
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 барои синтези пептидҳои хурду миёна хело 
муфид мебошад, ки он аз боқимондаи гуногуни аминокислота иборат 
мебошанд. Синтези ферментативӣ асосан, барои синтези пептидҳои 
хурдмолекула равона шудааст, ки бештар барои синтези дипептидҳо ва 
трипептидҳо бештар истифода мешаванд.

Методи мазкур барои синтез кардани пептидҳои хурд, ки дорои 
якчанд боқимондаҳои аминокислотагӣ мебошанд, истифода мешавад. 
Бартарии асосии ин метод дар он аст, ки маҳсулотҳои иловагии 
ҳосилшуда пас аз ҳар як зинаи синтез, ҷудо ва аз нав тоза кардашуда 
онро барои аз нав пайвастшавии такрорӣ истифода мебаранд. Аз онҳо 
метавонанд пептидҳои калони дилхоҳи пайдарпай ҷудо шаванд ва дар 
баробари ин, тоза карда мешаванд. Ин метод нисбати пайвастшавӣ ва 
комбинатсияи пайдарпайии пептидӣ хеле беҳтар аст. Усули синтез дар 
маҳлулҳо бо назардошти таҳрезии гурӯҳҳои функсионалӣ барои 
занҷирҳои канорӣ ва конденсатсияи фрагментҳои алоҳида барои синтези 
молекулаҳои калон бо истифода аз реагентҳои нави пайвасткунанда 
иборат мебошанд.

Аз ин рӯ, вобастагии фаъолияти биологӣ аз пайдарпайии 
аминокислотагии пептид на танҳо дар сатҳи структураи аввала, ки бо 
мавҷудияти боқимондаҳои гидрофилӣ, гидрофобӣ ва заряднокшудаи 
аминокислотаҳо муайян карда мешавад, балки дар сатҳи сохтори дуюм 
дараҷа, ки пайвастшавии пурраи пептидҳоро бо ретсепторҳои ҳуҷайра 
муайян мекунад, зоҳир мешавад.

Мақсади рисолаи номзадии Касирова А.Н. ин коркард ва таҳқиқи 
ҳосилаҳои нави тимопентин, ки дар молекулаашон боқимондаи 
аминокислотаҳои қатори гетеросиклӣ ва баъзе пептидҳо дошта буда, 
инчунин аз омӯзиши хосиятҳои физикию химиявӣ ва биологии онҳо 
иборат мебошад. Муаллиф аввалин маротиба шароитҳои оптималии 
усули синтези тимопентин ва аналогҳои онҳоро, ки дар молекулаашон 
боқимондаҳои аминокислотаҳои қатори гетеросиклӣ ва баъзе пептидҳоро 
доранд дарёфт карда, таркиби онҳо муайян кардааст ва хосиятҳои 
физикию химиявӣ ва биологии онҳо омӯхта шуданд;

Сарфи назар аз сатҳи баланди илмӣ-эксперименталии кори иҷро 
кардашуда якчанд мулоҳизаҳоро қайд кардан лозим аст;



1. Муаллиф, дар схемаи реаксияҳои ҳосил кардани полипептидҳо 
усулҳои зиёди синтези пайвастаҳои авваляро овардааст, ки чунин зарури- 
ят вуҷӯд надорад.

2. Рисола аз хатогиҳои стилистикӣ ва граматикӣ низ холи нест.
Камбудиҳои ҷойдошта қиммати корро коста намекунад чузъӣ, 

дуюмдараҷа ва дар оянда барои диссертант ислоҳшаванда мебошанд.
Аз мазмуни авторефератбар меояд, ки диссертатсия Касирова 

Аслинисо Назаралиевна дар мавзӯи: «Синтези ҳосилаҳои тимопентин ва 
аналогҳои он», бо мазмуну муҳтаво, масъалагузорӣ, муҳокимарониҳои 
муфассал ва хулосабарориҳои амиқу дақиқ диссертатсия комили илмӣ ва 
таҳқиқоти пурра анҷомёфта буда, ба талаботи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон комилан 
ҷавобгӯ мебошад Аз ин рӯ, муаллифи диссертатсия барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз руйи ихтисоси 02.00.03- 
Химияи органикӣ сазовор аст.

Тақризнавис: Сафаров С.Ш. - номзади илмҳои химия,
мудири озмоишгоҳи ғанигардонии институти химияи 
АИМТ ба номи В.И. Никитин / 

(Ихтисос 02.00.03- Химияи органики)
Суроға: 734063, ул. Айни 299/2
Тел.: (+992900022442)
Е-шай: ЗауйсНп ЗаГагоу саД@таН.ги

ғзс^Дш.х С.Ш.Сафаров -ро тасдиқ мекунам:

удпрп шуъбаи кадрҳо ва корҳои институти
(мпяи АИМТ ба номи В.И. Никити . Раҳимова Ф. 
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