
Тақризи
муқарризи расмӣ 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

а-Аминокислотаҳо пайвастҳои гетерофунксионалӣ буда, гурӯҳи 
карбоксилӣ ва аминӣ доранд, ки ба як атоми карбон пайваст шуда атоми 
карбони хирали ҳам номида мешаваанд. Онҳо дар равандҳои муҳими 
биологӣ иштирок мекунанд. Талаботи шаборӯзии аминокислотаҳои 
ивазнашаванда барои одами калонсол тақрибан 1г аст. Ҳангоми 
норасоии аминокислотаҳо дар хӯрок (триптофан, лизин, метионин) 
синтези сафеда ва бисёр моддаҳои зарурии организм ғайри имкон 
мегардад. Аминокислотаҳо дар организм барои синтез ва ресинтези 
сафеда, ҳамчунин гормонҳо, аминҳо, алкалоидҳо, коферментҳо, 
пигментҳо ва ғайра истифода мегарданд. Пептидҳо, асосан ба 
гетерополимерҳое мансуб мебошанд, ки аз боқимондаи аминокислотаҳо 
таркиб ёфта, бо банди пептидӣ байни гурӯҳи карбоксилии як 
боқимондаи аминокислота ва а - аминогурӯҳи дигар пайваст шудаанд. 
Дар қатори дигар пептидҳо, тимопентин ба ҳормонҳои сафедагие мансуб 
мебошад, ки дар ҳуҷайраҳои тимус синтез шуда, дифференсатсияшавии 
Т-лимфоситҳоро назорат мекунад.

Аз ин рӯ вазифаҳои муҳиме, ки дар назди химияи пептидҳо ва 
аминокислотаҳо гузошта шудааст, ин зарурати синтези пайвастаҳои нав 
ва зиёд намудани маводи воситаҳои табобатӣ, танзимкунандаҳои 
афзоиши энергияи растаниҳо бо роҳи синтез намудан ва мунтазам 
омӯхтани хосиятҳои муфиди онҳо ба шумор меравад.

Бинобар ин, дар кори пешниҳодшудаи довталаби дарёфти дараҷаи 
илмии номзадӣ, диссертант Касирова А.Н. диққати асосй ба синтези 
ҳосилаҳои тимопентин ва коркарди усулҳои нави ҳосилкунии онҳо, 
омӯхтани қобилияти реаксионӣ, ошкор намудани вобастагии муайян дар 
байни сохт ва хосияти онҳо, таҳқиқ намудани фаъолнокии камзаҳрии, 
инчунин, ҷустуҷӯи соҳаҳои дар амал истифода бурдани онҳо мебошад. Ин 
ҳолат мубрамии мавзуи таҳқиқро таъмин намудааст.

Кори мазкур актуалӣ буда пайвастаҳои синтезкардашуда аз ҷиҳати 
биологӣ фаъол ба шумор рафта роҳ ба самти фарматсевтӣ мекушояд. Ба 
ғайр аз ин онҳо дар соҳаи тиб имконияти тавсия намуданро доранд.

Барои ноил шудан ба мақсад дар кори диссертатсионӣ унвонҷӯ 
масъалаҳои 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;
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- муаиян кардани ҳосилаҳои тимопентиние, ки дорои хосияти 
биологии фаъол мебошанд.

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо: эътимоднокии натиҷаҳои 
бадастомада ба туфайли хуб истифода намудани усулҳои беҳтарини 
таҳқиқотҳои муосир, ба монанди хроматография ва электрофорез 
таъмин ва асоснок карда шудааст. Инчунин, муқоисаи натиҷаҳо бо 
натиҷаҳои дар адабиёт овардашуда, зоҳиркунии мувофиқати онҳо ва 
саҳеҳии қонуниятҳои назариявии муқарраршуда ва хулосаҳои асосии 
кори диссертатсионӣ бо асосҳои химияи пептид.

Навовариҳои илмии таҳқиқот: 1. Аввалин маротиба шароитҳои 
оптималии усули синтези тимопентин ва аналогҳои онҳо дарёфт карда 
шуда, таркиби онҳо муайян карда шуданд;

2. Омӯзиши реаксияи атсилонидани аминокислотаҳо ва реаксияи 
этерификатсияи онҳо аз ҳисоби гурӯҳҳои амалкунандаи карбоксилӣ бо 
нигохдошти хосияти оптикии онҳо омӯхта шуданд;

3. Аввалин маротиба шароити оптималии синтези ҳосилаҳои 
тимопентин, ки дар молекулаашон боқимондаҳои аминокислотаҳои 
қатори гетеросиклӣ ва баъзе пептидҳоро доранд, коркард шуда, хосиятҳои 
физикию химиявӣ ва биологии онҳо омӯхта шуданд;

4. Бори нахуст омӯзиши хосияти заҳрнокии шадид ва музмини 
пептидҳои синтезкардашуда таҳқиқ карда шуданд.

Аҳамияти илмию амалии таҳқиқот. Аҳамияти назариявии таҳқиқот 
дар стратегия ва интихоби шароит барои синтези ҳосилаҳои тимопентин 
ва аналогҳои онҳо, исботи сохтори пептидҳои синтезшуда мебошад. 
Натиҷаҳои илмии бадастовардашуда аҳамияти фундаменталӣ дошта, дар 
раванди таълим дар кафедраи химияи органикӣ ва биологияи факултети 
химияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 
ҳангоми хондани курсҳои махсус, иҷрои корҳои курсӣ, дипломӣ ва 
таҳқиқотӣ татбиқ гардида, донишҷӯён, аспирантон ва унвонҷӯён 
натиҷаҳои кори мазкурро мавриди истифода қарор дода метавонанд. Дар 
оянда ба мо ҳамчун объекти васеи таҳқиқоти илмӣ мусоидат хохад кард.

Аҳамияти амалии таҳқиқот дар он аст, ки 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 
аминокислотаҳои қатори гетеросиклӣ ва баъзе пептидҳо иборат мебошанд, 
имконпазир аст. Инчунин, ошкор карда шудааст, ки моддаҳои синтез 
кардашуда заҳрнокии паст доранд.
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Нуктаҳои асосии ба дифоъ пешниҳодшуда:
- натиҷаҳои таҳқиқотҳои систематикӣ оид ба тартиби гузаронидани 

реаксияи атсилиронидани аминокислотаҳо аз ҳисоби гурӯҳҳои 
карбоксилӣ ва реаксияи этерификатсияи онҳо;

- усулҳои коркардшудаи синтези ҳосилаҳои тимопентин ва 
аналогҳои он дар асоси аминокислотаҳои қатори гетеросиклӣ;

- қонуниятҳои муайяншуда дар тағйирёбии хосиятҳои физиологии 
пайвастаҳо вобаста ба таркиб ва сохти пептидҳо;

- натиҷаҳои омӯзиши камзаҳрии баъзе ҳосилаҳои нави тимопентин, 
ки дорои боқимондаи аминокислотаҳои қатори гетеросиклӣ мебошанд.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.
Мазмуни таҳқиқоти диссертационӣ ба соҳаҳои зерини шиносномаи 

ихтисоси 02.00.03- «Химияи органикӣ» мувофиқат мекунад.
- банди 1. Омӯзиши сохт ва хосиятҳои пайвастаҳои органикӣ бо 

истифодаи усулҳои химиявӣ, физикӣ-химиявӣ, физики таҳқиқот ва 
ҳисобҳои назариявӣ.

- банди 2. Омӯзиши қобилияти реаксионӣ ва механизмҳои 
реаксияҳои пайвастаҳои органикӣ. Тавсифи назариявии вобастагиҳои 
байни сохт, хосият ва қобилияти реаксионии пайвастаҳои органикӣ.

- банди 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 асосҳои илмии технологияи 

синтези органикӣ.
Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои асосии 

диссертатсионӣ дар як қатор конференсияҳо ва симпозиумҳои дараҷаҳои 
гуногун маъруза ва муҳокима карда шудааст. Аз ҷумла, дар 
конференсияҳои илмӣ-назариявии ҳайати омӯзгорону профессорон, 
кормандон, аспирантон ва донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии омӯзгории 
Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ, Душанбе, солҳои 2001-2021. Инчунин, дар 
конференсияҳо ва симпозиумҳои дараҷаҳои гуногун мавриди 
баҳрабардорӣ ва муҳокима қарор гирифтааст. Илова бар ин, маводи 
алоҳидаи таҷҳизоти мазкур дар конференсияи ҷумҳуриявии илмию 
амалии “Таҳқиқотҳои навини назариявӣ ва амалии химиявӣ дар 
мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон” бахшида ба 40-солагии 
кафедраи химияи органикӣ ва биологии Донишгоҳи давлатии омӯзгории 
Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ (13-14 октябри соли 2010), Душанбе, 2010; 
конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалии “Заминаҳои рушд ва 
дурнамои илми химия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” бахшида ба 60- 
солагии факултети химия ва гиромидошти хотираи доктори илми химия, 
проффессор, академики АИ ҶТ Нӯъмонов Ишонқул Усмонович (12-14 
сентябри соли 2020), Душанбе, 2020; конференсияи II байналмилалии 
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илмию амалӣ дар мавзуи «Масъалаҳои муосири химия, татбиқ ва 
дурнамои онҳо» бахшида ба 60-солагии кафедраи химияи органикӣ ва 
гиромидошти хотираи доктори илми химия, профессор Холиқов 
Ширинбек Холиқович (14-15 майи соли 2021), Душанбе, 2021 
конференсияи V илмӣ-байналмилалӣ дар мавзуи «Масъалаҳои химияи 
физикӣ ва координатсионӣ», бахшида ба гиромидошти хотираи 
докторони илмҳои химия, профессорон Ҳомид Муҳсинович Якубов ва 
Зуҳуриддин Нуриддинович Юсуфов (15-16 ноябри соли 2021),- Душанбе, 
2021 иҷро ва муҳокима шудаанд

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва ё мавзӯъҳои илмӣ. Кор 
дар кафедраи химияи органикӣ ва биологии факултети химияи 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 
таҳия шуда, мутобиқ ба нақшаи корҳои илмиӣ-таҳқиқотии кафедраи 
номбурда “Коркарди усулҳои нави стереоселективии табдилоти 
арилсиклопропан-ҳо ва аллилбензолҳо ба пайвастаҳои 
полифунксионалӣ” (рақами бақайдгирии давлатӣ № ГР 0102ТД978) иҷро 
карда шудааст.

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Мазмуну муҳтавои асосии 
маводи диссертатсия дар ҳаҷми 15 мақолаҳои илмӣ ва фишурдаи 
маърузаҳо ба табъ расида, моҳияти асосии онро ифода менамоянд, аз онҳо 
8 мақола дар маҷаллаҳои илмии аз ҷониби Комиссияи Олии 
аттестатсионии назди Президенти ҶТ ва КОА-и Федератсияи Россия 
тавсияшуда нашр гардиданд.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, 3 боб, 
хулосаҳои таҳияшуда, 150 саҳифаи матни асосӣ, 16 тасвири графикӣ, 3 
ҷадвал ва рӯйхати сарчашмаҳои истифодашуда иборат аст.

Сарфи назар аз ҳаҷми калон ва бисёрҷабҳаи кори диссертатсионии 
дар сатҳи баланди илмӣ-эксперименталӣ иҷро кардашуда якчанд 
мулоҳизаҳоро қайд кардан лозим аст:

1. Норасогии умуми барои тамоми диссертатсия дар он аст, ки 
муаллиф, дар схемаи реаксияҳои ҳосил кардани полипептидҳо усулҳои 
зиёди синтези пайвастаҳои авваляро овардааст, ки гӯё онҳоро муаллиф 
бори аввал синтез карда бошад.

2. Қонуниятҳои тағйирёбии хосиятҳои моддаҳои синтезшуда 
вобаста ба табиати гурӯҳҳои функсионалӣ, ҷойгиршавии аминокислота- 
ҳои алоҳида дар занҷири пептидӣ, таносуби баҳамтаъсиркунии 
пайвастҳо ва шароити гузаштани реаксияҳо муқаррар карда шудаанд. 
Вале дар диссертатсисия ягон иртиботи мутақобилаи онҳо бо баъзе 
параметрҳои дастраси ҷонишинҳои дар молекулаи пайвастаҳои 
ҳетеросиклӣ буда оварда нашудаанд.

3. Дар боби сеюм оид ба синтези тимопентин ва аналогҳои он 
таснифи физикӣ-химиявии пептидҳои синтезкардашуда оварда шудааст, 
аммо баромади маҳсули баъзе реаксияҳо хеле паст ба назар мерасад 
(13,7%, 18,2%, 41,1%, 46,9%), вале аз кадом ҳисоб баромади реаксия паст 
аст, муаллиф шарҳ надодааст.
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4. Дар кори диссертатсионӣ якчанд камбудиҳои оид ба саҳифа- 
бандиҳо, ҷобаҷогузории баробарии реаксияҳо ва ҷадвалҳо во мехӯранд. 
Инчунин рисола аз хатогиҳои стилистикӣ ва граматикӣ низ холи нест.

Камбудиҳои ҷойдошта қиммати корро коста намекунад чузъӣ, 
дуюмдараҷа ва дар оянда барои диссертант ислоҳшаванда мебошад.

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, 
мазмуни он бо муҳтавои дар автореферати диссертатсия оварда шуда 
мувофиқат менамояд. Автореферат ва 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.

Муқарризи расми: доктори илмҳои химия, сарходими илмии лабора -
торияи «Синтези органики» -и Институти химияи 
ба номи В.И. Никитини Академи1к миллии илмҳои 
Тоҷикистон (АМИТ) , /ҶДДулатов Э. X.

(Ихтисос 02.00.03- Химияи органикӣ)
Суроға: 734063, куч. Айни 299/2
Тел.: (+992907851676)
Е-таП: Ри1од510@та11.ги

Имзои д.и.х. Э. X. Пулатов -ро тасдиқ мекунам:
А Мудири шуъбаи кадрҳои
' Институти химияи ба НОМИ 7

В.И. Никитини АМИТ Раҳимова Ф.

«11» и . соли 2022
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