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* Mae esboniad o’r geiriau italig i’w gweld o dan “Ystyr y Geiriau Hyn” yng nghefn y llyfr.

Mae Twm yn 10 mlwydd oed. Mae’n 
byw gyda’i fam, ei lystad, ei chwaer a’i 
lysfrawd. Ac mae yna gi o’r enw Gelert 
hefyd! Mae Twm yn hoffi bod yn rhan o 
deulu mawr.

Roedd Twm wedi treulio’r diwrnod yn rhedeg o gwmpas yn 
chwarae pêl-droed yn yr ardd ac roedd yn fwdlyd 
iawn. Y noson honno, yn y bath, sylwodd ar lwmp 
ar ochr ei wddf. Dangosodd e i’w fam. Nid oedd 
hi’n siŵr ai chwarren* yn ei wddf oedd y lwmp 
ai peidio. Roedd yn edrych yn llawer mwy nag 
arfer. Penderfynodd mam Twm fynd ag ef i 
weld y meddyg teulu, ac anfonodd yntau 
nhw i’r ysbyty.
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Gwelwyd Twm gan ddoctor a ddywedodd y 
byddai angen llawdriniaeth fach arno i dynnu’r 
lwmp oddi yno. Yna, byddai doctor a elwir 
yn batholegydd, yn edrych ar y lwmp o dan 
ficrosgop. Gall patholegwyr ddweud a oes 
rhywbeth o’i le ar y chwarren.

“Beth allai fod o’i le ag e?” gofynnodd Twm. 
Esboniodd y doctor mai enw arall ar chwarren yw 
nod lymff*. Maen nhw i’w gweld dros eich 
corff i gyd, nid dim ond ar eich gwddf. 
Eu gwaith yw helpu’r corff i frwydro yn 
erbyn heintiau fel dolur gwddf neu glust 
dost. Maen nhw’n cynyddu mewn maint 
wrth wneud hyn, sy’n normal.

Ond weithiau mae nodau lymff yn tyfu pan nad oes haint. Y 

rheswm am hynny yw bod y celloedd y tu mewn iddynt ddim 

yn gweithio’n iawn. Rydym yn eu galw’n gelloedd “annormal” 

am nad ydynt yn ymddwyn yn normal. Mae’r celloedd annormal 

yn lluosi ac yn tyfu, gan beri i’r nod lymff dyfu hefyd. Pan fydd y 

nod lymff yn llawn o’r celloedd annormal hyn, rydym yn ei alw’n 

lymffoma (lim-ffo-ma). 

Mae lymffoma yn ganser o’r nodau lymff.
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Pan aeth Twm yn ôl i’r ysbyty am ei lawdriniaeth, 

cafodd rywfaint o feddyginiaeth o’r enw anesthetig 

cyffredinol. Gwnaeth hyn iddo gysgu mewn ffordd 

arbennig fel y gallai’r llawfeddyg (meddyg sy’n 

gwneud llawdriniaethau) dynnu’i nod lymff mawr allan 

heb fod Twm yn teimlo unrhyw beth. Pan ddihunodd 

Twm, fe welodd ei fam ac roedd yn gallu mynd adref 

ychydig yn hwyrach.

Rai dyddiau’n ddiweddarach, aeth Twm yn ôl i’r 

ysbyty am gyfres o sganiau, fel y gallai’r doctor weld 

a oedd unrhyw nodau lymff mawr mewn rhannau eraill 

o’i gorff. Weithiau, bydd pobl yn eu cael nhw yn eu 

ceseiliau, ar frig eu coesau (a elwir yn “gafl”), eu bol 

neu’u brest.

Mae yna sawl gwahanol fath o sganiau, 
fel CT, MRI, PET ac uwchsain. Gyda’r 
rhan fwyaf o’r rhain, byddwch yn 
gorwedd ar “wely” sy’n symud i mewn 
i beiriant mawr lle cymerir llun o du 
mewn i’ch corff.

Nid oedd Twm yn teimlo unrhyw beth 
ond roedd yn rhaid iddo orwedd yn 
llonydd iawn fel y gallai’r doctor gael 
darlun clir.
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Teimlai Twm ychydig yn ofnus. Roedd yn rhyfedd 
mynd i’r ysbyty i dynnu’r nod lymff allan ac yna mynd 
yn ôl eto i gael y sganiau. Ond eglurodd y doctoriaid, 
y nyrsys a’r arbenigwyr chwarae, bopeth a oedd yn 
digwydd. Ar ôl y sganiau, roedd Twm yn dal i allu 
mynd adref a gweld ei ffrindiau.

Yr wythnos ganlynol, aeth Twm yn ôl i’r ysbyty gyda’i fam 
a’i lystad. Daeth y canlyniadau yn ôl gan y patholegydd 
yn dweud mai lymffoma oedd ei lwmp. Esboniodd y 
doctor fod yna sawl math o lymffoma a’u bod i gyd yn 
cael eu trin ychydig yn wahanol. Gelwir yr un oedd gan 
Twm yn Lymffoma Hodgkin (HL). Gelwir mathau eraill yn 
Lymffoma nad yw’n Hodgkin (NHL).
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Roedd Twm yn meddwl bod ei rieni’n edrych yn bryderus iawn 
pan ddywedodd y doctor y gair “canser”. Cofiodd Twm pan 
oedd gan ei Fodryb Nerys ganser. Roedd pawb yn ofidus iawn. 
Nid oedd hi’n dda am oesoedd a chollodd ei gwallt.

Gofynnodd y llystad i’r doctor sut y cafodd Twm ganser gan ei 
fod fel arfer yn iach iawn. Eglurodd y doctor fod canser yn air 
brawychus ond bod yna sawl math gwahanol ohono. Dywedodd 
nad oedd Twm wedi gwneud unrhyw beth o’i le ac nad oedd 
meddygon a gwyddonwyr yn gwybod yn union pam yr oedd 
rhai plant yn ei gael.

Nid yw rhai plant â lymffoma yn teimlo mor dda â Twm ac 
yn aml, maen nhw’n dioddef o dymheredd uchel (a elwir yn 
dwymyn). Maen nhw’n chwysu llawer, yn enwedig yn ystod y 
nos. Weithiau, gallant chwysu mor drwm fel bod rhaid newid eu 
cynfasau yng nghanol y nos. Mae rhai plant yn colli pwysau 

ac yn teneuo cryn dipyn, ac mae rhai plant yn cosi’n fawr ac yn 

crafu’n aml. 

Dywedodd y doctor wrthyn nhw beth oedd yn rhaid ei wneud i 

gael gwared â lymffoma Twm – “y driniaeth” oedd ei geiriau hi 

am hyn. Dywedodd, er bod peth o’r lymffoma wedi’i dynnu gan y 

llawfeddyg, roedd y sganiau’n dangos bod rhywfaint ohono yn ei 

frest. Byddai’r driniaeth yn cael gwared â’r darn hwnnw, ac yn atal 

y lymffoma rhag tyfu yn ôl.

Gofynnodd Twm i’r doctor a fyddai’n colli’i wallt, a pha mor hir 

y byddai’n cymryd i wella. Dywedodd y doctor wrtho, “Byddwn 

ni’n ceisio crebachu’r lymffoma ac achosi iddo fynd i ffwrdd, a 

bydd hynny yn dy wneud ti’n well. Weithiau, mae colli gwallt yn 

digwydd fel sgil effaith i’r driniaeth ond bydd e’n tyfu’n ôl pan 

ddaw’r driniaeth i ben.”
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Dywedodd y doctor fod maint y driniaeth a’i math yn dibynnu ar 

ba deip o lymffoma sydd gennych, faint o lymffoma sydd yn eich 

corff a pha mor dda y mae’n crebachu wrth ymateb i’r driniaeth. 

Dyfalai Twm sut y byddent yn dod i wybod hyn. Esboniodd y 

doctor y byddent yn defnyddio sganiau (fel y sgan yr oedd wedi’i 

gael eisoes) i edrych ar faint o lymffoma oedd yn ei gorff cyn ac yn 

ystod y driniaeth.

Mae Twm yn cael sgan PET i weld pa rannau o’r lymffoma sy’n 
tyfu. Gall plant eraill, fel y rhai â lymffoma nad yw’n Hodgkin 
(NHL) gael gwahanol fathau o sgan. Mae’r lymffoma sy’n tyfu yn 
edrych yn fwy llachar ar y sgan. Byddai Twm yn cael sgan arall 
ar ôl iddo gael rhywfaint o’r driniaeth hon i weld a oedd yr holl 
gelloedd lymffoma llachar wedi mynd. Roedd Twm yn meddwl 
bod hyn yn swnio’n glyfar iawn.

Bellach, roedd y doctoriaid yn gwybod bod Twm yn dioddef o 
lymffoma Hodgkin a gallent weld lle’r oedd y lymffoma mewn 
mannau eraill o’i gorff. Am hynny, gallai Twm ddechrau’r 
driniaeth i gael gwared â’r lymffoma.

Mae lymffoma’n edrych 
yn llachar ar sgan PET 

Lymffoma yn 
y gwddf 

Lymffoma yn 
y frest
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Fel rhan o driniaeth Twm, roedd angen 
meddyginiaeth arno o’r enw cemotherapi 
(ce-mo-ther-a-pi), i gael gwared â’r lymffoma. 
Roedd ganddo diwb o’r enw llinell ganolog yn ei 
frest i’w gwneud hi’n haws i roi’r feddyginiaeth. 
Mae yna wahanol fathau o linellau canolog. 
Roedd gan Twm linell Hickman, ond mae gan 
rai plant yr hyn a elwir yn portacath. Gall 
gwaed ar gyfer profion gwaed ddod allan 
o’r llinell ganolog ac mae’r cemotherapi yn 
mynd trwyddo i gorff Twm. Roedd angen 
llawdriniaeth fach arall ar Twm i roi’r llinell 
ganolog yn y lle iawn, felly fe gafodd “gwsg 
arbennig” eto, fel y cafodd ar gyfer ei 
lawdriniaeth gyntaf.

Linell Hickman 

Pan ddeffrodd, roedd y llinell newydd wedi’i gosod yn 

ddiogel. Clywodd Twm fod rhai o’r plant ieuengaf yn galw’u 

llinellau’n “wiglis” am eu bod yn edrych fel mwydod yn wiglo, 

ac roedd e’n meddwl bod hynny’n ddoniol.
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Nid oedd yr holl gemotherapi a gafodd Twm 

yn mynd trwy’r llinell ganolog. Daeth peth 

ohono fel tabledi neu surop diferol, tebyg 

i foddion peswch. Roedd yn well ganddo’r 

tabledi, ond ni allai bachgen arall ar y ward 

lyncu tabledi, felly roedd yntau’n cael surop.

Roedd yn rhaid i Twm barhau i gael triniaeth 

yn yr ysbyty, ond nid oedd yn rhaid iddo aros yn hir na 

threulio’r noson yno. Gallai fynd i’r ysgol pan oedd yn 

ddigon da a phan nad oedd yn yr ysbyty.

Roedd rhai o’r plant eraill yn aros yn yr ysbyty am gwpwl 

o nosweithiau ar y tro, yn enwedig y rhai oedd yn byw 

ymhell i ffwrdd. Roedd yn rhaid i un o ffrindiau Twm aros 

yn yr ysbyty i gael ei holl driniaeth, oherwydd ei fod yn 

gryfach na thriniaeth Twm.

Weithiau dros yr ychydig wythnosau nesaf, ni fyddai 
Twm yn teimlo’n rhy dda a byddai’n eithaf blinedig.

Roedd llawer o bobl o gwmpas i helpu. Fe wnaeth 
gweithiwr cymdeithasol Twm ei helpu i deimlo’n iawn 
ynghylch mynd yn ôl i’r ysgol a gweld ei ffrindiau pan 
fyddai’n teimlo’n ddigon da, a bu’n siarad â’i deulu am 
lawer o wahanol bethau. Hefyd, roedd gan yr ysbyty 
seicolegydd a allai siarad â Twm ynghylch ei bryderon. 

Yn raddol, dechreuodd Twm golli’i wallt, felly 
penderfynodd ei dorri i gyd. Dechreuodd 
wisgo het bini neu gap pêl-fas os oedd 
ei ben yn oer. Roedd rhai o’r plant 
eraill yn gwisgo sgarffiau am eu pennau 
ac roedd un o’i ffrindiau yn gwisgo 
bandana môr-ladron.
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Cafodd Twm y dwymyn ychydig o weithiau a bu’n rhaid 

iddo fynd i’r ysbyty. Dangosodd prawf gwaed nad oedd 

ganddo ddigon o’r math cywir o gelloedd gwyn, o’r 

enw niwtroffilau (niw-tro-ffil-au), i ymladd heintiau. Felly, 

rhoddodd y doctoriaid a’r nyrsys rywfaint o wrthfiotig iddo 

trwy ei linell ganolog, i gael gwared â’r dwymyn a lladd 

unrhyw heintiau sy’n ei achosi.

Teimlai Twm yn wael iawn a bu’n rhaid iddo aros 

yn yr ysbyty am ychydig ddyddiau. Roedd yn 

hiraethu am ei chwaer, ei lysfrawd a’i ffrindiau 

oherwydd nid oeddynt yn cael ymweld ag e 

rhag ofn iddyn nhw roi haint arall iddo.

Ond caniatawyd iddo chwarae gêmau cyfrifiadurol 

a gwylio llawer o deledu hyd nes iddo wella.

Ar ôl ychydig wythnosau, cafodd Twm sgan PET arall i 
weld a oedd yr holl lymffoma actif wedi mynd. Os oedd 
darnau llachar o hyd ar y sgan, byddai’n rhaid iddo gael 
radiotherapi i sicrhau bod yr holl gelloedd annormal wedi 
mynd. Mae angen i rai plant â lymffoma Hodgkin gael 
radiotherapi ar ôl eu cemotherapi. Nid yw’n arferol rhoi 
radiotherapi i blant sydd â lymffoma nad yw’n Hodgkin.

Pan oedd angen i Twm gael radiotherapi ar gyfer ei 
lymffoma Hodgkin, byddai’n cwrdd â’r doctoriaid 
radiotherapi a fyddai’n cynllunio’r driniaeth. Pe bai ei 
angen arno, byddai Twm yn cael radiotherapi mewn 
canolfan radiotherapi ychydig wythnosau ar ôl iddo 
orffen cemotherapi.

Dyma olwg ar 
niwroffil o dan 
ficrosgop. 
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Nid oedd gan Twm unrhyw ddarnau llachar ar ei ail sgan 
PET. Felly, unwaith iddo orffen ei gemotherapi, dyna 
fyddai diwedd ei driniaeth.

Hyd yn oed ar ôl i Twm orffen ei 

driniaeth, roedd yn rhaid iddo 

fynd yn ôl i’r ysbyty weithiau i 

wneud yn siŵr fod popeth yn iawn. 

Tyfodd ei holl wallt yn ôl ac roedd 

yn chwarae pêl-droed ac yn cael 

hwyl gyda’i ffrindiau unwaith eto.

Flwyddyn yn ddiweddarach, roedd Twm yn gwneud yn dda iawn, 

a dim ond o bryd i’w gilydd y byddai’n rhaid iddo fynd i’r ysbyty 

am archwiliad.
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BETH YW LYMFFOMA HODGKIN A 
LYMFFOMA NAD YW’N HODGKIN?

Mae dau brif fath o lymffoma - lymffoma Hodgkin (HL) a 
lymffoma nad yw’n Hodgkin (NHL). Mae’r ddau’n effeithio 
ar y system lymffatig, sy’n helpu i ymladd yn erbyn clefydau 
a heintiau. Lluniwyd y system lymffatig gan nodau lymff 

sydd wedi’u cysylltu â’i gilydd fel cadwyn. Mae’r nodau 

lymff yn tyfu pan fyddant yn ymladd yn erbyn clefydau a 
heintiau. Maen nhw’n crebachu unwaith i’r clefyd neu’r 
haint fynd.

Er bod HL ac NHL yn effeithio ar yr un rhan o’r corff (y 
system lymffatig), maen nhw’n wahanol ac yn cael eu trin 
yn wahanol.

Gelwir y prif fath o HL yn HL clasurol, ac fe’i trinnir yn 
union fel y cafodd HL Twm ei drin. Mae yna fath arall o 
HL y gellid ei drin ychydig yn wahanol.

Mae’r holl lymffomau nad ydynt yn HL yn cael eu 
galw’n NHL. Mae yna sawl math gwahanol o NHL. Mae 
eu triniaeth yn dibynnu ar ba fath o NHL ydyn nhw, 
ond mae’r rhan fwyaf o bobl yn cael cemotherapi - y 
feddyginiaeth a ddisgrifir yn y llyfr hwn.
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YSTYR Y GEIRIAU HYN
Efallai y clywch chi nifer o eiriau newydd rhyfedd pan fyddwch 

yn yr ysbyty. Isod, rydyn ni’n esbonio ystyr rhai ohonyn nhw. 

Os nad ydych chi’n siŵr am unrhyw air arall, gofynnwch i’ch 

meddyg neu’ch nyrs.

Anesthetig
Mae hwn yn feddyginiaeth sy’n peri ichi gysgu yn ystod llawdriniaeth fel na fyddwch 
yn teimlo unrhyw boen.

Prawf gwaed
Edrychir ar sampl fach o’ch gwaed i weld faint o gelloedd coch, celloedd gwyn a 
phlatennau sydd gennych (gelwir hyn yn gyfrif gwaed llawn neu FBC).

Trallwysiad gwaed / platen
Pan fydd eich cyfrif gwaed yn isel, efallai y bydd angen gwaed ychwanegol arnoch 
i’ch helpu i deimlo’n well.

Canser
Pan fydd y celloedd yn eich corff yn annormal (gwael) ac yn parhau i dyfu ar eu pen 
eu hunain, y tu hwnt i reolaeth.

Cell
Mae corff pawb yn cynnwys miliynau o gelloedd bychain. Maen nhw’n gwneud 
gwahanol bethau sydd eu hangen ar ein cyrff, fel gwaed, cyhyrau ac esgyrn.

Cemotherapi
Cymysgedd o wahanol feddyginiaethau sy’n trin canser.

Sgan CT
Sgan fel pelydr X lle gall y doctor edrych y tu mewn i’ch corff.

Niwtropenia twymynol
Pan fyddwch chi’n niwtropenig a chyda thwymyn (tymheredd uwch na normal), mae 
hyn yn arwydd o haint.

Chwarren
Enw arall ar gyfer nod lymff. 

Hematolegydd
Doctor sy’n gofalu am bobl â phroblemau neu afiechydon yn ymwneud â’u gwaed 
neu’u nodau lymff.

Llinell Hickman
Tiwb plastig hir sy’n cael ei osod yn un o’r gwythiennau mawr (pibellau gwaed) yn 
eich corff, fel arfer eich gwddf. Daw’r diwedd allan trwy dwll bach yn y croen ar eich 
brest. Caiff hyn ei fewnosod o dan anesthetig cyffredinol.
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System lymffatig 
Rhan o’ch system imiwnedd. Mae celloedd sy’n ymladd haint ac afiechyd yn teithio 
o gwmpas eich corff yn y system lymffatig. Dyma’r celloedd sy’n methu pan fo 
gennych lymffoma.

Lymffoma
Dyma ganser y nodau lymff, neu’r system lymffatig.

Nodau lymff
Mae’r celloedd sy’n ymladd heintiau a chlefydau yn byw yn y nodau lymff. Maent yn 
tyfu pan fyddant yn ymladd haint.

Sgan MRI
Sgan sy’n defnyddio magnetau cryf i gymryd lluniau o’ch corff ar y tu mewn. Gall 
fod yn eithaf swnllyd. Nid yw’n brifo, ond efallai y cewch chi anesthetig neu rywfaint 
o feddyginiaeth i’ch helpu i ymlacio a gorwedd yn llonydd.

Niwtropenig
Mae pobl yn niwtropenig pan nad oes ganddynt unrhyw niwroffilau (y celloedd 
gwyn da sy’n ymladd heintiau). Mae bod yn niwtropenig yn golygu’ch bod mewn 
perygl o gael heintiau difrifol.

Oncolegydd
Doctor sy’n trin pobl â chanser, gan gynnwys lymffomau.

Sgan PET 
Sgan arall a ddefnyddir gan ddoctoriaid i weld yr hyn sy’n digwydd yn eich 
corff. Mae’r mannau lle mae lymffoma i’w gweld ar y sgan yn ymddangos fel 
sbotiau llachar.

Portacath
Ar ôl cael anesthetig cyffredinol, gosodir dyfais, neu belen, o dan y croen ger y 
gesail ac yna bydd tiwb tenau iawn (y llinell) yn rhedeg o dan y croen i’r brif wythïen 
yn y gwddf. Cyn rhoi triniaeth neu dynnu gwaed, caiff “hufen hud” ei osod ar y 
croen sy’n gorchuddio’r belen – bydd hyn yn ei wneud yn ddideimlad gan frifo’n llai 
wrth i’r nodwydd fynd i mewn.

Radiotherapi
Caiff pelydrau arbennig, pwerus fel pelydrau X, eu hanelu at y lymffoma i ladd 
unrhyw ddarnau bach sy’n parhau ar ôl cemotherapi.

Sgil effaith 
Mae sgil effaith yn rhywbeth y gallai ddigwydd yn ystod eich triniaeth, fel teimlo’n 
sâl neu golli’ch gwallt.

Sgan uwchsain
Sgan sy’n defnyddio tonnau sain i weld y tu mewn i’ch corff. Nid yw’n brifo.
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YNGHYLCH CLIC SARGENT  
A LYMPHOMA ACTION
CLIC Sargent yw prif elusen canser 
y DU ar gyfer plant, pobl ifanc a’u 
teuluoedd. O’r diwrnod y mae’r 
meddyg yn dweud “canser”, 
bydd timau gofal CLIC Sargent yn 
camu i mewn ac yn darparu gofal 
a chefnogaeth eithriadol i helpu 
gyda’r effaith a gaiff y clefyd ar 
fywyd bob dydd.

Lymffoma Action yw’r unig 
elusen yn y DU sy’n ymroi’n 
llwyr i lymffoma. Rŷn ni’n 
darparu cefnogaeth emosiynol 
a gwybodaeth i bawb sy’n cael 
eu heffeithio gan lymffoma, gan 
gynnwys rhieni a theuluoedd. Rŷn 
ni yma i chi, o’r diagnosis, trwy’r 
driniaeth, ac ymlaen tuag at fywyd 
y tu hwnt i ganser, gan na ddylai 
unrhyw deulu wynebu lymffoma ar 
ei ben ei hun.

Rhif elusen gofrestredig 1107328 ac 
wedi’i gofrestru yn yr Alban (SC039857).                                                  
77-85 Fulham Palace Road, Llundain, W6 8JA

Rhif elusen gofrestredig (1068395)
ac wedi’i gofrestru yn yr Alban (SC045850)

OES GENNYCH CHI UNRHYW  
GWESTIYNAU, NEU A OES ANGEN 
HELP ARNOCH?
Siaradwch â’ch gweithiwr gofal proffesiynol yn CLIC 

Sargent, neu ffoniwch ni ar 0300 330 0803 ac fe wnawn 

ni’ch rhoi chi mewn cysylltiad â rhywun a all helpu

Gallwch hefyd ymweld â’n gwefan yn clicsargent.org.uk 

Nodwch y bydd gwasanaethau’n wahanol ar draws y DU ac efallai na fydd y profiadau yn dilyn y drefn a amlinellir yma. Nid yw 
CLIC Sargent yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am wybodaeth a gwasanaethau a ddarperir gan drydydd parti.

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn gywir ac yn gyfredol adeg argraffu. Ni all CLIC Sargent dderbyn 
atebolrwydd am unrhyw golled na difrod sy’n deillio o unrhyw anghywirdeb neu hepgoriad yn y cyhoeddiad hwn. Ni ddylid 
dibynnu ar wybodaeth yn y cyhoeddiad hwn i gymryd lle cyngor proffesiynol priodol sy’n benodol i’ch amgylchiadau chi.
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Llyfr yw “Mae gan Twm Lymffoma” sy’n cynnwys 
stori a ysgrifennwyd yn arbennig i rieni a 
gofalwyr, i’w helpu i ddeall beth yw lymffoma a’r 
modd y caiff ei drin.
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