Publikace Ilustrovaný imunologický slovník je překladem knihy Imunológia. Základné termíny a definície slovenských autorů prof. ing. Miroslava Fernčíka, DrSc., z Imunologického ústavu Univerzity Komenského v Bratislavě, prof. MUDr. Jozefa Rovenského, DrSc., z Národného ústavu revmatických chorob Piešťany a českého autora doc. ing. Vladimíra Maťhy, DrSc., z IVAX-CR, a.s., Opava. Recenzenty českého vydání byli prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc., profesor MUDr. Jiří Litzman, CSc., a MUDr. Olga Kryštůfková. Kniha vyšla dosud ve dvou slovenských, dvou anglických (Dictionary of Immunology) a jednom španělském vydání (Doccionario de Immunología). První české vydání má mírně rozšířený rozsah o některá nová nebo doplněná hesla, dále obsahuje některé nové obrázky a tabulky. Každé heslo má anglický a slovenský ekvivalent, pokud se liší od českého termínu.

Imunologie, věda zabývající se imunitním systémem člověka, je fascinující oblastí přinášející neobvyklým tempem stále nové poznatky. Důležitost funkce imunitního systému je dána obranou organismu proti infekci, stálou imunitní obranou proti vnějším i vnitřním podnětům - i obranou proti nádorům. Zasahuje do všech medicínských odvětví. Rozvoj úrovně znalostí vede dnes v některých směrech dokonce ke změnám určitých léčebných postupů a doporučení, než  která byla dlouhá léta používána. Předkládaná publikace je první toho druhu u nás. Forma výkladového slovníku, kde se čtenář velice dobře orientuje v mnoha spletitostech tohoto vědního oboru, je přehledná a umožňuje rychlé doplnění nebo vysvětlení hledaného pojmu. Vybraná hesla dále doplňují tabulky, obrázky a schémata a výborně tak vysvětlují principy imunologických dějů. Cílem knihy „mimo terminologické srozumitelnosti je poskytnutí základních informací z teoretické a klinické imunologie podle současného stavu poznání“. A to se autorům podařilo.

Slovník se svým přehledným a srozumitelným zpracováním jednotlivých hesel určitě stane nenahraditelnou odbornou pomůckou lékařů všech vědních oborů, doplňující a často vysvětlující obraz nemoci. Určitě bude využíván i dalšími odborníky, včetně studentů. Určen je však také imunologům, mimo jiné i pro případnou diskusi pro ověření a zpřesnění imunologických termínů, jak je uvedeno v předmluvě.

