
Arbrawf Math Gwaed •  

• 5 bicer plastig 

• dŵr 

• 2 liw bwyd gwahanol (e.e. coch a glas)

Defnyddiau

Dull
Gall person fod ag un o bedwar math gwaed: A, B, AB, neu O.

Mae’r math gwaed yn dibynnu ar bresenoldeb neu absenoldeb dau 
brotein (A, B) ar wyneb celloedd coch y gwaed. Gellir cyfuno’r ddau 
brotein hyn mewn pedair ffordd bosib (grwpiau ABO):

• Math A – Protein A yn unig sy’n bresennol.
• Math B – Protein B yn unig sy’n bresennol.
• Math AB – Mae protein A a phrotein B yn bresennol.
• Math O – Nid oes un o’r ddau brotein yn bresennol.

Os cymysgir dau fath gwahanol o waed gyda’i gilydd yn ystod trallwysiad, 
gallai celloedd y gwaed ddechrau glystyru ym mhibellau’r gwaed, a gallai’r 
effaith fod yn drychinebus. Felly, mae’n bwysig paru mathau gwaed â’i 
gilydd cyn unrhyw drallwysiad. 

Yn yr ymchwiliad hwn, bydd y disgyblion yn pennu pa fathau gwaed sy’n 
gyson â’i gilydd (ac felly gellir eu defnyddio mewn trallwysiad).
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 Labelwch y biceri: 

 • Bicer 1 – MATH A
 • Bicer 2 – MATH B
 • Bicer 3 – MATH AB
 • Bicer 4 – MATH O
 • Bicer 5 – CLAF 

 Llenwch ficeri 1-4 â dŵr nes eu bod yn ¾ llawn.

 Ychwanegwch 2 ddiferyn o’r lliw coch i ficer 1.

 Ychwanegwch 2 ddiferyn o’r lliw glas i ficer 2.

  Ychwanegwch 1 diferyn o’r lliw coch ac 1 diferyn o’r lliw  
glas i ficer 3 (bydd y dŵr yn troi’n borffor).

 Peidiwch â gwneud dim i ficer 4.

  Er mwyn pennu pa drallwysiadau sy’n ddiogel a pha rai sydd heb 
fod yn ddiogel, meddyliwch mai lliwiau gwahanol yw’r gwahanol 
fathau gwaed. Os gall lliw dderbyn lliw arall heb newid ei liw ei 
hun, yna mae’n drallwysiad diogel. Os bydd lliw yn newid pan 
ychwanegwch liw arall ato, mae’n drallwysiad anniogel. Gwnewch yn 
siŵr eich bod yn chwilio i weld bod y lliw yn newid ac nid bod y lliw 
gwreiddiol yn mynd yn fwy golau neu’n fwy tywyll yn unig. 
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  Arllwyswch ychydig bach o’r dŵr o ficer 1 i ficer y claf. Nawr mae 
“Gwaed math A” gan y “claf”. 

  Ychwanegwch ragor o liw o ficer 1. Nawr mae’r “claf” yn “cael  
trallwysiad o waed math A”. 

  Cofnodwch eich arsylwadau yn rhai “Diogel” neu “Anniogel”  
er mwyn cymysgu’r mathau gwaed. 

  Rinsiwch ficer y claf.

  Arllwyswch ychydig bach o’r dŵr o ficer 1 i ficer y claf. Unwaith 
eto mae gwaed math A gan y “claf”.

  Arllwyswch ychydig bach o ddŵr o ficer “Math B”.

  Cofnodwch eich arsylwadau.

  Rinsiwch ficer y claf.

  Gwnewch yr un camau ar gyfer pob un o’r cyfuniadau:  
A:A, A:B, A:AB, A:O, B:B, B:AB, B:O, AB:AB, AB:O, O:O
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Arsylwadau a thrafodaeth
• Lluniwch dabl i ddangos y trallwysiadau diogel/anniogel.

• Pa fath gwaed allwch ei roi i bob math gwaed arall?

• Pa fath gwaed all dderbyn gwaed o bob math gwaed arall?

• Amlinellwch swyddogaethau pedair rhan y gwaed.

• Mynnwch wybod beth yw grwpiau gwaed aelodau eich teulu.

Estyniad
Yn ogystal â’r proteinau A a B, mae protein arall o’r enw ffactor  
Rhesws (Rh), sydd naill ai’n bresennol (+) neu’n absennol (-) yn y  
gwaed. Felly, caiff y math gwaed ei ddisgrifio yn ôl y math ac yn ôl y  
ffactor Rh (megis O+, A+, AB-). Mynnwch wybod mwy am y ffactor  
Rh a sut y bydd yn effeithio ar drallwyso’r gwaed.  
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