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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.
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Gereçler ve Yöntemler: Bölümümüz serasında bulunan bitkinin in vitro üretimi daha önceden 
sağlanmıştır. İn vitro ‘da bu gelişen bitkilerin yaprak ve uç sürgünleri alınarak bazal MS ortamına 
ekilmiştir. Disseksiyonu yapılan bitki parçacıkları yaklaşık 4-5 mm boyunda olup, internodlar 1-2 
yapraklı ve uç sürgünler ise 1-11 adet yapraklı olarak ortamlara ekilmişlerdir Bazal MS ortamına 
0-5 µm konsantrasyonlarda IAA ve/veya Kinetin eklenmiş ve yaklaşık iki ay sonra her eksplanttaki 
toplam yaprak ve sürgün sayımı yapılmıştır. 

Bulgular: En iyi gelişme 3 adet sürgün/bitki ve 59 yaprak/bitki sayısı ile 1 µM IAA + 1 µM 
Kinetin içeren MS ortamında gözlenmiştir. En zayıf büyüme ise 5 µM IAA + 5 µM Kinetin içeren 
MS ortamında elde edilmiş olup, ortalama iki adet sürgün/bitki ve 40 yaprak/bitki çıkışı olmuştur. 

Sonuç: Selaginella sp.’nin gelişimi üzerinde in vitro’da yapılan çalışma sonuçlarına göre en iyi 
gelişim kinetin ve indol-3-asetik asit’in düşük konsantrasyonunda gözlenmiş olup, adı geçen 
iki hormonun artan miktarları bitkinin gelişimine antagonistik etki yapmıştır. Sonuç olarak in 
vitro ‘da kültür ortamına eksojen olarak oksin grubu hormon ilavesiyle beraber sitokinin grubu 
hormon ilavesinin Selaginella sp ‘nin fazla miktarda yaprak çıkış süresini kısaltması ve gelişimini 
hızlandırması için fayda sağladığı düşünülmektedir.
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Objectives: In this study, we examined whether wheat bran (WB), rye bran (RB) and barley bran 
(BB) used as substrates in solid state fermentation (SSF), have the ability to minimize the catabolite 
repression caused by glucose in α-amylase production from Penicillium brevicompactum. 

Materials and Methods: The SSF process was carried out in 250 mL Erlenmeyer flasks containing 
5 g of substrates, enriched or not enriched with glucose, at different concentrations (1, 5, 10 and 
25%). Distilled water was used to adjust the moisture content from 45 to 85%. After sterilization 
by autoclaving 121 oC for 20 min. flasks were cooled and inoculated. After incubation at 30 oC for 
6 days, 50 mL 0.1 M acetate buffer (pH 5.0) was added to the fermented Erlenmeyer flasks. The 
mixture was shaken for an hour (200rpm/min). The slurry was squeezed through muslin cloth. The 
extract was filtered through a Whatman No. 1 filter paper and the filtrate was used as the crude 
enzyme and to determine remaining glucose concentrations. Enzyme activity (U/gds) was assayed 
by the starch iodine method. The remaining glucose concentrations in the media were determined 
by the o-toluidin method. 

Results: On the 6th day of cultivation, at the 65% moisture level, the production of α-amylase 
from P.brevicompactum in WB, RB and BB cultures containing different concentrations (50, 250, 
500, 1250 mg/g) of initial glucose was compared with control medium, which not enriched with 
glucose. Activity loss in initial glucose of 50, 250, 500 and 1250 mg/g for WB culture was 0, 9.6, 


