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valkutuksiin,*å niiden solutason toimj-ntamekanisrneihin kir-
iallisuuden perusteella. S1nj.Ìevien tuottamat Loksiinj_t voi-
daair vaikutustensa perusteella jakaa kahteen ryhmään; maksa-ja henmotoksj-inelhin. Tässä työssä päähuomio on kiinnitet,ty
maksavaurioita aj-heuttaviln hepatoboksiineihin, sen sijaan
henmostoon valkutt,avla neuroboksiineja on käsitelty lyhyemmi.Sinlrevien buottarnia maksamyrkkyjä ovaL mikrokystlinj_t, ja nociulariinl. Moniln muihin maksamyrkkyihÍn verrattuna slnj-Ievätoksiinib ovat epälavallisia, sj-Ìlä letaari myrkkyannos ai-heuttaa e1äirnen kuol-eman jo alle lunnin kuluessa myrkyt,ykses
tä. i(uolema johtuu verlmäärän vähyyteen tlittyväslä sokista,
iot<a aiheutuu solu jenväl-isesbä verenvuocìosta maksassa. sini-levien t.uotfamaL maksatoksiinit ovat proteiinlfosfataasi in:hj-bliftoreila, jctka aiheuttavat muutoksia maksasorujen tukirangassa ja morlologiassa. Nämä muutokset johtavat edelreen
rnaksasorujen erkanemiseen foisj-staan, sinusoidien seinämien
n i kt<ou t umi s ee n j a l_ o p u Ì ta ma k sav e ren v uot oon
Sinilevien t,uoltamat hermoloksiset alkatoidit halvaannuttava
ensin periíeraaliset, l-ihakset ja sitten respiraborisel lihaksel ai.heuttaen kuoleman muulanassa mi-nuutissa tai tunnissa.Sinilevi-en herrnot.oksilnit. voitlaan jakaa kolmeen farmakol_ogi-
sest.1 erilaiseen t.yypp j-1n: r ) Anatoksiin j--a ja homoanat.oks j.1
nÌ-a ovat voimakkaj-t.a post.synapflsÌa deporanisolvia neuromusxulaarisia esfäviä agentteja. Ne vaikuttaval sekä nikoLiini-silla että muskarilnisllla asei.ylkorj-lnireseptoreirLa.2) Anar or: ilni-a ( s ) on irrl:"ers: ibel i a^f: kcl lnestera¡s:. 3 ) [phantoKSlinli inhlboivat. hermoimpulssin kul_kua estämä11ä natrium
kanavan tolmintaa. Ne ovat saKsitokslineja ja niiden johdan-
naÍsia.
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