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RIBOJ

Riboj estas (laý la Plena Ilustrita Vortaro) kaj arbedoj el la familio saksifragacoj

kaj malgrandaj manøeblaj beroj kiuj kreskas en pendantaj grapoloj, la frukto de tiuj

arbedoj.  Estas pluraj specoj de beroj, æiu de propra specio de arbedo: vulgaraj riboj

de Ribes sativum , nigraj riboj de Ribes nigrum , ruøaj riboj de Ribes rubrum , oraj

riboj de Ribes aureum , grosoj de Ribes grossularia , ktp.  La arbedoj kreskas

nature en la nordaj regionoj de Eýropo kaj Nord-Ameriko kaj multaj varioj estas

øardenkultivitaj.

La beroj de diversaj specioj estas acidetaj kaj

bongustaj.  Oni utiligas ilin en kuirado kaj por fari

konfitaåon, fruktokaæon kaj vinon; kasiso estas franca

likvoro farita el nigraj riboj.

Ribozo estas sukero kiu (ankaý laý P.I.V.) estis unue

eltrovita en riboj.  Kvankam la pli vaste konataj

sukeroj, glukozo kaj fruktozo, havas en æiu molekulo ses karbon-atomojn, ribozo

havas nur kvin.  Tiu pentozo (aý kvinkarbon-sukero) estas komponanto de diversaj

2
biologie gravaj molekuloj.  Ekzemplo estas riboflavino aý vitamino B .   Eæ pli

grava estas la rolo de ribozo en la molekulo de adenozino, kiu ligiøas al unu øis tri

fosfataj grupoj.  La rezulto de tiu kombino, trifosfata adenozino, estas la precipa

fonto de energio en la korpo.
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Unu el la strukturaj formuloj de ribozo

Oni devus kompreni ke karbonatomo troviøas æe æiu angulo de la pentagramo kie vertikala
linio trapasas la ebenon de la ringo.   Pro kvar karbon-atomoj en la ringo kaj unu super la
nivelo de ring-ebeno, la sukero havas 5 karbon-atomojn; tial øi estas pentozo.

Tamen, la nomo de nia humila bero vere atingas eminentecon en ribonukleata acido
aý RNA.  Molekuloj po unu de ribozo,  de organika bazo  kaj de fosfata acido

†

kombinas ðemie por fari tiel nomatan „nukleotidon”.   Estas kvar specoj de
nukleotidoj, æar estas kvar organikaj bazoj kiuj partoprenas en la æeno de RNA.
Nukleotidoj estas gravaj, æar ili estas kunligitaj, unu post alia, por fariøi
æenoj (polimeroj) de RNA.

Dekstre oni vidas la øeneralan strukturon de unu nukleotido en RNA. R estas
ribozo.  B estas bazo (aý adenino, citosino, guanino aý uracilo).  P estas fosfat-
acida grupo.  Multaj nukleotidoj kunligiøas por iøi longaj æenoj de RNA.

RNA (ribonukleata acido), kiu estas longa æeno el nukleotidoj,
estas esenca por la vivo de la æelo, æar sen RNA, la æelo ne povus krei
proteinon.

Proteinoj estas gravaj, æar ili konsistigas la korpon: la keratinon de la haýto
kaj ungoj, la osteinon de la ostoj, la hemoglobinon de la ruøaj sangoæeloj, la
mioglobinon de la muskoloj, la albuminon de la  sango, la gelatenecan
substancon en la  æeloj, ktp.   Tamen, estas proteinoj kiuj eæ pli gravas æar ili
estas enzimoj kiuj ebligas kaj regas la sennombrajn enæelajn ðemiajn reagojn

kiuj estas necesaj por vivo   —  aý pli precize, la reagoj estas  vivo.  Kaj æiu
molekulo de proteino estas, en la komenco, nur æeno el dudek specoj de
aminoacidoj.

En la maldekstra marøeno oni vidas tre skeme la strukturon de æeno de RNA el vico
de nukleotidoj.  Estas spino el alternaj fosfataj (P) kaj ribozaj (R) elementoj.  Æiu
ribozo ligiøas kun unu organika bazo (B) kaj ankaý kun du fosfat-acidaj grupoj.  Sin-
sekvo de tri nukleotidoj, pro la ordo de la bazoj (aý adenino, citosino, guanino aý
uracilo), donas la kodon por unu aminoacido en la proteina molekulo.  La æeno æi tie
enhavas 9 bazojn, do instrukcioj sufiæe por tri aminoacidoj.

Estas tri specoj de RNA: mRNA, rRNA kaj tRNA.  Mesaøista ribonukleata
acido (mRNA) estas konstruita en la nukleo de la æelo kaj portas genetikan
informon de la genoj en la nukleo al la ribosomoj (vidu suben) en la cito-
plasmo (enæela gelateneca miksaåo el proteinoj, akvo kaj aliaj ðemiaåoj).  La
mesaøista RNA estas polimero aý  æeno el nukleotidoj (vidu skemon en la
maldekstra marøeno). 
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La ordo de la kvar specoj de nukleotidoj (bazoj) en la æeno estas þlosila   —   tiu
estas la kodo.  La ordo de la nukleotidoj de RNA estas decidita de la vicordo de
aliaj nukleotidoj (de DNA  – vidu suben) en la geno mem.  Tri nukleotidoj, laý la
ordo de la bazoj en la æeno, portas la informon por unu aminoacido en la proteina
æeno.  La tri-nukleotida mesaøo estas la instrukcio al la ribosomo por indiki kiun el
20 eblaj aminoacidoj øi sekve enmetu en la konstruatan proteinan æenon.

La ribosomoj estas etaj enæelaj organetoj kie troviøas la ribosoma ribonukleata
acido (rRNA) kaj proteino.  Tiuj enæelaj organetoj konstruas la proteinan æenon laý
la kodo, la vicordo de la kvar nukleotidoj.  Por æiuj tri nukleotidoj en la mesaøista
RNA, estos unu laýkode specifita aminoacido. 

La tria formo de RNA estas transdona ribonukleata acido (tRNA) kiu tenas havebla
la aminoacidon øis øi estas specifita kiel la komponanto kiu devas sekvi en la
proteina æeno konstruata.

Nun tre interesa parto.  En molekulo de ribozo estas, inter aliaj atomoj, kvin atomoj
de oksigeno.  Se oni forigas unu el la oksigenatomoj, oni nun havas desoksiribozon,
tio estas, ribozo sen unu oksigeno.  La genetika informo en la kromosomoj en la
æela nukleo estas konservita en æenoj de DNA, desoksiribonukleata acido.  Tiu estas
longa vorto, tamen multe pli facile memori se oni nur pensas pri la signifo.  Kiel en
RNA, la longaj æenoj de DNA estas kunmetitaj el kvar specoj de nukleotidoj, æiu
kun sia propra bazo .  La ordo de la kvar bazoj en la DNA regas la ordon de la

‡

bazoj en la mesaøista RNA.

La genoj estas konstruitaj el DNA kaj troviøas en la nukleo de la æelo.  La DNA,
simila al la RNA, ekzistas en longaj æenoj el nukleotidoj.  Tamen, la sukero en la
nukleotidoj de DNA estas desoksiribozo anstataý ribozo.  Ankaý, la bazoj ne estas
precize la samaj kiel en RNA.  Tria diferenco estas ke, en la genoj estas ne unu sed
du æenoj de nukleotidoj, kaj la du æenoj estas ligitaj unu kun la alia per ligoj inter
paroj de nukleotidoj, unu membro de la paro en æiu æeno.  En DNA, adenino ligiøas
kun timino kaj guanino ligiøas kun citosino.  Rezulte de tiuj ligoj, la du æenoj
tordiøas, æiu æirkaý la alia.  La rezulto estas la bone konata „duobla helico”.

Kelkaj virusoj uzas ribonukleatan acidon por konservi la genetikan  informon, tiu
estas, ili havas RNA-on en la genetika materialo.  Sed aliaj virusoj kaj æiuj æelhavaj
organismoj (bakterioj, ameboj, fungoj, gistoj, plantoj, bestoj) utiligas DNA-on por
konservi la genetikan informon. Estas konstatite, ke DNA estas ðemie multe pli
stabila ol RNA, kaj stabileco estas tre grava por konservi la recepton de vivantaj
organismoj dum milionoj da jaroj kaj generacioj preter eblo de nombrado.   

Do, jen riboj, vulgaraj beroj, taýgaj por fari konfitaåon, fruktokaæon kaj vinon. 
Tamen, sen ties sukero ne estus vivo.

—   Steæjo Norvell
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La kvar organikaj bazoj en la nukleotidoj de RNA estas: adenino, citosino, guanino
†

kaj uracilo. [Kafeino (el kafo) estas ekzemplo de organika bazo kiu ne partoprenas
en RNA.]  Tri bazoj en mesaøista RNA portas la kodon por unu aminoacido en la
proteina (ankaý æenforma) molekulo.   Ekz, uracilo-uracilo-adenino en RNA--
mesaøista æeno kaýzas ke la ribosomo aldonas leýcinon al la konstruata proteina
molekulo, kaj guanino-citosino-uracilo produktas alaninon.

La kvar organikaj bazoj en la nukleotidoj de DNA estas: adenino, citosino, guanino,
‡

kaj timino.   (En la duobla helico adenino æiam pariøas kun timino, kaj guanino æiam
pariøas kun citosino.)

Duobla helico de DNA

La skemo æi tie estas desegnita por emfazi la ligojn inter paroj de bazoj en la du æenoj
de DNA.  La rubandoj estas la spinoj de la æenoj, alternaj fosfataj kaj desoksiribozaj
grupoj.  Supre la duobla æeno dividiøas øis du senparaj æenoj en la mezo.  Sube, æiu
individua æeno akiras parulon.  Pro la necesa pariøo de la bazoj, adenino kun timino kaj
guanino kun citosino, æiu ida duobla helico estas identa al la patrina duobla helico.  Tiu
æi procezo devas okazi kiam ajn la æelo dividiøas.  Oni povas vidi, ke tiu æi procezo estas
efika metodo por konservi la ordon de la nukleotidoj (la bazoj) kaj pro tio, la genetikan
kodon.
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