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Черний В. И., Шейман Б. С., Гребняк Н. П., Колесников А. Н., Федоренко А.Ю. 
Профилактика и  интенсивная терапия острых отравлений у детей и подростков 

("Киев", 2007. — 1010с.)

Монографія присвячена актуальним питанням первинної, вторинної    профілактики, наданню медичної

допомоги на дошпитальному і шпитальному етапах при побутових отруєннях  різної етіології (лікарські і

психотропні речовини, рослинні, тваринні отрути, засоби побутової хімії). Визначені шляхи надходження,

механізми токсичної дії отрут, ведучі  синдроми в клінічній картині побутових отруєнь, основні методи лікування

(активна детоксикація, післясиндромна терапія).

Петренко Э. Военная токсикология, радиобиология и медицинская защита. Учебное пособие
(http://www.litru.ru/index.html?book=21796&page=3)

Навчальний посібник, призначений для студентів медичних вузів, підготовлений і складений відповідно до

вимог державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за стандартом ОПДФ16, кваліфікація

"Лікувальна справа" і з учбовою програмою з військової токсикології, радіобіології і медичного захисту. В основу

навчального посібника покладені і широко використані матеріали підручника "Військова токсикологія,

радіобіологія і медичний захист" ( С.А. Куценко.  Спб: ТОВ "Видавництво ФОЛІАНТ", 2004 ). Крім того, в посібнику

використані матеріали учбових розробок Саратовського військовомедичного інституту з даної проблеми.

Плетенева Т. В. 
Токсикологическая химия
("Ексмо", 2008. — 528 с.)

В навчальному посібнику в стислому вигляді представлені основні розділи

токсикологічної хімії: отрути і отруєння, вступ до наркології, безпека лікарських засобів,

визначення пестицидів та ін. Структура кожного розділу максимально полегшує

практичне освоєння науки про засоби визначення токсичних речовин і продуктів їх

метаболізму при аналізі біоматеріалів і інших об'єктів. В кінці книги наведені відповіді на

тестові питання для контролю засвоєння учбового матеріалу. У Додатку дані нормативні

документи, що діють у даний час на території РФ. Книга складена відповідно до учбової

Програми і рекомендована УМО з медичної і фармакологічної освіти як навчальний

посібник для студентів, що навчаються за фахом "Фармація". Посібник також викличе

інтерес у бажаючих практично засвоїти розділ судової медицини, що вивчає отруєння.

Безручко Н. В., Келина Н. Ю., Кукин П. П., Пономарев Н. Л., Таранцева К. Р., Сотникова Е. В., 
Мессинева Е. М., Рубцов Г. К. Основы токсикологии ("Высшая школа" , 2008. — 279 с.)

У посібнику  наведена  стисла  історія токсикології як медичної науки, представлена її сучасна структура.

Спеціальні розділи навчального посібника присвячені основним поняттям і класифікаціям, що використовуються

в токсикології, сучасним уявленням про дію шкідливих речовин (отрут) на організм. Викладені основи

токсикометрії і токсикокінетики. Окремі розділи посібника присвячені проблемам промислової і екологічної

токсикології, екотоксикологічного  аналізу та його методів. Матеріал навчального посібника побудований на

новітніх підходах до проблем токсичної дії шкідливих речовин на живі організми. 

Стейтем Б. Чем нас травят? ( "Прайм@Єврознак", 2008. — 319с.)

Кишеньковий шопінггід, повний словникдовідник шкідливих, нейтральних і

корисних харчових, косметичних і фармацевтичних домішок, екземпляр якого має

бути на книжковій полиці в кожному будинку. З цією книгою будьяка людина може

виявити, наскільки вона шкодить своєму здоров'ю, використовуючи ту або іншу

косметику, вживаючи ті або інші продукти або ліки. Те, що приховують компанії

виробники, стає явним, оскільки автор  незалежний австралійський експертхімік.

НОВІ ПУБЛІКАЦІЇ З ТОКСИКОЛОГІЇ
ТА СУМІЖНИХ ДИСЦИПЛІН
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Белоусов Ю. Б., Зборовский А. Б., Тюренков И. Н. 
Неблагоприятные побочные эффекты лекарственных средств 
("МИА", 2008. — 656 с.)

Представлені матеріали, що стосуються ускладнень фармакотерапії з боку

центральної і периферичної нервової системи, лікарські ураження  серцево

судинної і дихальної систем, ускладнення з боку шлунковокишкового тракту,

печінки, підшлункової залози, нирок, системи крові, ендокринної системи,

опорнорухового апарату, м'язів і шкірних покривів. Описані також загальні

імунотоксичні ефекти лікарських засобів. 

Куценко С. А., Мусийчук Ю. И., Бушуев Е. С., Рыбалко В. М. 
Врачебная экспертиза при отравлениях химическими веществами 
("Фолиант", 2007. — 20. с.)

У посібнику представлені основи лікарської і, зокрема, судовомедичної

експертизи при роботі з хімічними речовинами: прийом на роботу, визначення

придатності військовослужбовців, встановлення зв'язку захворювання з дією

хімічних речовин (діагностика), вирішення питань тимчасової і стійкої

непрацездатності при отруєннях хімічними сполуками.

Рейхарт Д. В. 
Неблагоприятные побочные реакции лекарственных средств 
("Литтерра", 2007. — 256 с.)

Це  видання є першим томом серії посібника, присвяченого проблемам

ускладнень фармакотерапії. У цьому томі послідовно розглядаються питання,

пов'язані з небажаними побічними реакціями при застосуванні лікарських засобів.

Автори, використовуючи власний багаторічний досвід в області клінічної

фармакології, пропонують читачеві виклад основних проблем, пов'язаних з

ускладненнями фармакотерапії, починаючи з питань організації контролю безпеки

ліків і розгляду методів виявлення і вивчення небажаних побічних реакцій.

Особлива увага приділяється опису видів побічних реакцій і їх особливостям у

окремих категорій хворих. Представлені в книзі відомості необхідні при

дослідженні і оцінці користі та ризику  застосування лікарських засобів.

Лужников Е. А.
Неотложная клиническая токсикология 
("Медпрактика@М", 2007.  — 608 с. )

Ця книга є збіркою адаптованих авторефератів кандидатських і докторських

дисертацій провідних фахівців Росії з клінічної токсикології, виконаних ними в

19702005 рр. на матеріалі клінічних спостережень в спеціалізованих

токсикологічних відділеннях (Центрах лікування гострих отруєнь) на базі

науководослідних установ м. Москви, С.Петербургу, Єкатеринбургу і Воронежу.

Вона містить зроблені за принципами доказової медицини наукові висновки і

практичні рекомендації з найбільш актуальних проблем діагностики і лікування

гострих отруєнь хімічної етіології, впровадження яких в клінічну практику

дозволило в останні десятиліття у декілька разів знизити летальність і кількість

ускладнень при цій патології. 
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Общая токсикология / под ред. А. О. Лойта. 
("Элби" , 2006. — 224 с. ) 

Автори узагальнили і систематизували матеріали, накопичені токсиколого

гігієнічною наукою. Висвітлені історичні аспекти, методологія токсикологічного

експерименту на лабораторних тваринах, альтернативні методи, що

впроваджуються в практику. Викладені методологічні підходи до токсиколого

гігієнічного нормування ксенобіотиків в різних середовищах. Велика увага

приділена питанням прогнозування небезпеки і оцінці ризику, включаючи

критерій "ризиккористь"  стосовно токсичних речовин. Оцінюється можлива

шкода радіоактивного випромінювання від радіонуклідів і наслідків дії хімічних

речовин, в основному в аспекті ризику виникнення  ракових захворювань. Велика

увага приділена проблемам харчової токсикології. Дана оцінка небезпеки харчових

домішок, консервантів, можливості забруднення харчової сировини пестицидами і

іншими хімічними сполуками. 

Бадюгин И. С., Каратай Ш. С., Константинова Т. К. 
Экстремальная токсикология 
("ГЭОТАР@медиа" , 2006. — 416 с. )

У книзі вперше у загальному вигляді  обговорюються токсикологічні проблеми

військової медицини і медицини катастроф, питання дошпитального  медичного

забезпечення осередків ураження отруйними і небезпечними хімічними

речовинами, пестицидами, лікарськими засобами. Особлива увага приділена

аналізу найбільших аварій (хлорна аварія в м. Горькому, ураження

метилізоціанатом в м. Бхопале, аміачна аварія в с. Іонаве, осередок ураження

аерозолем зарину в с. Мацумото і в метро м. Токіо, осередок ураження аерозолем

фентанілподібних продуктів в московському театрі "Нордост"). Розглядається нова

методика прогнозування і оцінки медикосанітарних наслідків хімічних аварій.

Лошадкин Н. А., Курляндский Б. А., Беженарь Г. В., Дарьина Л. В.
Военная токсикология 
("Медицина" , 2006. — 208 с. ) 

У підручнику з сучасних позицій викладені основні положення військової

токсикології, а також сучасні уявлення про отрути і токсини, їх можливе застосування

у військових і терористичних цілях. Охарактеризовані шляхи надходження, механізм

дії, патогенез інтоксикації і токсинами, симптоми ураження, принципи антидотної

терапії і профілактики. Надана токсикологічна характеристика основних

представників різних класів отрут і токсинів іноземних армій, а також природних

отрут і їх синтетичних аналогів. Описані речовини, що тимчасово виводять  із строю,

а також технічні рідини, гази і сполуки, що становлять   небезпеку при аваріях.

Детально розглянуті основи медичного захисту від хімічної зброї.

Безручко Н. В., Келина Н. Ю. 
Токсикология в таблицах и схемах 
("Феникс", 2006. — 144 с.) 

Навчальний посібник підготовлений і написаний відповідно до державного

загальноосвітнього стандарту і програми з токсикології, рекомендованої Міносвіти

РФ. У посібнику охарактеризовані основні поняття і тематичні блоки токсикології,

розглянуті екологічні аспекти дисципліни. Матеріал структурований переважно у

вигляді схем і таблиць, є словник термінів і понять, тести з відповідями, додається

список літератури, що рекомендується.
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Надеждин А. В. 
Токсикомания, вызванная летучими углеводородами: 
эпидемиология, клиника, лечение 
("Медпрактика@М ", 2004. — 28 с.)

На підставі власних клінічних спостережень і даних наукової літератури

розглядаються епідеміологія, діагностика, клініка і лікування неповнолітніх, які

страждають токсикоманією летючими органічними речовинами (ЛОВ). Особливе

місце приділене дискусійним моментам, що виникають при клінічній інтерпретації

того або іншого патологічного феномену при даній формі хімічної залежності. Так,

клініка гострої інтоксикації трактується як деліріозний синдром, зміни особистості

внаслідок споживання ЛОВ. Особливе місце приділене організації наркологічної

допомоги і раціональної психофармакологічної терапії цієї токсикоманії.

Ильяшенко К. К., Лужников Е. А.  
Токсическое поражение дыхательной системы при острых отравлениях 
("Медпрактика", 2004. — 176 с.) 

У книзі вперше в клінічній токсикології наведені результати клініко

інструментального дослідження функціонального стану дихальної системи при

найбільш поширених видах гострих екзогенних отруєнь з позицій клінічної

токсикометрії на великому матеріалі клінічних спостережень (490 хворих) в умовах

ведучої в Росії спеціалізованої токсикологічної клініки  Московського міського

Центру лікування отруєнь НДІ швидкої допомоги ім. Н.В.Скліфосовського.

Пропонується загальна концепція токсичного ураження  системи дихання, яка є

підставою для рекомендацій з патогенетичної терапії цієї патології з урахуванням

конкретної токсичної ситуації.

Суходолова Г. Н., Лужников Е. А. 
Токсическое поражение сердечно@сосудистой системы у детей 
("Медпрактика", 2002. — 132 с. )

У книзі узагальнений багаторічний досвід діагностики і лікування порушень

функції серцевосудинної системи при гострих отруєннях хімічної етіології у дітей,

накопичений в токсикологічному центрі ДГКБ №13 ім. Н.Ф. Філатова м. Москви.

Вперше на великому матеріалі клінічних спостережень описані особливості

порушень гемодинаміки залежно від виду і тяжкості гострих отруєнь, науково

обґрунтовані принципи диференціальної діагностики і патогенетичної терапії цієї

патології, зроблена перша спроба порівняльного аналізу за даними клінічної

токсикометрії порушень кровообігу у дітей і дорослих. 

Лужников Е. А., Гольдфарб Ю. С. 
Физиогемотерапия острых отравлений   
("Медпрактика" , 2002. — 200 с.)

У книзі узагальнений багаторічний досвід використання при гострих

отруєннях хімічної етіології методів физіогемотерапії, пов'язаних з дією на кров

магнітних полів, ультрафіолетового і лазерного випромінювання. Розкриті

лікувальні механізми вказаних методів, продемонстровані переваги їх поєднаного

застосування і комбінації з іншими детоксикаційними  технологіями, що дозволяє

значно прискорити очищення організму від токсичних речовин екзо і

ендогенного походження, а також істотно поліпшити результати лікування

критичних станів. 
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Лужников Е. А. 
Клиническая токсикология 
("Медицина", 1999. — 416 с.)

У третє видання підручника (друге вийшло в 1994 р.) з урахуванням нових

наукових даних про механізми токсичного пошкодження організму і особливості

клінічної картини захворювання  внесені описи патологічних синдромів (токсичне

ураження  нервової, серцевосудинної, дихальної,  травної систем). Більш широко

представлені методи фізіогемотерапії  (магнітної, лазерної, ультрафіолетової). 

Василенко И. Я. 
Токсикология продуктов ядерного деления 
("Медицина", 1999. — 200 с.)

У монографії представлені матеріали унікальних багаторічних досліджень автора,

виконані в умовах полігону. Розглянуті нуклідний склад продуктів ядерного поділу,

джерела їх випромінювання, фізикохімічні властивості продуктів залежно від умов

випромінювання та його строку. Висвітлені питання міграції і метаболізму продуктів

ядерного поділу, їх токсичності. Представлені патогенез і клініка гострих, підгострих і

хронічних отруєнь, а також віддалені наслідки ізольованих і комбінованих уражень

продуктами ядерного поділу. Розглянуті питання профілактики і терапії таких

уражень. Матеріали досліджень використані для оцінки небезпеки продуктів

ядерного поділу у  надзвичайних умовах.

Лужников Е. А., Костомарова Л. Г. 
Острые отравления 
("Медицина" , 2000. — 434 с.)

У посібнику  висвітлені питання організації медичної допомоги хворим з гострими

отруєннями, принципи диференціальної діагностики і лікування, реабілітації та

профілактики. Особлива увага приділена клініці і лікуванню отруєнь алкоголем і його

сурогатами, ліками, кислотами, лугами, отруйними газами, грибами, рослинними і

тваринними отрутами та ін. У друге видання посібника  (перше вийшло в 1989 р.)

включені нові матеріали з хімічного гомеостазу, ендотоксикозу і методів

фізіогемотерапії.
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