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SOUHRN
Za posledních 15 let zmûnil rychl˘ pokrok ve v˘voji virostatik chronické virové hepatitidy z kauzálnû neléãiteln˘ch onemocnûní na ne-
moci, které lze u celé fiady pacientÛ léãit a vyléãit. Léãba je v‰ak dlouhodobá a velmi nákladná. I proto je dÛleÏitá správná diagnóza
s pfiesnou stratifikací onemocnûní (z pohledu sérologického, ohlednû aktivity zánûtu i pokroãilosti pfiestavby jaterního parenchymu) pro
urãení vhodného léãebného schématu. 
V textu je podán pfiehled histopatologick˘ch klasifikací chronick˘ch hepatitid z klinického pohledu, diskutováno je postavení a pfiínos
jaterní biopsie v dobû rozvoje neinvazivních metod pro stanovení stupnû pfiestavby jaterního parenchymu (pfiedev‰ím elastografie). V zá-
vûru jsou shrnuty principy moderní léãby nejãastûj‰ích chronick˘ch virov˘ch hepatitid (B, C) se zdÛraznûním situací, kde mÛÏe histopa-
tologické vy‰etfiení jaterní tkánû sehrát roli v indikaci nebo ovlivnûní léãebného schématu.
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Viral hepatitis at the beginning of the 21th century – value of liver biopsy in the context of development 
of new non-invasive diagnostic methods and in relation to the modern therapy of chronic viral hepatitis

SUMMARY
The rapid progress in the development of virostatic agents over the past 15 years has changed chronic viral hepatitis from causally in-
curable diseases to diseases that may be treated or even cured. But, the treatment is a long-term process and it remains very expensive. The-
refore, it is important to establish the correct diagnosis with the exact stratification of the disease (in terms of serological findings, regar-
ding the activity of the inflammation and alterations of liver parenchyma) to determine the appropriate treatment schedule.
The text includes an overview of histopathological classifications of chronic hepatitis from the clinical perspective; we discuss the contri-
bution of liver biopsy in the era of the development of non-invasive diagnostic methods for determining the degree of alteration of liver
parenchyma (elastography in particular). Furthermore, the principles of modern therapy of the most common chronic viral hepatitis (i.e.
B and C) are summarized with emphasis on situations where the histopathological examination of liver tissue plays a role in the indica-
tion or affects the treatment schedule.
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Posledních padesát let se bez nadsázky dá nazvat zlatou érou
hepatologie. Na její scénû se odehrálo mnoho pfievratn˘ch objevÛ,
od postupného objevení pÛvodcÛ hepatitid, zpÛsobu pfienosu, v˘-
voje úãinn˘ch vakcín proti hepatitidû A a B aÏ po souãasné moÏ-
nosti antivirové léãby chronick˘ch forem hepatitid a jejich kompli-
kací. V posledních nûkolika letech byly vyvinuty zobrazovací meto-
dy, které jsou schopny detekovat stupeÀ fibrózy jater, a tím zejmé-
na u chronick˘ch hepatitid ponûkud sníÏily v˘znam jaterních biop-

sií a pfiímého mikroskopického vy‰etfiení jaterní tkánû, i kdyÏ o ak-
tivitû zánûtu tyto metody nevypovídají nic, a v diferenciální diagnos-
tice jaterních onemocnûní se bez biopsie stále neobejdeme.

Následující text bude vûnován souãasn˘m moÏnostem diagnos-
tické stratifikace pacientÛ s chronick˘mi virov˘mi hepatitidami s ná-
vazností na moderní antivirovou léãbu.

HISTOLOGICKÉ KLASIFIKACE CHRONICK¯CH HEPATITID 
POHLEDEM KLINIKA

Objevení virÛ hepatitid a poznávání jejich patogeneze vyvolá-
vá jiÏ desítky let touhu po adekvátní histologické klasifikaci. První
mezinárodní klasifikace byla publikována v roce 1968 a pfiiná‰e-
la rozdûlení chronick˘ch hepatitid na chronickou perzistující a chro-
nickou aktivní (agresivní) hepatitidu na podkladû histologick˘ch ná-
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