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Inhibitoristen ei-adrenergisten ei-kolinergisten hermojen kaksi pääasiallista välittäjäaine-ehdokasra
urospuolisten nisäkkäiden ulkoisissa sukupuolielimissä ovat typpioksidi (NO, nitric oxide) ja
vasoaktiivinen suolipeptidi (VP, vasoactive intestinal peptide). Nämä kaksi välittäjäaine-ehdo-
asta voivat sÜaita samoissa hermosäikeissä ja vapautua samoista hermopäätteistä toimien yhdessä
ns. ko-transmittereina þseisissä kudoksissa.

Työn tarkoituksena oli selvittää NO:n ja VIP:n välisen ko-transmission mahdollisuus ja
NOS:n (typpioksidisyntetaasi, nitric oxide synthase), typpioksidia syntetoivan entsyymin, ja
VIP:n mahdollinen yhteisesiintyvyys siittimen kurojalihasten hermosäikeissä sonnilla ja pässillä
entsyymi ja immunohistokemiallista kaksoisvärjäysmenetelmää apuna käyttäen. Työssä
paikannettiin myös NOS ja VIP sonnin siitin- ja raajavaltimoissa sekä NOS kaniinin siittimen
paisuvaiskudokssa.

VIP paikannettiin þseisissä kudoksissa spesifisillä vasta-aineilla avidiini-biotinyloitu
peroksidaasikompleksilla (ABC) ja NOS epäsuorasti entsyymihistokemiallisesti NADPH-
diaforaasireaktiolla.

Työssä ei pystytty osoittamaan NOS:n ja VIP yhteisesiintyvyyttä sonnin ja pässin siittimen
kurojalihasten varikooseissa hermosäikeissä. NOS paikantui sonnin siittimen kurojalihaksessa
54,5 %:n ja VIP 45,4 %:n lasketuista hermosäikeistä. Pässillä NOS-positiivisia hermosäikeitä oli
63,6 % ja VlP-positiivisia hermosäikeitá.36,4 %. Kttmmassakaan tutkituista kudoksista eivät
NOS ja VIP paikantuneet samoihin hermosäikeisiin. NO:n ja VIP:n ko-transmissiosta ei
tutkimuksen perusteella voida tehdä johtopäätöksiä. Voidaan todeta, että jos yhteisesiintyvyyttä
ilmenee se ei ainakaan ole täydellistä. Toisaalta hermostoperäisen NO ja VIP:n toiminta siittimen
kurojalihasten relaksaatiossa vahvistui.

NOS paikannettiin sonnin siitinvaltimossa NADPH-diaforaasireaktiolla muutamiin
hermosäikeissä valtimon lihaskerroksen ulko-osiin. VIP paikantui sonnin siitinvaltimossa sekä
valtimon lihaskerroksen keskiosien hermosäikeissä että valtimon lihaskerroksen ulko-osan
syttösoluissa. NOS:a ja VIP:ä ei paikannettu þseisessä valtimossa kaksoisvärjäysmenetelmällä.
Yhteisesiintyvyydestä ja edelleen ko-transmissiosta ei voida tehdä johtopäätöksiä. Voidaan
ainoastaan todeta, että NOS ja VIP näyttivät paikantuvan eri kohtiin. Toisaalta myös sonnin
siitinvaltimon sileiden lihasten relaksaatiossa kuten myös siittimen kurojalihaksissa sekä
hermostoperäinen NO että VIP ovat mukana.

Lopuksi työssä paikannettiin NOS NADPH-diaforaasireakfiolla kaniinin siittimen
paisuvaiskudoksen lihaskerroksen hermosäikeisiin. NO:n merkitys sileiden lihasten
relaksaatiossa, verisuonten laajenemisessa ja edelleen erekfiossa vahvistui.
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