
Тақризи
ба автореферати диссертатсияи Касирова Аслинисо Назаралиевна дар
мавзӯи: «Синтези ҳосилаҳои гимопентин ва аналогҳои он», барои дарёфти
дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз руйи ихтисоси 02.00.03- Химияи
органикӣ

Пептидҳо, асосан ба гетерогюлимерҳо мансубанд, ки аз боқимондаи 
аминокислотаҳо таркиб ёфтаанд, бо банди нептидӣ байни гурӯҳи 
карбоксилии як боқимондаи аминокислота ва а - аминогурӯҳи дигар 
пайваст шудаанд. Барои 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 Оа 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 'хӯрокворй ба ҳисоб мераванд, аммо дар соҳаи пептидҳои хурд 
молекула барои ба даст оварданп моддаҳои аз ҷиҳати биологӣ фаъол аз 
ҳама муҳим мебошанд.

Ба қавли А.Н. Касирова муқаррар карда шудааст, ки аз маҳсулотҳои 
нисбатан дастрас ва арзои: аминокислотаҳо ҳосил намудани маҷмӯи васеи 
ҳосилаҳои нави тимопентин имконпазир аст. Натиҷаҳои бадастомада дар 
раванди таълими кафедраи химияи органикӣ ва биологи факултети химияи 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ ҳангоми 
хондани курсҳои махсус, иҷрои корҳои курсӣ, дипломӣ ва таҳқиқотӣ 
татбиқ гардида, донишҷӯён, магистрантон ва унвонҷӯён натиҷаҳои кори 
мазкурро мавриди истифода қарор дода метавонанд.

Навовариҳои илмии таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки:

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

- омӯзиши реаксияи атсилонидани аминокислотаҳо ва реаксияи 
этерификатсйяи онҳо аз ҳисоби гурӯҳҳои амалкунандаи карбоксилӣ бо 
нигоҳдошти хосияти оитикии онҳо омӯхта шуданд;

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

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

Хулоса автореферати диссертатсияи Касирова Аслинисо 
Назаралиевна дар мавзӯи: «Синтези ҳосилаҳои тимопентин ва аналогҳои 
он», бо мазмуну муҳтаво, масъалагузорӣ, муҳокимарониҳои муфассал ва 
хулосабарориҳои амиқу дақиқ кори комили илмӣ ва таҳқиқоти пурра 
анҷомёфта мебошад. Мақолаҳои илмии чопнамудаи муҳаққиқ мазмун ва 
мӯҳтавои асосии диссертатсияро инъикос мекунад. Автореферати



диссертатсия ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон комилан ҷавобгӯ мебошад.

Аз ин рӯ, Касирова Аслинисо Назаралиевна барои дарёфти 
дараҷаи нлмии номзади илмҳои химия аз руйи ихтисоси 02.00.03- 
Химияи органикӣ сазовор аст.
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