
ХУЛОСАИ

комиссияи ташхиси Шурои диссертатсионии 60. КОА-ОЮ дар назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи номзади Касирова 
Аслинисо Назаралиевна дар мавзӯи «Синтези ҳосилаҳои тимопентин ва 
аналогҳои он», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия 
аз рӯйи ихтисоси 02.00.03-Химияи органикӣ пешниҳод шудааст:

Мубрам будани мавзӯи таҳқиқот. Яке аз вазифаҳои хеле муҳиме, ки 
дар назди химияи синтетикии органикӣ гузошта шудааст, ин зарурати 
нав кардан ва зиёд намудани анвои воситаҳои табобатӣ, танзими 
афзоиши растаниҳо бо роҳи синтез намудан, навъҳои нави пайвастаҳои 
органикӣ ва мунтазам омӯхтани хосиятҳои муфиди онҳо ба шумор 
меравад. 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. Муайянкунии онҳо аз нуқтаи назари дарозии 
занҷири пептид аз ду то даҳҳо боқимонда аминокислотаҳои гуногуни 
номуайян мавҷуд аст. Ҳудуди вазни молекулавӣ бештар бо майли худ 
дар 6000 Ва муқаррар карда шудааст, ки молекулаҳои сафедаҳо ба таври 
аниқ не, балки тахмин ҳисобида мешаванд. Пептидҳо молекулаҳои 
муҳимми аввалиндараҷа дар якчанд соҳа, хусусан дар соҳаи тандурустӣ 
ва хӯрокворӣ ба ҳисоб мераванд, аммо дар соҳаи пептидҳои хурд 
молекула барои ба даст овардани моддаҳои аз ҷиҳати биологӣ фаъол аз 
ҳама муҳим мебошанд.

Ҳозир 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 он 
ҷумлаанд. Истифодабарии ферментхои протеолоти вобаста ба шароит 
мувозинати реаксияро ба тарафи ҳосилшавии банди пептидӣ равона 
мекунанд.

Дар замони муосир синтези баъзе ҳосилаҳои пролин ва триптофан 
кор карда баромада шуда, хосиятҳои мухталифи онҳо омӯхта шудаанд. 
Лекин таҳлили муфассали маводи илмӣ аз рӯйи мавзуи пешниҳодшуда 
нишон медиҳад, ки таҳқиқоти мунтазам оид ба синтез, мубаддалкунӣ, 
омӯзиши комплексии хусусиятҳои фоиданок ва соҳаҳои ба таври амалӣ 
истифода бурдани ҳосилаҳои нави тимопенин ва аналогҳои он, ки дар 



таркиби худ аминокислотаҳои қатори гетеросикли ва баъзе пептидҳоро 
доранд, гузаронида нашудаанд.

Дар қатори ҳосилаҳои муайянкардашудаи тимопентин ва аналогҳои 
аз он ҳосилшуда, роҳҳои муносиби синтези онҳо, шароити ворид кардани 
гурӯхҳои функсионалии нав, такмилдиҳии мавҷудбуда ва кор карда 
баромадани усулҳои нави ҳосилкунии онҳо, бо роҳи амалӣ намудани 
мубаддалкуниҳои мухталифи химиявӣ, омӯхтани қобилияти реаксиони- 
дошта, ошкор намудани вобастагии муайян дар байни сохт ва хосиятҳо, 
таҳқиқ намудани фаъолнокии камзаҳрии онҳо, инчунин ҷустуҷӯи соҳаҳои 
дар амал истифода бурдани онҳо ҳанӯз омӯхта нашудаанд.

Диссертатсияи номзадӣ мувофиқ ба нақшаи корҳои илмии 
таҳқиқотии озмоишгоҳи илмӣ-таҳқиқотии Донишгоҳи давлатии 
омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ таҳия шуда, мутобиқ 
ба нақшаи корҳои илмиӣ-таҳқиқотии кафедраи номбурда “Коркарди 
усулҳои нави стереоселективии табдилоти арилсиклопропанҳо ва 
аллилбензолҳо ба пайвастаҳои полифунксионалӣ” (рақами бақайдгирии 
давлатӣ № ГР 0102ТД978) иҷро шудааст.

Навовариҳои илмии таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки:

- аввалин маротиба шароитҳои оптималии усули синтези 
тимопентин ва аналогҳои онҳо дарёфт карда шуда, таркиби онҳо муайян 
карда шуданд;

- омӯзитпи реаксияи атсилонидани аминокислотаҳо ва реаксияи 
этерификатсияи онҳо аз ҳисоби гурӯҳҳои амалкунандаи карбоксилӣ бо 
нигохдошти хосияти оптикии онҳо омӯхта шуданд;

- аввалин маротиба шароити оптималии синтези ҳосилаҳои 
тимопентин, ки дар молекулаашон боқимондаҳои аминокислотаҳои 
қатори гетеросиклӣ ва баъзе пептидҳоро доранд, коркард карда шуда, 
хосиятҳои физикию химиявӣ ва биологии онҳо омӯхта шуданд;

- бори нахуст омӯзиши хосияти заҳрнокии шадид ва музмини 
пептидҳои синтезкардашуда таҳқиқ карда шуданд.

Таъйид (апробатсия)-и диссертатсия. Маводи кори диссертатсионӣ 
дар як қатор конференсияҳо ва симпозиумҳои дараҷаҳои мухталиф 
маъруза ва муҳокима карда шудааст. Аз ҷумла: дар конференсияҳои илмӣ- 
назариявии ҳайати омӯзгорону профессорон, кормандон, аспирантон ва 
донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. 
Айнӣ, Душанбе, солҳои 2001-2021; инчунин дар конференсияҳо ва 



симпозиумҳои дараҷаҳои мухталиф мавриди баҳрабардорӣ ва муҳокима 
қарор гирифтааст. Илова бар ин, маводи алоҳидаи таҷҳизоти мазкур дар 
конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалии “Тадқиқотҳои навини 
назария-вӣ ва амалии химиявӣ дар мактабҳои олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” бахшида ба 40-солагии кафедраи химияи органикӣ ва 
биологии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 
(13-14 октябри соли 2010), Душанбе, 2010; конференсияи ҷумҳуриявии 
илмию амалии “Заминаҳои рушд ва дурнамои илми химия дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” бахшида ба 60-солагии факултети химия ва гиромидошти 
хотираи доктори илми химия, проффессор, академики АИ ҶТ Нӯъмонов 
Ишонқул Усмонович (12-14 сентябри соли 2020), Душанбе, 2020; 
конференсияи II байналмилалии илмию амалӣ дар мавзуи «Масъалаҳои 
муосири химия, татбиқ ва дурнамои онҳо» бахшида ба 60-солагии 
кафедраи химияи органикӣ ва гиромидошти хотираи доктори илми 
химия, профессор Холиқов Ширинбек Холиқович (14-15 майи соли 2021) 
Душанбе, 2021, конференсияи V илмӣ-байналмилалӣ дар мавзуи 
«Масъалаҳои химияи физикӣ ва координатсионӣ», бахшида ба 
гиромидошти хотираи докторони илмҳои химия, профессорон Ҳомид 
Муҳсинович Якубов ва Зуҳуриддин Нуриддинович Юсуфов №15-16 
ноябри соли 2021).- Душанбе, 2021 иҷро ва муҳокима шудаанд.

Интишори натиҷаҳои диссертатсия. Муҳтавои асосии кори 
диссертатсионӣ дар ҳаҷми 11 мақолаи илмӣ ва фишурдаи маърӯзаҳо ва 1 
нахустпатент ба табъ расидааст, ки моҳияти асосии корро ифода 
менамояд. Аз онҳо 8 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи аз 
ҷониби Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тавсияшуда нашр гардидаанд.

Диссертатсия ба талаботи банди 67 ва 69-и тартиби додани дараҷаҳои 
илмӣ ва унвонҳои илмӣ (дотсент, профессор), ки бо Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ 
шудааст, мувофиқ мебошад. Он фарогири масъалаҳое мебошад, ки барои 
рушди илми химияи органикӣ дар Тоҷикистон муҳим арзёбӣ мегарданд.

Диссертатсия аз тарафи муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои 
ягонагии дохилӣ мебошад. Натиҷаҳо ва нуктаҳои навини илмии барои 
ҳимоя пешниҳодшуда саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон 
медиҳанд.

Мавзӯъ ва мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси 02.00.03- 
Химияи органикӣ, ки аз рӯйи он ба Шурои диссертатсионӣ мувофиқи 
фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз санаи 19 январи соли 2022, таҳти №27/шд ҳуқуқи қабули 
диссертатсияҳо барои ҳимоя дода шудааст, мувофиқ мебошад.



Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.
Диссертатсия ба якчанд банди шиносномаи ихтисоси 02.00.03 - 

«Химияи органикӣ» мутобиқат мекунад:
Мувофиқи банди 1. Омӯзиши сохт ва хосиятҳои пайвастаҳои 

органикӣ бо истифодаи усулҳои химиявӣ, физикӣ-химиявӣ, физики 
таҳқиқот ва ҳисобҳои назариявӣ. - боби 2.З.;

Мувофиқи банди 2. Омӯзиши қобилияти реаксионӣ ва механизмҳои 
реаксияҳои пайвастаҳои органикӣ. Тавсифи назариявии вобастагиҳои 
байни сохт, хосият ва қобилияти реаксионии пайвастаҳои органикӣ- 
бобҳои 1.2. ва 2.3;

Мувофиқи банди 3. Кашфи реаксияҳои нави пайвастаҳои органикӣ 
ва усулҳои таҳқиқи онҳо,- боби 2.З.;

Мувофиқи банди 6. Химияи органики саноатӣ ва асосҳои илмии 
технологияи синтези органикӣ.- бобҳо. 1.2 ва 2.3.

Хдмзамон таҳқиқот ба талаботи Феҳристи ихтисосҳое, ки аз рӯйи 
онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон унвонҳои илмӣ дода мешаванд ва бо 
қарори Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, 
мувофиқат мекунад.

Дар таҳқиқоти диссертатсионии А.Н. Касирова истифодаи мавод 
бидуни иқтибос ба муаллиф мавҷуд набуда, ҳамаи сарчашмаҳои 
истифодашуда бо ишора ба муаллиф тавассути иқтибос ба расмият 
дароварда шудаанд, ки аз риоя шудани банди 67,69-и Тартиби додани 
дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор) гувоҳӣ медиҳад.

Муҳимияти таҳқиқ тозагиҳои илмӣ, пешинаи таҳқиқ аҳамияти 
назариявию амалии диссертатсияро ба назар гирифта, комиссия ба чунин 
хулоса омад, ки диссертатсияи номзадии Касирова Аслинисо 
Назаралиевна дар мавзӯи «Синтези ҳосилаҳои тимопентин ва 
аналогҳои он».- Душанбе, 2022. -152 саҳ. таҳқиқоти ба итмомрасидаи 
комил буда, ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ аст.

Автореферати диссертатсия ва мақолаҳои нашр намудаи довталаби 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия (унвонҷӯ) фарогири 
мазмуну муҳтавои умумии диссертатсияанд.

Банди 61,62-и Низомномаи намунавӣ оид ба Шурои 
диссертатсиониро, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 
июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, ба роҳбарӣ гирифта, 
комиссия пешниҳод менамояд:

1. Диссертатсияи Касирова Аслинисо Назаралиевна дар мавзӯи 
«Синтези ҳосилаҳои тимопентин ва аналогҳои он», барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз рӯйи ихтисоси 02.00.03- 
Химияи органикӣ, ба Шурои диссертатсионии 6Э. КОА-ОЮ-и дар 



назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои ҳимоя қабул карда 
шавад.

2. Муқарризони расмӣ аз рӯйи диссертатсия шахсони зерин таъин 
карда шаванд:

- Пулатов Элмурод Холикулович - доктори илмҳои химия, сарходими 
Институти химияи ба номи В.И. Никитин;

- Олимов Раҳмоналӣ Амоналиевич - номзади илмҳои химия, дотсент, 
декани факултети муҳандисӣ ва технологияҳои муосири истеҳсолии 
Донишгоҳи давлатии Данғара.

3. Ба ҳайси муассисаи пешбар- Муассисаи давлатии таълимию илмии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, кафедраи химияи органикӣ таъйин 
карда шавад.

4. Барои нашри эълон оид ба ҳимояи минбаъда ва ҷойгир намудани 
автореферати диссертатсия дар сомонаи Муассиса, Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон 
барои чопи автореферати диссертатсия бо ҳуқуқи дастнавис иҷозат дода 
шавад.
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