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સપ્ટેમ્બર 2012
1. પીસીઆર શુંુ છે ?
પીસીઆર એ “પોલીમરે ઝ ચેઇન રીએક્શન” દશાાવે છે . તે CML માાં સારવારને પ્રનતભાવ માપવા
વપરાત ુાં નૈદાનનક અને અનુશ્રવણ માટેન ુાં સાધન છે . તે માત્ર CML માાં જ ઉપયોગમાાં નથી લેવાત,ુ ાં
પણ પીસીઆર અન્ય અવસ્થાઓમાાં પણ વપરાય છે અને સામાન્ય રીતે કાંઇક “શોધી કાઢવા”
ે ો એક સાંવેદનશીલ માગા છે , દાિલા તરીકે, CML, મેઇલ્ડલેટરમાાં
માટેનો સૌથી વધુ કે વધુ માાંહન
એન્રેકસ સાથેની વ્યક્ક્તમાાં BCR-ABL શોધી શકાય છે , અથવા અક્સ્થમજ્જાના નનરૂપણ બાદ
વ્યક્ક્તમાાં ચોક્કસ નવષાણુનો પુરાવો.
2. મારે શા માટે મારા પીસીઆર સ્તરો જાણવા જોઇએ?
જ્યારે જ્યારે પીસીઆર આવે છે ત્યારે મુલ્ય અગત્યનુ ાં છે , અને સહેલાઇથી આગલા મુલ્ય સાથે
સરિાવી શકાય છે . તે ઘણી વિત એક માત્ર એવુ ાં પરીક્ષણ હોય છે કે જે કોઇને સારવારને તેમના
પ્રનતભાવનુાં ઉંડાણ અને ક્સ્થરતા અંગેની ાણકારી આપે છે . CML સાથેની વ્યક્ક્તએ હમેંશા તેમના
પીસીઆર સ્તરો ાણવા જોઇએ. પીસીઆરના પરરણામો દદીને શક્ય તેટલા વધુ ઉંડાણથી તે
સમજી શકે તેટલા સમાવવા જોઇએ, કે જેથી તેમને પ્રનતભાવના સ્તર અંગે, તે ક્યાાં હોવા જોઇએ

તેની સાથે આ કેવી રીતે સરિાવાય તે અંગે, હવે પછીનુ ાં પરીક્ષણ ક્યારે છે અને કોઇ ખચિંતા કે
જોિમ ઉભા થયા છે તે અંગે તેમને બરાબર ાણકારી મળે . પુછો!
3. CML માું પીસીઆર શેન ુંુ માપ કરે છે ?
જ્યારે રાં ગસુત્રો (ક્રોમોઝોમ્સ) 9 અને 22 વચ્ચે ચોક્કસ પરીવતાન થાય છે , તેના અમુક રહસ્સા
સ્થાનનુાં નવનનમય કરે છે , અને BCR-ABL (ફીલાડેલ્ફીયા ક્રોમોઝોમ) તરીકે ઓળિાતા પ્રોટીનનુ ાં
સર્જન કરે છે ત્યારે CML ઉદ્ભવે છે . આ BCR-ABL પ્રોટીન એ છે કે જે શ્વેતરક્તતા (લ્યુકેમીયા) ના
રકત કોષોને અલગ અને દુદા મ બનાવે છે . CML માાં પીસીઆર મોજૂદ જેનેટીક પદાથા (જેને RNA
કે DNA કહે છે ) અથવા BCR-ABL માટે ની “બ્લલ્યુ નપ્રન્ટ” ના જથ્થાને માપે છે , આમ પીસીઆરના
સ્તરોને CML સાથેના કોઇકમાાં રહેલા લ્યુકેમીયાના જથ્થા અને પ્રવ ૃનિ બન્ને સાથે જોડે છે . પીસીઆર
ઘણી વિત બાકી રહેલા (રે સીડયુઅલ્- અવશેષાત્મક) રોગને માપતો હોવાનુાં કહેવાય છે , કારણ કે
તે BCR-ABL “બ્લલ્યુ નપ્રન્ટ” ના ઘણા નાના સ્તરોને પણ શોધી કાઢે છે .
4. પીસીઆર પરરઘીય (પેરીફેરલ) રકત કે અસ્સ્િમજ્જજામાુંિી કરવામાું આવે છે ?
પીસીઆર કાાં તો રક્ત અથવા અક્સ્થમજ્જાના્નમુનામાાંથી કરવામાાં આવે છે . પરીક્ષણ માટે પુરતી
સામગ્રી હોવી જરૂરી છે આથી પરરઘીય રક્તને સૌથી વધુ પસાંદ કરવામાાં આવે છે (અને પ્રાપ્ત
કરવુાં ખ ૂબ જ સરળ છે ) !
5. શુંુ મારી સારવાર દરમ્યાન એક માત્ર પીસીઆર પરીક્ષણ જ કરવામાું આવશે?
પીસીઆર એ CML માાં શક્ક્તશાળી સાધન છે પણ તે સારવાર દરમ્યાન જરૂરી એકમાત્ર પરીક્ષણ
નથી. મજ્જામાાં પ્રવેગીય (એકસ્લેરેટ-વધુ આક્રમક) પાસાઓ જોવા નનદાન વિતે અક્સ્થમજ્જા
પરીક્ષણની ભલામણ કરવામાાં આવે છે . ઉપરાાંત “કાયોટાઇપ” (ક્રોમોઝોન્સનો્ફોટોમાઇક્રોગ્રાફ)્
મેળવવા માટે અક્સ્થમજ્જા્પરીક્ષણ એ એક માત્ર રસ્તો છે , જ્યારે ફીલાડેલ્ફીયા ક્રોમોઝોમ સાથે
સાંખ્યાની ગણતરી કરવામાાં (9.22 નવનનમય, કે જે લાાંબા ક્રોમોઝોમ 9 અને ટુાંકા ક્રોમોઝોમ 22
તરીકે દે િાય છે )્અથવા્તે્જોવા કે અન્ય કોઇ જનીનીન નુકશાન દે િાય છે , તે માટે અસાંખ્ય
કોષોમાાં ક્રોમોઝોમ્સની તપાસ થાય છે .

કાયોટાઇપ અને FISH (ફીલાડેલ્ફીયા સાથે સાંખ્યા ગણવા માટે કોષોના ફ્લોરે સેંટ ટેગીંગ) અભ્યાસો
જ્યાાં સુધી તે નકારાત્મક ન થાય (આને “કમ્પલીટલી સાયટોજેનેટીક રે મીસન- અથવા CCyR કહે
છે ) ત્યાાં સુધી તેન ુાં પુનરાવતાન કરવાની ભલામણ કરાય છે . એક વિત સીમાખચન્હ પસાર થઇ
ાય અને સમથાન મળે , તે પછી પીસીઆર પરીક્ષણ એ એક્માત્ર્પરીક્ષણ્છે ્જે્CML ના્બાકી્
રહેલા (રે સીડયુઅલ) સ્તરો દશાાવશે અને અનુશ્રવણનો મુખ્ય માગા બનશે.
6. CML ની સારવારના સુંચાલનમાું પીસીઆર શા માટે અગત્યના છે ?
CML માાં પીસીઆર અસાંખ્ય કારણોથી મહત્વનુ ાં સાધન છે , પ્રથમ તે “દદી નમત્ર” છે , જેમાાં માત્ર
રક્ત િેંચવાની જ જરૂરત પડે છે , અને બીજુ,્તે્નવસ્ત ૃત્પાયાનુ્પરીક્ષણ્છે
ાં
,્જે્સૌથી્ઓછા માપી
શકાય તેવા સ્તરો સુધી છે ક નીચે્BCR-ABL ના્ખબન્સારવાર્પામેલા્(ઉંચા) સ્તરોને માપવા
સમથા છે .
7. કેટલી વાર પીસીઆર પરીક્ષણ કરાવવ ુંુ જોઇએ?
સારવારમાાં વહેલા પીસીઆર કરતા અન્ય પરીક્ષણો (કાયોટાઇપ અને FISH) પ્રાથનમકતા લઇ શકે
છે , આમ છતાાં CML સાથેના લોકોની ખુબ મોટી બહમ
ુ નત પોતાના ક્રોમોઝોમ પરીક્ષણો (કાયોટાઇપ
અને FISH)્ને સારવારના પ્રથમ 12-18 મરહનાની અંદર જ રાબેતા મુજબના કરે છે , પીસીઆર
પરીક્ષણ ખુબ જ મહત્વનુાં બને છે અને એક વિત BCR-ABL સ્તરોમાાં વધુ ઘટાડો થાય એટલે 3
ુ રીસ્પોન્સ તરફ
મરહને તેની ભલામણ કરાય છે (આને સાયટોજેનેટીક રીસ્પોન્સથી મેજર મોલેક્યલ
ુ ર રીસ્પોન્સ
પ્રયાણ તરીકે ઓળિવામાાં આવે છે ). એક વિત BCR-ABL સ્તરો મેજર મોલેક્યલ
સુધી્કે તેનાથી નીચે પહોંચે એટલે ક્સ્થરતા અને/અથવા વધુ ઘટાડાને સુનનનિત કરવા તેન ુ ાં દર
3-6 મરહને અનુશ્રવણ કરતા રહેવાની ભલામણ કરાય છે .
8. મારા સ્તરો હમેંશા ચોક્કસ સરખા જ રહેશે?
ના, જો તમારા પીસીઆર બદલાય તો તમારે ગભરાવુ ાં જોઇએ નહીં, તેમાાં સ્વીકૃત અક્સ્થરતાની
માત્રા રહેતી હોવાનુ ાં જણાય છે . આમ છતાાં તમારા ડોક્ટરે તમારા પરીણામોને સાંભાળપ ૂવાક જોવા
જોઇએ અને સમય જતા થતા પ્રવાહો પર કેન્દ્ન્િત થવુ ાં જોઇએ. એકાંદર, CML ના દદીમાાં ટીકેઆઇ

સાથેની સારવારમાાં, સમય જતા પીસીઆર પરીણામો નીચા જવા જોઇએ. સારવારની પ્રારાં ભમાાં
અમે અપેક્ષા રાિીએ છીએ કે મરહનાઓ જતા સામાન્યતઃ પીસીઆર સ્તરો નીચા જશે.્એક્વિત
લક્ષણો ઓછા થવાનુ ાં નસમાખચન્હ (રે મીસન માઇલસ્ટોન) સુધી પહોંચી જવાય, એટલે ઘટાડાની
માત્રા એકાંદર ઘણી નાની હોય છે અને ક્સ્થરતા ઘણી વિત સરસ હોય છે , િાસ કરીને જ્યારે ઉંડુ
રે મીસન પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે .
પીસીઆરના વધારાની સાંભાળપ ૂવાક આકારણી થવી જરૂરી છે . એક અગત્યની ગણતરી્એ ખબિંદુ છે
ુ ર્રે મીસન છે તેવા
કે જ્યાાંથી પીસીઆરના સ્તરોમાાં વધારો થયો. દાિલા તરીકે જેને ડીપ મોલેક્યલ
ુ ર રે મીસનમાાં ન હોય તેવા દદીમાાં પીસીઆરના થતા
દદીમાાં પીસીઆરનો વધારો એ મોલેક્યલ
વધારા કરતા અલગ હોય છે . આજ પ્રમાણે પરરવતાનની માત્રા, ઓછામાાં ઓછી કે અથાપ ૂણા, તે પણ
અગત્યની નવચારણાની બાબત છે . આિરે , પ્રનતભાવના ઘટાડા ભણી દોરી જતો ફેરફાર, જેવો કે
ુ ર રીસ્પોન્સમાાં ઘટાડો, તેની નજીકથી આકારણી કરવી જોઇએ અને અવારનવાર
મેજર મોલેક્યલ
આ ખબિંદુએ, અન્ય પરીક્ષણો કરવા જોઇએ.
ુ ી પહોંચતા કેટલો સમય
9. આદશશ પીસીઆર સ્તર કય ુ છે ? મારા પીસીઆરને આદશશ સ્તર સધ
લાગશે?
CML માાં અમને નસમાખચન્હ નસધ્ધ કરવાની વાત કરવાનુ ાં ગમશે. અગત્યનુ ાં નસમાખચન્હ કમ્પલીટ
સાયટોજેનેટીક રે મીસન (CCyR) છે કે જે ઘણુ ાં અગત્યનુ ાં અને ઘણુ ાં રક્ષણાત્મક છે . આ સામાન્યત:
લ્યુકેમીયાના સ્તરમાાં 2-લોગ અથવા 100 ફોલ્ડ ઘટાડાની સમકક્ષ છે . પીસીઆર સ્તરો 3 લોગ
ુ ર રીસ્પોન્સ (MMR) તરીકે સાંદભા અપાય
(1૦૦૦ ફોલ્ડ ઘટાડા) કે તેથી વધુ, જેનો મેજર મોલેક્યલ
છે , તેની સાથે વધારાનુ ાં રક્ષણ સ્પષ્ટપણે દે િાય છે . પ્રનતભાવના MMR સ્તરને ઘણી વિત “સેઇફ
હેવન” (સલામત સ્વગા) તરીકે ઉલ્લેિ કરવામાાં આવે છે જેનાથી નીચે પ્રનતભાવ ગુમાવવાનુ ાં
જોિમ ઓછામાાં ઓછુ હોય છે .
આમ હોવાને કારણે, સૌથી નવો ટીકેઆઇ ઉપચાર દદીઓને વધુ ઉંડા પ્રનતભાવો-4 લોગ અને 4.5
લોગ ઘટાડા (MR 4 અને MR 4.5) નસધ્ધ કરવા સમથા બનાવે છે . MR 4.5 સ્તર એવુાં છે કે જ્યારે
પીસીઆર સ્તરો માપવા ઘણી લેબોરે ટરીઓમાાં મુશ્કેલ બને છે , કારણ્તે શોધી શકાતા નથી કે તેની
માત્રા નક્કી કરી શકાતી નથી. આ સમયગાળા માટે ની પ્રભાવ્સીમા્(રેસ્હોલ્ડ)્ને “CMR” અથવા

ુ ર રે મીસન કહેવાય છે પણ નામના અમુક અંશે ગેરમાગે દોરતા પ્રકારના કારણે
કમ્પલીટ મોલેક્યલ
(કારણ કે તેમાાં કમ્પલીટ રીસ્પોન્સ અખભપ્રેત છે , જેનો ઘણા માટે “શુન્ય” શેષ રહેત ુાં લ્યુકેમીયા એવો્
અથા થઇ શકે), એવી રહલચાલ છે કે માત્ર એવુાં નામ જ વાપરવુ ાં કે જે સ્તરનુ ાં વણાન કરે (MR4,
MR4.5)
10. મારા પીસીઆર સ્તરને શુંુ અસર કરી શકે?
પીસીઆર સ્તરો સામાન્યત: સારવારને ચાલી રહેલા પ્રનતભાવનુ ાં પ્રનતખબિંબ પાડે છે , તેમાાં
લ્યુકેમીયાનુ ાં કદ ઘટવામાાં થોડી પરીવતાનશીલતા હોઇ શકે, અને કેટલીક પરીવતાનશીલતા
પરીક્ષણમાાં પોતામાાં જ હોઇ શકે. કારણ કે તે ઘણુ સાંવેદનશીલ પરીક્ષણ છે ,્તે્જ દદીના બે અલગ
લેબોરે ટરીમાાં માપવામાાં આવે તો અલગ પરરણામો મળી શકે. બીજો મોટો પ્રશ્ન એ છે કે તમામ
લેબોરે ટરીઓ માપવા માટે સમાન સ્કેલનો ઉપયોગ નથી કરતી અને લ્યુકેમીયાનુાં એકદમ સમાન
સ્તર બે અલગ લેબોરે ટરીઓમાાં અલગ પરીક્ષણ પરરણામોમાાં પરીણમી શકે. પીસીઆર પરરણામોને
માનક સ્વરૂપ આપવા અને તમામ પરીણામોને એક જ સીંગલ (આંતરરાષ્રીય) સ્કેલ ઉપર
અહેવાખલત કરવા ખ ૂબ મોટા પ્રયાસો થઇ રહ્યા છે . પહેલી બાબત જોવાની એ છે કે જો પીસીઆર
પરરણામ છે લ્લા કરતા અલગ હોય તો, પરીક્ષણ ક્યાાં કરવામાાં આવ્યા હતા (એક જ લેબોરે ટરી કે
અલગ લેબોરે ટરી) અને આંતરરાષ્રીય સ્કેલનો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો છે .
અલબિ પીસીઆર પરીણામો ક્સ્થર માપવા કે સુધારવા માટે ઉપચાર (સીએમએલ માટે દવાઓ
લેવી) ને વળગી રહેવ ુ ાં (અનુપાલન કરવુ)ાં ખ ૂબ જરૂરી છે , અને ડોક્ટરો અને દદીઓએ જે પ્રથમ
ે ો એક પુછવાની જરૂરત છે તે એ કે જો પીસીઆર સ્તરો બદલાયા તો તે ઉપચાર અંગે
પ્રશ્નો માાંહન
છે -્કોઇ ચુકાઇ ગયો છે કે કોઇ વ્યક્ક્તએ બાંધ કરાવ્યો છે . જે દદીઓ પોતાની દૈ નનક સારવાર
લેવાનુાં બાંધ કરે છે તેમને વધુ ઉંચા પીસીઆર સ્તરો હોવાની વધુ સાંભાવના છે અને જે દદીઓ
વહેલી સારવારમાાં ડોઝનો મામ ૂલી જથ્થો પણ ચુકી ાય તો્ડીપ રે મીસન મેળવવાની શક્યતા
ઓછી છે .
11. મારું ુ છે લ્લ ુ પીસીઆર વધેલ ુ હત;ુંુ આનો અિશ એવો ખરો કે મારી સારવાર કારગત નિી?
ુ રી્નથી,્પણ્વધતા્પીસીઆરને્ગાંભીરતાથી્લેવ્ુ ાં જોઇએ.્પણ્તપાસ્સ ૂચી્
ના્એવુ્જર
ાં
(ચેકલીસ્ટ)્કે્જેની્કોઇપણ્ફેરફાર્સાથે્સનમક્ષા્કરવી્જોઇએ્તેમાાં્સામેલ્છે :્જ્યાાંથી્વધારો્

ુ ર્રે મીસન્છે ્કે્
શોધવામાાં્આવ્યો્હોય્તે્રે ન્જ્(સાયટોજેનનક્રે મીસનમાાં્છે ્કે્નહીં,્મોલેક્યલ
નહીં),્ફેરફારનુ્પ્રમાણ,્(મામુલી્ફેરફાર,્પ્રનતભાવમાાં્શ્રેણીગત-કેટેગરીકલ-્નુકશાન્ભણી્દોરી્
જતો્ફેરફાર્દાિલા્તરીકે,્MMR નુ્નુ
ાં કશાન),્અને્આજ્સુધીનો્પીસીઆરની્ક્સ્થરતાનો્
ઇનતહાસ.્ઘણી્વિત્પીસીઆરનો્વધારો્4-6્સપ્તાહે્તરત્જ્પીસીઆરનુ્પુનરાવતાન્્કરે ્છે ્
એ્જોવા્કે્ફેરફાર્ટક્યો્છે ્અને/અથવા્પુન્દ્ષ્ટ્પામેલ્છે ્કે્નહીં.
12. શુંુ મારું ુ પીસીઆર હમેંશા તે જ લેબોરે ટરીમાું જ િશે?
હાલમાાં્આદશા્રીતે્જોઇએ્તો્જવાબ્હા્છે .્એક્જ્લેબોરે ટરીમાાં્પીસીઆર્કરાવવાનો્અથા્
સમાન્સ્કેલ્પર્રીપોટીંગ્કરવુ,ાં ્જેનાથી્પ્રગનત્ઉપર્નજર્રાિવી્સરળ્બને્છે .્એક્વિત્
તમામ્લેબોરે ટરીઓ્સમાન્સ્કેલ્(જેને્ઇન્ટરનેશનલ્સ્કેલ્અથવા્આઈએસ્કહેવાય્છે )્તેનો્
ઉપયોગ્કરવા્લાગે્એટલે્તે્જ્લેબોરે ટરીમાાં્કરે લા્પીસીઆર્ઓછા્અગત્યના્બની્રહેશે્અને્
અહેવાલ્નવશ્વભરમાાં્સમાન્રહેશે.્એવો્રકસ્સો્બને્તેવા્પ્રયાસો્વષોથી્ચાલ્યા્આવે્છે ્અને્તે્
તરતમાાં્વાસ્તનવકતા્બને્તેવી્આશા્રાિવામાાં્આવે્છે .
13. MMR નો અિશ શુંુ છે ?
ુ ર્રીસ્પોન્સનુ્ટૂ
MMR્એ્મેજર્મોલેક્યલ
ાં ાંકુ્નામ્છે .્MMR્એટલે્પીસીઆરના્સ્તરમાાં્માનક્
આધારરે િા્કરતા્નીચે્3્લોગ્અથવા્તેથી્વધારે ્ઘટાડો્થવો્(1૦૦૦્x્ઘટાડો).્ઉપર્વણાવ્યા્
મુજબ્સાયટોજેનેટીક્કમ્પલીટ્રે મીસન્(CCyR)્સીમાખચન્હ્હાાંસલ્કરવુ્ાં અને્પીસીઆર્સ્તરોને્
વધુ્MMR્સ્તર્સુધી્ઘટાડવાના્સાંયોજનનો્ઘણી્વિત્“સલામત્સ્તર”્(સેઇફ્હેવન)્તરીકે્
ઉલ્લેિ્થાય્છે ્કે્જેનાથી્નીચે્જોિમ્ખબલકુલ્ન્યુનતમ્હોય્છે .્MMR્એ્પ્રનતભાવનુ્છે
ાં લ્લુ્
સીમાખચન્હ્છે ્કે્જેના્માટે્પરરણામનો્સુધારો્જોવા્મળે લ્છે .્આ્પરરણામનો્સુધારો્કોઇપણ્
પ્રનતભાવની્હાનીના્જોિમમાાં્ઘટાડા્અને્રોગની્પ્રગનતના્જોિમના્ઘટાડા્સાથે્જોડાયેલ્છે .્
હાલની્ક્ષણે,્MMR્(MR4્્અને્MR4.5)્કરતા્ડીપર્રીસ્પોન્સના્કોઇ્લાભો્પ ૂરવાર્થયેલા્
લાભો્કરતાાં્વધુ્સૈધ્ધાાંનતક્લાભો્(કોઇ્રદવસ્ઉપચાર્બાંધ્કરી્દે વાની્શક્યતા્સાંબધી)્છે ,્તેથી્
વતામાન્લક્ષ્ય્તમામ્દદીઓને્ઓછામાાં્ઓછા્એક્ક્સ્થર્MMR્આપવાનુ્છે
ાં .
14. હુું મારી CML સારવાર માટે બીજો અભિપ્રાય ક્યારે માગીશ?

તમે્જ્યારે ્ઇચ્છો્ત્યારે .્જો્તમારી્વતામાન્સારવારમાાં્કોઇ્સમસ્યા્હોય,્(આડ્અસરો;્રીસ્પોન્સ્
નજરે ્ન્આવે,્રીસ્પોન્સ્ગુમાવવો),્કાંઇ્દવા્શરૂ્કરવી્કે્બદલવી્તે્અંગે્અનનનિિંતતા,્નવનશષ્ટ્
કે્અસામાન્ય્આડ્અસર,્નવ.,્તો્આ્બધા્વ્યાજબી્કારણો્ગણાય.્CML્એ્એવો્રોગ્છે ્કે્
જેને્લાાંબા્ગાળાની્સારવારની્જરૂરત્છે ,્તેથી્તમારે ્એ્બાબતની્િાત્રી્કરવી્જોઇએ્કે્તમે્
એવા્ડોક્ટરને્પસાંદ્કરો્કે્જે્તમારા્માટે ્“સારી્રીતે્ચ ૂસ્ત્હોય”,્જ્યાાં્તમને્લાગે્કે્તમે્પ્રશ્નો્
પ ૂછી્શકો્છો,્અને્પ્રમાખણક્અને્નનિાલસ્સાંબધો્હોય.્એવા્ઘણા્CML્નનષ્ણાતો્છે ્કે્જેઓ્
નવગતવાર્કામ્કરવા્અંગે્અને્કોઇને્ફરી્રાબેતા્મુજબ્કરવા્અંગે્વળગણ્ધરાવે્છે ,્લોકો્
સાથે્નવકલ્પો્અંગે્સાચા્નનણાય્લ્યે્છે ્અને્નવગતોનુ્વણા
ાં
ન્કરે ્છે ્કે્જેથી્તમે્સમજી્શકો્અને્
તેનો્રહસ્સો્બની્શકો.્અને્તેઓ્િરે િર્ઇચ્છે ્છે ્કે્તમે્તમારા પીસીઆરને જાણો!

