'r afael â maint y moleciwl sy'n 

cael ei drafod. Mae pob peptid yn gadwyn o asidau amino, 2-50 fel arfer, sydd ddim yn tueddu i ffurfio 

strwythurau trydyddol neu gwaternaidd cymhleth, yn wahanol i broteinau. Fel rheol mae ganddyn 

nhw wefr net bositif o +2 i +9 ar pH niwtral, oherwydd presenoldeb asidau amino basaidd lluosog, 

Lysin (K) ac Arginin (R) dros asidau amino asidig (asid Aspartig (D) ac asid Glwtamig (E)), a chyfran 

sylweddol o asidau amino hydroffilig (Thomas, 2019, Oyama, 2015, Hancock and Lehrer, 1998, 

Hancock, 1997, Giuliani et al., 2007). Nodwedd gyffredin yw eu gallu i blygu i mewn i gydymffurfiadau 

amffipathig neu amffiffilig (Thomas, 2019). Gellir cyfuno pob asid amino yn grwpiau o briodweddau 

ffisiocemegol tebyg. Ac eithrio peptidau cylchol, mae gan bob peptid ddiwedd terfyn-N a therfyn-C, 

sy'n ffurfio cadwyni polypeptidau parhaus o niferoedd amrywiol o asidau amino. Mae biosynthesis 

asidau amino yn caniatáu ffurfiad o foleciwlau mwy cymhleth gyda mwy o swyddogaethau, fel 

peptidau, sy'n amrywio o ran hyd, cyfansoddiad a strwythur asidau amino, ac yn rhannu rhai 

tebygrwydd fel gwefr ac amffipathigrwydd (Thomas, 2019). Mae AMP bioactif yn aml o dan 50 asid 
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amino o hyd, ac fe'u gelwir yn wltra-bach (2-10 AA), bach (10-24 AA), canolig (25-50 AA) a mawr (50+ 

AA) (Thomas, 2019). 

Mae'r berthynas rhwng dilyniant asidau amino a swyddogaeth y peptid yn tueddu i ddibynnu ar 

nodweddion unigol a threfn yr asidau amino - patrwm gwahanol i grwpiau swyddogaethol penodol. 

Cynhyrchir AMP naill ai'n ribosomaidd (synthesis uniongyrchol o gyfieithiad mRNA) neu'n an-

ribosomaidd (peptidau nad ydynt yn ribosomaidd) (Thomas, 2019). Gall cynnwys asidau amino y ddau 

amrywio, gan fod AMP ribosomaidd wedi'u cyfyngu i'r asidau amino a ddefnyddir gan y ribosom, ond 

gall peptidau an-ribosomaidd ddefnyddio amrywiaeth o asidau amino (Thomas, 2019, Moffitt and 

Neilan, 2000). Mae peptidau ribosomaidd yn aml yn cael eu haddasu ar ôl cyfieithiad (translation), fel 

ffosfforyleiddiad, glycosyleiddiad neu asetyliad, a all chwarae rôl wrth dargedu a rhyngweithio pilenni. 

Mae’r gwahaniaeth rhwng peptidau an-ribosomaidd a pheptidau ribosomaidd ‘cod-enynnol’ yn aml 

yn arwain at alw’r olaf yn beptidau ‘gwir’ (Finking and Marahiel, 2004, Thomas, 2019). Fodd bynnag, 

defnyddir sawl peptid di-ribosomaidd yn helaeth, fel gwrthfiotigau therapiwtig (e.e. Colistin), ac maent 

yn cynrychioli grŵp adnabyddus o beptidau a gwrthfiotigau wedi'u seilio ar AMP a gymeradwywyd 

gan FDA (yn enwedig o facteria) (Finking and Marahiel, 2004). Er gwaethaf hyn, mae diddordeb o'r 

newydd mewn peptidau bacteriol ac ewcaryotig a syntheseiddiwyd yn ribosomaidd wedi dod i'r 

amlwg, oherwydd eu gweithgaredd gwrthficrobaidd uchel, sbectra defnydd teilwng, sefydlogrwydd a 

dulliau gweithredu cyflym. Gellir adnabod peptidau ribosomaidd o ddeunydd genetig organeb, tra bod 

peptidau an-ribosomaidd newydd yn anoddach eu hegluro o ddulliau ‘–omig’, sy'n gofyn am 

wybodaeth fanylach am lwybrau biosynthetig cysylltiedig a chlystyrau genynnau di-ribosomaidd 

(Thomas, 2019).  

 

Mae gan AMP α-helics ofynion hyd penodol, 3-4 asid amino ar bob tro a 7-8 asid amino ar gyfer ffurfio 

wyneb amffipathig. Er mwyn trawsblannu pilen facteriol, mae angen tua 22 o asidau amino ar helics 

amffipathig. Ar gyfer swyddogaeth AMP haen-β, mae angen tua 8 asid amino fel arfer (Thomas, 2019). 

Felly, gellir nodi y gall maint y peptid gael effaith ar weithgaredd gwrthficrobaidd, yn ogystal a’r effaith 
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ar cytotocsigedd. Mae dulliau canfod AMP hefyd yn nodi 50% o asidau amino hydroffobig a cholfach 

(a achosir gan asidau amino Prolin neu Glysin), gyda pheth tystiolaeth y gall newid hydroffobigedd 

AMP newid ystod ei darged (Wang, 2015, Thomas, 2019), er enghraifft, mae Magainin2 fel arfer yn 

effeithiol yn erbyn organebau Gram negatif, ond gydag ychwanegiadau i gynyddu hydroffobigedd, 

maent hefyd yn effeithiol yn erbyn organebau Gram positif (Thomas, 2019, Strandberg et al., 2015). 

Gall y dulliau canfod hyn helpu i nodi a all peptid fod yn wrthficrobaidd ai peidio (Thomas, 2019). 

 

7.4.2.1 Effaith strwythr asidau amino ar actifedd 

Er mwyn pennu'r nodweddion sy'n bwysig ar gyfer gweithgaredd gwrthficrobaidd, datblygwyd offer 

biowybodeg a dulliau darogan, yn seiliedig yn bennaf ar debygrwydd dilyniant i wneud y gorau o 

weithgaredd gwrthficrobaidd AMP. Gall cyfrifiadau ffenestri llithro AMPLY gynyddu'r tebygolrwydd y 

bydd gweithgaredd yn cael ei ganfod yn y sgrin in vitro, trwy ddewis y rhanbarth ag asidau amino sydd 

wedi'u cydberthyn agosaf â gweithgaredd gwrthficrobaidd (Thomas, 2019). Mae prif ddilyniant 

unrhyw peptid yn cynnwys y wybodaeth ofynnol ar gyfer y strwythur 3D terfynol. Er enghraifft, gellir 

cysylltu sawl afiechyd â cholli un asid amino mewn dilyniant cynradd. Felly, mae dealltwriaeth o 

ddosbarthiad strwythurol llawn a dilyniannau AMP yn bwysig er mwyn diddymu perthnasoedd 

esblygiadol, deall ei fecanweithiau a chynorthwyo i ddylunio cyffuriau synthetig (Thomas, 2019) (Tabl 

7.9).  
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Yma, roedd yn ymddangos bod dilyniant yr asidau amino yn cael effaith ar weithgaredd, gyda 

gwahaniaethau bach rhwng y sgrin glinigol a sgrin anaerobig. Awgrymir mai'r peptidau mwyaf 

effeithiol yn y sgrin glinigol oedd Cal-2, Cal-4, Cal-8, Cal-9 a Cal-10, a’r peptidau a berfformiodd 

waethaf oedd Cal-1, Cal-3, Cal-11 a Cal-12. Roedd y canlyniadau clinigol i gyd yn rhyfeddol o dda, felly 

ar gyfer y canlyniadau hyn o 4 µg/ml neu lai ar gyfer un neu fwy o bathogenau, cymerir hyn fel y gwerth 

perfformiad. Ar gyfer y sgrin anaerobig, y peptidau a berfformiodd orau oedd Cal-4 a Cal-9, gyda Cal-

3 a Cal-7 fel y rhai a berfformiodd waethaf. Ar gyfer y ddwy sgrin, dim ond Cal-4 a Cal-9 a berfformiodd 

yn dda yn y ddwy, a pherfformiodd Cal-3 waelaf yn y ddwy. Datgelodd dadansoddiad sylfaenol o’r 

asidau amino nifer helaeth o Lysin (K) a Lewsin (L), ac roedd yn debygol bod presenoldeb uchel o'r 

ddau, yn ogystal ag Isolewsin (I) wedi cynyddu rhywfaint o weithgaredd peptid. Roedd presenoldeb 

Alanin (A), Glysin (G), Methionin (M) ac Asparagin (G), asidau amino hydroffobig yn bennaf, hefyd yn 

cynyddu gweithgaredd ar gyfer y sgrin anaerobig. Mae'n ymddangos bod y presenoldeb uchel o asidau 

amino Arginin (R) a Tryptoffan (W) mewn dilyniant wedi cael effaith ostyngol ar weithgaredd peptid, 

yn enwedig ar gyfer y sgrin anaerobig. Asidau amino eraill a oedd yn lleihau gweithgaredd oedd Serin 

(S) a Threonin (T), sy'n asidau amino hydroffilig. Perfformiodd Cal-3 (LKKKKKKKILTFLLIF) yn wael yn y 

ddwy sgrin, er o ystyried ei doreth uchel o Lysin, Lewsin ac Isolewsin, efallai y dylai fod wedi 

perfformio'n well o ystyried dilyniant y peptidau llwyddiannus. Fodd bynnag, mae ganddo rediad o 

Tabl 7.9. Asidau amino wedi eu grwpio yn eiliedig ar ddosbarthiadau ffisiocemegol. 
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saith asid amino Lysin, a allai fod wedi cael effaith ar ei weithgaredd (Ramón-García et al., 2013, Mikut 

and Hilpert, 2009). 

 

Ar gyfer y AMPau nad oedd yn bosibl eu syntheseiddio, roedd ganddynt grynodeb uchel o asidau 

amino Cystein, a arweiniodd at glwmpio wrth geisio ei syntheseiddio i mewn i bowdr er mwyn ei brofi 

yn erbyn y pathogenau. Mae Cystein yn tueddu i ffurfio bondiau di-sylffid, a gall ei gwneud hi'n anodd 

syntheseiddio'r rhain yn artiffisial â SPOT (Thomas, 2019). Mae gan yr ORF llawn o Callimasticin-5 

(MLFRRFYTLLWLRRRRWRRWRRWGRRWWCCLFWCLFWRRSRSLCWC *) y lefel uchaf o Cystein o'r holl 

beptidau a nodwyd ac nid oedd yn bosibl ei syntheseiddio i'w ddadansoddi, a allai esbonio pam. Mae 

llawer o astudiaethau perthnasoedd strwythur-gweithgaredd wedi'u cynnal i nodi pwysigrwydd 

bondiau diswlffid a gweithgaredd gwrthficrobaidd. Yn aml gall llinelloli ac amnewid gweddillion 

Cystein gydag asidau amino fel Alanin (A), asid Aspartig (D), a Lysin (L) arwain at lai o weithgaredd 

gwrthficrobaidd neu anactifadu peptid (TAMAMURA et al., 1993, Rao, 1999, Matsuzaki et al., 1997). 

 

7.4.3 Cynhyrchiant in vivo  

Mae angen ateb os yw'r cyfansoddion yma yn beptidau gwrthficrobaidd ‘go iawn’ ai peidio. Gallant 

hefyd gynrychioli dilyniannau sydd wedi'u hymgorffori yn y genom fel ‘quirk’ esblygiadol, neu fod yn 

arteffactau cwbl synthetig o'r cynhyrchion darganfod genynnau (Thomas, 2019). Gyda rhywfaint o 

wybodaeth EST ar gael (Ffigwr 7.33), mae'n cefnogi'r dystiolaeth i awgrymu eu bod mewn gwirionedd 

yn beptidau a fynegir. Mae Callimasticin-1, -2, -3, -5, -8, -10, -11, a -12 i gyd yn alinio â rhanbarthau o 

fewn EST o un neu fwy o'r grwpiau Neocallimastigomycota a gynhwysir yn yr astudiaeth (Thomas, 

2019), gan awgrymu y gallent fod yn bresennol yng nghynnyrch cyfieithiad y genynnau a fynegir. Dylai 

astudiaethau genomig pellach allu cadarnhau hyn. 
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7.4.4 Modelu moleciwlaidd a phriodweddau biocemegol 

Defnyddir rhagfynegiad strwythurol cyfrifiadol a modelu cymharol yn aml i ragfynegi cydffurfiad 3D 

strwythurau peptid o ddilyniannau asid amino. Fodd bynnag, mae llawer o'r dulliau rhagfynegiad 

strwythurol a ddefnyddir ar gyfer rhagfynegiad de novo i ddatrys strwythur peptid a phrotein yn 

cymryd amser cyfrifiadurol sylweddol. I oresgyn hyn, defnyddir dulliau darogan a ddyluniwyd ar gyfer 

peptidau a phroteinau bach sy'n cyfyngu hyd dilyniant ar gyfer rhagfynegiad, fel PEP-FOLD3 (Lamiable 

et al., 2016, Oyama, 2015, Oyama et al., 2017a). Yn yr astudiaeth hon, gwnaed cydymffurfiadau 3D yr 

AMP gan ddefnyddio algorithmau o'r rhaglen PEP-FOLD. Rhagwelwyd strwythurau peptidau 

Callimasticin-1 i Callimasticin-12, pob un ohonyn yn 16 asid amino o hyd, gan ddefnyddio PEP-FOLD3, 

a delweddwyd strwythurau tri dimensiwn yn PyMOL. Datgelodd modelu strwythurol fod pob un 

ohonynt yn strwythurau α-helics a bod ymddygiad hydroffilig-hydroffobig nodweddiadol (gweddillion 

Ffigwr 7.33. Gwybodaeth EST (EST Cluster Alignments) a gynhyrchwyd yn ystod yr astudiaeth gyda AMPLY. Data 

gan Dr Ben Thomas. 
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gwefredig ar un ochr a gweddillion hydroffobig ar yr ochr arall) yn cael eu harddangos, a allai chwarae 

rôl wrth dreiddio a thyllu pilenni bacteriaidd (Oyama, 2015). Roedd gan y peptidau wefr net o ≥5, gan 

eu denu at y pilenni microbaidd anionig a'r gallu i ragdybio strwythurau amffipathig, a allai ffafrio 

mewnosodiad i mewn i bilenni bacteriol. Mae angen dadansoddiad pellach o ddilyniant asid amino 

pob peptid, fel NMR neu grisialograffeg pelydr-X, i gael gwybodaeth benodol am weddillion a 

chadarnhau cywirdeb y strwythurau a ragwelir. 

 

7.4.5 Patrymau gwenwyndra a chysylltiadau ecolegol 

7.4.5.1 Y berthnas rhwng ffyngau a bacteria anaerobig 

Mae perthnasoedd rhwng cymunedau yn y rwmen a'u gwesteiwyr wedi dangos eu bod yn chwarae 

rhan hanfodol mewn galluoedd y gesteiwr, er enghraifft treuliad planhigion gan ficro-organebau i 

gyfansoddion cemegol sy'n cael eu treulio a'u hamsugno gan yr anifail (Huws et al., 2014, Jimenez, 

2008). Mae'r systemau effeithiol hyn wedi esblygu dros filiynau o flynyddoedd, ac mae angen ystod o 

ficro-organebau i weithio gyda'i gilydd i gynnal cydbwysedd, o ffyngau anaerobig i facteria. Er mwyn 

cynnal effeithlonrwydd maetholion cnoi cil, rhaid i ficrobiota’r rwmen gysylltu â deunydd planhigion 

sy'n cael ei amlyncu mewn modd amserol (Huws et al., 2014). Mae astudiaethau wedi dangos bod 

planhigion fel rhygwellt parhaol (whole perennial ryegrass) ffres yn cael eu cytrefu o fewn 15 munud, 

gan ffyngau anaerobig a bacteria (Huws et al., 2014, Jimenez, 2008). Fodd bynnag, gall amodau 

ffisiocemegol amrywiol iawn y rwmen effeithio ar ymlyniad microbaidd, a gall newidiadau mewn 

amrywiaeth microbaidd, yn enwedig bacteria, ddigwydd o fewn ychydig oriau. 

 

Mewn astudiaeth flaenorol gan Huws et al., nodwyd fod newidiadau amserol sylweddol yn digwydd 

ym microbiota’r rwmen dros ychydig oriau, gan arwain at ddigwyddiadau cytrefu cynradd dau-gyfnod 

(1-2 awr) ac eilaidd (4-8 awr) gan facteria rwmen (Huws et al., 2016, Huws et al., 2013, Huws et al., 

2014). Yn dilyn deoriad 1 awr, y bacteria mwyaf niferus ar lefel genws yn ôl eu astudiaethau oedd 

Butyrivibrio, Pseudobutyrivibria, Selenomonas, Prevotella, Fibrobacter, Olsenella, a Ruminococcus 
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(gyda 44, 17, 12, 10, 6, 3, a 2% o’r cyfanswm cyfartaledd yn y drefn honno). Cofnodwyd 52 o fân genera 

eraill hefyd (Huws et al., 2016). Mae'n ymddangos bod Butyrivibrio, Fibrobacter, Olsenella a Prevotella 

yn dominyddu'r microbiom waeth beth fo'r amser deori, a gofnodwyd mewn sawl astudiaeth, gan 

awgrymu bod y rhain yn gytrefwyr cynradd sy'n chwarae rhan sylweddol mewn diraddiant planhigion 

yn y cyfnod eilaidd (Huws et al., 2016, Jimenez, 2008). Mae newidiadau cyfnod eilaidd yn gysylltiedig 

â gostyngiad mewn genera Succinivibrio, a chynnydd mewn Pseudobutyrivibrio, Roseburia, a 

Ruminococcus, yn enwedig ar ôl 8 awr. Newidiodd Selenomonas ychydig hefyd, ond ni welwyd unrhyw 

newidiadau sylweddol mewn patrymau rhwng y cyfnodau (Huws et al., 2016, Jimenez, 2008). Gwelir 

bod cymunedau epiffytig planhigion hefyd yn lleihau mewn cyfrannedd â choloneiddio microbaidd yn 

y rwmen. Sylwodd astudiaeth arall wedi'i seilio ar DNA gan Piao et al., fod y newid mwyaf mewn 

microbiom yn digwydd o fewn 30 munud o amlynciad, ac yna ar ôl 4 awr (Piao et al., 2014). Fodd 

bynnag, mae eraill wedi anghytuno, a gellir priodoli'r gwahaniaethau yn yr astudiaethau hyn i'r 

deunydd planhigion a ddefnyddir a ffresni'r deunydd ei hun (Piao et al., 2014). Er hynny, mae'n amlwg 

bod cytrefu yn gyflym, a hefyd y gall amseriadau ddibynnu ar nodweddion planhigion. 

 

Mae bacteria cynradd fel Butyrivibrio, Prevotella, a Fibrobacter yn debygol o ddefnyddio maetholion 

hydawdd a gynhyrchir trwy ddiraddio planhigion, tra bod bacteria eilaidd fel Ruminococcus yn fwy 

tebygol o ddiraddio cydrannau strwythurol planhigion. Mae hyn yn seiliedig ar ostyngiad o 2.8% a 

welwyd mewn deunydd planhigion rhwng 1-2 awr o'i gymharu â 31.7% rhwng 4-8 awr o'r cyfnod 

eilaidd gan Huws et al. (Huws et al., 2016, Russell et al., 2009).  Canfu eu hymchwil fod bacteria eilaidd 

yn arddangos gweithgaredd ffibrolytig a sylanotig yn aml oherwydd bod ganddynt nifer o deuluoedd 

hydrolas glycosyl (GH), a allai gyfrif am y cynnydd mewn diflaniad deunydd planhigion yn ystod y cam 

eilaidd (Huws et al., 2016). Mae astudiaethau metatranscriptomig gan Dai et al. wedi awgrymu bod 

GH y rwmen e.e. sylanasau ac endoglwcanasaus yn eiddo i Butyrivibrio a Fibrobacter yn bennaf (Dai et 

al., 2015). Mae Prevotella yn ddiraddiol â starts, gyda gweithgareddau proteinolytig a cellwlolytig 

(Jami et al., 2013). Mae gan y bacteria hyn lawer o swyddogaethau, a byddai angen data mynegiant y 
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genynnau i egluro eu hunion rôl ar adeg benodol yn y rwmen (Jami et al., 2013). Mae’n bosibl bod 

bacteria cytrefu eilaidd, e.e. Ruminococcus a Pseudobutyrivibrio yn chwarae rhan fwy penodol mewn 

diraddio planhigion a chymhathu maetholion yn ystod y cyfnod eilaidd, ar ôl i faetholion hydawdd 

ostwng (Hobson and Stewart, 2012, Krause et al., 2003).  

 

Mae dynameg cytrefu yn amrywio'n fawr rhwng bacteria anaerobig a ffyngau anaerobig. Awgrymir 

bod dynameg ffwngaidd yn cael ei gyfryngu'n bennaf yn ôl lleoliad sŵosborau, ymlyniad ac amser 

encystio yn dilyn llyncu (Huws et al., 2016, Callaghan, 2014). Dywedir mai ffyngau anaerobig yw prif 

gytrefwyr biomas planhigion, a chredir eu bod yn fwy helaeth na bacteria. Mae eu hystod eang o 

ensymau a'u gallu i dreiddio rhwystrau strwythurol cymhleth yn sicrhau cytrefiad o fewn 15-20 munud 

i'r deori. Mae astudiaethau DNA ffwngaidd hefyd wedi dangos cynnydd mewn cyfansoddiad yn dilyn 

deori am 2h, 6h, 24h, a 48h yn y drefn honno (Huws et al., 2016, Edwards et al., 2008). Mae 

astudiaethau blaenorol hefyd wedi dangos mai'r ffyngau mwyaf niferus yn ystod y cyfnod cytrefu 

cychwynnol ar ôl llyncu planhigion yw Neocallimastix a Piromyces (gyda systemau gwreiddflewog 

canghennog) ac yna Orpinomyces a Caecomcyes  (Edwards et al., 2008, Huws et al., 2016, Callaghan, 

2014, Piao et al., 2014). Yn yr astudiaeth hon, profwyd yr AMPau y ffyngau anaerobig Callimasticin-1-

12 yn erbyn ystod o facteria rwmen (yn ogystal â straen clinigol). Dangosir bod y peptidau yn fwyaf 

effeithiol yn erbyn bacteria Gram negatif Butyrivibrio fibrisolvens, Fibrobacter succinogens, a 

Prevotella ruminicola, a Gram positif Clostridium sticklandii a Ruminococcus flavefaciens. Mae 

Butyrivibrio fibrisolvens, Fibrobacter succinogens a Prevotella ruminicola, fel y soniwyd yn flaenorol, 

yn cael eu hystyried yn gytrefwyr cynradd yn y rwmen, ac mae Ruminococcus flavefaciens yn gytrefwr 

eilaidd ac yn ddiraddiwr planhigion. Mae Clostridium sticklandii yn facteria proteinolytig nad yw fel 

arfer yn bennaf yn y rwmen, ac mae i'w gael yn aml mewn cilgnowyr ifanc (Huws et al., 2016). 
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7.4.5.2 Cynhyrchiant a swyddogaethau peptidau naturiol  

Mae Butyrivibrio fibrisolvens, Fibrobacter succinogens a Prevotella ruminicola fel arfer yn gytrefwyr 

cynradd niferus iawn, yn meddu ar ystod eang o ensymau. O ran y profion sgrinio gweithgaredd 

gwrthficrobaidd clinigol ag anaerobig, yr AMP a berfformiodd orau oedd Cal-4 a Cal-9 ar gyfer y ddwy 

sgrin, ac yn ychwanegol Cal-2 a Cal-8 ar gyfer y sgrin glinigol (canlyniadau MIC). Cloddiwyd yr AMPs 

hyn o genomau Neocallimastix (Cal-4, Cal-8, a Cal-9) ac Anaeromyces (Cal-2). Gwyddys bod 

Neocallimastix yn gytrefwr cynnar o ddeunydd planhigion, o fewn munudau i'w amlyncu (Huws et al., 

2016). O safbwynt ecolegol, os yw'r AMPau hyn yn wir yn cael eu cynhyrchu in vivo, mae'n bosibl felly 

y gall ffyngau anaerobig, yn enwedig y ffyngau sy’n cytrefu’n gynharach gynhyrchu AMP fel 

amddiffyniad rhag bacteria rwmen ac mewn ymateb i gystadleuaeth uchel am ddeunydd planhigion 

gan facteria cynradd. Mae aeddfedu a rhyddhau sŵosborau ffyngau anaerobig yn cael ei gymell gan 

gemegau sy'n cael eu rhyddhau o ddeunydd planhigion sy'n cael ei amlyncu, gyda sporangia aeddfed 

yn rhyddhau sŵosborau rhwng 5-90 munud ar ôl bwydo (Callaghan, 2014). Mae rhyddhau sŵosborau 

hefyd wedi profi i fod yn benodol i genws, er enghraifft, mae Neocallimastix yn rhyddhau sŵosborau 

ar ôl 30 munud o ddeori, ond mae Caecomyces ar ôl 60 munud (Edwards et al., 2008, Huws et al., 

2016). Gall presenoldeb bacteriol uchel effeithio ar aeddfedu sŵosbor a chemotacsis (mae cytrefiad 

ffwngaidd yn dibynnu arno), a gall ostwng ac oedi cyfradd cronni ac egino sŵosbor hyd at 6 awr. Mae 

hyn yn bennaf oherwydd crynodiadau glwcos îs a chemegau ychwanegol a ryddhawyd gan y bacteria 

(Callaghan, 2014). Felly gall bacteria rwmen ddylanwadu'n fawr ar gylch bywyd ffyngau anaerobig, yn 

enwedig mewn dietau sy'n isel mewn deunydd planhigion lignocellwlosig cymhleth. Er gwaethaf 

cystadleuaeth ddwys, mae ffyngau rwmen a bacteria hefyd o fudd i'r ddwy ochr os ydynt yn y 

crynodiadau a'r amodau cywir. Mae diraddio ffwngaidd o ddeunydd planhigion mewn safleoedd 

trawma gan dyfiant gwreiddflewol ac ymosodiad ensymatig yn agor y drws i'w ddiraddio ymhellach 

gan y bacteria eilaidd, ac mae'r maetholion a gynhyrchir gan y diraddiad cychwynnol o blanhigion yn 

fuddiol i'r bacteria cynradd (Gruninger et al., 2014, Huws et al., 2016). 
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Mewn fertebratau, mae'r crynodiadau uchaf o AMPau i'w canfod yn aml mewn meinweoedd sy'n 

agored i ficrobau yn rheolaidd, fel y croen a leinin gastroberfeddol, ac maent yn ffurfiau effeithiol o 

amddiffyniad cemegol yn erbyn bacteria a ffyngau (Thomas, 2019). Mae AMPau yn adnabyddus mewn 

mamaliaid, ond nid yw eu pwysigrwydd o ran natur ac ecoleg yn cael eu hastudio cystal. Mae'n 

ymddangos bod datblygu mecanweithiau gwrthsefyll yn brin mewn lleoliadau naturiol, felly gallai deall 

rôl ecolegol AMPau helpu i atal neu wrthweithio ymddangosiad gwrthiant mewn lleoliadau clinigol 

(Thomas, 2019). Mae astudiaethau fel y rhain yn eithaf prin, gyda'r mwyafrif o ymdrechion ymchwil 

yn delio â mecanweithiau adnabod, gweithgaredd a gwrthsefyll AMP. Fodd bynnag, mae rhai 

astudiaethau wedi nodi gweithred AMP yn eu hamgylchedd naturiol fel bacteria, pryfed a phlanhigion, 

ac wedi dangos bod yr AMPau hyn yn gallu brwydro yn erbyn gelynion a rheoli rhyngweithio â 

phoblogaethau bacteriol cymesur a symbiotig, gan hyrwyddo bioamrywiaeth mewn poblogaethau 

microbaidd yn y pen draw (Thomas, 2019, Oyama, 2015). Mae enghraifft yn cynnwys Bacteriosinau,  

sef proteinau a pheptidau a gynhyrchir gan fwyafrif mawr o facteria ac archaea. Mae'r rhain yn 

weithredol yn erbyn ystod eang o facteria eraill, ac mae eu cynhyrchwyr yn imiwn i'w tocsin eu hunain 

oherwydd cyd-fynegiant proteinau imiwnedd (Oyama, 2015, Thomas, 2019). Mae Bacteriosinau yn 

rhan o ryfela sarhaus yr organeb i amddiffyn yn erbyn cystadleuwyr mewn cilfach ecolegol, yn hytrach 

na rhan o strategaeth amddiffynnol. Felly gellir awgrymu bod AMPau yn cael eu cynhyrchu mewn 

ymateb i gystadleuaeth mewn amgylcheddau ecolegol, gan gynorthwyo i amddiffyn yr organeb. Mae 

cynhyrchu o'r fath yn hyrwyddo ac yn cynnal bioamrywiaeth mewn cymunedau microbaidd trwy 

sefydlu rhwydweithiau rhyngweithiol nad ydynt yn drawsnewidiol neu nad ydynt yn hierarchaidd 

(Oyama, 2015, Thomas, 2019).  

 

Mae defnyddio gwrthficrobau mewn amaethyddiaeth, fel mewn porthiant cilgnowyr hefyd wedi 

cyfrannu at ymddangosiad ymwrthedd gwrthficrobaidd, yn benodol microflora y rwmen sy'n 

gwrthsefyll sawl cyffur. Yma, mae’r bacteria yn aml yn caffael nodwedd wrthiannol iddo, sy’n fygythiad 

enfawr i ddiwydiannau da byw a'u trosglwyddo wedyn i fodau dynol (Salem et al., 2018, Thomas, 
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2019).  Mae astudiaethau blaenorol wedi dangos bod asid asetig, asid fformig, asid lactig, a bacteria 

sy'n cynhyrchu asid bwtyrig yn tueddu i fod yn fwy sensitif i wrthficrobau, ond mae bacteria eplesu 

asid swcsinig ac asid lactig yn gwrthsefyll yn fwy (Salem et al., 2018, Thomas, 2019). Mae canfyddiadau 

yn yr astudiaeth hon yn cefnogi hyn, gan fod Butyrivibrio fibrisolvens a Prevotella ruminicola yn facteria 

sy'n cynhyrchu asid bwtyrig ac asetig o'r fath (Salem et al., 2018), ac yn arddangos mwy o dueddiad i'r 

AMPau a brofir yma na rhai o'r lleill. Awgrymir yn fawr o'r astudiaeth hon bod ffyngau anaerobig yn 

cynhyrchu AMPau fel mecanwaith amddiffyn yn erbyn bacteria cystadleuol y rwmen (a micro-

organebau eraill), yn fwy penodol yn erbyn cytrefwyr bacteria anaerobig cynnar, yn debygol oherwydd 

y gystadleuaeth uchel o goloneiddio deunydd planhigion yn gynnar, gyda'r canlyniadau'n cefnogi'r 

theori hon. Os yw hyn yn wir, mae'n bosibl bod AMPau anhysbys eraill o fewn genomau ffyngau 

anaerobig na chawsant eu cloddio eto, a allai nid yn unig alluogi ymchwiliad ymhellach â rôl ecolegol 

AMPau yn y rwmen, ond hefyd ddarparu atebion posibl i'r bygythiad o ymwrthiant gwrthficrobaidd 

mewn lleoliadau biolegol a chlinigol.  

 

7.4.6 Casgliadau a gwaith y dyfodol 

Yr astudiaeth hon, mewn cydweithrediad â Dr Ben Thomas, hyd y gwn i oedd yr astudiaeth gyntaf i 

adfer AMPau yn ddigidol o genomau ffyngau anaerobig, sydd yn ei dro yn darparu sylfaen dda ar gyfer 

astudiaeth gymharol rhwng gweithgareddau aerobig, anaerobig, clinigol a biolegol, ac yn agor cyfnod 

o ddadansoddiadau anaerobig  gyda chanlyniadau therapiwtig ac ecolegol cadarnhaol (Rubin, 2008, 

Gillespie et al., 2002, Barone et al., 2014, Ling et al., 2015, Hess et al., 2011). Roedd canlyniadau 

rhyfeddol i'r AMPau a nodwyd yma, gyda gweithgaredd ‘bactericidal’ cryf yn erbyn pathogenau 

clinigol, gwenwyndra isel, a gweithgaredd dethol yn erbyn bacteria anaerobig yn awgrymu storiau 

ddiddorol ar gyfer gweithgareddau therapiwtig a fwy biolegol, o ran rôl ecolegol AMPau yn 

amgylchedd y rwmen a'u darganfyddiadau newydd ymysg y ffyngau anaerobig.  
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Oherwydd cyfyngiadau amser ac amgylchiadau annisgwyl, ni ellid profi fersiynau pur o'r peptidau ar 

yr adeg hon. Dylid cynnal mesuriadau pellach a phrofion gweithgaredd gwrthficrobaidd i ddarparu 

canlyniadau pendant i'r AMPau a nodwyd a chynhyrchu data y gellir ei gyhoeddi. Nid yw'r dulliau OD 

a ddefnyddir yn yr astudiaeth yn arwydd go iawn o hyfywedd, felly byddai angen astudiaethau dulliau 

gweithredu pellach gyda thechnolegau bio-ddelweddu hefyd, yn ogystal â dadansoddiad manylach o 

strwythur y peptid. Ar gyfer yr ochr therapiwtig, dylid cynnal profion cytotocsigedd ar linellau celloedd 

mamaliaid hefyd, yn ogystal â phrofi am y tebygolrwydd y bydd gwrthiant yn codi yn erbyn yr AMP. 

Byddai hefyd yn ddefnyddiol profi effaith yr AMP ar astudiaethau gwrthficrobaidd eraill, megis 

cynhyrchu gwrth-ffwngaidd neu bioffilm. Mae gweithgaredd yn erbyn bioffilm yn ogystal â 

gweithgaredd lladd bob amser yn ddymunol mewn agweddau therapiwtig ar AMP. Mae bioffilm 

microbaidd yn cynnwys organebau procaryotig sy'n cyfuno i ffurfio nythfa ar gyfer cydweithrediad 

metabolig, gan lynu trwy haenau polysacarid (llysnafedd) a gwneud matrics o sylweddau polymerig 

allgellog sy'n cadw celloedd gyda'i gilydd yn y bioffilm ac yn atodi i îs-haen wrth gytrefu arwynebau 

(Flemming et al., 2016, Stoodley et al., 2002, Thomas, 2019, Oyama, 2015). Mae'r haenau llysnafedd 

yn cynnwys sianeli hydraidd sy'n caniatáu i gelloedd yn y canol ysgogi rhyngweithiadau cymdeithasol 

a chipio adnoddau'n effeithlon. Mae hyn yn cynyddu goroesiad y celloedd, amddiffyniad effeithiol a 

mwy o faetholion. Gall gwahaniaethu bacteriol ddigwydd hefyd yn y bioffilm, gan arwain at fynegiant 

genynnau a strwythur newydd, gweithgaredd a ffurfiant eiddo. Gall y rhain wneud bioffilmiau yn 

anodd eu tynnu ac achosi risg sylweddol i iechyd (Oyama, 2015, Thomas, 2019). 

 

Dylid chwilio ymhellach am AMPau newydd yng ngenomau y ffyngau anaerobig cynhoeddus eraill, ac 

unrhyw enomau sy’n cael eu dilyniannu ar ôl yr astudiaeth yma, yn ogystal ag o organebau ewcaryotig 

rwmen eraill fel archaea methanogenig neu protosoaa. Dylid gwneud ymchwiliadau genomig a 

thrawsgrifiadomeg pellach i ymchwilio i ‘realiti’ yr AMP, ac i nodi o bosibl unrhyw gyfansoddion neu 

ensymau diddorol eraill fel polycetidau neu beptidau di-ribosomaidd, a welwyd yn y bennod flaenorol 

drwy ddadansoddiad antiSMASH. Dylid gynnal delweddu TEM hefyd i nodi dulliau gweithredu'r 
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peptidau trwy arsylwi ar eu heffaith ar y gell-bilen bacteriol - o hyn gellir cynnig bod y mecanwaith 

gweithredu yn cynnwys naill ai'r gellfur, y bilen cytoplasmig neu strwythurau mewngellol ar grynodiad 

supra-MIC, neu'n ymddangos eu bod yn gweithredu'n fwy uniongyrchol trwy rwygo'r bilen facteriol.  

Er bod potensial ffyngau fel cynhyrchwyr cyfansoddion biolegol weithredol wedi'i gofnodi'n dda, mae 

ymchwil i ffyngau anaerobig yn gyfyngedig. Mae'r data a gyflwynir yma yn dangos darganfyddiad o 

beptidau newydd, gydag photensial gwrthficrobaidd. Gyda phrofion ac addasiadau pellach yn y 

dyfodol, gall un neu fwy o'r AMPau gymhwyso fel gwrthficrob posibl nid yn unig mewn lleoliad clinigol 

yn erbyn bacteria pathogenig, ond hefyd fel triniaeth ar gyfer ymwrthedd aml-gyffur mewn ardaloedd 

ecolegol a therapiwtig. Mae'r data hwn hefyd yn fan cychwyn ar gyfer deall a chynyddu ein 

gwybodaeth am gynhyrchiant AMP yn y rwmen a rôl ffyngau anaerobig wrth eu cynhyrchu, ac mae 

hefyd yn darparu templedi ar gyfer nodi a dylunio therapiwteg newydd pellach o amgylchedd y rwmen 

yn y dyfodol.  
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Pennod 8 

Trafodaeth 

 

8.1 Nodau’r traethawd ymchwil 

Nod cyffredinol y traethawd ymchwil hwn oedd i ymchwilio i bresenoldeb ffyngau anaerobig mewn 

gwesteion newydd, i astudio nodweddion unigryw ffyngau anaerobig, ac i drafod eu potensial 

biotechnolegol y tu allan i amgylchedd y rwmen a thynnu sylw at y darganfyddiadau newydd sydd ar 

gael gydag ymchwil ffyngau anaerobig. Nod y prosiect oedd:  

i) archwilio amrywiaeth a dosbarthiad ffyngau anaerobig mewn gwesteiwyr ymlusgiaid, gan 

ganolbwyntio ar grwbanod, trwy ddefnyddio NGS Ion Torrent i nodi dilyniannau ffyngau 

anaerobig (Penodau 3 a 4)  

ii) ynysu a disgrifio ffwng anaerobig nofel o samplau ysgarthol crwban (Pennod 5)  

iii) nodi a dadansoddi nodweddion genomig ffyngau anaerobig heb eu dilyniannau o’r blaen 

o gasgliad meithrin Prifysgol Aberystwyth, a'u cymharu â genomau cyhoeddus o JGI 

Mycocosm (Pennod 6)  

iv) nodi cyfansoddion gwrthficrobaidd newydd o enomau ffyngau anaerobig gan ddefnyddio 

dulliau cyfrifiadol a microbiolegol (Pennod 7) 

 

8.2 Cwblhau’r nodau 

8.2.1 Nodi ffwng anaerobig nofel a’r dosbarthiad ymysg crwbanod mawr 

Yn yr astudiaeth hon, daeth yn amlwg bod gan rai grwbanod ffyngau anaerobig yn eu systemau 

dreulio, ac yn dilyn hynny nodwyd glâd hollol newydd trwy ddadansoddiad dilyniant o'r NGS, a 

rhoddwyd yr enw dros dro /Turtarmyces iddo. Datgelodd Pennod 3 eu bod ond yn bresennol ac wedi'u 

sefydlu mewn crwbanod mwy, fel Aldabrachelys gigantea, tra na nodwyd yr un ohonynt mewn 

rhywogaethau llai. Disgwylir adnabod ffyngau anaerobig mewn ymlusgiaid llysysol fel crwbanod, gan 
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nad oes ganddynt y gallu i ddiraddio lignocellwlos ac felly byddai angen micro-organebau diraddiol 

arnynt, fel eu cymheiriaid mamalaidd. Cododd darganfod ffyngau anaerobig mewn ymlusgiaid sawl 

cwestiwn:  

i)  Beth yw perthnasoedd esblygiadol ffyngau anaerobig?  

ii) Beth yw amser dargyfeiriad ffyngau anaerobig?  

iii) A ymlusgiaid oedd gwesteion gwreiddiol ffyngau anaerobig cyn mamaliaid?  

Mae'n amlwg o raddau'r gwahaniaeth dilyniant rhwng ffyngau anaerobig a'u perthnasau cytrid bod 

Neocallimastigales yn grŵp hynafol, gan esblygu cyn gwesteion mamalaidd. O ystyried bod y dosbarth 

Reptilia wedi esblygu dros 300 mya, ac yn cydfodoli â grwpiau fertebrataidd mawr eraill, fel 

deinosoriaid (yr oedd llawer ohonynt yn llysysol), mae'n gwbl gredadwy bod ffyngau anaerobig yn 

bodoli fel symbiontau perfedd cyn esblygiad mamaliaid llysysol mawr. Mae'r cysylltiad rhwng 

crwbanod modern â'u cyndeidiau a deinosoriaid Mesosöig cynnar, a'u hymddangosiad, strwythur a 

diet cymharol ddigyfnewid, yn awgrymu posibilrwydd cryf y byddai ffyngau anaerobig yn bresennol yn 

ardaloedd treulio yr ymlusgiaid Mesosöig, filiynau o flynyddoedd yn ôl.  

 

Ym Mhennod 4, defnyddiwyd NGS i ddadansoddi dosbarthiad ffyngau anaerobig ymhellach mewn 

samplau o grwbanod A. gigantea aeddfed ac ifanc ar ddwy ynys Mauritius, Ile Aux Aigrettes ac Round 

Island. Datgelodd y canlyniadau fod cymunedau ffyngau anaerobig wedi datblygu’n bennaf â 

rhywogaethau, aeddfedrwydd ac effeithiau tymhorol, gyda phoblogaethau ffwngaidd yn sylweddol 

uwch mewn rhywogaethau crwban mwy, mewn crwbanod aeddfed A. gigantea, ac yn y rhai sy'n byw 

yn y tymor gwlyb. Mae'r rhain yn fwyaf tebygol o fod yn gysylltiedig ag amodau corfforol datblygiad a 

lleoliad crwban. 

Ar gyfer yr astudiaeth, cawsom y setiau data A. gigantea gwyllt gan Rose Moorhouse-Gann. Amlygodd 

y canlyniadau bwysigrwydd cymunedau gwyllt mewn llysysyddion mamalaidd ac ymlusgiaid ar gyfer 

sefydlu a chynnal y cymunedau ffwngaidd hyn, yn enwedig y gymuned ffwngaidd anaerobig. Mae 

adnabod ac ynysu y clâd newydd o ffwng anaerobig yma yn profi bod llawer mwy i'w ddarganfod o 
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hyd mewn microbiomau rwmen a pherfedd, ac mae'n ddarganfyddiad cyffrous (Pennod 5). Ynyswyd 

y ffwng nofel o feithrin pur allan o ysgarthion crwban A. gigantea, gan ddefnyddio cod bar DNA LSU 

a'i ddisgrifio yn dilyn nodweddiadu morffolegol. Dangosodd ei fod yn forffolegol tebyg i lawer o 

ffyngau anaerobig monocentrig erill, ond datgelodd y dadansoddiad ffylogenetig ei fod yn cael ei leoli 

ar wahan i’r lleill, gan awgrymu clâd hollol newydd. Roedd y gwaith nid yn unig yn diffinio'r organeb 

yn enetig, ond hefyd wedi sefydlu ei ddosbarthiad ymhlith ymlusgiaid a lleoliadau daearyddol, ac 

amlygu y cwestiynnau am eu potensial biodechnolegol. Yn ystod yr ynysiad, daeth oomysit anniswyl 

i’r amlwg, felly ymchwilwyd ychydig ymhellach i’r organeb hefyd. 

 

8.2.2 Nodweddion genomig ffyngau anaerobig 

Canolbwyntiodd Pennod 6 ar nodi nodweddion genomig ffyngau anaerobig. Anfonwyd 6 sampl ffwng 

anaerobig ar gyfer dilyniannu a dadansoddiad Illumina. Defnyddiwyd y rhain ochr yn ochr â genomau 

cyhoeddedig eraill o JGI Mycocosm i'w cymharu. Datgelodd dadansoddiad wybodaeth ynghylch 

diraddiad lignocellwlolytig, ffurfiad cynhyrchion naturiol, ac adnabod genynnau atgenhedlu rhywiol.  

 

8.2.2.1 Potensial biodechnolegol ensymau y ffyngau anaerobig 

Cafwyd eu cydnabod yn bennaf am eu rôl yn dadelfennu lignocellwlos gydag ystod amrywiol o 

ensymau i diraddio’r gellfur, felly mae ffyngau anaerobig wedi cael eu hastudio'n helaeth am eu 

potensial biotechnolegol, gan ganolbwyntio'n bennaf ar eu ensymau mewn diwydiant (Murphy et al., 

2019, Haitjema et al., 2017, Youssef et al., 2013a, Kameshwar and Qin, 2018). Gellir defnyddio 

gweithgareddau ffyngau anaerobig hefyd ar gyfer biotechnoleg i wella gweithrediadau ffermio fel 

triniaeth i wella maeth porthiant, manteisio ar eu gallu i eplesu ethanol o weddillion amaethyddol, a 

gwella ffurfiant bio-nwy trwy syntroffi hydrogen â methanogenau (Hess et al., 2020, Flad et al., 2020).  

Mae ffyngau anaerobig wedi esblygu strategaethau penodol i ddiraddio deunydd planhigion a goroesi 

mewn amgylcheddau heb ocsigen, gan gynnwys:  
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i) ystod eang o ensymau lignocellwlolytig, o'r enw ensymau gweithredol carbohydradau 

(CAZymau) gan gynnwys cellwlasau, hemicellwlasau, pectinasau ac esterasau, wedi'u 

secretu'n rhydd neu wedi'u trefnu'n gyfadeiladau aml-brotein o'r enw cellwlosomau  

ii) cynhyrchu ynni mewn hydrogenosomau yn hytrach na mitocondria  

iii) mae eu gell-bilenni hefyd yn cynnwys tetrahymanol yn hytrach na sterolau (ergosterol yn 

y mwyafrif o ffyngau), oherwydd y gofyniad am ocsigen i synthesis sgwalen (Flad et al., 

2020) 

Mae'r astudiaeth yn tynnu sylw at y casgliad CAZymau helaeth a'r peiriannau lignocellwlolytig sydd 

gan ffyngau anaerobig. Mae'r canlyniadau'n gyson ag astudiaethau eraill, ac yn dangos gallu helaeth 

straenau ffyngau anaerobig. Mae'r peiriannau GH yn fwyaf arwyddocaol, gyda GH3, GH5, GH10, GH11, 

GH13 a GH43 ymhlith y rhai a nodwyd amlaf. Mae'r canlyniadau'n awgrymu y gellir manteisio ar 

alluoedd lignocellwlolytig ffyngau anaerobig y tu allan i'r rwmen ar gyfer sawl cymhwysiad 

biotechnolegol.  

 

i) Cynhyrchu biodanwydd o fiomas planhigion  

Mae'r dull mwyaf cyffredin yn cynnwys biobrosesu cyfunol, sy'n cyfuno saccharyddiad 

(saccharification) lignocellwlos (dadansoddiad o bolymerau strwythurol i siwgrau) ac eplesu'r siwgrau 

sy'n deillio ohonynt mewn un cam, a wneir gan un micro-organeb neu gonsortiwm microbaidd. Mae 

amseroedd deori hir, prosesau diraddio araf ac annigonol a ffurfiant canolraddau gwenwynig yn rhai 

o broblemau a wynebir wrth gynhyrchu bio-nwy o wastraff lignocellwlosig. Fodd bynnag, mae natur 

ymledol ffyngau anaerobig yn caniatáu diraddio heb ei gyn-drin, ac maent yn cynrychioli micro-

organeb addawol i'w hecsbloetio mewn cynlluniau lignocellwlolytig uniongyrchol (Youssef et al., 

2013b, Flad et al., 2020, Hess et al., 2020). 
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ii) Mewn maethiad anifeiliaid 

Gall CAZymau ffyngau anaerobig wella stociau porthiant lignicellwlosig, trwy ddefnyddio straen 

ffwngaidd i gyn-drin porthiant, a chynnwys straenau ffyngau anaerobig mewn bwyd anifeiliaid fel 

ychwanegiad probiotig. Byddai hyn yn hyrwyddo cytrefiad ffyngau anaerobig ar y porthiant, gan wella 

ei argaeledd i'r microflora rwmen, a gwella ansawdd ar gyfer gwartheg ac anifeiliaid heb ffyngau 

anaerobig. Mae'r atodiad probiotig yn cynnwys ychwanegiad wedi'i fwydo'n uniongyrchol ar gyfer 

cilgnowyr ac anifeiliaid eraill er mwyn gwella cymeriant bwyd anifeiliaid, cyfradd twf, effeithlonrwydd 

porthiant a threuliadwyedd, a chynhyrchu llaeth. Mae astudiaethau wedi nodi gwelliannau mewn 

eplesu, poblogaethau microbaidd a gweithgareddau ensymau cellulolytig, yn enwedig mewn 

cilgnowyr ifanc (Flad et al., 2020, Hess et al., 2020).  

 

iii) Cynhyrchu bioethanol a bio-nwy gyda ffyngau anaerobig 

Mae gallu unigryw ffyngau anaerobig i ymdreiddio a diraddio lignocellwlos yn ensymatig yn eu gwneud 

yn ymgeiswyr deniadol ar gyfer trosi biomas planhigion yn ficrobaidd cyn cynhyrchu bioethanol. 

Ymhlith yr enghreifftiau mae Anaeromyces robustus a Neocallimastix californiae, a gyflogwyd mewn 

eplesiad batsh i dyfu Saccharomyces cerevisiae trwy ryddhau siwgrau a gynhyrchir gan hydrolysis 

ffwngaidd o lignocellwlos (Henske et al., 2018, Flad et al., 2020). Er bod cynnyrch ethanol yn îs na’r 

goctel o ensymau masnachol a ddefnyddiwyd, mae'r dull yn fwy cost-effeithiol ac mae'n bosibl bod y 

cynnyrch yn optimaidd gyda dyluniad proses gwell (Henske et al., 2018, Flad et al., 2020). 

 

Mae cynhyrchu bio-nwy trwy dreuliad anaerobig o fiomas planhigion yn strategaeth sydd ar gael yn 

fasnachol i gynhyrchu ynni adnewyddadwy cynaliadwy a gwellhäwr gwrtaith, ac mae'n gymysgedd o 

fethan (50-75%), carbon deuocsid (25-50%), ac olion nwyon eraill fel fel hydrogen, hydrogen sylffid ac 

ammonia (Flad et al., 2020). Gellir uwchraddio bio-nwy hefyd yn fio-methan i'w chwistrellu i'r 

rhwydwaith nwy ar gyfer cynhyrchu trydan a gwresogi diwydiannol neu danwydd. Er mwyn cynhyrchu 

digon o fio-nwy o ansawdd uchel, rhaid i amodau'r broses fod yn debyg i'r rhai mewn modelau naturiol 
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ar gyfer planhigion bio-nwy, y rwmen (Flad et al., 2020). Fodd bynnag, yn wahanol i'r rwmen, mae 

cynhyrchu bio-nwy diwydiannol yn aml yn hepgor ffyngau anaerobig o'r broses. Felly, gallai bio-

segmentu adweithyddion bio-nwy â ffyngau anaerobig wella/cyflymu trosi lignocellwlos yn fio-nwy 

(Flad et al., 2020). Un o brif nodau ymchwil bio-nwy yw darganfod teclyn effeithlon i fynd o amgylch y 

dagfa sydd gan hydrolysis gweddillion llawn lignocellwlos. Gellir gweld y rwmen fel adnodd naturiol ar 

gyfer diraddwyr bio-nwy cryf, yn enwedig treulwyr cynradd fel ffyngau anaerobig. Mae ganddynt y 

potensial i wneud cynhyrchu bio-nwy yn fwy effeithlon a defnyddio swbstradau llawn lignocellwlos, a 

gallent fod yn fuddiol ac yn gost-effeithiol. Mae sawl astudiaeth wedi ceisio defnyddio ffyngau 

anaerobig wrth gynhyrchu bio-nwy (Procházka et al., 2012, Dollhofer et al., 2018, Yıldırım et al., 2017, 

Aydin et al., 2017, Ferraro et al., 2018, Nkemka et al., 2015) ac wedi cyflawni cynnydd mewn cynhyrchu 

bio-nwy neu ddiraddio biomas cyflymach. 

 

Mae ystod eang, hyblygrwydd, a sefydlogrwydd ensymau ffyngau anaerobig wedi dal diddordeb sawl 

diwydiant biotechnolegol arall ar wahân i gynhyrchu bio-nwy/biodanwydd, e.e. bragu, bwyd, tecstilau, 

papur, colur, glanedyddion, cemegol, meddygol, biofeddygol a fferyllol oherwydd eu priodweddau 

ffafriol (e.e. darganfyddiad cyffuriau newydd, cymorth treulio, ensymau marcio, ac offerynnau 

diagnostig). Mae technolegau a strategaethau newydd sy'n seiliedig ar straen ffwngaidd anaerobig 

wedi gweld cynnydd ledled y byd, gan gynnwys nodweddu a pheirianneg metabolig gyda phroteinau 

pilen, ac fel ffynhonnell bosibl o gynhyrchu asid organig a metabolion eilaidd.  

 

8.2.2.2 Adnabod cynnyrch naturiol a phrosesau rhywiol mewn ffyngau anaerobig 

Nodwyd cynhyrchion naturiol hefyd â antiSMASH, gyda nifer fawr o ranbarthau metabolion eilaidd a 

chyfansoddion AMP wedi'u nodi. Ysgogodd y rhain yr astudiaeth o gynhyrchiant AMP newydd yn y 

rwmen gan ffyngau anaerobig, a gynhaliwyd ym Mhennod 7. Roedd gan rywogaethau ffyngau 

anaerobig ensymau biosynthetig ar gyfer polycetidau, peptidau di- ribosomaidd, bacteriosinau a 

dosbarthiadau eraill, gyda'r nifer yn cael ei ganfod ar faint tebyg i gynhyrchwyr metabolion eilaidd 
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toreithiog eraill. Dangosodd y canlyniadau botensial ffyngau anaerobig fel cynhyrchwyr gwrthfiotigau 

amlwg, a dylid ymchwilio ymhellach i mewn i hyn gan mae ychydig iawn o ymchwil sydd wedi'i wneud 

ar ffyngau anaerobig fel cynhyrchwyr gwrthfiotigau. 

 

Hefyd, darganfyddwyd sawl ennyn sy’n gysylltiedig â rhyw yng ngenomau’r ffyngau anaerobig. Mae 

genynnau sydd â homoleg uchel i broteinau sy'n gysylltiedig â rhyw wedi'u nodi ym mhob genom 

ffwngaidd anaerobig o ansawdd uchel (Seppälä et al., 2020). Mae presenoldeb genynnau sy'n 

gysylltiedig ag atgenhedlu rhywiol yn dangos y gall Neocallimastigomycota, neu ar un adeg mewn 

amser esblygiadol, atgenhedlu'n rhywiol. Mae atgenhedlu rhywiol yn aml yn cael ei ysgogi ar gyfer 

peririannu straenau diwydiannol, felly gallai nodi llwybr paru tybiedig mewn ffyngau anaerobig arwain 

at gynhyrchu amrywiadau genetig yn y dyfodol a chynyddu amrywiaeth llyfrgelloedd gyda fwtaniaid 

trwy ailgyfuno homologaidd sy'n digwydd yn naturiol (Seppälä et al., 2020, Hofstatter and Lahr, 2019). 

Byddai hyn yn botensial biotechnolegol enfawr, gyda llawer o fanteision dros beirianneg genetig, gan 

gynnwys cread o amrywiaeth yn fwy syml a chyflym, ac amrywiadau nad ydynt yn cael eu hystyried 

wedi'u haddasu'n enetig (Seppälä et al., 2020).  

 

8.2.3 Darganfod peptidau gwrthficrobau newydd 

Nod Pennod 7 oedd chwilio am gyfansoddion gwrthficrobaidd newydd o enomau ffyngau anaerobig 

gan ddefnyddio dull cyfrifiadol newydd AMPLY, a ddatblygwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth gan Dr Ben 

Thomas, ynghyd â dullaiu sgrinio microbiolegol. Mae ymwrthedd gwrthficrobaidd yn her gynyddol i 

feddygaeth ac iechyd y cyhoedd, ac mae'r ysfa i ddatblygu therapiwteg newydd i reoli micro-

organebau ymwrthol yn cynyddu. Mae peptidau gwrthficrobaidd yn gyfansoddion o'r fath, ac maent 

wedi dod i'r amlwg fel ymgeiswyr addawol mewn ymchwil ymwrthedd microbaidd, gydag astudiaeth 

yn cynyddu mewn amgylcheddau heb ei archwilio’n fanwl o’r blaen, fel microbau’r rwmen.  
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Nid yw'n syndod dod o hyd i AMP fel rhan o'r system amddiffyn gynhenid y  gwesteiwr, gan eu bod yn 

bresennol ym mhob dosbarth o fywyd (Thomas, 2019). Yr hyn a oedd yn syndod yn yr ymchwil hon 

fodd bynnag, oedd eu heffeithiolrwydd yn erbyn pathogenau. 

Dangosodd y 12 AMP, a enwir yn Callimasticin, weithgaredd haemolytig isel yn erbyn erythrocytau, a 

gweithgaredd gwrthficrobaidd sbectrwm eang yn erbyn bacteria Gram positif a Gram negatif, gan 

gynnwys E. coli, S. aureus, a P. aeruginosa. Mae'r niferoedd yn galonogol, ac yn cyfateb i'r ystod o 

ddata o astudiaethau eraill ar AMP cationig. Mae'r canlyniadau hyn yn awgrymu y gallai'r peptidau 

gael gweithgaredd dethol yn erbyn celloedd microbaidd, gan eu gwneud yn ymgeiswyr addawol ar 

gyfer therapiwteg amgen. Roedd y AMP hefyd yn effeithiol yn erbyn ystod o facteria o’r rwmen, sydd 

yn awgrymu bod eu heffeithiolrwydd yn fwyaf tebygol o ymateb i natur gystadleuol microbiom y 

rwmen. Yn ôl sôn, mae llawer mwy o facteria anaerobig yn y rwmen na ffyngau anaerobig, felly er 

mwyn sicrhau goroesiad a maetholion, mae'n bosibl eu bod yn secretu'r AMP hyn fel strategaeth 

amddiffyn i drechu eu cystadleuwyr. Awgrymwyd y rôl ecolegol gref hon hefyd gyda chynhyrchion 

naturiol eraill. Bydd astudiaethau ychwanegol yn cadarnhau ac yn cefnogi'r canfyddiadau hyn 

ymhellach. Cyfres Callimasticin o beptidau gwrthficribaidd yw'r set gyntaf o wrthficrobau a adferwyd 

yn ddigidol yn uniongyrchol o genomau ffyngau anaerobig, ac maent yn sail i'r astudiaeth gymharol 

gyntaf rhwng profion aerobig ac anaerobig, a gweithgaredd clinigol a biolegol set o beptidau 

gwrthficrobaidd.  

 

8.3 Casgliadau ac ymchwil pellach 

8.3.1 Nodweddiad pellach y ffwng anaerobig newydd 

Y bwriad yw i ddilyniannu genom y ffwng nofel /Turtarmyces, a bydd dadansoddiad yn nodi unrhyw 

nodweddion, briodweddau neu ranbarthau o ddiddordeb sy'n unigryw i'r ffwng hwn a allai fod yn 

arwyddocaol yn biodechnolegol neu'n fiofeddygol. Tybir hyn oherwydd ei allu i ddioddef tymereddau 

îs ac newidiol yn well na ffyngau anaerobig mamalaidd. Gallai hyn fod yn arwyddocaol i'w ddefnyddio 
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mewn cymwysiadau fel fermenterau bio-nwy. Gall priodweddau unigryw'r system dreulio crwban (ac 

ymlusgiaid gwaed oer eraill) fel tymheredd, ddarparu potensial biodechnolegol newydd i'r ffyngau 

hyn, fel y soniwyd yn flaenorol. Gellid cyflwyno'r dilyniannau a gynhyrchir i GenBank hefyd, a bydd y 

cyhoeddiad yn cynrychioli cam pwysig wrth nodi rhywogaethau newydd mewn gwesteion ymlusgiaid 

newydd.  

 

8.3.2 Ymchwil ‘omic’ pellach 

Yn ystod dadansoddiadau genomig ym Mhennod 6, daeth yn amlwg bod 3 o'r 6 genom o ansawdd isel, 

a oedd yn effeithio ar rai o'r canlyniadau a gafwyd. Gallai ail-echdynnu a dilyniannu, ac ail-

ddadansoddi'r genomau o ansawdd isel ddarparu gwell dealltwriaeth o'r canlyniadau, a fyddai wedi 

cael eu cynnal oni bai am gyfyngiadau amser. Gellir gwella ansawdd genom yn fawr trwy ddilyniant 

hir-ddarllen, ee. MinION, a gall wella'r gallu i gwblhau genomau diddordeb yn gyflym a gwella 

rhagfynegiad. Dylai gwaith yn y dyfodol gynnwys dadansoddiad trawsgrifiadomig i nodi mynegiant 

genynnau/CAZymau, dadansoddiad cymharol â genomau ffyngau anaerobig eraill, ac anodi 

swyddogaethol y trawsgrifiadau. Yn ogystal, dylid dadansoddi a chymharu twf a mynegiant ar wahanol 

swbstradau, a chynnal astudiaeth broteomig hefyd i ddilysu a nodweddu'r genynnau a nodwyd yma, 

er mwyn rhoi adroddiad llawnach o'r dadansoddiad, gan ei fod yn rhagfynegol yn unig hyd yn hyn. 

Mae dadansoddiadau o'r fath gan ddefnyddio data metaproteom a metatranscriptom eisoes wedi'u 

cynnal yn llwyddiannus gan Hagen et al. (Hagen et al., 2021, Hess et al., 2020).  

Byddai'n ddefnyddiol cymharu ffyngau anaerobig ag amryw o ffyngau cynnar eraill, a dylid ymchwilio 

i unrhyw rywogaethau newydd o ffyngau anaerobig hefyd, fel /Turtarmyces. Ar bwynt yr astudiaeth 

hon, nid oedd dilyniant genom ar gael ar gyfer y ffwng anaerobig newydd, felly nid oedd yn bosibl ei 

ddadansoddi. Byddai'n ddiddorol gweld a yw'r ffwng anaerobig sy'n gysylltiedig â chrwban yn dangos 

patrymau tebyg i'r ffyngau anaerobig eraill, neu a fyddai'n arddangos gwahanol nodweddion, 

oherwydd ei amodau cynnal a thwf gwahanol. 
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Byddai astudiaethau ychwanegol ar addasiad ffyngau anaerobig i anaerobiosis yn ddiddorol, i weld a 

yw'r genomau sydd newydd eu dilyniannu yn dangos canlyniadau tebyg i astudiaethau blaenorol, er 

enghraifft gan Youssef et al. (Youssef et al., 2013a). Mae nodweddion fel presenoldeb hydrogenosom, 

ac amnewid ergosterol â tetrahymanol yn addasiadau clir i anaerobiosis, a briodolir i'w cynefin 

unigryw a'u taflwybr esblygiadol. Byddai'n ddiddorol nodi proteinau hydrogenosomaidd mwy o 

ffyngau anaerobig, ac ail-greu strwythur a swyddogaeth hydrogenosomaidd y straenau hynny o ddata 

genomig. Mae sawl genom newydd wedi'u dilyniannu ac ar gael i'r cyhoedd ers dechrau'r ymchwil 

hon, felly byddai dadansoddiad tebyg o'r rhain hefyd yn fuddiol. Gellid harneisio ffyngau anaerobig fel 

ffynhonnell gwrthficrobaidd, therapiwteg, a chyfansoddion bioactif eraill. Mae angen arbrofion 

pellach i ddeall swyddogaeth metabolion eilaidd ffwngaidd anaerobig, ond gallant reoleiddio eu 

cylchoedd bywyd, a darparu amddiffyniad yn erbyn cystadleuwyr bacteriol. Mae gwelliannau yn dal 

yn bosibl, gyda rhagfynegiad dibynadwy yn dibynnu ar ansawdd genom. Ymhlith y meddalwedd arall 

sydd ar gael i genomau mwyngloddio ar gyfer clystyrau genynnau mae SMURF, BAGEL, PKMiner, a 

CLUSTEAN. Gallai defnyddio’r rhain mewn cydweithrediad â antiSMASH, a dulliau ‘omics’ ychwanegol 

roi trosolwg cliriach o natur synthesis metabolion eilaidd gan ffyngau anaerobig (Weber, 2014, van 

der Lee and Medema, 2016, Keller, 2019).  

 

8.3.3 Ymchwil a nodweddu peptidau gwrthficrobaidd ffyngau anaerobig ymhellach 

Oherwydd cyfyngiadau amser ac amgylchiadau annisgwyl, nid oedd yn bosib cael peptidau pur. Byddai 

angen cynhyrchu'r rhain, ac ail-brofi gweithgareddau gwrthficrobaidd a haemolytig y peptidau pur i 

gael gwybodaeth cliriach am eu gweithgareddau (nodwyd ar ddiwedd Pennod 7).  

Oherwydd llwyddiant cychwynnol yr astudiaeth, dylid ymgymryd â bioprospectio pellach o'r rwmen 

am fwy o wrthficrobau newydd, gan ganolbwyntio’n ehangach ar ffyngau anaerobig. Mae sawl genom 

arall wedi'u dilyniannu ers dechrau'r ymchwil hon, a bydd eu genomau ar gael i'w fwyngloddio.  
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Dechreuodd gwaith y traethawd ymchwil hwn yn 2016, ac yn y cyfnod rhwng hynny a nawr, bu 

cynnydd enfawr yn y defnydd o ddilyniannau DNA trwybwn uchel ac adnabod ffyngau anaerobig wedi 

hynny, gyda nifer y rhywogaethau yn neidio o 9 i 20 mewn 5 mlynedd yn unig. Mae hyn yn ei wneud 

yn amlwg bod lawer o ffyngau anaerobig eto i'w darganfod, sy'n awgrymu bod llawer iawn o 

gyfansoddion ac ensymau gwrthficrobaidd a biodechnolegol newydd i ddod. Mae'r canlyniadau hyn 

ac adnabod ffwng anaerobig newydd o'r perfedd crwban yn agor posibilrwydd o ddarganfod ystod 

eang o nodweddion biotechnolegol a biofeddygol newydd, megis gweithgaredd ensymatig neu 

wrthficrobaidd, yn ogystal â'r posibilrwydd o ffyngau anaerobig nofel mewn gwesteiwyr heb eu 

harchwilio o'r blaen.  
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Atodiadau 

 

Atodiad A: Lluniau cynryhioliadol o’r rhywogaethau a gyfrannodd samplau ysgarthol ar gyfer yr astudiaeth Ion 

Torrent yn Mhennod 3. (A-I) Crwbanod Crempog, yr Aifft, Spur-Thigh, Llewpard, Sbardunog Affica, Pelydrol, 

Droedgoch, Galapagos, Igwana, Crwban fôr Bocs Bouretti, Draig Farfog, Crwban fôr Olive Ridley, Camel.  

A B C 

CH D DD 

E F FF 

G NG H 

I 
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Atodiad B: Enghraifft o allbwn canlyniadau rhediad Ion Torrent, yn dangos swm y Neocallimastigomycota wedi’w amlygu, a’r canrannau cyfatebol i’r rhediad cyntaf o 

rywogaethau ymlusgiol ym Mhennod 3. 
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Atodiad C: Enghraifft o allbwn canlyniadau rhediad Ion Torrent, yn dangos swm y Neocallimastigomycota wedi’w amlygu, a’r canrannau cyfatebol i’r ail rhediad cyntaf o 

rywogaethau crwbanod ym Mhennod 3. 
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Atodiad CH: Enghraifft o allbwn canlyniadau rhediad Ion Torrent, yn dangos swm y Neocallimastigomycota wedi’w amlygu, a’r canrannau cyfatebol i’r rhediad cyntaf o 

amryw A. gigantea ym Mhennod 4. 
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Atodiad D: Canlyniadau PCR a redwyd cyn cynnal Ion Torrent. Danogswyd samplau (i) crwbanod 

aeddfed tymor sych, (ii) crwbanod aeddfed tymor gwlyb, a (iii) crwbanod ifanc. Ni weithiodd rhai 

o’r samplau, felly ail-adroddwyd y PCR. Nodwyd pa rai a adawyd allan o’r rhediad Ion Torrent 

terfynol. 
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Atodiad DD: Enghraifft o allbwn canlyniadau rhediad Ion Torrent, yn dangos swm y Neocallimastigomycota wedi’w amlygu, a’r canrannau cyfatebol i’r ail rhediad 

A. gigantea o IAA a RI ym Mhennod 4. 
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Atodiad E: Morffoleg a nodewddion microsgopig ychwanegol y ffwng anaerobig newydd 

/Turtarmyces. Bar raddfa: 20 µm. 
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Parhad Atodiad E. 
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 Atodiad F: Enghraifft o aliniad dilyniannau LSU ffyngau anaerobig, gan gynnwys /Turtarmyces. Amlygir anghytundebau i’r consensws. Mae’n dangos 

homoleg y ffyngau at ei gilydd, ac o /Turtarmyces i’r ffyngau eraill, gydag ychydig o anghytundebau.  
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Atodiad FF: Aliniad (A) Buwchfawromyces sp. NC3, a (B) Piromyces finnis TYPE P gyda’r peptidau a oedd 

fwyaf tebyg wrth redeg yn erbyn yr APD3 Antimicrobial Peptide Database.  
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Atodiad G: Canlyniadau CAMPSign ar gyfer peptidau ‘RiPP-like’ o (A) Buwchfawromyces sp. NC3 a (B) 

Piromyces sp. P. Mae’r saeth yn dangos % hunaniaeth gyda’r bacteriosin. 

A 
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Parhad Atodiad G.  
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Atodiad NG: Tabl yn dangos y cyfansoddion yn seiliedig ar beptidau sydd mewn treialau clinigol ar hyn o bryd. Ffynhonnell: Browne et al. (2020). 
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Parhad Atodiad NG. 
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Parhad Atodiad NG. 
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