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

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 фсрментҳои протеолотӣ вобаста ба шароит 
мувозинати реаксияро ба тарафи ҳосилшавии банди пептидӣ равона 
мекунанд. Андозаи молекула гсхнологияеро муайян мекунад, ки барои 
истеҳсоли он аз ҳама мувофиқ аст. Технологияи рекомбинатии КРН, 
махсусан, барои синтез кардани пептидҳо ва сафедаҳои калон мувофиқ 
аст, ки инро ҳолати инсулин ва дигар гормонҳо нишон медиҳад. Синтези 
химиявӣ - технологӣ ба ҳаёт мувофиқ мебошад, ки барои истеҳсоли 
пептидҳои хурду миёна равона шуда мебошад, ки тақрибан аз 5 то 80 
боқимондаи аминокислотаро дар бар мегиранд. Синтези ферментативӣ, 
нисбатан, маҳдуд буда, барои синтези пептидҳо, ки дар занҷирашон 
зиёда аз 10 боқимондаи аминокислотагӣ доранд, истифода бурда 
мешаванд. Неруи чунин синтезҳо, асосан, барои синтези пептидҳои 
хурдмолекула равона шудааст, ки аз рӯйи далелҳо фақат барои 
дипептидҳо ва трипеитидҳо бештар истифода мешаванд. Аз ин ҷиҳат, 
технологияҳои истеҳсоли пентидҳо дар аксар ҳолатҳо бо ҳам ракобат 
намекунанд.

Ба қавли Касирова А.Н. барои ноил шудан ба мақсад дар кори 
диссертатсионӣ чунин нуктаҳои зеринро ба ҳимоя пешниҳод намудааст:

1. Натиҷаҳои таҳқиқогҳои систематикӣ оид ба тартиби 
гузаронидани реаксияи атсилиронидани аминокислотаҳо аз ҳисоби 
гурӯҳҳои карбоксилӣ ва реаксияи этерификатсияи онҳо;

2. Усулҳои коркардшудаи синтези ҳосилаҳои тимопентин ва 
аналогҳои он дар асоси аминокислотаҳои қатори гетеросиклӣ;

3. Қонуниятҳои муайяншуда дар тағйирёбии собитҳои физикӣ- 
химиявии пайвастаҳо вобаста аз ҳарорат, таносуби моддаҳои 
таъсиркунанда ва муҳггги реаксионӣ;

4. Қонуннятҳои муайяншуда дар тағйирёбии хосиятҳои физиологии 
пайвастаҳо вобасга ба таркиб ва сохти пептидҳо;

5. Натиҷаҳои омӯзиши камзаҳрии баъзе ҳосилаҳои нави 
тимопентин, ки дорои боқимондаи аминокислотаҳои қатори гетеросиклӣ 
мебошанд.

Хулоса авторефераги диссертатсияи Касирова Аслинисо 
Назаралиевна дар мавзӯи: «Сингези ҳосилаҳои тимопентин ва аналогҳои 
он», бо мақолаҳои илмии чогшамудаи 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. Каснрова Аслинисо Назаралиевна барои дарёфти 
дараҷаи ил.мии номзади илмҳои химия аз руйи ихтисоси 02.00.03- 
Химияи органикӣ сазовор аст.

Тақризнавис: Одинаев С.Х. - номзади илмҳои химия,
муаллими калони кафедраи 
хи.мияи органикии
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон /ШугДГ 
Имзои Одинаев Саидҷаъфар
Худойбердиевичро тасдик мекунам. 
(Ихтисос 02.00.03- Химияи органикӣ) 
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