
« ТАСДИҚ МЕКУНАМ»

ТАҚРИЗИ 
муассисаи гақриздиҳанда ба 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

. Пептидҳо, асосан ба гетерополимерҳо мансубанд, ки аз 

боқимондаи аминокислотаҳо таркиб ёфтаанд, бо банди пептидӣ байни 

гурӯҳи карбоксилии як боқимондаи аминокислота ва а - аминогурӯҳи 

дигар пайваст шудаанд. Дар занҷири полипептидӣ иваз кардани як 

аминокислота ба дигараш метавонад боиси камшавӣ ё пурра гум 

шудани фаъолияти биологпи он гардад. Бисёре аз мубодилаи моддаҳои 

ирсӣ маҳз дар натиҷаи чунин ивазкуниҳо ба вуҷуд меоянд. Баробари 

кор карда баромадани усулҳои нави пуриқтидори муайян кардани сохти 
сафедаҳо ва ДНК асосҳои биохимиявии бисёр бемориҳои ирсие, ки бо 
мубодилаи моддаҳо алоқаманд мебошанд, равшан гардидаанд.

Дар айни замон барои истеҳсоли пептидҳо ва сафедаҳо 

технологияҳои гуногуи мавҷуданд: ҳосил кардани онҳо 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 ои ҷумлаанд. Истифодабарии ферментҳои протеолотӣ 
вобаста ба шароит мувозинати реаксияро ба тарафи ҳосилшавии банди 
пептидӣ равона мекунанд.

Пептидҳо калонмоекула дар якчанд соҳа, хусусан, дар соҳаи 
тандурустӣ ва хӯрокворй пайвастаҳои муҳим ба ҳисоб мераванд, аммо
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масъалаи аз ҳисоби пептидҳои хурдмолекула ҳосил кардани моддаҳои аз 
ҷиҳати биологӣ фаъол то ҳол ҳалли пкрраи худро наёфтааст.

Таҳқиқоти мазкур ба синтез кардани пептидҳои хурд, ки дорои 

якчанд боқимондаҳои аминокислотагӣ мебошанд, бахшида шудааст. 
Бартарии асосии таҳқиқоти мазкур дар он аст, ки маҳсулотҳои иловагии 

ҳосилшуда пас аз ҳар як зинаи синтез, ҷудо ва аз нав тоза кардашуда 

онро барои пайвастшавии такрорӣ истифода мебаранд. Аз онҳо 

метавонанд пептидҳои калонп дилхоҳи пайдарпай ҷудо шаванд ва дар 

баробари ин, тоза карда шаванд. Ин метод нисбати пайвастшавӣ ва 
комбинатсиян пайдарпайии пептидӣ хеле беҳтар аст. Усули синтез дар 

маҳлулҳо бо назардошти таҳрезии гурӯҳҳои функсионалӣ барои синтези 

молекулаҳои калон бо истифода аз реагентҳои нави пайвасткунанда 

иборат мебошанд.
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 кобилияти 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.

Аз ин рӯ мақсади асосии таҳқиқот Ин коркард ва таҳқиқи 
ҳосилаҳои нави тимопентин, ки дар молекулаашон боқимондаи 

амннокислотаҳои қатори гетеросиклӣ ва баъзе иептидҳо дошта буда, 
инчунин аз омӯзиши хосиятҳои физикию химиявӣ ва биологии онҳо 

иборат мебошад.
Барои ноил шудан ба мақсад дар кори диссертатсионӣ ҳалли 

вазифаҳои зерин пешбини шудааст:
-коркард ва такмили усулҳои синтези аналогҳои тимопентин;
-омӯзиши хосиятҳои химиявӣ ва физикӣ-химиявии пептидҳои 

синтезкардашуда;
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- омӯзиши хосияти заҳрнокии шадид ва музмини пептидҳои 

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

биологии фаъол мебошанд.
Навгонии илмии диссертатсия дар он дида мешавад, ки: - аввалин 

маротиба шароитҳои оптималии усули синтези тимопентин ва аналогҳои 

онҳо дарёфт карда шуда. таркиби онҳо муайян карда шуданд; реаксияи 

атсилонидан ва этерификатсияи аминокислотаҳо аз ҳисоби гурӯҳҳои 
амалкунандаи карбоксилӣ бо нигохдошти хосияти оптикии онҳо омӯхта 
шуданд; шароиги оптималии сиитези ҳосилаҳои тимопентин, ки дар 
молекулаашон боқимондаҳои аминокислотаҳои қатори гетеросиклӣ ва 
баъзе пептидҳоро доранд, коркард шуда, хосиятҳои физикию химиявӣ ва 
биологии онҳо омӯхта шуданд; бори нахуст хосияти заҳрнокии шадид ва 
музмини пептидҳои синтезкардашуда омӯхта ва таҳқиқ карда шуданд.

Аҳамияти илмӣ-амалии таҳқиқ дар он асос меёбад, ки дар 
диссертатсия: усули самараноки синтези ҳосилаҳои нави тимопентин ва 

аналогҳои онҳо бо аминокислотаҳои қатори гетеросиклӣ ва баъзе 
пептидҳо коркард шуданд; ҳосилаҳои нави синтезкардашудаи 

тимопентин ва аналогҳои онҳоро, ки дар молекулаашон боқимондаҳои 
аминокислотаҳои қатори гетеросиклӣ ва баъзе пептидҳо доранд, дар 

комплекси агросаноатӣ истифода бурдан мумкин аст ва эҳтимоли дар 
соҳаи тиб барои ҳосил намудани маводи доруворӣ замина хоҳанд 
гузошт; муқаррар карда шуд, ки аз маҳсулотҳои нисбатан дастрас, ҳосил 
намудани маҷмуи васеи ҳосилаҳои нави тимопентин, ки аз боқимондаи 

аминокислотахои қатори гетеросиклӣ ва баъзе пептидҳо иборат 

мебошанд, имконпазир аст.

Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда: натиҷаи таҳқиқотҳои 
систематикӣ оид ба тартиби гузаронидани реаксияи атсилиронидани 
аминокислотаҳо аз ҳисоби гурӯҳҳои карбоксилӣ ва реаксияи 

этерификатсияи онҳо; усулҳои коркардшудаи синтези ҳосилаҳои 
ҷимопентин ва аналогҳои он дар асоси аминокислотаҳои қатори
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гетеросиклӣ; қонуниятҳои муайяншуда дар тағйирёбии собитҳои физикӣ- 

химиявии иайвастаҳо вобаста аз ҳарорат, таносуби моддаҳои 

таъсиркунанда ва муҳиги реаксионӣ; қонуниятҳои муайяншуда дар 
тағйирёбии хосиятҳои физиологии пайвастаҳо вобаста ба таркиб ва 
сохти пептидҳо; натиҷаҳоп омӯзиши камзаҳрии баъзе ҳосилаҳои нави 
тимопентин, ки дорои боқимондаи аминокислотаҳои қатори гетеросиклӣ 

мебошанд.

Мутобиҳати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. 

Диссертатсия ба якчанд банди шиносномаи ихтисоси 02.00.03 - «Химияи 

органикӣ» мутобиқат мекунад: банди 1. Омӯзиши сохт ва хосиятҳои 

пайвастаҳои органикӣ бо истифодаи усулҳои химиявӣ, физикӣ-химиявӣ, 
физики таҳқиқот ва ҳисобҳои назарнявӣ; банди 2. Омӯзиши қобилияти 
реаксионӣ ва механизмҳои реаксияҳои пайвастаҳои органикӣ. Тавсифи 
назариявии вобастагиҳои байни сохт, хосият ва қобилияти реаксионии 

пайвастаҳои органикӣ; баиди 3. Кашфи реаксияҳои нави пайвастаҳои 
органикӣ ва усулҳои таҳқиқи онҳо; банди 4. Химияи органикӣ, тайёр 
кардани усулҳои синтези органикӣ, назария ва амалияи он, дизайни 

молекулавӣ, химияи комбинаторӣ; банди 5. Химияи органикии амалӣ; 

банди 6. Химияи органикии саноатӣ ва асосхои илмии технологияи 
синтези органикй.

Сохтор ва хаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқадцима, 3 

боб, хулосаҳои гаҳия шуда, 150 саҳифаи матни асосӣ, 16 тасвири графикӣ, 3 

ҷадвал ва рӯйхати сарчашмаҳои истифодашуда иборат мебошад.
Дар муқаддима - муҳимияти мавзӯи диссертатсия, дараҷаи 

омӯзиши он, объект, предмети таҳқиқот ва ҳадафу вазифаҳо асоснок карда 

шуда, мақсади кор, масъалаҳои он ва мушкилотҳои таҳқиқот оварда 

шудааст. Инчунин навоварии кори илмӣ ва аҳамияти амалии натиҷаҳо, 

мавқеъҳои дифоъшаванда инъикос гардида, конференсияҳои илмие, ки дар 

онҳо маводи диссертатсия баррасй ва ташхис шудааст, номбар гардидааст.

Дар боби авваа (Шарҳи адабиёт). Иттилоот ва таҳлили адабиёти 

мавҷуда оид ба мавзӯи диссертатсия оварда шуда, хосиятҳои химиявии 

аминокислотаҳо, пептидҳо ва ҳосилаҳои онҳо таҳқиқ шудаанд. Доир ба 
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омӯзиши реаксияҳои боҳамтаъсиркунии тимопентин бо баъзе пептидҳо 

маълумот пешниҳод карда шудааст. Дар асоси ҷамъбаст ва тавсифи 
таҳқикотҳои сершумори иҷрокардашуда ва таҳлили таҳқиқотҳои илмии 

мавҷуда оид ба синтези тимопентин ва аналогҳои он, муҳимияти мавзуи 
таҳқиқотӣ ва усулҳои иҷроиши он асоснок карда шудааст. Дар ин асоси 
хулоса бароварда шуда, интихоби мавзӯи диссертатсия асоснок карда 
шудааст.

Боби дуюм «Қисми эксперименталӣ» буда, натиҷаҳои 
эксперименталии рисола, тартиботи гузориши он, усули синтези якқатор 
СЬо(Х)-карбобензоксихлорид, РЫЬ-анҳидриди фталат ҳосилаҳои 

аминокислотаҳо ва баъзе пептидҳо бо тимопентин мавриди омӯзиш қарор 
гирифта, роҳҳои сингези ҳосилаҳои иави онҳо нишон дода шудаанд. Дар 

қисми мазкур низ таҳлили хроматографӣ ва спектроскопии пайвастаҳои 
ҳосилкардашуда оварда шудааст.

Дар боби сеюм «Синтези тимопентин ва аналогҳои он» муҳокимаи 
натиҷаҳои илмӣ доир ба таҳқик ва синтези тимопентин ва аналогҳои он 
бо аминокислотаҳои қатори гетеросиклӣ ва баъзе пептидҳо аз ҳисоби 
гурӯҳҳои амалкунандаи карбоксилӣ ва аминии онҳо оварда шудааст. 
Диққати махсус ба усулҳои муҳофизатии гурӯҳи амалкунандаи аминии 

аминокислотаҳо, ба сифатп ҳимоякунандаҳо истифода бурдани 

карбобензоксихлорид ва ангидриди фталат нигаронида шудааст. Барои 

тасдиқи сохтор, таркиб ва тозагии пайвастагиҳои бадастомада аз 

таҳлилн элементҳо, спектрҳои инфрасурх (ИС) ва хроматографияи 

маҳинқабат истифода шуданд.
Муҳақиқ таъкид менамояд. ки собитҳои физикӣ-химиявии моддаҳои 

ҳосилкардашуда, ҳамчун маводи маълумотӣ ба ҳисоб мераванд ва барои 
мутахассисоне, ки ба синтези пайвастҳои фаъоли биологӣ машғуланд, 

ннчунин дар раванди таълим ҳангоми хондани лексия аз химияи органикӣ, 

биоорганикӣ ва курсҳои махсус аз манфиат холй набуда, донишҷӯён ва 

унвонҷӯён натиҷаҳои кори мазкурро мавриди истифода қарор дода 
метавонанд.
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Дар хулосаи диссертатсия зимни таҳқиқ ва омӯзиши роҳҳои синтези 

ҳосилаҳои тимопентин ва аналогҳои он аз тарафи довталаби дарёфти 
дараҷаи илмӣ натиҷаҳои басо арзишманди илмию амалӣ ба таври мухтасар 

дар бандҳои ҷудогона возеҳу мушаххас оварда шудааст.
Тадқиқоти мунтазами реаксияи поликонденсатсияи а-аминокисло- 

таҳо ва фаҳмонда додани имкониятҳои истифодабарии синтетикии 

пептидҳои ҳосилшуда барои ба даст овардани молекулаҳои мураккаби 
нави органикиро вазифаи ҳуд гузошта, А.Н. Касирова онро 
бомуваффақият ҳал карда, натиҷаҳои ҳам барои химияи органикии 
назариявӣ ва чи барои химияи препаративӣ аҳамияти принсипиалӣ 

доштаро ба даст овардааст.
.Дар баробари комёбиҳои арзишманди илмӣ дар диссертатсия баъзе 

нуктаҳои баҳснок ва тавсиявӣ ба мушоҳида мерасад, аз ҷумла:

1. Мутаассифона. дар кор ҳадди ақал кӯшиши муайян кардани 

вобастагии қобилияти реаксионии ҳетеросиклҳои гуногун бо баъзе 

параметрҳои дастраси ҳетеросикл, масалан, сохти электронӣ ва таъсири 

байниҳамдигарии онҳо вуҷуд надорад. Муайян кардани чунин 

қонуниятҳо барои пайдо кардани тасаввуроти равшантар дар бораи 

самтҳои имконпазири реаксияҳо мусоидат мекунад.

2. Ҳангоми баррасии реаксияҳое, ки бо конденсатсияи 

байниҳамдигарӣ аминокислотаҳо алоқаманданд мебошанд, оиди ба 

масъалаи оптимизатсияи эҳтимолпн шароити реаксия бояд баъзе 

тавсияҳо дода мешуд.

3. . Дар руйхати адабнёт иашрияхои ватанй ва асархои панчсолаи 
охир ба кадри кифоя ифода иаёфтаанд. Гарчанде ки библиография 

асосан нашрияҳои 20 соли охирро дар бар мегирад.

4. Дар расми 14 нақшаи синтези пентапептиди Н-Ош-Рго-Ош-Азр-Ага-ОН 
оварда шудааст ва дар он пролин бо эфири п-нитрофенилӣ фаъол карда 
шудааст, агар дар ин маврид эфири-оксисуксинимидӣ истифода карда мешуд, бо 
сабаби фаъолтар буданаш хубтар мебуд.
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5. Дар кори диссертатсионӣ якчанд нобаробариҳо во мехӯранд, 
масалан: ҳангоми ифода кардани формулаи тирозин дар расми 3 саҳ. 11 
ва номи формулаи трет-лейтсин дар саҳ. 39 ба хатогӣ роҳ дода шудааст.

6. Дар саҳифаҳои авторефераг (10.12.18,19) ва диссертатсия (22.25) 

ғалатҳои имлоӣ, услубӣ ва техникӣ ба назар мерасанд, ки барои коста 
нагардидани сифати кори илмӣ, довталаби дарёфти дарраҷаи илмӣ дар 

оянда барои ислоҳи онҳо диқати ҷиддӣ диҳад.
Ниҳоят дар охир ҳаминро таъкид карданием, ки камбудиҳои дар 

боло зикршуда чузъӣ, дуюмдараҷа ва тавсиявӣ буда, ба ҳеҷ ваҷҳ қиммати 
кори илмиро паст намекунанд.

Аз ҷамъбасти натиҷаҳои илмии рисолаи Касирова А.Н. аҳамияти 
амалии кор комилан аён мебошад. Муаллиф пеш аз ҳама барои синтези 

ҳосилаҳои тимопентин ва аналогҳои он шароитҳои навро кор карда 

баромадааст, ки ин имкон медиҳад доираи субстратҳоеро, ки дар реаксия 
иштирок мекунанд, васеъ карда, ҳосилшавии бисёри аддуктҳо то ба 

дараҷаи препаративӣ расонида шаванд. Инчунин муаллиф 
мубаддалшавии химиявй ва таҳқиқ намудани хосиятҳои физикӣ-химиявӣ 

ва биологии маҳсулотҳои нави ҳосилкардашуда дар кори илмии худ дарҷ 

намудааст.
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, бо мазмуну муҳтаво, масъалагузорӣ, 
муҳокимарониҳои муфассал ва хулосабарориҳои амиқу дақиқ 
диссертатсия комили илмй ва таҳқиқоти пурра анҷомёфта буда, мазмуни 

он бо муҳтавои дар автореферати диссертатсия оварда шуда мувофиқат 
менамояд. Мақолаҳои илмии чопнамудаи муҳаққиқ мазмун ва мӯҳтавои 

асосии диссертатсияро инъикос мекунад. Диссертатсия 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.
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Тақриз дар ҷаласаи ғайринавбатии васеи кафедраи химияи 
органикии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар таърихи «06» октябри 
соли 2022, суратмаҷлиси №3 баъд аз муҳокима ва тасдиқ мураттаб 

гардид.

Раисикунанда:
М у д и р и к а ф ед р а и х и л 1 и я и 
органикии ДМ 1. номзади 
илмҳои химия, дотсеш 
Тел.:(+992) 935-98-38-47 
Е-таП: ка£.ог«.сйет@т а П ♦ г ц

Эксперт номзади илмхои химия, 
дотсенти кафедраи химияи 
органикии ДМТ
Тел.:(+992) 909-09-77-99.
Е-таП:5.8ат1 г.61@таП.ги

Қодиров М.З.

Саидов С.С.

Имзои Қодиров М.З. ва СаидовТ2гСиро тасдиқ мекунам.

Сардори раесатн кадрхо.
ва корҳои махсуси ДМТ Тавқиев Э.

«^» солигож^^Ж^

Нишонӣ:
734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17, 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Тел.: тел: (992-372)21-77-11,
Е-таП: Е-таП: 1цпи@таП.1|
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