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Resumo: A genômica comparativa permite compreender melhor o genoma de organismos 

importantes, como Stenotrophomonas maltophilia. Esta é uma bactéria Gram-negativa, 

reconhecida como um microrganismo oportunista emergente, resistente a vários antibióticos. 

Sendo assim o objetivo deste estudo foi realizar uma análise comparativa entre 22 genomas 

completos de Stenotrophomonas maltophilia. Os genomas foram obtidos do banco de dados 

NCBI (National Center for Biotechnology), e a análise comparativa foi realizada pelo 

software PGAP. Como resultado, foi possível observar que o pan-genôma apresentou 

mediana de α menor que 1, que de acordo com a lei de Heap’s, considerando-o assim um 

genoma aberto. Além disso, apresentou também uma variação de 36 a 836 genes únicos e de 

uma média de 4148 genes, as linhagens apresentaram 2711 genes compartilhados.  
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ANALYSIS OF Stenotrophomonas maltophilia STRAINS BY COMPARATIVE 

GENOMICS 

 

Abstract: Comparative genomics allow a better understanding of the genome of important 

organisms such as Stenotrophomonas maltophilia. This is a Gram-negative bacterium, 

recognized as an emerging opportunistic microorganism resistant to various antibiotics. Thus, 

the aim of this study was to perform a comparative analysis between 22 complete genomes of 
Stenotrophomonas maltophilia. Genomes were obtained from the National Center for 

Biotechnology (NCBI) database, and comparative analysis was performed using PGAP 

software. As a result, it was possible to observe that the pan-genome presented a median α 

less than 1, which according to Heap's law, thus considering an open genome. Moreover, it 

also presented a variation of 36 to 836 unique genes and an average of 4148 genes, the strains 

presented 2711 shared genes. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Stenotrophomonas maltophilia 

A Stenotrophomonas maltophilia é uma bactéria Gram-negativa, aeróbia, não 

fermentadora e catalase positiva, cuja, em condições anaeróbicas, utiliza nitrato como 

receptor de elétrons (MUKHERJEE E ROY, 2016). Esta bactéria é reconhecida como um 

microrganismo oportunista emergente (GOMES et al., 2018). S.maltophilia pode ser 

encontrada em qualquer ambiente e regiões (MUKHERJEE E ROY, 2016), habitando 

inclusive a rizosfera, inibindo o crescimento de alguns patógenos e agindo como um 

biopesticida (PAGES et al., 2008). 

Esse microrganismo relaciona-se a diversas manifestações clínicas, sendo a 

pneumonia e bacteremia as doenças mais graves. Outro fator preponderante para a alta 

mortalidade é o uso abusivo de antibióticos de amplo espectro, no qual essa bactéria se 

mostra resistente (FREITAS, 2008).  

 

1.2. Genômica comparativa 

A genômica comparativa é um campo amplo da genética em que podem ser realizadas 

diversas análises, como comparação entre genes e proteínas, identificação de ortólogos e 

parálogos, análise de clusters gênicos conservados. Assim, essa abordagem permite 

compreender o processo evolutivo dos organismos, e a relação entre sequências de 

nucleotídeos e/ou aminoácidos de proteínas com funções importantes e conservadas entre 

as espécies (VERAS, 2017). 

A genômica comparativa estuda os genes presentes no pan-genôma. O pan-genôma é 

subdividido em: (i) genoma-central – inclui os genes compartilhados por todos os 

organismos de interesse; (ii) genoma acessório - genes considerados dispensáveis, pois 

codificam funções não essenciais e não estão presentes em todos os genomas analisados; 

(iii) gene espécie-específica - genes únicos de cada genoma (VERNIKOS et al., 2015).  

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo realizar a análise comparativa 

entre 22 genomas completos de S. maltophilia disponíveis no banco de dados do NCBI.  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Obtenção dos dados 

Este trabalho selecionou 22 genomas completos de Stenotrophomonas maltophilia 

disponíveis no banco de dados do NCBI (National Center for Biotechnology) (Tabela 1).  
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Tabela 1. Número de acesso dos 22 genomas completos de Stenotrophomonas maltophilia. 

 

2.2 Árvore filogenética 

Foram utilizados o gene 16S do RNA ribossomal de cada uma das 22 cepas de S. 

maltophilia e uma da espécie de S. rhizophila representando o outgroup. As sequências 

foram obtidas no NCBI, onde foram alinhadas pelo software BioEdit. A construção da 

árvore foi realizada pelo software Mega 7, pelo método Neighbor-Joining. 

 

2.3 Análise de Pan-Genoma 

Para análise dos Pan-Genomas foi selecionado um software capaz de realizar a análise 

comparativa, desse modo o software de escolha foi o PGAP (Pan-Genome Analyses 

Pipeline).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  Na análise do pan-genoma aplica-se a lei de Heap’s, que diz que quando um pan-

genoma apresentar um valor alfa de mediana (i) α >1 - o pan-genoma é considerado 

fechado, ou seja, a adição de novos genomas não irá alterar o pan genoma e quando (ii) α ≤ 

1 - o pan-genoma é considerado aberto, de modo que quando houver adição de novos 

genomas, haverá a adição de genes, modificando significativamente o pan-genoma.  

  No presente estudo tem-se que o valor obtido pela mediana de alfa é de 

aproximadamente 0,6 (Figura 1) indicando dessa forma que o pan-genoma de S. 

maltophilia é aberto. Resultado semelhante encontrado no estudo de Soares e 

colaboradores (2013), o qual a análise pan-genômica de 15 genomas de Corynebacterium 

pseudotuberculosis, determinou o α igual a 0,89, classificando-o como aberto. 

Cepa Número de acesso Cepa Número de acesso 

CSM2 NZ_CP025298.1 K219a NC_010943.1 

FDAARGOS_92 NZ_CP014014.1 R551-3 NC_011071.1 

SJTH1 NZ_CP027562.1 JV3 NC_015947.1 

W18 NZ_CP028358.1 D457 NC_017671.1 

SJTL3 NZ_CP029773.1 ISMMS3 NZ_CP011010.1 

FDAARGOS_507 NZ_CP033829.1 ISMMS2 NZ_CP011305.1 

NCTC10257 NZ_LT906480.1 ISMMS2R NZ_CP011306.1 

NCTC10258 NZ_LS483377.1 AA1 NZ_CP018756.1 

NCTC10498 NZ_LS483406.1 OUC_Est10 NZ_CP015612.1 

NCTC13014 NZ_LR134301.1 AB550 NZ_CP028899.1 

NCTC10259 NZ_LR134324.1 FDAARGOS_325 NZ_CP022053.2 



 

Amazônia: desafios, avanços e contribuições na 

Educação, Saúde e Meio ambiente. 
25 a 27 de setembro de 2019 

 

 

 

4 

 

Universidade do Estado do Pará – Campus VIII/Marabá – Anais Eletrônico - ISSN: 2447-7605, n. X, 2019. 

 

Figura 1. Gráfico do pan-genôma (curva crescente) e do genoma central (curva decrescente). 

 

  Na análise dos genes únicos, observa-se que as cepas ISMMS2 e ISMMS2R 

apresentaram a menor quantidade de genes únicos (Figura 2). As cepas ISMMS2 e 

ISMMS2R foram obtidas de um paciente hospitalizado e que apresentou bacteremia. Em 

hemocultura houve um crescimento da cepa ISMMS2, que após administração de 

ciprofloxacina ela foi controlada, porém voltou a crescer (ISMMS2R) e apresentou 

resistência a fluoroquinolona, através de uma mutação, garantindo assim o seu caráter de 

resistência (PAK et al., 2015). Essa proximidade filogenética é observada na figura 3, onde 

essas cepas foram agrupadas.  

  A cepa AA1 apresentou o maior número de genes únicos, com 836 genes (Figura 3). 

Esta bactéria possui um papel importante na saúde de raízes de plantas, como demonstrado 

por Niu e colaboradores (2017), onde observaram que quando as raízes possuíam a cepa 

AA1, em conjunto de outras bactérias, a raiz foi resistente a Fusarium verticillioides. 

 

Figura 2. Quantidade de genes únicos em cada cepa analisada. 
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Figura 3. Árvore filogenética baseada no gene rRNA 16S pelo método Neighbor-Joining. 

 

  A média da quantidade de genes presente nos genomas de S. maltophilia é de 4148. 

Dessa forma, foi analisado a quantidade de genes compartilhados entre as 22 cepas, todas 

as linhagens analisadas no presente trabalho. Assim, como resultado foram identificados 

2711 de genes compartilhados entre as 22 cepas que compõem o genoma central, como 

demonstrado na figura 4.  

 

Figura 4. Análise dos genes ortólogos compartilhados pelas linhagens. 

 

4. CONCLUSÕES 

 O presente trabalho revelou que o genoma de S. maltophilia é considerado aberto, e 

que apresentou as cepas ISMMS2 e ISMMS2R com a menor quantidade de genes únicos, e 

a cepa AA1 com a maior. Além disso, as 22 linhagens de S. maltophilia, apresentaram 

2711 genes compartilhados entre elas, sendo estes considerados pertencentes ao genoma 



 

Amazônia: desafios, avanços e contribuições na 

Educação, Saúde e Meio ambiente. 
25 a 27 de setembro de 2019 

 

 

 

6 

 

Universidade do Estado do Pará – Campus VIII/Marabá – Anais Eletrônico - ISSN: 2447-7605, n. X, 2019. 

central. Sendo assim, no presente trabalho foi possível quantificar o genoma central e os 

genes espécie-específica das cepas através da análise comparativa. 
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