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As frequências alélicas podem ser usadas para descrever a diversidade genética de populações de animais
silvestres e domésticos. Fatores evolutivos podem afetar essas frequências ao longo das gerações, causando
alterações e influenciando também a expressão fenotípica. Assim, objetivou-se descrever a distribuição das
frequências alélicas de marcadores SNPs em quatro genótipos de galinhas brasileiras. Foram utilizadas galinhas
das linhagens de corte TT (16), poedeiras de ovos brancos CC (15), poedeiras de ovos marrons GG (15) e Índio
(16), cedidas pela Embrapa Suínos e Aves, genotipadas com Affymetrix Axiom®Genome-Wide Chicken
Genotyping Array ~ 600 k SNP. O controle de qualidade (CQ) dos genótipos e o pruning de desequilíbrio de
ligação (LD) foram realizados no Plink v.1.9. Foram removidos marcadores não autossômicos com valores de
MAF < 0,01, call rate para os SNPs < 0,95, call rate para os indivíduos < 0,90, desvio do equilíbrio de Hardy-
Weinberg (p < 1e-6) e LD > 0,9. A distribuição dos SNPs foi definida em 10 classes de MAF: de 0,01 a 0,50 em
intervalos de 0,05. O número de SNPs pós CQ e pruning foi 120.684, 69.853, 51.659 e 309.115 nas linhagens TT,
GG, CC e na Índio, respectivamente, e nenhum animal foi excluído pela call rate. A porcentagem de SNPs
(PSNPS) na primeira classe (0,01-0,05) variou de 6 à 9% na TT e CC, respectivamente. Na segunda classe (0,06-
0,10) a PSNPS foi 13,14, 15 e 15% para TT, GG, Índio e CC, respectivamente. As linhagens CC, GG e Índio
apresentaram distribuição de SNPs semelhante (7%) na terceira classe (0,11-0,15) em comparação à TT (6%). A
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SNPs na quarta e quinta classes (0,16-0,20 e 0,21-0,25, respectivamente) para TT e Índio foi de 13% (em ambas) e
para CC e GG oscilaram entre 7 a 14%. O SNPs observados na sexta classe (0,26-0,30) para GG, CC, TT, Índio
foram, respectivamente, 14, 12, 7 e 6%. Na classe 0,31-0,35 as porcentagens foram de 13, 12, 7 e 6%,
respectivamente, para TT, Índio, GG e CC. Nas três últimas classes (0,36-0,40; 0,41-0,45 e 0,46-0,50), a PSNPs
para GG e CC variou de 10 à 13%, enquanto para TT e Índio um pouco menore, de 6 à 9%. As galinhas
selecionadas para postura apresentaram frequências semelhantes entre si, enquanto que para as TT e Índio foram
mais próximas uma da outra. Existem diferenças na distribuição das frequências alélicas de SNPs nessas
linhagens, refletindo possivelmente os diferentes propósitos ou ênfase de seleção praticada em cada uma delas.
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