Společnou péčí dvou předních českých nakladatelských domů se na knižním trhu počátkem letošního roku objevila pozoruhodná monografie, jejímž posláním je přiblížit naší zdravotnické veřejnosti přístupnou a srozumitelnou formou i v našich podmínkách velmi významnou problematiku přírodních toxinů, tedy chemických látek biologického původu produkovaných jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy, tj. bakteriemi, rostlinami i živočichy, jež mohou negativně ovlivnit lidské zdraví. Pod vedením prof. MUDr. Vratislava Hrdiny, CSc., emeritního profesora farmakologie a toxikologie a dlouholetého pracovníka katedry toxikologie VLA J. E. Purkyně v Hradci Králové, a doc. MUDr. Radomíra Hrdiny, CSc., z katedry farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové se při její přípravě spojili zkušení autoři z renomovaných pracovišť v Hradci Králové - prof. RNDr. L. Jahodář, CSc., RNDr. Zdeněk Martinec, CSc., a doc. RNDr. PhMr. V. Měrka, CSc.

Práce je přehledně rozčleněna na obecnou a speciální část, za něž je připojen nejen obvyklý pomocný aparát zahrnující seznam zkratek a symbolů a propracovaný rejstřík, nýbrž i ryze praktický seznam adres a telefonních čísel specializovaných pracovišť a kontaktních míst, která poskytují odbornou pomoc při intoxikacích. Cenné je také, že za každou kapitolou následuje souhrn relevantní literatury. Přitažlivost práce rovněž zvyšuje velmi kvalitní barevná obrazová dokumentace.

Obecná část je uvozena statí stručně seznamující s vývojem studia přírodních toxinů, jejich využitím i zneužitím a zejména s definicí pojmu přírodní toxin. Podstatu obecné části pak tvoří kapitola nazvaná toxikokinetika, která se zabývá kinetikou toxinů a jedů v organismu, počínaje jejich přestupem přes buněčné membrány, absorpcí, distribucí, biotransformací, exkrecí a vysvětlením základních toxikokinetických parametrů a jejich praktickým významem.

Speciální část pak podává přehled o klasifikaci jedů z hlediska jejich účinku a následně uvádí charakteristiku jednotlivých jedů a toxinů a jejich organotropních (toxických) vlastností. Přehled zahajuje kapitola věnovaná rozsáhlé skupině rostlinných jedů - terpenům, monoterpenům atd., glykosidům, antrachinonovým glykosidům, kardioaktivním glykosidům, alkaloidům, toxickým aminokyselinám a aminům, toxickým proteinům, fenylpropanům, fenolům a fenolovým derivátům, ketonům, chalkonům, chinonům, fenolovým kyselinám, tříslovinám, polyalkynům, lignanům, saponinům, kumarinům, nitrosloučeninám a azoxysloučeninám, fytoestrogenům a dalším rostlinným jedovatým metabolitům (sirné rostlinné metabolity, kanabinoidy a různé sloučeniny).
Následně je probrána toxikologie hub, a to toxinů hub s mikrostélkou (hub vláknitých - mikromycet), např. aflatoxinů, fumonisinů, ochratoxinu A, patulinu, trichothecenů aj., a jedů hub s makrostélkou - makromycet (hub tvořících makroskopickou plodnici). Autoři uvádějí rozdělení otrav způsobených makromycetami, chemickou charakteristiku a mechanismus působení jedů makromycet, např. amatoxinu, psilocybinu, muskarinu.
Následující kapitola se soustřeďuje na toxiny sinic a řas. Při výskytu vodního květu v lokalitách rekreačního koupání je i v ČR známo významné zdravotní riziko v podobě alergických reakcí a také rozvoj hypersenzitivity I. typu způsobující dýchací potíže po inhalaci alergenu.
Kapitola o bakteriálních toxinech obsahuje výčet jejich nejvýznamnějších představitelů, včetně stafylokokového enterotoxinu B, difterického toxinu, botulotoxinu a shigatoxinu.
Zajímavá je rovněž kapitola o intoxikaci způsobené suchozemskými a mořskými živočichy doplněná o abecední seznam těchto jedů, toxinů a jejich složek.
Závěrečná kapitola speciální části je věnována zásadám léčby akutních intoxikací způsobených přírodními toxiny, a to od základních opatření přes eliminaci toxických látek z organismu až po opatření k urychlení eliminace, včetně metod extrakorporální eliminace a symptomatických opatření.

Publikace je v naší současné vědecké produkci pro svou ucelenost a kvalitu zpracování, jež poskytuje encyklopedickým způsobem významné informace o zdravotně závažných přírodních látkách, zcela ojedinělá. Jako taková může velmi dobře posloužit pedagogům i studentům, praktikům a v neposlední řadě i vědeckým pracovníkům v oblasti medicíny, farmacie, hygieny, přírodovědy i ve veterinární oblasti, jimž ji lze vřele doporučit

