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جامعہ مليہ اسﻼميہ کے محققين نے انسٹا ڈاک تيار کيا
جامعہ مليہ اسﻼميہ سينٹر فار انٹر ڈسسپلينری ريسرچ ان بيسک سائنس ميں ڈاکٹر ﷴ امتياز حسن کی
سربراہی ميں محققين کی ايک ٹيم نے انسٹا ڈاک نامی ايک ماليکيولر ڈاکنگ پر مبنی ہائی تهروپٹ
ورچوئل اسکريننگ ٹول تيار کيا ہے۔ ماليکيولر ڈاکنگ ايک اِن سليکو عمل ہے جو عﻼج سے متعلق
پروٹين ليگنڈ تعامﻼت ميں دواوں کی نشوونما اور دريافت ميں استعمال ہوتا ہے۔
ماليکيولر ڈاکنگ کو ﻻکهوں مرکبات والے کيميائی ﻻئبريريوں کی "ورچوئل ہائی تهرو پٹ اسکريننگ"
ميں بهی استعمال کيا جاتا ہے تاکہ دواوں کے ڈيزائن اور دريافت ميں ممکنہ کاميابی حاصل کی
جاسکے۔
ڈاکٹر حسن اور ان کے طلباء تاج ﷴ اور يوش متهور نے يہ انسٹا ڈاک تيار کيا ہے ،يہ ايک مفت اور
کهلی رسائی گرافيکل يوزر انٹرفيس پروگرام ہے جو ماليکيولر ڈاکنگ اور ورچوئل ہائی ٹروپپٹ
اسکريننگ کو موثر طريقے سے انجام دينے کے کام آتا ہے۔
انسٹا ڈاک کو بريفنگ ان بائيوفارمٹيکٹس کے ذريعہ اشاعت کے لئے قبول کيا گيا ہے  ،جو آکسفورڈ
يونيورسٹی پريس کے معروف جريدے ميں  9.1کے امپيکٹ
فيکٹر  www.hassanlab.org/instadockپر تعليمی اور صنعتی تحقيقی مقاصد کے لئے آزادانہ
طور پر دستياب ہے۔
ڈاکٹر حسن نے بتايا کہ يہ کام ان کے فاضل طلباء جناب تاج ﷴ اور مسٹر يش متهور کی ايک بہت
بڑی کاوش ہے جنهوں نے ﻻک ڈاؤن ميں بهی مستقل کام کيا اور جديد طبی سائنس ميں اپنا حصہ
ڈالنے کے لئے ساختی حياتيات  ،مشين لرننگ  ،دواوں کی دريافت  ،اور اين جی ايس تجزيات کے
شعبے ميں پوری طرح سرگرم رہے۔ ان کی اس کاميابی سے عالم انسانيت کو بڑا فائده ہوگا ۔
ڈاکٹر حسن کی ليب منشيات کے ڈيزائن اور دريافت سے متعلق متعدد تحقيقی منصوبے چﻼرہی ہے جن
تک  www.hassanlab.orgکے ذريعے رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔
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