
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

Дар замони муосир синтези баъзе ҳосилаҳои пролин ва триптофан 
кор карда 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 
маҷмааи 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 нав, такмилдиҳии мавҷудбуда ва коркарди 
усулҳои нави ҳосилкунии онҳо, бо роҳи амалӣ намудани мубаддалкуниҳои 
мухталифи химиявӣ, омӯхтани фаъолияти реаксионидошта, 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. Ин ҳолат мубрамии 
мавзуи таҳқиқро таъмин менамояд.

Ҳадафи таҳқиқоти унвонҷӯ ин аз коркард, омӯзиш ва таҳқиқи 
хосиятҳои физикию химиявӣ, биологӣ ва такмил додани усулҳои синтези 
ҳосилаҳои нави тимопентин, ки дар молекулаашон боқимондаи 
аминокислотаҳои қатори гетеросиклӣ ва баъзе пептидҳо пайваст карда 
шудаанд, иборат мебошад.

Барои ноил шудан ба ин мақсад унвонҷӯ дар кори диссертатсионӣ 
вазифаҳои зеринро ҳал намудааст:

- коркард ва такмили усулҳои синтези аналогҳои тимопентин;
- омӯзиши хосиятҳои химиявӣ ва физикӣ-химиявии пептидҳои 

синтезкардашуда;
- омӯзиши хосияти заҳрнокии шадид ва музмини пептидҳои 

синтезкардашуда;
- омӯзиши хосияти биологии пептидҳои синтезкардашуда;
- муайян кардани ҳосилаҳои тимопентиние, ки дорои хосияти 

биологии фаъол мебошанд.
Ба қавли А.Н. Касирова 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.

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

Тақризнавис: Валиев Раҳматулло - номзади 
илмҳои химия, дотсети кафедраи 
химияи ДАТ оми Ш.Шоҳтемур.

(Ихтисос 02.00.03- Химияи органики) 
Суроға: 734003, ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 146) 
Тел.: (+992) 904-11-19-99
Е-шаП: уаПго(1а-12@ шаП.гн


