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O advento da era pós-genômica tem permitido um melhor entendimento sobre as 
espécies bacterianas. Em virtude dos escassos trabalhos com E. aerogenes, este 
estudo teve como objetivo comparar genomicamente Ea5A (proveniente de 
colonização/Brasil), Ea7A (proveniente de infecção/Brasil) e as cepas de 
referência KCTC 2190 posterior ATCC 13048 (produtor de 2-3-butanediol/Coréia) 
e EA1509E (patógeno humano/França). As comparações genômicas foram 
realizadas através do diagrama de Venn com o objetivo de detectar proteínas 
exclusivas e compartilhadas entre as cepas, além de determinar a similaridade 
entre as amostras. A quantidade de proteínas exclusivas dos genomas de Ea5A, 
Ea7A, KCTC 2190 e EA1509E foram 448, 110, 246 e 423, respectivamente, por 
outro lado, 3875 proteínas foram compartilhadas pelos genomas das 4 amostras. 
Analisando a similaridade entre a Ea5A e as cepas de referência KCTC 2190 e 
EA1509_E, observou-se que Ea5A versus KCTC 2190 compartilham 4017 genes 
(75,7%) e Ea5A versus EA1509_E compartilham 4172 (78,6%). Considerando 
Ea7A versus as cepas de referência, em relação a KCTC 2190 obteve-se os 
resultados: 4215 genes compartilhados que corresponde a 81% do genoma de 
Ea7A e em relação a cepa EA1509_E obteve-se 4404 genes compartilhados que 
corresponde a 84,7% do genoma de Ea7A. Pode-se observar que Ea5A e Ea7A 
foram ligeiramente mais similares a EA1509_E (patógeno humano) do que a 
KCTC 2190. Ao nosso conhecimento, essa é a primeira análise comparativa entre 
genomas de E. aerogenes realizada, o que evidenciou a similaridade entre as 4 
cepas comparadas, mesmo sendo provenientes de diferentes origens e 
localização geográfica.  
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