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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

Тадқиқоти мазкур дар соҳаи химияи органикии синтетикӣ 

гузаронида шуда, ба омӯзиши мунтазами роҳҳои синтези ҳосилаҳои нави 
тимопентин, ки дар молекулаашон боқимондаи аминокислотаҳои қатори 
ҳетеросиклӣ ва баъзе пептидҳо доранд, инчунин аз омӯзиши хосиятҳои 
физикию химиявӣ ва биологии онҳо бахшида шудааст.

Дар айни замон, ба туфайли ташаккули бомуваффақияти усулҳои 
гуногуни ҳосил намудани пептид ва полипептидҳо, аз он ҷумла усулҳои 
комилан технологӣ, ин силсила пайвастагиҳо роли синтонҳои навро дар 
синтези органикӣ мебозанд. Дар баробари ин, барои баланд бардоштани 

селективии раванд, доштани дониши аниқ дар бораи қонунҳои усулҳои 

гуногуни ҳосил намудани пептид ва полипептидҳо, вобаста ба микдор ва 
табиати ҷонишинҳои дар молекула буда, табиати электрофилӣ ва 
нуклеофилии реагентҳо, табиати ҳалкунанда ва шароити гузаронидани 

реаксия зарур мебошад. Дар робита ба ин, тадқиқот дар ин соҳа то ҳол 

актуалӣ боқи мондааст.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия дар ҳаҷми 150 саҳифаи 

чопи компютерӣ, муқаддима 3 боб, шарҳи адабиёт, қисми таҷрибавӣ, 

баррасии натиҷаҳои эксперименталӣ, хулосаҳои асосии кор, теъдоди 

адабиёти истифодашуда, ки 104 номгӯйро дар бар мегирад, 16 нақшаи 

графикӣ ва 3 ҷадвал таркиб ёфтааст.
Дар муқаддима муҳимияти мавзӯи диссертатсия, дараҷаи омӯзиши 

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

мақсади кор ва ҳадафҳои он оварда шудааст. Инчунин навоварии кори 

илмӣ, аҳамияти амалии натиҷаҳои бадаст омада ва муҳтавои асосии 

диссертатсия инъикос гардидааст.



Дар боби якум иттилоот ва таҳлили адабиётҳои дохилию хориҷӣ оид ба 

мавзӯи диссертатсия оварда шуда, махсусан дар боби мазкур хосиятҳои 

химиявии аминокислотаҳо, пептидҳо ва моддаҳо қатори ҳетеросиклӣ дарҷ 

гардидааст.

Сарфи назар аз ҳаҷми зиёди тадқиқотҳои қаблӣ оид ба омӯзиши 

роҳҳои синтези ҳосилаҳои нави тимопентин, аз ҷумла пайвастҳое, ки дар 

молекулаашон боқимондаи аминокислотаҳои қатори ҳетеросиклӣ 

доранд, бисёр ҷанбаҳои ин реаксия, имкони татбиқи он бо ҳосилшавии 

препаратӣ ва зиёда аз он, табдилёбии пайвастагиҳои ҳосилшуда кам 

омӯхта шудааст.

Баррасии адабиёт, сарфи назар аз мухтасар будани пешниҳод, 

комёбиҳо ва камбудиҳои асосиро дар масъалаи омӯзиши роҳҳои синтези 

ҳосилаҳои нави тимопентин, ки дар молекулаашон боқимондаи 
аминокислотаҳои қатори ҳетеросикли доранд, комилан равшан ва ба 

таври мақсаднок нишон медиҳад.

Боби дуюм. Боби мазкур қисми экперименталӣ буда, усулҳои синтези 

якқатор тимопентин ва аналогҳои он мавриди омӯзиш қарор гирифта, 
ҳосилаҳои нави онҳо синтез карда шуданд.

Қисми муҳим ва мушахасси кор ин муқаррар намудани қонуниятҳои 
тағйирёбии хосиятҳои моддаҳои синтезшуда вобаста ба табиати 
гурӯҳҳои функсионалӣ мебошад. Нишон дода шудааст, ки таносуби 
баҳамтаъсиркунии пайвастҳо ва шароити гузаштани реаксияҳо ба 
ҷойгиршавии аминокислотаҳои алоҳида дар занҷири пептидӣ зич 
алоқаманд мебошанд.

Муаллиф муносибати амиқро оиди масъалаи эътимоднокии 

натиҷаҳои ба даст овардаро дар мисоли синтези ҳосилаҳои 

полифунксионалии аминокислотаҳои ароматӣ ва ҳетеросиклӣ, ки дар 

синтези пайвастаҳои органикӣ равияи нав ба ҳисоб меравад, нишон 

додааст.



Ҳамчунин дар қисмати мазкур ба ҷустуҷӯи самтҳои перспективии 

истифодаи пайвастагиҳои полипептидии аз аминокисло-таҳои сохти 

ароматӣ ва ҳетеросиклӣ ҳосил карда бахшида шудааст, ки аксари онҳо 

бори аввал ба даст оварда шудаанд. Масалан, исбот карда шудааст, ки 
фаъолияти биологии тимопентин ва аналогҳои он ба хосиятҳои 
тимопоэтин монанд мебошанд. Аз ҷумла, фаъолнокии тимопентин ва 
аналоги ҳексапептидии он Н-Аг§-Ьу8-А8р-Уа1-Туг-Аг§-ОН ба фаъолнокии 
тимопоэтин баробар мебошад. Дар асоси тимопентин методи синтези 
ҳосилаҳои нави полифунксионалии аминокислотаҳои ароматӣ ва 
ҳетеросиклӣ ёфта шудааст. Муаллиф қонуниятҳои тағйрёбии хосиятҳои 

пийвастаҳои синтезкардашударо вобаста ба табиати гурӯҳҳои 
функсионалӣ, ҷойгиршавии баъзе аминокислотаҳо дар занҷири пептидӣ 
ва шароити реаксия нишон дода аст.

Тадкикоти мунтазами реаксияи поликонденсатсияи а-аминокисло- 

таҳо ва фаҳмонда додани имкониятҳои истифодабарии синтетикии 

пептидҳои ҳосилшуда барои ба даст овардани молекулаҳои мураккаби 

нави органикиро вазифаи худ 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.

Яке аз натиҷаҳои муҳими ин кор муайян кардани шароитҳои 
оптималии усули синтези тимопентин ва аналогҳои онҳо мебошад. Бо 
истифода аз эфирҳои фаъолгардонидашуда 42 навъи пептидҳои 

гуногунпорчаҳои ферменти табии тимопоэтин ва тимозин аг синтез 

карда шудаанд. Дар натиҷаи омӯзиши ҳамаҷониба хосиятҳои онҳо 
муаллиф муайян карда шудааст, ки баъзе масъалаҳои назариявӣ ва 

амалии ҳосил кардани пайвастаҳои дорувориро дар асоси ҳормонҳои 
тимусӣ ҳал кардан имконпазир мебошад.

Дар охир, боз ду натиҷаи ба даст овардаи муаллифро қайд кардан 
зарур мебошад, ки онҳо аҳамияти мустаҳқилонаи худро дошта, бо 
стратегияи синтези пептидҳои ҳосилкардашуда, алоқаи генетикӣ 



доранд.Чунон чи бори аввал хосияти заҳрнокии шадид ва музмини 

пептидҳои синтезшуда омӯхта шудааст. Дар натиҷаи омӯзиши фаъолияи 

биологии моддаҳои синтезшуда маълум шудааст, ки панҷ моддаи нав 
ҳосилкардашуда, аз ҷиҳати биологӣ фаъол буда, заҳарнокии паст 
доранд. Баъзе моддаҳои нав синтез кардашуда фаъолияти баланди 
биологӣ дошта, онҳоро барои ҳосил кардани дорувориҳои зидимикробӣ 
ва зидивирусӣ истифода бурдан мумкин мебошад.

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 химиявӣ ва таҳқиқ намудани хосиятҳои физикӣ-химиявӣ 

ва биологии маҳсулотҳои нави ҳосилкардашуда дар кори илмии худ дарҷ 

намудааст.

Хулоса қисмати таҷрибавӣ дар сатҳи баланд иҷро шудааст, 

муносибати интиқодии муаллиф ба шарҳи натиҷаҳои интизоршуда ва 

мушоҳидашуда эҳсос мешавад.
Боби сеюм муҳокимаи натиҷаҳои илмӣ буда, тарзи таҳқиқ ва синтези 

якқатор ҳосилаҳои аминокислотагӣ ва пептидӣ аз ҳисоби гурӯҳи аминии 

онҳо амалӣ карда шудааст.
Муҳаққиқ пайвастаҳои ҳосилкардашударо бо ёрии усулҳои физикӣ- 

химиявӣ таҳлил ва муайян карда, натиҷаҳои бадастомадаро коркард ва ба 
таври васеъ шарҳ додааст.

Тозагии моддаҳо бо методи хроматографияи маҳинқабат ва дар 

асбоби хроматографии «Хром-5» - истеҳсоли Чехия санҷида шудаанд. 
Микдори карбон, ҳидроген, оксиген ва нитроген дар асбоби «уагю» 
М1СКО СИВЕ муайян карда шуданд.



Рисола аниқ ва бо камоли кордонӣ навишта шудааст, хулосаҳо, 

рақамҳо ва ҷадвалҳои дар он овардашуда имкон медиҳанд, ки бо 
натиҷаҳои муҳокимашуда бештар хулосабарори намуд.

Саҳми шахсии диссертант синтези пайвастҳои дар асоси реаксияи 
тимопентин бо аминокислотаҳои қатори гетеросиклӣ ва баъзе пептидҳо 

дар муҳити ҳалкунандаи диметилформамид иҷро карда шудааст.
Дар рисолаи пешнидодшуда баъзе норасогиҳо ва костагиҳо ба назар 

мерасанд. Аз ҷумла:

1. Дар вақти синтез намудани ҳосилаҳои нави тимопентин, ки дар 

молекулаашон боқимондаи аминокислотаҳои қатори ҳетеросикли 

доранд, муаллиф механизми гузариши рексияро кушоду равшан дар 
диссертатсия наовардааст.

2. Дар диссертатсия баъзе ғалатҳои имлоӣ, услуби ва техникӣ ба назар 
мерасанд.

3. Муаллиф дар кори диссертатсионии худ қиматҳои анализи 

элементарӣ ва спектри инфрасурх ИС- ро овардааст, барои муайян 

кардани сохти моддаҳо аз дигар спектрҳо низ истифода менамуданд, 

сатҳи илмии кори диссертатсионӣ баланд ва ҳам сифати таҳқиқ бозҳам 

беҳтар мешуд.

4. Беҳтар мебуд, агар дар кори мазкур адабиётҳои илмии муоссир 

бештар истифода мегардиданд.

Рисолаи пешниҳодшуда, ки аз тарафи диссертант Касирова Аслинисо 

Назаралиевна дар сатҳи баланди илмӣ иҷро шудааст, ҳаҷман, мазмунан 

ва аҳамияти амалии натиҷаҳои таҷрибавиаш ба талаботҳои рисолаҳои 
номзадӣ пурра мувофиқат мекунад.

Ӯ таҳқиқоти илмию амалиро иҷро карда, қобилияти хуби муҳақиқи 

ӯро водор намудааст, ки аз уҳдаи иҷрои ҳадафҳои дар наздаш 

гузошташударо бо сарбаландӣ барояд.



Қайд кардан зарур аст, ки камбудиҳои ҷойдошта ба ҳеҷ ваҷҳ қимати 

диссертатсияро коста намекунад. Диссертатсия аз ҷиҳати банду баст, 

асолат ва навоварӣ ба талаботи таҳияи диссертатсияи номзадӣ ҷавобгӯ ва 

баҳои баланро сазовор аст.

Аз ҷиҳати ҳаҷм таҳқиқоти иҷрокардашуда, хулосаҳои баровардашуда 

диссертатсияи Касирова Аслинисо Назаралиевна ба меъёр ва талаботи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон комилан ҷавобгӯ мебошад.

Муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
химия аз руйи ихтисоси 02.00.03- Химияи органикӣ мебошад.
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