
Lladd Canser

   Rhannwch y jariau yn ddau grŵp o bump yr un. Caiff un set 
ei defnyddio ar gyfer y samplau yn y grŵp rheoli na fyddant yn 
cael eu trin mewn unrhyw ffordd arbennig. Caiff y set arall ei 
defnyddio ar gyfer y grŵp arbrofi. Labelwch y jariau yn y ddau 
grŵp yn “rheoli” ac “arbrofi”.  

   Rhowch ddarn o bob un o’r pum bwyd yn y pum jar rheoli ac 
yna gwnewch yr un peth yn y pum jar arbrofi. Labelwch bob 
jar ag enw’r bwyd sydd ynddo. 

Gallwch efelychu’r ffordd y bydd canser yn datblygu drwy dyfu llwydni  
ac yna drwy gael hyd i ffyrdd o reoli ei dwf yn yr un ffordd ag y bydd  
ymchwilwyr i ganser yn ei wneud pan fyddant yn datblygu triniaethau  
newydd i wella canser. 

Rheoli Rheoli

Arbrofi Arbrofi

• Sawl tafell o fara gwyn 

• Haenau oren 

• Mefus  

• Caws Cheddar 

• Melon

• 10 jar gwydr bach 

•  Hydoddiant /  

disgiau gwrthfiotig

• Diferydd  

Defnyddiau

Tudalen 1 o 2



 
  Gwnewch yn siŵr fod y grŵp arbrofi o 
fwydydd yn cael eu cadw o dan yr un 
amodau â’r grŵp rheoli cyn ac yn ystod y 
gweithgaredd. Rhowch wrthfiotigau i’r bwyd 
ym mhob un o’r jariau arbrofi. Dylech adael 
y jariau heb glawr arnynt. 

  Arsylwch beth sy’n digwydd 
i’r bwyd dros gyfnod o 
sawl wythnos. Gwiriwch 
y jariau bob dydd i weld 
a oes unrhyw newidiadau 
a chofnodwch eich 
arsylwadau. 

Cwestiynau 
1. Beth oedd y canlyniadau hyn yn ei ddangos?

2.  Sut mae eich arbrawf gyda thyfu llwydni yn cymharu â’r  
ffordd y bydd gwyddonwyr yn ceisio rheoli twf canser.  
Pa feddyginiaethau a ellir eu defnyddio er mwyn rheoli  
twf canser? 

3.  Pa fathau o amodau arbrofi sy’n angenrheidiol er mwyn 
darganfod ffyrdd o wella canser? 

4.  Pa ganghennau o wyddoniaeth sy’n ymwneud â’r  
gwaith o chwilio am ffyrdd o wella canser? 
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