Monografií o farmakokinetice rozhodně není v našem písemnictví nadbytek. Poslední byla publikována asi před 20 lety. Od té doby farmakokinetika neobyčejně pokročila a získala na praktickém významu. Napsání moderní monografie se ujal PharmDr. M. Dostálek, PhD. Jako hlavní autor a editor přizval ještě další 3 spoluautory (dva jsou pracovníky Masarykovy univerzity v Brně, další je z Veterinární a farmaceutické univerzity).

Jistě nebudu tvrdit nepravdu, když napíši, že obecná farmakokinetika nepatří jak u studentů medicíny, tak u atestujících lékařů zrovna k nejoblíbenějším tématům, i když o jejím významu nepochybují. A přitom klinickou farmakokinetiku studují rádi. Důvodem je především skutečnost, že klinickou farmakokinetiku považují především za přínosnou pro svoji další lékařskou praxi. Jinak je tomu u studentů farmaceutických fakult.

Tato monografie vznikla na základě přednášek a seminářů konaných ve Farmakologickém ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jejich rozsah byl větší, než jaký mohla mít tato publikace - rukopis musel být z technických důvodů krácen.
Kniha má 219 stran textu a je doplněna 58 přehlednými tabulkami. Obsah je rozdělen do 10 samostatných kapitol: Fyziologické faktory ovlivňující proces absorpce léčiv (20 s.), Zákonitosti pohybu léčiva v organismu (25 s.), Cesty podání léčiva do organismu a absorpce léčiv (29 s.), Distribuce a vazba léčiv (15 s.), Biotransformační procesy léčiv (35 s.), Exkrece léčiv a clearance (14 s.), Biologická dostupnost - biologická ekvivalence (6 s.), Nelineární farmakokinetika (7 s.), Farmakogenetika biotransformačních procesů (18 s.) a Farmakokinetika opakovaného podávání léčiv (11 s.).

Použitá literatura je uváděna za každou kapitolou a je přiměřeného rozsahu; bohužel převažují dosti staré citace (např. v kapitole 2 je sice uvedeno 20 literárních pramenů, ale jen jeden jediný je z r. 1990, ostatní jsou dokonce starší 20 let). Text některých kapitol se hůře čte pro množství uváděných vzorců. Za velmi přínosné považuji kapitoly 5-10, ale ty se už (až příliš) týkají klinické farmakokinetiky.
Komu knihu doporučit? Souhlasím s autory: kniha je určena především vysokoškolským posluchačům základní a klinické farmakologie humánního či veterinárního lékařství a farmacie. A může být přínosná i těm lékařům, kteří se o danou problematiku zajímají hlouběji.

