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1930 yıllarında b�l�m �nsanları Beadle ve Tatum, ekmek küfü olan Neurospora carassa �le yaptıkları araştırma doğrultusunda öncül b�r madde olan arj�n�n üret�m�nde

üç farklı enz�m�n görev aldığını ve bu enz�mler�n her b�r�n�n sentez�nden de farklı b�r gen�n sorumlu olduğu sonucuna vardılar. Arj�n, vücut �çer�s�nde üret�lemeyen

esans�yel am�no as�t çeş�t�d�r.

Beadle ve Tatum yapmış oldukları bu deney �le b�r gen�n özgül b�r enz�m�n üret�m�n� yönett�ğ� varsayımına dayanan b�r gen b�r
enz�m h�potez�n� ortaya çıkarmıştır. B�r gen b�r enz�m h�potez� neden b�r gen b�r pol�pept�t h�potez� olarak adlandırılır?
Sorusunun cevabı �se yazımızın �çer�s�nde yer almaktadır. Ayrıca b�r takım b�yoloj� kaynaklarında b�r gen b�r prote�n h�potez�

olarakta adlandırmıştır.

Neurospora carassa ekmek küfünde öncü maddeden am�no as�t çeş�t� olan arj�n�n üret�m�nde üç farklı gen ve enz�m görev

almaktadır. Bu genlerden herhang� b�r�n�n herhang� b�r sebeple mutasyona uğraması sonucu arjın�n am�no as�d� üret�lemez. B�raz
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daha daha detaylandıracak olursak, eğer b gen� mutasyona uğrarsa b enz�m� sentezlenemeyeceğ� �ç�n arj�n dönüşemez ve tepk�me durur.

B�r gen b�r enz�m (pol�pept�t) h�potez� günümüze gel�nceye kadar b�l�m �nsanlarının yapmış oldukları çalışmalar �le ufak b�r takım değ�ş�kl�ğe uğradı. Çünkü bütün

prote�nler enz�m yapılı değ�ld�r ve enz�m olmayan prote�nler gen ürünü olduğundan, moleküler b�yologlar bu defa b�r gen b�r prote�n ter�m� üzer�nde düşünmeye

başladılar.
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Bununla b�rl�kte pek çok prote�n �k� yada daha fazla sayıda farklı pol�pept�t z�nc�r�nden oluşmuş olup, her pol�pept�t kend� gen� tarafından bel�rlen�r. Örneğ�n

omurgal�lıların kırmızı kan hücreler�nde oks�jen taşıyıcı prote�n olan hemoglob�n, �k� farklı pol�pept�tten oluşmuştur. Bu nedenle bu prote�n �k� gen tarafından

kodlanır. Dolayısıyla Baedle ve Tatum’un h�potez� b�r gen b�r pol�pept�t h�potez� olarak yen�den adlandırıldı. Bununla b�rl�te b�rçok b�yolog pol�pept�t ter�m� yer�ne

prote�n ter�m�n� kullanır.
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