
Тақризи 

роҳбари илмии рисолаи номзадии Касирова Аслинисо Назаралиевна дар 
мавзуи «Синтези ҳосилаҳои тимопентин ва аналогҳои он» барои дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз рӯйи ихтисоси 02.00.03 - Химияи 
органикӣ.

Пептидҳо асосан ба гетерополимерҳо мансубанд, ки аз боқимондаи 
аминокислотаҳо таркиб ёфтаанд, бо банди пептидӣ байни гурӯҳи 
карбоксилии як боқимондаи аминокислота ва а - аминогурӯҳи дигар 
пайваст шудаанд. Онҳо маҳсулотҳои муҳимми аввалиндараҷа дар 
якчанд соҳа, хусусан дар соҳаи тандурустӣ ва хӯрокворӣ ба ҳисоб 
мераванд. Дар замони ҳозира барои истеҳсоли пептидҳо ва сафедаҳо 
технологияҳои гуногун мавҷуданд: ҳосил кардани он аз манбаъҳои 
табиӣ, истеҳсол бо истифодаи технологияи рекомбинатии КДН, истеҳсол 
дар системаҳои ҳуҷайравии эспрессионӣ, истеҳсол аз ҳайвонот ва 
растаниҳои трансгенӣ, истеҳсол бо роҳи синтези химиявӣ ва технологияи 
ферментӣ аз ҷумлаи онҳо мебошанд.

Ҳангоми таҳлили адабиёт муайян карда шуд, ки ҳосилаҳои 
аминокислотаҳо дар замони муосир дар тибби амалӣ ба сифати маводи 
дорувориҳо хосияти зиддивирусӣ ва зиддимикробӣ дошта, васеъ истифода 
мешаванд. Ғайр аз ин, муайян карда шудааст, ки аналогҳои тимопентин 
дар мувофиқа бо натиҷаҳои адабиёт кам омӯхта шудаанд. Ҳамаи 
ҷиҳатҳои илмӣ, методологию амалии ҳосилаҳои тимопентин ва 
аналогҳои онро ба назар гирифта, ҳосилаҳои онҳоро, ки дар 
таркибашон аминокислотаҳои қатори ҳетеросиклӣ ва баъзе пептидҳо 
доранд синтез намуда, сохт, хосиятҳои физикӣ-химиявӣ, биологӣ ва 
истифодабарии онҳоро мавриди таҳқиқоти худ қарор диҳем.

Ҳангоми иҷрои кори диссертатсионӣ Касирова А. аввалин 
маротиба шароитҳои оптималии усули синтези тимопентин ва аналогҳои 
онҳо дарёфт карда, таркиби онҳо муайян карда, хосияти заҳрнокии шадид 
ва музмини пептидҳои синтезкардашуда таҳқиқ карда шуданд.

Касирова А. мутахассиси комилан ташаккулёфта буда, метавонад 
мустаҳқилона масъалагузорӣ намояд ва роҳи ҳалли илмии онро 
пешниҳод намояд. Кори диссертатсионии Касирова А. кори илмии 
анҷомёфта мебошад.

Рисолаи Касирова А. «Синтези ҳосилаҳои тимопентин ва 
аналогҳои он» кори илмии ба анҷом расонидашуда буджа, он ба 
талаботҳои низомномаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар бораи додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, мувофиқат мекунад.



Касирова Аслинисо Назаралиевна аз рӯйи натиҷаҳои 
бадастовардашуда дар таҳқиқи химиявӣ ва биохимиявии тимопентин ва 
аналогҳои он, ки аҳмияти назариявӣ ва амалӣ дар илми химияи органикӣ 
ва биологӣ доранд, барои гирифтани дараҷаи илмии номзади илмҳои 
химия аз рӯйи ихтисоси 02.00.03-Химияи органикӣ арзанда мебошад.
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