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ИШТИРОК КАРДАНД:

Раис мудири кафедраи химияи органикӣ ва биологӣ н.и.х. дотсент 
Гулов Т.Ё., д.и.х., профессор Бандаев С.Г., д.и.б д.и.ф профессор, 
академик Бобизода Ғ. М., дотсентон: Кабиров Н., Муродов Д.С., 
Қурбонова Ҳ., муаллимони калон: Касирова А.Н., Саидов Д. Қ., 
Раҳмонов Р., Мавлонов Б., асиссент Пирназаров А., магистрон: Аҳмадӣ 
Ғулам Сахӣ, Шоева В.

РӮЗНОМАИ ҶАЛАСА:

1. Муҳокимаи диссертатсияи омӯзгори калони кафедраи химияи 
органикӣ ва биологӣ 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.

ШУНИДА ШУД:

Баромади унвонҷӯ Касирова Аслинисо Назаралиевна оид ба 
пешниҳод намудани муҳтавои рисолаи номзадиаш дар мавзуи «Синтези 
ҳосилаҳои тимопентин ва аналогҳои он», ки барои ҳимоя намудан ва 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз рӯйи ихтисоси



02.00.03- Химияи органикӣ омода шудааст.
Кори диссертатсионӣ дар озмоишгоҳи кафедраи химияи органикӣ ва 

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

Касирова Аслинисо Назаралиевна натиҷаҳои асосии эксперимен- 
талии ҳангоми иҷрои диссертатсияи номзадӣ ба дастовардаи худро баён 
кард (маъруза замима мешавад).

Ба маърӯзачӣ чунин саволҳо дода шуд:
1. Гулов Т. Ё. Барои омӯхтани фаъолиятҳои биологии пептидҳои 

ҳосилкардаатон чӣ хулоса баровардед?
Касирова А.Н. Ҳангоми рекомбинатсияии аминокислотаҳои дар 

таркиби тимопентин буда фаъолияти биологии онҳо низ тағийр меёбад 
ва бештар ба мавҷудият ва мавқеи аминокислотаи аргинин дар 
тимопентин вобастагӣ дорад.

2. Кабиров Н.Г. Вазифаи асосии ҳормони тимозин дар организм аз 
чӣ иборат аст?

Касирова А.Н. Тимозин ҳормони сафедагиест, ки аз ғадуди тимусӣ 
ҳосил мешавад, дар организ дар мубодилаи карбогидратҳо, мубодилаи 
калсий иштирок намуда инкишофи склети баданро танзим мекунад, 
ихроҷи ҳормони ҳипофизро зиёд мекунад.

3. Гулов Т.Ё. Ҳангоми истифодабарии ИК-спектроскопия кадом 
маълумотҳоро шумо ба даст даровардед?

Касирова А.Н. Бо усули ИК - спектроскопия мо маълумот дар 
бораи сохт, гурӯҳҳои функсионалии дар пептидҳо мавҷудбуда маълумот 
пайдо кардем.

4. Қурбонов Ҳ. Маҳсулотҳои асосии реаксияҳоро ва тозагии 
онҳоро бо кадом усул муайян кардед?

Касирова А.Н. бо усули хроматографияи моеъгии короишаш 
баланд, таҳлили аминокислотагӣ, тахдили элементҳо хромотографияи 
моеъгии қатронӣ (ХМҚ) тасдиқ карда шуданд.

5. Саидов Д.Қ. Барои чӣ дар баъзе мавридҳо барои конденсатсия 
аминокислотаҳои ҳимоя шуда истифода бурдаед?

Касирова А.Н. Чуноне ки маълум аст, баъзе а- ва у- аминокислота- 
ҳои озод дар молекулаашон гурӯҳҳои функсионалии гуногун доранд, ки 
ҳангоми конденсатсия метавонанд ба реаксия раванд. Бинобар ин, барои 



ба даст даровардани натиҷаи дилхоҳ мо яке аз гуруҳҳои функсионалиро 
муҳофизат кардем.

6. Раҳмонов Р.О. Тимопоэтин чист ва дар организм кадом 
вазифаро иҷро мекунад?

Касирова А. Тимопоэтин ҳормони сафедагие, ки дар гени инсон 
мавҷуд буда, дар ҳуҷайраҳои тимуси синтез мешавад, Т- лимфоситҳоро 
танзим мекунад, ки аз 49 -боқимондаи аминокислотҳо таркиб ёфтааст.

7. Муродов Д.С. Шумо чандто пептиди нав ҳосил кардед.
Касирова А.Н. Мо дар умумият 19 пептидҳои 3-то дипептид, 3-то 

трипептид, 6-то тетрапептид, 4-то пентапептид ва 3 гексапептид ҳосил 
намудем, ки дар ҷадвал оварда шудааст.

Доир ба муҳтавои рисолаи номзадии Касирова Аслинисо 
Назаралиевна шахсони зерин баромад карданд:

Роҳбари илмӣ - Бандаев Сироҷиддин Гадоевич доктори илмҳои 
химия, профессори кафедраи химияи органикӣ ва биологии Донишгоҳи 
давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ, узви вобастаи АТТ.

Пептидҳо асосан ба гетерополимерҳо мансубанд, ки аз боқимон- 
даи 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 тахдили 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.Н. аввалин 
маротиба шароитҳои оптималии усули синтези тимопентин ва аналогҳои 
бнҳо дарёфт карда, таркиби онҳо муайян карда, хосияти заҳрнокии шадид 



ва музмини пептидҳои синтезкардашуда таҳқиқ карда шуданд.
Касирова А.Н. мутахассиси комилан ташаккулёфта буда, метаво- 

над мустаҳқилона масъалагузорӣ намояд ва роҳи ҳалли илмии онро 
пешниҳод намояд. Кори диссертатсионии Касирова А.Н. кори илмии 
анҷомёфта мебошад.

Рисолаи Касирова А.Н. «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 бадаст- 
овардашуда 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.

Бобизода Ғ. М. д.и.б д.и.ф профессор, академик; Ман бо матни 
диссертатсия ва автореферат шинос шудам ва натиҷаҳои илмии ба 
дастовардаро актуалӣ меҳисобам. Дар натиҷаи тадқиқотҳои гузаронидаи 
худ Касирова А.Н. усули синтези 37 пептидҳои гуногунро пешниҳод 
кардааст. Дар кор баъзе камбудиҳои техникӣ вуҷуд доранд, ки онҳо 
ислоҳшаванда мебошанд. Кори диссертатсионии иҷрошуда ба ҳамаи 
талаботҳои рисолаҳои номзадӣ ҷавобгӯ мебошанд ва ба ҳимоя тавсия 
медиҳанд.

Гулов Т.Ё. дотсент; Ман диссертатсияро хондам, яке аз 
навгониҳои кор дар он аст, ки бори аввал хосиятҳои биологии пептидҳои 
қатори тимопентин омӯхта шуда ва бо роҳи рекоминатсия фаъолияти 
биологии онҳо муайян шудааст. Дар маҷмуъ Касирова А. ҳаҷми калони 
эксперементалиро дар сатҳи баланд анҷом додааст, фикр мекунам, ки ба 
ҳимоя пешниниҳо карда шавад.

Муродов Д. дотсент; Дар солҳои охир ба синтези пайвастагиҳои 
фаъоли биологӣ ва физиологӣ диққати калон дода мешавад. Дар байни 
онҳо пайвастагиҳои фаъоли биологӣ дар асоси пептидҳо мақоми махсус 
доранд. Кори Касирова, ки ба синтез ва омӯзиши аналогҳои тимопентин 
бахшида шудааст аҳамияти махсус дорад. Бешаку шубҳа кор актуалӣ 
мебошад, дар сатҳи баланди илмӣ иҷро гардидааст. Рисолаи номзадии 
Касирова ба тамоми талаботҳои номзадӣ ҷавобгӯ мебошад ва барои 
ҳимоя пешниҳод карда шавад.

Қурбонова Ҳ. дотсент; Кори аз ҷониби Касирова А. иҷрошуда хело 
ҳам актуалӣ буда ба химияи пептидҳо бахшида шудааст. Касирова А.Н. 
усули синтези 37 пептидро пешниҳод кардааст, ки онҳо аз таркиби 



тимопентин бармеоянд. Ман ҳисоб мекунам, ки рисолаи пешниҳод- 
шударо бешаку шубҳа ба ҳимоя пешниҳод кардан мумкин аст.

Кабиров Н. дотсент; Ман автореферат ва диссертатсияи 
Касироваро хондам ва ба хулосае омадам, ки кори пешниҳодшуда ба яке 
аз самтҳои пешрафтаи химияи органикӣ - химияи пептидҳо бахшида 
шудааст. Ба мо маълум аст, ки бисёр пептидҳо фаъолияти биологӣ зоҳир 
мекунанд. Кори диссертатсионии Касирова А. ба синтези аналогҳои 
тимопентин бахшида шудааст. Касирова А. тавонистааст, ки қатори 
калони пептидҳоро синтез намуда бо истифода аз усулҳои физико 
химиявӣ сохти онҳоро муайян созад, ман ҳисоб мекунам, ки кор ба ҳамаи 
талаботҳои номзадӣ ҷавобгӯ мебошад ва ба ҳимоя пешниҳод кардан 
мумкин аст

Раҳмонов Р. дотсент; Кор дар дараҷаи баланд иҷро шудааст. 
Қатори калони пептидҳо синтез карда шудаанд ва бо методҳои гуногун 
сохти онҳо муайян карда шудааст. Диссертант ҳаҷми калони 
эксперементалиро иҷро кардааст ва материалҳои диссертатсиониро хуб 
медонад, фикр мекунам, ки кори диссертатсионии Касироваро 02.00.03.- 
Химияи органикӣ ба ҳимоя тавсия кардан мумкин аст.

Ҳамин тариқ, дар натиҷаи ҷаласаи васеи Шурои олимони 
факултети химияи Донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ Тоҷикистон ба номи 
Садриддин Айнӣ хулосаҳои зарурӣ бароварда шуд:

Мақолаҳои илмӣ ва фишурдаи диссертатсияи Касирова А.Н. 
мундариҷаи умумии диссертатсияро инъикос менамоянд ва ба ҳамаи 
талаботҳои таҳқиқотҳои кори диссертатсионии ихтисоси 02.00.03-химияи 
органикӣ ҷавобгӯ мебошанд.

Ҳамин тариқ, дар натиҷаи муҳокимаи диссертатсияи номзадӣ 
дар ҷаласаи васеи шурои олимони факултети химияи Донишгоҳи 
давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ хулосаҳои 
зарурӣ бароварда шуд:

ХУЛОСА

1. Дараҷаи асоснокии таҳқиқоти илмӣ ва хулосаҳои дар 
диссертатсияи номзадӣ баровардашуда. 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 гетеросиклӣ ва баъзе пептидҳоро доранд, 
гузаронида нашудаанд.

Дар қатори ҳосилаҳои муайянкардашудаи тимопентин ва аналогҳои 
аз он ҳосилшуда, роҳҳои муносиби синтези онҳо, шароити ворид кардани 
гурӯҳҳои функсионалии иав, 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 дар сатҳи хуби илмию амалӣ иҷро 
шудааст. Таркиб ва сохти пайвастаҳои нави синтез карда шуда бо 
истифодаи усулҳои физикӣ-химиявии ҳозиразамон муайян карда 
шудааст. Хулосаҳои дар кори диссертатсионӣ овардашуда бо натиҷаҳои 
эксприменталии ба дастомада асоснок карда шудаанд. Кори диссертат- 
сионӣ кори илмӣ - таҳқиқотии комил мебошад.

2. Дараҷаи навигарии натиҷаҳои ҳосилкардаи муаллиф
-Аввалин маротиба шароитҳои оптималии усули синтези 

тимопентин ва аналогҳои онҳо дарёфт карда шуда, таркиби онҳо муайян 
карда шуданд;

- Омӯзиши 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.

3. Мувофиқати муҳтавои диссертатсияи номзадӣ ба ихтисосе, ки 
барои ҳимоя намудан пешниҳод шудааст. Диссертатсияи номзадии 
Касирова Аслинисо Назаралиевна ба феҳристи ихтисоси «Химияи 
органикӣ» мувофиқ буда, барои ҳимоя намудан аз рӯйи ихтисоси 
02.00.03-Химияи органикӣ пешниҳод карда мешавад.

4. Тавсия барои ҳимоя. Диссертатсияи номзадии Касирова Аслинисо 
Назаралиевна барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия 
мувофиқи талаботи Комиссияи олии аттестатсионии (КОА) назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия карда мешавад.

Дар раванди иҷрои диссертатсияи номзадӣ Касирова Аслинисо 
• Назаралиевна худро чун муҳаққиқи соҳибмаълумот муаррифӣ карда, 



нишон дод, ки ӯ мустақилона масъалаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва амалиро 
иҷро карда метавонад. Қобилияти хуби таҳқиқотчигӣ ӯро водор намуд, 
ки аз уҳдаи иҷрои чунин кори диссертатсионии мураккаб ва фарогири 
дар наздаш гузошташуда бо сарбаландӣ барояд.

Дар асоси маълумотҳои дар боло баён шуда омӯзгори калони 
кафедраи химияи органикӣ ва биологӣ Касирова Аслинисо Назаралиев- 
на дар мавзуи «Синтези ҳосилаҳои тимопентин ва аналогҳои он» барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз рӯйи ихтисоси 
02.00.03- Химияи органикӣ тавсия менамояд.

5. Мукаммал будани натиҷаҳои илмии нашргардида. Муҳтавои 
асосии кори диссертатсионӣ дар ҳаҷми 15 мақолаи илмӣ ва фишурдаи 
маърузаҳо ва 1 нахустпатент ба табъ расидааст, ки моҳияти асосии корро 
ифода менамояд. Аз онҳо 7 мақола дар конференсияҳои байналмилалӣ, 8 
мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшаванда аз ҷониби Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
тавсияшуда нашр гардидаанд.

6. Методҳои таҳқиқот ва асбобҳои истифодашуда. Синтези 
пайвастҳои дар асоси тимопентин бо аминокислотаҳои қатори 
гетеросиклӣ ва баъзе пептидҳо дар муҳити ҳалкунандаи диметилформа- 
мид иҷро карда шудааст. Пайвастаҳои ҳосилкардашуда бо истифодаи 
усулҳои муосири физикӣ - химиявӣ таҳқиқ шуданд. Тозагии моддаҳо бо 
методи хроматографияи маҳинқабат ва дар асбоби хроматографии «Хром- 
5» - истеҳсоли Чехия санҷида шуданд. Микдори карбон, гидроген, оксиген 
ва нитроген дар асбоби «уапо» М1СКО СИВЕ муайян карда шуданд. 
Хлор бо усули гудохта муайян карда шуд.

ҚАРОР КАРДА ШУД:

1. Диссертатсияи номзадии муаллими калони кафедраи химияи 
органикӣ ва биологии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба 
номи Садриддин Айнӣ Касирова Аслинисо Назаралиевна дар мавзуи 
«Синтези ҳосилаҳои тимопентин ва аналогҳои он» бо дастовардҳои илмӣ 
натиҷаҳои бадастомада ва меъёрҳои муҳимияти мавзуъ ба талаботҳои 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикис- 
тон оид ба диссертатсияҳои номзадӣ мутобиқ ва ҷавобгӯ мебошад.

2. Диссертатсияи номзадии Касирова Аслинисо Назаралиевна дар 
мавзуи «Синтези ҳосилаҳои тимопентин ва аналогҳои он» барои ҳимоя 
аз рӯйи ихтисоси 02.00.03-Химияи органикӣ барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илмҳои химия дар ҷаласаи Шурои дисертатсионии 6В. 
КОА- 010-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон тавсия карда шавад.



Дар ҷаласа 13 нафар, аз ҷумла 2 нафар доктори илм, 5 нафар 
номзади илм, 4 нафар омӯзгорон ва 2 нафар магистрон иштирок 
доштанд.

Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» -13 нафар, «зид» нест, «бетараф» нест.

Протоколи №10 аз 05 майи соли 2022.
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