
09.12.2017 Pürin ve Pirimidin Bazları Nelerdir? | Yeni Biyoloji

http://www.yenibiyoloji.com/?p=2914&preview=true 1/6

Pür�n, heteros�kl�k (halka �ç� atomlarından en az b�r� hetero-atom [O, N, S) olan halkalı b�leş�klerd�r), aromat�k b�r organ�k b�leş�kt�r.

B�rb�rler�yle kaynaşmış �m�dazol ve p�r�m�d�n halkalarından oluşmaktadır. Pür�nler�n türevler� genel olarak “pür�nler” olarak

adlandırılmaktadır. Pür�n ve p�r�m�d�n azotlu bazlar arasında yeralan 2 gruptur.

Pür�n ve P�r�m�d�n Bazları Nelerd�r?
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Formüller� : C5H4N4

IUPAC numaraları : 9H – pur�ne

Er�me noktaları : 214 °C

Molar kütleler� : 120,11 gram/mol

Yoğunlukları : 1,22 gram/cm³

PubChem B�leş�k K�ml�k Numaraları : 1044

P�r�m�d�n, genel olarak nükle�k as�tler yapısında yada bazı koenz�mler �le v�tam�nler�n yapısı �çer�s�nde bulunan azotlu aromat�k bazların

genel adıdır.

Formüller� : C4H4N2

Er�me noktaları : 20 °C

IUPAC numaraları : Pyr�m�d�ne

Molar kütleler� : 80,088 g/mol

Kaynama noktaları : 123 °C

Yoğunlukları : 1,02 g/cm³

Pür�n Bazları Nelerd�r?
Aden�n (A) ve Guan�n (G) bazları pür�n bazlarıdır.

ADENİN
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Toplam �k� adet olan pür�n bazlarından b�r� olan aden�n, DNA (deoks�r�boz nükle�k as�t) ve RNA (r�bo

nükle�k as�t)‘larda nükleot�tler�n yapısı �çer�s�nde bulunmaktadır.

Aden�n DNA (deoks�r�boz nükle�k as�t)‘da t�m�ne, RNA (r�bo nükle�k as�t)‘da uras�le h�drojen bağı �le

bağlanmaktadır. Bu sayede nükle�k as�tler�n b�rb�r�ne bağlayarak bulunduğu nükle�k as�t� sab�tleşt�r�r.

Formüller� : C5H5N5

Molar kütleler� : 135,13 gram/mol

IUPAC numaraları : 9H-pur�n-6-am�ne

Er�me noktaları : 360 °C

Yoğunlukları : 1,6 g/cm³

ChEBI K�ml�kler� : 16708

GUANİN

DNA (deoks�r�boz nükle�k as�t) ve RNA (r�bo nükle�k as�t)‘ler�n nükle�k as�tler�nde bulunan azotlu

bazlardan b�r�d�r. C5H5N5O formullü b�r pür�n türev� olan guan�n, Watson-Cr�ck baz eşleşmes�nde

s�toz�n �le 3’lü h�drojen bağı kurar.
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Formüller� : C5H5N5O

Molar kütleler� : 151,13 gram/mol

IUPAC numaraları : 2- am�no – 1H – pur�n – 6 (9H) – one

Er�me noktaları : 360 °C

Yoğunlukları : 2,2 g/cm³

ChEBI K�ml�kler� : 16235

Pür�m�d�n Bazları Nelerd�r?
T�m�n (T) ve S�toz�n (C) bazları �se p�r�m�d�nd�r. RNA’nın yapısı �çer�s�nde bulunan Uras�l (U)’de p�r�m�d�n bazıdır. Toplamda üç taned�r.

TİMİN

T�m�n, DNA (deoks�r�boz nükle�k as�t)‘dek� nükle�k as�tler yapısı �çer�s�nde yer azotlu bazlardan b�r

tanes�d�r. Aden�n �le b�rleşerek baz ç��� oluşturab�lmekted�rler. Aden�n �le aralarında 2 tane zayıf h�drojen

bağı bulunmaktadır. T�m�n, deoks�r�boz �le b�rleş�nce b�r nükleos�t olan t�m�d�n’� oluşturur.

Formüller� : C5H6N2O2

Molar kütleler� : 126,1133 gram/mol

Yoğunlukları : 1 , 23 gram/cm³

ChEBI K�ml�kler� no : 17821

ChemSp�der K�ml�kler� no : 1103

PubChem B�leş�k K�ml�k Numaraları no : 1135
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SİTOZİN

S�toz�nde d�ğer azotlu bazlar g�b� DNA ve RNA’nın yapısı �çer�s�nde yer almaktadır. K�myasal formüller� C₄-H₅-
N₃-O’ dur. B�r heteros�kl�k aromat�k halka ve �k� subst�tuentten oluşan b�r p�r�m�d�n türev�n� oluşturmaktadır.

Formüller� : C4H5N3O

Molar kütleler� : 111,1 gram / mol

Yoğunlukları : 1,55 gram / cm³

ChEBI K�ml�kler� no : 16040

ChemSp�der K�ml�kler� no: 577

PubChem B�leş�k K�ml�k Numaraları no : 597

URASİL

Uras�l azotlu bazın d�ğer azotlu bazlardan farkı yalnızca RNA‘da bulunmasıdır. Üç p�r�m�d�n bazından b�r�d�r.

DNA‘da uras�l yer�ne t�m�n bazı kullanılmaktadır. Uras�l bazı tıpkı t�m�n bazı g�b� aden�n �le �k� h�drojen bağı

kullanarak baz ç��� oluşturab�lmekted�r.

Formüller� : C4H4N2O2

Molar kütleler� : 112,0868 gram/mol

IUPAC numaraları : Pyr�m�d�ne-2,4 ( 1H,3H ) – d�one

Er�me noktaları : 335 °C

Yoğunlukları : 1,32 gram/cm³

İç�nde çözündükler� madde : Su
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Pür�n ve P�r�m�d�n Bazları – PDF
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