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RESUMO
BARROS, M. S. Padronização de modelo de inflamação alérgica pela exposição a picadas de
mosquitos Aedes aegypti. 2012. 95 f. Dissertação (Mestrado em Imunologia) - Instituto de Ciências
Biomédicas, Universidade de São Paulo, 2012.
Durante o repasto sanguíneo, fêmeas do mosquito Aedes aegypti inoculam saliva na pele de seu
hospedeiro vertebrado, modulando suas funções imunológicas e facilitando a transmissão de doenças.
Alguns componentes com ação anticoagulante, antiagregante de plaquetas e vasodilatadora já foram
descritos na saliva de Ae. aegypti e agem neutralizando os efeitos da hemostasia, permitindo que a
alimentação ocorra com sucesso. Além disso, trabalhos clássicos demonstraram que a secreção salivar
é responsável pela sensibilização a picadas de mosquitos e que muitos dos componentes presentes na
saliva são imunogênicos e capazes de provocar intensa resposta imune. A resposta imunológica a estes
alérgenos compreende reações sistêmicas e locais severas com envolvimento de anticorpos IgE e
subclasses de IgG e hipersensibilidade mediada por linfócitos T. Após uma picada de mosquito é
possível observar uma resposta inflamatória e imune mensurável no local da picada e algumas dessas
reações podem ser observadas através da coceira e inchaço que aparecem em seguida. Assim, o
objetivo deste trabalho foi desenvolver um modelo para avaliar o perfil da resposta imunológica
sistêmica desenvolvido por camundongos expostos naturalmente às picadas de mosquitos Ae. aegypti.
Para isso, camundongos foram sensibilizados pela exposição ao Ae. aegypti e desafiados com PBS ou
extrato da glândula salivar (EGS) do mosquito pela via intranasal. Paralelamente, este modelo foi
comparado a um modelo clássico de inflamação alérgica pulmonar induzida pela sensibilização e
posterior desafio com ovalbumina (OVA). Após os procedimentos de sensibilização e desafio,
parâmetros de padrão respiratório e reatividade da traqueia e o infiltrado celular presente no lavado
broncoalveolar (LBA) foi avaliado quantitativamente e qualitativamente nos animais. Além disso,
citocinas presentes no LBA, perfil de anticorpos totais e específicos presentes no soro, secreção de
muco e deposição de colágeno no tecido pulmonar foram determinados. Nossos resultados mostraram
que camundongos sensibilizados pelas picadas dos mosquitos e desafiados com EGS apresentaram
infiltrado celular no LBA dependente do número de exposições (“1x” ou “4x”) e composto
majoritariamente de células mononucleares e eosinófilos. Dentre a população linfocitária, foi
detectada a presença de células CD4+ e CD19+. Esse perfil qualitativo de células presentes no LBA foi
bastante semelhante ao grupo OVA. Em ambos os grupos, “4x” e OVA, observamos aumento na
população de células T CD4+ produtoras de IL-4 e IL-5 no pulmão e presença destas citocinas no
LBA. Além disso, foi observada uma intensa produção de muco pelas células do epitélio brônquico e
pouca deposição de colágeno ao redor dos bronquíolos. Ambos os grupos apresentaram níveis
aumentados de IgE total e IgG1 específico, porém, somente o grupo sensibilizado pelas picadas
produziu quantidades significativas de IgG2a específicas. Ao contrário do grupo OVA, o grupo
exposto aos mosquitos não apresentou alteração no padrão respiratório em resposta a metacolina.
Além disso, também não foram observadas alterações na reatividade da traqueia em resposta à
metacolina. Em conclusão, nossos resultados mostram que a resposta induzida pela sensibilização com
a saliva do mosquito Ae. aegypti e desafio com EGS promove uma resposta mista, com produção de
anticorpos tanto do perfil Th1 quanto Th2, migração de eosinófilos e células mononucleares para o
espaço broncoalveolar, produção de muco no pulmão e ausência de alterações no padrão respiratório e
reatividade da traqueia que são comuns em modelos de alergia pulmonar.
Palavras-chave: Alergia. Aedes aegypti. Inflamação pulmonar. Eosinófilos. Citocinas.

ABSTRACT
BARROS, M. S. Standardization of a model of allergic inflammation by exposure to Aedes
aegypti mosquito bites. 2012. 95 f. Dissertation (Masters Thesis in Immunology) - Instituto de
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 2012.
During blood feeding, Aedes aegypti female mosquitoes inoculate saliva into the skin of their
vertebrate hosts, modulating their immune functions and facilitating disease transmission. Some
components with anticoagulant, antiplatelet and vasodilatory activities have been described in the
saliva of Ae. aegypti that act by neutralizing the effects of hemostasis, allowing the meal to occur
successfully. In addition, classical studies have shown that salivary secretion is responsible for the
sensitization to mosquito bites and many of the components present in saliva are immunogenic and
able to induce intense immune response. The immunological response to these allergens includes
severe local and systemic reactions with involvement of IgE antibodies and IgG subclasses, and T cellmediated hypersensitivity. Following a mosquito bite, it is possible to observe a measurable immune
and inflammatory response at the bite site and some of these reactions can be observed through the
itching and swelling. Thus, the aim of this project was to develop a model to evaluate the profile of the
systemic immune response developed in mice naturally exposed to Ae. aegypti mosquito bite. To do
that, mice were sensitized by exposure to Ae aegypti bites and intranasally challenged with PBS or
salivary gland extract (SGE) of the mosquito. Additionally, this model was compared to a classical
model of allergic lung inflammation induced by sensitization and subsequent challenge with
ovalbumin (OVA). After the sensitization and challenge procedures, breathing pattern, tracheal
reactivity and the amount and type of cells present in bronchoalveolar lavage (BAL) were evaluated.
Also, cytokines in BAL, total and specific antibodies present in serum, mucus secretion and collagen
deposition in lung tissue were determined. Our results showed that mice sensitized by mosquito bites
and challenged with SGE presented cellular infiltration in BAL that was dependent to the number of
exposures (“1x” or “4x”), and mainly of mononuclear cells and eosinophils. The lymphocytic
population was mainly of CD4+ and CD19+ cells. This qualitative cell profile was similar to the OVA
group. In both groups, “4x” and OVA, we observed an increase in the population of T CD4+ cells that
produce IL-4 and IL-5 in lung and in the levels of these cytokines in BAL. Furthermore, we observed
an intense mucus production by bronchial epithelial cells and little deposition of collagen around the
bronchioles. Both groups showed increased levels of total IgE, specific IgG1, but only the group
sensitized by bites produced significant amounts of specific IgG2a. Unlike the OVA group, mice
exposed to mosquitoes showed no alterations in breathing pattern in response to methacholine. In
addition, no changes were observed in the reactivity of the trachea in response to methacholine. In
conclusion, our results show that the response induced by sensitization with Ae. aegypti saliva and
challenge with EGS promotes a mixed response, with production antibodies of both Th1 and Th2
patterns, migration of eosinophils and mononuclear cells into the bronchoalveolar space, production of
mucus in the lungs and no changes in breathing pattern and reactivity of the trachea that are common
in models of pulmonary allergy.
Keywords: Allergy. Aedes aegypti. Lung inflammation. Eosinophils. Cytokines.

1 INTRODUÇÃO
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Mosquitos são artrópodes pertencentes à ordem Diptera que possui cerca de 150 mil
espécies e representa a quarta maior ordem dentro da Classe Insecta (ALVERS et al., 2010).
De todas as famílias de mosquitos conhecidas, a família Culicidae é a mais importante em
termos de saúde pública por conter mosquitos dos gêneros Aedes, Culex e Anopheles, que são
os principais artrópodes vetores de parasitas causadores de diversas doenças humanas. Nesse
contexto, Aedes aegypti é a espécie mais bem caracterizada e, em áreas de clima tropical, é
conhecida por ser vetor primário de doenças emergentes e re-emergentes como a febre
amarela, febre Chikungunya e dengue (CHEN et al., 2008; CURTIS; GRAVES, 1988;
REUNALA et al., 1990).
Os mosquitos Ae. aegypti fêmeas precisam de sangue para garantir o desenvolvimento
de seus ovos e para se alimentar com sucesso, necessitam localizar vasos sanguíneos de seus
hospedeiros vertebrados. Nesse processo, o primeiro desafio encontrado após a ruptura física
da pele é a barreira da hemostasia (SÁ-NUNES; OLIVEIRA, 2010). A hemostasia é um
processo fisiológico complexo e redundante do qual fazem parte a coagulação sanguínea,
agregação plaquetária e vasoconstrição, capazes de estancar a hemorragia no local de um
ferimento, mas mantendo o fluxo sanguíneo normal no restante da circulação (GALE, 2011).
Durante a evolução junto aos seus hospedeiros, os artrópodes hematófagos desenvolveram um
coquetel salivar com componentes anticoagulantes, antiagregante de plaquetas e
vasodilatadores que neutralizam os efeitos da hemostasia e permitem que uma alimentação
sanguínea bem sucedida ocorra (RIBEIRO, 1987; RIBEIRO, 2000; REUNALA et al., 1990).
A agregação de plaquetas é a primeira linha de defesa para evitar a perda de sangue
após lesão do tecido. As plaquetas ativadas por diversos agonistas, incluindo a trombina, o
colagénio e ADP (adenosina difosfato), agregam-se no local da injúria, promovendo a
coagulação e liberação de substâncias vasoconstritoras para formar o tampão de plaquetas.
Insetos hematófagos bloqueiam a agregação plaquetária por diferentes mecanismos, mas a
hidrólise do ADP parece ser a estratégia mais utilizada (VALENZUELA, 2002). Atividade
apirase foi demonstrada na saliva de alguns mosquitos, resultando em inibição da agregação
plaquetária pela hidrólise de ATP (adenosina trifosfato) e ADP liberados por células lesadas
ou plaquetas ativadas. Através desse processo ocorre a liberação de AMP (adenosina
monofosfato) e fosfato inorgânico que são incapazes de agregar plaquetas (RIBEIRO et al.,
1984). Posteriormente essa enzima foi caracterizada como um membro da família de genes da
5’-nucleotidase (CHAMPAGNE et al., 1995). A aegyptina, um membro da família de
alérgenos de 30 kDa, liga-se especificamente ao colágeno e bloqueia a agregação de plaquetas
induzida por essa proteína (CALVO et al., 2007). Além disso, a aegyptina também inibe a
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interação do fator de von Willebrand ao colágeno do tipo III sob condições estáticas assim
como a adesão de plaquetas ao colágeno sob condições de fluxo de alta velocidade (CALVO
et al., 2007).
O aumento do fluxo sanguíneo foi observado nos locais dos braços de voluntários
humanos onde o mosquito Ae. aegypti havia se alimentado, sugerindo assim a presença de um
componete vasodilatador na saliva deste inseto (PAPPAS et al., 1986 apud RIBEIRO, 1992).
Os vasodilatadores são moléculas que aumentam o fluxo sanguíneo, antagonizando
vasoconstritores produzidos pelo sistema hemostático após lesão do tecido pelo aparelho
bucal dos insetos. Em 1992 foi descoberto que a atividade vasodilatadora de Ae. aegypti devese as sialocininas I e II, peptídeos da família das taquicininas. As sialocininas agem
diretamente sobre o endotélio ativando a produção de óxido nítrico, resultando na
vasodilatação (CHAMPAGNE; RIBEIRO, 1994; RIBEIRO, 1992).
A cascata de coagulação consiste em uma série de serino-proteases que ativam umas às
outras de forma sequencial. Este processo culmina na produção de trombina ativa, que cliva o
fibrinogênio em fibrina, que por sua vez se polimeriza e, juntamente com as plaquetas, forma
o coágulo de sangue. Os componentes anticoagulantes presentes na saliva de artrópodes
hematófagos agem especificamente em proteases ou complexos envolvidos na coagulação
sanguínea, como a trombina e o fator Xa (VALENZUELA, 2002). Substâncias com
propriedades anticoagulantes isoladas da saliva de insetos já foram descritas e no caso
específico do mosquito Ae. aegypti foi encontrado um inibidor de serino-proteases (serpina)
que atua sobre o fator Xa (AFXa – Anticoagulant-Factor Xa) com atividade anti-coagulante
(STARK; JAMES, 1995, 1998). O possível papel anticoagulante e anti-inflamatório de uma
outra serpina de Ae. aegypti encontrada no salivoma da espécie, provisoriamente chamada de
AET-7393, está sendo investigada por nosso grupo no momento.
No entanto, o papel da saliva na hematofagia não se limita apenas ao sistema vascular.
Uma resposta inflamatória mensurável é observada nos hospedeiros após a picada de
mosquitos e trabalhos clássicos demonstraram que a secreção salivar é a responsável pela
sensibilização a essas picadas. Já foi demonstrado que antígenos salivares estão envolvidos na
elicitação de reações imediatas e tardias na pele dos hospedeiros (HECHT, 1928; MCKIEL,
1959). Por outro lado, quando o duto salivar de fêmeas de Ae. aegypti foi cortado, esses
mosquitos ainda foram capazes de se alimentar e realizar postura de ovos, mas as reações
cutâneas associadas às picadas em hospedeiros sensibilizados não ocorreram (HUDSON et
al., 1960). De fato, muitos dos componentes salivares são imunogênicos e induzem respostas
imunes evidentes, como o inchaço e coceira que acompanham uma picada de mosquito
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(PENG; SIMONS, 2007). Porém, após exposições repetidas aos antígenos salivares, o sistema
imune do hospedeiro pode elaborar reações celulares ou humorais que alteram o
microambiente e, caso essas reações sejam suficientemente fortes, elas podem afetar a
capacidade dos mosquitos de se alimentar e/ou de se reproduzir. Este fato foi comprovado
pela imunização de coelhos com um extrato total de Ae. aegypti, que causou uma redução de
24 a 31% na fecundidade dos mosquitos fêmeas que se alimentaram nesses animais
(SUTHERLAND; EWEN, 1974).
A evolução dos componentes salivares de artrópodes hematófagos pode ter ocorrido no
sentido de tentar contornar este problema. Tal fato pode ser observado pela presença de
fatores salivares que evitam a sensibilização dos hospedeiros pelos fatores vasoconstritores
que facilitam a alimentação ou retardam respostas deletérias por parte do hospedeiro
(ANDRADE et al., 2005; GILLESPIE et al., 2000). Tais fatores induzem um desvio da
resposta para Th2, o que parece favorecer a sobrevivência de ectoparasitas. Muitas atividades
imunomoduladoras já foram demonstradas na saliva de diferentes espécies de artrópodes
hematófagos, atuando direta ou indiretamente em células imunes efetoras como células
dendríticas, macrófagos e células T, mas apenas em alguns casos as moléculas responsáveis
por tais atividades foram descritas (ANDRADE et al., 2005; SÁ-NUNES; OLIVEIRA, 2010).
No caso específico do Ae. aegypti, foi demonstrado que o extrato da glândula salivar (EGS)
do mosquito inibe a liberação de TNF-α em monocultura de mastócitos de rato, mas não afeta
a desgranulação dessas células (BISSONNETTE et al., 1993). O EGS de Ae. aegypti também
inibe a proliferação in vitro de linfócitos de camundongo induzida por concanavalina A
(WASSERMAN et al., 2004) e antígeno-específica (CROSS et al., 1994; WASSERMAN et
al., 2004). Essa inibição foi acompanhada por uma redução de citocinas pró-inflamatórias
(GM-CSF e TNF-α) e citocinas do perfil Th1 (IL-2 e IFN-γ), mas pouco efeito foi observado
nos níveis das citocinas Th2, IL-4 e IL-5 (WASSERMAN et al., 2004). Nosso grupo
recentemente demonstrou que o EGS de Ae. aegypti não afeta a diferenciação, maturação ou
função das células dendríticas e que seu efeito inibitório sobre a proliferação de linfócitos T se
dá pela indução de apoptose nessas células (BIZZARRO, 2012). Até mesmo durante
infecções virais, a saliva dos insetos hematófagos pode agir na regulação do sistema imune. A
presença da saliva de Ae. aegypti em inóculos com o vírus Sindbis resultou em uma redução
local da citocina IFN-γ e aumento das citocinas IL-4 e IL-10, em comparação com a injeção
do vírus somente (SCHNEIDER et al., 2004). O mesmo foi observado quando a produção
sistêmica de citocinas foi avaliada a partir de linfócitos esplênicos coletados de camundongos
susceptíveis aos flavivírus expostos as picadas de Culex quinquefasciatus e Ae. aegypti
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(ZEIDNER et al., 1999). Nestes experimentos também foi observada a redução de IFN-γ e
aumento de IL-4 e IL-10, resposta que propicia a infecção viral.
Como visto até aqui, a saliva de mosquitos possui uma série de efeitos biológicos em
seus hospedeiros, embora o conhecimento das moléculas responsáveis por essas atividades
ainda esteja em uma fase bastante inicial. Para se ter uma ideia, até o ano de 2002 estavam
depositadas no GenBank sequências de apenas 6 proteínas conhecidamente expressas nas
glândulas salivares de Ae. aegypti: amilase (GROSSMAN; JAMES, 1993), alfa-1,4
glicosidase (JAMES et al., 1989), apirase (CHAMPAGNE et al., 1995), proteína D7 (JAMES
et al., 1991), alérgeno de 30 kDa (SIMONS; PENG, 2001) e sialocinina (BEERNTSEN et al.,
1999). Com a publicação do primeiro salivoma da espécie nesse mesmo ano, 32 novos
transcritos completos (full-length) foram sequenciados, 31 deles possuindo um provável
peptídeo sinal indicativo de secreção. Desse total, dez proteínas foram encontradas por
degradação de Edman em bandas visíveis em gel de eletroforese (SDS-PAGE) de um
homogeneizado de 80 pares de glândulas de fêmeas adultas de Ae. aegypti (VALENZUELA
et al., 2002). Após a publicação do genoma dessa espécie (NENE et al., 2007) e com o uso de
programas de bioinformática, a busca por novas proteínas foi facilitada e no segundo
salivoma publicado 5 anos mais tarde foram sequenciados 573 novos transcritos, 136 desses
codificando proteínas provavelmente secretadas (RIBEIRO et al., 2007). Mais de 20 dessas
proteínas foram confirmadas em um gel de eletroforese bidimensional de EGS de fêmeas de
Ae. aegypti, utilizando digestão tríptica e espectometria de massa (RIBEIRO et al., 2007).
Essas proteínas foram agrupadas em aproximadamente 40 famílias e possuem, em sua
maioria, função desconhecida. Algumas dessas proteínas foram estudadas por Peng e Simons
(2004) e uma das tabelas desse trabalho apresentando as características de diversos
componentes salivares de Ae. aegypti é reproduzida a seguir (Tabela 1). As proteínas
caracterizadas como alérgenos estão indicadas por setas vermelhas na tabela.

25

Tabela 1 -

Proteínas salivares de Aedes aegypti.

Fonte: Adaptada de PENG e SIMONS (2004).

Durante seu repasto sanguíneo, os mosquitos injetam saliva na pele do hospedeiro, o
que parece sensibilizar tanto o homem quanto outros animais (MCKIEL, 1959). Para estudar
as consequências dessa exposição, Mellanby (1946) expôs ao Ae. aegypti, 25 voluntários que
nunca tinham entrado em contato com esse mosquito e observou que as primeiras picadas não
causaram nenhuma reação inicial visível, mas picadas subsequentes induziram uma lesão
cutânea tardia. Depois de repetidas picadas que ocorreram ao longo de um mês, foi observado
o desenvolvimento tardio de uma pápula e, após exposições subsequentes por vários meses,
essas reações desapareceram. De forma geral, esse trabalho mostrou que as picadas de
mosquitos causam reações cutâneas locais imediatas e tardias, que ocasionalmente ocorrem
reações sistêmicas e que a dessensibilização ocorre após exposições repetidas. Entretanto, não
é possível afirmar que essa sequência de eventos ocorra nas pessoas expostas naturalmente ao
mosquito (PENG; SIMONS, 2004). Isso porque na vida real, a sensibilização natural pode
levar anos para ocorrer ou pode nunca ocorrer, pois as pessoas geralmente evitam a exposição
aos mosquitos quando isso é possível.
Segundo Simons et al. (2003), apenas reações que causam alterações grandes ou atípicas
podem ser descritas como “alergia a mosquito”. Em alguns casos, foram relatadas reações
sistêmicas incluindo urticária generalizada e anafilaxia e também alterações locais graves
como a “Síndrome de Skeeter” (SIMONS; PENG, 1999; PENG et al., 2004). A “Síndrome de
Skeeter” é definida como uma intensa reação inflamatória local induzida pela picada de
mosquito e, por vezes, acompanhada de febre (PENG et al., 2004). Os mecanismos
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envolvidos em reações alérgicas são bem descritos, embora as causas que levam ao
desenvolvimento de alergia, processo chamado de sensibilização, ainda não estejam
totalmente elucidadas. Pelo que se sabe até o momento, após a sensibilização alérgica, as
células T de pacientes atópicos tendem a produzir níveis elevados de citocinas do perfil Th2
que regulam a síntese de IgE, como a interleucina 4 (IL-4), a proliferação e infiltração de
eosinófilos nas vias aéreas (IL-5), proliferação de mastócitos (IL-9) e produção de muco e
hiperresponsividade das vias aéreas (IL-13). Um padrão Th2 de expressão de citocinas é
observado em inflamações alérgicas e em infecções parasitárias, condições que estão
associadas com a produção de IgE e eosinofília (HAMELMANN; GELFAND, 2001;
HOLGATE; POLOSA, 2008). Embora quase metade da população urbana mundial seja
atópica (geneticamente predispostas a produzir anticorpos IgE no soro) e a maioria dos
doentes alérgicos sejam atópicos, é possível que haja o desenvolvimento de alergia na
ausência de atopia, como pode ser observado nos casos de alergias a vespas e abelhas, por
exemplo (HOLGATE; POLOSA, 2008).
Diversos modelos experimentais capazes de reproduzir algumas das características da
resposta alérgica estão descritos na literatura, incluindo infestação por helmintos e inoculação de
diversas moléculas e extratos (ROGERIO et al., 2010). Assim, os modelos murinos forneceram
grande parte do que já se sabe sobre o desenvolvimento de alergias, em especial a asma
(EPSTEIN, 2004). Modelos animais que mimetizam as características imunológicas e da
inflamação pulmonar observadas na asma humana são ferramentas importantes para estudar de
maneira aprofundada os mecanismos celulares e moleculares que envolvem o início e controle da
alergia (BAQUEIRO et al., 2010). Nesse sentido, o modelo experimental de asma alérgica
induzida por ovalbumina (OVA) é um dos mais bem caracterizados. Embora existam algumas
diferenças com relação à doença humana, camundongos sensibilizados e desafiados com OVA
desenvolvem inflamação eosinofílica pulmonar, hiperreatividade das vias aéreas, aumento dos
níveis de IgE, hipersecreção de muco e, ocasionalmente, o remodelamento das vias aéreas
(EPSTEIN, 2004).
Na resposta às picadas de mosquitos, algumas das características observadas em
humanos também podem ser reproduzidas em modelos murinos após sensibilização natural pela
picada de mosquitos ou após sensibilização realizada com alérgenos recombinantes. Como
resultado, foi observada a produção de anticorpos específicos contra componentes da saliva,
desenvolvimento de reações cutâneas e dessensibilização, assim como observado em seres
humanos (CHEN et al., 1998). Uma vantagem da sensibilização natural é a ausência do uso de
adjuvantes, mimetizando a alergia que uma parcela crescente da população desenvolve durante a
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vida. Neste sentido, o modelo de sensibilização natural à picada de mosquito pode ser uma
ótima ferramenta de estudo, pois permite que sejam avaliados vários parâmetros da resposta
imune induzida pela saliva, ao mesmo tempo em que também pode ser utilizado para estudos
mais aprofundados de doenças alérgicas, assim como dos mecanismos envolvidos nos processos
de sensibilização e dessensibilização aos alérgenos.

6 CONCLUSÕES
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Os resultados apresentados no presente trabalho confirmam que o modelo desenvolvido
por nós de sensibilização pela exposição aos mosquitos Ae. aegypti seguido por desafio com
componentes salivares, induz resposta sistêmica em camundongos, caracterizada por inflamação
pulmonar alérgica. Porém, este modelo nos parece diferente do modelo clássico nessa área,
utilizando OVA adsorvida em Alum. Observamos uma clara presença de eosinófilos e células
CD4+ e CD19+ no LBA, com produção de IL-4, IL-5 e IL-13, presença de muco e anticorpos IgE
e IgG1 no soro, sugerindo um padrão Th2 de resposta. Entretanto, também observamos a
presença de níveis aumentados de IgG2a no soro dos animais expostos aos mosquitos, sugerindo
um perfil misto de resposta. Apesar de diversos elementos responsáveis pela hiperreatividade das
vias aéreas estarem presentes, não foram observadas alterações do padrão respiratório ou
responsividade da traqueia. Além disso, vimos que nas nossas condições experimentais, a
sensibilização dos camundongos não afetou o repasto sanguíneo dos mosquitos utilizados neste
estudo.
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