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En 63-årig kvinde havde mangeårig historik med punktformede hudfortykkelser på hænder og fødder, og flere
familiemedlemmer med tilsvarende. Dermatologisk vurdering gav mistanke om tilstanden punktat
palmoplantar keratodermi. Ved genetisk udredning blev der påvist en patogen variant i genet for alpha and
gamma adaptin binding protein (AAGAB) (c.370C>T, p.Arg124Ter), og diagnosen blev bekræftet [1].

Hereditær punktat palmoplantar keratodermi er en sjælden tilstand kendetegnet ved punktformede
hyperkeratoser på hænder og fødder [2]. Hovedparten af patienterne har afficerede familiemedlemmer.
Tilstanden debuterer oftest i teenageårene eller tidlig voksenalder, og sygdommen forværres typisk med
alderen. Ud over kosmetiske gener kan patienterne være plaget af smerter, sved- og lugtgener.

For patienter, der konsulterer egen læge, kan tilstanden være en relevant differentialdiagnose til klassiske
vorter. Lokalisation på både hænder og fødder, debutalder samt familiehistorik kan pege i retning af diagnosen.

Punktat palmoplantar keratodermi kan på nuværende tidspunkt ikke kureres, men behandles med fed creme,
beskæring, keratolytika samt evt. lokalt eller systemisk retinoid [3]. Henvisning til vurdering ved dermatolog er
relevant med henblik på diagnose og behandlingsvejledning.
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