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جامعہ کے ہندوستانی محقق نے کورونا وائرس سميت متعدد مہلک وائرسوں کی وائرليس 

  ديا عيد کا تحفہ  کو  ملک  ضابطہ ڈی کوڈ کرکے  کے  عنصر 
  

کی وجہ سے ہوتی ہے ) 2سارس کووی ( 2بيماری شديد ايکيوٹ ريسپريٹری کورونا وائرس  19کوويڈ 
بنا ۔ ايک تحقيق  ہزار اموات کا سبب  340ملين سے زائد افراد کو متاثر کيا اور  5.3جس نے اب تک 

يار کی گئی کی معلومات شامل کی گئی ہيں ، جو کمپيوٹيشنل بائيولوجی کے ذريعہ ت  اس وائرس  ميں ، 
بايوٹيکنالوجی جامعہ مليہ اسالميہ کے ڈاکٹر دمحم عرفان قريشی اور برطانيہ کے  شعبہ  ہيں۔ يہ مطالعہ 

  سرے يونيورسٹی کے کلينيکل اينڈ تجرباتی ميڈيسن ڈيپارٹمنٹ کے ڈاکٹر دمحم عاصم نے کيا ہے۔
  
پورٹل پر انتہائی معروف ايلسيوير کے ) ايس ايس آر اين(کو بايولوجی ريسرچ نيٹ ورک   تحقيقی مقالے   

کورونا   کے مطابق وه  کے ساته اپ لوڈ کيا ہے۔ ڈاکٹر ايم عرفان قريشی  ID 3605888پبلشرز نے 
ميں نئے تغيرات کا بايو انفارميٹک تجزيہ کر رہے تهے۔ دوسرے مہلک وائرس کے ساته  2- وائرس 

امينو ايسڈ کی باقيات مثال امينو ايسڈ کی  4يکها کہ د اسپائک گالئکوپروٹين کا تقابلی جائزه ليا تو ، تو 
وغيره ) ايس پی آر آر(آرجنين - آرجنائن- باقيات پائی گئيں۔ ان کی سطح کے پروٹينوں ميں سيرين پروولين

  موجود تهيں ۔
  

ڈاکٹر قريشی نے مزيد کہا حيرت کی بات يہ ہے کہ ايک ہی باقيات بہت سارے وائرسوں ميں متعدی 
المت ثابت ہوتی ہيں۔ دوسرے الفاظ ميں ، وائرس تناؤ جن کی سطح پروٹينوں ميں ايس پی آر بيماری کی ع

ہوتی ہيں وه انتہائی متعدی ہوتی ہيں۔ عام طور پر ، وائرل سبسٹريٹس کو فرين نامی  آر کی باقيات ميں 
ين کرنے کے لئے کارروائی کی جاتی ہے جو ايک پروپٹ متحرک  ايک انسانی انزائم کے ذريعے 

نشانہ  ليے  کنورٹيسيس ہے۔ چاہے ايس پی آر آر کو براه راست وائرن سے ميزبان فيوژن کی سہولت کے 
جو خصوصی طور پر ايس پی آر آر پر مبنی  کے ذريعے   بنايا گيا ہو يا پهر ايک اور ميکانزم 

   کے لئے مختص ہے ، مزيد تحقيقات کے ذريعہ انکشاف کيا جائے گا۔ وائرس 
  

شی کا کہنا ہے کہ ، اگر يہ فران نہيں ہے تو ، مزيد مطالعات سے نوول ميکانزم کی نشاندہی ڈاکٹر قري
  کرنے کے لئے دروازے کهليں گے ، يا فرين ويليويج ميکانزم کی نئی تعريف کی جاسکتی ہے۔

  
جامعہ کے وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر نے ڈاکٹر ايم عرفان قريشی کو اس اہم تحقيق کے لئے  
بارکباد پيش کی ، پروفيسر نجمہ اختر نے کہا کہ ميں جامعہ ميں عالمی معيار کی تحقيق کو فروغ دينے م

  ۔ کے لئے پرعزم ہوں 
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