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Jana Čadová & Marek Lambora & Martin Kadlec
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Kůže je největším senzorickým orgánem lidského těla, díky milionům nerovových zakončení nám umožňuje vnímat teplo, 
chlad i pohlazení. O vzácném kožním genetickém onemocnění ichtyóza si v dnešním rozhovoru povídali MUDr. Jana Čadová, 
primářka Dermatologického oddělení pro děti a oblíbený herec Marek Lambora, který je ambasadorem Spolku Ichtyóza. A 
nebyli na to sami…

ROZHOVOR

 ■ Paní primářko, jakými diagnózami se u Vás na oddělení 
zabýváte?
Dermatologické oddělení pro děti se stará o děti s veš-
kerými nemocemi kůže, vlasů a nehtů u dětí od novoro-
zeneckého věku do 19 let. Nejčastější diagnózou v našich 
ordinacích je atopický ekzém. Atopici tvoří jistě více než 
polovinu našich pacientů. Další skupinou jsou kožní infekce 
a exantémy. Častou diagnózou jsou také pigmentové névy 
a cévní anomálie kůže. V neposlední řadě se staráme o 
pacienty s genodermatózami, což jsou vrozené, geneticky 
podmíněné nemoci kůže.

 ■ My tady dnes máme s sebou dva malé pacienty s ichtyó-
zou – vzácným kožním onemocněním. Kolik máte takových 
pacientů? 

Ichtyózy jsou vrozené poruchy rohovění kůže a podle posti-
ženého genu existuje řada typů tohoto onemocnění. Od těch 
nejméně závažných – tzv. vulgárních ichtyóz, které jsou velmi 
časté, až po ty velmi závažné jakými jsou lamelární ichtyózy, 
těchto pacientů máme v péči kolem patnácti. 

 ■ Je ichtyóza vždycky vrozená nebo se může objevit i 
v dospělosti? A můžou se v průběhu života její projevy 
měnit? 
Určitě se projevy mění. Ichtyózy se dělí na vrozené, ty se 
ještě dále dělí na ty, které jsou zjevné hned po narození a 
na ty, které jsou s opožděným výskytem a pak jsou takzvaně 
získané, které se mohou objevit v dospělosti, ale ty obvykle 
nebývají tak závažné. 

Odpovídá Jana Čadová: 

ROZHOVOR
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MUDr. Jana Čadová - primářka Dermatologického oddělení pro děti
Oblíbená kniha: Vejce a já (Betty McDonaldová)
Oblíbený film: Forest Gump
Nejkrásnější dovolená: Kanárské ostrovy
Nejsilnější životní vzpomínka: narození dětí
Životní motto: Kdo hledá, najde.
Co si neodpustíte: dobrou kávu, čokoládu

 ■ Je možné už v těhotenství odhalit, že bude 
mít dítě ichtyózu?
Běžným screeningem v těhotenství se ichtyóza 
neodhalí. Pokud se ale v rodině již vyskytla a je 
geneticky potvrzená, dá se prenatálním genetic-
kým vyšetřením onemocnění plodu zjistit. Díky 
IVF je možné i preimplantační genetické vyšetření 
a implantace pouze embryí bez dané genetické 
mutace. Současná úroveň molekulární genetiky 
dává genetickému poradenství ohromný smysl.

 ■ Jak probíhá diagnostika a léčba této nemoci 
a zaznamenává třeba nějaký vývoj v posledních 
letech? 
Diagnostika probíhá na základě klinických projevů. 
Některé typy ichtyóz jsou patrné již při naroze-
ní, některé v prvních měsících až letech života. 
Závažné formy se projevují při narození jako tzv. 
collodion baby, děti mají na povrchu těla tuhou 
membránu, která se postupně olupuje, pak je 
kůže suchá, hrubá, s různými šupinami, někdy se 
zarudnutím a puchýři. Podezření na ichtyózu pak 
potvrzuje genetické vyšetření, které identifikuje 
postižený gen a umožňuje přesné určení typu 
onemocnění. Tím se dá odhadnout závažnost a 
prognóza, ev. možnost přidružených syndromů. 
Bohužel stále neexistuje kauzální genová terapie 
ichtyóz. Proto je léčba symptomatická, základem 
je neustálé zvláčňování kůže emoliencii, lokální 
léčba erozí ev. nasedajících infekcí. Z celkových 
léků používáme retinoidy, které zlepšují funkci 
rohové vrstvy kůže, avšak vzhledem k závažným 
nežádoucím účinkům je většinou doporučujeme 
až dětem v období dospívání a ne vždy je děti 
nebo jejich rodiče chtějí.

 ■ Jak je pro rodiče náročná péče o dítě s ich-
tyózou?
Nesmírně. Kůži je potřeba několikrát denně pro-
mazávat, podle potřeby obrušovat či mechanicky 
odstraňovat šupiny, pečovat je nutno o vlasovou 
pokožku, o oči, u kterých nedovírají víčka a oko se 
vysušuje, o uši, ve kterých se hromadí odloučené 
šupiny. Často bývá nutná i rehabilitace, tuhá kůže 
brání zejména pohybu prstů. V kojeneckém věku 
je nutné dbát na výživu s dostatečným metabo-
lickým příjmem. Celoživotně je pacient ohrožen 
přehřátím, protože kůže neodvádí pot. Tomu je 
třeba přizpůsobit běžné i zájmové aktivity dítěte. 
Samotná péče o kůži trvá 3 - 5 hodin denně. 
V tomto směru je velmi přínosná pacientská 
organizace Spolek Ichtyóza. Rodiče si předávají 
osobní zkušenosti s péčí o nemocné dítě, díky 
sponzorům se pořádají sbírky krémů, kterých mají 
děti ohromnou spotřebu. Spolek pomáhá i se 
sociálním či právním poradenstvím.

 ■ Jaké parametry musejí splňovat krémy pou-
žívané u pacientů s ichtyózou?
Ty krémy musejí být takzvaně hydrofilní, musejí 
se vsáknout do kůže, nesmějí působit okluzivně a 
kůži vlastně zalepit, protože potom je tam problém 
v tom, že děti se přehřívají, protože přes krém 
nemůže odcházet pot, což je už přes tu samotnou 
kůži těžké. A samozřejmě také musejí být dětmi 
dobře tolerované, aby si je chtěly mazat.

 ■ V čem vidíte budoucnost léčby takto vzácných 
onemocnění? 
Budoucnost léčby je jistě právě v genové terapii, 
která je zatím ve fázi výzkumu. Ale už i nyní svítá 
na lepší časy, v současné éře biologické léčby se 
ukazuje, že některá biologika zlepšují kožní bariéru 
i u ichtyózy a na rozdíl od zmiňovaných retinoidů 
mají mnohem lepší bezpečnostní profil a jsou tedy 
k celoživotní léčbě vhodnější.   

ROZHOVORROZHOVOR ROZHOVORROZHOVOR
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 ■ Marku, jak Vy jste se poprvé setkal 
s ichtyózou? 
To bylo na divadelním představení 
„Nikdy“, které v jednom menším straš-
nickém divadélku uspořádaly moje 
kolegyně z Vinohradského divadla. 
Všechny peníze z prodeje vstupenek 
šly na podporu Spolku Ichtyóza. Tam 
jsem se poprvé potkal se zakladatel-
kou spolku Hankou Kadlecovou a jejím 
synem Martínkem. A byli mi šíleně sym-
patičtí, to jak Marťas pohlíží na svět, jak 
je silný, užívá si a dělá všechno normál-
ně navzdory ichtyóze. Tyhle děti jsou 
velcí bojovníci, co se nevzdávají a to si 
zaslouží obdiv. 

 ■ …tak jste se rozhodl stát se amba-
sadorem spolku? 
To bylo na základě toho, že jsem nastou-
pil do soutěžního pořadu Tvoje tvář má 
známý hlas a vybral jsem si Spolek Ich-
tyóza jako nadaci, kterou budu podpo-
rovat.  Podařilo se mi přinést spolku 
nějaké peníze z výher a to bylo moc fajn. 
Když soutěž skončila, byli jsme s Hankou 
pořád v kontaktu a já jí řekl, že bych byl 
rád kdybych s nimi mohl dál spolupra-
coval buď na nějakých jednorázových 
akcích nebo i dlouhodobě. A Hanka mi 
nabídla, jestli bych se chtěl po boku 
svých kolegů Zuzky Vejvodové a Patri-
ka Děrgela stát dalším ambasadorem 
jejich spolku. 

 ■ Proč myslíte, že je konkrétně u ich-
tyózy tak důležitá osvěta? 
Ona ichtyóza je mezi lidmi opravdu málo 
známá třeba oproti nemoci motýlích 
křídel. Ačkoli jsou to dvě úplně rozdílné 
nemoci, tak vlastně patří do podobné 
skupiny onemocnění, ale o ichtyóze se 
skutečně moc neví a to bohužel platí i 
co se týče lékařů. Proto je důležité, aby 
o sobě ti pacienti vzájemně věděli, aby si 
rodiny mohli předávat různé informace, 
které třeba nastřádali během let s ich-
tyózou. Nejdůležitější je péče o kůži a 
jsou určité tipy, triky a rady, na které 
jednotlivec sám nepřijde a to je vlast-
ně i důvod proč Hanka založila spolek, 
aby se tyhle zkušenosti mohly sdílet. A 

v neposlední řadě je ta osvěta důležitá 
také z toho druhého pohledu, aby se 
ostatní děti dětí s ichtyózou nestranili.
 

 ■ Když jste v roce 2019 vyhrál v tele-
vizní soutěži Tvoje tvář má známý hlas, 
výhru jste věnoval právě Spolku Ich-
tyóza. Měl jste pak nějakou zpětnou 
vazbu, že se Vám například podařilo 
dostat onemocnění více do povědomí 
veřejnosti? 
Od začátku jsem chtěl o ichtyóze co 
nejvíce mluvit, takže když jsem pak 
v televizi přebíral šek, snažil jsem se 
tu problematiku maximálně nastínit. 
Musím říct, že mi pak hodně lidí psalo 
na sociální sítě, že o téhle nemoci slyšeli 
poprvé, a že by pacienty rádi začali pod-
porovat třeba jako trvalí přispěvatelé. 
Takže myslím, že se mi trošičku podařilo 
zlepšit povědomí o ichtyóze. Ač je na 
sociální média ten pohled různorodý, 
tak přece jenom mají velkou moc a když 
se v tom světě potká pár dobrých lidí, 
dokážou hodně pomáhat. 

 ■ Téhož roku jsme také přivítali u nás 
v Motolské nemocnici putovní výstavu 
portrétů známých osobností s pacienty 
s ichtyózou, tam jsme se potkali s Vaši-
mi kolegy z Vinohradského divadla. Plá-
nujete nějakou další osvětovou akci? 
To bych opravdu moc rád. Přiznám se, 
že jsem měl v poslední době opravdu 
hodně práce, před tím byl zase covid a 
žádné společné akce se nemohly konat, 
takže jsme to s kolegy ještě neprojed-
návali. Teď bych se ale rozhodně chtěl 
více, takže jestli něco takového bude, 
hlásím se mezi prvními. 

 ■ My jsme v Muzeu Smyslů, jaký smysl 
je podle Vás pro herce ten nejdůleži-
tější? 
To je zajímavá otázka, protože každý 
smysl má své. Pokud bych to měl ale 
posoudit z pohledu herce, byly by to 
nejspíš oči, protože v dialogu s kole-
gou se nejenom slyšíte, ale musíte se i 
dívat. Očima se zahraje všechno, každý 
malý pohyb očima nebo hlavou může 
říct něco jiného. 

Odpovídá Marek Lambora:

 ■ Martínku, jak se Ti s ichtyózou žije? 
Je to úplně normální, jenom to má pár nevýhod, 
protože v létě jsme spíš zavření doma, pokud 
nemáme bazén. Pro nás je to vlastně úplně obrá-
ceně, když je ošklivo tak je to krásný, protože se 
můžeme v klidu procházet a když je krásně a svítí 
sluníčko, tak pro nás je to hrůza, protože nemůže-
me skoro nic dělat. Nám nefunguje termoregulace 
a přes ty vrstvy kůže se nepotíme, ale přehříváme 
se, protože tam zůstává ten pot, zčervenáme, je 
nám strašný horko a musíme tu kůži sundávat, 
abychom se tolik nepřehřívali. Ale ani sníh nám 
nedělá dobře, protože pak ta kůže praská a není 
to moc příjemný. 

 ■ Jak často se během dne musíš mazat? Když 
někam jdete, musíš si krém pořád nosit s sebou?
Ráno se musím namazat a večer, to je takový velký 
mazání doma, ale jinak krémy si všude nosím a 
domažu se třeba dvakrát třikrát denně, záleží jak 
jsem suchej a jak se hydratuju. 

 ■ Co myslíš, že děti s ichtyózou nejvíce trápí? 
Že jsou na ně ostatní děti často ošklivý, že se bojí, 
že to chytnou a šikanujou je, a proto si myslím, že 
je potřeba to pořád vysvětlovat.

 ■ Ta kůže se musí často obrušovat, je to nepří-
jemné nebo nebolí to? 
Ono záleží jestli to brousíš zrovna na bolavým 
místě a jestli jsou tam takový červený místečka 
pod tou kůží, ale jinak to vlastně nebolí. 

 ■ Je něco, co bys chtěl vzkázat všem čtenářům?
Nebojte se, ichtyózu nechytíte!

…a co nám ke svému onemocnění pověděl malý 
pacient Martin Kadlec (8 let)? 

ROZHOVORROZHOVORROZHOVORROZHOVOR

Marek Lambora – divadelní, televizní a filmový herec
Oblíbená kniha: Harry Potter
Oblíbený film: Rudá volavka
Nejkrásnější dovolená: Miluji všechny dovolené, nedělám si žebříček. Naposledy to bylo Chorvatsko, protože tam jsme 
zažili spoustu akčních věcí, neumím jen tak ležet na jednom místě.
Nejsilnější životní vzpomínka: Když jsem se dostal na konzervatoř a viděl jsem doma v pokoji na počítači výsledky a 
nemohl jsem se tam najít, protože jsem koukal od třetího místa dolů a pak jsem si až všiml, že jsem nahoře. Ten pocit 
toho, že jsem se dostal tam kam jsem chtěl, to bylo velmi silné.
Životní motto: Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby ostatní se chovali k tobě.
Co si neodpustíte: Neodpustím si přátelé a rodinu.

Děkujeme vedení a zaměstnancům Muzea Smyslů za umožnění fotografování v jejich prostorách. 


