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Beth mae NICE wedi'i ddweud?
Argymhellir pegaspargase (Oncaspar) fel triniaeth ar gyfer trin lewcemia
lymffoblastig aciwt sydd newydd gael ei ganfod sydd heb ei drin.
Beth mae hyn yn ei olygu i mi?
Os oes gennych lewcemia lymffoblastig aciwt sydd newydd gael ei ganfod
sydd heb ei drin, a bod eich meddyg yn credu mai pegaspargase yw’r
driniaeth gywir i chi, dylech allu ei chael ar y GIG.
Dylai pegaspargase fod ar gael ar y GIG o fewn tri mis.
Os nad ydych yn gymwys i gael y driniaeth a ddisgrifir uchod, dylech allu
parhau i gymryd pegaspargase nes y byddwch chi a'ch meddyg yn
penderfynu ei bod yn iawn i chi roi'r gorau i'w gymryd.
Y cyflwr a'r driniaeth
Mae liwcemia yn fath o ganser sy'n effeithio ar gelloedd gwyn y gwaed.
Mewn pobl sydd â lewcemia lymffoblastig aciwt, mae bôn-gelloedd y tu fewn
i'r mêr esgyrn (defnydd sbyngaidd y tu fewn i'r esgyrn) yn creu gormod o
gelloedd gwyn y gwaed nad ydynt wedi datblygu'n llawn ac nad ydynt yn
gweithio'n iawn.
Ymhlith y symptomau mae blinder, gwaedu anarferol a heintiau cyson, sy'n
gwaethygu wrth i fwy o gelloedd gwyn y gwaed gael eu cynhyrchu.
Mae triniaethau ar gyfer lewcemia lymffoblastig aciwt yn cynnwys trawsblannu
celloedd a gwahanol fathau o gyffuriau. Mae pegaspargase yn fath o gyffur
sy'n helpu i ladd celloedd canser.

Gall NHS Choices fod yn fan da i gael gwybod mwy.
Gall y sefydliadau hyn roi cyngor a chymorth i chi:
 Gofal Lewcemia, 08088 010 444
 Bloodwise, 0207 504 2200
 Grŵp Canser a Lewcemia Plant, 0116 252 5858
 Cymorth Canser Macmillan, 0808 808 0000
 Gwybodaeth i gleifion Ymchwil Canser y DU, 0808 800 4040
Nid yw NICE yn gyfrifol am ansawdd na chywirdeb unrhyw wybodaeth neu
gyngor a roddir gan y sefydliadau hyn.
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