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Amaç:Subtitüsyon modelleri sekans evriminin, genetik uzaklık tahminini doğru bir şekilde elde 
edilmesini sağlamaktadır (Yang 1996). Subtitüsyon modeline ait transversiyon ve transisyon 
oranı filogenetik ağaç topolojisi üzerinde çok büyük etkisi olduğu bilinmektedir (Yang 1994). 
Filogenide kullanılan ve içiçe (“nested”) modellerin oluşturulduğu GTR ailesi toplam 64 modeli 
kapsamaktadır. En yaygın olarak kullanılanlar modeller Jukes-Cantor (JC) , K2P, Felsenstein 1984 
(F84), Hasegawa-Kishhono-Yano (HKY85), TN93 modelleri olup bunların büyük bir çoğunluğu 
GTR modellinin farklı parametrelerinin bir kombinasyonu sonucu oluşturulmuşlardır (Hillis 1996).

Gereçler ve Yöntemler:Bu çalışmada verilerimize uygun model oluşturmak için MetaPIGA 
(Helaers ve Milinkovitch, 2010) programının bünyesinde bulunan üç farklı model test (LRT, AIC, 
BIC) kullanılarak önce ITS1 ve ITS2 dizilerinde substitüsyon modelleri belirlenmiştir.

Bulgular:Değişik alignment programları ve parametreleri doğrultusunda üç ayrı model (GTR, 
TN93, K2P) belirlenmiştir. 

Sonuç ve Tartışma:Filogenetikte mümkün olan en iyi evrimsel uzaklık tahminini yapmak, uygun 
filogenetik ağaç ve doğru dal uzunluklarını oluşturmak aynı zamanda yüksek bootstrap değerlerini 
elde etmek için eldeki veriye en uygun subtitüsyon modeli seçilmelidir. Model testlerin seçtiği 
subtitüsyon modellerine bakıldığında seçilen model, alignment programı çeşidi ve oluşturulan 
alignment parametrelerinden çok etkilendiği bulunmuştur. Aynı zamanda gen bölgesi, gen 
uzunluğununda model seçiminde etkili olduğu görülmüştür.
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Amaç: Bir süs bitkisi olan Selaginella sp. Çin ve Hindistan gibi ülkelerde, içerisinde sahip olduğu 
flavonoitlerden dolayı antioksidan ve immunomodülatör özellikleri nedeniyle tedavi edici bitki 
olarak etnobotanikte de kullanılmaktadır. Daha önce laboratuarımızda in vitro ‘da üretimi sağlanan 
bitkilerin gelişimini hızlandırmak için kinetin ve IAA ‘in etkisi araştırılmıştır.


