Tři vynikající odborníci v oboru infektologie a virologie předkládají publikaci, v níž mapují všechny dosavadní znalosti o očkování od bohaté historie, přes současnou realitu až po výhledy do budoucnosti.

Počty obyvatel a jejich ztráty byly vždy způsobeny válkami a infekčními chorobami. Proto je náplní první části knihy nesmírně zajímavý pohled do historie nejznámějších infekčních chorob, jejich postupné poznávání, klinické projevy, objevování původců, epidemiologie až po vývoj aktivní nebo pasivní ochrany. První oddíl knihy tak přináší soubor zajímavých informací, popisujících výskyt onemocnění a znalosti o chorobách v jednotlivých zemích (u některých, jako např. u tuberkulózy, již z doby 4000-2000 let před Kristem), seznamuje se smrtícími epidemiemi (první epidemie neštovic v průběhu války mezi Chetity a Egypťany v roce 1350 př. Kr., zhoubné epidemie černého kašle v Anglii v letech 1658-1674, epidemický výskyt dětské obrny v roce 1890 ve Švédsku, dokumentovaná epidemie infekční žloutenky A v 17. a 18. stol. v Evropě a další). Dále informuje o průkopnících očkování a vynálezcích ochranných sér, objevitelích původců onemocnění (Edward Jenner, Emil von Boehring, Robert Koch, Luis Pasteur), pojednává také o vnímavosti k infekci, o cestách vniknutí infekce do těla (tetanus) a o možnostech terapie a preventivních opatřeních, včetně způsobů očkování.

Druhá část je věnována imunobiologickým a genetickým poznatkům o očkovacích látkách a o významu imunitního systému. Současná situace v očkování vychází z hlavních cílů WHO, mezi které patří urychlené zavádění očkování do běžné praxe, garance bezpečnosti imunizace a eradikace dětské obrny. V kapitole jsou uvedeny stručné základy imunologie ve vztahu k imunizaci, s cílem poukázat na nejdůležitější mechanismy vedoucí k rozvoji protektivní imunity proti vybraným infekčním původcům i na význam přirozené a specifické imunity.
Pozornost je dále věnována složení, typům a druhům očkovacích látek, způsobům aplikace i reakcím po očkování u dětí a u dospělých. Očkovací kalendář platný v České republice je doplněn právními úpravami a změnami posledních let. Ke srovnání a pro úplnost informací je uveden také např. Evropský národní imunizační program a australský očkovací kalendář.
Zařazena je rovněž problematika očkování při zahraničních cestách (povinné, doporučené) a dále očkování u imunokompromitovaných pacientů (nádory, po transplantacích, u HIV infikovaných). Kapitolu uzavírá přehled nejběžnějších humánních vakcín používaných v České republice a rovněž přehled vakcín veterinárních.

Třetí oddíl se věnuje budoucnosti očkování - vakcínám nové generace. Rozvoj molekulární biologie, rozmach genového inženýrství, genomiky a proteomiky v medicíně, nové poznatky a nové biotechnologie začaly měnit strategii vývoje vakcín. Prohloubily se vědomosti o adjuvanciích, látkách, které mají schopnost potencovat imunitní odpověď vakcín, dále o DNA vakcínách, jež se již uplatnily v klinických studiích a s nimiž se počítá v humánní i veterinární medicíně v blízké budoucnosti, i když jsou známa i jejich rizika. Uvedeny jsou nové typy vakcín založených na živých rekombinantních vektorech (virových, bakteriálních) i vakcíny z nádorových buněk, které jsou vakcínami terapeutickými s cílem vyvolat nebo zvýšit imunitní reakce organismu proti nádorovým antigenům. Ačkoliv dosud chybí srovnávací studie, existují přesto údaje, jež vzbuzují značnou pozornost.
V současné době se také úspěšně zkoušejí dvě vakcíny zabraňující infekci onkogenními papilomaviry. Pozornost je věnována rovněž vakcínám připraveným na rostlinách (jedlé vakcíny), jejichž výhodou je snadnost navození slizniční imunity (mohly by zvrátit předsudky proti geneticky modifikovaným potravinám).

Doplňující součástí publikace je slovníček, seznam zkratek, rozsáhlá literatura a rejstřík. Text je výborně oživen dobovými fotografiemi, barevnými ilustrujícími snímky, četnými instruktivními grafy a přehlednými tabulkami.
Ojedinělá publikace by tak neměla chybět v žádné odborné knihovně, ale ani v soukromých knihovnách lékařů. Svým dopadem oslovuje všechny lékařské odbornosti!

